
 

: فیتً کمیکال  َا  

فیتَکویکبل ثِ هَاد ضیویبیی اطالق هی ضَد کِ ثِ ػٌَاى سیستن ّبی -

دفبػی گیبّبى ػول هیکٌٌذ ، چَى گیبّبى سا اص ثشٍص ػفًَت ّب ٍ ّدَم 

. هیکشٍاسگبًیسن ّب حفظ هی کٌٌذ

. سًگ ، طؼن ٍ ػطش گیبّبى ثِ ػلت ٍخَد فیتَ کویکبل آى ّبست -

 فیتَکویکبل ضٌبختِ ضذُ کِ اص هؼشٍف تشیي آى 2000تبکٌَى ثیص اص -

. ّب هی تَاى ثِ فالًٍٍَئیذّب ،کبسٍتٌَئیذّب ٍ آًتَ سیبًیذّب  ، اضبسُ کشد

، کبّص خزة ٍ سٌتض LDLفیتَ کویکبل ّب ثب کبّص اکسیذاسیَى 

کلستشٍل ، کبّص فطبسخَى ٍ افضایص هذت صهبى لختِ ضذى خَى، اص 

. ػشٍلی خلَگیشی هی کٌٌذ –ثشٍص ثیوبسی للجی 

ّن چٌیي فیتَ کویکبل ّب داسای خبصیت سن صدایی سادیکبل ّبی آصاد ٍ -

.  سا،داسًذ  (سشطبى صا )خلَگیشی اص فؼبلیت کبسسیٌَطى ّب 

: مىابع فیتً کمیکال 

کلن ٍ اسفٌبج    : اًذٍل 

سجَس غالت ، تخن کتبى :(فیتَاستشٍطى ) لیگٌبى 

هشکجبت  :لیوًَي

سَیب    : (فیتَاستشٍطى)ایضٍفالٍٍى ّب

گَخِ فشًگی ، صسد آلَ ، ٌّذٍاًِ  :لیکَپي 

سیش ، پیبص ،اًَاع کلن ٍ هشکجبت  :تشکیجبت اٍسگبًَسَلفَسُ 

هیَُ ّب ، سجضی ّب ، چبی سجض، پیبص  :فالًٍٍَئیذّب 

سجضی ّب ، هیَُ ّبی سجض ، صسد ٍ ًبسًدی  :کبسٍتٌَئیذ ّب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقش شبه ویتامیه و فیتو کمیکال  

در بذن  
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واحذ تغذیه  

 

 

 

: آًتَسیبًیي ّب -

خٌثی کشدى سادیکبل آصاد  -1

افضایص دفبع آًتی اکسیذاًی  -2

سالهت هغض ٍ ثیٌبیی  -3

 اًَاع تَت ، آلجبلَ ، گیالس ٍ اًگَس لشهض :مىابع آن 

  

: لَتئیي 

هحبفظت اص اکسیذاسیَى  -1

کبّص خطش سشطبى کَلَى ، سیٌِ ، سیِ ٍ پَست  -2

 سجضیدبت ثشگ سجض تیشُ ، اسفٌبج ، کلن پیچ ٍ رست : مىابع عمدٌ آن 

 

هبدُ اصلی دس صغبل اختِ :پشٍآًتَسیبًیذیي ّب -

  (.ًمص ثسیبس هْوی دس ثْجَد ػفًَت ّبی ادساسی داسد) 

 

: الطیک اسیذ -

تَلف سضذ تَهَس  -1

هشگ سلَل ّبی سشطبًی  -2

خبصیت آًتی اکسیذاًی  -3

فؼبلیت ضذ ٍیشٍسی  -4

 

: مىابع عمدٌ آن 

 تَت فشًگی ، گشدٍ ، اًبس ٍ توطک  

 

 

بیمارستان فوق تخصصی کلیه 

ومجاری ادرار شهیذ هاشمی وژاد 
 

 
  



 

