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تهديد سالمت در سايه

كمردرد و شانه درد

يكي از عوارض نشستن طوالني مدت ،كمردرد و شانه درد
است .در اين حالت بار اضافي بر عضالت شانه ،پشت و به ويژه
عضله ذوزنقه که گردن را به شانهها متصل ميکند ،وارد ميشود.

پوکي استخوان

پوک شدن استخوانها نيز ،از عوارض نشستن طوالني مدت
و بي تحركي است .فعاليتهايي مثل راه رفتن و دويدن باعث
ميشوند استخوانهاي باالتنه مستحکمتر و قويتر شوند.

آسيب به ديسک کمر

پيشرفت فناوری
در دنياي امروز كه
ادي تحت تاثير آن
گ نميكند ،افراد زي
لحظهاي درن
و پيشرفت فناوری
هند .بيترديد ظهور
خود را از دست ميد
يهايش
نوظهور با تمام خوب 
سالمت
است ،اما اين پديده
دگي ماشيني امروز،
یناپذیر دنياي امروز
داشته باشد .در زن
جزء جدای
زيادي در زندگي ما
چيز را تحت سيطره
ي
نف
م
ميتواند تاثيرات
كه عصر فناوری همه
ديده مي شود ،چرا
المتمان است .جاي
تحركات ديروز كمتر
يدي جدي براي س
حدي كه گاهي تهد
ازيم .به عنوان يك
قرار داده؛ به
رايط خودمان مياند
يرويم و نگاهي به ش
شستهايم و تحرك
دوري نم 
محل كار پشت ميز ن
از لحظه رسيدن به
ساعات كاري بدون
كارمند
ت هم پس از پايان
داني نداريم ،در نهاي
از خودروي شخصي
چن
براي رسيدن به خانه
صرف كمترين انرژي
ميكنيم .به گفته
ل عمومي استفاده
يا وسايل حمل و نق
و نشستنها ي
ت  ،كم تحر كي
متخصصا ن سال م
ي دارد كه در ادامه
وارض جبرانناپذير
يمدت ع
طوالن 
يخوانيد.
م 

كساني که زياد مينشينند ،در معرض خطر فتق ديسک کمر
قرار ميگيرند .نشستنهاي طوالني مدت ،عضله پسواس را که
از حفره شکمي ميگذرد ،منقبض ميكند و ستون فقرات فوقاني
را به جلو ميکشد .همچنين وزن باالتنه به جاي اينکه بر کل
ستون فقرات وارد شود ،دائم بر استخوانهاي نشيمنگاه وارد
میشود .اين عوامل همگي موجب صدمه ديدن ديسک کمر
میشود.

کند شدن عملکرد مغز

کند شدن عملکرد مغز هم از عوارض نشستن طوالنيمدت
است .حرکت عضالت باعث پمپاژ خون تازه و اکسيژن در سراسر
مغز و آزادسازي مواد شيميايي ميشود که عملکرد مغز و حالت
روحي را تقويت ميکند ،در حالي كه كم تحركي و نشستن
طوالني مدت تمام فعاليتهاي بدن از جمله عملکرد مغز را تحت
تاثير قرار ميدهد و آن را آهسته ميکند.

متورم شدن پاها

نشستن طوالنيمدت سبب انتقال مايعات بدن به سمت پاها
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