نقش تغذیه و رژیم غذایی در مدیزیت استزس
استزس یکی اس عًامل تأثیز گذار بز ضیًٌ سودگی است .رژیم غذایی متعادل ي تمزیه تىفس عمیك،
سادٌ تزیه ي بٍ صزفٍ تزیه ريش َای کىتزل استزس است ي مًادغذایی بٍ ياسطٍ يیتامیه َا ي
امالح خًد سبب کاَص استزس می ضًود.
اس آوجایی کٍ استزس مستمز مىجز بٍ بیماری افسزدگی خًاَد ضد ي اثزات ماودگاری اسخًد بجاای
خًاَد گذاضت ،ضاید اس مُمتزیه عًامل لابل پیطگیزی ي مًثز در بزيس افسزدگی استزس اسات ي
تالش در جُت کاَص ي مدیزیت آن ومص پزروگی در کاَص ضیًع افسازدگی خًاَاد داضاتز اس
ایىزي آوچٍ در ادامٍ خًاَید دید درخصًظ تاثیز تغذیٍ ي رژیم غذایی در مدیزیت اساتزس بثا
خًاَد کزد:
مُمتزیه تغییزاتی کٍ در بدن در َىگام استزس اتفاق می افتد عبارتىد اس :
* افضایؾ َّسهَى ّبی اػتشع (آدسًبلیي ٍ کَستیضٍل)
* افضایؾ قٌذ ٍ چشثی خَى
* افضایؾ ضشثبى قلت ٍ فـبس خَى
* افضایؾ تٌفغ
* تجوغ ػوَم ّوچَى دی اکؼیذ کشثي ٍ الکتبت ّب دس ثذى
* تغییشات ّیجبًی دس ًتیجِ تغییشات ؿیویبیی دس هغض
* اختالالت گَاسؿی (ؿجیِ ػٌذسم سٍدُ تحشیک پزیش)
* تضؼیف ایوٌی ثذى
ومص تغذیٍ در مدیزیت استزس:
یک سطین غزایی هتؼبدل دس حفظ ػالهت ٍ کوک ثِ کبّؾ اػ تشع اّوی ت صی بدی داسدب ثشخ ی غ زاّب ٍ
ًَؿیذًی ّب تحشیکبت قَی دس ثذى ایجبد هی کٌٌذ ٍ هؼتقیوبً ػجت ثشٍص اػتشع هی ؿًَذب
ایي تحشیکبت گشچِ هوکي اػت دس کَتبُ هذت لزت ثخؾ ثبؿ ٌذ ٍل ی دس دساص ه ذت ه ی تَاًٌ ذ ػ َاس
ًبهطلَثی داؿتِ ثبؿٌذب
اس مًاد غذایی سیز کٍ عالئم ي وطاوٍ َای استزس را بدتز می کىىد کمتز مصزف کىید:
* چبی ،قَُْ ،کبکبئَ ٍ ؿکالت
* ًَؿیذًی ّبی حبٍی جَؽ ؿیشیي ٍ ًَؿبثِ ّبی کَال

* غزاّبی آهبدُ ٍ ّلِ َّلِ ّب
* صسدُ تخن هشؽ
* کشُ ،پٌیش ،هیگَ ٍ گَؿت
* سٍغي ًبسگیل
* ثبدام ٌّذی ٍ ػبیش هغضّب (ثبدام ،پؼتِ ،گشدٍ ٍ بببب)
* ؿکش
مُم تزیه مًادغذایی تطدید کىىدٌ ي یا ایجاد کىىدٌ حاالتی ضبیٍ استزس عبارتىد اس:
* کبفئیي :
ایي هبدُ دس چبی ،قَُْ ،ؿکالت ٍ ًَؿبثِ ّبی گبصداس ٍجَد داسدب کبفئیي ػجت آصاد ؿذى َّسهَى آدسً بلیي
دسثذى ٍ افضایؾ اػتشع هی ؿَدب صهبًی کِ ایي هبدُ دس حذ هتؼبدل هصشف ؿَدَّ ،ؿیبسی افضایؾ یبفتِ ٍ
فؼبلیت قلت ،ػیؼتن ػصجی ٍ ػضالت ًیض ثبال هی سٍدب هصشف ثیؾ اص اًذاصُ ک بفئیي ار شی هـ بثِ اػ تشع
طَالًی هذت دس ثذى ایجبد هی کٌذب ثِ ًظش هی سػذ هصشف کبفئیي ثب افضایؾ کلؼتشٍل ٍ فـبس خَى استجبط
داسدب اگش ثِ هصشف صیبد ایي هبدُ ػبدت کشدُ ایذ ثبیذ هصشف آى سا ثِ تذسیج کبّؾ دّیذب
ؿکش:
ؿکش یک هبدُ غزایی اػبػی هحؼَة ًوی ؿَدب ایي هبدُ تأهیي کٌٌذُ اًشطی دس کَت بُ ه ذت ث َدُ ػ جت
افضایؾ فؼبلیت ثشخی غذد ٍ تحشیک پزیشی ،کبّؾ توشکض ٍ افؼشدگی هی ؿَدب هصشف صیبد ؿکش ثبس صیبدی
