مهمترین نشانه های کمبود پروتئین

کوجَد پشٍتئیي دس ثذى اًسبى ثِ تغزیِ ٍ ًَع سطین غزایی هشثَط هی ضَد  ،ثٌبثشایي ثبیذ سؼی کٌین اص اًَاع هٌبثغ پشٍتئیي
هػشف کٌین تب ثب کوجَد آى دس ثذى هَاجِ ًطَین.
ػالئن کوجَد پشٍتئیي سا ثطٌبسیذ
دس دًیبی اهشٍص سطین ّبی هختلف غزایی اص جولِ گیبُ خَاسی ٍ گَضت خَاسی ٍجَد داسد کِ ّش کذام ثب تَجِ ثِ توشکضی کِ
سٍی هػشف ثشخی غزاّبی خبظ داسًذ ،هوکي است ثذى فشد سا ثب کوجَد اًَاع ٍیتبهیي ّب  ،پشٍتئیي ّب ٍ هَاد هؼذًی الصم
هَاجِ کٌذ .تؼذاد صیبدی اص گیبُ خَاساى اص خَسدى گَضت قشهض خَدداسی هی کٌٌذ ٍلی دس سطین خَد گَضت هشؽ یب هبّی سا

هی گٌجبًٌذ .سطین گیبُ خَاسی ثب ٍجَد ایي کِ یکی اص سبلن تشیي سطین ّبی غزایی ثِ ضوبس هی سٍد ،هی تَاًذ کوجَد
پشٍتئیي سا ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ کِ ػَاسضی سا ثشای فشد ایجبد هی کٌذ .

پشٍتئیي اص سبصُ ّبی ضشٍسی سبختوبى جسن است .هَّبً ،بخي ّب ٍ ثبفت ّبی هبّیچِ ای ّوگی ثِ پشٍتئیي ًیبص داسًذ.
تَجِ ثِ ًطبًِ ّبی کوجَد ایي هبدُ حیبتی ثِ هب کوک هی کٌذ کِ ثِ هَقغ اقذام کٌین:
 -1چطن ّبی ٍسم کشدُ
کبّص هیضاى پشٍتئیي پالسوبی خَى هٌجش ثِ حبلتی ثِ ًبم  Oedemaهی ضَد .ایي کبّص پشٍتئیي هوکي است
تَسط سیِ ای ایجبد ضَد کِ ثِ قذس کبفی آّي دسیبفت ًوی کٌذ .دس ٍاقغ کن خًَی حبغل اص کوجَد آّي ثشای
سبختي ّوَگلَثیي است کِ هٌجش ثِ ایجبد ٍسم هی ضَد.
 -2گًَِ ّبی پف آلَدُ
گًَِ ّبی پف کشدُ هی تَاًٌذ ًبضی اص غذد ثضاقی هتَسم ثبضٌذ ٍ ػذم تؼبدل پشٍتئیي  -کشثَّیذسات سا ثِ خَثی
ًطبى دٌّذ .ایي تَسم هوکي است دس ّش هشحلِ ای اص ثیوبسی سخ ثذّذ ٍ هٌجش ثِ پظهشدگی ٍ افت ایي ثبفت گًَِ
ضَد.

 -3دست ّبی هتَسم
کوجَد پشٍتئیي ػولکشد ٍ ظبّش هبّیچِ ّب سا تحت تبثیش قشاس هی دّذ .ػلت ایي است کِ ٍقتی ثذى اص سطین غزایی
پشٍتئیي کبفی دسیبفت ًوی کٌذ ،ثشای ججشاى ثِ سشاؽ هٌبثغ دیگش دس ثذى هی سٍد کِ یکی اص ایٌْب ،الیِ ّبی هبّیچِ
ای است .ثذٍى پشٍتئیي  ،حفظ تؼبدل آة ثذى ثِ ّن خَ سدُ ٍ ثذى آة سا ثِ ضیَُ ًبدسستی رخیشُ هی کٌذ ٍ هٌجش
ثِ  Edemaهی ضَد؛ ٍضؼیتی کِ دس آى آة ثیص اص حذ صیش پَست جوغ هی ضَد ٍ دست ّب ٍسم هی کٌٌذ چَى
ثذى پشٍتئیي سا اص ثبفت ّبی ایي ًبحیِ هػشف هی کٌذ.
 -4هَّبی ظشیف
ظشافت هَّب ػالٍُ ثش ػلل طًتیکی هی تَاًذ ثِ خبطش کوجَد پشٍتئیي ثبضذ .دس ایي غَست ثذى ضشٍع ثِ«حفظ
هٌبثغ» هی کٌذ ٍ جلَی سسیذى پشٍتئیي اسصضوٌذ ثِ هَّب ٍ ًبخي ّب سا هی گیشد .ثِ ّویي خبطش ػالئن هشثَط ثِ
هَ ٍ ًبخي ضبخع ّبی هْوی دس تطخیع کوجَد پشٍتئیي ثِ حسبة هی آیٌذ.

ػالٍُ ثش ایي استجبط سیضش هَ ثب کوجَد پشٍتئیي ضبیذ دس ظبّش ػجیت ثِ ًظش ثشسذ ٍلی صهبًی کِ ثب کوجَد ایي هبدُ هَاجِ هی
ضَیذ ،ثذى دس حب لت هقبٍهت ٍ غشفِ جَیی قشاس هی گیشد ٍ سؼی هی کٌذ کوتشیي هقذاس پشٍتئیي سا هػشف کٌذ
 -5پَست خطک
کوجَد پشٍتئیي هی تَاًذ ثِ خطک ،ضکستِ ٍ فَلسی ضذى ،تغییش سًگ ٍ ایجبد لکِ ّبیی ضجیِ ثِ آفتبة
سَختگی سٍی پَست هٌجش ضَد .آسیت دیذى پَست ساُ اثتال ثِ ػفًَت ّبی قبسچی هبًٌذ  Candidaسا ثبص هی
کٌذ.
 -6اثْبم رٌّی
کوجَد ایي هبدُ ضشٍسی ثِ کٌذ ضذى ػولکشد هغض ٍ افت ػولیبت ضٌبختی هٌجش هی ضَد .پشٍتئیي دس کوک سسبًی
ثِ استجبطبت ًَسًٍی دس هغض ٍ دس سشاسش ثذى ًقطی اسبسی داسد .خَاة آلَدگی دس طَل سٍص یب ػػش کِ دس ٍاقغ یک
خستگی غیشهؼوَل تلقی هی ضَد .ایي ًَع خستگی تٌْب یک حبلت جسوی ًیست ثلکِ فقذاى اًگیضُ رٌّی ًیض هی
تَاًذ ثب کوجَد پشٍتئیي هشتجط ثبضذ.
 -7احسبع سستی
احسبع خستگی هفشط ٍ سطح اًشطی پبییي ػالئن دیگش کبّص پشٍتئیي استٍ .ػذُ ّبی غزایی غٌی اص پشٍتئیي
ضبهل سطَحی اص آهیٌَاسیذی ثِ ًبم تیشٍسیي ّستٌذ کِ اًتقبل دٌّذُ ّبی ػػجی سا کِ فؼبلیتَّ ،ضیبسی ٍ اًشطی
سا تقَیت هی کٌٌذ ،استقب هی دٌّذٍ .قتی ثذى ثب کوجَد پشٍتئیي هَاجِ هی ضَد ،هبّیچِ ّب تَاًبیی الصم سا ثشای
تشهین ٍ ثبصیبثی تَاى خَد ثؼذ اص اًجبم فؼبلیت ًذاسًذ.

