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تغذیھ در پیوند قلب

nتغذیھ قبل و پس از پیوند

n فرآیند جراحی و داروھا موثردر تعیین نیازھای تغذیھ
ای

nتوجھ بھ شرایط متابولیکی بیمار



پیچیدگی وضعیت متابولیکی بیماران

nافزایش فاکتورھای پیش التھابی
  (cytokines, cathecolamines, cortisol, natriuretic 

peptides, and heat shock proteins)
nتھوع، استفراغ، کاھش اشتھا و دریافت غذایی

nمتابولیسم باال

nکاھش جذب  مواد مغذی در گوارش

nافزایش ادم و خطای ارزیابی





اھداف تغذیھ ای قبل از پیوند

nکاھش عملکرد نامناسب اندام ھا

n تامین انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی برای بھبود عملکرد اندام ھا وداشتن وزن
مطلوب

nوعده ھای کوچک، بیشتر و با دانسیتھ باالی مواد مغذی

nرژیم با کلسترول و اسید چرب اشباع پایین

nمحدود نمودن مایعات و سدیم برای کاھش ادم و فشار



وزن قابل قبول برای پیوند

nانجمن بین المللی پیوند قلب و ریھ:

BMI < 30 kg/m
یا

percent ideal body weight < 140%



وزن قابل قبول برای پیوند

n آیا کسانی کھBMI > 30  دارند قبل از پیوند کاھش
وزن داشتھ باشند؟

n کاھش عوامل خطر و ارتقاء کیفیت = کاھش وزن
زندگی

HF Moderate to severe CHF  ≠



وزن قابل قبول برای پیوند

Complex catabolic state

Cachectic Heart

“reverse epidemiology”



BMIمرگ و میر و ارتباط با 
1. Pre- and post-diagnosis body mass index and heart failure mortality: A dose-response 

meta-analysis of observational studies reveals greater risk of being underweight than 
being overweight. 2018, Obesity Reviews. Alireza Milajerdi, Kurosh Djafarian, Sakineh
Shab Bidar, John Speakman

2. Body Mass Index and All-cause Mortality in Chronic Kidney Disease: A Dose–response 
Meta-analysis of Observational Studies,  2017, Journal of Renal Nutrition. Mehran
Rahimlou, Sakineh Shab Bidar, Kurosh Djafarian

3. Renal cell carcinoma survival and body mass index: a dose-response meta-analysis 
reveals another potential paradox within a paradox .  2016. International journal of 
obesity. Minoo Bagheri, John Speakman, Shemirani F, Kurosh Djafarian

4. A dose-response meta-analysis of the impact of Body Mass Index on stroke and all-cause 
mortality in stroke patients: A paradox within a paradox. 2015. Obesity Reviews, Minoo
Bagheri,  John Speakman, Sakineh Shab Bidar, Kurosh Djafarian



پیچیدگی وضعیت متابولیکی بیماران

سوء تغذیھ یا بی اشتھایی≠کاشکسی 

برابر 3خطر مرگ در کاشکسی 

مرگ و میر افراد با وزن نرمال در لیست انتظار
بیشتر از

افراد چاق و چاقی شدید



پیچیدگی وضعیت متابولیکی بیماران

nمالحظات تغذیھ ای:
جلوگیری از کاھش وزن–
استفاده از مکمل ھا–
افزایش دھنده ھای اشتھا–
ھورمون رشد–



وزن ھنگام پیوند و خطر مرگ و میر 

مرگ و میر افراد با وزن کم و خیلی زیاد پس از پیوند

BMI > 35 kg/m 18.5>
بیشتر از

افراد نرمال، اضافھ وزن و چاقی درجھ یک



افزایش وزن پس از پیوند

10 کیلوگرم در یک سال
در ماه



افزایش خطر ابتال بھ دیابت پس از پیوند

سن باال 
وزن باال

پیش زمینھ
دخانیات

داروھای سرکوب کننده سیستم ایمنی

32 درصد در 5 سال اول



افزایش خطر ابتال بھ سندروم متابولیک 
پس از پیوند

دورکمر مھمترین فاکتور

42 درصد در 5 سال اول



افزایش خطر عفونت پس از پیوند

سوءتغذیھ قبل از پیوند
ایمنی غدا

تاخیر در ترمیم زخم



ترمیم زخم

nافزایش خطر عفونت
nسوءتغذیھ قبل و پس از پیوند
nھایپرگلیسمی
nداروھای استروئیدی
nBMI باال



مالحظات تغذیھ ای قبل از پیوند

nکاھش عوارض نارسایی قلبی

nتامین انرژی و پروتئین کافی

nمتعادل سازی وضعیت مواد مغذی

nتوجھ بھ وزن بویژه عضالت بیمار

n سدیم، پتاسیم، فسفر(توجھ بھ آب و الکترولیت ھا(



مالحظات تغذیھ ای قبل از پیوند

n گرم بھ ازای وزن بدن 1.3تا  1.1پروتئین

nانرژی نیاز بھ اندازه گیری دارد

n گرم بھ ازای وزن بدن 30تا  25چربی

n ساعت 24لیتر در  1.9تا  1.4مایعات

n گرم و مانیتورینک پتاسیم، منیزیم و کلسیم 2سدیم کمتر از



مالحظات تغذیھ ای بعد از پیوند

nترمیم زخم و جلوگیری از زخم

nتامین مواد مغذی مورد نیاز

nمتعادل سازی وضعیت مواد مغذی

nتوجھ بھ وزن بویژه عضالت بیمار

n سدیم، پتاسیم، فسفر(و الکترولیت ھا ) آزاد(توجھ بھ آب(



مالحظات تغذیھ ای بعد از پیوند

n گرم بھ ازای وزن بدن در نگھداری 1.5تا  1.3پروتئین

n گرم بھ ازای وزن بدن در عفونت 2.5پروتئین

n گرم بھ ازای وزن بدن در درازمدت 1.3تا  1.1پروتئین

nکیلو کالری بھ ازای وزن بدن در ابتدا 35انرژی

n کیلو کالری بھ ازای وزن بدن در حفظ 30تا  25انرژی



مالحظات تغذیھ ای بعد از پیوند

n از انرژی از چربیدرصد  30کمتر از

n میلی گرم در روز300کلسترول کمتر از

n درصد انرژی از چربی اشباع10کمتر از

n درصد بعدا 50درصد در ابتدا و  70تا  50کربوھیدرات

n میلی کرم کلسیم 15000تا  1000بدون افزودن  نمک و

n400  واحد ویتامین  0100تاD        میلی اسید فولیک 5و



مالحظات تغذیھ ای بعد از پیوند

n 3توصیھ بھ مصرف منابع امگا

nحذف روغن ترانس

nدریافت فیبر بویژه محلول




