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تٕجّ يی ػذِ  (اسجًهّ ثیًبریٓبی رٔيبتیظًی)اس قذیى ثّ َقغ رژیى غذایی در ایجبد ٔ دريبٌ ثیًبریٓب 

ثٓز . ٔاقؼیت ایٍ اطت کّ درایجبد ٔ دريبٌ اکثز ثیًبریٓبی رٔيبتیظًی رژیى غذایی تبثیز سیبدی َذارد. اطت

. حبل رژیى غذایی يی تٕاَذ ثـٕرت سیز ثب ثؼضی ثیًبری ْبی يفـهی اطتخٕاَی ارتجبط داػتّ ثبػذ

 یکی اس ثٓتزاٌ يثبنٓبی آٌ، . ػهت ثیًبری را َٕع تغذیّ يی داَظتُذ رٔيبتیظًی در ثؼضی ثیًبریٓبی

ًْچُیٍ در . ثیًبری َقزص اطت کّ گٕػت قزيش ٔ انکم تب يذتٓب،ػهت ثیًبری در َظز گزفتّ يی ػذ

يبتیظى رفت ٔ ثزگؼتی کّ یک َٕع رٔيبتیظى يفـهی يیجبػذ کّ ثب درد ٔ ٔرٔيبتیظى درٔرِ ای یب ر

تٕرو يفبؿم ثّ ػکم درِ ای خٕد را َؼبٌ يیذْذ، ثّ دَجبل يـزف َیتزات طذیى ػالئى ثیًبری تؼذیذ 

. يی گزدد

  رژیى غذایی حبٔی يقذار يُبطت پزٔتئیٍ، کزثْٕیذرات، چزثی، يٕاد يؼذَی ٔ ٔیتبيیٍ ْب ثزای

 .طبنى ثٕدٌ ٔ طبنى يبَذٌ السو اطت

  آنزژی ٔ ػذو .يفبؿم َیش يی تٕاَُذ يجتال ػَٕذ (آنزژیک)در جزیبٌ ٔاکُغ ْبی اسدیبد حظبطیتی 

تحًم ثّ ثزخی غذاْب يثم ػیز ٔ نجُیبت، غالت ٔ يیگٕ در ثظیبری اس گشارػبت، ثّ ػُٕاٌ ػبيم ایجبد 

 نذا اگز ػخؾ ثّ غذای خبؿی .کُُذِ یب تؼذیذ کُُذِ ثیًبری رٔيبتیظًی گشارع ػذِ اطت

 .حظبطیت داػتّ ثبػذ يًکٍ ثب يـزف ایٍ غذا دچبر درد يفـهی َیش ثؼٕد

  ثبػُذ ثب تٕجّ ثّ  (يفبؿم راٌ، سإَ ٔ پب) کظبَی کّ دچبر ثیًبری يفـهی در اَذاو ْبی تحتبَی

اس . ایُکّ ًَی تٕاَُذ فؼبنیت يُبطت ٔ کبفی داػتّ ثبػُذ نذا يظتؼذ چبقی ٔ اضبفّ ٔسٌ ْظتُذ

ثخـٕؽ کظبَی کّ ثیًبری )طزف دیگز افشایغ ٔسٌ ثبػث افشایغ آطیت يفـهی در دراس يذت 

نذا در  ؿٕرتی کّ ػخؾ يجتال ثّ ثیًبری يفـهی اضبفّ ٔسٌ داػتّ ثبػذ . يی گزدد (يفـهی دارَذ

کبْغ ٔسٌ ثبػث کبْغ تخزیت يفـهی . ثٓتز اطت ثب رژیى غذایی ٔسٌ خٕد را ثّ ٔسٌ ایذِ آل ثزطبَذ

 .در يجتالیبٌ ثّ آرتزٔس يی گزدد

 کبْغ دریبفت کبنزی ثبػث کبْغ ػالئى يفـهی در يجتالیبٌ ثّ رٔيبتیظى يی گزدد. 

