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ًیبس ثِ غذا ٍ اًزصی ،یکی اس اعبعیتزیي
ًیبسّبی ثؾز اعت کِ ثبیغتی پبعری زرذَر
ثزای آى فزاّن کزز اهب اهزٍسُ ثب گغتزػ
غذاّبی آهبزُ ٍ فغت فَز ،رفغ ایي ًیبس
اعبعی ثب هؾکالتی رٍثزٍ ؽسُ اعت .هحققبى
زرایيثبرُ تحقیقی را اًجبم زازُاًس کِ ثبر
زیگز ،تأثیزات هٌفی ایي غذاّبی هسرى را
ثزرعی هیکٌس.
به گزارش ایسنا ،تغذیِ ثِػٌَاى هْنتزیي ػبهل عالهتی ،تأثیز ثغشایی زر رًٍس تکبهل رٍح ٍ جغن اًغبى
زارز .اسایيرٍ ًَع ٍ کیفیت تغذیِ ثغیبر هَرز تَجِ ازیبى ثٍِیضُ زیي اعالم ثَزُ ٍ احکبم ٍ زعتَرات
ارسؽوٌسی زر قزآى ٍ رٍایبت ثِ ایي هَضَع اذتصبؿ یبفتِاًس .اهب اهزٍسُ ،اعتفبزُ اس غذاّبیی کِ کیفیت
ثبالیی ًساؽتِ ٍ غبلجبً هضز ًیش ّغتٌس ،جبیگبُ ٍیضُای ثیي هززم پیسا کززُ اعت .فغتفَزّب اس اثتسای زِّ
 1۳۰0تب اهزٍس ثِػٌَاى یک الگَی غذایی غبلت زر هیبى کَزکبى ایبالت هتحسُ ٍ ثِهزٍر زر ثیي ّوِ هززم
جْبى رؽس کززُاًس.
فغت فَزّب ثِ ثیبًی عبزُ ٍ ثِ گفتِ هحققبى ،هَاز غذایی عزؽبر اس کبلزی ّغتٌس کِ اسًظز هَاز هغذی
کنهقسار ،اسجولِ ٍیتبهیيّب ،هَاز هؼسًی ،اعیسّبی آهیٌِ یب فیجز فبقس یب ضؼیف ثَزُ ،اهب اًزصی ثبالیی زارًس.
ایي هَاز غذایی ،زارای ارسػ غذایی پبییي ٍ ًبعبلن ثَزُ ٍ هوکي اعت تحت ػٌَاى هَاز غذایی اصطالحبً
«جبًک» ثِ هؼٌبی ثٌجل ٍ کنارسػ ًبهیسُ ؽًَس .ػبهلی کِ ثبػث ؽسُ ایي غذاّب ثب ػٌَاى «جبًک فَز»
ًبمگذاری ؽًَس ،ایي اعت کِ آىّب حبٍی عطح ثبالیی اس ؽکز تصفیِؽسُ ،آرز عفیس ،چزثی تزاًظ ٍ چزثی
اؽجبعًؾسًُ ،وک ٍ هقسار سیبزی اس افشٍزًیّبی هَاز غذایی هبًٌس هًََعسین گلَتبهبت ٍ تبرتزاسیي ٍ ّوشهبى،
فبقس پزٍتئیيّبٍ ،یتبهیيّب ،هَاز هؼسًی ضزٍری ،فیجز ٍ زیگز ٍیضگیّبی عبلن ّغتٌس.
زرذصَؿ ایي ًَع غذاّب ،گزٍّی اس پضٍّؾگزاى زاًؾگبُ ػلَم کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی گزگبى ،هطبلؼِای را
اًجبم زازُاًس کِ زر آى ،ثِ ثزرعی اًَاع فغتفَز ٍ هؾکالت حبصل اس هصزف آىّب پززاذتِ ؽسُ اعت.

زر ایي تحقیق هزٍری ،هحققبى ثِ ثزرعی کتت ،هتَى ٍ پبیگبُّبی ایٌتزًتی ٍ هزاجغ ػلوی هؼتجز زر
ذصَؿ اًَاع فغت فَز ،تؼبریف هزثَطِ ٍ چگًَگی تأثیز غذاّبی آهبزُ ٍ غذاّبی طجد ؽسُ زر رعتَراى ثز
عالهت افزاز ،هجبزرت ٍرسیسُاًس.
