
L/O/G/O
www.themegallery.com

توکسین هاي تغذیه اي چیست؟

غزاله اسالمیان
گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1397بهار 
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Presentation Notes
a poison of plant or animal origin, especially one produced by or derived from microorganisms and acting as an antigen in the body



اهمیت موضوع
 ارزش باالي باروري در اکثر فرهنگ ها
  آرزوي داشتن فرزندیکی از اساسی ترین محرّك هاي انسانی

:یافته هاي مطالعات اپیدمیولوژیک
بک زندگی  گیري فرضیه تأثیر عوامل محیطی، تغذیه اي و تغییرات سشکل 

مثلبرتوانایی تولید 

1Rowe PJ, World Health Organization. Cambridge, U.K. ; New York: Published on behalf of the World Health Organization by 
Cambridge University Press; 2000
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Chavarro JE et al. Obstet Gynecol. 2007 Nov;110(5):1050-8.

اهمیت موضوع



ابارورينوباروريبرتأثیرگذار)توکسین(مضرايتغذیهعواملمعرفی
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توکسین: سمی است که در باکتری وجود دارد یا باکتری آن را ترشح کرده است. 
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انرژي دریافتی

 مصرفیعدم تعادل انرژي دریافتی و
سوء تغذیه
عوامل تغذیه اي مضر چاقی



سوء تغذیه انرژي
سوء تغذیه پروتئین
 مواد مغذي(سوء تغذیه سلولی(
  از آغاز دوران جنینی ←←transgenerational effect
اثرات سوء رژیم هاي کم کالري کم پروتئین در مطالعات حیوانی
اثرات سوءتغذیه مادر بر تشکیل جفت و رشد جنین
کنترل کالري دریافتی

5

سوء تغذیه

Sen Gupta PN. J Indian Med Assoc. 1979 Apr 16;72(8):194-9



 میلیارد نفر از مردم دنیا مبتال 1/ 3میالدي 2020پیش بینی می شود که تا سال
.  باشندمیلیون نفر دچار چاقی 573به اضافه وزن و 

 افزایش میانگین دریافت کالري روزانه به← سال اخیر 40تغییر رژیم غذایی در
کیلوکالري600میزان 
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چاقی و سندرم متابولیک

Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser. 2000
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Sex hormone-binding globulin TestosteroneDehydroepiandrosterone sulfate
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بهصنایعدروهستندچرباسیدهايازمعمولیغیراشکالترانسچرباسیدهاي
مییدتولبیشترپذیريواکنشوباالترذوبنقطهایجادوماندگاريافزایشمنظور
.شوند

اتمهاآندرکههستندغیراشباعچرباسیدهايازايدستهترانسچرباسیدهاي
اتاستشدهباعثامراهمیتواندگرفتهقراریکدیگرمخالفجهتدرهیدروژنهاي

نشانخودازاشباعچرباسیدهايبهشبیهبیشتررفتاريترانسچرباسیدهاي
.دهند

 میزان مجاز دریافت اسیدهاي چرب ترانس بر اساس راهنماهايWHO راهنماهايو
.رژیم غذایی امریکا کمتر از یک درصد از کل انرژي دریافتی می باشد

8

اسید چرب ترانس

Alamolhoda H, etal. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2016; 18 (1) :63-72



 منبع اصلی اسیدهاي چرب ترانس شاملبه طور کلى چهار
 هیدروژنه گیاهى نیمه هاى روغن
 بینندگراد حرارت مى درجه سانتى 180که در دماى باالتر از غذاهایى
 د ایجاد اسیدئودوریزاسیون در تصفیه روغن ها منجر به مرحله (شده هاي خوراکی تصفیه روغن

)  چرب ترانس مى شود
 گوشت هاو محصوالت لبنی میزان کم تر به
مىچنینهموداشتهراجفتازعبورقابلیتترانسچرباسیدهاىکهآنجایىاز

لذاذارد،بگجنینىهاىبافتبررانامطلوبىاثراتوشودحاضرنیزمادرشیردرتوانند
.باشدشدهکنترلبایدلیپیدىنظرازباردارىدوراندرمادرتغذیه

