مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند

تغذیِ در ثیوبری
لَپَس

تْیِ ٍ تٌظین:

دکتز آیذا هبلک هْذٍی
هتخصص تغذیِ ٍ رصین درهبًی
ػضَ ّیئت ػلوی هزکش تحقیقبت ثیوبریْبی
ثبفت ّوجٌذ داًشگبُ ػلَم پششکی تجزیش
ثب ّوکبری:

لَپَس چیست؟

ایٌشٍ ،تغذیِ هٌبست ثِ ػٌَاى یکی اص ثخـْبی هْن

لَپَع ثیوبسی اػت کِ دس آى ػیؼتن ایوٌی ثذى ثِ

ثشًبهِ دسهبًی لَپَع هطشح اػت .لَپَع یک ثیوبسی

ػلَلْب ٍ ثبفتْبی ػبلن خَد آػیت هی سػبًذ .لَپَع

التْبثی اػت ٍ هلشف غزاّبیی کِ ثب التْبة هقبثلِ

هی تَاًذ ثش ثؼیبسی اص ثخـْبی ثذى اص جولِ هفبكل،

هی کٌٌذ هیتَاًٌذ دس ثْجَد ػالین ثیوبسی هَثش ثبؿٌذ؛ دس

کلیِ ّب ،سیِ ّب ،قلت ،سگْبی خًَی ،پَػت ٍ هغض تبثیش

حبلیکِ دسیبفت غزاّبیی کِ ػجت ثشٍص التْبة هی ؿًَذ

ثگزاسد .ػالین ؿبیغ ایي ثیوبسی ؿبهل خؼتگی ؿذیذ،

ػالین سا ثذتش هی کٌٌذ .ثٌبثشایي یک سطین غزایی هٌبػت

دسد ٍ تَسم هفبكل ،دسد ػضالًی ،حؼبػیت ثِ ًَس

دس کٌبس داسٍ دسهبًی ًقؾ ثؼیبس هْوی دس کٌتشل ثیوبسی ٍ

آفتبة ،تت ثذٍى دلیل هـخق ،ضبیؼبت پَػتی دس

ػَاسم ًبؿی اص آى داسد .ثبٍجَد ایٌکِ تٌظین یک سطین

كَست ،صخوْبی دّبًی ،کن خًَی ٍ ػفیذ ؿذى یب

غزایی كحیح ٍ دقیق ثبیؼتی تَػط هتخلق تغزیِ

کجَد ؿذى سًگ اًگـتبى دػتْب ٍ پبّب دس اثش ػشهب یب

ثشای ّش فشد ثطَس جذاگبًِ كَست ثگیشد ،ثب ایٌحبل

ًبساحتی ّبی ػلجی ٍ هـکالت کلیَی اػت .اص

سػبیت هَاسد صیش هی تَاًذ هَثش ثبؿذ.

هـخلبت ٍیظُ ایي ثیوبسی دٍسُ ای ثَدى آى اػت کِ

 اػتفبدُ اص هقذاس کبفی غالت سجَس دار ؿبهل ًبى

ثلَست دٍسُ ّبی ػَد ٍ خبهَؿی ظبّش هی گشدد.

ػجَع داس ،ثشًج ٍ هبکبسًٍی ػجَع داس یب قَُْ ای،

لَپَع هوکي اػت ثب کبّؾ یب افضایؾ ٍصى ّوشاُ

جَ دٍػش ٍ غیشُ جْت تبهیي اًشطی هَسد ًیبص ثذى

ثبؿذ .کبّؾ اؿتْب ٍ ٍصى دس هیبى افشادی کِ ثتبصگی

ثخلَف دس صهبى تت داس ثَدى ٍ کبّؾ التْبة دس

ثیوبسی دس آًْب تـخیق دادُ ؿذُ ،هؼوَل اػت.

ثذى ٍ کوک ثِ حفظ ٍصى ایذُ آل ثذى تَكیِ

هبّیت ثیوبسی لَپَع ٍ ّوچٌیي دسیبفت داسٍّبیی کِ

هیـَد.

ػجت ثشٍص هـکالت گَاسؿی یب صخوْبی دّبًی
هی ؿًَذ ًیض هیتَاًٌذ دس ثشٍص ایي ٍضؼیت ًقؾ داؿتِ
ثبؿٌذ .اص ػَی دیگش ،افضایؾ ٍصى هیتَاًذ اص

ثشای پیـگیشی اص اثتال ثِ چبقی ٍ یب دسهبى آى ،دس هلشف

ثی تحشکی ٍ دسیبفت داسٍّبی کَستیکَاػتشٍئیذی

ًبى ٍ غالت صیبدُ سٍی ًکشدُ ٍ ثِ هقذاس هتؼبدل هلشف

ًبؿی ؿَد.

