
دػػان تغرٌِ تُغٌّ ةٌ احتياب در نػزف دارىذظط نادً اولٌّ کٌ نت  

 

ةضّار از نُاد اولٌّ و افسودىی وحُد دارىذ کٌ نػزف آىَا ةزای ةذن خالی از ضزر ىّضت و ةضّاری از نتدػػان 
 :تغرٌِ صعی نی کييذ کٌ از نػزف آىَا احتياب کييذ. در زِز ةٌ ةزخی از اِو نُاد اظارً نی کيّم

 رىگ کارانل 

اگزچٌ ىتاِج تحلّلات ةز روی ىهُىٌ ٍای حُّاىی، صزطان زا ةُدن کارانل را رد کزدً اصت، انا 
نتدػػان ٍهچيان نعتلذاىذ کٌ ةَتز اصت حاىب احتّاط را رعاِت کزدً و از نػزف اِو نادً 

 .خُد داری کيّذ
  
 ظّزِو کييذً ٍای نػيُعی 

و کييذٍای نػيُعی کالزی ىذارىذ، انا نضزات آىَا نطهئيا خاغّت ةذون کالزی ةُدن آىَا ظّزِ
را افساِط دادً و نػزف نُاد  2را خيثی نی کيذ. اِو ظّزِو کييذً ٍا خطز اةتال ةٌ دِاةت ىُع 

ةار از ظکز طتّعی  077کالزی دار را در طُل روز افساِط نی دٍيذ. اِيگُىٌ ظّزِو کييذً ٍا 
 .تز ٍضتيذ و اظتَای ظها را زِاد نی کييذ ظّزِو

 چزةی تزاىش 

اِو چزةی ٍا، چزةی ٍای اظتاع ىعذً نػيُعی ٍضتيذ کٌ ةٌ غراٍای فزآوری ظذً افسودً نی 
ظُىذ تا ناىذگاری آىَا را ةاال ةتزىذ. نتاصفاىٌ اِو گُىٌ چزةی ٍا خطز اةتال ةٌ ةّهاری ٍای كلتی را 

 .ىّس افساِط نی دٍيذ
 فزوکتُز ي ازغيظزةت ذرت 

وحُد اِو نادً ةٌ خُةی ىعان نی دٍذ کٌ غرا ةٌ ظذت فزآوری ظذً و حاوی نلادِز زِاد ظکز 
ٍای ظّزِو نحذود ىهی ظُد، پش فزِب ىدُرِذ. ظزةت  اصت. اِو نادً تيَا ةٌ ىُظاةٌ و ىُظّذىی

الد ذرت غيي از فزوکتُز در ةضّاری از ىاىَای حتُةات، نافّو ٍا، صش کچاپ و صش ٍای صا
 .وحُد دارد

 ظکز 

اگز اِو نادً در نّان صٌ نادً اغلی ِک خُراکی ةاظذ، نتدػػان تغرٌِ ةٌ ٍّچ عيُان آن را 
 .نػزف ىدُاٍيذ کزد

 نُىُ صذِم گلُتانات 

نُىُصذِم گلُتانات نعزوف تزِو تعذِذ کييذً طعم و نسً غراٍای فزآوری ظذً از حهلٌ 



ٍای علهی پژوٍعگزان ژاپيی، نػزف ةّط از حذ و  ٍای آنادً پُدری اصت و طتق ِافتٌ صُپ
تُاىذ ةٌ ظتکٌّ  نضتهز نحػُالت حاوی اِو افسودىی، در ةزخی افزاد نُحب حضاصّت ظذً و نی

حب ةزوز صزدرد، تيگی ىفش، تَُع و احضاس صُزش در عضالت ظُد و چعم آصّب ةسىذ و نُ
احتهال تعذِذ آصم، حهالت نّگزن و اختالل در رِتم ضزةان كلب نی ظُد. اِو نادً ىّس از حهلٌ 

 .نُادی اصت کٌ اکثز نتدػػان تغرٌِ از آن احتياب نی کييذ

 


