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 هطالؼات اساس بش. داسد صیادی کالشی کِ باضذ هی غشبی کطَسّای دس هتذاٍل غزای ضذُ سشخ غزای 

 خَى، فطاس افضایص: هاًٌذ قلبی بیواسیْای اص بشخی افضایص سبب ضذُ سشخ غزاّای صیاد هصشف پیطیي

 قلبی بیواسیْای بش ضذُ سشخ غزای تاثیش هَسد دس حاضش حال دس. ضَد هی چاقی ٍ کلستشٍل افضایص

 .است ًگشفتِ صَست کاهلی هطالؼات

 بِ ابتال دس سا آفتابگشداى ٍ صیتَى سٍغي دس ضذُ سشخ غزای تاثیش کشدًذ سؼی هحققیي جْت ّویي بِ 

 جضٍ کِ اسپاًیا کطَس دس سا خَد هطالؼِ هحققیي بشسسی ایي دس. کٌٌذ بشسسی هجذداً قلبی بیواسیْای

 سشخ سٍغي ػٌَاى بِ آفتابگشداى ٍ صیتَى سٍغي اص کطَس ایي هشدم. کشدًذ ضشٍع است  ای هذیتشاًِ کطَسّای

 .کٌٌذ ًوی استفادُ باس چٌذیي سٍغي اص کطَسّا اص خیلی خالف بش ٍ کٌٌذ هی استفادُ کشدًی

 بِ غزایی هَاد پخت سٍش ًظش اص سال 11 طی دس سال  26 تا 62 بیي ًفش ّضاس 04 اص بیص ساستا ایي دس 

 افشاد اص یک ّیچ هطالؼِ ضشٍع دس.  گشفتٌذ قشاس بشسسی هَسد غیشُ یا ٍ کشدى داؽ ، کشدًی سشخ صَست

 بِ ضذُ سشخ غزای هصشف هیضاى طبق بش بشسسی هَسد افشاد. ًبَدًذ هبتال قلبی بیواسی بِ کٌٌذُ ضشکت

 اص ًفش 242 پیگیشی طَل دس. ضذًذ تقسین هصشف هیضاى بیطتشیي تا هصشف هیضاى کوتشیي اص گشٍُ چْاس

 .ضذًذ فَت ًیض ًفش 1110 ٍ ضذًذ هبتال قلبی بیواسی بِ کٌٌذگاى ضشکت

 سٍغي اص ٍ است افشاد غزای هؼوَلتشیي ضذُ سشخ غزای کِ کطَسّایی دس کِ داد ًطاى هطالؼِ ایي ًتایج 

 باال هشگ ٍ قلبی بیواسی بِ ابتال سیسک ضَد هی استفادُ غزایی هَاد کشدى سشخ بشای آفتابگشداى ٍ صیتَى

 دس قلبی بیواسی با سا آفتابگشداى ٍ صیتَى سٍغي دس ضذُ سشخ غزای هصشف تَاى ًوی ًتیجِ دس باضذ ًوی

 .داًست استباط

 ٍلی باضذ هضش قلب بشای تٌْایی بِ تَاًذ ًوی ضذُ سشخ غزای کِ دادُ ًطاى هطالؼِ ایي ًتایج: ػولی ًکتِ

 طَس بِ هطالؼِ هَسد افشاد کِ چشا کٌذ، تائیذ ًیض سا ضذُ سشخ غزای هکشس هصشف کِ باضذ ًوی هؼٌا ایي بِ

 سٍغي اص ضذُ، سشخ غزای اص استفادُ صَست دس ٍ کشدًذ هی استفادُ ای هذیتشاًِ غزایی سطین اص هؼوَل

 ٍ سٍغي ًَع بِ ضذُ سشخ غزای بَدى هضش هیضاى کِ است رکش بِ الصم. بشدًذ هی بْشُ آفتابگشداى یا ٍ صیتَى

 .داسد بستگی سٍغي اص استفادُ تؼذاد
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