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رییس هزکش تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غذای داًطگبُ علَم
پشضکی یشد ثب اضبرُ ثِ ایي کِ هصزف کجبثی ٍ ًینپختِ اعضبی
حزام حیَاًبت ًز خغز اثتال ثِ تت هبلت را ثِ دًجبل دارد ،گفت:
هتأسفبًِ در حبل حبضز اًذام حزام حیَاًبت ًز هبًٌذ گَسفٌذ در
ثبسار ثِ فزٍش هیرسذ.

دکتز«ثْبدر حبجیهحوذی» در گفتٍگَ ثب خجزًگبر ایسٌب-هٌغقِ یشد ،ثب ثیبى ایيکِ هصزف کجبثی اعضب حزام گَسفٌذ یکی اس رفتبرّبی
تغذیِای غلظ است کِ تَسظ ثزخی اس افزاد ثِ ٍیژُ آقبیبى اًجبم هیضَد ،اظْبر کزد :ثِ عَر کلی در دیي هجیي اسالم اس ًظز ضزعی هصزف
خَراکی ثزخی اًذام حیَاًبت حزام است.
ٍی ثب اضبرُ ثِ ایي کِ هصزف کجبثی اًذام حزام حیَاًبت کطتبری هَجت تقَیت قَای جٌسی هزداى ًویضَد ،گفت :ایي یک تصَر
اضتجبّی است کِ فکز هیکٌٌذ ایي اًذام خبصیت درهبًی دارد.
رییس هزکش تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غذای داًطگبُ علَم پشضکی یشد ،ثب ثیبى ایيکِ در هَاردی ثِ عَر غیز علوی خَردى ایي اًذام ثِ
صَرت کجبثی ثزای تسزیع ٍ تکبهل ثلَغ در پسزاى ًَجَاى تَصیِ ضذُ است ،افشٍد :هتبسفبًِ در ثسیبری اس کطتبرگبُّبی کطَر ًظبرت
هَثزی ثزای جلَگیزی اس خزٍج ٍ هعذٍم کزدى حیَاًبت ًز کطتبر ضذُ ٍجَد ًذارد.
حبجیهحوذی ٍضعیت ًظبرتی را عبهلی ثزای خزٍج ایي اًذام اس کطتبرگبُّب داًست ٍ ثیبى کزد :هتأسفبًِ در حبل حبضز اعضبی حزام
گَسفٌذاى ثِ صَرت غیزقبًًَی در ثبسار ثِ فزٍش هیرسذ.
ایي هسئَل در اداهِ ثب اضبرُ ثِ ایيکِ اًذام تٌبسلی گَسفٌذ ثب ٍجَد غیز ثْذاضتی ثَدى ،قیوت ثبالیی دارد ٍ گبّی اس گَضت قزهش ًیش
گزاى تز است ،افشٍد :اس سَی دیگز هصزف کٌٌذگبى اًذام دًجالى حیَاًبت کطتبری ،هعوَال در حیي کجبة کزدى ثِ تصَر جلَگیزی اس
کبّص ارسش تغذیِای حزارت ثسیبر کوی ثِ آى هیدٌّذ ٍ ثِ صَرت ًین پختِ هصزف هیکٌٌذ.
ٍی تصزیح کزد :ایي اهز ثبعث هیضَد کِ ثبکتزیّبی ثیوبریسای هَجَد در دًجالى اس ثیي ًزًٍذ ٍ هَجت ثیوبری در افزاد ضَد.
حبجی هحوذی ثب ثیبى ایي کِ تت هبلت یب ثزٍسلَس یک ثیوبری هطتزک ثیي اًسبى ٍ حیَاى است کِ تَسظ گًَِّبی هختلف ثبکتزی
ثزٍسال ایجبد هیضَد ،اظْبر کزد :تت ،سزدرد ،تعزیق ضذیذ ،درد هفبصل ٍ کوز ،ثیاضتْبیی ،احسبس خستگی هفزط ٍ افسزدگی اس
هْوتزیي عالئن ثیوبری تت هبلت است.
ٍی ثب اضبرُ ثِ ایيکِ ثبکتزی عبهل تت هبلت اس عزیق خَى حیَاًبت هجتال ٍارد ضیز آىّب هیضَد ،گفت :هصزف ضیز ٍ لجٌیبت آلَدُ
رایجتزیي ٍ هْوتزیي راُ اثتالی اًسبى ثِ تت هبلت است.

رییس هزکش تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غذای علَم پشضکی یشد افشٍد :گبّی اًذامّبی حیَاى آلَدُ ًیش هیتَاًذ ثبعث اثتالی اًسبى ثِ تت
هبلت ضَد.
ایي هقبم هسئَل ثب ثیبى ایيکِ ثبکتزی ثزٍسال در اًذامّبی تٌبسلی حیَاًبت ًیش هستقز هیضَد ،خبعزًطبى کزد :هصزف کجبثی اًذام حزام
حیَاًبت کِ هعوَال ثب حزارت اًذک ٍ ثِ عَر ًین پختِ عجخ هی ضَد خغز اثتال ثِ تت هبلت را ثِ دًجبل دارد ثٌبثزایي ضزٍری است کِ
افزاد اس هصزف آى خَدداری کٌٌذ.

