مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند

تغذیِ در ثیوبری
آرتزیت رٍهبتَئیذ
(رٍهبتیسن هفصلی)

تْیِ ٍ تٌظین:

دکتز آیذا هبلک هْذٍی
هتخصص تغذیِ ٍ رصین درهبًی

آرتزیت رٍهبتَئیذ چیست؟

ّغتٌذ اس ایٌزٍ ،تغذیِ هٌبست تِ ػٌَاى یکی اس تخؾْای

رٍهاتیغن هفقلی یا آرتزیت رٍهاتَئیذ تیواری هشهٌی

هْن تزًاهِ درهاًی رٍهاتیغن هفقلی هطزح اعت.

اعت کِ تاػث درد ،خؾکی ،تَرم ٍ هحذٍدیت حزکات

آرتزیت رٍهاتَئیذ یک تیواری التْاتی اعت ٍ هقزف

هفقلی هی ؽَد .گاّی اٍلات در ایي تیواری ػالٍُ تز

غذاّایی کِ تا التْاب هماتلِ هی کٌٌذ هیتَاًٌذ در تْثَد

هفافل ،عایز لغوتْای تذى اس جولِ ػزٍق خًَی ٍ

ػالین تیواری هَثز تاؽٌذ؛ در حالیکِ دریافت غذاّایی کِ

ریِ ّا ًیش هوکي اعت درگیز ؽًَذ ٍ یا در تؼضی

عثة تزٍس التْاب هی ؽًَذ ػالین را تذتز هی کٌٌذ.

تیواراى کن خًَی ،خغتگی ،کاّؼ ٍسى ٍ تة هختقز

تٌاتزایي یک رصین غذایی هٌاعة در کٌار دارٍ درهاًی

ٍجَد داؽتِ تاؽذ .ایي تیواری در سًاى ؽایغ تز اعت ٍ

ًمؼ تغیار هْوی در کٌتزل تیواری ٍ ػَارك ًاؽی اس آى

تیؾتز هفافل کَچک دعتْا ٍ پاّا را هثتال هی کٌذ .در

دارد .تاٍجَد ایٌکِ تٌظین یک رصین غذایی فحیح ٍ دلیك

ایي تیواری ،هفافل تطَر لزیٌِ درگیز هی ؽًَذ تذیي

تایغتی تَعط هتخقـ تغذیِ تزای ّز فزد تطَر

هؼٌی کِ اگز هفقل هچ دعت یا ساًَی تیوار هثتال ؽَد،

جذاگاًِ فَرت تگیزد ،تا ایٌحال رػایت هَارد سیز

هچ دعت ٍ ساًَی دیگز ّن هثتال تِ تیواری هی گزدد.

هی تَاًذ هَثز تاؽذ.

در ایي تیواری هؼوَال هچ دعت ّا ٍ هفافل تیي

 اعتفادُ اس همذار کافی غالت سجَس دار ؽاهل ًاى

تٌذّای اًگؾتاى کِ تِ هچ دعت ًشدیکتز ّغتٌذ دچار

عثَط دار ،تزًج ٍ هاکارًٍی عثَط دار یا لَُْ ای،

تَرم ٍ درد هی ؽًَذ .در ایي تیواری ،دٍرُ ّای هتٌاٍب

جَ دٍعز ٍ غیزُ جْت تاهیي اًزصی هَرد ًیاس تذى

تذتز ؽذى ٍ تْثَدی ػالین ٍجَد دارد.

تخقَؿ در سهاى تة دار تَدى ٍ کاّؼ التْاب در

در تیواری آرتزیت رٍهاتَئیذ تذلیل افشایؼ التْاب در

تذى ٍ کوک تِ حفظ ٍسى ایذُ آل تذى تَفیِ

تذى ،تحلیل ػضالت ٍ کاّؼ ٍسى ایجاد هی ؽَد .اس

هیؾَد.

