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پیش ) MS(الگوي مصرف غذا ومکملهاي غذایی در بیماران دچار اسکلروز مولتیپل 
  نقش این متغیرها در روند بیماريو پس از تشخیص و نگرش آنان به 

  
  ):گان(نویسنده

دکتر شاهرخ ، دکتر مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، دکتر سید رفیع عارف حسینی، شیوا ماشین چی، شیده ماشین چی
  ، دکتر عالیا صابري، یوسف زاده چابک

 s_mashinchi (a) yahoo.com: پست الکترونیک

  
با . یکی از بیماریهاي ماده سفید دستگاه عصبی مرکزي با شیوع متغیر در مناطق مختلف است) MS(اسکلروز مولتیپل :مقدمه

، پژوهشها نقش احتمالی تغذیه را به عنوان یکی از عوامل توجه به متفاوتبودن عادتهاي غذایی در مناطق و فرهنگهاي گوناگون
  . پیشنهاد کردهاند MSخطر در سبب شناسی و کنترل

  و نگرش نسبت به تاثیر آن بر روند بیماري  MSتعیین الگوي غذایی قبل و بعد از تشخیص  :هدف
تبریز مراجعه  MSبه انجمن  1385و  1384که در سالهاي  MSبیمار دچار  166دراین مطالعه مقطعی،  :مواد و روشها

کردهبودند با پرسشنامه پیش آزمون شده شامل سه بخش حاوي پرسشهاي مربوط به اطالعات فردي، عادتهاي غذایی پیش و 
هها با پس از تشخیص بیماري، تغییر وزن و اشتها و همچنین تغییر الگوي غذایی پس از بیماري و علت آن، ارزیابی و داد

  . آنالیز شد spss16و کایدو توسط نرمافزار  t-studentآزمونهاي آماري
سالگی و میانگین سن تشخیص بیماري  97/31±21/9مرد با میانگین سنی  44زن و  122در این مطالعه افراد شامل  :نتایج

موارد، % 80یجاد نکردهبودند که در افراد بعد از تشخیص بیماري درالگوي غذایی خود تغییري ا% 8/79. سال بود 84/8±33/28
تغییر در مصرف انواع روغنها پس از . توجهنکردن به تاثیر احتمالی مواد غذایی بر عالئم بیماري، علت اصلی آن بوده است

همچنین، افزایش معنیداري در مصرف مکملها و روغن . بیماري معنیدار و در نیمی از موارد به دلیل تقلیل عالئم بیماري بود
بیماران بهترتیب . اهی و کاهش معناداري در تمایل به مصرف تخم مرغ، قند و شکر و ترشی نیز پس از بیماري وجود داشتم

میوه، شیر، زیتون و روغن زیتون، سبزي، ماهی و آجیل را بهبوددهنده عالئم و ترشی، غذاهاي تند، شیرینی، غذاهاي سرخ شده 
  .ئم بیماري مطرح کردندو آماده و گوشت قرمز را تشدیدکننده عال

 . موثرند MSاز دیدگاه بیماران رژیمهاي غذائی و مکملها تا حدودي بر عالئم بیماري : نتیجه گیري

  
 اشتها، ام اس، رژیم غذایی، مکمل غذایی :کلیدواژگان

 


