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دلیل ضعف عضالت کف دست چیست؟

باشــگاه خبرنــگاران :مصلحالدین
ادیــب حســامی اظهار کــرد :یکی از
مشــکالتی که در ناحیه مچ دســت و
مفاصل آن ممکن اســت در افراد بروز
پیدا کند بیشتر به دلیل استفاده بیش از
حد از عضالت دست است.
وی بیان کرد :بیماری سندرم تونل
کارپال بر اثر تحت فشــار قرار گرفتن
اعصاب کف دســت و کار بیش از حد
از آنها بروز پیدا میکند که متاســفانه این عارضه در دنیا و با تغییر روش زندگی بســیار شــایع
شده است.
ادیب حسامی با بیان اینکه سندرم تونل کارپال بر اثر ضعف عضالت در افراد ایجاد میشود،
افزود :با ضعف عضالت کف دســت و تحت تاثیر قرار گرفتن عصبهای این ناحیه بیحسی و
گزگز سراغ افراد آمده و این امر باعث ایجاد درد شدید در ناحیه کف دست می شود.
وی تاکید کرد :بر اثر بروز عارضه سندرم تونل کارپال افراد دیگر به خوبی نمیتوانند اشیا را
در دست گرفته و کارکرد دست ضعیف می شود که پزشکان برای رفع این عارضه پس از انجام
فیزیوتراپی در صورتی که این بیماری درمان نشود به ناچار عمل جراحی را تجویز میکنند.
ادیب حســامی اظهار کرد :برای جلوگیری از بروز سندرم تونل کارپال نباید به طور مداوم از
عصبهای کف دســت کار کشید و برای پیشگیری از این عارضه باید تمرینات کششی و ماساژ
دســت انجام شود .وی یادآور شــد :هنگام بروز بیماری سندرم تونل کارپال با تمرینات کششی
گرمایشی و لیزری عارضه قابل درمان است.

هپاتیت  Eاز چه راههایی منتقل میشود؟

ایســنا :رییس شــبکه هپاتیت با بیان اینکه آخرین همهگیری هپاتیت  Eدر ایران در ســال
 ۱۳۷۰درکرمانشاه رخ داد ،راههای انتقال این ویروس را تشریح کرد.
دکتر موید علویان با بیان اینکه هپاتیت  Eنوعی بیماری ویروســی منتقله از طریق آبهای
آلوده است ،گفت :این بیماری بیشتر به صورت همهگیری(اپیدمی) و یا تکگیر در شبه قاره هند،
آســیای مرکزی ،جنوب شــرقی آفریقا و مکزیک رخ میدهد .باید توجه کرد که این بیماری در
منطقه خاورمیانه نیز در کشــورهایی چون ایران ،عراق ،کردستان ،افغانستان و پاکستان گزارش
شــده اســت .در آفریقا نیز همه گیریهایی از الجزایر ،مصر ،سودان ،سومالی و اتیوپی گزارش
شده است.
وی با بیان اینکه اغلب این همهگیریها در ارتباط با آلودگی شــدید آبهای آشــامیدنی با
مدفوع انســان و حیوانات بوده است که معموال طی فصل بارندگی و یا بعد از به راهافتادن سیل
به وقوع پیوسته است ،اظهارکرد :راه انتقال این ویروس رودهای است و اولین بار در سال ۱۹۵۵
در هندوستان یک همهگیری( اپیدمی) از این بیماری گزارش شده است .در ابتدا به آن هپاتیت
رودهای میگفتنــد و آزمایشهای هپاتیت  Aو  Bدر آنها منفــی بود .این ویروس برخالف
هپاتیت  Bو  Cکه از راه خونی منتقل میشــوند ،از راه دهانی -مدفوعی منتقل میشــود و
سبب التهاب کبد خواهد شد.
علویان با بیان اینکه ویروس هپاتیت  Eدارای چهار نوع ژنوتیپ انسانی است،گفت :ژنوتیپ ۱
در کشورهای در حال توسعه مثل آسیا و آفریقا باعث اپیدمی میشود و ژنوتیپ  ۲درمکزیک و
آفریقا ،ژنوتیپ  ۳به صورت تک گیر در سراســر دنیا و در خوکهای اروپا و ژاپن و ژنوتیپ ۴
به طور اخص در آسیا دیده میشود .باید توجه کرد که هپاتیت  Eدر کشورهای در حال توسعه
آسیا ،خاورمیانه و شمال آفریقا یک مشکل بهداشتی مهم است .بیماری در این نواحی به صورت
همهگیری دیده میشــود و در کشورهای توســعه یافته مثل آمریکا و اروپای غربی به صورت
تک گیر بروز مییابد.
وی همچنین اظهار کرد :آخرین همهگیری هپاتیت  Eدر ایران در ســال  ۱۳۷۰درکرمانشاه
رخ داد .در عین حال مواردی از همهگیری این بیماری از شمال بغداد هنگام جنگ عراق گزارش
شده است .بیشترین موارد گزارش شده در کشورهای صنعتی و توسعه یافته مربوط به مسافرینی
است که از مناطق آلودگی بازگشتهاند .باید توجه کرد که این بیماری در کودکان بسیار نادر است
و بیشتر در بالغین جوان دیده میشود.