ػضَ ّیئت ػلوی هزکش تحقیقبت ثیوبریْبی

عَی دیگز ،افشایؼ ٍسى هی تَاًذ در اثز تی تحزکی

ثبفت ّوجٌذ داًشگبُ ػلَم پششکی تجزیش

ًاؽی اس درد ،خؾکی ٍ تَرم ٍ ًیش تِ ػلت دریافت

تزای پیؾگیزی اس اتتال تِ چالی ٍ یا درهاى آى ،در هقزف

دارٍّای کَرتیکَاعتزٍئیذی ایجاد ؽَد.

ًاى ٍ غالت سیادُ رٍی ًکزدُ ٍ تِ همذار هتؼادل هقزف

ثب ّوکبری:

ؽًَذ.

اػضبی هحتزم هزکش تحقیقبت ثیوبریْبی

تغذیِ ٍ آرتزیت رٍهبتَئیذ

ثبفت ّوجٌذ داًشگبُ ػلَم پششکی تجزیش

تا تَجِ تِ ایٌکِ آرتزیت رٍهاتَئیذ ٍ دارٍّای هَرد

دکتز هْزساد حبجؼلیلَ ٍ دکتز ػلیزضب خجبسی
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ًکتِ

اعتفادُ

تزای

درهاى

آى

تَیضُ

دارٍّای

کَرتیکَاعتزٍئیذی دارای ػَارضی اس لثیل چالی،
دیاتت ،تیواریْای للثی ـ ػزٍلی ٍ پَکی اعتخَاى

1

 هیَُ ّب ٍ سجشیجبت هٌثغ هْن ٍیتاهیي ّا ٍ هَاد
هؼذًی تخقَؿ ٍیتاهیي  ،Cاعیذ فَلیک ٍ پتاعین
تَدُ ٍ دارای خَاؿ ضذ التْاتی ّغتٌذ ٍ لذا هقزف
2

کافی هیَُ ٍ عثشی جْت کاّؼ التْاب ٍ تْثَد
ػالین ،جلَگیزی اس ػَد تیواری ٍ کاّؼ ػَارك

اعتفادُ اس هٌبثغ غذایی حبٍی اهگب ً 3ظیز

 دریافت هقبدیز کبفی هٌبثغ غذایی ٍیتبهیي D

رٍغي هاّی ٍ یا هکول رٍغي هاّی ،رٍغي تخن

ؽاهل :هاّی ٍ رٍغي کثذ هاّی ،سردُ تخن هزؽ ،جگز

دارٍّای کَرتیکَاعتزٍئیذی تَفیِ هیؾَد.

کتاى ،رٍغي عَیا ٍ رٍغي کاًَال تزای تْیِ غذا

گاٍ



ٍ گزدٍ تِ تِ کاّؼ التْاب ٍ فؼالیت تیواری
کوک ًوَدُ ٍ تاػث کاّؼ تذریجی در ًیاس تِ

 هَاجِْ دستْب ٍ پبّب ثب ًَر خَرشیذ  2تب  3ثبر در
ّفتِ ٍ ّز ثبر حذٍد  5الی  01دقیقِ جْت تاهیي

درهاى اعتزٍئیذی هی ؽَد ٍ خطز اتتال تِ
 تا تَجِ تِ ایٌکِ گَشت قزهش تاػث افشایؼ
التْاب ٍ تذتز ؽذى ػالین تیواری هیؾَد لذا

ٍیتبهیي  Dهَرد ًیاس تذى

تیواریْای للثی ـ ػزٍلی را کاّؼ هی دّذ.


سبیز ًکبت هْن

تَفیِ هیؾَد هقزف غذاّبی چزة ٍ سزخ

تیواراى تایغتی حتوا هقزف گَشت قزهش را

کزدُ ،رٍغي ّبی جبهذ ٍ کزُ تذلیل افشایؼ

کبّش دادُ ٍ در همادیز کن ٍ تزجیحاً اس ًَع

التْاب ٍ تؾذیذ ػالین تیواری ٍ افشایؼ خطز

کن چزب ٍ یا تذٍى چزب اعتفادُ کٌٌذّ .وچٌیي

اتتال تِ تیواریْای للثی ـ ػزٍلی ،تب حذ اهکبى

اس هقزف گَؽتْای فزآٍری ؽذُ هاًٌذ

کبّش یبثذ.



