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سردردهای شدید بدون علت ،نتیجه خروپفهای
شبانه

مطالعات جدید نشان داده است که اگر فرد دائما احساس خستگی کند و دچار سردردهای
شــدید بدون دلیل مشخص باشد و فشار خون باالیی داشته باشد ،نشانه خروپفهای شبانه
فرد میباشد .خروپف همچنین میتواند نشانهی مشکالت سالمتی جدی مانند( )OSAیا
همان آپنه انسدادی خوابباشد.
تحقیقات نشــان داده اســت بیش از  18میلیون آمریکایی خروپــف میکنند که این به
بیماری آپنه انســدادی خواب مربوط میشــود ،عالوه بر آن کســانی که از ( )OSAرنج
میبرند مکررا نفس کشــیدن آنها در طول شب متوقف میشود و علت آن انسداد نسبی راه
هوایی آنهاست.
این تحقیقات نشــان داده است که انسداد نسبی راه هوایی زمانی اتفاق میافتد که فرد با
کمبود اکســیژن روبه رو شده و باعث بسته شدن مسیر گلو ،فک و ماهیچه زبان میشود و
این بیماری به رفالکس اسیدی معده ،کاهش حافظه ،افسردگی ،سکته قلبی و سکته مغزی
مربوط میشــود .درمان آپنه انســدادی خواب و تشخیص آن بسیار گران است و درمان آن
تحت پوشش بیمه نیز قرار نمیگیرد.
تحقیقات اخیر نشان داده است استفاده از زیر چانه بند (ویولون) در هنگام خواب میتواند
راه درمانی موثری باشد زیرا این روش میتواند باعث جلوگیری از انسداد مسیر هوایی باشد.

تنقالت را از خود دور کنید

مهدی آزما ،متخصص طب فیزیکی و توانبخشی گفت :وقتی پشت میز مینشینیم ،تمایل
ما به خوردن مواد غذایی و تنقالت بیشتر میشود و از اینکه مصرف بیرویه و زیاد این مواد
برای بدن از جمله استخوانها مضر است ،غافل هستیم.
وی با اشاره به لزوم همراه داشتن غذاهای سالم و پرهیز از مصرف غذاهای بدون ارزش
غذایی ،تاکید کرد :بررســیها نشــان میدهند افرادی که تنقالت و مواد خوراکی را در کنار
خود نگهداری میکنند ،بیشــتر از دیگران اقدام به مصرف این مواد کرده و در نتیجه بیشتر
در معرض مشکالت استخوانی و حتی عضالنی و مفصلی هستند.
آزما ادامه داد :بهتر اســت تنقالت و مواد خوراکی را در یک قفسه یا میز دور از دسترس
قرار دهیم تا اینکه کمتر از آنها استفاده کنیم .وی گفت :در مقابل الزم است آب در دسترس
باشد و حداقل هر دو ساعت یکبار ،یک لیوان آب مصرف شود.
آزما افزود :عالوه بر موارد فوق برای پیشــگیری از عارضههای ارتوپدی و سالمت بهتر
اســتخوانها ،مفاصل و عضالت بدن ،باید از مصرف زیاد وعده ناهار پرهیز کرد و آن را به
دو قســمت تقسیم کرده به طوری که یکی را حدود ساعت  12و یکی را حدود ساعت  3یا
 4خورد.