اط آن اثرگذاري اسیدهاي چرب ترانس بر هموستاز گلوکز و میزان انسولین خون و ارتب
با ابتال به دیابت بارداري

9

اسید چرب ترانس

Alamolhoda H, etal. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2016; 18 (1) :63-72



ابتال به آستنواسپرمیرابطه مستقیم معنی دار مشاهده شده با 
اسیدهاي چرب اشباع
اسیدهاي چرب ترانس
اسید پالمیتیک
اسید استئاریک

10

حجم نمونهنوع مطالعه
آستنواسپرم72مورد شاهدي

نورمواسپرم169

اسید چرب ترانس



رابطه معکوس معنی دار مشاهده شده
دریافت اسیدهاي چرب ترانس و

تعداد اسپرم ها

11

حجم نمونهنوع مطالعه
مرد209مقطعی

اسید چرب ترانس



رمی  ابتال به آستنواسپشده با دار مشاهده مستقیم معنی رابطه هاي 
 گوشت هاي
مواد غذایی شیرین

12

حجم نمونهنوع مطالعه
آستنواسپرم72مورد شاهدي

نورمواسپرم169

چرب ترانس منبع اسیدهاي 

اسید چرب ترانس



اي،چقهوه،دروآیدمیدستبهعربیکاکافئابنامگیاهیازعمدهطوربهکافئین
.شودمییافتغیرهوکوالکاکائو،

 تا  85گرم، میلی 75میلی لیتري چاي، قهوه و کاکائو به ترتیب 150در یک فنجان
.داردکافئین وجود میلی گرم 40تا 5میلی گرم و 100

 وضوعی میک عامل خطرزا براي سالمتی باشد، کافئین می تواند این که آیا مصرف زیاد
.آن پرداخته اندکه مطالعه هاي اپیدمیولوژي زیادي به بررسی است 

 تا  7، نزایی کافئیاین اثر انرژي . افزایش انرژي مصرفی می شودکافئین موجب مصرف
.  شده است، بسته به مقدار مصرف کافئین گزارش 22%
 شودآزادسازي اسید چرب از بافت هاي چربی می کافئین موجب تحریک.
 شودمی مقاومت عروق سیستمی و فشار خون موجب افزایش کافئین
 ه هاي شکالت یا نوشابانواع قهوه ها، نوشابه ها، چه از طریق -زیاد کافئین در روز مقدار

انرژي زا  
13

کافئین

Damirchi A, etal. . Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2009; 10 (6) :623-628



 ه سروینگ قهوه در طول مدت قبل از بارداري،  با افزایش خطر ابتال ب4مصرف بیش از
.ارتباط دارد19-8سقط خود به خودي در هفته هاي 

14

کافئین

….

حجم نمونهنوع مطالعه
زن باردار11072کوهورت آینده نگر



 دریافت کافئین، احتماال از طریق آسیب بهDNA اثرات منفی بر ←اسپرم
عملکرد تولید مثل مردان

 عدم اثرگذاري کافئین بر پارامترهاي سیمن

15

حجم نمونهنوع مطالعه
مقاله28مرور نظام مند

کافئین



شودمیمصرفتقریباجهانسراسردرالکل.
بارزیانمصرفآمیز،مخاطرهمصرفسطحسهدرکلیطوربهالکلحدازبیشمصرف

.شودمیبنديطبقهالکلبهوابستگیو
نینجسقطموجبمیتواندباردارزناندرالکلزیادمصرفکهکردندمشاهدهمحققان

داشتنمحتملکنندمیمصرفالکلزیادمقداربهومنظمبطورکهشودمادرانی
.هستندجنینیالکلسندرمبانوزادانی

تالیدومیدمثلتراتوژنیکشبیهالکلعملکردکهاستاینجنینیسندرمنظریهیک
نوزادیاجنیندرراهاناهنجاريدهد،رختکاملبحرانیمراحلدرمواجههوقتیاست،

.کندمیالقا
وارساختباواستزاجهشوسمیباالخونیسطوحدرالکل،متابولیت،استالدهید

ساختارهبمشابهتغییریک.داردتداخلبالغکبددرمیکروتوبوالرسیستمعملکرد
.شودمیکروموزوتغییراتبهمنجرمیتواندمیتوزيفرآیندبارابطهدرمیکروتوبوالر

سیمنکیفیتوالکل
13

الکل

Shojaeifard MB, etal. . Journal of Fasa University of Medical Sciences. Winter 2017. Vol.6. No.4.



