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پوشیدن کفش های پاشنهبلند ممنوع

ســیامک بشــر دوست عضو
هیئــت علمی گــروه فیزیوتراپی
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران
گفت :تغییر سبک زندگی جامعه
به سمت ماشینی شدن و افزایش
امکانــات متنوع ،موجــب ایجاد
محدودیت در فعالیت بدنی افراد
شده است.
وی با اشاره به اینکه تغییرات
فرسایشــی در زانــو به شــکل
تخریب غضروف خود را نشــان
می دهد ،اظهار داشــت :نداشتن فعالیت بدنی مستمر تغییرات نامطلوبی را در فیزیولوژی و آناتومی
بدن افراد ایجاد میکند که این مسئله منجر به برهم خوردن توازن عضالت ،ایجاد فشار بر سیستم
اسکلتی و تغییرات فرسایشی در بدن میشود.
بشردوســت با تاکید بر اینکه کاهش فعالیت های بدنی افراد را مســتعد به تغییرات فرسایشی و
ایجاد کمر درد می کند ،عنوان کرد :فعالیت های بدنی نامناسب منجر به تغییرات آناتومیک کمر و
اختالل در داخل ستون فقرات می شود و همچنین افزایش فشار به کمر منجر به جابهجایی دیسک
های مهره ای شده و در نهایت فشار دیسک به ریشه های عصبی به صورت درد در ناحیه کمر بروز
پیدا می کند .این فیزیوتراپ با تاکید بر اینکه کمر دردهای ناشی از عوارض و مشکالت مادرزادی
متوجه درصد کمی از افراد میشود ،تصریح کرد :کمر دردهای اکتسابی به دلیل بیماری ها ،شرایط
زندگی و استفاده نادرست از سیستم عضالت و استخوان ظاهر میشوند.
وی با بیان اینکه زنان به واســطه ظرافت فیزیکیشــان با قرار گرفتن تحت فشار های مستمر
در برابر اختالالت کمر آســیب پذیرتر هســتند ،اضافه کرد :بارداری موجب ایجاد تغییرات فیزیکی
در بانوان می شــود و استفاده از کفش های نامناســب به خصوص کفش های دارای پاشنه بلند و
نازک منجر به تغییرات در دیســک های ستون فقرات ،ایجاد فشار شدید بر آنها و موجب کمر درد
می شــوند؛ به همین دلیل اســتفاده از کفش های دارای طول پاشــنه بیش از سه تا پنج سانت در
بانوان توصیه نمی شود.
بشــر دوســت با تاکید بر اینکه ایجاد عالئم کمر درد در فرد با توجه به افزایش ســن غیرقابل
بازگشــت است ،افزود :تعداد دفعاتی که فرد در طول روز خم می شود ،وضعیت های نادرست حین
ایســتادن ،خوابیدن ،نشستن و رانندگی کردن ،فشــارهای زیادی به دیسک کمر وارد می کند که
ایجاد فشــارهای مســتمر همراه با وضعیت نامناسب عضالت و نبود مراقبت بسته به میزان نیرو و
نوع فعالیت بدنی طی  4تا  5سال می تواند فرد را به کمر درد و اختالالت ناشی از آن مبتال کند.
این فیزیوتراپ یادآور شــد :حفظ وضعیت بدنی مناســب ،انجام فعالیت های سبک ،پیاده روی،
بلند نکردن اجســام ســنگین ،خم کردن زانو به جای کمر برای بلند کردن اجسام باالی  10کیلو،
حذف فعالیت های مستمر و زمانبر ،استراحت بین مسافت در هنگام رانندگی های طوالنی مدت و
در افرادی که در حالت های ثابت به مدت زیاد قرار می گیرند (مانند کارمندان) آســیب های ناشی
از آن را در ناحیه کمر به حداقل میرسانند.

نکات ایمنی در ورزش برای مبتالیان به دیابت

ورزش کردن بهترین روش برای کمک به کنترل دیابت اســت اما ضرورت دارد به درستی و با
در نظر گرفتن نکات ایمنی انجام شود.
مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا نکات ایمنی زیر را برای کنترل دیابت به کمک ورزش
ارائه کرده است:
 در صورت ابتال به فشارخون باال ،مشکالت چشمی یا مشکالت مرتبط با عروق خونی از انجامحرکتهای بدنسازی سنگین خودداری کنید.
 در صورت آسیبدیدگی عصبهای پا از جورابهای ضخیم و کفشهای مناسب استفاده کنیدو پس از ورزش کردن ،سالمت پاها را به لحاظ آسیبدیدگی بررسی کنید.
 با پزشک خود در مورد ورزشهایی که برای شما بیخطر هستند مشورت کنید. از افت قند خون به ویژه اگر انسولین مصرف میکنید ،جلوگیری کنید. در صورت وجود «کتون» در ادرار و باال رفتن قند خون ناشــتا تا  250میلی گرم یا بیشــتر،ورزش کردن توصیه نمیشود.

