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پرتوزا
آلْدگی هْاد غزایی ثَ هْاد پشتْصا کَ دس ًتیدَ اًفدبسُبی ُغتَ ای ّاسد خْ هی ؽْد هغئلَ
ًغجتب" تبصٍ  ،خذی ّ هِوی اعت  .دس عْل اًفدبس یک ثوت ُغتَ ای اتن ُبی فلضُبی عٌگیي ًظیش
اّساًیْم ثَ رسات کْچکتشی ثٌبم ایضّتْپ ؽکغتَ هی ؽًْذ  .ایي ػول ؽکغت تخشیت ًبم داؽتَ کَ
ثب اًتؾبس رسات ّ اًْاع هختلف تبثؼ ُوشاٍ اعت  .ایضّتْپِبی زبفلَ ًبپبیذاس ثْدٍ ّ خضء ػٌبفش
هْخْد دس عجیؼت ُغتٌذ کَ ثَ هشّس صهبى پبیذاس هی گشدًذ  .ایي ایضّتْپِبسا کَ تْاى تبثؼ دس خْد
داسًذ سا ایضّتْپِبی پشتْصا یب سادیْ ایضّتْپ هی ًبهٌذ  .رسات تبثیذٍ ؽذٍ ثشای ثبفت صًذٍ صیبى داسد
ّ دس هؼشك آًِب قشاس گشفتي هی تْاًذ ًتبیح خذی ثَ ثبس آّسد .
ایي سادیْ ایضّتْپِبی تْلیذ ؽذٍ دس عی اًفدبس ُغتَ ای ّاسد خْ ؽذٍ ّ هوکي اعت دس استفبػبت
ثلٌذ ًؾغت ًوبیٌذ  .عپظ ثَ آساهی تَ ًؾیي ؽذٍ ّ سّی خبک ّ گیبٍ قشاس گشفتَ ّ هوکي اعت خزة
گیبٍ ؽْد ٌُ .گبهی کَ ایي گیبُبى تْعظ اًغبى ّ زیْاى خْسدٍ ؽذٍ ّ هْاد هغزی خزة ؽْد ازتوبل
داسد سادیْ ایضّتْپِب ّاسد ثبفت ُبی ثذى ؽًْذ .
سادیْ ایضّتْپِب یی کَ ّاسد ثذى هی ؽًْذ ثؼضی اثشات عْء کوتشی داسًذ ّ فقظ ثشای صهبى ًغجتب"
کْتبُی ثبقی هی هبًذ  .ثب ّخْد ایي ایضّتْپِبی اعتشًغیْم  ّ 90عضیْم  137ثشای هذت ُبی
عْالًی پشتْصا ثبقی هی هبًٌذ ّ دس فْست خزة ثذى هی تْاًٌذ فذهبت خذی ایدبد کٌٌذ .



اعتشاًغیْم : 90
اص ًظش ؽیویبیی هؾبثَ کلغین اعت  .ثَ ُویي دلیل ثیؾتش اعتشاًغیْم  90دس هْاد غزایی
یبفت هی ؽًْذ کَ هٌجغ کلغین ُغتٌذ ً .تیدَ دیگش ایي ؽجبُت ایي ّاقؼیت اعت کَ ثذى ثب
اعتشاًغیْم  90یب ًْع عجیؼی غیش پشتْصای آى هبًٌذ کلغین ػول هی ًوبیذ  ّ .عشاًدبم ایي
ػٌقش ساٍ خْد سا ثَ عبختوبى ثذى پیذا هی کٌذ  .گبّ ّ عبیش زیْاًبت ػلف خْاس هی تْاًٌذ
دس ًتیدَ ػلف آلْدٍ  ،اعتشاًغیْم ّ 90اسد ثذى خْد کٌٌذ  .اعتشاًغیْم  90دس اعتخْاى
آًِب تغلیظ هی یبثذ ّ ُوچٌیي ّاسد ؽیش گبّ هی ؽًْذ  .ثذیي تشتیت ّاسد سژین غزایی اًغبى
هی گشدد  .دس اًغبى ایي ػٌقش دس اعتخْاى سعْة هی کٌذ ّ ثَ ػلت پشتْصایی اػ هی
تْاًذ تْهْس اعتخْاى ّ عشعبى صایی ایدبد کٌذ  .ثؼضی اص فبزجٌضشاى هؼتقذًذ کَ هقبدیش
کوتش اص زذ ثسشاًی اعتشاًغیْم  90کَ ثَ آعتبًَ هؼشّف اعت صیبى آّس ًیغتٌذ  .ؽْاُذ
قغؼی دس زوبیت اص ایي ًظشیَ ّخْد ًذاسد ّ ػبقالًَ تشیي کبس آى اعت کَ اعتشاًغیْم 90

دس ُش هقذاسی زتی ًبچیض هضش قلوذاد ؽْد  .اعیذ فیتیک کَ دس هْاد غزایی هثل عجْط
گٌذم ّخْد داسد هیتْاًذ ثب اعتشاًغیْم  90ثبًذ ؽْد ّ آًشا خزة خْد ًوبیذ ّ ثذى سا اص آثبس
عْء آى هقْى ًگَ داسد .



