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طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد بزرگسالی که در راه رفتن مشکل دارند 
در معرض ریسک باالی ابتال به بیماری های قلبی قرار دارند.

مطالعه محققان دانشگاه کارولینسکا سوئد نشان می دهد ارتباط بین 
فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی و مشکالت راه رفتن در افراد گروه سنی 

مسن تر بیشتر است. 
قدرت  تعادل،  مشکالت  افزایش  موجب  پیری  و  سن  افزایش 
ماهیچه ها و انعطاف پذیری و قدرت فیزیکی می شود که می تواند منجر به 
محدودیت ها و ناتوانی های متعددی شود. به گفته محققان، فاکتورهای 
پرخطر بیماری قلبی نظیر سیگار کشیدن، ابتال به دیابت، چاقی یا عدم 

تحرک فیزیکی با کاهش سرعت راه رفتن مرتبط است.
امرالد هیلند، سرپرست تیم تحقیق، به همراه تیمش شرکت کنندگان 
باالی 6۰ سال را مورد مطالعه قرار دادند. شرکت کنندگان در شروع مطالعه 
نه مبتال به بیماری قلبی بودند و نه از لحاظ سرعت راه رفتن، حفظ تعادل 

یا تمرینات ورزشی با صندلی مشکلی داشتند.
الکل،  فیزیکی شرکت کنندگان، مصرف  فعالیت  محققان میزان 
شاخص توده بدنی، و توانایی های شناختی آنها را در نظر گرفتند تا بهتر در 

موردشان تصمیم گیری کنند.
همچنین میزان CRP )پروتئین واکنشی C( خون آنها هم آزمایش 
شد. میزان CRP باال نشانه ریسک باال بیماری های قلبی بود که نگرانی 

اصلی افراد مسن بود.
نتایج نشان داد هرچقدر تعداد فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی در 

افراد بیشتر باشد، روند کاهش سرعت راه رفتن آنان سریع تر خواهد بود.
محققان عنوان می کنند کاهش فاکتورهای پرخطر قلبی با درمان های 

مناسب می تواند به حفظ عملکرد فیزیکی افراد مسن کمک کند.
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به گفته محققان، برخی مواد خوراکی می توانند درد، ورم و خشکی مفاصل 
را تسکین داده و حتی روند پیشرفت بیماری آرتروز روماتوئید را ُکند نمایند. 
محققان دانشگاه کیت هند عنوان می کنند مصرف بلوبری و یک فنجان چای سبز 
به روند درمان این بیماری کمک می کند. همچنین آلو بخارا خشک، انار، غالت 
کامل، ادویه جات نظیر زنجبیل و زردچوبه، و روغن زیتون نیز ممکن است به 
روند درمان کمک کنند. به گفته این محققان، این مواد خوراکی موجب کاهش 
التهاب و همچنین خشکی و درد در مفاصل می شوند. بوآنا گوپتا، سرپرست تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: »مصرف منظم فیبرهای رژیمی، میوه، سبزیجات 
و ادویه جات خاص و همچنین حذف برخی عوامل ایجادکننده التهاب و آسیب 
می تواند به بیماران در کنترل بیماری آرتروز روماتوئیدشان کمک کند.« وی در 
ادامه می افزاید: »بیماران مبتال به آرتروز روماتوئید باید از رژیم های غذایی 
همه چیز خواری، نوشیدن الکل و سیگار کشیدن به رژیم غذایی مدیترانه ای، 
گیاهخواری، و حذف برخی خوراکی ها تغییر رویه دهند.« به گفته گوپتا، 
پروبیوتیک های نظیر ماست و مکمل های رژیمی هم شامل میکروارگانیزم 

های سودمندی است که می توانند کمک کننده باشند.
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گـام های آهسته در سنین پیـری 
نشـانـه بیـماری قلبـی اسـت

مـواد خوراکی تسکیـن دهنـده 
آرتـروز روماتوئیـد را بشنـاسیـد 

به  موسوم  مدیترانه ای  شبه  غذایی  رژیم 
به اختالل  ابتال  MIND می تواند ریسک 
شناختی را کاهش دهد. زوال عقل یا دمانس 
یکی از خطرناک ترین و ناراحت کننده ترین 
شرایطی است که هر فردی می تواند در طول 

زندگی با آن مواجه شود.
زوال عقل یک اختالل مزمن یا پایدار در 
فرآیندهای مغزی است که ناشی از بیماری 
یا آسیب به مغز بوده و عالئم آن، اختالالت 
حافظه، تغییرات شخصیتی و استدالل معیوب 
است. طبق گزارشات قبلی، حدود 4۷ میلیون 
نفر در سراسر جهان مبتال به زوال عقل هستند 
و هرساله بیش از 9.9 میلیون مورد جدید از 
این بیماری تشخیص داده می شود که بدین 
معناست در هر 3.2 ثانیه یک نفر مبتال به زوال 
عقل می شود. طبق گزارش اخیر محققان، تغییر 

رژیم غذایی و مصرف سبزیجات پربرگ سبز نظیر اسفناج 
می تواند احتمال ابتال به آلزایمر را تا نصف کاهش دهد.