ثز اعبط ًتبیج ایي پضٍّؼ ،هصزف فغتفَزّب زر طَالًیهست ثبػث اضبفٍِسى ،اثتال ثِ ثیوبریّبی قلجی
ػزٍقی ،اثتال ثِ فؾبرذَى ،اثتال ثِ ثزذی عزطبىّب هثل عزطبى پزٍعتبت ،پبًکزاط ،عیٌِ ،ریِ ،رٍزُ ،اثتال ثِ
زیبثت ،چبقی هفزط ،اذتالالت کیغِ صفزا ٍ ّوچٌیي افغززگی ٍ ثیوبریّبی رٍحی رٍاًی ؽسیس هیؽًَس یب
ایيکِ زر تؾسیس اثزات آىّب اثز هثجتی زارًس.
هٌصَرُ علیوبًی فزز ،هحقق هٌْسعی ػلَم ٍ صٌبیغ غذایی زاًؾگبُ ػلَم کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی گزگبى ٍ
ّوکبرػ زر ایي تحقیق هیگَیٌس« :تغییزاتی کِ زر ؽیَُ سًسگی هززم ایجبز ؽسُ اعت ،هٌجز ثِ کبّؼ
فزصت کبفی جْت تْیِ غذا ؽسُ اعت .ایي هَضَع ،صٌؼت تَلیس هَاز غذایی اسجولِ غذاّبی آهبزُ،
رعتَراىّب ،فغتفَزّب را ایجبز کززُ ٍ گغتزػ زازُ اعتّ .ویي هغئلِ ثبػث ؽسُ اعت اهزٍسُ ذَرزى
غذاّبی عزخؽسُ ،یدسزُ ،کٌغزٍّب ٍ ًَؽبثِّب ٍ زیگز غذاّبی هتٌَع ثِ کبّؼ هقبٍهت ثسى ،اثتال ثِ
ثیوبریّب اسجولِ عَءّبضوِ ،گؾبزؽسى هؼسُ ٍ ثشرگ ؽسى ؽکن ،عَسػ قلت ،چبقی ،تصلت ؽزاییي،
ًقزط ،عٌگ کلیًِ ،بسایی ٍ غیزُ هٌجز ؽَز».
آىّب ازاهِ هیزٌّسٌّ« :گبم اعتفبزُ اس غذاّبی عزؽبر اس کزثَّیسرات ؽبهل قٌس ٍ ؽکز ،ثبکتزیّبی عبکي
زر زّبى اعیس تَلیس هیکٌٌس .ایي اعیسّب هیتَاًٌس هیٌبی زًساى را ترزیت کٌٌس (ثسٍى جبیگشیي )،کِ یک
ػبهل هؤثز زر پَعیسگی زًساى ثِؽوبر هیرٍزّ .وچٌیي عطح ثبالی قٌس زر فغت فَزّب زر ایجبز آکٌِ ًقؼ
هؤثزی را ایفب هیکٌس».
علیوبًی فزز ٍ ّوکبرػ ثب تَجِ ثِ ًتبیج پضٍّؼ ذَز هیگَیٌس« :تَصیِ هیؽَز ثِجبی اعتفبزُ اس غذاّبی
چزةِ عزؽبر اس قٌس ٍ ازٍیِ ،اس فغتفَزّبی عبلن ٍ غذاّبی عٌتی اعتفبزُ کٌینّ .وچٌیي هرلَط هیَُّب ٍ
عجشیّب ،تروِّب ٍ تٌقالت ،هیَُّبی ذؾکؽسُ (تَت ،آلَ ،پغتِ ،اًجیز ،ذزهب ٍ غیزُ )کِ ػَارض ثغیبر
کوی زارًس ،جبیگشیيّبی ثغیبر هفیسی ّغتٌس ،سیزا چزثیّبیی کِ زر ایي زاًِّبی ذَراکی ٍجَز زارز،
ثزذالف چزثیّبیی کِ زر فغتفَزّب اعتفبزُ هیؽَز ،چزثیّبی عَزهٌسی ثَزُ کِ ًِتٌْب ثبػث ثیوبری
ًویؽًَس ،ثلکِ کلغتزٍل ثس ذَى یب  LDLرا کبّؼ زازُ ٍ ثبػث افشایؼ کلغتزٍل ذَة یب ّوبى HDL
هیؽًَس».
ایي یبفتِّب را هجلِ «ایوٌی سیغتی» کِ ثِ اًجوي ایوٌی سیغتی تؼلق زارز ،هٌتؾز کززُ اعت.