عضیْم : 137
یکی اص فلضات قلیبیی هی ثبؽذ  .اص ًظش ؽیویبیی هؾبثَ عذین ّ پتبعین اعت ّ
تشکیجبت آى ثَ ؽیٍْ تشکیجبت عذین تْعظ ثذى خزة هی ؽْد  .عضیْم  137خزة
ؽذٍ ّ ساٍ خْد سا ثَ داخل ثبفت ُبی ًشم ثذى ثبص هی کٌذ ّ هوکي اعت هْخت
فذهَ ژًتیکی ؽْد .

 کشثي : 14
 C14سادیْ ایضّتْپ دیگشی اعت کَ دس زیي اًفدبس عالذ ُبی ُغتَ ای تْلیذ
ؽذٍ ّ ثَ هشّس صهبى تجذیل ثَ دی اکغیذ کشثي هی ؽْد ّ .اص عشیق عبخت ًْسی
هوکي اعت ثؼذا" ّاسد ثبفت ُبی گیبُی گشدد  .چٌبًچَ اًغبى اص گیبُبى ّ یب
زیْاًبتی کَ اص گیبُبى آلْدٍ ثَ ایي سادیْ ایضّتْپ تغذیَ ًوبیذ ایي ػٌقش ساٍ خْد
سا ثَ ُش یک اص اػضبی ثذى ثبص هی کٌذ  .عشػت تخشیت کشثي  14ثغیبس آُغتَ
اعت ّ ثشای ُضاساى عبل پشتْصا ثبقی هی هبًذ .

 یذ : 131
اخیشا" هغبئل ُغتَ ای دس ًیشّگبُِبی ُغتَ ای هْسد ثسث صیبدی ّاقغ ؽذٍ اًذ.
خغش خبفی کَ دس استجبط ثب سژین غزایی ّخْد داسد آى اعت کَ اهکبى داسد I131
ثَ عْس تقبدفی ّاسد خْ ؽْد .ایي سادیْ ایضّتْپ اص عشیق آلْدٍ کشدى ؽیش ساٍ
خْد ساثَ داخل سًدیشٍ غزایی عشیؼب" پیذا هی کٌذ .

کبسثشد ػْاهل پشتْصا دس فٌؼت غزا :






ًگِذاسی هْاد غزایی
اعتشیل کشدى ادّیَ خبت
اص ثیي ثشدى زؾشات دس غالت ّ زجْثبت
خلْگیشی اص خْاًَ صدى عیت صهیٌی
دس تسقیقبت ثَ ػٌْاى ًؾبًگش ( هثال" خِت هؾخـ کشدى هغیش
زشکت غزا دس دعتگبٍ گْاسػ )
هقذاس هدبص اؽؼَ یًْیضٍ دس ًگِذاسی هْاد غزایی 10 KGRAY
اعت  .ایي هقذاس ثی خغش تلقی ؽذٍ ّ ًیبصی ثَ تسقیقبت ّ هغبلؼبت
هدذد تکویلی ًیغت .

ّ : GRAYازذ اًذاصٍ گیشی هقذاس اؽؼَ ثکبس سفتَ ثَ هٌظْس ًگَ داسی هْاد غزایی
دّصُبی ثبالی اؽؼَ کَ دس اعتشیل کشدى هْاد غزایی هْسد اعتفبدٍ قشاس هی گیشد دس ثؼضی
اص هْاد غزایی ّاکٌؼ ُبی خبًجی ّ یب تغییشات ثبًْیَ ًبهغلْة ایدبد هی ًوبیذ ّ سًگ  ،ثْ
 ،عؼن ّ یب زتی خقْفیبت فیضیکی ًبهغلْة ثَ ّخْد هی آّسًذ  .دسضوي ثؼضی اص ایي
تشکیجبت زبفلَ هوکي اعت ثشای عالهت اًغبى هضش ثبؽٌذ .
دّص اؽؼَ الصم ثشای تخشیت ثیؾتش آًضین ُبی هْخْد دس هْاد غزایی  5 -10ثشاثش دّص
الصم ثشای کؾتي کلیَ هیکشّاسگبًیغن ُب هی ثبؽذ ّ پظ اص تخشیت کلیَ هیکشّ اسگبًیغن ُب
تْعظ اؽؼَ  ،آًضین ُب ُوچٌبى ثَ فؼبلیت خْد اداهَ دادٍ ّ تبثیشات خْد سا دس هْاد غزایی
ثش خبی هی گزاسًذ هگش ایٌکَ قجل اص تؾؼؾغ تْعظ ػول آًضین ثشی غیش فؼبل ؽًْذ .
هِوتشیي اثش عْء تغذیَ اؽؼَ دُی ثش خْاؿ هْاد غزایی  ،تخشیت ّیتبهیٌِبعت  ،کَ
دسایي ثیي ّیتبهیٌِبی  – K ، D ، Eتیبهیي  ،پیشیذّکغیي  C ّ B12 ،دس اکثش هْاد
غزایی تخشیت هی ؽًْذ اهب سیجْفالّیي ّ ًیبعیي ًغجتب" هقبّهٌذ .

