استزسْبی رٍاًی ٍ اجتوبػی  ،هصزف الکل ٍ تٌجبکٍَ،راثت ،ػفًَت ّلیکَثبکتز پیلَری ،هصزف ثؼضی

درد ضذیذ ًبحیِ هؼذُ  ،دردتیش ٍ ًبگْبًی ضکن  ،سفتی ضکن ،استفزاؽ خًَی  ،هذفَع خًَی ٍ قیزی اس

اس دارٍّب هثل آسپزیي ،ثزٍفي ،هفٌبهیک اسیذ  ،ایٌذٍهتبسیي ٍ دارٍّبی کَرتَى دار ّوگی در ایجبد

ػالئن ّطذار ثَدُ کِ هی تَاًذ ًطبًِ سَراخ ضذى هؼذُ ثبضذ کِ ثبیذ ثالفبصلِ ثِ پشضک هزاجؼِ ضَد .

سخن هؼذُ هَثز اًذ .
افزادی کِ دچبر سخن هؼذُ ّستٌذ ثزای جلَگیزی اس ایجبد آسیت ثیطتز ثِ هؼذُ ثبیذ اس خَردى
درد هْوتزیي ػالهت ٍجَد سخن هؼذُ است ،درد ًبضی اس سخن هؼذُ یک الی یک ًٍین سبػت ثؼذ اس

غذاّبی هحزک هثل غذاّبی حبٍی فلفل ،غذاّبی خبم ٍ سزخ کزدًی ٍ چزة ٍ پزادٍیِ ٍ اسًَضیذًی

خَردى غذا ضزٍع ضذُ ٍثب غذا خَردى ثذتز هی ضَد ایي درد هوکي است ثِ پطت ًیش تیز ثکطذ .

ّبی کبفئیي دار هثل قَُْ خَدداری ًوبیٌذ .

خًَزیشی ٍ سَراخ ضذى دیَارُ هؼذُ اس ػَارض سخن هؼذُ ای است کِ ثِ خَثی کٌتزل ًطذُ است .

غذاّب ثبیذ ثِ آراهی خَردُ ضذُ ٍ ،ػذُ ّبی غذایی کن حجن ٍ هکزر ثَدُ ٍ ثیي غذاّبثبیذ هیبى ٍػذُ
هصزف ضَد.

در صَرتی کِ سخن هؼذُ ثبػث خًَزیشی هؼذُ گزد د تَْع ٍ استفزاؽ  ،احسبس پزی در هؼذُ ٍ
هذفَع حبٍی خَى ثزٍس هی کٌذ.
ثزای تطخیص سخن هؼذُ هی تَاى اس آًذٍسکَپی ،آسهبیص تزضحبت هؼذُ ،ػکسجزداری ،آسهبیص

ثزای آگبّی اس رصین غذایی هٌبست ثْتز است ثب یک هتخصص تغذیِ هطَرت ضَد
سیگبر کطیذى ٍ قزار گزفتي در هحیط ّبی حبٍی دٍد سیگبر تزضح اسیذ هؼذُ را افشایص دادُ ٍ سخن
هؼذُ را تطذیذ هی کٌذ ثٌبثزایي ثبیذ اس سیگبر ٍ دٍد سیگبر دٍری ًوَد .

هذفَع اس ًظز ٍجَد خَى در هذفَع استفبدُ ًوَد .
ثزای درهبى ٍ کبّص هطکالت ًبضی اس سخن هؼذُ هی تَاى اس دارٍ استفبدُ ًوَد اس ایي دارٍّب هی تَاى :
هسکي ثزای کبّص درد
ضزثت ّبی هؼذُ حبٍی آلَهیٌیَم ٍ هٌیشین ثزای خٌثی کزدى اسیذ هؼذُ
دارٍّب ی کبٌّذُ تزضح اسیذ هؼذُ هبًٌذ سبیوتذیي ٍ راًتیذیي ٍ فبهَتیذیي
ضزثت سَکزال فیت ( ایي دارٍ دیَارُ هؼذُ را پَضبًذُ ٍ هبًغ اثز تخزیجی اسیذ هؼذُ ثز رٍی دیَارُ
هؼذُ هی ضَد) را ًبم ثزد .
در ثزخی هَارد کِ ثیوبری ثسیبر پیطزفت کزدُ ثبضذ اسدرهبى ّبی جزاحی ًیش استفبدُ هی ضَد.

ثب تَجِ ثِ ایي کِ استزس ّبی رٍحی یکی اس ػَاهل ایجبد سخن ّبی هؼذُ است تَصیِ هی گزدد ثزای
فبئق آهذى ثز استزس ّبی سًذگی اس ٍرسش ّبی یَگب ٍ هَسیقی درهبًی.تٌفس ّبی ػویق کِ ثبػث تي
آراهی ٍ رفغ استزس هی گزدد  ،استفبدُ ضَد.

در ثبرُ سخن هؼذُ ثیطتز ثذاًین
ٍ اس خَدهبى در هقبثل ایي هطکل
ثیطتز هزاقجت ًوبیین
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