محققان همچنین دریافته اند رژیم غذایی شبه مدیترانه ای 
موسوم به MIND ریسک ابتال به اختالل شناختی را کاهش 
داده و ریسک ابتال به بیماری آلزایمر را تا ۵3 درصد کاهش 
می دهد. رژیم غذایی MIND نه تنها برای سالمت بهتر جسم 
توصیه می شود بلکه سالمت بهتر مغز را در طول عمر تضمین 
می کند. محققان ارتباط این رژیم غذایی با سالمت مغز را ناشی 
از مصرف غذاهای آنتی اکسیدانی که موجب کاهش التهاب 

می شوند می دانند. در رژیم غذایی MIND بر مصرف مواد 
خوراکی زیر تاکید می شود.

 سبزیجات پربرگ سبز: اسفناج و کلم برگی جزء این 
سبزیجات هستند که سرشار از مواد مغذی سالم برای مغز نظیر 
فوالت، ویتامین E و فالوونوئیدها هستند. محققان مصرف 
حداقل یک وعده در روز به میزان 2 فنجان خام از این نوع 

سبزیجات یا یک فنجان پخته آن را توصیه می کنند.
 انواع توت ها: میوه های جزء خانواده توت ها سرشار از 
فالوونوئیدها هستند که موجب بهبود حافظه کوتاه مدت و 

یک  مصرف  محققان  می شوند.  بلندمدت 
فنجان از این میوه های تازه یا 1/2 فنجان از 
این میوه های خشک را حداقل دو بار در هفته 

توصیه می کنند.
 میوه و سبزیجات: در این رژیم غذایی 
مصرف حداقل یک وعده در روز سبزیجات 
و میوه های نظیر بروکلی، سیب زمینی شیرین 
یا سیب توصیه می شود. در مورد سبزیجات 2 
فنجان سبزیجات خام یا یک فنجان سبزیجات 
پخته و در مورد میوه، یک فنجان میوه تازه یا 1/2 
فنجان میوه خشک یا یک عدد میوه متوسط 

مانند سیب توصیه می شود.
 حبوبات: حبوبات نه تنها غنی از پروتئین و 
فیبر هستند، بلکه سرشار از ویتامین های B هم 
که برای عملکرد و سالمت مغز ضروری اند، 
هستند. حبوبات میزان چربی کمی دارند و به 
راحتی در انواع غذاها قابل ترکیب هستند. محققان مصرف 1/2 
فنجان حبوبات پخته شده حداقل 4 بار در هفته را توصیه می کنند.

 غذای دریایی:  غذاهای دریایی دارای امگا 3 بوده و با 
کاهش ریسک بیماری آلزایمر مرتبط هستند.

 روغن زیتون: روغن زیتون سرشار از بیش از 23۰ آنتی 
اکسیدان و ماده ضدالتهاب است که به از بین رفتن پروتئین های 
خطرناک از مغز کمک می کند. محققان مصرف یک قاشق 

غذاخوری از این روغن را در روز توصیه می کنند.
 MNT

رژیم غذایی که ریسک آلزایمر را تا ۵۳ درصد کاهش می دهد

8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

های  فعالیت  جدید،  مطالعه  نتایج  طبق 
فیزیکی بیشتر به بهبود خلق و خو و بهبود 

مشکالت سالمت روان کمک می کند. 
میشیگان  ایالتی  دانشگاه  محققان 
دریافتند ورزش می تواند به سرعت موجب 
بهبود خلق و خو فرد افسرده شود و بیماران 
باید برنامه ورزشی جامعی را ایجاد نموده 
و برای رسیدن به هدف خاص خود به 
فیزیکی  کنند.فعالیت  ورزش  منظم  طور 
در تسکین افسردگی و اضطراب خفیف تا 

متوسط موثر است. 
دستورالعمل های فعلی فعالیت و تحرک 
فیزیکی بر حداقل 3۰ دقیقه ورزش ۵ روز در 
هفته برای حفظ سالمت روانی و جسمی 
تاکید دارد. محققان در این مطالعه بالغ بر 29۵ 
بیمار مبتال به سالمت روان را مورد مطالعه 
قرار داده و از آنها در مورد فعالیت فیزیکی 

