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تنهایی صرفا در مورد تنها بودن نیست و بعضی از افراد 
به تنهایی و بدون نیاز به دیگران خوشحال هستند. تنهایی 
در مورد تعداد دوست های شما و دفعات مالقات با دوستان 
شما نیز نیست. چیزی که اهمیت دارد داشتن ارتباط های قوی 
است. افرادی که ارتباط های قوی دارند خوشحال تر، سالم تر 
و فعال تر هستند. افرادی که ارتباط های قوی ندارد احساس 
انزوا، افسردگی و عدم درک از سوی دیگران می کنند. عدم 
ارتباط های قوی با دیگران می تواند منجر به آسیب فیزیکی نیز 
شود، اما می توانید با برداشتن گام هایی بر عواقب ناشی از عدم 

ارتباط های قوی با دیگران غلبه کنید.

سیستم ایمنی: اگر برای یک مدت طوالنی تنها باشید، در 
صورت ابتال به یک بیماری بدن شما با سختی بیشتری برای مبارزه 
با بیماری مواجه خواهد شد. بخشی از دلیل این مشکل در بدن این 
است که تنهایی باعث تولید هورمون هایی می شود که در زمان های 
استرس زا در بدن تولید می شوند. همین هورمون ها می توانند روی 
کارایی سیستم ایمنی بدن شما تاثیر بگذارند. چیزی های بسیار 
دیگری نیز می توانند روی کارایی بدن شما در دفاع از خود تاثیر 
بگذارند. با مراجعه به پزشک خود می توانید از این چیزهای 

تاثیرگذار روی کارایی سیستم ایمنی بدن خود آگاه شوید.
فشارخون: اگر تنها باشید، مخصوصا اگر تنهایی شما برای چهار 
سال یا بیشتر طول بکشد، احتمال باال رفتن فشارخون شما زیاد 
خواهد شد. دانشمندهایی که درزمینه تاثیر تنهایی روی فشارخون 
تحقیق می کنند نتوانستند این را به اثبات برسانند که تنهایی 
باعث افزایش فشارخون می شود. اما آن ها دریافتند که افزایش 
فشارخون در میان شرکت کننده های تحقیق های آن ها به دلیل 
چیزهای دیگری همچون سن، جنسیت، رژیم غذایی و پیشینه 

خانوادگی ایجاد نشده است.
ورزش: یک سبک زندگی فعال به سالم نگه داشتن بدن و 
روان شما کمک می کند. اگر تنها باشید، احتمال کاهش یا توقف 
فعالیت های بدنی زیاد است. با دوست خود به پیاده روی بروید، 
در باشگاه ورزشی یک دوست پیدا کنید یا با همسایه خود یک 
فعالیت تمرینی انجام دهید. سعی کنید که در طول هفته حداقل 
2.5 ساعت را به فعالیت های تمرینی اختصاص دهید. اگر مشکل 
سالمتی دارید پیش از انجام فعالیت های تمرینی با پزشک خود 

صحبت کنید.
تیزی ذهن: اگر احساس تنهایی کنید توانایی شما در حل 
مشکالت و به یادآوردن چیزها با باال رفتن سن تحت تاثیر قرار 

می گیرد. و ممکن است که احتمال ابتال به بیماری های مغزی 
همچون بیماری آلزایمر در شما بیشتر باشد. به یادآورید که 
چیزهای زیادی باعث بیماری ها و مشکالت مغزی می شوند و 
دانشمندان این را به اثبات نرسانده اند که تنهایی باعث مشکالت 
مغزی می شود. اما توصیه عاقالنه این است که در هر سنی از 

شیوه هایی برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کنید.
سیگار کشیدن: وقتی که تنها هستید احتمال سیگار کشیدن 
بیشتر است. اما عادت سیگار کشیدن برای انسان ها از فرق سر 
تا نوک پا ضرر دارد. سیگار کشیدن با دیابت، بیماری قلبی و 
بیماری های ریوی در ارتباط است و تقریبا تمام اندام های بدن 
را تحت تاثیر قرار می دهد. بعضی از افراد وقتی که تحت فشار 
روحی هستند شروع به روشن کردن سیگار می کنند. اگر عادت 
سیگار کشیدن دارید با پزشک خود در مورد شیوه های ترک سیگار 
و دیگر شیوه های مدیریت فشار روحی صحبت کنید. اگر در ترک 
سیگار شکست خوردید دوباره امتحان کنید و در راه رسیدن به 