بدون کدام اندام ها می توانیم زنده بمانیم؟

تبیان :بدن انســان فوق العاده انعطاف پذیر است .هنگامی که یک واحد خون اهدا می کنید،
حدود  3.5تریلیون گلبول قرمز از دســت می دهید ،اما بدن به سرعت آنها را جایگزین می کند.
برخی اندام بدن نیز وجود دارند که در نبود آنها ،بدن همچنان می تواند به فعالیت خود ادامه دهد؛
به عنوان مثال افراد می توانند با نیمی از مغز ،زندگی نسبتا طبیعی داشته باشند.
برخی اندام دیگر نیز در بدن وجود دارند که بدون آنها ،فرد همچنان می تواند به زندگی خود
ادامه دهد .این دسته از اندام ها ،اندام غیر حیاتی نامیده می شوند.
طحال
طحال در ســمت چپ شــکم و در زیر دنده ها قرار دارد .این اندام اغلب درنتیجه جراحت و
آسیب دیدگی برداشته می شود .از آنجا که طحال در نزدیکی دنده ها قرار دارد ،مستعد ترومای
شکمی است .عدم تشخیص و درمان به موقع منجر به مرگ فرد می شود.
وقتی به داخل طحال نگاه می کنید( ،این اندام) دارای دو رنگ قابل توجه اســت :رنگ قرمز
تیره و رنگ ســفید .قرمز ،مسئول ذخیره سازی و بازیافت گلبول های قرمز است و سفید مرتبط
با ذخیره سازی گلبول های سفید و پالکت است.
امکان ادامــه حیات بدون طحال وجود دارد؛ به این دلیل کــه کبد نقش مهمی در بازیافت
گلبــول های قرمز و اجزای آن ایفا می کند .به طور مشــابه ،بافت هــای لنفوئیدی در بدن به
عملکرد ایمنی طحال کمک می کنند.
معده
معده چهار عمل اصلی :هضم مکانیکی از طریق منقبض شدن ،هضم شیمیایی از طریق آزاد
کردن اسید معده برای کمک به تجزیه غذا ،جذب و ترشح را انجام می دهد.
تروما یا ابتال به سرطان ،دالیل خارج کردن معده از بدن محسوب می شوند .زمانی که معده
برداشته می شود ،جراحان مستقیم ًا مری را به روده کوچک پیوند می زنند .به مرور ،این دسته از
افراد می توانند رژیم غذایی طبیعی همراه با مکمل های ویتامین داشته باشند.
اندام های تولید مثل
اندام های اولیه تولید مثل در زنان و مردان شامل بیضه ها و تخمدان ها هستند .این اندام ها
جفت بوده و افراد با یک بیضه یا تخمدان ســالم هم می توانند صاحب فرزند شــوند .در مردان،
ســرطان ،تروما ناشــی از درگیری ،ضربات در ورزش یا تصادفــات رانندگی ،علت های اصلی
برداشتن بیضه محسوب می شوند.
در زنان ،انجام عمل هیســترکتومی (برداشتن رحم و تخمدان در اثر ابتال به سرطان) باعث
توقف چرخه قاعدگی پیش از دوره یائســگی می شــود .در زنان ،برداشتن تخمدان ها منجر به
کاهش امید به زندگی نمی شود ،اما برخی مطالعات نشان می دهند که برداشتن هر دو بیضه می
تواند منجر به افزایش امید به زندگی در مردان شود.
روده بزرگ
روده بزرگ یا کولون لوله ای به طول  1.8متر اســت و وظیفه اصلی آن ،جذب آب و آماده
ســازی مدفوع از طریق فشرده سازی است .ابتال به سرطان یا سایر بیماری ها می تواند منجر
به برداشــتن بخش یا تمام روده بزرگ شــود .به افراد پس از عمل جراحی برداشتن روده ،رژیم
غذایی نرم توصیه می شود تا روند بهبودی به طور کامل طی شود.
کیسه صفرا
کیسه صفرا در زیر کبد و سمت راست باالی شکم ،درست در زیر دنده ها قرار دارد .صفرا به
طور مداوم برای کمک به تجزیه چربی تولید می شــود و زمانی که برای صفرا برای هضم نیاز
نباشد ،درون کیسه صفرا ذخیره می شود.
هنگامی که چربی را تشخیص می دهد ،هورمونی آزاد می شود که باعث منقبض شدن کیسه
صفرا و رها شدن صفرا درون روده برای کمک به هضم چربی می شود.
کلســترول اضافی در صفرا باعث ایجاد ســنگ صفرا می شود .سنگ های صفراوی با عمل
جراحی موسوم به کولسیستکتومی برای خارج کردن کیسه صفرا درمان می شود.
آپاندیس
آپاندیس یک ساختار کرمی شکل در محل تقاطع روده بزرگ و کوچک است .درحال حاضر
اعتقاد براین اســت که ایــن زائده ،محل امنی برای باکتری های خوب روده اســت .باتوجه به
ماهیت آپاندیس (انتهای بن بســت این زائده) ،زمانی که محتوای روده وارد آن می شود ،خارج
شدن از آن دشوار بوده و منجر به التهاب آپاندیس می شود که به آن ،آپاندیسیت گفته می شود.
در موارد حاد ،با انجام عمل جراحی ،زائده آپاندیس خارج می شود.
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ممنوعیت خوردن آب از قبل مانده