فواید آب سبزه گندم
برای درمان اگزما و کاهش وزن

به گفته محققان گندم ســبز شــده حاوی مواد معدنی و ویتامین های متعددی اســت که برای
سالمت مفید است .حدود  ۳۰گرم گندم سبزشده حاوی  ۱۲۰کالری ۸ ،گرم فیبر رژیمی و  ۸گرم
پروتئین اســت .همچنین این گیاه دارای  ۲۰درصد ویتامین  ۹۳ ،Aدرصد ویتامین  ۳۵۶ ،Cدرصد
آهن ،و  ۱۲درصد کلسیم است.
خوردن آن به هرشــکلی برای سالمت بدن ارزشــمند است .اگر آب آن به سختی قابل خوردن
است می توانید آن را به اسموتی های خود استفاده کنید تا از فواید آن بهره مند شوید.
ویتامین ها و مواد معدنی
در یک پیمانه آب ســبزه گندم ،میزان معینی ویتامیــن و مواد معدنی وجود دارد به همین دلیل
بسیار منطقی است که افراد این نوشیدنی را بخورند .انرژی حاصل از این نوشیدنی بالفاصله بعد از
مصرف ،روش ایده آلی برای آغاز یک روز پرانرژی است.
کاهش چربی
طبق مطالعه انجام شده در سال  ،۲۰۰۶میتوکندری کبد موش هایی که آب سبزه گندم مصرف
کرده بودند ،دارای کاهش در میزان لیپیدها یا چربی ها بود .این ویژگی موجب می شود یک پیمانه
سبزه گندم بتواند به کاهش وزن کمک کند.
درمان بیماری پوستی
اگرچه در این رابطه مطالعات بالینی انجام نشــده اســت اما چندین مورد نمونه درمان خانگی
نشان داده که سبزه گندم برای درمان اگزما و پسوریازیس مثمرثمر بوده است .روش درمانی با این
گیاه اینگونه اســت که یک فنجان آب سبزه گندم در وان آب داغ ریخته شده و به مدت  ۳۰دقیقه
مورد اســتفاده قرارگیرد .روش دیگر ریختن آب سبزه گندم در ظرف یخ و انجماد آن است .سپس
مکعب های یخی بر روی لکه ها ،زخم و پوست آسیب دیده مالیده شود.
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گردو سرشــار از انــواع مواد مغــذی ،باألخص
ریزمغــذی ها می باشــد .در مقایســه ای که بین
افــراد مصرف کننــده گردوی درختــی و افراد غیر
مصرف کننده صورت گرفت؛ مشــخص شد ،افرادی
که روزانه گردو مصرف می کنند 5 ،گرم فیبر بیشتر،
 260میلی گرم پتاســیم بیشتر 73 ،میلی گرم کلسیم
بیشــتر 95 ،میلی گرم منیزیم بیشتر 3/7 ،میلی گرم
ویتامین  Eبیشــتر و  157میلی گرم سدیم کمتری
دریافت می نمایند.
تاریخچه
گــردو از خانواده مغزهای درختی اســت .در این
خانواده بادام برزیلی ،پســته ،گردو ،فندق ،مغز کاج،
بادام هندی ،گردوی آمریکایی و مغز ماکادامیا وجود
دارند.
امروزه چین بزرگ ترین زمین های تولید گردو را
دارا می باشد ،اما خاستگاه اصلی گردو ،کشور هند و
ایران (اطراف دریای مازندران) است .در قرن چهارم
میالدی رومیان باستان ،گردو را از کشورهای آسیایی
بــه اروپا بردند .آنچــه که امروز با عنــوان گردوی
آمریکایی بــه فروش می رســد از بذرهای گردوی
انگلیسی است و گردوی انگلیسی نیز عمدت ًا از طریق
هند (که مســتعمره انگلیس بــوده) به آنجا راه یافته
است .در نتیجه می شود نتیجه گرفت که گردو یکی
از مغزهای روغنی است که از طریق کشورهایی چون
ایران و هند به جهان معرفی شده است.
ارزش غذایی گردو
 .1گــردو باید بــه طور کامل و همراه با پوســته
نازکش مصرف شود ،زیرا  90درصد فنول های گردو
(فنولیک اســید ،تانن و فالوونوئیدها) در پوسته آن
وجود دارند.
 .2مصرف یک انس گردو (معادل با  30گرم ،یعنی
 7عدد گردوی کامل یــا  14عدد گردوی نصفه) در
طول روز بدن را برای مقابله با بسیاری از بیماری ها
مانند ســندرم متابولیک ،بیماری های قلبی عروقی،
فشارخون ،دیابت نوع  ،2برخی انواع سرطان ها مانند
سرطان سینه و پروستات محافظت می کند.
 .3با وجود اینکه گردو ماده ای پر کالری است ،اما
به دلیل دارا بودن اســیدهای چرب تک اشباع نشده
و امگا  3برای سالمتی قلب بسیار مفید می باشد.
 .4ســی گرم گردو معــادل با  7عــدد گردوی
کامــل 113 ،درصــد نیــاز روزانه بدن بــه امگا ،3
 53درصد نیاز روزانه مس 51 ،درصد نیاز روزانه منگنز،
 20درصــد نیاز روزانه مولیبدنیــوم و  19درصد نیاز
روزانه بــه بیوتین ( )B7را تأمین می کند .این یعنی
گردو منبع بسیار خوبی برای منگنز و مس و نیز منبع
محققان به این نتیجه رسیده اند که اشتها ،کاهش
وزن ،متابولیسم و هورمون های زنانه ارتباط نزدیکی
با هــم دارند .بنابراین بررســی مکانیســم عملکرد
هورمون های خانم ها می تواند به کنترل بهتر وزن با
رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم کمک زیادی کند.
در ایــن مطلب بــه چند هورمون کــه روی وزن
خانم ها بیشترین تاثیر را دارند اشاره شده است.
هورمون تیروئید
خانم ها بیش از آقایان نســبت به تغییرات و عدم
تعادل هورمون ها آســیب پذیر هســتند .هورمون ها
در هر ســنی روی خانم ها موثر بوده و روی زندگی
روزمره و ســیکل بیولوژیکی آنها تاثیر دارند .یکی از
این هورمون های موثر ،هورمون تیروئید است.
معموال کــم کاری تیروئید و کمبود هورمون های
آن در بین خانم ها رواج بیشــتری دارد .این مســئله
یکی از عوامل چاقی در خانم ها محســوب می شود.
عالئم رایج کم کاری تیروئید شامل خستگی ،سرمایی
بودن ،چاقی ،خشــکی پوست و یبوست می شود .در
واقع اضافه وزن نتیجه کاهش میزان ســوخت و ساز
بدن است که در اثر کم کاری تیروئید اتفاق می افتد.
هورمون استروژن
اســتروژن هورمون جنســی زنانه است .در طول
دوره یائســگی ،سطح هورمون اســتروژن دچار افت
شده و باعث بروز اضافه وزن و چاقی بویژه در اطراف
شکم می شود .در یائســگی ،سلول های چربی خود
را به صورت یک منبع دیگر اســتروژن می یابند که
کالری هــای دریافتی را به چربی تبدیل می کند .این
مسئله نیز منجر به چاقی مفرط می شود.

