
 انگور روغن مصرف با سرطان به ابتال کاهش

 رٍغي درهبًی خَاظ اس چطن سالهت ثِ کوک ٍ سزطبى ثِ اثتال خطز کبّص ثذى، عزٍقی قلجی سیستن اس حفبظت

 .است اًگَر ّستِ

 

 دارٍی ٍ غذا هعبًٍت ثْذاضتی ٍ آرایطی ٍ غذائی هَاد ثز ًظبرت ادارُ رییس دا؛ ٍة اس ًقل ثِ دارچیي، گشارش ثِ

 سزد غذاّبی کزدى آهبدُ ثزای آل ایذُ ٍ خَضوشُ رٍغي یک اًگَر ّستِ رٍغي: گفت فسب پشضکی علَم داًطگبُ

 .است گزم ٍ
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 ٍ آثگیزی ثزای کِ اًگَرّبیی ّستِ اس ٍ گیزد ًوی صَرت هخصَصی کطت رٍغي ایي اٍلیِ هبدُ تْیِ ثزای: گفت هجذی سّزا

 آرایطی صٌبیع ٍ کزدى سزخ پش،ٍ  پخت در ارٍپبیی کطَرّبی در رٍغي ایي. ضَد هی استخزاج رٍغي اًذ، ضذُ استفبدُ سزکِ

 .دارد کبرثزد ثْذاضتی ٍ

 

 اسیذ کلستزٍل، تزاًس، چزة اسیذ فبقذ کِ هالین ثسیبر ثَیی ٍ هشُ ثب رٍضي سرد یب سجش رًگ ثِ است رٍغٌی اًگَر، رٍغي

 .است ضص اهگب ثَیضُ ضزٍری چزة اسیذّبی ّوچٌیي ٍ  E,D,A,Cّبی ٍیتبهیي اس غٌی ٍ است سذین ٍ آساد چزة

 

 اس هبًع تَاًذ هی ٍ است قَی ثسیبر اکسیذاى آًتی یک کِ است سیبًیي آًتی پزٍ اس غٌی اًگَر ّستِ رٍغي: گفت هجذی

 دٍد هصزف اثز در کِ ّستٌذ ای کٌٌذُ تخزیت ّبی ثوت آساد ّبی رادیکبل. ضَد آساد ّبی رادیکبل اثز در سلَلی تخزیت

 ٍ پَست ثز خَرضیذ اضعِ ثزخَرد حتی ٍ جبهذ ّبی رٍغي حذ اس ثیص هصزف ضیویبیی، هَاد ٍ دارٍّب ثزخی الکل، سیگبر،

 .آیذ هی ثَجَد ثذى در ایکس اضعِ طَر ّویي

 تقَیت ٍ تعویز را پیًَذی ّبی ثبفت اًگَر ّستِ رٍغي: گفت فسب ثْذاضتی آرایطی ٍ غذایی هَاد ثز ًظبرت ادارُ رییس

 .کٌذ هی کوک ّب آًشین فعبلیت ٍ ثٌیبدی ّبی سلَل کالصى پزٍتئیي سالهت ثِ ّوچٌیي ٍ کٌذ هی

 

 اس آى در هَجَد اکسیذاى آًتی سیزا داًٌذ، هی هَثز ثسیبر لثِ ٍ دًذاى سالهت در را آى ّستِ ٍ اًگَر هصزف دًذاًپشضکبى

 .ثوبًٌذ ثبقی صَرتی ٍ سفت ّب لثِ ضَد هی هَجت ٍ کٌذ هی جلَگیزی ّب دًذاى خزاثی

 



 است ّبیی رٍغي جولِ اس اًگَر ّستِ رٍغي: گفت اًگَر ّستِ رٍغي درهبًی خَاظ درثبرُ غذائی هَاد ثز ًظبرت ادارُ رییس

 ثذى عزٍقی قلجی سیستن اس حفبظت: جولِ اس ضفبثخطی دارٍیی ٍ درهبًی خَاظ دارای ای تغذیِ ارسش ثب خَاظ ثز عالٍُ کِ

 کلستزٍل افشایص ٍ(   L.D.L)خَى ثذ کلستزٍل کبّص ثِ کوک آرتزٍاسکلزٍسیس، ٍ ضزائیي تصلت ثِ اثتال خطز هقبثل در

 ٍ طزاٍت ثِ کوک سزطبى، ثِ اثتال خطز کبّص خَى، لختِ تطکیل کبّص ٍ هتعبدل سطح در خَى فطبر حفظ ، H.D.Lخَة

  .است چطن سالهت ثِ کوک ٍ ثذى دیگز ّبی ثبفت ٍ پَست ضبداثی