تبیان :اگر از جمله افرادی هســتید که به هنگام
خواب ،لیوان آبی در کنار رختخواب خود می گذارید
حتما مطلب زیر را به دقت مطالعه کنید.
همه ما آب از شــب گذشــته را که روی میز قرار
داشــته است ،نوشــیدهایم .حتی آب بطری را که در
ماشــین مانده! و یا بسیاری از مردم عادت دارند یک
لیــوان آب کنار رختخواب یا تخت خــود بگذارند تا
در صورت تشــنگی از آن بنوشند تا در حالت خواب
آلود مجبور به بیرون آمدن از رختخواب خود نباشند.
از سوی دیگر مرتب به ما توصیه می شود پس از
بیدار شدن مستقیم ًا یک لیوان آب بنوشیم .اما مساله
عجیب این اســت که هنگام نوشیدن آب متوجه مزه
عجیب و شــاید تا اندازه ای مختلف آن شوید .اما آیا
نوشیدن این آب برای بدن مضر نیست؟
حتی پارچ در بسته یا شیشــه آب میتواند ایجاد
مشکل کند؛ به این دلیل که پوست ما آلوده به عرق،
گردوغبار ،ســلولهای پوست و ترشحات بینی است
و زمانــی کــه دهانمان را روی بطــری میگذاریم،
این آلودگی وارد آب میشــود .بزاق دهان نیز حامل
باکتری است که باعث آلودگی آب میشود و با دوباره
نوشیدن آب باکتری وارد بدن میشود.
به گفته متخصصان مراقبتهای پزشکی هنگامی
که دهانتان را به بطری آب میزنید ســعی کنید آن
را در یک نوبت بنوشــید و بطری یک بار مصرف را
دوباره آب نکنید .افرادی که سیســتم ایمنی ضعیفی
دارنــد ،مانند بیمــاران پیوندی ،آنهایــی که تحت
شــیمیدرمانی قرار دارند یا افراد مبتال به اچ آی وی
یا ایدز نباید در معــرض آب آلوده قرار گیرند .این را
هم بدانید که فرقی ندارد آب معدنی باشــد یا از شیر
آب .زیرا متخصصان بر این باورند که  ۲۵درصد آب
معدنی آب لولهکشی است.
به احتمال زیاد میدانید که آب بدون سرپوش را
نباید نوشید زیرا بهداشــتی نیست .گرد و غبار ،مواد
زائد و حتی پشــه ممکن اســت هنگام شب در آب
لیوان بیفتد.
گفتنی اســت آب آشامیدنی ،دارای قند و پروتئین
نیســت از این رو به ســرعت هــدف میکروب های

