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 سال و باالتر اطالق می شود65افراد سالمند به گروه سنی

:گروه های ویژه در این دوران عبارتند از
سال65-74: سالمند جوان
سال75-84: سالمند میانسال
سال85افراد باالی : بسیار سالمند
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ایتغذیهنیازهای 

انرژی

یابدمیکاهشدرصد3عمردهههرازایبهانرژیبهنیازسالمندیدر
کاهشوچربیبدونتودهکاهشبدن،اندازهکاهشباارتباطدرکه

.استفیزیکیفعالیت

3



پروتئین

نیاز به پروتئین در سالمندی تفاوتی نمی کند

ه جذب پروتئین با افزایش سن کاهش می یابد اما به این معنی نیست ک
دریافت پروتئین افزایش یابد

پروتئین زیاد می تواند به کلیه ها فشار وارد کند
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کربوهیدرات

 درصد کل انرژی روزانه45-65دریافت توصیه شده روزانه

زیجات افزایش دریافت کربوهیدرات پیچیده از منابعی مانند غالت، سب
و دانه های کامل و میوه جهت تامین فیبر وامالح و ویتامین ها

یبوست نگرانی جدی در بسیاری از سالمندان است
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چربی ها

 درصد کل کالری دریافتی20-35مقدار توصیه شده روزانه

 بیشتر از منابع اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه و
باند دوگانه1اسیدهای چرب غیراشباع با 

 درصد کالری روزانه10میزان چربی های اشباع کمتر از

 میلی گرم در روز300کلسترول کمتر از

مصرف کم اسیدهای چرب ترانس تا حد ممکن
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ویتامین ها و مواد معدنی
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نگرانی های تغذیه ای در سالمندان

 ین افزایش وقوع گاستریت آتروفیک، در برخی موارد افزایش هموسیستئ: 12-و بفوالت
وفوالت12بنیاز به نشانگر افزایش 

ل فعال کاهش در سنتز پوستی ویتامین دی در سالمندی ، کاهش در سنتز شک: ویتامین دی
د مسن هورمونی ویتامین دی در کلیه، افزایش نیاز برای دریافت ویتامین دی در برخی افرا

.انتظار میرود

تغییر به نظر نمیرسد که جذب و متابولیسم ویتامین سی در دوران سالمندی: ویتامین ث
دان مهمی کند و شواهدی وجود ندارند که نشانگر افزایش نیاز به ویتامین سی در سالمن

ت به دلیل مصرف کم میوه جات و سبزیجات درسالمندان ممکن اس. غیر سیگاری باشد
.  تامین نگردد( میلی گرم 90)میزان مورد نیاز آنها 

 ویتامینE: شواهدی مبنی بر تغییرات در جذب یا استفاده از ویتامین ای در این دوران
نداردوجود 

سالمندانمصرف ناکافی سبزیجات و منابع غذایی پتاسیم در : پتاسیم
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B12ویتامین 

عده که سالمندان بدلیل دریافت کم منابع این ویتامین و کاهش اسید م
از پروتئین کمک می کند در معرض خطر B12به رها شدن ویتامین 

کمبود این ویتامین قرار دارند
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فوالت

فوالت ممکن است نقش مهمی در عالیم خطر ترومبوز رگ، آلزایمر و
پارکینسون داشته باشد

کمبود فوالت موجب افزایش سطح هموسیستئین می شود.
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Dویتامین 

 سال در معرض خطر کمبود این ویتامین قرار دارند50افراد باالی

د در سالمندی پوست نمی تواند این ویتامین را بخوبی سنتز کن
یابدوتوانایی کلیه ها در تبدیل این ویتامین به فرم فعال کاهش می

در سالمندان مکمل یاری این ویتامین توصیه می شود.
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Eویتامین 

 ویژگی های آنتی اکسیدانی ویتامینE در جلوگیری یا تاخیر رشد آب
مروارید کمک می کند
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کلسیم

یابدجذب کلسیم در سالمندی کاهش می یابد و نیاز به آن افزایش می

1300-1000میلی گرم روزانه توصیه می شود
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پتاسیم

درژیم غنی از پتاسیم تاثیرات سدیم بر فشارخون را کاهش می ده.