ارزش های غذایی گردو

خوبی برای مولیبدن و بیوتین است.
 .5گردو همچنین دارای مقادیر فراوانی از ســایر
ریزمغذی ها مانند کلســیم ،کروم ،آهــن ،منیزیم،
فسفر ،پتاسیم ،ســلنیم ،وانادیوم ،روی و ...می باشد.
گردو با وجود اینکه ویتامیــن  B6در مقادیر زیادی
ندارد ،اما ویتامین  B6موجود در آن زیست دسترسی
خوبی دارد.
 .6گــردو دارای ریزمغذی های نــادری (مانند:
مولیبدنیــوم ،وانادیوم ،بیوتیــن ،منگنز ،مس و  )...و
فالوونوئیدهای بی نظیری (مانند :کوئینون جوگلون،
فالونول مورین ،تلی ماگراندین) اســت که در سایر
مواد غذایی یا وجود ندارند یا به مقدار بســیار اندکی
هستند.
 .7بیشــتر ویتامیــن  Eمصرفــی مــا از نــوع
آلفاتوکوفرول اســت ،اما گردو سرشار نوع دیگری از
ویتامین  Eبا نام گاما توکوفرول می باشــد که برای
پیشــگیری از بیماری های قلبی بسیار موثر و مفید
است.
چگونه گردو را مصرف کنیم؟
 .1گــردو را می توانید آســیاب کنیــد و در تهیه
خورشــت فســنجان بــه همراه گوشــت یــا مرغ
اســتفاده نمایید ،که در این حالت زیســت دسترسی