پراکنده موجود در هوا قرار می گیرد .اما کســی دلیل
اصلی ایــن مزه عجیب آب داخل لیوان را نمی تواند
توضیح دهد .می توان میزان گــرد وغبار و باکتری
که ممکن است زمان خوابیدن داخل این لیوان جمع
شــده را تصور کرد ،این آب هم چنین دی اکســید
کربن را جذب و به گاز اسید کربنیک تبدیل می کند
و آلوده شــده و تغییر ترکیب شــیمیایی آن را نیز به
دنبال دارد.
گفتنی اســت ،آبی که مــزه آن تغییر کرده برای
نوشیدن مناسب نیست زیرا باکتری ها و گرد وغبار را
به خود جذب کرده است.

صفراوی ،ســوداوی ،دموی یا بلغمی ،شاید وقتی
این اســمها را میخوانید با خود بگویید كه مزاج افراد
دارای دو خصوصیت گرم و سرد است و چه ارتباطی به
صفرا ،سودا ،خون و بلغم دارد ،اما باید بدانید نامهای
گفته شــده اخالط چهارگانه بدن ما هســتند كه اگر
تعادل آنها برهم خورد عالئمی چون سنگینی ،غلظت
خــون و افزایش حرارت بدن بروز كرده و فرد را دچار
كسالت ،سســتی ،خوابآلودگی ،سردرد و كندذهنی
میكند .طبق تعریف ســازمان بهداشت جهانی طب
ســنتی مجموعهای است از دانســتهها ،مهارتها و
اعمال که بر پایه نظریهها ،باورها و تجربههای بومی
فرهنگهای مختلف اســت ،خواه که قابل شرح باشد
یا نباشــد ،که در بهداشت و نیز پیشگیری ،تشخیص،
بهبود و مداوای بیماریهای جســمی و ذهنی مورد
استفاده قرار میگیرند.
طب ســنتی در بسیاری نقاط جهان وجود دارد که
از جمله مشــهورترین انواع آن میتوان به طب سنتی
چین ،گیاهدرمانی و طب اخالطی (به کار برده شده در
طب سنتی ایرانی – علم مزاج شناسی ) ،شمنباوری
و آیورودا (به کار برده شــده در طب ســنتی هندی)
اشاره کرد.
در دنیــا  ۷۵۰هــزار گونه گیاهــان دارویی وجود
دارد کــه  ۱۰درصــد از این میزان خــواص درمانی
دارد .ســازمان جهانی بهداشت طی  ۳۰سال گذشته
اســتفاده از ظرفیت طب ســنتی و مکمل را در کنار
طب جدید در دستور کار خود قرار داده است ،ریشه دار
بــودن در فرهنگ مردم ،کل نگر بودن طب ســنتی
و ســهولت دسترســی و ارزانتر بودن خدمات طب
ســنتی از دالیلی است که این ســازمان در توسعه و
ترویج طب سنتی مد نظر دارد .مقصود ما از آنچه که
امروزه در ایران به عنوان طب سنتی شناخته می شود