ؿًَذ.

اػضبی هحتزم هزکش تحقیقبت ثیوبریْبی

تغذیِ ٍ لَپَس

ثبفت ّوجٌذ داًشگبُ ػلَم پششکی تجزیش

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ لَپَع ٍ داسٍّبی هَسد اػتفبدُ ثشای

دکتز هْزساد حبجؼلیلَ ٍ دکتز ػلیزضب خجبسی
پبییض 5931

ًکتِ

دسهبى آى ثَیظُ داسٍّبی کَستیکَاػتشٍئیذی داسای

 هیَُ ّب ٍ سجشیجبت هٌجغ هْن ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد
هؼذًی ثخلَف ٍیتبهیي  ،Cاػیذ فَلیک ٍ پتبػین

ػَاسضی اص قجیل چبقی ،دیبثت ،پشفـبسی خَى،

ثَدُ ٍ داسای خَاف ضذ التْبثی ّؼتٌذ ٍ لزا هلشف

ثیوبسیْبی قلجی ـ ػشٍقی ٍ پَکی اػتخَاى ّؼتٌذ اص

کبفی هیَُ ٍ ػجضی جْت کبّؾ التْبة ٍ
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ثْجَد ػالین ،جلَگیشی اص ػَد ثیوبسی ٍ کبّؾ

فشآٍسی ؿذُ هبًٌذ ػَػیغ ،کبلجبعّ ،وجشگش ٍ

ػذم تـٌگی ثْتش اػت ثیـتش اص  9تب  4لیَاى آة دس سٍص

ػَاسم داسٍّبی کَستیکَاػتشٍئیذی تَكیِ هیـَد.

گَؿتْبی ًوک ػَد پزّیش کٌٌذ.

هلشف ًـَد.

ًکتِ

 هبّی ثخلَف اًَاع هبّی قضل آال ،هبّی خبل

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دسگیشی کلیِ ّب دس ثیوبساى لَپَػی

هخبلی ،هبّی تي ،آصاد ،ػبسدیي ٍ ؿبُ هبّی هٌجغ

ؿبیغ اػت ،ثٌبثشایي دس كَست داؿتي هشکالت

هْن اسیذّبی چزة اهگب  3ثَدُ ٍ داسای خَاف
ضذ التْبثی اػت ،اص ایٌشٍ تَكیِ هی ؿَد جْت

کلیَیٌّ ،گبم هلشف اًَاع هیَُ ّب ٍ ػجضیْب ثبیذ ثِ

اػتخَاى ًبؿی اص هلشف داسٍّبی کَستیکَاػتشٍئیذی ،سػبیت
هَاسد صیش تَكیِ هیـَد:
 دسیبفت هقبدیز کبفی هٌبثغ غذایی کلسین ؿبهل:


کبّؾ التْبة ٍ ثْجَد ػالین ثیوبسی ٍ پیـگیشی

هقذاس پتبػین ّش یک اص آًْب تَجِ ؿَد .ثیـتش

اص اثتال ثِ ثیوبسیْبی قلجی ـ ػشٍقی ،حذاقل  2ثبر

هیَُ ّب ٍ ػجضیْب داسای هقذاس هتَػطی پتبػین





پیچ ،ثشگْبی ػجض ؿلغن ،ثشگْبی ػجض خشدل ،اػفٌبج ٍ


هبّی ٍ غزاّبی دسیبیی

اػتفبدُ اص هٌبثغ غذایی حبٍی اهگب ً 3ظیش سٍغي



لَثیبی ػَیب



ثبدام

سٍغي ػَیب ٍ سٍغي کبًَال ثشای تْیِ غزا ٍ گشدٍ ثِ

 دسیبفت هقبدیز کبفی هٌبثغ غذایی ٍیتبهیي  Dؿبهل:

ثِ کبّؾ التْبة ٍ فؼبلیت ثیوبسی کوک ًوَدُ ٍ

طبلجی ،گشهک ،گالثی ،ؿلیل ،صسدآلَ ،پشتقبل،

ثبػث کبّؾ تذسیجی دس ًیبص ثِ دسهبى اػتشٍئیذی

اًبس ،کیَی ،اصگیل ،آة هیَُ ّبی رکش ؿذُ ،اًجیش

هی ؿَد ٍ خطش اثتال ثِ ثیوبسیْبی قلجی ـ ػشٍقی سا

خـک ،آلَ خـک ٍ ثشگِ صسدآلَ.

