ثيش اس  66درصذ ٍسى ثذى اًسبى ٍ  76درصذ ػضالت اس آة تشکيل شذُ است .آة در خَى ،ريِ ّب ٍ هغش ٍجَد دارد .پس هي تَاى گفت
کِ ًَشيذى آة ثزاي ػولکزد ثْتز ثذى ثسيبر هفيذ ٍ السم است.
ٍظبيف آة در ثذى
 -1اًتقبل دٌّذُ ي هَاد غذايي
 -2اًجبم ثْتز ػول ّضن
 -3تٌظين دهبي ثذى
 -4خبرج کزدى هَاد سائذ اس ثذى ثِ ٍسيلِ ي ػزق  ،ادرار ٍ هذفَع.
 -5حزکت آسبى هفبصل ٍ اػضب
 -6کوک ثِ سيستن ايوٌي ثذى
 -7استفبدُ اس هَاد هغذي اصلي
 -8شکل دادى ثِ سلَل
 -9افشايش کبرآيي جسوي ٍ رٍاًي فزد
 -16کوک ثِ کبّش ٍسى ٍ افشايش سَخت ٍ سبس ثذى
 -11کبّش سزگيجِ ٍ سزدرد
ارتجبط آة ثذى ٍ هَاد غذايي
* خيلي اس غذاّب ٍ سجشيجبت هبًٌذ هبست ،فيجز ،ثزًج قَُْ اي ٍ کلن ،توبيل ثِ ًَشيذى آة را افشايش هي دٌّذ.
* سًججيل هذر هي ثبشذ .ثِ ّويي دليل ًَشيذى چبي سًججيل ثزاي الغز شذى هفيذ است.
* هصزف ثيش اس اًذاسُ ًوک ،ثبػث ػذم دفغ هبيؼبت ٍ تَرم ثذى هي گزدد.
* هصزف ثيش اس اًذاسُ شکز ،ثبػث افشايش هقذار اًسَليي خَى ٍ کبّش دفغ سذين (ًوک) هي شَد.
* هصزف کٌٌذُ ّبي الکل ٍ کبفئيي (چبي ،قَُْ ٍ کَال) ثِ آة ثيشتزي ًيبس دارًذ ،سيزا ثذى آى ّب فکز هي کٌذ کِ ثيش اس حذ ًيبس آة
هصزف کزدُ است ٍ توبيلي ثِ ًَشيذى آة ًذارد ،حبل آى کِ ثذى دچبر کن آثي شذُ است ٍ ثبيذ ثِ ثذى ،آة ثزسذ.
ارتجبط هصزف آة ثب کبّش ٍسى
شبيذ شوب ّن ثبرّب ٍ ثبرّب ايي جولِ را شٌيذُ ثبشيذ کِ" :آة ثٌَشيذ تب الغز شَيذ".
آة يکي اس اجشاي ضزٍري در ثزًبهِ رصين کبّش ٍسى است.

* ًَشيذى آة در صجح ،ثبػث ػولکزد صحيح ثذى ،هخصَصب رٍدُ ّب هي شَد.
* ثْتز است صجح کِ اس خَاة ثيذار هي شَيذ 1 ،ليَاى آة ثٌَشيذ .اهب تَجِ کٌيذ کِ آة ٍلزم ثبشذ ،سيزا ًَشيذى آة يخ ثب هؼذُ خبلي،
هَجت ًبراحتي هي گزدد.
* ٌّگبهي کِ آة سزد هي ًَشيذ 126 ،کبلزي ثزاي گزم کزدى ٍ رسبًذى دهبي آى ثِ درجِ
حزارت ثذى ،هي سَسد.
* آة گزم ثِ آراهي اس هؼذُ ػجَر هي کٌذ ٍ ديزتز هؼذُ را تزک هي کٌذ ،ثِ ّويي دليل کوتز
احسبس گزسٌگي هي کٌين.
* هصزف آة ،ثبػث سَساًذى کبلزي هي شَد .ثيش اس  46درصذ کبلزي سَختِ شذُ ،ثزاي جذة
آة هي ثبشذ.
* اگز آة ثٌَشيذ ،ثْتز غذا را ّضن خَاّيذ کزد ٍ خَاة راحت تزي خَاّيذ داشت.
* اگز ثِ هقذار کبفي آة ثٌَشيذ ،توبيل کوتزي ثِ ديگز ًَشيذًي ّب خَاّيذ داشت.
* آة ،کبلزي ًذارد ،پس چِ خَة است غذاّبيي را تْيِ کٌين کِ آة سيبدي داشتِ ثبشٌذ تب ثِ حفظ تؼبدل ٍسى هبى کوک کٌٌذ.
* ًَشيذى آةٌّ ،گبهي کِ گزسٌِ ّستيذ ٍ يب قجل اس غذا خَردى ،هؼذُ شوب را پُز هي سبسد ،ثٌبثزايي کوتز احسبس گزسٌگي هي کٌيذ ٍ
کوتز غذا هي خَريذ.
* ًَشيذى ًين ليتز آة ،ثبػث افشايش سَخت ٍ سبس ثذى در ػزض ًين سبػت هي شَد ٍ در حذٍد  25کبلزي هي سَساًذ.
ػبرضِ  ( Hyponatremiaکوجَد سذين در خَى)
ٍقتي هقذار آة در ثذى افشايش هي يبثذٍ ،لي هقذار ًوک در ثذى ثبثت است ٍ يب ٍقتي هقذار سيبدي سذين اس ثذى دفغ شَد ،ثذٍى ايٌکِ
هقذار آة ثذى کن گزدد ،ايي هقذار آة اضبفي در سلَل ّب جوغ هي شَد ٍ هٌجز ثِ ثشرگ شذى آى ّب هي گزدد .اغلت سلَل ّب ثب ايي
ٍضغ کٌبر هي آيٌذٍ ،لي تٌْب سلَلي کِ ًوي تَاًذ ايي ٍضغ را تحول کٌذ ،سلَل هغش است .ثِ ايي ػبرضِ  ( Hyponatremiaکوجَد
سذين در خَى) هي گَيٌذ .ايي ػبرضِ ثب ثي اشتْبيي ،خستگي ،ثي قزاري ،سزگيجِ ،تَّن ٍ تشٌج ّوزاُ است.
چِ هقذار آة ثبيذ ثٌَشين؟
ثِ طَر کليًَ ،شيذى  8تب  16ليَاى آة ثزاي ّوِ ضزٍري است.
ثز اسبس تجزثِ ثبثت شذُ است کِ ّز چِ ٍسى ثيشتز ثبشذ ،ثذى ثِ هقذار ثيشتزي آة احتيبج دارد .فزدي کِ  76کيلَ ٍسى دارد ٍ ّز رٍس
پشت هيش هي ًشيٌذً ،سجت ثِ شخصي کِ  166کيلَ ٍسى دارد ٍ ّز رٍس فؼبليت هي کٌذ ،ثِ آة کوتزي ًيبس دارد.
اس آًجبيي کِ طي کبّش ٍسى ،چزثي ّب ٍ هقذاري اس ػضالت ثذى شکستِ هي شًَذ ٍ ثبيذ اس ثذى دفغ شًَذًَ ،شيذى هقذار کبفي آة
ثبػث ػولکزد صحيح کليِ ّب هي شَد ٍ در ًتيجِ هَاد سائذ اس ثذى خبرج هي گزدًذ.