آموزههایی اســت که ریشهی آن را می توان در قرن
سوم هجری و غالب ًا در ترجمه های عربی از آثار بقراط
و جالینوس یافت.
بهاری یا دموی
برخی افراد دارای طبع بهاری یا دموی هستند که
در طب ســنتی بــه گرم و تر معروف اســت و حجم
خون در آنها باالست ،با اشتها غذا میخورند ،معموال
چاق و درشــت اندام بوده و رنگ چهره آنها متمایل
به قرمز اســت.این افراد از نظر شخصیتی،روحیهای
مهربان و برون گرا دارند و بســیار اجتماعی هســتند
و چون مســتعد ابتال بــه بیماریهای قلبی و عروقی
و ســکتههای مغزی هســتند باید از غذاهایی با طبع
لطیف برای کاهش غلظت خون خود استفاده کنند.
صفراوی و طبع گرم و خشک
صفراویها طبع گرم و خشک دارند،معموال عصبی
و کم خواب هســتند و دیر چاق میشــوند و افرادی
برون گرا و اجتماعی هستند و چون دارای بدن گرمی
هستند از عوارضی چون خشکی دهان رنج می برند.
سوداوی و طبع سرد و خشک
گروه دیگر افراد ســوداوی هستند.این افراد دارای
طبع پاییزی ســرد و خشــک بوده معموال الغر اندام
هســتند و با اینکه خواب زیادی دارند اما اشــتهای
باالیی ندارند .از نظر شــخصیتی نیز بســیار حساس،
دقیق ،منظم و زود رنج هســتند .یبوست ،ادرار تیره،
کم اشــتهایی ،عطش ،تلخ شــدن دهان ،ســردرد،
ســرگیجه و دیدن خواب های ترسناک از نشانه های
مزاج صفراوی است و غذاهای چرب و سنگین صفرا
را زیاد میکند باید غذاهای سرد مصرف کرد.
بلغمی و طبع سرد و تر
افراد زمستانی یا بلغمی نیزبه علت سرد و تر بودن
طبعشــان دارای چربی زیادی در بدن بوده و مستعد

آب مانده در ماشین
آب باقیمانده در آفتاب گرم مکان مناسبی برای
پرورش باکتریهاست؛ به خصوص که از آن استفاده
شــده باشــد .با قرار دادن بطری آب در زیر صندلی
ممکن است گرما کاهش یابد اما باکتری رشد خواهد
کرد.
برخــی از انــواع بطریهای پالســتیکی حاوی
 BPAیا مواد شیمیایی مشابه است که میتواند در
آب نشت کند؛ به ویژه اگر در معرض نور آفتاب قرار
گیرد .تحقیقات نشان میدهد که  BPAمیتواند با
مشکالت مغزی و رفتاری ارتباط داشته باشد .اگر چه
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ســازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرده اســت که
سطح انتقال  BPAدر حد امن است ،استفاده از یک
بطری بدون  BPAمیتواند از بروز بیماری مربوط
به مغز پیشــگیری کند اما از رشد باکتری جلوگیری
نمیکند؛ به خصوص اگر از یک بطری فلزی استفاده
میکنید .البته مصرف آب کافی برای ســامت بدن
خوب اســت .بنابراین الزم اســت متوجه نشانههای
کمآبی بدن باشــیم .بنابراین توصیه میشود دهان را
به لبه بطــری نزنید یا بدون ایجاد تماس دهانی آب
بخورید یا این که به میزانی که تشــنه هســتید ،آب
بریزید تا ته لیوان آبی باقی نماند».

ممنوعههای سرماخوردگی!

عصــر ایران :گــردش خون یکــی از ارکان مهم
ســامت انسان محسوب می شــود .فعالیت قلب به
انتقال خون که اکســیژن و مــواد مغذی را به تمامی
بافــت ها و اندام های بدن ارســال مــی کند ،منتج
می شود .جریان خون در انتقال مواد زائد از بافت های
بدن و دفع آنها توسط کلیه ها و ریه ها نیز نقش دارد.
جریان خــون در سیســتم گردش خــون که از
ســرخرگ ها ،سیاهرگ ها و مویرگ ها تشکیل شده
است ،انجام می شــود .اما برای انجام بهینه ،موثر و
بدون مانع این کار ،بدن نیازمند مواد مغذی مناســب
است که برخی ویتامین ها را شامل می شود.
ویتامین B3
ویتامین  B3یا نیاســین یکــی از اعضای خانواده
ویتامین  Bاســت که از گردش خون ســالم حمایت
می کند .مطالعات نشــان داده اند که کمبود نیاسین
بسیار نادر است ،زیرا بیشــتر افراد این ویتامین را به
میــزان کافی از رژیم غذایی خــود دریافت می کنند.
مواد غذایی سرشار از نیاســین شامل چغندر ،ماهی،
بادام زمینی ،و دانه های آفتابگردان می شوند .افزون
بر این ،بسیاری از نان ها و غالت صبحانه با نیاسین

