
 

 ۱۵فرهنگی آونگ -نمایشگاه پژوهشی

 دبیرستان فرزانگان دو ) دوره اول(  

 روند بیماری                          تغذیه در بیماران مبتال به اسکروز مولتیپل)ام اس( و نقش آن در :نوانع 

          علت شناسی بیماری ام اس به طور :بیان مسئله

      دقیق مشخص نیست. اما مطالعات بسیاری به نقش 

             تغذیه به عنوان یک فاکتور احتمالی مهم اشاره

 کرده اند . 

 

یکی از بیماری های دستگاه  ( MSمولتیپل)اسکروز  :چکیده

عصبی با شیوع متغییر در مناطق مختلف است. با توجه به 

متفاوت بودن عادت های غذایی در مناطق و فرهنگ های 

گوناگون، پژوهش هایی نقش احتمالی تغذیه به عنوان یکی از 

عوامل خطر در سبب شناسی و کنترل ام اس را مورد مطالعه قرار 

 داده اند. 

ن الگوی غذایی و بررسی نسبت به تاثیر تغذیه بر روند تعییهدف: 

 بیماری. 

  

( یکی از  MSاسکروز مولتیپل) :اهداف تحقیق

بیماری های دستگاه عصبی با شیوع متغییر در مناطق 

با توجه به متفاوت بودن عادت های شمختلف است. 

 ...غذایی در مناطق و فرهنگ های گوناگون، پژوهش

هایی نقش احتمالی تغذیه به عنوان یکی از عوامل 

خطر در سبب شناسی و کنترل ام اس ........ مورد 

 مطالعه قرار داده اند. 

  :تعیین الگوی غذایی و بررسی نسبت به هدف

 تاثیر تغذیه بر روند بیماری. 

.. 

 عکس یا نمودار:

 

در کل این مقاله نشان دهنده ضعف    :گیرینتیجه

آگاهی، توجه ناکافی به تاثیر احتمالی تغییر الگوی غذایی 

و نداشتن توصیه غذایی  در بهبود کیفیت زندگی  بیماران

 به آنان است. 

غذایی جهت سالم غذا خوردن   و کاهش عالئم بیماری به 

 نحوی تجربه کرده بودند. ضعف 

    
تغذیه ای نیاز اکید به مشاوره بخصوص از طریق آگاهی 

متخصصان تغذیه و مطالعه بیشتر از نوع مداخله ای را  

جهت توصیه قطعی به مصرف یا منع مصرف مواد غذایی 

 آشکار می سازد                                               

 Applying Oral History Method in the منابع:

Analysis of the Outbreak MS Disease in Pir Bakran 

Region (1345 to 1395/1966 to 2016) pted: 29 

January 2018 Diet mimicking fasting promotes 

regeneration and reduces autoimmunity and 

multiple sclerosis symptoms 

 زهرا عرفانی مقدم استاد راهنما:                   هفتم  شماره پایه:        ساره محمدقلیان  :پژوهشگر

 هفتم  :کالس