نوزاد نارس ،نتیجه شنیدن صدای زنگ تلفن همراه

کارشناسان هشدار میدهند استفاده از تلفن همراه و صدای زنگ بلند آن می تواند سبب
وحشت کردن جنین و اختالل در خواب جنین شود.
گفتنی اســت ،صدای زنگ تلفن همراه ،انواع صداهای اخطاری ،هشــدار دهنده و حتی
اعالن دریافت پیام کوتاه میتواند باعث استرس جنین شود.
بررســی ها نشان میدهند ،کارشناسان مرکز پزشــکی  wyckoffدر نیویورک ایاالت
متحده ،این نتایج را با انجام اســکن از جنین در حالی که صدای زنگ تلفن همراه شــنیده
میشــود بدســت آوردهاند .کارشناسان مواردی مانند گرفتن ســر ،دهان باز ،تکان خوردن
ناگهانی و باز شــدن چشمها را در جنینها هنگام شنیدن صدای زنگ تلفن همراه شناسایی
کردهاند.
پزشــکان توصیه میکنند مادران تلفن همراه را از نوزادان دور نگه دارند و یا آن را کامال
بیصدا کرده و ســعی کنند با تنظیم دقیق زمان خواب ،از بیدار شــدن توسط زنگ ساعت
خودداری کنند .پزشــکان این نتایج را با تحقیق بر روی  28زن که در  3ماهه سوم بارداری
خود (حدود  7الی  9ماه) بوده اند بدست آوردهاند .کارشناسان اعتقاد دارند بیخوابی و ترس
نوزادان سبب تولد نوزاد نارس ،فشار خون باال و وزن کمهنگام تولد نوزاد میشود.

فستفودها؛ عاملی موثر در ایجاد اختالالت
هورمونی

نسیم ســنجری ،رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایی درخصوص شایعترین بیماری
ی «پیسییو» از بیماریهای شایع در بین خانمها محسوب
در بین خانمها اظهار کرد :بیمار 
میشــود .وی افزود :بیماری پیسییو در خانمها بر اثر اختالالت هورمونی ایجاد میشود و
این مسئله نیز به دلیل استرس در بین خانمها به وجود میآید البته بروز اختالالت هورمونی
بیشتر به نوع تغذیه فرد بستگی دارد.
رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایی با اشــاره به مســائل تغذیــهای موثر در ایجاد
اختالالت هورمونی بیان کرد :مصرف فســتفود ،میوهها و مرغهای هورمونی میتواند در
بروز اختالالت هورمونی بین خانمها موثر واقع شود.

روش های نگهداری مواد غذایی

پژوهشــگران عالوه بر خوردن مواد غذایی سالم توصیه اکید میکنند افراد مواد غذایی را
در شرایط خاص برای حفظ سالمت ،بهبود کیفیت و حتی طعم بهتر قرار دهند.
گفتنی اســت ،بر اســاس جدیدترین پژوهشها میوه آووکادو بایــد در یخچال تا قبل از
مصرف نگهداری شــود ،سیب زمینی شیرین و ســیر در یک اتاق تاریک و خنک نگهداری
شــوند و نیز ســبزی برای حفظ رطوبت و تازگی در آب نگهداری شــود .بررسیها نشان
میدهند ،ذخیره ســازی درست مواد غذایی مانع از فاسد شــدن آنها و نیز صرفه جویی در
هزینهها میشود.
پژوهشگران بر همین اساس توصیه میکنند سیب داخل پوشش یا کیسه در یخچال اما
انواع مرکبات مانند پرتقال ،لیمو و یا لیمو ترش بدون پوشش یا کیسه در قفسههای پایینی
یخچال نگهداری شــود .برای حفظ تازگی و سالمت موز نیز پزشکان توصیه میکنند بدون
خارج کردن از غالف و در یک فویل آلومینیومی این میوه نگهداری شود.
میوه انگور نیز باید در یخچال در یک کیسه پالستیکی دارای منافذ بزرگ ذخیره شود.
پنیــر تازه باید در آب نمک در یخچال نگهداری شــود و هر چنــد روز یکبار آب نمک
آن عوض شــود .برخی از ســبزیجات مانند کرفس نیز باید به جای قرار گرفتن در کیســه
پالستیکی در فویل آلومینیومی در یخچال قرار بگیرند.

