 استفادُ اص همذاس کافی غالت سجَس دار ضاهل ًاى

ًقزس چیست؟
ًمشس تیواسي است کِ تِ ػلت افضایص سطح اسیذ
مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند

اٍسیک دس خَى ٍ سسَب آى دس هفاغل ایجاد هی ضَد.
سسَب اسیذ اٍسیک دس هفاغل تاػث التْاب هفػل

تغذیِ در ثیوبری ًقزس

هیطَد کِ تا ػالین ٍسم ،لشهضي ،گشهی ،دسد ٍ اضکال
دس حشکت هفػل ّوشاُ استً .مشس اتتذا هفاغل
اًگطت ضست پا سا هثتال هی کٌذ ٍلی تا گزضت صهاى

هتخظض تغذیِ ٍ رصین درهبًی
ػضَ ّیئت ػلوی هزکش تحقیقبت ثیوبریْبی
ثبفت ّوجٌذ داًشگبُ ػلَم پششکی تجزیش

ًکتِ

آسًج ّا ًیض هوکي است گشفتاس ضًَذ .سسَب اسیذ

ضًَذ.
 تا تَجِ تِ ایٌکِ ٍیتبهیي ً Cمص تسیاس هْوی دس

است تَجَد تیایٌذ .ایي تیواسي دس هشداى تیطتش اص صًاى

پیطگیشي اص تشٍص حوالت ًمشسی داسد لزا هػشف

دیذُ هی ضَد.

همادیش کافی هٌاتغ غزایی ایي ٍیتاهیي ضاهل هیَُ ّب
ٍ سجشیجبت هاًٌذ هشکثات ،کیَي ،تَت فشًگی،
طالثی ،فلفل سثض ،گَجِ فشًگی ،آب گَجِ فشًگی ٍ

تغذیِ ٍ ًقزس
تا تَجِ تِ ایٌکِ کٌتزل ٍسى ثذى ٍ حفظ آى در
هحذٍدُ طجیؼی اص اّویت خاغی دس تیواساى ًمشس
تشخَسداس است ،لزا تغذیِ هٌبست ٍ هتؼبدل تِ ػٌَاى

اػضبی هحتزم هزکش تحقیقبت ثیوبریْبی

است .پیشٍي اص یک سطین غزایی هٌاسة ًمص تسیاس
هْوی دس کٌتشل ٍ حفظ ٍصى هطلَب تذى ،کٌتشل تیواسي

کلن تشٍکلی جْت کاّص تشضح اسیذ اٍسیک ٍ
کاّص التْاب دس تذى تَغیِ هی ضَد.
ًکتِ
 استفادُ اص اًاس ،تَت فشًگی ،گیالس ٍ توطک لَیا
تَغیِ هی ضَد.

ًمشس ٍ پیطگیشي اص ػَاسؼ آى داسد .تا ٍجَد ایٌکِ
تٌظین یک سطین غزایی غحیح ٍ دلیك تایستی تَسط
هتخػع تغزیِ تشاي ّش فشد تطَس جذاگاًِ غَست
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ٍ پیطگیشي اص تشٍص حوالت ًمشسی ،تَغیِ هی ضَد.

پا ،هچ پا ،پاضٌِ پا ،صاًَّا ،هچ دست ،اًگطتاى دست ٍ

ثب ّوکبری:

دکتز هْزساد حبجؼلیلَ ٍ دکتز ػلیزضب خجبسی

ٍصى تذى تِ حذ ایذُ آل ٍ کاّص تشضح اسیذ اٍسیک

ًاى ٍ غالت صیادُ سٍي ًکشدُ ٍ تِ همذاس هتؼادل هػشف

یکی اص تخطْاي هْن تشًاهِ دسهاًی ًمشس هطشح

ثبفت ّوجٌذ داًشگبُ ػلَم پششکی تجزیش

هٌظَس تاهیي اًشطي هَسد ًیاص تذى ٍ کوک تِ سساًذى

تسیاسي اص هفاغل دیگش ٍ تافتْاي اطشاف هفاغل هاًٌذ

اطشاف هفاغل هثتال ٍ ّوچٌیي دس اللِ گَش هوکي

دکتز آیذا هبلک هْذٍی

جَ دٍسش ،سضتِ فشًگی ،سیة صهیٌی ٍ رست تِ

تشاي پیطگیشي اص اتتال تِ چالی ٍ یا دسهاى آى ،دس هػشف

اٍسیک تػَست تَدُ ّاي سفت دس صیش پَست ًَاحی

تْیِ ٍ تٌظین:

سثَس داس ،تشًج ٍ هاکاسًٍی سثَس داس یا لَُْ اي،

تگیشد ،تاایٌحال سػایت هَاسد صیش هی تَاًذ هَثش تاضذ.
1

 هػشف سثضیجات ضاهل هاسچَتِ ،اسفٌاج ،گل کلن،
لاسچ ،ػذس ،لَتیا ٍ ًخَد خطک تذلیل افضایص
تشضح اسیذ اٍسیک دس طی حولِ حاد ًمشس
2

هجاص ًوی تاضذ ٍ ٌّگاهی کِ هشحلِ حاد فشٍکص



تذلیل ایٌکِ هػشف صیاد چشتی تاػث افضایص

هی کٌذ فشد هجاص تِ هػشف ًػف لیَاى اص سثضیجات

ٍصى تذى ٍ هاًغ دفغ اسیذ اٍسیک اص تذى ٍ دس

ًاهثشدُ خَاّذ تَد.

