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ٍ  شد دادٌ وشان جدید ی مطالعٍ 3 وتایج اساس بر   ایمهه  خهًد  َهای  بومهایی  شهوً   بها  تًاوهد  مه   ومه   که

 .باشد داشتٍ ایتباط( MS) اسکلريزیس مالتوپل مثل

ٍ  افهسای   پهو   قهرن  وهو   طه   دی MS بومهایی  شوً  موسان  ٍ  ي اسه   یافته  ي ومه   مصهر   آن مهًازا   به

ٍ  افهسای   غرب  کشًیَای غذای  یشی  دی آن موسان ٍ  ایهه  يجهًد  بها . اسه   یافته ٍ  َهو   که  ایتبهاط  ای مطالعه

ٍ  ابهت   ي ومه   مصهر   بهوه  مستقو  ٌ  قهرای  تأیوهد  مهًید  یا MS بومهایی  به ٌ  محققهوه  اسه    وهداد  داوشهاا

ٍ  خهًد  ی مطالعٍ دی الیمبرگ -اِیالواه ٍ  ایهه  به ٍ  یسهودود  وتوجه  یيی بهر  تًاوهد  مه   ومه   زیهاد  مصهر   که

ٍ  3 حاضهر  حها   دی. باشد اثرگذای یا ایمى  سوست  َای فعالو  ٍ  ایهه  دی مطالعه ٌ  اوجها   زموىه ٍ  اسه   شهد  که

ٍ  ایهه . اوهد  دادٌ قهرای  تأیوهد  مهًید  یا MS بومایی شوً  ي وم  زیاد مصر  ایتباط  دلوهل  تًاوهد  مه   َها  یافته

ٍ  باشد ایه بر مبى  دیاری  مصهر   موهسان  ي دَىهد  تغووهر  یا خهًد  زوهدگ   الاهًی  ي سهب   بایهد  بومهایان  که

ٍ  ایهه  يجهًد  بها  شهًد  وشهان  خهاطر  بایهد . دَىد کاَ  خًد غذای  یشی  دی یا وم   مصهر   بهوه  ایتبهاط  که

ٍ  داشه   وظهر  دی بایهد  يله   اس  شدٌ تأیود MS بومایی شوً  ي وم  باالی  محهو   مثهل  دیاهری  عًامهل  که

ٍ . کىىهد  مه   ایفها  یا مُمه   وقه   بومایی ایه بريز ي شوً  دی ووس شوتو  ي  دی مطالعها   از حاصهل  َهای  یافته

ٍ  شهًد  مه    CD َهای  سهلً   از 71 ایىترلهًکوه  افهسای   مًجه  ( NaCl) ومه   کٍ دادود وشان زموىٍ ایه  که

ٌ . داید دخاله   ایمهه  خهًد  َای بومایی اتوًلًشی دی ٌ  دادٌ وشهان  آن بهر  عه ي ٍ  اسه   شهد  مًجه   ومه   که



ٍ  شهًد  مه   سهرم  (  SGK) 7کوىاز گلًکًکرتوکًئود افسای   ایىترلهًکوه  افهسای   باعه   ووهس  آوهسی   ایهه  که

 .شًد م   CD َای سلً  از 71 ایىترلًکوه تًلود دیوُای  ي 33
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