شیوهای ابتکاری
برای ساکت کردن هذیانهای ذهنی

برخی اوقات یک ریتم موســیقی ،یک ملودی یا یک نغمــه در ذهن فرد به طور مرتب
تکرار میشــود و در این مواقع فرد دچار نوعی آشفتگی روحی ،عدم تمرکز و کاهش حضور
ذهن می شود .پژوهشگران به افرادی که در چنین حالتی قرار دارند توصیه میکنند آدامس
بجوند .براســاس تحقیقات محققان دانشگاه «ریدینگ» بر روی  98فرد داوطلب ،جویدن
آدامس به بهترین نحو ســبب برطرف کردن افکار مزاحم در آنها شــده است .براساس این
تحقیــق ،جویدن آدامس بهتر از هرکار دیگر و یا خوردن هر نوع ماده غذایی دیگر میتواند
ذهن را در چنین مواقعی آرام کند.

موثرترین راهکار درمان بیخوابی

علی فرهودیان ،متخصص روانپزشــکی گفت :نگاه مختصر به داروهایی که عموما برای
بی خوابی تجویز میشــود نشان میدهد شیوع اختالالت خواب در معتادان بیش از سایرین
اســت .وی گفت :عوامل متعددی نظیر اختالالت روانپزشــکی همراه (افسردگی ،اضطراب
و ،)...مشــکالت طبی (دیابت ،بیماری انسداد ریوی ،فشار خون) ،شکل سبک زندگی (نبود
فعالیتهای بدنی ،نبود ساعت خواب منظم) و ...منجر به اختالالت خواب میشود.
فرهودیان با اشــاره به موارد باال افزود :تمــام افراد درمانگر بویژه درمانگران حوزه اعتیاد
کــه در بهبود اختالل خواب نقش آفرینی میکنند باید با شناســایی عوامل اختالل خواب،
شناسایی داروهای مصرفی بیماران ،بیماری زمینهای افراد و ...نسبت به تجویز دارو مبادرت
ورزند تا شاهد آسیبهای ناشی از تجویز بی خوابی در افراد نباشیم.
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زانو درد در هر موقعیتی احتمال دارد ســراغ تان
بیایــد .وقتی در حال باال رفتن یا پایین آمدن از پله
هســتید ،وقتی رانندگی می کنید و مدت هاست که
پشــت فرمان اتومبیل تان نشسته و زانو های تان
را حرکت نداده اید ،زمانــی که دویده اید و پس از
چند ساعت درد زانو ،امان تان را می برد و ...در این
میان بعضی دردهای زانو را باید جدی گرفت و برای
درمانشان حتما به پزشــک مراجعه کرد .اما بعضی
درد ها هم بد قلق نیستند و تنها با استراحت و انجام
چند کار ساده برطرف می شوند.
دکتر رضا امید ظهــور و دکتر عباس دقاق زاده،
متخصصــان ارتوپــد ،مفاصــل ،طــب فیزیکی و
توانبخشــی درباره هفت نشــانه ای که می گویند
زانوی شما بیماری است ،توضیح می دهند.
 - 1واقعا زانویتان درد می کند؟
زانــو از اجــزای مختلفی تشــکیل شــده و بر
خالف تصــور عموم که فکر مــی کنند این عضو
فقط همان چیزی اســت که می شناسند ،نیست و
شامل مجموعه عضالت اطراف ران ،ساق پا و خود
زانوســت .زمانی که بحث درد زانو مطرح می شود،
باید نگاه کلی تری به موضوع داشته باشیم تا بدانیم
مشکل اصلی کجاست.
 - 2صدا می دهد؟
صدا دادن زانو به تنهایی مشکل زا نیست و علت
خاصی هم ندارد .گاهی اوقات ممکن اســت هوا در
ناحیــه زانو گیر کند و با آزاد شــدن هوا ،صدایی از
آنجا شنیده شود.
بعضی وقت هــا هم این صدا می تواند نشــانه
ساییده شدن دو استخوان به یکدیگر باشد ،بنابراین
نگران کننده نیســت و با مصرف داروی مســکن و
استراحت برطرف می شود .اما این صدا زمانی شکل
جدی تری به خود می گیرد که همراه با درد باشــد.
اگر فردی احساس کرد صدای زانویش همراه با درد
