با ورزش کردى از ایي  ۵بیواری ههن
در اهاى باشیذ.
بیواری قلبی:
ّرسش هذاّم ّ هزتة عضالت قلة را تقْیت هی کٌذ،کلستزّل هضز
خْى را کاُص دادٍ ّ کلستزّل هفیذ خْى را افشایص هی
دُذُ.وچٌیي ّرسش هزتة هیشاى فطار خْى را کاُص هی دُذ .در
ًتیجَ ی ُوَ ی ایي اتفاقات خطز تیواری ُای قلثی ّ هغشی
کاُص هی یاتذ.

دیابت ًىع دوم:
هطالعات هتعذدی ثاتت کزدٍ اًذ کَ ّرسش هزتة خطز تزّس
دیاتت را ّاضحا کاُص هی دُذّ.رسش کزدى هْجة کٌتزل قٌذ خْى
ّ فطار خْى ضذٍ ّ هٌجز تَ کاُص ّسى هی ضْد.کاُص ّسى هْجة
هی ضْد کَ تْاًایی تذى تزای جذب ّ تاثیز اًسْلیي افشایص
یاتذ.در ّاقع حساسیت سلْلِا تَ تاثیز اًسْلیي افشایص هی
یاتذ.

پىکی استخىاى:
ّرسش کزدى ُوزاٍ تا توزیٌات استقاهتی،استخْاًِا را قْی هی
کٌذ ّ اس پْکی استخْاى پیطگیزی هی کٌذ.فعالیتِای فیشیکی
هاًٌذ پیادٍ رّی،دّیذى ّ توزیٌات استقاهتی تا ّسًَ ُا
هْجة تقْیت استخْاًِا ّ افشایص تزاکن تافت استخْاًِا هی
ضًْذُ.وزاٍ تا ّرسش کزدى ،تزای پیطگیزی اس پْکی استخْاى
دریافت هیشاى کافی ّیتاهیي  ّ Dکلسین ًیش اُویت دارد.

سرطاى:
تز اساص تحقیقات اًجوي سزطاى آهزیکا حذاقل  ۳۰دقیقَ ّرسش
در رّس هی تْاًذ خطز تزّس سزطاى را کاُص دُذ.یک سْم اس
هزگِای ّاتستَ تَ سزطاى تَ ًحْی تا فعالیت تذًی کن ّ رژین
غذایی ًادرست هزتثط ُستٌذ.تٌاتزیي ّرسش کزدى در پیطگیزی
اس سزطاى ًقص هِوی دارد.

آپٌه ی اًسذادی در خىاب:
آپٌَ ی اًسذادی ضزایطی است کَ در آى راٍ تٌفسی فزد حیي
خْاب هسذّد هی ضْد.ایي حالت تَ تذریج هٌجز تَ افشایص فطار
خْى ّ تیواریِای قلثی هی ضْد.چاقی یک عاهل خطز عوذٍ تزای
آپٌَ ی خْاب استّ.رسش کزدى هْجة کاُص ّسى هی ضْد ّ اس ایي
طزیق تَ پیطگیزی اس آپٌَ ی خْاب کوک هی کٌذ.
عالٍّ تز هٌافع تیطوار ّرسش تزای سالهت جسن ّ رّاى
افزادّ،رسش کزدى هی تْاًذ ضوا را در هقاتل تیطتز
تیواریِای خطزًاک هحافظت کٌذّ.رسش هذاّم تَ ضوا کوک هی
کٌذ تا سًذگی سالن ّ طْالًی تزی داضتَ تاضیذ ّ اس تیطتز
تیواریِای خطزًاک در اهاى تواًیذ.

هذیزیت تزتیت تذًی داًطگاٍ علْم پشضکی اصفِاى
گزد آّری  :هِذی عسکزی

هٌتظز پیام ُای ّرسش ها ُوچٌاى تاضیذ
اداهَ دارد....