ازهاستفادگوشتیمحصوالتفرآوريهايراهتریناصلیازیکی
زمانمدتافزایشسببترکیباتاین.باشدمینیتریتونیترات

انزمطولدرمذکورمحصوالتفسادازجلوگیريهمچنینوماندگاري
.شوندمینگهداري

 و  نوع دوم موجود در ماده ي غذایی و نیترات آمین هاي واکنش بین
یتروزآمین می  فرار نافزوده شده به آن منجر به تشکیل ترکیبات نیتریت 

.شود
 افزوده  ، دما، زمان، غلظت نیتریتروش پختتشکیل نیتروزآمین ها به

.داردبستگی ... شده و
 91ی ، سرطانزایشناخته شدهنوع مختلف نیتروزآمین 300تاکنون از بین

.به اثبات رسیده است آن ها درصد 

16
Ramezani H etal. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, Vol. 9, No. 1, Spring 2014



کهکالباسوسوسیسدرشدهشناختهفرارهاينیتروزآمینترینمهماز
طانزايسرترکیباتعنوانبهسرطانتحقیقاتالمللیبینآژانستوسط

ردکاشارهزیرمواردبهمیتواناندشدهبنديطبقهانسانبراياحتمالی

ذاییغهايفرآوردهدرترکیباتاینبرايشدهتعیینمجازغلظتحداکثر
کیلوگرمدرمیکروگرمNPYR10ترکیبمورددرمثالبرايواستمتغیر
.استشدهگزارشروزدرانسانهربدنوزن

17

 N-nitrosodimethylamine (NDMA)
 N-nitrosodiethylamine (NDEA)
 N-nitrosodibutylamine (NDBA)
 N-nitrosopiperidine (NPIP)
 N-nitrosopyrrolidine (NPYR)



کیفیت اسپرم   رابطه هاي معکوس معنی دار مشاهده شده با 
گروه لبنیات

ماست
گروه گوشت

گوشت فرآوري شده
سیب زمینی

18

حجم نمونهنوع مطالعه
ایینکیفیت اسپرم پمرد با30مورد شاهدي

مرد نورمواسپرم31

گوشت هاي فرآوري شده 



19

گوشت هاي فرآوري شده 

حجم نمونهنوع مطالعه
مرد زوج ساب فرتایل155مقطعی

رابطه معکوس معنی دار مشاهده شده
 موروفولوژي نرمال اسپرمدریافت گوشت هاي فرآوري شده با



شدهدار مشاهده معکوس معنی رابطه 
و میزان باروريگوشت هاي فرآوري شده
عدم ارتباط با عالئم بالینی بارداري و تولد زنده

20

حجم نمونهنوع مطالعه
مرد141مقطعی

246ARTهمسر تحت 

گوشت هاي فرآوري شده 



لبنیات پر چرب
 اسیدهاي چرب ترانس(مصرف باالي چهار سروینگ در روز(
 تب مالت(به بروسال مصرف لبنیات غیرپاستوریزه آلوده  (
 ارضه  مبتال به باکتري بروسلوز معموال در اولین دوره بارداري دچار عدام هاي

ط، مزرعه  محیباعث آلودگی آلوده، سقط جنین شده و تا مدتی با دفع ترشحات 
.شوندو دیگر حیوانات گله می 

وشیرتولیدکاهشنازایی،وعقیمی،دامدرجنینسقطعلتبهبیمارياین
تبيبیماربهانسانشدندچارومبتالهايداماقتصاديارزشرفتندستاز

