 استفبدُ اص همذاس وبفی غالت سجَس دار ضبهل ًبى

اسکلزٍدرهی چیست؟
اسىلشٍدسهی یه ثیوبسی سٍهبتیسوی هضهي است وِ ثب
مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند

تغذیِ در ثیوبری
اسکلزٍدرهی

سفت ضذى پَست (ًَع هَضؼی) ٍ اسگبًْبی دیگش
ػالٍُ ثش پَست هبًٌذ ػشٍق خًَی ،للت ،سیِ ،ولیِ،
سیستن گَاسش ٍ هفبغل (ًَع سیستویه) هطخع
هی ضَد .اص ػالین ایي ثیوبسی هی تَاى ثِ خستگی،
هطىالت ثلغ ،تشش وشدى ٍ التْبة هشی ،وبّص
اضتْب ،وبّص ٍصى ،دسد ٍ ٍسم هفبغل ،احسبس
وطیذگی پَست ٍ خبسش ،تٌگی ًفس ،تپص للت،
خطىی دّبى ،خطىی چطن ٍ پَست ٍ فطبس خَى ثبال
اضبسُ وشد .ایي ثیوبسی دس صًبى ثیطتش ضبیغ است.

سجَس داس ،ثشًج ٍ هبوبسًٍی سجَس داس یب لَُْ ای،
جَ دٍسش ٍ غیشُ جْت تبهیي اًشطی هَسد ًیبص ثذى ٍ
ووه ثِ حفظ ٍصى ایذُ آل ثذى ٍ وبّص التْبة دس
ثذى تَغیِ هیطَد.
ًکتِ
ثشای پیطگیشی اص اثتال ثِ چبلی ٍ یب دسهبى آى ،دس هػشف
ًبى ٍ غالت صیبدُ سٍی ًىشدُ ٍ ثِ همذاس هتؼبدل هػشف
ضًَذ.
 هیَُ ّب ٍ سجشیجبت هٌجغ هْن ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد
هؼذًی ثَدُ ٍ داسای خَاظ ضذ التْبثی ّستٌذ ٍ لزا

تْیِ ٍ تٌظین:

دکتز آیذا هبلک هْذٍی
هتخصص تغذیِ ٍ رصین درهبًی

تغذیِ ٍ اسکلزٍدرهی

هػشف وبفی هیَُ ٍ سجضی جْت وبّص التْبة ٍ

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثیوبسی اسىلشٍدسهی ثب ػَاسؼ

ثْجَد ػالین ثیوبسی ٍ سفغ یجَست تَغیِ هی ضَد.

گَاسضی اص لجیل خطىی دّبى ،تشش وشدى ٍ التْبة
هشی ،هطىل دس ثلغ غزا ،وبّص اضتْب ٍ وبّص ٍصى

ًکتِ

ّوشاُ است اص ایٌشٍ ،تغذیِ هٌبست ثِ ػٌَاى یىی اص

دس غَست داضتي سَسش سزدل اص هػشف هزکجبت،

ػضَ ّیئت ػلوی هزکش تحقیقبت ثیوبریْبی

ثخطْبی هْن ثشًبهِ دسهبًی ایي ثیوبسی هطشح

گَجِ فزًگی ،سیز ،پیبس خبم ،فلفل خبم ،لَثیب ٍ کلن

ثبفت ّوجٌذ داًطگبُ ػلَم پشضکی تجزیش

هی ثبضذ .پیشٍی اص یه سطین غزایی غحیح ًمص

ثزٍکلی پزّیش وٌیذ.

ثسیبس هْوی دس وٌتشل ثیوبسی ٍ ػَاسؼ ًبضی اص آى

ثب ّوکبری:

داسد .ثب ٍجَد ایٌىِ تٌظین یه سطین غزایی غحیح ٍ

اػضبی هحتزم هزکش تحقیقبت ثیوبریْبی

دلیك ثبیستی تَسط هتخػع تغزیِ ثشای ّش فشد

ثبفت ّوجٌذ داًطگبُ ػلَم پشضکی تجزیش

ثطَس جذاگبًِ غَست ثگیشد ،ثب ایٌحبل سػبیت هَاسد صیش
هی تَاًذ هَثش ثبضذ.

