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تباال اب مزینم فرصم نازیم هطبار 28سلا، تدم هب یهورگمه هعلا طم هس ساسا رب قمهلا نیا رد
یاه صخاش زین و ربیف فرصم فلتخم حوطس رد میزینم فرصم نازیم زین و تباید هب

تاردیهوبرک تیفیک زا ییاه صخاش ناونعب indexglycemicوloadglycemic
. تسا هدش یسررب تباید تباالهب اب یتفایرد

تاحیضوت ) اهنآ ساسا اهرب هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

( دوش یم هئارا لوادج یوتحم ساسا رب یرامآ یاه شور

ریغ یاهریغتم و رایعم فارحنا و نیگنایم تروصب لا مرن یددع یاهریغتم شهو پژ نیا رد -1

صخاش نس، لثم ییاهریغتم کی لودج .رد دندش شرازگ دصرد و دادعت تروصب یددع

نژدا، لثم ییاهریغتم )و رایعم فارحنا ) نیگنایم تروصب و دنتسه یددع و... یندب هدوت

هدش شرازگ دصرد و دادعت تروصب و دنتسه یددع ریغ و... تباید تباالهب یلیماف هقباس

دنا

عومجم ورد یهورگمه هعلا طم هس رد تباید تباالهب اب میزینم فرصم نازیم هطبار 2 لودج رد -2

یدارفا و هدش میسقت هدر جنپ هب میزینم فرصم حطس . تسا هدش شرازگ هعلا طم هس ره تیعمج

حوطس هک یدارفا و دنا هدش باختنا عجرم هورگ ناونعب دنا هتشاد ار فرصم حطس نیرت نییاپ هک

سکاک نویسرگر لدم زا هدافتسا اب هورگ نیا هب تبسن تباید تباالهب رظن زا دنا هتشاد باالرت فرصم

دوش یم هدافتسا یماگنه سکاک نویسرگر لدم . تسا هدش یسررب هریغتم دنچ و هریغتم کت

تباال مدع 2تباال/ لودج رد رضاح شهو پژ :(رد یتلا ح ود یفیک ریغتم کی خساپ ریغتم هک

دروم دنا هدش یریگیپ نامز لوط رد هک ینارامیب ای دارفا دروم رد )ار تسا هدوب تباید هب

ینیب شیپ ای لقتسم یاهریغتم ) ییاهریغتم هچ دوش صخشم ات دریگ یم رارق یسررب

خساپ ریغتم ناونعب تباید 2تباالهب لودج رد شهو پژ نیا .رد دنراد طابترا نآ )اب هدننک

هطبار ) تسا هتفرگ رارق ینیب شیپ دروم لقتسم ریغتم ناونعب میزینم فرصم نازیم هلیسوب

یاهریغتم لر تنک واب روضح (crude)ورد ییاهنت هب تباید اب میزینم فرصم نازیم

هطبار نویسرگر نیا رد .(3 ات کی یاهلدم رناژیو....( تفایرد نس، لثم رگشودخم

یم سکعنم و شرازگ HR هرطاخم تبسن مانب یصخاش ردقبلا خساپ اب لقتسم یاهریغتم

رطخ لماع ای دوع ای گرم اب میقتسم طابترا ینعم هب صخاش نیا کی زا رتگرزب ریداقم ددرگ

ندوب (Protective) یتظفاحم ینعم هب دشاب کی زا رتمک رگا و تسا ندوب (factorRisk)

اب لقتسم ریغتم هطبار دشابن لماش ار کی ددع ، هطوبرم نانیمطا هلصاف رگا و تسا لماع

یارب هک دوش یم هداد حیضوت NHS شخب یوتحم 2 لودج .رد تسا راد ینعم خساپ ریغتم

و دارفا رد ار میزینم فرصم هنایم لوا رطس .رد تسا ریسفت لباق هباشم ال ماک زین رگید یاه شخب

ار هدش یسررب دارفا دادعت ود فیدر .رد تسا هدرک شرازگ میزینم فرصم یاه هدر زا کی ره رد عقا

ناشن ار هدش تبمال دارفا دادعت موس فیدر ورد هدرک شرازگ میزینم فرصم یاه هدر زا کی ره رد

