اثرات جسمی فعالیت بدنی بر سالمت

.1

.2

.3

.4

دستتت ا قلب و عروق :فعالیت بدنی منظم و کافی باعث تقويت عضللل ق ب و ايجاد
ضربانهای قویتر و منظمتر میشود و در نتیج مقدار خونی ک با هر ضربان از ق ب خارج میشود،
بی شتر خواهد شد .نقش ديگر فعالیت بدنی بر سالمت ق ب و عروق ،گ شادکردن رگهای بدن ا ست
ک همزمان با افزايش جريان خون و تعداد ضربان ق ب ،مانع از تنگی عروق در اثر ر سوب مواد
چربی میشود و از بروز سکت های ق بی ج وگیری میکند.
د س ا گوارش :فعالیت بدنی باعث افزايش حرکات روده و ج وگیری از يبو ست می شود ک
همین موضوع مانع از بروز چاقی ،بواسیر ،شقاق و سرطان روده بزرگ خواهد شد .با آسانتر شدن
حرکات د ستگاه گوارش و عبور سريع تر محتويات رودهها ،روده بزرگ برای مدت زمان کمتری در
تماس با مواد باقیمانده ه ضم خواهد بود و کمتر تو سط آنها تحريک می شود .همین م سال مانع از
سرطانی شدن س ول های دستگاه گوارش خواهد شد.
دس ا اسكل ي عضالني :فعالیت بدنی با افزايش مصرف انرژی ،افزايش توده عضالنی و
افزايش سوخت و ساز بدن ،مانع از افزايش وزن می شوند .با کاهش وزن ،ف شار ا ضافی از روی
مفاصلل م تهب برداشللت می شللود و روند آرتروز مفاصلل و عاليم آنها مانند درد هنگام حرکت،
خشکی صبحگاهی مفاص و ضعف عضالنی برطرف میگردد.
ساير بخشهای بدن :با افزايش سن ،مصرف انرژی پاي ای بدن کاهش میيابد .فعالیت بدنی
توده عضالنی بدن را حفظ میکند و مصرف انرژی پاي را افزايش میدهد و ب اين ترتیب پديدة
سالمندی را ب تأخیر میاندازد .فعالیت بدنی منظم و کافی باعث افزايش قدرت سی ستم ايمنی و
کاهش بیماری و عوارض ناشللی از آنها میشللود .فعالیت بدنی منظم و کافی باعث اسللتحکام

استخوان شده و از پوکی استخوان ب ويژه در زنان ج وگیری میکند .فعالیت بدنی س ولهای بدن
را ب انسللولین حسللاستر میکند و با پیشللگیری از ابتالء ب بیماری ديابت نوع ،2در مبتاليان ب
ديابت باعث کنترل قند خون می شود ودر نتیج  ،نیاز ب انسولین و داروهای ديابت را کم میکند.
فعالیت بدنی منظم و کافی موجب کاهش چربیهای خون مضللر و افزايش چربی خون مفید می
شود .در نهايت ،فعالیت بدنی منظم و کافی از ابتال ب سرطان سین و رحم در زنان پی شگیری
میکند.