است ،بحث بیماری زانو مطرح می شود.
در کنار این مسئله درد های ارجاعی از ناحیه ران،
کمر یا مچ پا نیز مطرح هستند.
موقع صدا دادن زانو ایــن امکان وجود دارد که
مهره های ســوم و چهارم کمر دچار مشــکل شده
باشــند که در این صورت فرد حتما باید به پزشک
مراجعه کند تا مشخص شود کدام ناحیه مشکل دارد
و درمان مناسب تجویز شود.
 - 3وقتی می نشینید ،درد می گیرد؟
زیر استخوان کشکک زانو ،غضروفی وجود دارد
کــه با زانو مفصل می شــود .در حالت طبیعی ،این
غضروف شــکل صاف و مســطحی دارد ،اما بر اثر
وجود عواملی ممکن است دچار ساییدگی شود.
پیدایش این ســاییدگی دو علت دارد؛ علت اول
مربوط به افزایش ســن است که وقتی باال می رود،
این غضروف دچار ساییدگی می شود.
نوع دوم ســاییدگی در دخترانی که در سن رشد
قرار دارند ،دیده می شــود ،چون رشــد سریعی در
سنین جوانی وجود دارد ،اختالف قدرت عضالت دو
طرف کشکک ،باعث کشیده شدن کشکک به یک
سمت می شود و با این کشیدگی ،کشکک در مسیر
طبیعــی خود حرکت نکرده و فرد احســاس درد در
جلوی زانویــش می کند و این درد با چمباتمه زدن
یا نشستن بی حرکت ،تشدید می شود .گاهی اوقات
جهت پیشگیری از ابتال به سرطان پروستات بهتر
است موارد زیر رعایت شوند:
 - 1مصــرف ســبزیجات از خانــواده کلــم مثل
بروکلی ،کلم و گل کلم چون حاوی آنتی اکســیدان
و ایزوتیوسیانات ها هستند.
 - 2مصرف ماهــی و روغن های گیاهی به دلیل
آنکــه غنی از امگا 3هســتند احتمال ابتــا به انواع
سرطان از جمله سرطان پروستات را پایین می آورند.
 - 3مصرف موادغذایی حاوی ویتامین  Eســبب
کاهش هیپرتروفی پروستاتیک شده و از غدد در برابر
سرطان محافظت می کنند .روغن های گیاهی ،گردو،
گندم و غالت کامــل از جمله منابع غنی ویتامین E
هستند.
بدن هر یک از ما بوی خاصی دارد که ناشــی از
عوامل مربوط به سالمتی ،ژنتیکی و بهداشت فردی
اســت ،اما بویی که از زیر بغلها ساطع میشود به
میزان زیادی به مواد غذایی مصرف شــده بستگی
دارد .بــه این معنی که مصــرف برخی مواد غذایی
میتواند بــوی بد را از بین ببــرد و دیگر نیازی به
اســتفادهی زیاد از دئودورانت های حاوی آلومینیوم
و اسپریهایی که ترکیبات شیمیایی هستند نیست.
آب
یکــی از بهترین و موثرتریــن روشهای مقابله
با بوی بد بدن شستشــوی بدن با آب تمیز اســت.
متخصصان حوزهی ســامتی بر این عقیده هستند
که نوشــیدن آب کافی و تأمیــن آب بدن نیز برای
خالص کردن کبد ،کولون و کلیهها از شر توکسین ها
و ســموم و بهبود گوارش و دفع مدفوع موثر است.
افــزودن اندکی آب لیموتــرش در یک لیوان آب و
نوشیدن آن بعد از بیدار شدن به تمیزی و پاکسازی
دستگاه گوارش کمک زیادی میکند .عدم نوشیدن
آب کافی باعث میشود که مواد غذایی هضم نشده
و ســموم در بدن باقیمانده و در مجاری دســتگاه
گوارش ،فاسد و باعث ایجاد بوی بد بدن شود.
پروبیوتیک ها
ماســت و کفیر منبع فوقالعادهی پروبیوتیک ها
هستند .عالوه بر این مواد غذایی تخمیر شده مانند
کیمچی (خوراک تخمیر شــدهی ســنتی کرهای) و
ســرکه ســیب نیز باعث دفع باکتریهای گوارشی
میشــوند .پروبیوتیک های موجــود در مواد غذایی
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نشانه هایی که می گویند زانویتان بیمار است