 در ثذٌ تجذیم ثّ یكظزی يٕاد ثّ َبو پزٔطتبگالَذیٍ يی ػٕدو يب يـزف يی كُی كّ چزثیی ، .

. پزٔطتبگالَذیٍ ْب إَاع يختهفی دارَذ ٔ ْز كذاو در ثذٌ ، ػًم يخـٕؽ ثّ خٕد را اَجبو يی دُْذ

ثؼضی اس إَاع پزٔطتبگالَذیٍ ، ثبػث انتٓبة يفبؿم يی ػٕد كّ ػالئى ایٍ انتٓبة ػبيم قزيشػذٌ، 

إَاع دیگز پزٔطتبگالَذیٍ ، ثبػث پیؼگیزی ٔ . ٔ درد اطت كّ ٔضؼیت آرتزیت را ثذتز يی كُُذ  تٕرو

 تجٕیش رٔغٍ يبْی ثّ افزاد يجتال ثّ رٔيبتیظى يفـهی ثبػث کبْغ تٕنیذ. َذدريبٌ انتٓبة يی ػٕ

 را کبْغ  يذت خظتگی ؿجحگبْی ْبی يضز در ثذٌ يی ػٕدٔ انتٓبة يفبؿم ٔدردٔپزٔطتبگالَذیٍ

ثُبثزایٍ يـزف رٔغٍ يبْی يی تٕاَذاطتفبدِ اس يظکُٓب . يی دْذ

  .در ایٍ ثیًبراٌ را کى کُذ

 

 ثب تٕجّ  طٕیب ٔداَّ ْبی خٕراكی يثم گُذو ٔ نٕثیبیيـزف يبْی 

د ثبػث ٌ يی تٕاٌَذطت 3ِایُکّ غُی اس اطیذْبی چزة ايگب 

انجتّ در َقزص . ٌدکبْغ درد يفـهی در ثیًبری ْبی يفـهی ػٕ

 .يـزف سیبد يبْی تٕؿیّ ًَی ػٕد

  ٍآَتی اکظیذاَتٓب يثم ٔیتبيیC ،E ثتبکبرٔتٍ ٔ ايالح طهُیٕو قبدر ٔ 

. ثّ کبْغ انتٓبة ْظتُذ

  ثب تٕجّ ثّ ایُکّ يٕاد آَتی اکظیذاٌ ثبػث کبْغ تخزیت يفبؿم

 در جزیبٌ آتزٔس يی ػَٕذ نذا ثّ ایٍ ثیًبراٌ تٕؿیّ يی ػٕد کّ 
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داَّ ْب ٔ غالت -يثم طجشیجبت ٔ يیِٕ جبت تبسِ)غذاْبیی کّ غُی اس يٕاد آَتی اکظیذاٌ ْظتُذ 

 .را يـزف کُُذ (طجٕص دار

  ٔتٕرو يفبؿم را يٕرد ثزرطی قزار دادِ ددر يطبنؼّ ای کّ ارتجبط ثیٍ يـزف طجشیجبت ٔ آرتزیت  در

افزادیکّ يـزف ثبالی طجشیجبت ثیغ اس ْفت ثبر در ْفتّ ، يـزف يی َؼبٌ دادِ ػذِ کّ 

 .کُُذ،ریظک ارتزیت کبْغ يی یبثذ

  ّيـزف ثیؼتز طجشیجبت َپختّ ًْزاِ ثب کبْغ ریظک اثتال ثّ ثیًبری آرتزیت رٔيبتٕئیذ ؟ رٔيبتیظى ک

. ثب درد ٔ تٕرو يفبؿم ٔ در َٓبیتجبػث تغییز ػکم يفبؿم يی ػٕد دارد

  گٕػت قزيش در ثؼضی يطبنؼبت ثّ ػُٕاٌ یکی اس ػٕايم ایجبد یب تؼذیذ کُُذِ ػالئى : گٕػت