چزة ،هزؽ ،هبّی ،تخن هزؽ ٍ حجَثبت جْت
تبهیي پشٍتئیي ،آّي ،سٍی ٍ ثشخی ٍیتبهیٌْبی هَسد
ًیبص ثذى ضبهل  ٍ B12 ،B6اسیذ فَلیه ٍ ووه ثِ

دکتز هْزساد حبجؼلیلَ ٍ دکتز ػلیزضب خجبسی
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 دسیبفت همذاس وبفی گَضت کن چزة ٍ یب ثذٍى

حفظ ٍصى هٌبست ثذى ،وبّص التْبة دس ثذى ٍ
سشػت ثخطیذى ثِ ثْجَد صخن اًگطتبى هفیذ خَاّذ
1

ثَد.

2

ًکتِ



 هبّی ثخػَظ اًَاع هبّی لضل آال ،هبّی خبل
هخبلی ،هبّی تي ،آصاد ،سبسدیي ٍ ضبُ هبّی

استفبدُ اص هٌبثغ غذایی حبٍی اهگب ً 3ظیش

دس غَستیىِ دس ثلؼیذى غذا هطىل داسیذ ،هَاسد صیش سا

سٍغي هبّی ٍ یب هىول سٍغي هبّی ،سٍغي تخن

سػبیت وٌیذ:

وتبى ،سٍغي سَیب ٍ سٍغي وبًَال ثشای تْیِ غزا

اگز هطکل در ثلغ غذا ثصَرت خفیف تب هتَسط ثبضذ:

ٍ گشدٍ ثِ وبّص التْبة ٍ فؼبلیت ثیوبسی

هٌجغ هْن اسیذّبی چزة اهگب  3ثَدُ ٍ داسای

ووه ًوَدُ ٍ ثبػث وبّص تذسیجی دس ًیبص ثِ

خَاظ ضذ التْبثی است ،اص ایٌشٍ تَغیِ هیطَد

دسهبى استشٍئیذی هیطَد ٍ خطش اثتال ثِ

جْت وبّص التْبة ٍ ثْجَد ػالین ثیوبسی ٍ

ثیوبسیْبی للجی ـ ػشٍلی سا وبّص هی دّذ.

پیطگیشی اص اثتال ثِ ثیوبسیْبی للجی ـ ػشٍلی،



حذالل  2ثبر در ّفتِ هبّی هػشف ضَد.

 اص هػشف گَضتْبی فشآٍسی ضذُ هبًٌذ
سَسیس ،وبلجبسّ ،وجشگش ٍ گَضتْبی
ًوه سَد پزّیش ضَد.
 دسیبفت همذاس وبفی لجٌیبت پبستَریشُ ٍ کن
چزة ضبهل ضیش ،هبست ،پٌیش ،دٍؽ ٍ وطه

خیس ضذُ ثبضذ ،هیَُ ّب ٍ سجضیجبت ًشم هبًٌذ هَصّ ،لَ،

ثکز) جْت وبّص التْبة تَغیِ هی ضَد.

وٌسشٍ یب پختِ ضذُ تَغیِ هی ضَد.

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هػشف غذاّبی چزة ٍ سزخ

 اص هػشف هیَُ ّب ٍ سجضیجبت سفتً ،بسگیل ،سجضیجبت
خبم ،غزاّبی چسجٌبن ٍ یب خیلی خطه ،غالت

کزدُ ،رٍغي ّبی جبهذ ٍ کزُ ثبػث ثشٍص

سجَس داس ،وشاوش ،هغضّب ،داًِ ّب ،رست ثَدادُ ٍ چیپس

التْبة ٍ تطذیذ ػالین ثیوبسی ٍ افضایص خطش

سیت صهیٌی پزّیش ضَد.

