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سیستن قلبی -عزٍقی شاهل شبکِ ای اس رگ ّا است کِ
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- ۳پیطگیزی اس تیواری های قلثی تا هصزف توت فزنگی

- ۵ورسش هنظن و پیطگیزی اس تیواریهای قلثی

تَت فشًگی ٍ سبیش گیبّبًی وِ داسای آًتی اوسیذاى ٍ ٍیتبهیي

ٍسصش اص ساُ ّبی صیش ثیوبسی ّبی للجی سا ثْجَد هی ثخطذ:

ّب ّستٌذ ثبعث سالهت للت هی ضًَذ ٍ اص سىتِ للجی پیطگیشی

افضایص جشیبى خَى ،وبّص رخیشُ چشثی ٍ پبیذاس وشدى اثشات

هی وٌٌذ .تحمیمبت ثبثت وشدُ وِ هَاد استخشاج ضذُ اص تَت

پشخَسی.

فشًگی فعبلیت آًتی اوسیذاى ّب سا افضایص هی دّذ .ایي هَاد

ٍسصش للت سا اص آسیت ّبی ًبضی اص ًیتشیه اوسیذ حفبظت

پشٍتئیٌی ثِ ًبم  Nrf2سا فعبل هی وٌٌذ ٍ اص ایي ساُ ثبعث وبّص

هی وٌذٍ .سصش همذاس ًیتشیه اوسیذ سا دس خَى افضایص هی

لیپیذّب ٍ ولستشٍل دس جشیبى خَى هی ضًَذ .سطح ثبالی

دّذ ٍ ثِ گطبد وشدى سشخشي ّب ،افضایص جشیبى خَى

ولستشٍل دس جشیبى خَى ثبعث سىتِ ٍ ثیوبسی للجی هی ضَد.

سشخشگی ،جلَگیشی اص چسجیذى سلَل ّبی خًَی ثِ دیَاسُ

تحمیمبت ًطبى دادُ وِ گیبّبًی ثب ولستشٍل پبییي ثبعث وبّص

سي ّب ٍ وبّص فطبس خَى ووه هی وٌذ.

چیي ٍ چشٍن ّب ٍ ثْجَد حبفظِ هی ضًَذ.

ٍسصش ّوچٌیي ثبعث ثْجَد ایجبد تغییشات دس  DNAهی گشدد

-۱کاهص اتتال ته تیواری های قلثی تا هسواک سدى

- ۴خوردى ضکالت تلخ و کاهص خطز اتتال ته تیواری

ٍ ایي عول سا اص طشیك اثشگزاسی ثش سٍی ثیبى طى دس سلَل ّبی

دنداى ها

های قلثی

چشثی اًجبم هی دّذٍ .سصش ثیبى طى ّبی خبصی سا دس سلَل

اکسیژى ٍ هَاد غذایی را بِ سلَل ّای بذى هی رساًذ .بیواری
ّای قلبی -عزٍقی هعوَالً بز رٍی قلب ٍ رگ ّای خًَی اثز
هی گذارًذ ٍ جزیاى خَى بِ اًذام ّا را هختل هی کٌٌذ.
بیواری ّای قلبی در طَل سال ّای اخیز یکی اس شایع تزیي
علل هزگ ٍ هیز بَدُ اًذ .سِ عاهلی کِ باعث بزٍس بیواری ّای
قلبی – عزٍقی هی گزدد شاهل فشار خَى باال ،کلستزٍل باال ٍ
سیگار کشیذى است .بٌابزایي هْن تزیي راُ بزای کٌتزل آًْا
تغییز شیَُ سًذگی است.
در سیزتَصیِ ّای بزای بْبَد سالهت قلبی ٍ پیشگیزی اس
بیواریْای قلبی ارائِ هی گزدد:

هسَان صدى دًذاى ّب دست ون دٍ ثبس دس سٍص ثبعث وبّص
اثتال ثِ ثیوبسی ّبی للجی هی ضَد .تَسم دًذاى ّب ٍ لثِ ثبعث
ایجبد پالن دس سشخشي ّب ٍ خطش ایجبد ثیوبسی للجی هی گشدد.
تحمیمبت ثبثت وشدُ وسبًی وِ اص ًظش هسَان صدى دًذاى ّب

رتينول

ضعیف عول هی وٌٌذ دس همبیسِ ثب افشادی وِ دٍ ثبس دس سٍص
هسَان هی صًٌذ  %۰۷ثیطتش دس هعشض ثیوبسی ّبی للجی
ّستٌذ.