نیز این درد به پشت زانو کشیده می شود.
زمانی که درد در مراحل اولیه است ،آسیب زیادی
فرد را تهدید نمی کند و با تمرین ورزشــی مشکل
حل می شــود .امــا اگر این حالت ادامــه پیدا کند،
غضروف کم کم دچار ساییدگی می شود.
تمرین های ورزشی را هم بر اساس نوع مشکل
به بیمار تجویز می کنیم و بیشــتر بر اساس تقویت
عضالت داخلی ران و کشــش عضــات خارجی
متمرکز است.
البته قبل از آن الزم است فرد بدنش را با استفاده
از حرکات کششــی گرم کند و در عین حال مراقب
باشد تا از انجام حرکاتی مثل زانو زدن ،باال و پایین
رفتن از پلــه ،چمباتمه زدن ،دویدن در ســرازیری
و ســرباالیی و دوچرخه ســواری با ارتفاع کم زین
خودداری کند ،چراکه انجــام این کارها وضعیت را
بدتر می کنــد .این بیماران باید از کفش مناســب
اســتفاده کنند و در بعضی موارد خاص ،کفی طبی
تجویز می کنیم .در موارد بسیار کمی هم الزم است
فرد جراحی شود .اما اغلب بیماران با انجام اقدامات
توانبخشی بهبود پیدا می کنند.
 - 4زمستان ها بیشتر درد دارید؟
قبل از هر چیز بهتر است توضیحی درباره آرتروز
داشته باشــیم .آرتروز نوعی بیماری است که سبب
بــروز درد و التهــاب در مفاصلی مثــل زانو ،مچ و
انگشتان دست می شود.
آرتروز دالیل مختلفی دارد و با ساییدگی مفاصل
همراه اســت .این بیماری همچنین ممکن است با
افزایش سن خود را نشان دهد.
آرتروزی که در اثر باال رفتن ســن بروز می کند،
شــایع ترین نوع آرتروز اســت که بــه آن آرتروز
اســتخوان نیز مــی گویند .نوع دیگــری از آرتروز
هم وجــود دارد که در آن سیســتم ایمنی بدن به
غضروف های مفاصل حمله می کند و آنها را از بین
می برد.
امــا در اینکه تغییرات آب و هوایی و ســرما در
احســاس درد در بیماران آرتروزی موثر است یا نه،

باید گفت که بسیاری از یافته های تحقیقاتی بیانگر
این نکته هســتند که عواملی مثل کاهش فشار هوا
و افزایش رطوبت ،عالئم آرتروز را بدتر می کنند.
نظریه دیگری هم می گوید که کاهش فشــار با
رطوبت رابطه مســتقیمی دارد و باعث ورم مفاصل
شده و در نهایت سبب بروز درد در بیماران می شود.
رطوبت نیز همین تاثیر را روی فرد آرتروزی دارد.
نشــانه های آرتــروز زمانی بدتر می شــوند که
ماهیچــه هایی که دور مفاصل قرار دارند ،به راحتی
منقبض شوند .هوای ســرد هم دقیقا همین کار را
می کند و باعث سفت شدن ماهیچه ها شده و آرتروز
را دردناک تر می کند.
البتــه به این نکته نیز باید اشــاره کنیم که تاثیر
هوای ســرد روی مفصل ها در همه افراد یکســان
نیســت و برخی افراد مبتال به آرتروز ،از بدتر شدن
عالئم در هوای بارانی یا بادی گله می کنند.
این افــراد با رعایت دو نکته مــی توانند از درد
ناشی از سرما در امان باشند؛ اول اینکه مفاصل خود
را گرم نگه دارند و در هوای ســرد ،لباس های گرم
بپوشند .دوم اینکه اگر بیماران حس می کنند عالئم
بیماری در آب و هوای خاصی بدتر می شود ،فعالیت
سنگین و طوالنی مدت انجام ندهند.
 - 5قفل می کند؟
قفل کردن زانو یعنی اینکه روی زمین چهارزانو
نشسته اید و یکدفعه می بینید نمی توانید از جایتان
بلند شــوید .این حالت بیشــتر وقت هــا در زمان
نشستن روی زمین یا هنگام باال رفتن از پله ها و...
رخ می دهد و ســبب ترس و وحشت فرد می شود و
همراه با درد نیز هست.
در حالت عادی ،زانو مثل لوالی در عمل می کند.
اگر چیزی بین لوالی در قرار دهید ،طبیعتا دیگر کار
نمی کند .در مورد زانو نیز همین طور اســت و وقتی
چیزی جلوی حرکت عادی زانو را بگیرد ،اصطالحا
می گویند که زانو قفل کرده است.
قفل شــدن زانو معموال بر اثر شکستن تکه ای
غضروف یا احتماال قطعه ای استخوان جدا شده در