هدف ترک سیگار ناامید نشوید.
سالمت قلبی ضعیف: هرچه تنهایی شما بیشتر باشد احتمال 
ابتال به مشکالتی که سالمتی قلب شما را تحت تاثیر قرار می دهند 
بیشتر خواهد شد. برای مثال، تنهایی باعث چاقی، فشارخون باال 
و سطوح باالی کلسترول بد می شود که قلب را تحت تاثیر قرار 

می دهند. و خانم هایی که تنها هستند بیشتر در معرض بیماری 
عروق کرونری هستند. تنهایی باعث می شود که فرد به سیگار 
روی آورد، احساس افسردگی کند و فعالیت های تمرینی را انجام 

ندهد که این چیزها سالمتی قلب را تحت تاثیر قرار می دهند.
افسردگی: افسردگی هم بدن و هم روان را تحت تاثیر قرار 
می دهد. اگر تنها باشید، ممکن است احساس بدی در مورد 
زندگی خود داشته باشید و افسرده شوید. و افسردگی می تواند 
موجب انزوا شود و درنتیجه احساس شما بدتر می شود. اگر عالئم 
افسردگی شما شدید هستند یا بیش از دو هفته طول کشیدند به 

پزشک یا یک مشاور مراجعه کنید.
افزایش وزن: وقتی که تنها هستید بیشتر در معرض افزایش 
وزن هستید. در مورد چرایی این نظر باید گفت که به هنگام تنهایی 
ممکن است بیشتر از حد معمول غذا بخورید یا غذاهای ناسالم 
بخورید و ممکن است انجام تمرین های بدنی را متوقف کنید. 
افزایش وزن باعث می شود که احساس بدتری در مورد خود پیدا 
کنید و بیشتر در معرض بیماری هایی همچون دیابت، فشارخون 
باال و بیماری قلبی باشید. بنابراین، اگر وزن شما افزایش یافت بهتر 
است که نگاهی به هیجان ها و همچنین رژیم غذایی و فعالیت های 

تمرینی خود بیندازید.
خواب: اگر تنها باشید ممکن است بیشتر در معرض مشکالت 

خواب باشید. مشکالت خواب باعث می شوند که در طول روز 
در تمرکز کردن دچار مشکل باشید و روحیه خوبی نداشته باشید. 
عالوه بر این، خواب ناکافی و بی کیفیت می تواند برای سالمتی 
شما مضر باشد. باگذشت زمان خواب ناکافی و بی کیفیت 
می تواند منجر به دیابت، فشارخون باال، بیماری قلبی، افسردگی 

و چاقی شود.
مصرف الکل و داروها: اگر تنها باشید احتمال مصرف الکل 
و داروها در شما بیشتر می شود. الکل و داروها می توانند یک 
حس خوب کاذب به شما دهند، اما این حس خوب زیاد طول 
نمی کشد و نتیجه عکس خواهد داد. با گذشت زمان مصرف 
الکل و داروها می تواند به شدت به بدن، خانواده، زندگی کاری 

و روابط شما آسیب برساند.
زمانی برای خود: هر شخصی به زمان متفاوتی برای تمدید 
قوای خود نیاز دارد. همین زمان تنهایی که فرد برای استراحت 
و تمدید قوای خود اختصاص می دهد می تواند برای سالمتی او 
خوب باشد. تنهایی زمانی به مشکل تبدیل می شود که احساس 
کنید ارتباط خود را به طور کامل با دیگران قطع کرده اید. قطع ارتباط 
با دیگران زمانی رخ می دهد که زمان بسیار زیادی را صرف خود 
کنید. عالوه بر این، احساس تنهایی می تواند در زمان هایی نیز رخ 

دهد که دیگران شما را درک نمی کنند و به شما اهمیت نمی دهند.
اقدام کنید: به دنبال شیوه هایی برای برقراری ارتباط باشید. 
آیا به شطرنج، اسکیت، تنیس یا کتاب عالقه مند هستید. عضو 
باشگاهی شوید که اعضای آن عالقه های مشترکی باهم دارند. 
با خانواده و دوستان خود برنامه هایی را تدارک ببینید. با آن ها در 
مورداحساس خود صحبت کنید. اگر برقراری ارتباط با دیگران 
برای شما سخت است با یک درمانگر صحبت کنید. از خودتان نیز 
مراقبت کنید، یعنی خواب خوب داشته باشید، فعالیت های بدنی 