ریزمغذی های آن ماننــد آهن ،مس و روی افزایش
می یابد.
 .2برای تزیین غذاهایی چون کشــک بادمجان،
حلیم بادمجان ،آش ،کال جوش ،عدســی و  ...کمی
گردوی آسیاب شده استفاده کنید.
 .3ســاالد کاهو را با کمی ســیب زمینی پخته،
گردوی خرد شده و جوانه گندم مغذی و پر خاصیت
کنید.
 .4گردوی خرد شده به همراه ماست ،کمی خیار و
نعناع عالوه بر اینکه باعث متعادل شدن طبیعت گرم
گردو می شود؛ یک میان وعده سالم ،مقوی و مغذی
برای کودکان به حساب می آید.
 .5مصــرف گردو به همراه نان و کمی پنیر باعث
می شود که مس موجود در گردو بهتر جذب شود.
 .6بــرای تزیین دســرهایی کــه در خانه تهیه
می کنید مانند حلوا ،شــله زرد ،شــیر برنج ،سریال
صبحانه و  ...از کمی گردو استفاده نمایید.
 .7گلوله های مغذی برای کودکانتان تهیه کنید.
بــرای تهیه این گلوله ها می توانید از گردو به همراه
خرما ،کنجد ،دارچین و  ...اســتفاده نمایید ،یا گردو را
به همراه عســل ،خالل پسته و بادام و  ...به صورت
توپ های کوچکی در آورید تا کودکان دوست داشته

هورمون هایی که
زنان را چاق می کنند

هورمون پروژسترون
در طول دوره یائســگی ،بــدن خانم ها با کاهش
میزان هورمون پروژسترون مواجه می شود .افت این
هورمون به طور واقعی باعث اضافه وزن نمی شــود.
واقعیت این است که این مسئله باعث احتباس آب و
نفخ در خانم ها شده و به این ترتیب خانم ها احساس
سنگینی و ُپری می کنند.
هورمون تستوسترون
برخی خانم ها از اختاللی به نام ســندرم تخمدان
پلی کیستیک رنج می برند .این مسئله در اثر افزایش
میزان تستوسترون بروز می کند که منجر به افزایش
وزن ،اختــاالت قاعدگی ،موی زایــد صورت ،آکنه
و نازایی می شود .تستوســترون عامل کنترل حجم
عضالنی در خانم ها اســت .در طول یائسگی میزان
هورمون تستوســترون دچار افت می شود .در نتیجه
ســوخت و ساز بدن نیز کاهش پیدا کرده و در پی آن
اضافه وزن حاصل می شود.
هورمون انسولین
هورمــون انســولین از طریق ســلول های بتای
پانکــراس (لوزالمعده) تولید می شــود .این هورمون
مســئول کنترل و تنظیم چربی هــا و کربوهیدرات
در بدن اســت .انســولین به بدن اجازه می دهد تا از

قند دریافت شده استفاده کند .این هورمون همچنین
عامل ایجادکننده سندرم تخمدان پلی کستیک است
که منجر به نازایی می شــود .بایــد بدانید که میزان
باالی انســولین در خــون به افزایــش وزن منتهی
می شود.
هورمون کورتیزول یا استرس
اضافــه وزن و چاقی عامل دیگــری نیز دارد که
همان هورمون کورتیزول یا هورمون اســترس است.
باال بــودن میزان کورتیزول به افزایش اشــتها و در
نهایت چاقی منجر می شود .استرس و کم خوابی دو
عامل افزایش دهنده میزان کورتیزول خون هســتند.
سندرم کوشــینگ نیز یک وضعیت افراطی است که
باعث تولید کورتیزول می شود.
توصیه هایــی برای جلوگیری از افزایش
وزن در خانم ها
کاهش وزن هرگز مسئله ساده و راحتی نیست .با
این حال می توان با ایجاد تغییراتی در سبک زندگی
و عادت های غذایی به کاهش وزن و تناســب اندام
نزدیک تر شد .برای این کار به توصیه های زیر عمل
کنید:
 کربوهیــدرات های برنامه غذایی تان را کاهشدهید.