- ۲جلوگیزی اس تیواریهای قلثی تا هصزف کزتوهیدارت

ضىالت تلخ ثِ اًعطبف پزیشی سي ّب ووه هی وٌذ ٍ اص
چسجیذى گلجَل ّبی سفیذ ثِ دیَاسُ سي ّب جلَگیشی هی وٌذ.
ایي عول ثِ وبّص فطبس خَى ٍ افضایص جشیبى خَى ثِ هغض ٍ
للت ووه هی وٌذ .فالًٍَل یه آًتی اوسیذاى است وِ دس
ضىالت تلخ ٍجَد داسد ٍ هسئَل ثْجَد سالهت للجی است .تٌْب

ّبی چشثی غیشفعبل هی وٌذ .ایي تغییشات رخیشُ چشثی سا دس
ثبفت ّبی چشثی وبّص هی دّذٍ .سصش سٍصاًِ ثب اثشات
پشخَسی همبثلِ هی وٌذ .پشخَسی تَاًبیی ثذى سا ثشای وٌتشل
لٌذ خَى وبّص هی دّذ ٍ ثبعث ثیبى طى ّبیی وِ ثبعث
تغییشات هتبثَلیه هی ضًَذ هی گشدد.

یه اًٍس ضىالت تلخ دس سٍص ثشای سسیذى ثِ ایي هضیت وبفی
است .هصشف ضىالت تلخ خطش اثتال ثِ ثیوبسی ّبی للجی سا

جْت وبّص هیضاى خطش اثتال ثِ ثیوبسیْبی

وبّص هی دّذ.

للجی ٍ عشٍلی ،ضشٍسی ًیست وِ یه

ها تزای ضام

ٍسصضىبس حشفِ ای ثبضیذ .اگش ضوب فعبلیت ثب

هصشف وشثَّیذسات ّب ثشای ضبم خطش اثتال ثِ دیبثت ،ثیوبسی

ضذت هتَسط سا دس ثیطتش یب ّوِ سٍصّبی

ّبی للجی ٍ چبلی سا وبّص هی دّذ .ایي تغییشات دس سطین

ّفتِ اًجبم دّیذ ،اص فَایذ آى ثْشُ هٌذ هی

غزایی سٍصاًِ افشاد ،تشضح َّسهَى ّبیی وِ هسئَل گشسٌگی ٍ
تطٌگی ّستٌذ سا تغییش هی دّذ ٍ ثٌبثشایي ًمص هْوی دس وٌتشل
چبلی داسًذ .رخیشُ وشثَّیذسات ّب ثشای ضبم ثِ افشاد ووه هی
وٌذ تب احسبس سیشی ثیطتشی وٌٌذ ٍ ٍضعیت لٌذ ٍ چشثی خَى
سا ثْجَد ثجخطٌذ ٍ ثِ ایي طشیك ٍصى ثذى وٌتشل هی ضَد.

ضَیذً .وًَِ ّبی ایي فعبلیت ّب عجبستٌذ اص:
پیبدُ سٍی،وبس هٌضل هتَسط تب ضذیذ ،ثبغجبًی،
وبس دس حیبط هٌضل ٍ ٍسصش ّبی خبًگی
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- ۶کارکزد هناسة قلة تا هطت ساعت خواب
دست ون  ۸سبعت خَاة دس ضجبًِ سٍص ثشای وبسوشد هٌبست
للت ٍ پیطگیشی اص ثیوبسی للجی ثِ خصَظ ثشای خبًن ّب الصم
است .طجك هطبلعبت اًجبم ضذُ دس داًطگبُ لٌذى صًبًی وِ دس

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

طَل ضجبًِ سٍص ووتش اص  ۸سبعت هی خَاثٌذ ،سطح ایٌتشلَویي
 (IL6) ۶دس خًَطبى افضایص هی یبثذ .ایي فبوتَس هسئَل
پبسخ ثِ التْبة دس ثذى است ٍ افضایص ثیص اص حذ آى ثبعث
ثیوبسی ّبی عشٍق وشًٍشی هی گشدد .هطبلعبت دیگش ًطبى
دادُ وِ استشاحت وبفی هضایبی فعبلیت ّبی سبلن هبًٌذ
ٍسصش ٍ سطین غزایی هٌبست سا ثْجَد هی ثخطذ.

- ۷جلوگیزی اس تیواری قلثی تا خوردى هندوانه
خَسدى ٌّذٍاًِ اص طشیك وبّص فطبس خَى ثِ سالهت للت
ووه هی وٌذ .ایي هیَُ عالٍُ ثشآًتی اوسیذاى ّب ،داسای
ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی حبٍی آهیٌَاسیذّبیی هبًٌذ ال
سیتشٍلیي است .صهبًی وِ ال سیتشٍلیي جزة هی ضَد ثِ
آهیٌَاسیذّبی دیگشی هبًٌذ ال آسطًیي تجذیل هی ضَد ٍ ثِ
حفظ فطبس خَى ووه هی وٌذ .ال سیتشٍلیي اص طشیك گطبد
وشدى سي ّبی خًَی ٍ ثْجَد عولىشد سشخشي ّب ثبعث
وبّص فطبسخَى هی گشدد.

مهربا ا با با ا طااارو ب اااه ااار

اس هن اکنوى سیگار را کنار تگذارید.

طااارومرتي اا ت ااابا مهربا ا با با ا
آبهاا ا كااه و ااب اا ن وتر اا
محصااارو طااارومرتي اا ت اااب
تهيه كننده :

عشاااه باااه طااادتا ب اااه آ ااا
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