شان سوال شد.
نتایج نشان داد بالغ بر ۸۰ درصد بیماران 
باور داشتند که ورزش توصیه شده توسط 
و  و خو  بهبود خلق  در  آنها  به  محققان 

اضطراب شان کمک کرده است.
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ورزش منظم به مقابله با 
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اگر شما بر اساس آنچه که محققان و پژوهشگران بیان 
می کنند، کم خواب هستید )میزان کم خوابی بر اساس 
مدت زمان خواب در شب سنجیده می شود- ۵.۵ تا 6 
ساعت خواب شبانه و یا کمتر، نشان می دهد که شما کم 
خواب هستید(، در این صورت، بدون شک در کاهش وزن 
خود، دچار مشکل خواهید شد. محققان و پژوهشگران 
فنالندی با هفت سال مطالعه و تحقیق در خصوص ۷۰22 
فرد میانسال، دریافتند خانم هایی که مسائل و اختالالت 
مربوط به خواب خود را گزارش داده بودند، به احتمال 
بیشتری یک اضافه وزن قابل مالحظه ای را )در حدود 

۵.۵ کیلوگرم و یا بیشتر( تجربه کرده بودند.
شما احتماالً می دانید که خواب و اضافه وزن می تواند 
با هم در ارتباط باشند، اما به چه دلیل؟ در اینجا این که 
چگونه کمبود خواب می تواند باعث اضافه وزن و یا به 
طول انجامیدن سعی و تالش ها در کاهش وزن گردد، 

بیان شده است:
 خواب کمتر باعث سوختن کالری کمتری در بدن 
می شود. در تحقیقات و مطالعات منتشر شده در نشریه 
تخصصی آمریکایی Clinical Nutrition )کلینیکال 
نوتریشن(، محققان گروهی از مردان را مورد بررسی و 
آزمایش قرار دادند که به مدت دوازده ساعت در یک 
شب خوابیدند، اما به آنها اجازه خوابیدن در شب بعد داده 
نشد و سپس به این افراد، یک غذای کامل در صبح روز 
بعد داده شد. آنگاه محققان و پژوهشگران میزان انرژی 
مصرف شده در این اشخاص را یعنی مقدار کالری که 
در بدن، بدون داشتن حرکت و فعالیت سوزانده می شود، 
اندازه گیری نمودند. هنگامی که این افراد کمبود خواب 
داشتند، میزان انرژی کلی مصرفی در آنها ۵درصد کمتر 
از زمانی بود که از یک خواب خوب و کامل در شب 
برخوردار بودند و همانطور میزان انرژی مصرفی پس از 

صرف غذا نیز در آنها 2۰درصد کاهش یافته بود.
 گرایش به مصرف هله هوله ها و میان وعده های 
غذایی بیشتر. بر اساس تحقیقات و مطالعاتی که در جلسات 
علمی انجمن قلب آمریکا در سال 2۰11 ارائه شده است، 
خانم هایی که فقط چهار ساعت در شب خوابیده بودند، 
روز بعد با مصرف مواد غذایی، 329 کالری بیشتر از زمانی 

که نه ساعت در شب خوابیده بودند، به مصرف رسانده 
بودند. )و اما در همین مورد، آقایان فقط 263 کالری بیشتر 
به مصرف رسانده بودند.( در تحقیقات و مطالعات دیگر 
 ،Clinical Nutrition منتشر شده در نشریه تخصصی
یازده داوطلب، دو هفته را در یک مرکز خواب در هر 
دو موقعیت گذراندند. در طی یک دوره، آن ها هر شب 
پنج ساعت و نیم خوابیدند، و در طی دوره ای دیگر، هر 
شب هشت ساعت و نیم خوابیدند. هنگامی که این افراد 
کمبود خواب داشتند، مصرف هله و هوله ها و میان وعده 
- های غذایی در هنگام شب در آنها افزایش می یافت و به 
احتمال زیاد، آن ها هله هوله ها و میان وعده های غذایی با 
میزان کربوهیدرات باال را برای خوردن انتخاب می کردند.

 خارج از کنترل شدن میل و اشتیاق به مصرف مواد 
غذایی. خوابیدن بسیار کم، بر میزان هورمون ها در بدن 
اثر می گذارد بطوری که حتی می تواند تالش های با اراده 
ترین فردی را که تحت رژیم غذایی قرار دارد، غیر مؤثر 
سازد. و این بدان عّلت است که خواب کم و ناکافی، میزان 
گریلین را )هورمون گرسنگی، Ghrelin(، همان هورمونی 
که خوردن را به شما یادآوری می کند، افزایش می دهد. 