نشانه های آسیب مغزی

مکملهای کلسیم به قلب آسیب میزنند

نتایــج یــک تحقیق نشــان
میدهد کــه مضــرات مصرف
مکملهای کلسیم به ویژه برای
قلب از فوائد آن بیشتر است.
در این بررســی آمده اســت
افــرادی کــه بــه طــور مرتب
از مکملهــای کلســیم بــدون
نســخه مصرف میکنــد حدود
 ۲۲درصد بیشــتر احتمــال دارد
دچــار «کلسیفیکاســیون عروق
کرونر» شوند که فاکتور خطرزایی
در سفت شدن رگها به حساب میآید و نشانه ابتال به بیماریهای قلبی است.
«ارین میچو» محقق ارشــد این مطالعه از دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز گفت :وقتی
از مکملهای معدنی و ویتامینها بخصوص مکملهای کلســیم صحبت میشود بسیاری از مردم
آمریکا تصور میکنند مصرف آن همیشــه خوب اســت .اما نتایج این مطالعه حاکی از آن است که
مصرف بیش از حد کلســیم به شکل مکملها ممکن است به قلب و سیستم عروقی آسیب جدی
وارد کند .در این مطالعه محققان به بررســی  ۲۷۴۲نفــر پرداختند .همچنین میزان مصرف روزانه
کلســیم آنان را اندازه گیری کردند .عالوه بر این با اســتفاده از اســکن قلبی مقدار کلسیم عروق
کرونــر این افراد مورد بررســی قرار گرفت .محققان با در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون ســن،
جنســیت ،نژاد ،میزان فعالیت بدنی ،استعمال مواد دخانی ،درآمد ،تحصیالت و وزن دریافتند افرادی
کــه در روز بیش از  ۱۴۰۰میلیگرم کلســیم مصرف میکنند تقریبــا  ۲۷درصد کمتر احتمال دارد
به کلسیفیکاســیون عروق کرونر مبتال شــوند .اما در مرحله بعد این محققان ،افراد شرکت کننده
در مطالعه را بر اســاس منبع تامین کلسیم تقسیم بندی کرده و دریافتند افرادی که از مکملهای
کلســیم مصرف میکنند  ۲۰درصد بیشــتر احتمال دارد مقدار کلســیم عروق کرونر در آنان طی
یک دهه از صفر بیشــتر شــود .محققان تاکید کردند :بدن نسبت به مصرف مکملهای کلسیم و
غذاهای حاوی کلســیم واکنش متفاوتی نشــان میدهد و به همین دلیل توصیه میشود بیشتر از
رژیمهای غذایی حاوی کلسیم باال استفاده کنید.
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ممکن اســت به واســطه یک زمین خوردن و یا
برخوردی شدید در یک مسابقه ورزشی ،ضربه ای به
ســر شما وارد شده باشد .در آن لحظه شاید همه چیز
خوب به نظر برســد و فعالیت خود را ادامه دهید ،اما
ممکن است طی هفته های بعدی ،برخی نشانه های
بلندمدت ناشــی از آن ضربه مغــزی را تجربه کنید.
در ادامه با برخی از نشــانه های آســیب مغزی آشنا
می شویم.
نوسانات خلق و خو
اگر فردی خوشــحال و شــاد هســتید و به طور
ناگهانی و بی دلیل احســاس غــم و اندوه می کنید،
ایــن احتمال وجود دارد که قبال دچار آســیب مغزی
شده باشــید .فردی با آســیب مغزی می تواند طیف
گسترده ای از مشکالت روحی از جمله طغیان خشم
را تجربه کند.
بخشی از مغز که تکانه ها را کنترل می کند ممکن
اســت تحت تاثیر آسیب قرار گرفته باشد .این شرایط
می تواند طی چند ماه نخســت پس از بروز آســیب
بهبود یابد ،اما ممکن هم است که به یک روانشناس
یا روانپزشک نیاز داشته باشید.

