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 ایران MSدوازدهمین کنگره 

 MS بیماری  درمان و پیشگیری در غذایی رژیم نقش

 

  رمضانی تناآ دکتر
 ،ایران ،ساری مازندران پزشکی علوم دانشگاه ، بهداشت دانشکده بهداشتی، علوم تحقیقات ،مرکز تغذیه و پایه علوم گروه ،تغذیه علوم استادیار

 
 

 ختودایمنی  بیماری ترینشایع و نجوا بزرگساالن در عصیی بیماری ترینشایع MS یا اسکلروز مولتیپل

 است؛ نشده شناخته دقیق طور به آن زاییبیماری و شناسی سیب . است سنین یدرهمه عصیی دستگاه

 در متوثر  محیطتی  عوامتل  ازمیان. دارد نقش آن در محیطی و ژنتیک عوامل که است مرکب فرایندی اما

 شتغلی  و محیطتی  هتای  تمتاس  و عفتونی  هتای بیمتاری  زنتدگی،  ستیک  تغذیه، بیماری، شناسی سیب

 بیمتاری  این درمان و پیشگیری در مؤثر عوامل جمله از غذایی رژی  و تغذیه .است گرفته قرار موردتوجه

 نستیت  ، MSبه میتال بیماران در اسید لینولویک ویوه به ضروری چرب اسیدهای سطح واقع در.باشدمی

 حمتالت  دفعات تعداد با ضروری، چرب اسیدهای طحس بودن پایین این  و باشد می پایینتر افراد سایر به

 استید  از سرشتار  های رژی  شد، داده نشان ای مطالعه در و دارد مستقی  رابطه ، حمالت برگشت زمان و

 .شتود  استکلروزیس  مولتیپتل  بیمتاران  حمتالت  بهیود دوره شدن کوتاه باعث تواند می لینولویک چرب

 .باشد می حیوانی چربی درصد بیست از کمتر وجود  ران،بیما این در غذایی رژی  توصیه بنابراین

 است شایع MS دچار بیماران در تحرک کمی و تعادلی و حرکتی اختالالت علت به چاقی و وزن افزایش

 .رسد می بنظر ضروری  ضروری وامالح ویتامین  نظر از پراارزش و کالری ک  رژی  مصرف  بنابراین و

 نشتان  مطالعتات  و استت  استتوایی  هوای و آب از بیشتر برابر ده عتدلم هوای و آب در MS شیوع میزان

 دارند D3 ویتامین کافی دریافت یا آفتاب نور ساعت 3000 ساالنه حداقل که نواحی در MS بروز دادند،

 قترار  بتا  معکوستی  ارتیاط MS از میر و مرگ پوست، سرطان از ناشی میر و مرگ برخالف  و است پائین

 UVR نتور  کته  دادنتد  نشتان  اپیتدمیولوژیکی  های داده حقیقت در .دارد خورشید رنو معرض در گرفتن

 و انستولین  بته  وابستته  دیابتت  ، MS جملته  از ایمنتی  ختود  بیماری سه در محافظتی نقش است ممکن
  خورشتید  نتور  معترض  در گترفتن  قترار  افتزایش  شتود،  متی  گفته طرفی از .کند بازی روماتوئید آرتریت

 چترب  استیدهای  ک  مقدار حاوی غذایی رژی  یک.باشد می MS خطر کاهش با ههمرا سالگی 0-14 در

 در را نورولتوژیکی  هتای  نتاتوانی  متاهی،  روغتن  همراه به اشیاع غیر چرب اسیدهای باالتر مقادیر و اشیاع

 چترب  استیدهای  نقتش  دلیتل   بته   احتمتاال  را آن مکانیست   الیته که دهد می کاهش MS به میتالیان

 تولیتد  تواننتد  متی   n-3 غیراشتیاع  چترب  استیدهای   کته  چترا  داننتد  می ایمنی ست سی در غیراشیاع

 .کنند مهار دارند، التهابی پیش عمل که را اسید آراشیدونیک از ناشی ایکوزانوئیدهای
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 استید  مصترف  تاکیدبر گرم 22 روزانه) اشیاع های چربی ک  مقدار حاوی غذایی رژی  به توصیه بنابراین

 روغتن  و گتردان  آفتاب روغن در موجود لینولویک اسید و ماهی در موجود(EPA, DHA) 3-امگا چرب

 بترای  الزم معدنی امالح و هاویتامین تامین برای کافی جات میوه و سیزیجات مصرف همچنین و  زیتون

  و B ، Dگتروه  هتای ویتتامین  تتامین  طرفتی  از .گتردد  می آهن و مس روی، کمیاب امالح ویوه به و بدن

 و فتراوان  مقتدار  علتت  به مصرف .باشد می ضروری بیماران این برای کاروتن وبتا C ،E انهایاکسید آنتی
 .است شده سفارش بیماران برای آن در Eویتامین همچنین

  ویتامین چرب، اسید تغذیه، اسکروزیز، مالتیپل : کلیدی کلمات
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