زردآلو، خربزه، موز: منابع غنی پتاسیم
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سدیم

سالمندان در معرض خطر هیپرناترمی و هیپوناترمی هستند

هیپرناترمی به علت دریافت زیاد سدیم از غذا و دهیدراسیون

هیپوناترمی به علت حفظ مایعات بدن

 میلی گرم در روز می باشد1500میزان سدیم توصیه شده در سالمندی.
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روی



این در حالیست که .از جمعیت سالمند جهان در معرض کمبود روی هستند% 33تقریبا 
.ایران از جمله کشورهایی است که کمبود روی در آن بسیار باالست

 بدنموثر در بسیاری از اعمال بدن و به ویژه سیستم ایمنی روی

 راش های قرمز رنگ پوستی اطراف دهان، دستها و کشاله رانها، اسهال، : کمبودعالیم
و گوشت)ریزش مو، کندی ترمیم زخم، کاهش اشتها و غیرهدر سالمندانی که منابع روی

.هستنددریافت نمیکنند و دچار کمبود یا در معرض کمبود روی ( ماهی

 حداکثر دوز مجاز روی .بیشتر موارد کمبود روی با مصرف مکمل روی درمان میشوددر
.روز است/میلیگرم40دریافتی سالمندان 

 از گروه های مستعد ابتال به کمبود روی به شمار می آیندسالمندان.

 اشدبغذایی ناکافی و کاهش مصرف گوشت قرمز و ماهی در ارتباط با کمبود روی می رژیم
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کلسیم

 جذبر تحمل الکتوزو کاهش در ترشح الکتاز، مصرف ناکافی محصوالت لبنی و اختالالت دعدم

عروقی -مکمل یاری با کلسیم همراهی هایی بین مصرف مکمل کلسیم با افزایش وقایع قلبی
.  دیده شده است

هر چند شواهد فعلی برای تایید قطعی این یافته ها ناکافی است.

ژیم افراد دچار کمبود کلسیم که مقدار مورد نیازشان را از طریق ر-:کاربردهای مکمل کلسیم
.غذایی تامین نمیکنند

 بهبود جذب کلسیم، اغلب مکمل ها همراه با ویتامین دی ارایه میشوندبرای.

 تئوپروز مکمل های کلسیم و ویتامین دی را برای مصرف کنندگان بی فسفونات جهت اسمعموال
.توصیه میکنند
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آهن 

ف کمبود در اثر خونریزی های گوارشی در سالمندان بیمار و مصرایجاد 
کمتر رژیم های حاوی منابع آهن در آنها بخصوص در سالمندانی که در

.خانه سالمندان نگهداری شده و یا بسیار نحیف هستند
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نقش مواد مغذی در بیماری های شایع سالمندان

:مواد مغذی موثر در اختالل شنوایی
B12کمبود ویتامین 

Dکمبود ویتامین 

:مواد مغذی موثر در اختالل بینایی و آب مروارید
کمبود روی 

دریافت زیاد سدیم
می توانند پیشرفت آب ( ، سلنیومA,Cویتامین )آنتی اکسیدان ها 

مروارید را به تاخیر بیاندازند
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مصرف مکمل ها برای سالمت در سالمندان

 میکروگرم 10سال مکمل یاری با 65برای تمامی سالمندان باالی : دیویتامین
.توصیه میشوددیویتامین 

 در سالمندان مفید و 12میلیگرم ویتامین ب 2مکمل یاری روزانه : 12ب ویتامین
.بدون عارضه مطرح شده است

آن تا زمانی که دلیل پزشکی یا تغذیه ای وجود نداشته باشد مصرف مکمل: آهن
.برای سالمندان توصیه نمیشود

 وازن حاوی نیاز اغلب سالمندان با یک رژیم غذایی مت: سی، فیبر و پتاسیمویتامین
.واحد و بیشتر از میوه و سبزیجات تامین میشود5

در جاییکه اصالحات غذایی نامیسر است مکمل یاری میتواند راه حل باشد.
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