اهب تغییشات دیگشی کَ ثش اثش اعتشیلیضاعیْى هْاد غزایی ثب اؽؼَ ثْخْد هی
آیذ کَ اُن آًِب ػجبستٌذ اعت :
1
2
3
4

 افضایؼ هیضاى اعیذی ثْدى هْاد غزایی تخشیت آًتی اکغیذاًِبی عجیؼی ثبال ثشدى هیضاى عْلفیذ ُیذسّژى ثَ هٌظْسخلْگیشی اص خْاًَ صدى عیت صهیٌی ثبػث تدضیَ ًؾبعتَ ؽذٍ ّ ثشّیخْاؿ ػولکشدی عیت صهیٌی دس زیي پشّعَ ُبی فٌؼتی تبثیش هی گزاسد .

ًکبتی دس هْسد هبیکشّّیْ
اهْاج هبیکشّّیْ ( یب هیکشّّیْ یب هیکشّ هْج ) ثب هکبًیغن " چشخؼ
هلکْلی دّ قغجی ُب " ثَ هٌظْس پخت هْاد غزایی ثکبس گشفتَ هی ؽْد .





زذاکثش ػوق ًفْر ایي اهْاج  2 -4 cmاعت
اص کبغز  ،ؽیؾَ ّ پالعتیک ػجْس هیکٌٌذ ّ لزا ایي ظشّف ثِتشیي ًْع ثشای
اعتفبدٍ دس پخت غزا تْعظ هبیکشّّیْ هی ثبؽٌذ .
صهبى پخت کْتبٍ اعت ّ لزا اسصػ غزایی دعتخْػ آعیت ًوی ؽْد.
اهْاج هبیکشّّیْ آًقذس تْاًبیی ّ اًشژی ًذاسًذ کَ  DNAسا تخشیت ًوبیٌذ
ّ لزا ُیچگًَْ ػالئن عشعبًی یش خبی ًوی گزاسًذ .


اهب ثب ّخْد ایي اهتیبصات دس کل دًیب سقجت صیبدی ثشای اعتفبدٍ اص ایي
دعتگبٍ ثَ ػول ًوی آیذ ثَ دالیل :
 - 1دسهشدُب ثبػث ػقیوی غیش قبثل ثشگؾت هی ؽْد .

2
3
4

5
6

 دس چؾن اًغبى ( ثبفتی کَ ثیؾتشیي آة سا داسد  ) .ثبػث ایدبد آةهشّاسیذ  -کبتبساکت  -هی ؽْد .
 ػول پخت یکٌْاخت ًیغت  ،ثغْسیکَ ثخؾِبی عغسی غزا پختَ ؽذٍ دسزبلیکَ داخل غزا ٌُْص خبم اعت .
 ثْی اکثش هْاد غزای ثْیژٍ هشؽ دس داخل هبیکشّّیْ آصاد ًوی ؽْد ّ دسداخل آى ثبقی هی هبًٌذ ثغْسیکَ دس صهبى خْسدى ازغبط ًبهغلْثی ثَ
فشد دعت هی دُذ .
 ثش سّی عغر ثؼضی هْاد غزایی هثل تخن هشؽ  ،هبُی  ،عیت صهیٌی ّ ...ثبیذ عْساش ایدبد ًوْد دس غیش ایٌقْست هبدٍ غزایی هی تشکذ .
 اگش آة سا دس آى ثدْؽبًین ثب یک ضشثَ ی آُغتَ ّاسدٍ ثَ ثذًَ ظشفآة عش سیض ؽذٍ ّ ثیشّى هی سیضد .

تِیَ ّ تٌظین  :هسوذ سضب آسیب ًژاد
فشّسدیي 92

