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حذف گوشت قرمز برای سالمت قلب مفید است

هحققبى عٌَاى هی کٌٌد بزای داضتي عوز طَالًی تز ٍ سًدگی سبلن تز ،سعی کٌید لَبیب ،سبشیجبت ٍ غالت
کبهل را جبیگشیي گَضت ًوبیید
 ،هحققبى داًطگبُ ّبرٍارد در دٍ هطبلعِ هقدهبتی خَد پی بزدًد افزادی کِ بِ جبی خبزًگبر هْزبِ گشارش
گَضت قزهش ٍ فزاٍری ضدُ ،هقبدیز سیبدی غذاّبی ببکیفیت گیبّی هصزف هیکٌٌد بب ریسک کوتز حولِ
قلبی هَاجِ ّستٌد ٍ عوز طَالًیتزی دارًد
بِ گفتِ هحققبى ،حذف گَضت قزهش ٍ جبیگشیي ضدى غذاّبی فزاٍری ضدُ ٍ کزبَّیدراتّبی ضیزیي ،رٍیِ
سبلوی ًیست ،بلکِ ببید بِ جبی گَضت ،گشیٌِّبی سبلوی ًظیز هغشیجبت آجیلی ،حبَببت ،سبشیجبت ٍ
غالت کبهل پزفیبز جبیگشیي ضَد
در هطبلعبت جدید ،عبدات تغذیِای افزاد هیبًسبل در آهزیکب ٍ خطز ابتالء یب هزگ آًْب اس بیوبری قلبی بزرسی
ضدُ بَد
در یکی اس هطبلعبت ،بیص اس ّ ۷۳شار ًفز بب هیبًگیي سٌی  ۰۵سبل ضزکت داضتٌد .در طَل هدت ببلغ بز ۵۰
سبل ،بیص اس ً ۰۰۵۵فز فَت کزدًد .ایي خطز در هَرد افزادی کِ بیطتزیي هصزف پزٍتئیي گیبّی را
داضتٌد  ۷۳درصد کوتز بَدّ .وچٌیي احتوبل هزگ آًْب بِ دلیل بیوبری قلبی ۷۲ ،درصد کوتز بَد.

طبق بزآٍرد هحققبى ،اگز ضزکت کٌٌدگبى  ۰درصد کبلزی هصزفی رٍساًِ ضأى را بِ جبی پزٍتئیي حیَاًی اس
پزٍتئیي گیبّی تأهیي ًوبیٌد ،احتوبل هزگ ضأى در طَل ایي دٍرُ بِ ًصف کبّص هییببد
هطبلعِ دٍم ضبهل بیص اس ّ ۰۷شار کبرضٌبس سالهت بَد کِ حدٍد  ۷۰سبل تحت ًظز بَدًدّ .وِ ضزکت
کٌٌدگبى هزد بَدًد .هحققبى هطبّدُ کزدًد بب افشایص هصزف گَضت قزهش در ضزکت کٌٌدگبى ،ریسک
سکتِ ّن افشایص هییبفت
هحققبى بِ ایي ًتیجِ رسیدًد اگز هزداى یک ٍعدُ هصزف گَضت ضأى را حذف کزدُ ٍ کبلزی هطببِ آى را
اس هغشیجبت آجیلی تأهیي ًوبیٌد ،ریسک حولِ قلبی در آًْب تب  ۵۳درصد کبّص هییببدّ .وچٌیي
جبیگشیٌی غالت کبهل بِ جبی گَضت قزهش ،ریسک هزگ ًبضی اس حولِ قلبی را تب  ۰۰درصد کبّص
هیدّد