مواد غذایی برای پیشگیری از
سرطان پروستات
 - 4مصرف غالت ســبب افزایش میــزان فیبر،
سلنیوم و ویتامین  Eو همچنین ترکیبات فیتوشیمیک
در بدن شده که در پیشگیری از سرطان مفید است.
 - 5تحقیقات اخیر پژوهشــگران نشان داده است
مصرف گوجه و مشتقات آن چون حاوی لیکوپن است
می تواند خطر ابتال به ســرطان پروستات را کاهش
دهــد .گوجه به ویژه وقتی می پزد لیکوپن بیشــتری
آزاد می کند .به همین دلیل املت گوجه و ســوپ آن

نه تنها مانع از چاقی می شود بلکه از بروز سرطان هم
جلوگیری می کند.
 - 6ســلنیوم که در گــردو ،میوه هــای دریایی،
برخی گوشــت ها ،ماهی ،گل گندم ،دانه گندم و برنج
قهوه ای موجود اســت و از بروز ســرطان پیشگیری
می کند.
 - 7مواد غذایی حاوی سویا از هیپرتروفی پروستات
پیشــگیری کرده و رشد تومورها را کند می کند .دلیل

مواد غذایی برای اینکه بدنتان بدبو نباشد

تخمیر شده باعث تولید باکتریهای سالم میشوند
کــه به تجزیهی کربوهیدراتهای هضم نشــده در
رودههــا کمک میکنند و به این ترتیب از تولید گاز
جلوگیری میشود.
محققــان آمریکایی به مــدت  4هفته دردهای
شــکمی و بوی بد بدن برخی افراد بزرگسال سالم
کــه پروبیوتیک مصرف میکردند را مورد بررســی
قرار دادند .نتایج این بررسیها نشان میدهد افرادی
که محصوالت غذایی حاوی پروبیوتیک بیشــتری
مصــرف میکنند کمتر از مشــکالتی مانند التهاب
شــکم ،گاز ،کرامپ های عضالنــی ،نفخ و بوی بد
بدن رنج میبرند .اگر نمیخواهید بدنی بد بو داشته
باشید حتم ًا ماست و دیگر محصوالت غذایی حاوی
پروبیوتیک ها را در برنامهی غذاییتان بگنجانید.
کلروفیل
محققان دانشــگاه کلمبیا به این نتیجه رسیدهاند
که کلروفیــل ،همان ترکیب شــیمیایی گیاهی که
نور را جــذب و باعــث تولید انرژی و رنگ ســبز
جلبکها و گیاهان میشــود ،میتواند بوی رودهها
و جریان خون را به طور طبیعی خنثی کند .گشــنیز،
جوانهها ،جعفری و دیگر ســبزیجات برگ سبزدار و
برگهای چای سبز حاوی بیشترین میزان کلروفیل
و آنتیاکسیدانها هستند که به خالص شدن بدن از
شر سموم و رادیکالهای آزاد کمک زیادی میکنند.

