
در حالت طبیعی مخاط معده به دلیل ترشحات 

 یخاصی که دارد در مقابل ترشحات اسید

در اثر از بین رفتن این اثر  .شودمحافظت می

 شود.میزخم معده ایجاد  است که محافظتی
 

 گوارشی:های زخمکننده ایجاد  عوامل

 هتای استتر  ایجاد زخم معده عبارتند از:  عوامل

هلیکوباکترپیلوری، مصتر   عفونت ، روحی روانی

 .غیرهمصر  الکل و  ،برخی داروها، سیگار کشیدن
 

 عالئم بیماری:

درد معتتده، نداشتتتن اشتتتها، کتتاها وزن، حالتتت 

عالئتتم ایتتن تهتتوو و استتتفرات و تتتر  کتتردن از 

 بیماری است.
 

 نکاتی در مورد رژیم غذایی:

 شود،غذایی خاصی توصیه نمی بطور معمول رژیم

   در شخص   خود تجربیات  از   راه، استفادهبهترین 

 انواو غذاهاست. یزمینه 

 

 ی غذایی مرتت  همتراه بتا    داشتن یک برنامه

خوردن انواو غذاها از گروههای غذایی مختلت   

 مانند: نان و غالت، حبوبات، گوشتها، شیر و لبنیتات  

توانتد  غتذایی متی  ها و سایر متواد چربی، میوهکم

 مفید باشد.

 انواو  ،بعضی از غذاها مانند حبوبات یا مرکبات 

ی افتراد ایجتاد   ها و سبزیجات خام در همته میوه

ی خود در کند و هر فرد بنا به تجربهناراحتی نمی

صورت ایجاد ناراحتی پس از مصر  هتر یتک از   

  .نمایدتواند آن را حذ  این مواد می

 

 ها میوه ،های انواو سبزینباید خود را از همه

 و حبوبات محروم کنید.

 .هنگام  خوردن غذا آراما داشته باشید 

  غتذا   چیزی نخورید، خوابسه ساعت قبل از

قبل از خواب باعث ترشح اسید معده غذا خوردن 

 شود.در طول ش  می

 .غذا را کامالً بجوید و آهسته غذا بخورید 

 .غذاهای کم چربی میل کنید 

   غذاهای پرچرب، شتیرین و کتم فیبتر    مصر

 تواند مضر باشد.می

 مطالعتتات نشتتان  .زیتتاد مصتتر  کنیتتد ،متتاهی 

های چرب دهد مصر  ماهی به خصوص ماهیمی

 تواند بسیار مفید باشد.می

    ،مصر  ادویه را کم کنید. فلفل قرمتز و ستیاه

ها ممکن استت بیمتاری   ادویه کاری و سایر ادویه

 تر کند.شما را شدید

 غذایی حاوی کتافیین را کتاها   مصر  مواد

 :دهید
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های گتازدار، چتای پررنتص مصتر      قهوه، نوشابه

 نکنید.

 .مصر  نمک را کم کنید 

       سیگار نکشتید، کشتیدن ستیگار باعتث تشتدید

 .شودبیماری شما می

     در مورد بعضی از متواد غتذایی تتر  ماننتد:  

 .فتروت پرتقال، لیمتو تتر ، گریت     ،تمرکباآب

چون مقدار اسید این مواد از مقدار اسید ترشحات 

معمتوًً بتا مصتر  آن اشتکالی      ،معده کمتر است

شود و صرفاً به دلیل تر  بودن نباید از ایجاد نمی

 خوردن آنها اجتناب کرد مگتر اینکته ماننتد ستایر     

 غذایی نتوانید آنها را تحمل کنید.مواد

هتای غتذایی نظترات    در مورد تعداد وعده

 :متفاوتی وجود دارد
های زیادتر دهند تعداد وعدهبعضی ترجیح می

 ولی ممکن است مقدار ،با حجم کمتر مصر  کنند

ترشحات اسید معده افزایا یابد. برخی دیگتر بتا   

وعده غذا در روز راحتت هستتند، کته     3خوردن 

 این موضوو به وضعیت و تمایل شما بستگی دارد.

شام نبایتد   یوعده ولی آنچه که مهم است در

 غذاهای چرب و دیر هضم مصر  کرد.

    به طور کلی داشتن یک رژیم غتذایی ستاده

غذایی و موادگروههای ی همراه با استفاده از همه

  ، نکشتیدن ستیگار،  ی غتذایی مرتت   داشتن برنامه

م تواند در التیتا های گازدار میعدم مصر  نوشابه

 .زخم معده بسیار کمک کننده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای رژیم غذایی 

 در بیماران با زخمهای گوارشی
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