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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                        

 کنید محافظت خود )ماده ژنتیکی( DNA از

 

 می تر کوتاه - تلومرها نام به - شما کروموزومهای انتهای ، سن افزایش با.

 می زندگی شیوه تغییرات اما. شوید بیمار بیشتر شود می باعث این. شوند

 مطالعات ، عالوه به. یابد می افزایش آنها طول که کنند تقویت را آنزیمی توانند

 نتیجه. کند محافظت آنها از تواند می ورزش و غذایی رژیم دهد می نشان

 .دهند کاهش سلولی سطح در را پیری است ممکن سالم های عادت: نهایی

 

 

 

 



                      t.me/jadidpdfسایت تخصصی دکترجدید                                     کانال تلگرامی

 شدن برنده برای بازی

 

 به که معنی این به - دارند وجدان که افرادی که داد نشان ساله 80 مطالعه یک.

 که را آنچه کنند می سعی و کنند می فکر امور به ، کنند می توجه جزئیات

 برای را بیشتری کارهای آنها. دارند تر طوالنی عمر - دهند انجام است صحیح

 که دهند می انجام را هایی انتخاب و دهند می انجام خود سالمتی از محافظت

 شود می بهتر مشاغل و تر محکم روابط به منجر

 

 

 

 

 



                      t.me/jadidpdfسایت تخصصی دکترجدید                                     کانال تلگرامی

 

 شدن دوست

 

 ممکن آنها - دارد وجود دوستانتان از قدردانی برای دیگر دلیل یک اینجا در.

 استرالیا محققان. باشید داشته تری طوالنی زندگی کنند کمک شما به است

 دوست کمترین که افرادی با مقایسه در سالخورده اجتماعی افراد که دریافتند

 نتایج به نگاهی. هستند مرگ محتمل کمتر ساله 10 دوره یک طی در ، دارند

 اجتماعی پیوندهای بین آشکار ارتباط دهنده نشان بیشتر مطالعه 148 از حاصل

 .است طوالنی زندگی و
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 کنید انتخاب خردمندانه را خود دوستان

 

 سبک با رفقایی دنبال به بنابراین ، میگذارد اثر شما روی شما دوستان عادت

 احتمال ، کنند می اضافه اضافی وزن که دارید دوستی اگر. بگردید سالم زندگی

 اجتماعی پیوندهای طریق از نیز کشیدن سیگار. رود می باال شما شدن چاق

 .است مسری نیز ترک که است این خوب خبر اما ، یابد می گسترش
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 کن ترک را کشیدن سیگار

 

 اما ، کند تر طوالنی را شما عمر روزهای تواند می سیگار ترک که نیست پنهانی.

 ساله 50 مطالعه یک. کند زده شگفت را شما است ممکن اضافی وقت مقدار

 یک تا را شما عمر طول تواند می سالگی 30 ترک که دهد می نشان بریتانیایی

 به سالگی 60 یا 50 ، 40 سن در عادت این به زدن لگد. دهد افزایش کامل دهه

 .بیافزاید شما زندگی به سال 3 یا 6 ، 9 تواند می ترتیب
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 بگیرید آغوش در را زدن چرت

 

 شواهد اکنون و است استاندارد جهان نقاط از بسیاری در روزی نیم چرت یک.

 طوالنی زندگی کند کمک شما به است ممکن زدن چرت که دارد وجود علمی

 دهد می نشان ، است کرده درگیر را نفر 24000 که ای مطالعه. باشید داشته تری

 به که کسانی از کمتر ٪37 ، هستند زدن چرت دچار منظم طور به که افرادی که

 فکر محققان. کنند می فوت قلبی بیماری اثر در ، گیرند می را وینک چند ندرت

 شما قلب به است ممکن چرت ، استرس هورمونهای آمدن پایین با که کنند می

 .کند کمک
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 کنید دنبال را ای مدیترانه غذایی رژیم

 

 و زیتون روغن ، کامل غالت ، سبزیجات ، میوه از سرشار ای مدیترانه رژیم.

 مزایا ، نفر میلیون از نیمی از بیش شامل مطالعه 50 تحلیل و تجزیه. است ماهی

 سندرم به ابتال خطر معرض در را جدی خطر یک تواند می این. کنند می تأیید را

 افزایش ، باال خون قند ، چاقی از ترکیبی  که سندرمی- دهد کاهش را متابولیک

 را دیابت و قلبی های بیماری به ابتال احتمال که عواملی سایر و خون فشار

 .کند می بیشتر
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بخو اوکیناوان یک مانند

 رید

 

 زندگی زمین کره روی دیگر گروه هر از تر طوالنی زمانی ، ژاپن ، اوکیناوا مردم.

 کالری و است زرد و سبز سبزیجات از پر که منطقه سنتی غذایی رژیم. کردند می

 فقط که کردند عادت اوکیناواها برخی ، بعالوه. کند می کسب را اعتبار دارد کمی

 را قدیمی روشهای جوان نسلهای. بخورند خود بشقاب در را غذایی مواد از 80٪

 .کنند نمی زندگی اجدادشان زمان تا و اند گذاشته کنار
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 کنید ازدواج

 

 می محققان. بگیرند پیشی مجردشان دوستان از که دارند تمایل متاهل افراد.

 می رقم را سعادت که است اقتصادی و اقتصادی های حمایت دلیل به این گویند

 اند گرفته طالق که افرادی ، دارد را فایده بیشترین فعلی اتحادیه که حالی در. زند

 و مرگ میزان ، اند نکرده ازدواج گره هرگز که افرادی به نسبت هستند بیوه یا

 .دارند کمتری میر
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 وزن کم کردن

 

 و قلبی های بیماری ، دیابت برابر در تواند می شدن الغر ، دارید وزن اضافه اگر.

