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ترکیب سیب زمینی و سوسیس برای مغس ضرر دارد

مطالؼٍ جذیذ وطان می دَذ اگز رصیم غذایی مملً اس گًضت َای فزايری ضذٌ ،وطاستٍ ي میان يػذٌ َای
.ضیزیه باضذ ،احتمال ابتال بٍ سيال ػقل بسیار باال خًاَذ بًد
بٍ گشارش خبزوگار مُز« ،سیسیلیا سمیزی» ،سزپزست تیم تحقیق اس داوطگاٌ بًردکس فزاوسٍ ،در ایه بارٌ
میگًیذ« :مطالؼٍ ما وطان می َذ کٍ تزکیب مًاد غذایی مصزفی در پیطگیزی اس سيال ػقل بسیار مُم
است».
سيال ػقل بسیار در بیه افزادی کٍ ػمذتاً گًضتَای فزايری ضذٌ وظیز َمبزگز ي سًسیس ،وطاستٍ وظیز
سیب سمیىی ،ي میان يػذٌَای َمچًن کیک ي کلًچٍ مصزف میکىىذ ،ضایغتز است.
یافتٍَا وطان میدَذ مؼمًالً در افزاد فاقذ سيال ػقل رصیم غذایی سزضار اس میًٌ ،سبشیجات ،غذاَای دریایی
ي مزؽ است.
بٍ گفتٍ محققان ،سيال ػقل اس جملٍ بیماری آلشایمز میتًاوذ اس دٍََا قبل اس ظًُر ػالئم آغاس ضًد ي رصیم
غذایی طًالوی مذت وقص مُمی در ایه سمیىٍ داروذ.

سمیزی در ادامٍ میافشایذ« :ػادتُای بذ غذا خًردن بٍ سمت گًضتَای پختٍ سزد ي میان يػذٌَا سالَا
قبل اس تطخیص سيال ػقل در گزيٌ ما مطًُد بًد .در مقابل ،رصیمَای غذایی متىًع ي سالم خطز ابتالء بٍ
سيال ػقل را کاَص میدَذ».
بزای ایه مطالؼٍ ۲۰۹ ،فزد مبتال بٍ سيال ػقل ي  ۴۱۴فزد فاقذ ایه بیماری در فزاوسٍ مًرد بزرسی قزار
گزفتىذ .میاوگیه سىی افزاد  ۸۴سال بًد ي بٍ مذت  ۱۲سال تحت وظز بًدوذ .ایه افزاد  ۵سال سيدتز
پزسطىامٍای در مًرد تغذیٍ ضأن تکمیل کزدٌ بًدوذ.
محققان مطاَذٌ کزدوذ سالَا قبل اس ابتالء بٍ سيال ػقل ،رصیم غذایی افزاد مبتال بٍ ایه بیماری بسیار
متفايت اس افزادی بًد کٍ مبتال بٍ سيال ػقل وبًدوذ.
بٍ گفتٍ سمیزی« ،ما َمچىیه دریافتیم رصیم غذایی سزضار اس سبشیجات پُه بزگ ،اوًاع تًتَا ،مغشیجات
آجیلی ،غالت کامل ،ي ماَی ریسک سيال ػقل را کاَص میدَذ».
يی در ادامٍ تاکیذ میکىذ« :دفؼات مصزف ایه وًع مًاد خًراکی واسالم ،بیص اس مقذار آوُا ،در ریسک ابتالء
بٍ سيال ػقل مُم است».