 .ثیًبری رٔيبتیظًی يطزح ػذِ اطت

 دنیم آػکبری کّ چبی ٔ قِٕٓ ، ثتٕاَذ َقؼی در ثزٔس ثیًبری رٔيبیظًی اس جًهّ : قِٕٓ ٔ چبی

RAفُجبٌ ٔ ثیؼتز قِٕٓ  4در يطبنؼبت يختهفی َؼبٌ دادَذ کّ َٕػیذٌ . داػتّ ثبػذ ٔجٕد َذارد

دريٕرد چبی خبَى ْبیی کّ ثیغ .يؼًٕنی در رٔس ثب افشایغ ریظک آرتزیت رٔيبتٕئیذ ًْزاِ ثٕدِ اطت

اس طّ فُجبٌ در رٔس چبی يی َٕػُذ در يقبثم کظبَی کّ اؿال يـزف چبی َذاػتُذ ػیٕع آرتزیت 

 .رٔيبتٕئیذ کًتزی داػتُذ

  غذاْبیی يثم يزکجبت، نجُیبت، ػکالت ٔ ادٔیّ جبت در گشارػبت اَجبو ػذِ ًْزاِ ثب تؼذیذ

 .ػالئى ثیًبری رٔيبتیظًی ْظتُذ

 ٕخبؿیت ضذ انتٓبثی داردٌرٔغٍ سیت . 

  چبی طجش، فهفم ػیزیٍ، اَگٕر قزيش ٔ آَتی اکظیذاٌ ْبیی يثم رٔی، يض ، يُیشیٕو ٔ پتبطیى در

 .ثؼضی يطبنؼبت ثب اثزات ضذ انتٓبثی در دريبٌ ثیًبریٓبی رٔيبتیظًی يطزح ػذِ اَذ

  يـزف سیبد غذاْبی حیٕاَی ٔ چزثی ْبی اػجبع ػذِ يی تٕاَذ  ثبػث تؼذیذ ػالئى در

 .ثیًبریٓبی يفـهی ػٕد

 نٕپٕص طیظتًیک اریتًبتٕس ( SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS )  یك ثیًبری خٕد ایًُی

اَذاو ْبی يختهفی يبَُذپٕطت، يفبؿم ، رگ ْبی خَٕی ، قهت ،  كّ  اطت ٔ َٕػی رٔيبتیظىيشيٍ

 تغذیّ يُبطت ثخغ يًٓی اس دريبٌ ثیًبری نٕپٕص را تؼکیم يی .ریّ ، يغش ٔ كهیّ را درگیز يی كُذ

ْز . یک رژیى غذایی يتؼبدل، يٕاد غذایی السو ثزای اَجبو اػًبل طجیؼی ثذٌ را فزاْى يی کُذ. دْذ

چُذ کّ تٕؿیّ غذایی خبؿی ثزای ایٍ ثیًبراٌ ٔجٕد َذارد، ٔنی ثزخی يؼکالت يزثٕط ثّ تغذیّ ای 

 ثّ ػهت يـزف کٕرتیکٕاطتزٔییذ در ایٍ ثیًبراٌ يًکٍ .ٔجٕد دارد کّ ثٓتز اطت اس آَٓب يطهغ ثبػیذ

پٕکی اطتخٕاٌ ٔ یب دیبثت ایجبد ػٕد نذا ثّ ایٍ افزاد ،  افشایغ فؼبرخٌٕ ، اطت ػٕارضی يبَُذ چبقی

ًْچُیٍ اس ػیز ٔ يبطت َیش در ثزَبيّ . تٕؿیّ يی ػٕد غذاْبی کى ًَک ٔ کى چزة يـزف کُُذ

 .  غذایی رٔساَّ خٕد اطتفبدِ ًَبیُذ

 

 

 

 

 


