
 راهنماي بيمار تغذيه در زخم گوارشي

  

زخم دستگاه گوارش زخم دستگاه گوارش در دو نوع زخم معده و 

در حالت طبيعي مخاط معده و اثني . زخفم اثني عشر مي باشد

اسيدي  حاتترش لخاصي كه دارد در مقاب حاتترش يل عشر به دل

در اثر از بين رفتن اين مكانيسم هاي . مي شود  حافظت م

 . ظتي در مخاط معده يا اثني عشر ، زخم ايجاد مي شودحافم

زخم معده نسبت به زخم اثني عشر شيوع كمتري دارد ، اما ايجاد 

زخم معده مي تواند خطرناك باشد و اگر زخم آن خونريزي كند 

اده از داروهاي تجويز شده و فاست . منجر به مرگ مي شود المعمو

د از بدخيم شدن اين بيماري همچنين رعايت رژيم غذايي مي توان

 جلوگيري كند

  دليل ايجاد زخم   

مصرف آسپرين و  ،توسط نوعي ميكروب   ونت دستگاه گوارشفع

مصرف   سيگار كشيدن و ،استرس  ،ساير داروهاي ضد التهاب 

 .. و لالك

 . ئم زخم در ناحيه معده و اثني عشر استالدرد معده از ع

كاهش وزن ، حالت تهوع و  ئمي نظير نداشتن اشتها ،الاما ع

 استفراغ ، ترش كردن ناشي از زخم در ناحيه ي معده است

 ئم بيماريالع  

ص مت باشد ، بخصوالبدون ع الكام یممكن است اين بيمار  

 در سالمندان 

شكم  زير جناغ سينه  كه حالت سوزش  الیدرد در ناحيه با-1

زش حا سوال، سوراخ شدن يا سائيده شدن را دارد كه اصط

 ته مي شودفسر دل گ

ساعت پس از مصرف غذا تشديد مي شود و  3-1معموال -2 

اس .جي.شربت آلومينيم ام لبا مصرف داروهاي آنتي اسيد مث

 از شدت اين درد مي كاهد... و 

 شكم بعد از غذا  فخشكم و ن الیاحساس بدي در ناحيه با3 -

 رط و حالت تهوع و ترشفبي اشتهايي ، آروغ زدن هاي م-4

 كردن 

به زخم اثني عشر نيمه شب به  البعضي از بيماران مبت- 5

 .علت درد سر دل از خواب بيدار مي شوند

 

در زخم دستگاه گوارش دارو درماني از نظر اهميت اولويت  

دارد و رژيم غذايي به تنهايي نمي تواند موثر باشد ، از 

ص را تشخي حملت لآنجايي كه بيمار خود بايد غذاهاي غير قاب

  است تفاوتدهد ، رژيم غذايي در بيماران مختلف م

 توصيه ها

 يد باشد ، ولي بستگي به فحذف مركبات مي تواند م

 بيمار دارد حملت

 رك براي ترش اسيد معده مي باشد و به حكافئين م

همين دلي بايد مصرف چاي ، قهوه ، نسكافه و 

  . دود گرددحكاكائو م

  قرمز و ساير ادويه لفل سياه ، فلفل اده از ففاست

دود مي باشد زير اين حدار در تهيه غذا م لفلهاي ف

 اسيد معده هستند حرك ترشحمواد نيز م

  2-و امگا  3-از آن جايي كه اسيد هاي چرب امگا 

اده فمي توانند در كاهش التهاب نقش داشته باشند است

از گردو و زيتون  با احتساب نياز به چربي روزانه  

 .باشديد فمي تواند م

  نكنيد اما مي  همراه غذاي خود از ترشيجات استفاده

 توانيد آبغوره ، ليمو ترش ، سركه در غذا بكار بريد

   بايد  به زخم دستگاه گوارش  البيماران مبت

  را جايگزين كنند تحمل لمصرف ميوه هاي قاب

 . اسيد   حرك براي ترشمحيكي از مواد  زسير ني

در رژيم غذايي معده مي باشد و بهتر است كه 

 ود گرددحدم

 . بهتر  يد در ماهي فوجود چربي هاي م لدليه ب

ته ماهي فاست در صورت توان دو بار در ه

 مصرف گردد



 . غذا  از خواب چيزي نخوريد  لسه ساعت قب

اسيد معده در  حترش ثاز خواب باع لخوردن قب

  طول شب مي شود

 . و هنگام  بجويد و آهسته غذا بخوريد  الغذا را كام

غذا خوردن آرامش داشته باشيد مصرف غذاهاي 

 . فيبر مي تواند مضر باشد پر چرب ، شيرين و كم 

  آب : در مورد بعضي از مواد غذايي ترش مانند

ليمو ترش ، گريپ فروت  مركبات ، پرتغال ، 

ت حا،چون مقدار اسيد اين مواد از مقدار اسيد ترش

اشكالي با مصرف آن  المعده كمتر است ، معمو

ترش بودن نبايد از  يلايجاد نمي شود و صرفا به دل

خوردن آن ها اجتناب كرد مگر اينكه مانند ساير 

  كنيد حملمواد غذايي نتوانيد آن ها را ت

  قهوه ، نوشابه هاي گازدار ، چاي پر رنگ مصرف

  . نكنيد

 سيگار نكشيد ، مصرف نمك را كم كنيد .  

 خم هاي خوراكي هاي داراي خاصيت ترميم ز

، شيرين  لشنبليله ، انجير ، زنجبي : گوارشي مانند

  .بيان نيز كمك كننده هستند

 رازيانه ، : م کخ شفخوراكي هاي داراي اثر ضد ن

ن ، نعناع و مريم گلي مي حاري شويد ، بابونه ، 

  .باشد

  همراه با غذا از خوردن آب يا هر نوع مايعات

  . جلوگير كنيد

 داد وعده هاي زيادتر با مي دهند تع حبعضي ترجي

مصرف كنند ، ولي ممكن است مقدار  حجم كمتر 

برخي .، كه يابديابد ت اسيد معده افزايش حاترش

راحت هستند  وعده غذا در روز 3ديگر با خوردن 

  .شما بستگي دارد لاين موضوع به وضعيت و تماي

  به طور كلي داشتن يك رژيم غذايي ساده همراه

گروه هاي مواد غذايي و داشتن بااستفاده از همه ي 

مه ي غذايي مرتب ، نكشيدن سيگار ، عدم ابرن

هاي گازدار و اجتناب از زياد  همصرف نوشاب

خوردن غذا قبل از خواب مي تواند در التيام زخم 

 . معده بسيار كمك كننده باشد