تبمالهب هک یدارفا دادعت دوش یم رتشیب میزینم فرصم حطس هچ ره دوش یم هظح مال تسا هداد

هئارا سکاک نویسرگر لدم زا هدافتسا جیاتن دعب هب راهچ فیدر .زا دبای یم شهاک دنا هدش تباید

دوش یم هظح مال تسا هدش یسررب مویزینم فرصم نازیم هطبار طقف هک ماخ لدم .رد تسا هدش



فرصم شیازفا اب ینعی دنتسه کی زا رتمک HR یاراد یگمه دنتسه ات5 ود یاه هدر رد هک یدارفا

دارفا هب تبسن دنتسه ود هدر رد هک یدارفا ثملا یارب دبای یم شهاک تباید تباالهب رطخ میزینم

لقادح ) تسا دصرد 14 هزادنا هب اهنآ تباال رطخ ندوب رتمک موهفم هب HR=0/86هک یاراد کی هدر

نیرت باال ینعی دنتسه 5 هدر رد هک یدارفا ،( دنراد تباال یارب یرتمک رطخ دصرد 20 رثکادح 12و

کی هدر دارفا هب تبسن (HR=0/59)ار یرتمک رطخ دصرد 41 هزادنا هب مویزیینم تفایرد حطس

سوکعم طابترا ).نیا دننک یم هبرجت ار رتمک رطخ دصرد 45 رثکادح 36و لقادح ) دننک یم هبرجت

راد ینعم مه زاب هس ات کی یاهلدم رد رگشودخم یاهریغتم زا یدایز هعومجم دورو زا سپ یتح

دنتسه مویزینم فرصم 5 هدر رد هک یدارفا هس لدم رد دوش یم هظح مال هکیوحنب دنام یم یقاب

12و لقادح ) دننک یم هبرجت کی هدر دارفا هب تبسن (HR=0/8)ار دصرد 20 هزادنا هب یرطخ

یهورگمه هس ره تیعمج رد هطبار نیا .( دنراد تباید تباالهب یارب یرتمک رطخ دصرد 27 رثکادح

تباالهب ربارب رد یتطفاحم لماع میزینم تفایرد و فرصم باالی نازیم نیاربانب و تسا رارقرب مه

. تسا تباید

هک تسا هدش سررب مه ربیف تفایرد فلتخم حوطس رد مویزینم تفایرد و فرصم نازیم هطبار -3

. تسا هدش میسقت هدر هس هب هدام ود ره تفایرد حطس اجنیا رد تسا هدمآ کی رادومن رد نآ هجیتن

موس هظقن -3 لیاترت – هس (هدر مویزینم فرصم حطس نیرت ردباال هک ییاهنآ دوش یم هظح مال

یاراد طخ) نیرت نییاپ ) دنراد ار ربیف عالتو تفایرد حطس نیرت وباال دنتسه ( تسار تمس

اهنآ تیعضو هک دارفا هب تبسن تباال یارب رطخ نیرت نییاپ زا دارفا نیا ینعی دنتسه HR نیرتکچوک

ییاهنآ ثمال دنتسه رادروخرب دنراد فرصم رتمک ینعی تسا توافتم ربیف و مویزینم فرصم رظن زا

کی رد رگید پچ) تمس - لوا طخ زا لوا هطفن ) دنراد ار هدم ود ره زا فرصم حطس نیرت نییاپ هک

. دنتسین تباید تباالهب رظن زا یتظفاحم تیعضو

هچ ره تسا هدش یسررب تباید تباالهب GIاب تفایرد حوطس رد مویزینم فرصم هطبار 2 رادومن رد -4

هک یدارفا دوش یم هظح مال نیاربانب تسا باالرت تاردیهوبرک تفایرد دشاب GIباالرت صخاش حطس

نیرت نییاپ زا موس هطقن ) دنتسه GI تفارد حطس نیرت نییاپ و مویزینم تفایرد حطس نیرت ردباال

المز نیاربانب . تسا رت نییاپ اهنآ یارب HR رادقم ازیز دنراد تباید تباالهب یارب ار رطخ نیرتمک طخ)

مویزینم یتطفاحم رثا ات دبای شهاک زین تاردیهوبرک تفایرد مویزینم تفایردشیازفا نمض تسا

. دشاب هجوت لباق
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