ًتیجِ سثة تطذیذ حوالت ٍ دسد ًمشس هی
ضَد ،لزا تَغیِ هی ضَد تیواساى دس هػشف
چشتی تؼادل سا سػایت کشدُ ٍ اص هػشف تیص اص

 تا تَجِ تِ ایٌکِ لجٌیبت پبستَریشُ ٍ کن چزة

حذ چشتی ّا خَدداسي کٌٌذ.

ضاهل ضیش ،هاست ،پٌیش ،دٍؽ ،کطک ٍ تستٌی
تاػث کاّص تشضح اسیذ اٍسیک ٍ کاّص



تطکیل سٌگ کلیِ ،دسیافت همذاس کبفی هبیؼبت
ثخظَص آة ٍ شیز کن چزة حذالل  8لیَاى دس سٍص
تَغیِ هی ضَد.

ٍ گشدٍ تِ کاّص التْاب ٍ کاّص تشضح اسیذ

تَغیِ هی ضَد.

للثی ـ ػشٍلی سا کاّص هی دّذ.


قلَُ ٍ جگز ،هغش ،پبًکزاس ،هبّی سبردیي،

 تَغیِ هی ضَد جْت پیطگیشي اص پشفطاسي خَى،
کلیِ غزاّا کن ًوک تْیِ ٍ هػشف ضَد.

استفادُ اص رٍغي سیتَى (اس ًَع تظفیِ شذُ یب
ثکز) جْت کاّص التْاب تَغیِ هی ضَد.



سبیز ًکبت هْن

تا تَجِ تِ ایٌکِ هػشف غذاّبی چزة ٍ سزخ
کزدُ ،رٍغي ّبی جبهذ ٍ کزُ تاػث تشٍص

هخوزّب تذلیل افضایص تشضح اسیذ اٍسیک ٍ

التْاب ٍ افضایص خطش اتتال تِ تیواسیْاي للثی ـ

تطذیذ تیواسي ًمشس

ػشٍلی هی ضَد ،لزا تَغیِ هی ضَد هػشف ایي

 دسیافت اًَاع هبّی ّب (ثِ استثٌبی هَارد

 جْت افضایص دفغ اسیذ اٍسیک ٍ جلَگیشي اص

استفادُ اص هٌبثغ غذایی حبٍی اهگب ً 3ظیش

اٍسیک کوک ًوَدُ ٍ خطش اتتال تِ تیواسیْاي

خبٍیبر ،طذف ،گَشت غبس ،گَشت کجک ٍ

است.

کتاى ،سٍغي سَیا ٍ سٍغي کاًَال تشاي تْیِ غزا

پیطگیشي هی کٌٌذ ،لزا هػشف همادیش کافی

هبّی کَلی ،شبُ هبّی ٍ خبل هخبلی،

استفادُ اص ًَشیذًی ّبی شیزیي شذُ ثب شکز هوٌَع

سٍغي هاّی ٍ یا هکول سٍغي هاّی ،سٍغي تخن

التْاب دس تذى ضذُ ٍ اص تشٍص حوالت ًمشسی

 پزّیش اس هظزف آثگَشت ،ػظبرُ گَشت ،دل،

ًکتِ



هفیذ تَدُ ٍ تَغیِ هی ضَد.

هَاد غزایی تب حذ اهکبى کبّش یبثذ.


ثبال) ،گَشت طیَر (ثِ استثٌبی هَارد ثبال) ٍ
گَشت قزهش تذلیل افضایص تشضح اسیذ اٍسیک
دس طی حولِ حاد ًمشس هوٌَع است ٍ ٌّگاهی
کِ هشحلِ حاد فشٍکص هی کٌذ فشد هجاص تِ
هػشف حذٍد  09-39گشم (تِ اًذاصُ  2-9لَطی

 هػشف تخن هزؽ هجاص تَدُ ٍ تَغیِ هی ضَد.
3

استفادُ اص ًَضیذًیْاي الکلی تخػَظ آتجَ هوٌَع
است.

 استفادُ اص اًَاع ضیشیٌی ٍ کیک ،ضکالت ،طلِ،
آب ًثات ،لٌذ ٍ ضکش ٍ ًَضیذًی ّاي گاصداس دس



درهبى آى ،در هظزف آًْب سیبدُ رٍی ًکزدُ ٍ
ثِ هقذار هتؼبدل هظزف شًَذ.

4

استفادُ اص سزکِ ،ادٍیِ ّب ٍ آثلیوَی طجیؼی جْت
طؼن داس کشدى غزاّا هجاص است.

تیواساى هثتال تِ ًمشس هجبس است .الثتِ تایذ تَجِ
داضت کِ ثزای پیشگیزی اس اثتال ثِ چبقی ٍ یب

کثشیت) اص هَاسد فَق خَاّذ تَد.

استفادُ اص چبی ٍ قَُْ ( 4فٌجبى یب ثیشتز در رٍس)



سٍصاًِ حذالل ًین تا  5ساػت ٍسصش ٍ پیادُ سٍي
تَغیِ هی ضَد.
5