حذ اهکاى اس هقزف غذاّای تٌذ ٍ ادٍیِ دار پزّیش ؽَد.


در فَرت داؽتي هؾکل در تلغ غذا ،اس غذاّای ًزم ٍ
پَرُ هاًٌذ اعتفادُ هی ؽَد.



عَعیظ ،کالثاطّ ،وثزگز ٍ گَؽتْای

در رٍس هفیذ تَدُ ٍ تَفیِ هی ؽَد.

تا تَجِ تِ ایٌکِ عیگار تاػث افشایؼ ؽذت تیواری ٍ
تذتز ؽذى ػالین هی ؽَد ،لذا تایغتی اس کشیذى سیگبر

 دریافت همذار کافی آة ٍ هبیؼبت حذٍد  8لیَاى

ًوک عَد پزّیش کٌٌذ.

در فَرت تزٍس ًاراحتی هؼذُ در اثز دارٍّای هقزفی ،تا

پزّیش شَد.


 هبّی تخقَؿ اًَاع هاّی لشل آال ،هاّی خال

هقزف  9تا  4اعتکاى چبی سجش در رٍس اس طزیك کاّؼ
التْاب هفافل تزای تیواراى هثتال تِ آرتزیت رٍهاتَئیذ

هخالی ،هاّی تي ،آساد ،عاردیي ٍ ؽاُ هاّی

جْت حفظ عالهت اعتخَاى ّا ٍ پیؾگیزی ٍ درهاى

هفیذ اعت.

هٌثغ هْن اسیذّبی چزة اهگب  3تَدُ ٍ دارای

پَکی اعتخَاى ًاؽی اس هقزف دارٍّای



اعتفادُ اس سردچَثِ ،سًججیل ٍ رسهبری هفیذ اعت.

خَاؿ ضذ التْاتی اعت ،اس ایٌزٍ تَفیِ

کَرتیکَاعتزٍئیذی ،رػایت هَارد سیز تَفیِ هیؾَد:



ٍرسػ ٍ ًزهؾْای هخقَؿ جْت حفظ لذرت ػضالت

هی ؽَد جْت کاّؼ التْاب ٍ تْثَد ػالین
تیواری ٍ پیؾگیزی اس اتتال تِ تیواریْای للثی ـ
ػزٍلی ،حذالل  2ثبر در ّفتِ هبّی هقزف
ؽَد.

ٍ حزکات هفقل ٍ حفظ ٍسى هٌاعة تذى تَفیِ هیؾَد.

 دریافت هقبدیز کبفی هٌبثغ غذایی کلسین ؽاهل:

هکول ّب

 لثٌیات پاعتَریشُ ٍ کن چزب ؽاهل ؽیز ،هاعت،
پٌیز ،دٍؽ ٍ کؾک
 عثشیجات عثش تیزُ تزگی ؽکل هاًٌذ کلن تزٍکلی،



ٍیتاهیٌْای  ،D ،E ،C ،B12کلغین ٍ رٍغي هاّی فمط تحت

کلن پیچ ،تزگْای عثش ؽلغن ،تزگْای عثش خزدل،
اعتفادُ اس رٍغي سیتَى (اس ًَع تصفیِ شذُ یب
ثکز) جْت کاّؼ التْاب تَفیِ هی ؽَد.

اعفٌاج ٍ جؼفزی

3

هکول گاهالیٌَلٌیک اعیذ کِ اس رٍغي اًگَر عیاُ ،رٍغي گل
گاٍ ستاى ٍ رٍغي گل پاهچال تْیِ هیؾَد در کاّؼ التْاب

 لَتیای عَیا
 تادام

ًظز پشؽک یا هتخقـ تغذیِ فَرت هی گیزد.


 هاّی ٍ غذاّای دریایی

تجَیش ٍ هقزف هکولْای خَراکی ؽاهل اعیذ فَلیک،

ٍ ػالین تیواری هفیذ اعت.
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