انجام دهید و تغذیه سالم داشته باشید تا روحیه شما بهتر شود.
وقتی که نیاز به کمک دارید: تقریبا هر فردی هرازگاهی 
احساس تنهایی می کند. اما اگر چندین هفته برای برقراری ارتباط 
با دیگران تالش کردید و همچنان احساس تنهایی می کنید یا 
اگر بسیار تنها هستید و احساس افسردگی و اضطراب می کنید 
به طوری که زندگی کاری و خصوصی شما تحت تاثیر قرارگرفته 
است با پزشک خود صحبت کنید و از او کمک بخواهید. چیزهایی 
همچون تغییرات سبک زندگی و داروهای مخصوص بیماری 

مشخص می توانند به شما کمک کنند. 
   مصطفی صداقت رستمی
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به گفته محققان، مصرف روزانه رژیم غذایی سالم همراه با ورزش 
مناسب می تواند عالئم آسم را کاهش داده و به کیفیت زندگی فرد بیمار 
کمک کند.  آسم یک بیماری شایع و بلندمدت است که بر یک نفر از هر 
10 نفر در دنیای غرب تاثیر می گذارد. اکثر بیماران برای کنترل عالئمی 
مانند خس خس سینه، درد قفسه سینه و تنگی نفس روزانه دارو مصرف 
می کنند و بسیاری به خاطر ترس از تشدید عالئم، از ورزش کردن 
می هراسند. لوئیس لیندردونتسن، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
بیسپربجرگ دانمارک، در این باره می گوید: »شواهد روزافزون نشان 
می دهد که بیماران مبتال به آسم که چاق هستند می توانند از رژیم غذایی 

بهتر و ورزش بیشتر بهره ببرند.«
در این مطالعه، تیم محققان گروهی متشکل از 1۴9 بیمار را مورد 
بررسی قرار دادند. این افراد به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم 
شدند: گروه پیروی کننده از رژیم غذایی سرشار از پروتئین و دارای 
شاخص گلوکزی پایین؛ گروهی که سه بار در هفته در کالس ورزش 
شرکت می کردند و فعالیت های شدیدی را انجام می دادند؛ گروه سوم 
هم در کالس های ورزشی شرکت کرده و هم از رژیم غذایی پیروی 

می کردند؛ و گره کنترل که هیچ یک از این کارها را انجام نمی دادند.
نتایج نشان داد تلفیق رژیم غذایی و ورزش موجب بهبودکنترل 
عالئم بیماری و کیفیت زندگی بیماران و همچنین بهبود میزان تناسب 
اندام شان شد. به طورمیانگین، افرادی که در کالس ورزشی شرکت 
کرده بودند و از رژیم غذایی مربوطه پیروی کرده بودند در مقایسه با 

گروه کنترل، عالئم آسم شان 50 درصد بهتر شده بود.
از اینرو محققان تاکید می کنند افراد مبتال به آسم باید ترغیب به 

داشتن تغذیه سالم و حضور در فعالیت های فیزیکی شوند.
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با انجام مرتب حرکات  و تمرینات بدنی می توان جلوی یک مورد از هر 
12 مورد مرگ و میرهای جهانی را گرفت. در این بررسی آمده است در 
صورتی که افراد در بیشتر روزهای هفته 30 دقیقه در روز فعالیت بدنی 
و ورزشی داشته باشند، می توان در سراسر جهان از یک مورد از هر 12 
مورد فوتی پیشگیری کرد. در این بررسی اطالعات بیش از 130 هزار فرد 
35 تا ۷0 ساله در 1۷ کشور مورد مطالعه قرار گرفت. متخصصان دریافتند 
افرادی که دستورالعمل فعالیت بدنی را رعایت و پنج روز در هفته روزانه 
مدت 30 دقیقه ورزش کردند حدود 30 درصد احتمال فوت آنها در 
طول انجام مطالعه کمتر بوده است. همچنین این افراد 20 درصد کمتر 
در معرض ابتال به بیماری های قلبی بوده اند. براساس یافته های به دست 
آمده متخصصان برآورد کرده اند در صورتی که افراد دستورالعمل فعالیت 
بدنی را رعایت کنند از وقوع ۸ درصد موارد مرگ و میر و 5 درصد موارد 
بیماری های قلبی در سراسر جهان در مدت هفت سال پیشگیری می شود. 
اسکات لیسر، متخصص ارشد این مطالعه از کانادا گفت: فعالیت بدنی 

روشی کم هزینه برای پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی است.
 Live Science