هبّی ٍ سٍغي کجذ هبّی ،صسدُ تخن هشؽ ،جگش گبٍ
 هَاجِْ دستْب ٍ پبّب ثب ًَر خَرشیذ  2تب  3ثبر در ّفتِ ٍ
ّز ثبر حذٍد  5الی  01دقیقِ جْت تبهیي ٍیتبهیي D

کبّؾ هی دّذ.

سجشیجبت پز پتبسین :گَجِ فشًگی ،سة ٍ ػغ



گَجِ فشًگی ،ثبقال ،ثبهیِ ،چغٌذس ،کلن ثشٍکلی،

هَسد ًیبص ثذى

اػتفبدُ اص رٍغي سیتَى (اس ًَع تصفیِ شذُ یب ثکز)

سبیز ًکبت هْن

جْت کبّؾ التْبة تَكیِ هی ؿَد.

کذٍ حلَایی ،ػیت صهیٌی پختِ یب ػشخ کشدُ،



قبسچ پختِ ،اػفٌبج پختِ.

تَكیِ هیـَد هلشف غذاّبی چزة ٍ سزخ کزدُ،



تب حذ اهکبى اص هلشف غزاّبی تٌذ ٍ ادٍیِ داس پزّیش ؿَد.

رٍغي ّبی جبهذ ٍ کزُ ثذلیل افضایؾ التْبة ٍ



ػیگبس ثبػث افضایؾ ؿذت ثیوبسی ٍ ثذتش ؿذى ػالین هیـَد،

تـذیذ ػالین ثیوبسی ٍ افضایؾ خطش اثتال ثِ

 گَشت قزهش ثبػث افضایؾ التْبة ٍ ثذتش ؿذى
ػالین لَپَع هیـَد لزا ثیوبساى ثبیؼتی حتوب
هلشف گَؿت قشهض سا کبّش دادُ ٍ دس هقبدیش
کن ٍ تشجیحبً اص ًَع کن چشة ٍ یب ثذٍى چشة
اػتفبدُ کٌٌذّ .وچٌیي اص هلشف گَؿتْبی
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ػجضیجبت ػجض تیشُ ثشگی ؿکل هبًٌذ کلن ثشٍکلی ،کلن
جؼفشی

هبّی ٍ یب هکول سٍغي هبّی ،سٍغي تخن کتبى،
هیَُ ّبی پز پتبسین :خشهب ،خشهبلَ ،هَص ،خشثضُ،

لجٌیبت پبػتَسیضُ ٍ کن چشة ؿبهل ؿیش ،هبػت ،پٌیش،
دٍؽ ٍ کـک

در ّفتِ هبّی هلشف ؿَد.

ّؼتٌذ ٍلی هیَُ ّب ٍ سجشیجبت پز پتبسین کِ دس صیش
ثِ آًْب اؿبسُ هیـَد ثبیذ ثِ هقذار کن هلشف ؿًَذ.

جْت حفظ ػالهت اػتخَاى ّب ٍ پیـگیشی ٍ دسهبى پَکی

ثیوبسیْبی قلجی ـ ػشٍقی ،تب حذ اهکبى کبّش یبثذ.

 دسیبفت هقذاس کبفی آة ٍ هبیؼبت ثخلَف صهبًی

لزا ثبیؼتی اص کـیذى ػیگبس پشّیض ؿَد.


اػتفبدُ اص صسدچَثِ ،صًججیل ٍ سصهبسی هفیذ اػت.



دس كَست ثشٍص هـکالت کلیَی ،هلشف لجٌیبت ،گَؿت ٍ
حجَثبت ،اًَاع آجیل ٍ هغضّب ثذلیل هیضاى ثبالی پشٍتئیي ،پتبػین

کِ تت داسیذ ثشای ؿوب هفیذ خَاّذ ثَد.

ٍ فؼفش ٍ ًیض هیَُ ّب ٍ ػجضیجبت پش پتبػین کِ قجال ثِ آًْب

 دس ثیوبساى ثب دسگیشی کلیِ تَكیِ هی ؿَد دس حذ
سفغ تـٌگی ،آة هلشف ؿَد ٍ دس كَست
 احؼبع
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اؿبسُ ؿذ ،هحذٍد ؿذُ ٍ ثِ هقذاس کن اػتفبدُ ؿَد.


ٍسصؽ ٍ فؼبلیت ثذًی جْت حفظ ٍصى هٌبػت تَكیِ هیـَد.
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