.ًمص آًتی اکسیذاًی دس ثذى داسد :  Q10 

.تَکَفشٍل است- اػوبل آًتی اکسیذاًی آى هبًٌذ آلفب  

.اهشٍصُ اص کَآًضین کیَتي دس دسهبى پبسکیسٌَى استفبدُ هی ضَد  

.دس ًبسسبیی کلیِ ٍ کبسدیَ هیَپبتی ، هکول یبسی آى ثسیبس هفیذ است  

.هکول آى ثِ ّوشاُ داسٍّبی استبتیٌی استفبدُ هی ضَد*  

:مىابع غذایی غىی ا س کیًته -  

سجَس غالت . سٍغي هبّی.آخیل.هبّی.اًَاع گَضت  

:کَلیي   

.دس هتبثَلیسن چشثی ّب دس ثذى ًمص داسد-  

:مىابع غذایی غىی اس کًلیه   

سَیب .اًَاع گَضت ّب. تخن هشؽ  

.  الجتِ کلن ٍ کبَّ ًیض هٌجغ خَثی اص کَلیي هی ثبضٌذ  

:ثْتشیي هٌبثغ غزایی ثشای کَلیي آصاد *  

 غالت کبهل ٍ هحصَالت حبصل اص سجَس غالت 

:اس عًارض کمبًد کًلیه -  

اختالالت ػصجی .  آتشٍاسکلشٍص . ثیوبسی کجذی   

دس دٍساى خٌیٌی کوجَد کَلیي هٌدش ثِ اختالالت کَلیٌشطیک هی *

.ضَد   

. کوجَد کَلیي دس ثبسداسی ، سجت ًمص لَلِ ػصجی هی ضَد**  

 

 

: تًجٍ 

داسٍی سیس پالتیي دس ضیوی دسهبًی ٍ هصشف طَالًی هذت -

هٌدش ثِ کبّص غلظت ٍ  (..ٍالپشٍات سذین ٍ )داسٍّبی ضذ تطٌح 

. افضایص دفغ ادساسی کبسًیتیي اص ثذى  هی ضَد

 

رخیشُ   (%90حذٍد )ثیطتشیي هیضاى کبسًیتیي تَسط ثبفت ّبی اسکلتی -

. هی ضَد

: مًاردی کٍ تجًیش مکمل کارویتیه ضزيری بىظز می رسد*

هجتالیبى ثِ ًبسسبیی هضهي کلیِ  -

ثیوبساى ّوَدیبلیضی  -

ٍسصضکبساى خْت پیطگیشی اص خستگی ػضالًی ٍ پیطگیشی اص گشفتگی -

سبق پب 

ثیوبساى کجذی  -

ثیوبساى هصشف کٌٌذُ ضذ تطٌح ّب  -

ًَاصاداى ًبسس  -

دس ثشخی اص ثیوبساى هجتال ثِ دیبثت ًَع دٍ  -

. ثیوبساًی کِ ثِ طَس طًتیکی کوجَد کبسًیتیي داسًذ -

هکول یبسی ثب کبسًیتیي سجت ثْجَد اکسیذاسیَى چشثی ّب دس ثذى *

ػشٍلی ٍ دیبثت ًَع دٍ – هی ضَد ، کِ ایي هسبلِ ثشای کٌتشل ثیوبسی للجی 

. هفیذ است

 دس کوجَد کبسًیتیي ، سستی ػضالت ٍ ّبیپَگالیسوی گضاسش ضذُ **

. است 

 

: کارویتیه 

دس اًتمبل اسیذّبی چشة ثلٌذ صًدیش ثِ  هیتَکٌذسی، ًمص داسد ،دس -

.  ًتیدِ ایي ضجِ ٍیتبهیي دس اکسیذاسیَى چشثی ّب هَثش است

. کبسًیتیي اص دٍ اسیذ آهیٌِ لیضیي ٍ هتیًَیي سٌتض هی ضَد -

. ثیطتشیي غلظت ایي ضجِ ٍیتبهیي ، دس کجذ هی ثبضذ

.  هٌبثغ غزایی غٌی اص کبسًیتیي ثیطتش هٌبثغ حیَاًی ّستٌذ-

: ثیطتشیي هٌجغ ثِ تشتیت *

گَضت گبٍ -

گَضت هشؽ -

ضیش ٍ هحصَالت لجٌی  -

کشُ ٍ پٌیش  -

. هٌجغ اصلی کبسًیتیي ، گَضت ٍ لجٌیبت است -

. لزا گیبّخَاساى ثیطتش دچبس کوجَد آى هی ضًَذ

هی ثبضذ، هیضاى % 63-75%صیست دستشسی ثِ کبسًیتیي دس سٍدُ -

. هی ثبضذ% 20خزة آى اص هکول ّب کوتش ٍ حذٍد 

. ػوذُ تشیي هحل دفغ آى اص طشیك ادساس هی ثبضذ -

. ّشچِ دسیبفت کبسًیتیي ثیطتش ضَد، دفغ ادساسی آى افضایص هی ثبیذ -

کوجَد آى ثسیبس ًبدس است ٍ ثیطتش دس دس گیبّخَاساى هطلك ٍ ًَصاداى -

. ًبسس دیذُ هی ضَد

 گشم دس سٍص هصشف ضَد، هٌدش ثِ هسوَهیت 5چٌبًچِ حذٍد **

. ٍ اسْبل ٍ سٌذسم ثَی هبّی هیگشدد

 

 