کـاهـش عـالئـم آسـم 
بـا ورزش و تغـذیـه سـالـم 

کـاهـش مرگ ومیرهای جهـانی 
بـا فعـالیـت بـدنـی

تا می توانید از تنهایی پرهیز کنید

منجر  می تواند  ناسالم  غذاهای  مصرف 
مرگ  حتی  و  مشکالت سالمت  بروز  به 

زودهنگام در طوالنی مدت شود.
محققان اعالم کرده اند در سال 2016، 
یک مرگ از هر پنج مرگ با رژیم غذایی 

نامناسب مرتبط بوده است.
در سال 2016، بیش از 1.6 میلیون 
نفر در کشورهای فقیر به دلیل اسهال 
ناشی از آب و غذای آلوده جانشان را 
از دست داده اند، در حالی که 2.۴ میلیون 
نفر دیگر به دلیل عفونت های ریوی که 
عمدتا قابل پیشگیری یا درمان هستند، 

تسلیم مرگ شده اند.
دو میلیون مادر و نوزاد هم به علت 
عوارض زایمان درگذشتند که مراقبت های 
اولیه سالمت می تواند تا حد زیادی از وقوع 

آنها پیشگیری نماید.
ایدز و بیماری سل هر کدام جان بیش 
از یک میلیون نفر را گرفته اند، در حالی 
که طبق گزارش محققان ماالریا جان 
بیش از ۷00 هزار نفر را گرفته است.
طبق گزارش محققان، در سال 2016 
در حدود 55 میلیون نفر فوت کرده اند، 

در حالی که 129 نوزاد متولد شده است. 
امید به زندگی در جهان برای زنان ۷5.3 سال و 

برای مردان حدود ۷0 سال گزارش شده است.
طبق گزارشات، حدود سه چهارم تمام مرگ ها در 
سال 2016 به خاطر بیماری های غیرعفونی یعنی بیماری 
قلبی بوده که بزرگ ترین قاتل جمعیت جهان با 9.5 

میلیون مرگ بوده است. 
درصد   20 گذشته حدود  دهه  به  نسبت  رقم  این 

افزایش داشته است.
بیماری های سبک  از  ناشی  به همین ترتیب مرگ 
زندگی یعنی دیابت نسبت به دهه گذشته 30 درصد 

افزایش داشته و 1.۴ میلیون نفر بوده است.
سرطان، و در راس آنها سرطان ریه، هم نسبت به 
سال 2006، 1۷ درصد افزایش داشت و 9 میلیون نفر 
به سرطان در سال 2016 جان خود را  ابتال  به دلیل 

از دست داده اند.
دخانیات موجب مرگ ۷.1 میلیون نفر در سال 2016 

شده است.
مطالعات نشان می دهد پنجمین عامل مرگ ومیر این 
فهرست مربوط به تغذیه نامناسب و ناسالم در کشورهای 
ثروتمندتر بوده است که با یک مرگ به ازای هر پنج 

مرگ در جهان مرتبط است.
به گفته محققان، در بین تمام انواع سوءتغذیه ها، 
کم  مصرف  به خصوص  نامناسب،  غذایی  عادات 
با  مرتبط  اصلی  پرخطر  فاکتور  سالم،  غذاهای 

مرگ ومیر است. 
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رژیم غذایی »بـد« پنجمین عامل مرگ ومیـر در جهـان

اجازه ندهید که تنهایی به سالمتی شما آسیب برساند

محققان عنوان می کنند مصرف مغزیجاتی 
زمینی  بادام  و  فندق  بادام،  گردو،  نظیر 
می توانند در کاهش وزن و همچنین کاهش 

احتمال چاقی موثر باشند. 
که  افرادی  می دهد  نشان  یافته ها 
تنها  نه  می خورند  آجیلی  مغزیجات 
اضافه وزن کمتری دارند بلکه از شانس 
5 درصدی کاهش ریسک چاقی و اضافه 

وزن هم برخوردارند.
در گذشته این تصور وجود داشت که 
مغزیجات آجیلی یک ماده غذایی پرچرب 
با کالری باال هستند، و گزینه مناسبی برای 
افرادی که می خواهند کاهش وزن داشته 

باشند نیست.
که  دریافته اند  محققان  حال  اما 
انرژی،  غنی  منبع  آجیلی  مغزیجات 
ویتامین ها،  پروتئین،  چربی های خوب، 

مواد معدنی و فیتوشیمیایی ها هستند.
فواید  انواع  با  آجیلی  مغزیجات 
و  سالم  پیری  جمله  از  سالمت، 
افراد  در  عملکرد حافظه، مخصوصا 

مسن، مرتبط است.
 Medical daily

آجیـل بخـوریـد 
تـا الغـر بمـانیـد

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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