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 دكتر مريم جوادي
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين
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  در پايان كالس دانشجو بايد: 
 انرژي، واژه هاي كليدي مرتبط با آن و نحوه محاسبه آن را تعاريف

 .بازگو نمايد
 انرژي  و واحد آن  را نام ببردانواع. 
 انرژي زا را نام برده و متابوليسم آنها را بازگو نمايدمنابع 
  انرژي رابازگو نمايدتغذيه پروتئين مشخصات سوء. 
 كالري را بيان نمايدكم كالري وپر كاربرد رژيم 
 قادر باشد مسئله هاي مربوط به ميزان انرژي مورد نياز يك فرد را

 . محاسبه نمايد

 طرح درس
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What Should I Eat? 
 

٤ 



 تعريف انرژي

در علم تغذيه انرژي به  . انرژي به معناي توانايي بالقوه انجام كار است•

منظوراستفاده  بدن در بكار گيري انرژي  نهفته در ماده غذايي كه بصورت پيوند  

 .شيميايي مي باشد اتالق مي گردد

 :واحد انرژي در تغذيه•

 kJ(کيلو ژول  ۴.۱۸)= Calories(کالری  ۱۰۰۰) = OR CAL KCAL(كيلوكالري  •

(. 
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 رها شدن انرژي از غذا
 )       پروتئين-كربوهيدرات-چربي(درشت مغذي ها 

 پيروات و يا استيل كوانزيم آ        

 )  TCA(چرخه اسيد سيتريك يا كربس 

 مرحله فسفريالسيون اكسيداتيو

درصد انرژي غذا را به صورت انرژي و  40كل سيستم توليد انرژي فقط 

 .  كار مورد استفاده قرار مي دهد و بقيه بصورت حرارت دفع مي گردد
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 اندازه گيري انرژي مصرفي فرد

 گزارش فرد  ۱.

گرماي ايجاد شده ، كار (كالري متري مستقيم۲.
 )مكانيكي 

 ) مقدار اكسيژن(كالري متري غير مستقيم ۳.
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 اصطالحات كليدي 

 انرژي بازال  (BEE OR BMR):   مقدار انرژي مصرف شده براي

 )حالت  استراحت(ساعت  24اعمال حياتي در 

12-18  ساعت بعد از آخرين وعده غذايي 

 ساعت 24در ساعت يا در /كيلوگرم وزن بدن/كيلوكالريآن بر حسب ميزان   

 طريق كالريمتري غير مستقيم يعني دريافت اكسيژن و دفع دي اكسيد از

اندازه  حالت استراحت كامل فرد در ) نشانگر انرژي بدن در سطح سلول(كربن 

 .مي شودگيري 
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 اصطالحات كليدي

 REE, RMR OR(انرژی در حال استراحت •

RME:(  

 )برای اعمال حياتی و هموستاز(متابوليسم پايه فرد •
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       انرژي فعاليت بر حسب انرژي استراحت

مقدار نياز مصرف انرژي در زنان و مردان با انداره متوسط در  
 : REEفعاليتهاي مختلف بر حسب 

body size 

Composition 

 age 

 gender 
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•Energy Intake 

•Energy Output 

•Energy Equilibrium 

•Positive Energy Balance 

•Negative Energy Balance 
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 ساعت 24تخمين انرژي در حال استراحت در  
 فرمول هريس و بنديكت

 :درافراد باوزن نرمال•
   كيلو گرم(وزن بدن(X 24 X )براي مردان 1براي زنان و  0.9 5ضريب( 
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RMR           Increase Factors that 
Decrease RMR 

 سن ، جنس•
 توده غير چرب بدن  و سطح بدن •
 استرس•
 تب و عفونت•
 سيگار•
 گرما و سرما•
 بارداری ، شيردهی ، رشد•
 کم کاری و پر کاری تيروئيد•
 کافئين•
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 اصطالحات كليدي
مفهوم  ):REE, RMR OR RME(انرژي در حال استراحت •

براي اعمال حياتي و (را دارد و متابوليسم پايه فرد  BEEهمان 
اندازه   دقيقه از طريق 10-20در حالت استراحت در مدت ) هموستاز

روش ساده اندازه گيري بوده وليكن . گيري تبادل هوا تعيين ميگردد
  .است BMRباالتر از %  3-10مقدار آن 

انرژي مورد نيازروزانه را تشكيل ميدهد و بر  3/2مقدار آن نصف تا •
 :حسب 

kcal/kg BW/h OR kcal/ BW/24 h  بيان مي شود. 
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 اصطالحات كليدي
 ,Thermic Effect of Food, TEFاثر گرمازايي غذا 

SDA, DIT)(: 
جذب و  -افزايش انرژي مورد نياز بدن در ارتباط با پروسه هضم

انرژي دريافتي مي  % 5-10مقدار آن   .متابوليسم غذا ميباشد
 .باشد

SDA: Specific dynamic action of food 
DIT: Diet-induced thermogenesis 
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 ساعت 24در ) مصرفي بدن(انرژي مورد نياز 

 % )  60ـ % 75( انرژي در حال استراحت •
 %)  10( اثر گرما زاي غذا •
 انرژي مصرفي براي فعاليتهاي بدني •

 كيلو كالري در روز براي افراد بي تحرك  100          
 كيلو كالري در روز براي افراد با فعاليت زياد   3000          
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Estimating Total Energy Expenditure 

•Harris-Benedict equation 
• w: 655.1 + 9.56 (wt:kg) + 1.85(ht:cm) - 4.68 (age:yrs) 
• m: 66.47 + 13.75 (wt:kg) = 5.0 (ht:cm) - 6.76 (age:yrs) 

• RDA for energy 
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Stimulates for hunger, satiation and 
appetite 

 تركيب غذا•
 عوامل گوارشي مثل آنزيم و ترشحات ديگر•
 گرسنگي و سيري•
 دما•
 عوامل عصبي و هورموني•
 عوامل محيطي•
 21 عوامل اجتمايي•
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