
 

 نفخ شکم

 

تجمع گاز در دستگاه گوارش است که با باد 

کردن شکم , احساس پری و فشار در شکم 

پس از غذا خوردن و آروغ زدن مشخص می 

شود و معموال بر اثر خوردن برخی از غذاها 

 که نفخ آور هستند پدید  می آید.

 

 توصیه های تغذیه ای برای جلوگیری از نفخ:

 

می فعالیت جسمصرف کم مایعات ,فیبر و -1

نتیجه  پایین می تواند یبوست ایجاد کند که در

ز باعث نفخ معده می شود. برای جلوگیری ا

آن مصرف غالت سبوس دار , میوه , مغزدانه 

 و سبزیجات توصیه می شود . عالوه بر آن

 5لیوان آب بنوشید و  8تا  6 سعی کنید روزی

دقیقه ورزش کنید. 30بار در هفته هربار   

ع غذا خوردن پرهیز کنید.از سری-2  

مصرف نوشیدنی های گازدار را محدود -3

.کنید  

آدامس جویدن را به حداقل برسانید.-4  

نمک را محدود کنید. مواد غذایی آماده -5 

که  سرشار از نمک و میزان پایین فیبر است

هردو لیجاد نفخ می کند.هنگام خرید مواد 

غذایی آماده و کنسرو به محتویات آن توجه 

نید.ک  

مصرف حبوبات و سبزی های نفاخ را -6

کاهش دهید. در صورت عدم تحمل حبوبات و 

آن ها  ممانند کلم بروکلی و گل کلسبزی هایی 

تا  را کم کم به رژیم غذایی خود اضافه کنید

 بدن عادت کند.

به جای خوردن سه وعده غذایی پرحجم -7

سعی کنید تعداد وعده های غذایی خود را 

و از حجم غذاها بکاهید.افزایش دهید   

ده مواد غذایی و نوشیدنی های برطرف کنن-8

ی نفخ مصرف کنید.تحقیقات نشان داده چا

 نعناع , زنجبیل , آناناس , جعفری و ماست

قش حاوی باکتری مفید است و در کاهش نفخ ن

 دارند.

 

 

 

 

 

 
 

 سندورم روده تحریک پذیرتغذیه در

IBS) و نفخ شکم ) 

 

 
 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 

 الهام آریافر

 کارشناس تغذیه بیمارستان برکت فاطمه الزهرا

 مینودشت

 

 



 

 

 سندروم روده تحریک پذیر

 

این بیماری نوعی اختالل در عملکرد روده 

است که با درد مزمن در ناحیه شکم , احساس 

ناراحتی , نفخ , اسهال و یبوست مشخص می 

مت غالب شود. اسهال یا یبوست می تواند عال

باشند که ممکن است به صورت متناوب ظاهر 

 شوند.

علت سندروم روده تحریک پذیر شناخته شده 

نیست , اما چندین فرضیه پیشنهاد شده است . 

عفونت های حاد دستگاه گوارش خطر 

 گسترش و توسعه بیماری را افزایش می دهد .

عوامل دیگری که احتمال ابتال به انواع این 

سندروم را زیاد می کند , تب طوالنی مدت , 

 اضطراب و افسردگی می باشد.

 

 
 

 

 عالئم :   

 

عالئم اولیه سندروم روده تحریک پذیر 

عبارتند از: درد یا احساس ناراحتی در ناحیه 

همراه با اسهال و یبوست های مکرر و شکم 

ر عادات روده ای همچنین ممکن نیز تغییر د

است احساس ضرورت برای اجابت مزاج , 

احساس تخلیه ناقص , نفخ و گشادگی شکم نیز 

 وجود داشته باشد.

 

 درمان تغذیه ای :

 

از مصرف الکل , شکالت , کافئین و -1

شیرین کننده های مصنوعی مانند سوربیتول و 

 مانیتول پرهیز کنید.

  

د کنید. در برخی غذاهای پرچرب را محدو-2

از افراد فرآورده های لبنی می تواند مشکل 

 ساز باشند.

 

به رژیم غذایی خود فیبر اضافه کنید.فیبر  -3

می تواند یبوست و نیز اسهال را کاهش دهد. 

مولد گاز و دل  از آنجایی که خود می تواند

به تدریج به رژیم غذایی خود پیچه باشد آن را 

یجات و غالت سبوس بیفزایید. میوه ها , سبز

دار غنی از فیبر هستند . مکمل های حاوی 

 فیبر نیز می تواند کمک کننده باشد.

 
در فواصل منظم غذا بخورید . خوردن غذا -4

در فواصل منظم می تواند کارکرد روده ها را 

 بهبود بخشد.

 

وعده های غذایی را در حجم کم و دفعات -5

رحجم بیشتر مصرف کنید . وعده های غذایی پ

 می تواند دل پیچه و اسهال را سبب شوند.

 

 مایعات به مقدار کافی مصرف شود. -6

 

به طور منظم ورزش کنید . بسیاری از -7

بیماران بهبود عالئم را فقط با قدم زدن به 

 مدت نیم ساعت در روز گزارش می کنند.

 

از اضطراب و استرس تا حد امکان پرهیز -8

 کنید.

 

و داروهای ملین را که داروهای ضد اسهال -9

بدون نسخه پزشک به فروش می رسند با 

احتیاط مصرف کنید و با پزشکتان مشورت 

 نمایید. 