و همانطور کمبود خواب، میزان لپتین )Leptin لپتین 
یک هورمون پروتئینی است که نقش مهمی در متابولیسم 
یا همان سوخت و ساز چربی ها دارد و اشتها را کنترل 
می کند. برای همین در تنظیم وزن بدن نیز مؤثر است.(، 
هورمونی که می گوید: " من سیر هستم، قاشق و چنگال 
را کنار بگذار "، کاهش می دهد. میزان هورمون لپتین، در 
طول شب افزایش می یابد که آن به بدنتان می گوید زمانی 
که در خواب بسر می برید، نیازی به خوردن ندارید. میزان 
این هورمون در طول روز، زمانی که شما به عنوان انرژی، 
به مصرف غذا نیاز دارید، کاهش می یابد. بنابراین، باال 
بودن میزان لپتین، مانع از گرسنگی فرد می شود. حتی 
پس از یک شب خواب بسیار کم، هورمون های لپتین و 
گریلین، مخرب های غذایی می شوند که به رژیم غذایی 
فرد، لطمه و آسیب می رسانند. پایین بودن میزان هورمون 
لپتین، به معنی آن است که شما پس از صرف غذا، هنوز 
احساس گرسنگی می کنید. و هورمون گریلین نیز به نوبه 
خود، با تحریک نمودن اشتهای شما و ناخوشایند کردن 
یک روز کامل و تحریک اشتها برای مصرف مواد غذایی 
با میزان کالری باال پس از یک شب کم خوابی، مسئله و 

مشکل را تشدید می کند.
و همانطور کمبود    عدم کاهش چربی در بدن. 
خواب می تواند بر نوع کاهش وزن نیز تأثیر داشته باشد. در 
بررسی ها و مطالعات دیگر انجام شده در دانشگاه شیکاگو، 
محققان و پژوهشگران به بررسی ده فردی پرداختند که 
دارای اضافه وزن بوده اما از سالمتی و تندرستی جسمی 
برخوردار بودند و یک رژیم غذایی متعادل را دنبال می کردند، 
آنگاه محققان، رشد و پیشرفتی را در دو دوره 14 روزه 
مالحظه نمودند، این افراد در دوره 14 روزه اول، هر شب 
به مّدت هفت ساعت و نیم خوابیدند، و در دوره 14 
روزه دیگر، هر شب به مدت پنج ساعت و پانزده دقیقه 
خوابیدند. در طول این دو دوره، آن ها بطور متوسط 3 
کیلوگرم کاهش وزن داشتند. اّما هنگامی که مدت زمان 
بیشتری در شب خوابیدند، چربی در بدن آنها به میزان 1.۵ 
کیلوگرم کاهش یافته بود، در حالی که در طی دوره ای که 
خواب کوتاه تری در شب داشتند، تنها ۵۰۰ گرم از میزان 
چربی در بدن آنها کاسته شده بود. افرادی که مدت زمان 
بیشتری در شب خوابیده بودند، احساس گرسنگی کمتری 
می کردند که این به مفهوم آن است: هنگامی که آنها هر 
شب به اندازه کافی می خوابیدند، میزان هورمون گریلین 
در بدنشان ثابت می ماند، اما در زمانی که به اندازه کافی 
نمی خوابیدند، میزان هورمون گریلین در بدن آنها افزایش 
می یافت. به دلیل آن که هورمون گریلین به حفظ چربی 
در بدن کمک می کند، محققان و پژوهشگران این گونه 
نظریه پردازی می کنند که کمبود خواب بیانگر آن است 
که چرا چربی در بدن افراد کم خواب کاهش پیدا نکرده 
بود. این مورد بدین دلیل رخ می دهد که هورمون نامهربان 
مربوط به رژیم غذایی، تعداد کالری هایی را که بدن شما 

می سوزاند و همانطور تولید گلوکز را کاهش می دهد.
از نظر  آن  برای صرف غذا.  بیشتر  داشتن وقت   
علمی به اثبات نرسیده است، اما برخی از متخصصین و 
کارشناسان معتقدند که هر دو ساعتی که از وقت خوابیدن 
کم می گردد، باعث می شود که دو ساعت به زمان هجوم 

بردن به یخچال اضافه شود. 
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 www.prevention.com

چگونهکمبودخوابباعثاضافهوزنمیشود
تاثیر بی خوابی بر افزایش وزن 