این مواد غذایی سرشــار از کلروفیل ،بهترین درمان
طبیعی بوی بد دهان و بوی بد بدن هستند.
زینک (روی)
زینک یا همان روی شــهرت زیادی در مقابله با
بوی بد بدن دارد و به همین دلیل در ترکیبات اصلی
دئودورانت هــا و محصوالت بهداشــتی مربوط به
دهان مانند خمیردندان استفاده میشود .این عنصر
مغذی نقــش مهمی در کنتــرل و کاهش ضایعات
داخلی بــدن و روند تصفیه و پاکســازی بدن دارد.
محققان دانشــکدهی پزشکی دانشــگاه ماریلند به
این نتیجه رسیدهاند که زینک قدرت آنتیاکسیدانی
دارد و ســلولهای بدن را در برابر آسیبهای ناشی
از رادیکالهــای آزاد محافظــت میکند .به همین
دلیــل نیز کمبود زینک را بــا ایجاد بوی بد دهان و
یا بوی بد بدن در ارتباط میدانند .اگر شما نیز از این
قبیل مشــکالت رنج میبرید بهتر است با مشورت
با پزشــک ،مکمل زینک مصــرف کنید تا ذخیرهی
این عنصر مغذی در بدنتان افزایش پیدا کند .عالوه
بر ایــن میتوانید با مصرف مواد غذایی سرشــار از
زینک مانند مغزهــا ،تخمهی آفتابگردان و غذاهای
دریایی زینک بدنتان را بــاال برده و با بوی بد بدن
مقابله کنید.
منیزیم
منیزیم یــک مادهی معدنی ضروری اســت که
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نوعی التهاب استخوانی غضروفی بروز می کند .این
قطعه استخوان یا غضروف در حفره زانو معلق است
تا وقتی که بین دو ســطح مفصلی گیر بیفتد و پس
از آن است که توانایی حرکت را از زانو می گیرد.
با اینکه قفل شــدگی زانو ممکن اســت با کمی
استراحت کردن برطرف شود ،اما فکر نکنید به طور
کامل درمان شــده ،چراکه اگر قطعه ای استخوان
یا غضروف ســبب قفل شدن زانو شده باشد ،آسیب
جدی به دنبال خواهد داشت.
به همین علت اگر در حرکت زانوی تان با مشکلی
مواجه شدید ،بهتر است پزشک آن را بررسی کند.
گاهی اوقات آســیب دیدگی بر اثر قفل شــدگی
زانو به حدی است که ممکن است به عمل جراحی
نیاز داشته باشــد ،بنابراین اگر دیدید زانوی تان در
حالت خمیده یا کشــیده دچار قفل شــدگی شده یا
زانو کشــیده یا خم نمی شود ،بهتر است به پزشک
متخصص مراجعه کنید.
 - 6وقت رانندگی درد می گیرد؟
چون در مسافرت ها فرد روی صندلی می نشیند
و گاهی تا ســاعت های متمادی ،تغییر وضعیتی در
او مشــاهده نمی شــود ،بی حرکتی مفاصل روی
تاندون ها ،ســبب بروز خستگی شــده و ایجاد درد
می کند؛ یعنی چون فــرد در طول رانندگی حرکتی
ندارد و تغذیه ســلولی به خوبی انجام نمی شــود،
بی حرکتی طوالنی مدت ،غضروف مفاصل را دچار
مشکل می کند.
اما با انجام چند حرکت بدنی ســاده می توان از
بروز این درد در طول مسافرت جلوگیری کرد.
در مســافرت های طوالنی هر  45دقیقه تا یک
ساعت یک بار ،از ماشین پیاده شوید و چند قدم راه
بروید .اگر راننده نیســتید و ناچارید زمان زیادی را
در ماشــین بمانید ،بهتر است هر چند دقیقه یک بار
حالتی که نشسته اید را تغییر دهید.
در طــول رانندگی هم بهتر اســت تا جایی که
امکان دارد صندلی راننده به فرمان نزدیک باشد ،به
شکلی که وقتی پا را روی ترمز یا کالچ می گذارید،