 برای شکم چربی. کند محافظت گذرد می شما عمر از ها سال که شرایطی سایر

. کنید تمرکز یدکی تایرهای آن کردن الستیک روی بر بنابراین ، است بد شما

 خوردن از حاکی آفریقایی های آمریکایی و ها اسپانیایی از ساله 5 مطالعه یک

 متوسط کردن تراشیده برای خوبی های روش منظم ورزش و بیشتر فیبر

 .شماست
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 دهید ادامه را حرکت

 

 از تر طوالنی متوسط طور به کنند می ورزش که افرادی - است روشن شواهد.

 که دهد می نشان مطالعه ها ده. کنند می زندگی کنند نمی ورزش که افرادی

 برخی ، دیابت ، مغزی سکته ، قلبی های بیماری به ابتال خطر منظم بدنی فعالیت

 کمک شما به است ممکن حتی. دهد می کاهش را افسردگی و سرطان انواع از

 خوب ای دقیقه ده های اسپورت. بمانید تیز سالمندی و روحی لحاظ از تا کند

 .کنند اضافه هفته در متوسط ورزش ساعت 2.5 حدود که زمانی تا ، هستند
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 بنوشید اعتدال در

 

 وجه هیچ به که است افرادی از کمتر معتدل الکلی مشروبات در قلبی بیماری.

 فشار ، بخشد می شکم را شکم الکل حد از بیش ، دیگر طرف از. نخورند مشروب

. شود دیگری بهداشتی مشکالت بروز باعث تواند می و کند می بیشتر را خون

 و نوشیدنی زنان در روز در بار یک باید مجاز حد ، نوشید می الکلی مشروبات اگر

 راه. نکنید شروع ، نوشید نمی اگر اما. باشد آقایان برای روز در بار دو یا یک

 !دارد وجود شما قلب از محافظت برای بهتری های
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 نیایش کنید

 

 از تر طوالنی زندگی به تمایل کنند می شرکت مذهبی خدمات در که افرادی.

 ، سال 65 باالی افراد روی بر ساله 12 مطالعه یک در. دارند کنند نمی که کسانی

 پروتئین از باالتری سطح دارای رفتند می هفته در بار یک از بیش که افرادی

 شبکه. نداشتند که بودند خود همساالن به نسبت ایمنی سیستم کلیدی

 شود می ایجاد کنند می عبادت که افرادی بین در که قدرتمندی اجتماعی

 .کند کمک شما کلی سالمت به است ممکن
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 ببخش

 

 کاهش به مزمن عصبانیت. دارد جسمی سالمتی فواید ها کینه از شدن رها.

. است مرتبط ها بیماری سایر و مغزی سکته ، قلبی های بیماری ، ریه عملکرد

 می کمک شما به و شود می خون فشار کاهش ، اضطراب کاهش باعث بخشش

 .یابد می افزایش سن افزایش با مزایا این. بکشید نفس تر راحت تا کند
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 کنید استفاده ایمنی کاله از

 

 علت مهمترین و است متحده ایاالت در مرگ شایع علت پنجمین تصادفات.

 راهی ایمنی وسایل پوشیدن. است سال 24 تا 1 سنین در افراد برای مرگ

 کمربند مثال عنوان به. است شما طوالنی زندگی شانس تقویت برای ساده

 کاهش درصد 50 را خودرو شدن خراب در جدی صدمه یا و مرگ احتمال ایمنی

 آسیب از ناشی دوچرخه در تصادفات از ناشی میر و مرگ بیشتر. دهد می

 .بپوشید ایمنی کاله همیشه بنابراین ، است سر دیدگی
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 دهید قرار اولویت در را خواب

 

 قلبی های بیماری ، دیابت ، چاقی خطر تواند می مناسب کیفیت با کافی خواب.

 کمک بیماری سریعتر بهبود در شما به همچنین. دهد کاهش را خلقی اختالالت و

 را شب. است بد شما برای شب نیمه   چربی سوزاندن دیگر طرف از. کند می

 را هنگام زود مرگ احتمال است ممکن و بیندازید تعویق به ساعت 5 از کمتر

 .دهید قرار اولویت در را خواب بنابراین ، دهید افزایش
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 کنید مدیریت را استرس

 

 های راه توانید می اما ، کرد نخواهید دوری استرس از کامل طور به هرگز شما.

 امتحان را عمیق تنفس یا مدیتیشن ، یوگا. بگیرید یاد آن کنترل برای خوبی

 .کند ایجاد تغییری تواند می روز در دقیقه چند حتی. کنید

 

 

 

 

 

 



                      t.me/jadidpdfسایت تخصصی دکترجدید                                     کانال تلگرامی

 هدف داشته باشید کنید حفظ را هدف حس یک

 

 را شما زندگی است ممکن دارد معنی شما برای که هایی فعالیت و ها سرگرمی.

 هدف قوی حس دارای که مردانی که دریافتند ژاپنی محققان. کند تر طوالنی

 یا قلبی های بیماری ، مغزی سکته از کمتر ساله 13 دوره یک طی در هستند

 خود از که افرادی با مقایسه در دهند می دست از را خود جان دیگر دالیل

 می چرا و دهید می انجام آنچه مورد در بودن شفاف. داشتند کمتری اطمینان

 .شود آلزایمر بیماری به ابتال در تغییر باعث تواند
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