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 خبر هفته

 .نشستن طوالنی مدت با افزایش احتمال مرگ و میر رابطه دارد: مطالعه ی اخیر

هطبلؼِ ایی کِ اذیزاً تَسط پضٍّشگزاى زر اًجوي تحمیمبتی زر سهیٌِ ی سزطبى زر کشَر آهزیکب اًجبم شسُ است،ًشبى هی زّس 

ایي زر حبلی است کِ سطح فؼبلیت ثسًی تبثیز چٌساًی زر ایي . کِ ًشستي طَالًی هست احتوبل هزگ ٍ هیز را افشایش هی زّس 

هحممیي اظْبر زاشتِ اًس کِ هیشاى فؼبلیت ّبی ثسًی زر همبثل ًشستي طَالًی هست اّویت چٌساًی زر افشایش .سهیٌِ  ًسارز

آى ّب ثز ایي ثبٍر هی ثبشٌس کِ پیبم ّبیی کِ زر سهیٌِ ی ثْساشت ػوَهی هطزح هی شًَس ،ثبیستی تَاهبٌ .احتوبل هزگ ٍ هیز ًسارز

 .ثز فؼبلیت ّبی ثسًی ٍ کبّش هست سهبى ًشستي تبکیس کٌٌس

ثسیبری اس هٌبثغ . گفتِ شسُ است کِ افشایش هیشاى چبلی زر کشَر آهزیکب ،پیبهس ّبی هْوی ثزای سالهتی افزاز ثِ زًجبل هی آٍرز

زر حبلی کِ ثزذی زیگز ،راثطِ ی هیبى  ًشستي .شیَع چبلی ٍ اضبفِ ٍسى را ثِ سطح پبییي فؼبلیت ّبی ثسًی ًسجت زازُ اًس

طَالًی هست را ثب چبلی ، زیبثت ًَع زٍ،ریسک فبکتَرّبی هزثَط ثِ ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی ٍ رصین ّبی غذایی ًبهٌبست ثزای 

تؼساز کوی اس هطبلؼبت ًیش ثِ ثزرسی  راثطِ ی هیبى هست سهبى ًشستي ثب افشایش احتوبل هزگ ٍ .کَزکبى ٍ جَاًبى تبییس هی کٌٌس

ایي زر حبلی است کِ ثسیبری اس راّجزز ّبی ثْساشت ٍ سالهت ػوَهی ثز افشایش فؼبلیت ّبی ثسًی تبکیس کززُ .هیز پززاذتِ اًس

 .اًس ٍ تَجِ ثسیبر کوتزی را ثِ کبّش هست سهبى  ًشستي هؼطَف زاشتِ اًس

 ًفزی 123.216زر راستبی ثزرسی راثطِ ی هیبى هست سهبى ًشستي ٍ احتوبل هزگ ٍ هیز ،زکتز آلپب پتل هجوَػِ پبسد ّبی 

کِ پیش اس آى ًیش زر زٍهیي هطبلؼِ ایی کِ اس سَی اًجوي پیش گیزی اس سزطبى زر سبل  ( سى 69.776 هزز ٍ 53.440)

 زر کشَر آهزیکب صَرت گزفتِ ثَز،هشبرکت زاشتٌس ٍ سبثمِ ی اثتال ثِ سزطبى ،حولِ ی للجی ،سکتِ ٍ آهفیشم ٍ سبیز 1992

آى ّب هیشاى فؼبلیت ّبی ثسًی را ّوزاُ ثب هست سهبى ًشستي ًسجت ثِ هزگ .ثیوبری ّبی ریَی را ًساشتٌس را هَرز هطبلؼِ لزار زاز

ًتبیج ًشبى زازًس،کِ احتوبل هزگ ٍ هیز زر . هَرز ثزرسی کززًس2006 تب 1993ٍ هیز ّب ثِ ٍیضُ زر هیبى سًبى  ثیي سبل ّبی 

ٍ % 37 سبػت را زر طَل رٍس هی ًشیٌٌس، ثِ تزتیت 6آى زستِ اس سًبى ٍ هززاًی کِ زر اظْبرات ذَز گفتِ ثَزًس کِ ثیش اس 

ایي ًتبیج تب سهبى اػوبل تغییزات زر سطح . سبػت زر طَل رٍس هی ًشیٌٌس3ثیشتز اس آى زستِ اس افزازی است کِ کوتز اس 18%

فؼبلیت ّبی ثسًی ثبثت ٍ ثسٍى تغییز ثبلی هی هبًس ٍ ّن چٌیي ًتبیج حبکی اس آى است کِ هزگ ٍ هیز ّبی ًبشی اس ثیوبری ّبی 

 .للجی ػزٍلی ثیشتز اس هزگ ٍ هیز ّبیی است کِ ثِ ػلت سزطبى رخ هی زٌّس

احتوبل .راثطِ ی فَق زر صَرتی هحکن تز هی شَز ،کِ ًشستي ّبی طَالًی هست ّوزاُ ثب سطح پبییي فؼبلیت ّبی ثسًی ثبشس 

هزگ ٍ هیز ثزای آى زستِ اس سًبى ٍ هززاًی کِ فؼبلیت ثسًی پبییي تزی زارًس ٍ هست سهبى ثیشتزی را صزف ًشستي هی کٌٌس 

 .ثیشتز هی ثبشس%48ٍ % 94،ًسجت ثِ گزٍُ هربلف 

 فبکتَر ّبی هتؼسزی ٍجَز زارًس کِ راثطِ ی هیبى ًشستي طَالًی هست را ثب افشایش احتوبل "زکتز پبًل ّن چٌیي اظْبر زارز

ػالٍُ ثز آى ،اثجبت شسُ است کِ ًشستي ثزای طَالًی هست پیبهس ّبی هْن هتبثَلیسوی را ثِ ّوزاُ ."هزگ ٍ هیز تَجیِ هی کٌس

هی آٍرز ٍ هی تَاًس ثز ػَاهل زیگزی چَى تزیگلیسیزیس،افشایش تزاکن لیپَپزٍتئیي ،کلستزٍل،لٌس ذَى ًبشتب،فشبر ذَى زر حبل 
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استزاحت ٍ لپتیي اثز ثگذارز کِ هی تَاى آى ّب را  اس جولِ ػالین فیشیَلَصیکی چبلی ٍ ثیوبری ّبی هشهٌی چَى ثیوبری ّبی 

 .للجی ػزٍلی زاًست

زر آذز ّوبى طَر کِ گفتِ شس ،پیبم ّبی ثْساشت ػوَهی ثبیستی شبهل تبکیس ثز افشایش سطح فؼبلیت ّبی ثسًی ٍ کبّش هست 

اس آى جب کِ جوؼیت لبثل هالحظِ ایی اس افزاز ثیشتز اٍلبت ذَز را زر حبلت ًشستِ سپزی هی کٌٌس،تشَیك ٍ .سهبى ًشستي  ثبشٌس

 .تزغیت آى ّب ثزای ثزذبستي اس حبلت ًشستِ ٍ لسم سزى هیتَاًٌس زر رسیسى ثِ حس هطلَة فؼبلیت ّبی ثسًی هَثز ٍالغ شَز
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