زانو هم سطح مفصل لگن یا کمی باالتر از آن قرار
بگیرد.
 - 7از پله باال رفتن دردآور است؟
دردی کــه در این حاالت احســاس می شــود،
به ســندرم پاتلوفمورال معروف است (پاتلوفمورال
ساختاری است که شامل دو استخوان یعنی کشکک
و استخوان ران می شود).
علت احســاس درد در چنیــن مواقعی را باید در
قرارگرفتن اشــتباه اســتخوان کشــکک به لحاظ
آناتومیکــی روی اســتخوان ران ،ضعف عضالت
چهار سر ران یا ســفتی زیاد در قسمت بیرونی زانو
جســت وجو کرد .هر چند بیشــتر اوقات ،استفاده از
درمان هــای نگهدارنده ضددرد ،انجــام تمرینات
قدرتی و حرکات کششی در بهتر شدن وضعیت این
سندرم موثر است.
در حالت دیگر ،اگر مشــکل فرد حــاد بود و در
زمان کوتاهی درگیر این درد شد که تا به حال سابقه
نداشته ،بهتر است از کیسه یخ استفاده کند و اگر درد
خیلی شــدید و حاد نیســت ،می تواند با گرم کردن
محل درد با اســتفاده از وسایلی مثل حوله گرم ،درد
را از بین ببرد.
این امر ایزوفالون های موجود در ســویا اســت که
سبب کاهش میزان دی هیدروتستوسترون یا هورمون
مردانه و رشد غیرعادی بافت پروستات می شود.
 - 8گوشــت های قرمز چون حاوی چربی حیوانی
هستند می توانند احتمال ابتال به سرطان پروستات را
افزایش دهند.
 - 9مصــرف زیاد آب و مایعــات غیرالکلی چون
سبب شستشوی کلیه و مثانه می شود برای مبتالیان
بــه هیپرتروفی پروســتات مفید اســت .برعکس آن
مصرف قهوه به این افراد توصیه نمی شود.
 - 10مصــرف الــکل ،مایعــات دارای کافئین و
ترکیباتی که مجــاری ادرار را ملتهب می کنند برای
مبتالیان به هیپرتروفی پروستات مضر است.
متأســفانه کمبود آن رایج شده اســت .این مادهی
مغذی نقــش موثری در عملکردهــای متعدد بدن
مانند رفع بوی بد بدن دارد .منیزیم در ســبزیجات
برگ ســبز تیره ،ماهی ،لوبیاها ،آووکادو ،موز ،دانهها
و مغزها ،غالت و شــکالت سیاه بهوفور وجود دارد.
در ســال  ،1928یک محقق فرانسوی به این نتیجه
رسید افرادی که از بوی بد بدن (تعریق زیاد و نفس
بد بو) رنج میبرند با مصــرف مکمل منیزیم بهبود
مییابند .به نظر این محقق ،منیزیم یک دئودورانت
طبیعی است که مانع از تعریق بد بو شده و فلور روده
را افزایش و بوی بد مدفوع و گاز را کاهش میدهد.
از مصرف قندهای تصفیهشده بپرهیزید
محققان دانشگاه تگزاس معتقدند بوی بد مزمن
(هالیتوز یا همان بوی بد دهان و تعریق زیاد) برخی
از بیمــاران با کمبود باکتریهای مفید در بدنشــان
در ارتباط اســت .در طول بررسیها که چند سال به
طول انجامید مشــخص شــد بیمارانی که قندهای
تصفیهشــدهی زیادی مصرف کــرده و غالب ًا تحت
درمان بــا آنتیبیوتیکها بودهاند بیشــتر از بوی بد
بدن شــکایت میکننــد .آنتیبیوتیکها و قندهای
تصفیهشــده باعث کاهش میزان باکتریهای خوب
و مفید رودهها و «کاندیدوز» میشــود .کاندیدوز در
اثر کمبود باکتریهای مفید روده و رشــد مخمرها
حاصل میشــود که این مسئله به نوبهی خود باعث
تبدیــل قند به الکل شــده و باعث ایجــاد بوی بد
بدن میشــود .در نتیجه توصیه میشود که مصرف
قندهای تصفیهشده را محدود کنید.