چاقی هستند.معموال دارای پوســتی سفید ،حرکاتی
کنــد و از لحاظ روحی و روانی تمایل به تنهایی دارند
و اغلب افرادی آرام و مالیماند .در طب سنتی و طب
اسالمی برای درمان سردمزاجی توصیههای فراوانی
وجود دارد .خوردن خوراکیهایی نظیر کشمش ،مویز،
نارگیل برای درمان سردمزاجی بسیار مفید هستند.
در حدیثی از امام صادق(ع) آمده اســت« :ناشــتا
کشــمش خوردن باعث روییدن گوشــت و محکمی
اســتخوان و نازکــی پوســت میشــود ».همچنین
میفرمایند« :خربزه بخورید؛ چرا که در آن ،ده ویژگی
اســت :پیه زمین اســت؛ نه دردی در آن هست و نه
فســادی؛ خوراک است؛ آب است؛ میوه است؛ سبزی
خوش است؛ شستوشــو دهنده است؛ خورش است؛
مثانه را میشوید؛ و ادرارآور است».
بذرها :بذر شــلغم ،بذر کلم ،بــذر گیاه گزنه ،بذر
لوبیا گرگی ،بذر ترتیزک آبی ،بذر هویج ،بذر مارچوبه،
بذر ترب ،بــذر یونجه ،بذر خربزه ،بــذر کرفس ،بذر
شنبلیله ،بذر کتان ،بذر شاهی.
حبوبات :نخود ،لوبیا ،باقــا و دانههای نفاخ و
دارای غذائیت زیاد.
میوهها :نارگیل ،انگور شــیرین ،مویز ،کشمش،
انجیر ،انار شیرین ،گالبی ،خربزه شیرین ،خرما .برای
افراد گرم مزاج هندوانه ،خیار و شفتالو مفید است.
سبزیجات :پیاز ،شاهی ،نعناع ،مارچوبه ،هویج،
تره ،شلغم ،ترب ،کلم ،کرفس ،خارخاسک
مغزها :بادام ،گردو ،پسته ،فندق.
ادویهها :زعفران ،کنجد ،عســل ،شکر سرخ ،سیر،
شــقاقل و مربای شــقاقل ،جوز هنــدی ،خولنجان،
زرمباد ،ســورنجان ،زنجبیل ،مربای زنجبیل ،دارچین،
فلفل ،داروفلفل ،آقرقرها ،بوزیدان ،ســیاهدانه ،کندر،
جینســینگ ،تودری سرخ و ســفید ،انیسون ،قسط
شــیرین ،زنیان ،مربای آمله ،انقوزه ،بهمن ســرخ و
ســفید ،دانههای داخل میوه کاج ،فلفل سفید ،فلفل
سیاه ،فلفل دراز ،هل بوآ.
داروهای فــوق را میتوان به طور جداگانه یا چند
عــدد از آنها را انتخاب کــرده و به صورت کفلمه یا
با نبات یا با عسل مخلوط کرده و هر روز میل شود.
سایر نکات

ویتامین هایی برای گردش خون بهتر
غنی می شوند .نیاســین به کاهش سطوح کلسترول
بد نیز کمک می کند ،بر همین اســاس ،از ســخت
شدن رگ های خونی یا آترواسکلروز (تصلب شرایین)
پیشگیری می کند.
در شــرایطی که برخی افراد ممکن اســت برای
پیشگیری از آترواسکلروز مکمل های نیاسین مصرف
کنند ،میزان بیــش از اندازه این ماده می تواند اثرات
نامطلوب به همراه داشــته باشــد .بر همین اساس،
مشورت با پزشک درباره دوز درست اهمیت دارد.
ویتامین E
ویتامین  Eگردش خون را به واســطه باز کردن
رگ های خونی که امکان جریان بدون مانع خون را
فراهم می کند ،بهبود می بخشد .ویتامین  Eدر تولید
گلبول های قرمز و پیشــگیری از لخته شــدن خون
نیز نقش دارد .از مواد غذایی سرشــار از ویتامین E
می توان به سبزیجات برگدار سبز ،مغزهای خوراکی،

