
  سژیم مبكشَثیُتیك چیست؟

یك سژیم مبكشَثیُتیك سژیمی است كً 

مشدم ثب گشفته آن عالَي ثش سالمت 

سسىذ.  جسمی ثً سالمت سَحی ٌم می

ٌب سا ثً حجُثبت تغییش  ایه سژیم غزا

 دٌذ.  می

بّ ٔیژِ یك سژیى غزایی يبكشٔبیٕتیك 

بشای افشادی كّ دٔسِ ی َقبْت بعذ اص 

. بسیبس يفیذ استگزساَُذ  سشطبٌ سا يی

آيٕصد تُٓب صيبَی  ایٍ سژیى بّ يشدو يی

كّ گشسُّ ْستُذ غزا بخٕسَذ ٔ قبم اص 

ایٍ كّ آٌ سا ببهعُذ كبيم بجَٕذ ٔ 

 آضپضخبَّ سا تًیض َگّ داسَذ.

گیشیذ كّ صَذگی  صيبَی كّ تصًیى يی

خٕد سا بّ سٔش يبكشٔبیٕتیك تغییش 

ْبیی دس يٕسد جٕاَب  دْیذ یب َّ، فكش

آیذ.  يُفی ایٍ سژیى بّ رٍْ يیيثبت ٔ 

ْب ضًب تصًیى  ٔ بعذ اص ًّْ ایٍ

گیشیذ كّ خٕد سا بش طبق آٌ تغییش  يی

 دْیذ یب َّ.

دٌذ كً  ثسیبسی اص مطبنعبت وشبن می

تُاوذ مقذاس  سژیم مبكشَثیُتیك می

صیبدی ثً ثٍجُد ثخشیذن دَسان وقبٌت 

. بسیبسی اص َ دسمبن سشطبن كمك كىذ

بشای تكًیم  پضضكبٌ اص ایٍ سژیى

كُُذ.  دسيبٌ بیًبساَطبٌ استفبدِ يی

ُصش اصُل اَنیً ایه سژیم ثً مشدم آم

اثشات مُاد غزایی، كبمم جُیذن َ غزا 

خُسدن تىٍب صمبوی كً گشسىً اوذ دس 

. دٌذ شیُي ی صوذگی سبنم سا وشبن می

دس ایٍ سژیى چشبی پبییٍ ٔ فیبش غزایی 

ببال است، بُببشایٍ اجضای ایٍ سژیى 

 سبنى اَذ. خیهی

كىىذ كً ایه سژیم ثً  مىتقذان فكش می

ٌبی سخت امیذ  ثیمبساوی ثب ثیمبسی

. عالِٔ بشایٍ يتخصصیٍ دٌذ كبرة می

تغزیّ َگشاٌ ایٍ ْستُذ كّ اگش يشدو 

ایٍ سژیى سا بّ صٕست سخت دَببل 

ثً میضان كبفی كبنشی، ْب  كُُذ آٌ

، آٌه َ دیگش مُاد  B12َیتبمیه 

. بّ ایٍ دنیم كشدمغزی دسیبفت وخُاٌذ 

پضضكبٌ يعًٕال ایٍ سژیى سا بشای 

 كُُذ. كٕدكبٌ ٔ صَبٌ ببسداس تجٕیض ًَی

  سژیم غزایی تشكیجی چیست؟

غزای تشكیجی ثً اسبط تغزیً دس 

اوتخبة َ مصشف غزا اشبسي داسد. یك 

دٌذ كً  سژیم غزایی تشكیجی اجبصي ومی

مُاد غزایی كً داسای پشَتئیه غىی 



یی كّ داسای يُببع بب يٕاد غزا ٌستىذ

كشبْٕیذسات غُی ْستُذ تشكیب ضَٕذ. 

اگش ضًب بتٕاَیذ ایٍ سژیى تشكیبی سا یبد 

دستگبي گُاسشتبن ثً خُثی بگیشیذ، 

 سطح اوشژیتبن سا ثٍجُد خُاٌذ داد. 

كهیذ سژیى غزایی تشكیبی ایٍ است كّ 

ٌبیی دس كىبس یك دیگش  ثفٍمیذ چً غزا

ٌبیی  ثٍتشیه تشكیت سا داسوذ َ چً غزا

 .سا ثبیذ اص یك دیگش دَس وگً داشت

دس یك سژیم غزایی تشكیجی، میُي ثبیذ 

دقیقّ قبم  02تب 02ٔ  تىٍب خُسدي شُد

اص غزا ببیذ يصشف ضٕد كّ يیِٕ بتٕاَذ 

بب غزا دس بذٌ دس كُبس ْى قشاس گیشَذ. 

ثعضی اص متخصصبن معتقذوذ 

ٌب ثبیذ دَس  ٌب َ پشَتئیه كشثٌُیذسات

چٌٕ سٔی ْضى  ذاص یك دیگش ثبشى

 گزاسَذ. یكذیگش تبثیش يی

ٌب ثً صُست  پشَتئیه َ وشبستً

جذاگبوً دس ایه سژیم غزایی خُسدي 

. بشای يثبل گٕضت ٔ َبٌ َببیذ شُد می

بب ْى دیگش دس یك ٔعذِ ی غزایی 

خٕسدِ ضٕد. عالِٔ بش ایٍ، پشٔتئیٍ یب 

َطبستّ ببیذ سبضی یب يیِٕ دس ٔعذِ بّ 

ایه . صٕست جذاگبَّ يصشف ضٕد

% 07% میُي َ سجضی َ 07سژیم 

وشبستً مثم ثشوج یب مبكبسَوی است. 

محصُالت نجىی شبمم سژیم غزایی 

 .شُد تشكیجی ومی

بّ دنیم ایٍ كّ ایٍ سژیى بیطتش ضبيم 

يیِٕ ٔ سبضی است يعًٕال سطح كبنشی 

آیذ. ٔ يعًٕال ببعث كبْص  پبییٍ يی

                                        ضٕد. ٔصٌ سشیع يی

         خذا بُبو 

سژیى غزایی 

                يبکشٔبیٕتیک

بیمارستان امام خمینی ره            
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