
تيواري ٍيلسَى 

تجوغ . يل تيواري ارثي است مِ در آى هس در تذى جوغ هي ضَد

. هس در تذى هيتَاًذ تِ تافتْاي تذى ،چطن، مليِ ٍهغش آسية تزساًذ

 5جوغ ضذى هس اس لحظِ تَلذ ضزٍع هيطَد اها ػالئن آى تؼذ اس 

. سالگي ظاّز هيطَد

يل ػالهت هطخصِ تيواري،حلقِ قَُْ اي رًگ اطزاف قزًيِ چطن 

. مَدك است مِ تِ ػلت جوغ ضذى هس ايجاد هيطَد

درهاى تيواري چگًَِ است؟ 

تزاي درهاى مَدك اس .تيواري ٍيلسَى ًياس تِ درهاى هادم الؼوز دارد

دارٍّايي استفادُ هيطَد مِ تِ دفغ هس اضافي اس تذى مول مٌذ 

. ٍاس تجوغ هجذد آى در تذى پيطگيزي مٌذ

 "يني اس دارٍّايي است مِ تزاي "ًول ّاي رٍي 

ايي ًول ّا جذب هس را اس .مَدمتاى تجَيش هيطَد

دستگاُ گَارش من هينٌذ ٍّيچ ػارضِ جاًثي جذي 

. ًذارد

  دفغ هس را اس پٌي سيالهيي ٍتزي اىدارٍّاي ديگز ضاهل 

. ادرار افشايص هي دٌّذ

  ػالٍُ تز هصزف دارٍّا مَدك ضوا تايستي رصين غذايي

يؼٌي تايستي اس خَردى .تا هس حذاقل را رػايت مٌذ

هغش دار ، ضنالت ، هيَُ ّاي خطل  قارچ، داًِ ّاي

.  خَدداري مٌذضذُ، جگز ٍهاّي

خصَصاً رػايت رصين غذايي در اٍايل تطخيص تيواري خيلي هْن  

ٍقتي هقذار هس تذى موتز ضذ در .است سيزا سطح هس تذى تاالست

صَرت تَافق پشضل هؼالج ، مَدك هيتَاًذ ّز چٌذ ٍقت ينثار اس 

. ايي هَاد تِ هقذار من استفادُ مٌذ

 اس پختي غذا در ظزٍف هسي ّن خَداري مٌيذ .

  تذٍى هطَرت تا پشضل اس هنول ّاي هَلتي ٍيتاهيي ٍيا

دارٍّاي گياّي تِ فزسًذتاى ًذّيذ سيزا تزخي هَلتي 

ٍيتاهيي ّا حاٍي هس ّستٌذ ٍتزخي دارٍّاي گياّي ًيش 

. اثز دارٍّاي ضذ ٍيلسَى را موتز هي مٌٌذ

 
اگز تيواري در سٌيي مَدمي تطخيص دادُ ضَد ٍ تطَر   

هٌاسة درهاى ضَد فزد هيتَاًذ يل سًذگي طثيؼي ٍطَل ػوز  

. طثيؼي را داضتِ تاضذ

ّويي قذر مِ هصزف دارٍّا ٍرػايت رصين غذايي هحذٍد اس هس 

هيتَاًذ تاػث ضَد فزد سًذگي ٍآيٌذُ طثيؼي داضتِ تاضذ تِ ّواى 

هيشاى ّن ػذم رػايت تزًاهِ دارٍيي ٍرصين غذايي هيتَاًذ هٌجز تِ 

. صذهات جثزاى ًا پذيزي تِ مليِ، چطن ّا، مثذٍهغش ضَد

تٌاتزايي تَجِ داضتِ تاضيذ مليذ جلَگيزي اس ايي ػَارض  

 است پس تزًاهِ درهاًي ٍرصين هادام الؼوز مَدكرػايت 

. درهاى را جذي تگيزيذ
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  هوني است پشضل تَصيِ مٌذ مَدمتاى ٍامسي ّپاتيت

Aٍ Bرا دريافت مٌذ  .

  تِ ايي دليل مِ پاييي افتادى سطح هس خَى هيتَاًذ تؼذاد

سلَلْاي خًَي را ماّص دّذ تِ صَرت دٍرُ اي 

. آسهايطات خَى اًجام هيطَد

  ساػتِ اس ًظز ٍجَد هيشاى 24ّن چٌيي آسهايص ادرار 

هس ٍرٍي در ادرار ًيش تصَرت دٍرُ اي اًجام 

اگز هيشاى هس ٍسلَلْاي خًَي در آسهايطات .هيطَد

پاييي تاضذ هقذار دارٍّا هٌجز تِ ٍضؼيت ٍخيوي تزاي 

 .تيوار هيطَد ٍتايذ جذاً خَدداري ضَد

ايٌنِ ايي آسهايطات ّز چٌذ ٍقت ينثار اًجام ضَد تستگي تِ 

. ضذت تيواري فزسًذتاى دارد

  تزاي جلَگيزي اس ًاراحتي هؼذُ ٍتَْع مَدك ٌّگام

 سؼي مٌيذ آًزا تا تنِ اي گَضت تِ "رٍي"هصزف 

. مَدك تذّيذ

  را تا هَاد مزتَّيذراتي  تِ "رٍي"تِ ياد داضتِ تاضيذ

ػادت هي "رٍي"تتذريج مَدك تِ دارٍي.مَدك ًذّيذ

.   مٌذ ٍتَْع ٍي اس تيي هي رٍد
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