.استاهمیتحائزاقتصاديوبهداشتیبعد2ازهموارهمالت
 ي فراورکه با این علت خطرناك هستند به ) و پارمزانچدار (پنیرهاي نرم

سیستم و چون زنان بارداراست  باکتري هایشان به طور طبیعی کشته نشده 
ی قرار ایمنی ضعیفی دارند، بیشتر در معرض بیماري هاي مربوط به مواد غذای

آلوده به لیستریا. دارند
 سپرم هاو کاهش تعداد ا) در لبنیات(محیطی فرضیه رابطه بین استروژن هاي

21

لبنیات پر چرب



شدهدار مشاهده معکوس معنی رابطه 
پنیر با غلظت اسپرم

22

حجم نمونهنوع مطالعه
مرد155مقطعی

لبنیات



فرضیه رابطه بین استروژن هاي محیطی و کاهش تعداد اسپرم ها
لبنیات حاوي مقادیر باالي استروژن

لبنیات و مورفولوژي اسپرم←دار رابطه معکوس معنی
اسپرمو مورفولوژي لبنیات پر چرب ←دار رابطه معکوس معنی
روندههاي متحرك پیشو درصد اسپرملبنیات پر چرب ←دار رابطه معکوس معنی

23

حجم نمونهنوع مطالعه
ساله18-22مرد 189مقطعی

لبنیات



باالي (تعداد تولد زنده  بیشتر در زنان دریافت کننده لبنیات چارك چهارم
)روز/سروینگ1/ 5کمتر از (در مقایسه با چارك اول ) روز/سروینگ3
 ي  باقی ماندن ارتباط باال در زنان باال(با تعدیل مخدوشگرها در مدل آخر

)سال35

24

حجم نمونهنوع مطالعه
IVFسیکل 353زن تحت 232کوهورت آینده نگر

لبنیات



ي  هادرصد اسپرمهاي شیرین شده و نوشیدنی←دار رابطه معکوس معنی
پیشروندهمتحرك 

در مردان چاق←قویتر شدن رابطه

25

حجم نمونهنوع مطالعه
ساله18-22مرد 189مقطعی

نوشیدنی هاي شیرین
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حجم نمونهنوع مطالعه
281PCOSمورد شاهدي

سالم472

نمایه و بار گلیسمی/ کربوهیدرات تصفیه نشده  

رابطه مستقیم معنی دار مشاهده شده
نمایه گالیسمی
بار گالیسمی



وه و  مردان قرار گرفته در چارك باالي دریافت بقایاي آفت کش هاي می
:سبزي  در مقایسه با چارك پایین

تعداد کل اسپرم کمتر
درصد اسپرم هاي داراي مورفولوژي نرمال کمتر

27

حجم نمونهنوع مطالعه
)زوج ساب فرتایل(مرد155مقطعی

بقایاي آفت کش هاي میوه و سبزي



طارتباط بقایاي آفت کش هاي میوه و سبزي  به میزان کم تا متوس:
تعداد و غلظت اسپرم بیشتر
 ارامترهاي  سبزي و سایر پآفت کش هاي میوه و عدم ارتباط بین بقایاي زیاد

سیمن

28

حجم نمونهنوع مطالعه
ساله18-22مرد 189مقطعی

بقایاي آفت کش هاي میوه و سبزي



الگوي  غذایی غربی شامل:
گوشت قرمز و فرآوري شده
غالت تصفیه شده
پیتزا و اسنک
نوشیدنی هاي انرژي زا
شیرینی

رابطه بین الگوي غربی و پارامترهاي کیفیت اسپرم

29

الگوهاي غذایی مضر

حجم نمونهنوع مطالعه
ساله18-22مرد 188مقطعی



شده با ابتال به آستنواسپرمیرابطه مستقیم معنی دار مشاهده 
الگوي  غذایی غربی شامل:

گوشت هاي امعاء و احشاء
گوشت قرمز و فرآوري شده
قند و شکر، نوشیدنی هاي شیرین و شیرینی ها
پاستا، برنج و غالت تصفیه شده
سیب زمینی، سیب زمینی سرخ شده و فست فودها
محصوالت لبنی پر چرب
چربی هاي هیدروژنه، مایونز و سس هاي چرب

30

حجم نمونهنوع مطالعه
آستنواسپرم72مورد شاهدي

نورمواسپرم169

الگوهاي غذایی مضر



 و  هفته اول  12جنین در سقط مواد غذایی که احتمال می رود با افزایش خطر
یا ابتال به جنین به بیماري در ارتباط باشد  

ولی شواهد علمی همچنان محدود است
زعفران
عرقیجات آن ها(گشنیز / پونه و نعناع کوهی/ آویشن(
آب و لواشک زرشک
روغن کرچک
سیاه دونه
آب هویج
جگر
آلوئه ورا
 آلوده به جیوه(غذاهاي دریایی(
آجیل و مغزهاي کهنه و آلوده به آفالتوکسین 30

 دآکریل آمی(برشته و غذاهاي سوخته(
 زاد آفتاب منجر به آتابش (آب معدنی

ب آشدن پلیمرهاي پالستیکی بطري 
)  میشوند



جمع بندي

47



67

الگوهاي غذایی مفید بر سالمت باروري زنان

High



 مهمپنج ویژگی یا اصل
ویبرفضروري،مغذيموادکافیمقادیرکنندهفراهمغذاهاکهاستبدین معنی:کفایت

کفایتاهمیتکنندهبیانمی تواندمغذيمادههر.باشندمناسبوزنوماندنسالمبرايانرژي
.باشدتغذیه اي

دیگر است به منظور از تعادل یا توازن تأمین انواع مختلفی از مواد غذایی به تناسب با یک: تعادل
. نحوي که مصرف یک نوع ماده مغذي به مقدار زیاد سبب حذف سایر مواد مغذي نشود

موردانرژيکهراغذاییمقداربایدغذاییرژیمدرمهماصلاینرعایتبراي:کالريکنترل
انرژيازنبایدژيانردریافت.کنیددریافتمی کندفراهمرابدنتانمناسبوزننگهداشتنبراينیاز

.باشدبیشتربدننیازمورد
نمک،چربی،اضافیمقادیردارايکهاستغذاهاییمصرفمعنايبهمیانه روي:رويمیانه

چربی،رايداکهغذاهاییدریافتسالمتی،حفظمنظوربه.نباشدافزودنیترکیباتوقند
.شوندمحدودبایدهستند،زیادنمکوقندکلسترول،

خصمشزمانیدورهیکدرکهاستمتفاوتیغذاهايتعدادعنوانبهغذاییتنوع:تنوع
نانندمان(غذاییمختلفهايگروهازغذاهاانواعانتخابدیگرعبارتبهیاومی شودمصرف

گروههرداخلدرمختلفغذاییموادانتخابهمچنینو)...وهاسبزيومیوه هاغالت،و
تنهانهغذایی،تنوعرعایتبا.می باشد)...وذرتدوسر،جوجو،گندم،برنج،مانند(غذایی

.کنیدمیمینتضنیزراخودغذاییرژیمکفایتبلکهرسانید،میبدنتانبهکافیمغذيمواد

جمع بندي
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چاقی و سندرم متابولیک

Obesity or overweight may result in elevated scrotal
temperatures, impaired spermatogenesis, decreased sperm
concentration and motility, increased sperm DNA damage,
and hypogonadism.

Dyslipidemia with increased oxidative stress in seminal
plasma and sperm membrane may lead to further decrease
in sperm quality.



The prevalence of metabolic syndrome was assessed based on
the Adult Treatment Panel (ATP)-III with the criterion of
waist circumference in Iran.

> 89 cm

11Grundy SM, et al. Circulation 2004;109(3):433e8.
Delavari A, et al. Diabetes Care. 2009; 32(6):1092-7




	توکسین های تغذیه ای چیست؟
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42