ثِ غذُ لَصالوؼذُ ثشای تَلیذ اًؼَلیي ًیض ٍاسد هی کٌذ ک ِ احتو بل پیـ شٍی ث ِ ػ َی دیبث ت سا اف ضایؾ
هی دّذب
هیضاى قٌذ خَى سا ربثت ًگِ داسیذ ٍ دس هصشف ؿکش احتیبط کٌیذب
* ًوک :
ًوک ػجت افضایؾ فـبس خَى ٍ ػذم رجبت ّیجبًی ه ی ؿ َدب ًو ک پتبػ ین دس ای ي خص َف ه ی تَاً ذ
جبیگضیي ثْتشی ثشای ًوک ػذین ثبؿذب اص هصشف ّلِ َّلِ ّب ٍ غزاّبی آهبدُ حبٍی ًوک هبًٌذ ػَػ یغ،
طاهجَىّ ،وجشگش ،اًَاع ؿَس ،چیپغ ٍ آجیل ّبی ؿَس پشّیض ًوبییذب
* غزاّبی حیَاًی :
افضایؾ هیضاى پشٍتئیي دس غزای هصشفی ػجت افضایؾ ّیجبى ٍ اػتشع هی ؿَد لزا تَصیِ هی ؿَد هصشف
غزاّبی حیَاًی ثِ ٍیظُ گَؿت قشهض سا کبّؾ دّیذب

* غزاّبی ػشخ کشدُ ٍ پش چشثی:
ایي گًَِ غزاّب ػجت ضؼف ػیؼتن ایوٌی هی ؿَدب اص هصشف غزاّبی حبٍی چشثی ّبی اؿجبع (چشثی ّ بی
گَؿت ٍ ببب) پشّیض کٌیذب چشثی ّب ػجت چبقی هی ؿًَذ کِ خَد ثبس اضبفی ث ش ػیؼ تن قل ت ٍ ػ شٍر ٍاسد
هی ػبصدب چشثی ثبال اص ػلل اثتال ثِ ػشطبى ػیٌِ ،سٍدُ ثضسگ ٍ پشٍػتبت اػتب
* ػیگبس :
ثشخی افشاد ثشای هقبثلِ ثب اػتشع ػیگبس هی کـٌذب ثِ ًظش هی سػذ ایي ػول دس کَتبُ هذت ػجت سّبیی اص
اػتشع هی ؿَد اهب ارشات صیبًجبس هصشف ػیگبس دس طَالًی هذت ثؼیبس ؿذیذ اػتب ایي هضشات کِ دس ًْبیت
گشیجبًگیش فشد هی ؿَد ثب ارش صٍدگزس آى قبثل هقبیؼِ ًیؼتب ػیگبس هؼئَل اًَاع ػشطبى ،فـبس خ َى ث بال ٍ
اًَاع ثیوبسی ّبی قلجی ٍ سیَی هی ثبؿذب
اس مًاد غذایی کٍ استزس را کاَص می دَىد مصزف کىید:
* غزاّبی حبٍی کشثَّیذسات ثبال :
کشثَّیذسات ّب ػجت آصاد ؿذى هبدُ ػشٍتًَیي دس هغض ؿذُ ایج بد آساه ؾ ه ی ًوبی ذبهَاد غ زایی ح بٍی
کشثَّیذسات ػجبستٌذ اص :ثشًج ،هبکبسًٍی ،ػیت صهیٌیً ،بى ،رست ثَدادُ ٍ کلَچِ ّبی کن کبلشی ،ثشای سّبیی
اص اػتشع تَصیِ هی ؿَد هؼبدل یک لیَاى هبکبسًٍی یب ثشًج یب یک ػذد ػیت صهیٌی هیل ؿ َدب ث ِ خ بطش
داؿتِ ثبؿیذ کِ هصشف صیبد هَاد ًـبػتِ ای هی تَاًذ هَجت اضبفِ ٍصى ٍ چبقی ؿَدب
* غزاّبی پش فیجش :
اػتشع ػجت ایجبد گشفتگی ػضالًی ٍ یجَػت هی ؿَدب دس ایي گًَِ هَاسد هَاد فیج شداس هص شف کٌی ذ ت ب
حشکبت دػتگبُ گَاسؽ ؿوب تٌظین ؿذُ ٍ سٍدُ ّب ثِ خَثی کبس کٌٌذب دس غزای سٍصاًِ ؿوب ثبیذ ح ذاقل 52
گشم فیجش ٍجَ د داؿتِ ثبؿذب هیَُ ّب ،ػجضیجبت ٍ غالت ػجَع داس هٌبثغ ثؼیبس خَة فیجش ّؼتٌذب دس ٍػذُ
صجحبًِ ،هیَُ هیل کٌیذ ٍ اص غالت کبهل ٍ ًبى ّبی ػجَع داس هبًٌذ ػٌگک اػتفبدُ ًوبییذب
* ػجضی ّب :
تَلیذ ػشٍتًَیي دس هغض ثِ ًَع تغزیِ ؿوب ثؼیبس حؼبع اػتب هصشف ثیـتش ػجضی ّب تَلیذ ػشٍتًَیي سا دس
هغض ؿوب افضایؾ هی دّذ ٍ ثِ ؿوب کوک هی کٌذ تب ثش اػتشع خَد غلجِ کٌیذب