اثتال ثِ ثیوبسیْبی للجی ـ ػشٍلی هی ضَد ،لزا
تَغیِ هی ضَد هػشف ایي هَاد غزایی تب حذ

اگز هطکل در ثلغ غذا ثصَرت ضذیذ ثبضذ:

اهکبى کبّص یبثذ.



 ثشای جلَگیزی اس ثزگطت غذا اس هؼذُ ثِ هزی ٍ

ثذى ٍ حفظ سالهت استخَاًْب ٍ پیطگیشی اص

 غشف غزا دس همبدیش ووتش ٍ دفؼبت ثیطتش

ووتش داضتِ ٍ یب ًذاضتِ ثبضذ ضبهل:
پَسُ سیت صهیٌی ثِ ّوشاُ

پَسُ گَضت،

پَسُ دسش ثذٍى هغضّب،

ػػبسُ یب آة گَضت

هبّی ٍ هبویبى

داًِ ّب ٍ ًبسگیل

پَسُ هیَُ ٍ سجضی

هبست ثذٍى

 2 تب  9سبػت لجل اص خَاة ،غزا ًخَسیذ.

 دسیبفت همذاس کبفی آة ٍ هبیؼبت حذٍد  8لیَاى

ًطستِ یب ایستبدُ ثبضیذ ٍ دساص ًىطیذ.

دس سٍص جْت وبّص خطىی دّبى ٍ ثشطشف
ًکتِ

غزاّبی سشخ ضذُ چشة ،لَُْ ،ضىالت،

افضٍدى پَدر ضیز خطک ،پَدیٌگ یب هبست ثِ
3

 اص هػشف تخن هشؽ آثپضً ،یوشٍ ٍ سشخ ضذُ پزّیش ضَد.
سبیز ًکبت هْن

 اص خَسدى هشوجبت ،هحػَالت گَجِ فشًگی،

دس غَست ٍجَد هطىل دس هػشف هبیؼبت سلیك،

ًَضبثِ ّبی گبصداس ،سیشً ،ؼٌبع ،غزاّبی هَلذ گبص



غزاّبی ادٍیِ داس ٍ الىل وِ هوىي است ػالین سا
4

جَیذى آداهس ثذٍى قٌذ ٍ استفبدُ اس ثشاق هصٌَػی
جْت وبّص خطىی دّبى تَغیِ هیطَد.



(هبًٌذ فلفل خبم ،لَثیب ،ولن ثشٍولی ،پیبص خبم)،
تطذیذ وٌذ ،پزّیش وٌیذ.

تَغیِ ثِ هػشف غذاّبی پَرُ ٍ صبف وِ ًیبص ثِ جَیذى

هیَُ افضٍدُ

 حذالل یىسبػت ثؼذ اص غزا خَسدى دس حبلت

هبیؼبت جْت غلیظ ًوَدى تَغیِ هی ضَد.

خشد ضذُ یب چشخ ضذُ گَضت وِ ثب ػػبسُ یب آة گَضت

استفبدُ اص رٍغي سیتَى (اس ًَع تصفیِ ضذُ یب

جْت تبهیي پشٍتئیي ،ولسین ٍ سٍی هَسد ًیبص

ًوَدى یجَست تَغیِ هی ضَد.

تىِ ّبی وَچه ٍ ًشم ًبى ،تىِ ّبی گَضت ًشم ،لطؼبت

ٌّذٍاًِ ثذٍى داًِ ،هیَُ ّب ٍ سجضیجبت خشد ضذُ ثػَست

سَسش سزدل ،هَاسد صیش سا سػبیت وٌیذ:

پَوی استخَاى ضشٍسی است.

 هػشف غذاّبی ًزم جبهذ ٍ یب ًیوِ جبهذ آثذار ضبهل

استفبدُ اص ریحبى ،رسهبری ،پًَِ ،دارچیي ،سًججیل،
فلفل قزهش ٍ سردچَثِ دس غزاّب تَغیِ هیطَد.



پیبدُ سٍی ،دٍچشخِ سَاسی ،ضٌب ٍ یَگب ثِ هذت 03-93
دلیمِ دس سٍص تَغیِ هیطَد.
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