دانه های خوراکی ،و روغن های گیاهی اشــاره کرد.
افزون بــر این ،بیشــتر غالت صبحانــه ،آبمیوه ها
و مارگاریــن نیز به طور معمول بــا ویتامین  Eغنی
می شوند .اگر قصد مصرف مکمل ویتامین  Eرا برای
پشــتیبانی از گردش خون را داریــد باید پیش از این
کار با پزشک خود درباره دوز درست مصرفی صحبت
کنید.
ویتامین C
ویتامین  Cکه به نام اسید اسکوربیک نیز شناخته
می شــود به پیشگیری از ایجاد پالک و آترواسکلروز
که می توانــد در گردش خون اختــال ایجاد کند،
کمک می کند .این ویتامین در حفظ انعطاف پذیری
رگ ها نیز نقش دارد.
میوه هایی مانند توت فرنگــی ،پرتقال ،هندوانه،
کیوی ،گریپ فروت ،طالبــی ،انبه و گوجه فرنگی و
ســبزیجاتی مانند بروکلی ،ســبزیجات برگدار ،جوانه

برای گرم مزاجان هندوانه ،خیار ،شــفتالو ،کاهو،
کدو ،خرفه مفید است.
پیه هندوانه ابوجهل برای ســردمزاجان و خشک
مزاجان در هر حالتی خوب است.
شــربت مویز کام ً
ال شــیرین و پرمایه ،شربت هر
مویزی که باشد مفید است.
دانه انیسون را با ریشه شیرینبیان دم کرده و آب
صافکرده آن نوشیده شود.
خوردن دانه خردل قهوهای با عسل.
خوردن دانه خردل سفید با شیر و شکر.
خوردن زنجبیل با خولنجان و پسته.
خوردن دانه کنجد با بذر کتان.
خوردن مخلوط تخم شوید و بادیان رومی به یک
اندازه.
 50تــا  100گرم پیــاز را روزی دو مرتبه همراه با
غذا میل کنید.
خوردن  1 - 5/0گرم زعفران با غذا.
خوردن  5 - 2گرم کرفس خام با غذا.
خوردن  2 - 1گرم تخم تره با شــیر به مدت چند
روز متوالی.
خوردن  10تا  20گرم موسیر همراه غذا.
 5 - 2گرم پوست دارچین را کوبیده .سپس در یک
لیوان آب جوش ریخته و مدت نیم ساعت بماند تا دم
بکشد .سپس آن را صاف کرده و روزی سه بار ،هر بار
یک فنجان میل شود.
 4 - 2گرم گیاه مارچوبه را کوبیده .سپس در یک
لیوان آب جوش ریخته و مدت نیم ساعت بماند تا دم
بکشد .سپس آن را صاف کرده و روزی سه بار ،هر بار
یک فنجان میل شود.
 30گرم مغز فندق را کوبیده با عسل مخلوط کرده
و خورده شود.
نخود را در آب تازه آن خیســانده تا پرورده شــود
سپس خورده شود.
مغز به دانه بدون پوســت را خوب جویده و خورده
شود به خصوص برای گرم مزاجان مفید است.
 5گــرم جینســینگ 10 ،گرم خولنجــان 5 ،گرم
زنجبیل را آسیاب کرده روزی  2گرم دمکرده با عسل
شیرین نموده میل شود.

بروکسل و کدو مسمای زمســتانی برخی از بهترین
منابع غذایی برای ویتامین  Cهستند.
ویتامین K
ویتامین  Kبرای لخته شــدن خون حیاتی است.
کمبــود این ویتامین می تواند بــه خونریزی بیش از
حد منجر شــود ،که ممکن اســت از بینی یا لثه آغاز
شود .مطالعات نشــان می دهند که افزایش مصرف
ویتامین  Kمی تواند خطر خونریزی ناشی از بیماری
کبدی ،ســندرم های مرتبط با بد جذبی یا اســتفاده
طوالنی مدت از آنتــی بیوتیک ها را کاهش دهد .از
مواد غذایی با محتوای باالی ویتامین  Kمی توان به
کیل ،اسفناج ،چای سبز ،کاهوی برگ تیره ،کلم ،برگ
شلغم و مارچوبه اشاره کرد.
ویتامین B6
ویتامیــن  B6گردش خون را به واســطه توانایی
مبــارزه با رادیکال هایی که موجب ســخت شــدن
رگ های خونی می شوند ،بهبود می بخشد .از بهترین
منابع برای این ویتامین می توان به ماهی تن ،گوشت
سینه بوقلمون ،گوشت سینه مرغ ،سیر و برگ خردل
اشاره کرد.