سردردهای بی دلیل
سردردها می توانند از عوارض جانبی آسیب مغزی
باشــند و درد می تواند در بخشــی که آسیب به آن
وارد شــده اســت غیر قابل توضیح یا موضعی باشد.
درد می تواند در نتیجه آســیب به اعصاب کوچک در
پوست سر یا مشکل عضله اسکلتی (چگونگی تعامل
عضالت و اســتخوان ها) شــکل بگیرد .به این نکته
توجه داشــته باشید که شدت آســیب همواره برابر با
شدت سردرد نیست.
عدم تمرکز
عدم تمرکز می تواند در اشکال مختلف رخ دهد که
شــامل فراموش کردن آدرس تا مشکل آفرین بودن
فعالیت های عادی اســت .افراد خانواده و دوســتان
نزدیک می توانند متوجه این تغییرات در شما شوند.
به واســطه گیج شدن ،ممکن است با سرخوردگی
در محل کار مواجه شــوید و یا در انجام وظایف ساده
خانگی با مشکل مواجه گردید .این نشانه ها می توانند
در نتیجه یک آســیب مغزی خفیف نیز شکل بگیرند.
اگر دچار ناراحتی معده شــده اید و یــا نیاز مداوم به
استفاده از دستشــویی دارید و دلیلی برای اینکه چرا
اینطور شــده اید ،پیدا نمی کنید بهتر اســت به عقب
بازگشته و ســابقه ضربه به سر را مد نظر قرار دهید.
تهوع و اســتفراغ می توانند از نشــانه های مرتبط با
آسیب مغزی باشند .سرگیجه که گاهی اوقات همراه

با تهوع شــکل می گیرد ،یکی دیگر از نشانه ها است
که ممکن اســت به تنهایی نیــز آن را تجربه کنید.
اگر حالت تهوع ادامه پیدا کرد بهتر اســت به پزشک
مراجعه کنید.
ناشی گری
پس از یک آســیب مغزی تروماتیک ممکن است
هماهنگی چشم و دست خود را از دست بدهید که از
ناتوانی در باز کردن یک قفل با کلید گرفته تا بســتن
بند کفش را شامل می شــود .همچنین ممکن است
در مهــارت های رانندگی با خودرو یا موتورســیکلت
اختالل ایجاد شــود .همچنین ممکن است با اشیای
مختلف به طور مکــرر برخورد کرده و یا آنها را روی
زمیــن بیندازید .مراجعه به پزشــک در این شــرایط
بسیار مهم است ،به ویژه اگر با ماشین آالت سنگین
سر و کار دارید و یا به طور مرتب با رانندگی می کنید.
تشنج
تشــنج می تواند با یک آســیب مغزی تروماتیک
متوسط تا شدید مرتبط باشد و حتی به از دست دادن
هوشیاری نیز منجر شود .با این وجود ،دالیل مختلفی
برای بروز یک تشــنج وجود دارند و از این رو تعیین
علت دقیق از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت.
اگرچه بسیاری از افرادی که از آسیب مغزی تروماتیک
رنج می برند هرگز تشــنج را تجربه نمی کنند ،اما این
شرایط به طور معمول روزها و هفته ها (گاهی اوقات
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باشند.
 .8گردوی خشــک شده در جای خشک و خنک
و تاریــک مانند فریزر ،به مدت  6ماه قابل نگهداری
است.
پیشگیری از بیماری ها
اثــرات آنتی اکســیدانی و ضدالتهابی ناشــی از
فیتونوترینت های موجــود در گردو این ماده غذایی
را برای پیشگیری از بســیاری از بیماری ها توانمند
می ســازد .بیماری هایی چون ســندرم متابولیک،
بیماری های قلبی عروقی ،دیابت نوع  ،2سرطان سینه
و ســرطان پروســتات از جمله بیماری هایی هستند
که با مصــرف مداوم گردو ،احتمــال ابتال به آن ها
کاهش می یابد .برخی فیتونوترینت ها مانند کوئینون
جوگلــون ،فالونول موریــن ،تلی ماگراندین؛ تنها در
گردو وجود دارند و در مواد غذایی دیگر بسیار محدود
می باشــند .این مواد به علت اثرات آنتی اکســیدانی
قــوی که دارند؛ از فعالیت اکســیدها ،پراکســیدها،
سوپر اکسیدهای مضر و سایر رادیکال های آزاد تولید
شــده در بدن جلوگیری می کنند و احتمال آسیب به
ســلول ها کاهش می یابد و در نتیجه احتمال ابتال
به بیماری هایی که ناشــی از این رادیکال های آزاد
است کم می شود.
 فقط زمانی غذا میل کنید که گرسنه اید و برنامهغذایی تان را سر ساعات مشخصی تنظیم کنید.
 از مواد غذایی باکیفیت و ســالم استفاده کنید ودور فست فودها را خط قرمز بکشید.
 از مصرف نوشیدنی های الکلی و نوشیدنی هایگازدار بپرهیزید.
 مطمئن باشــید شــیرین کننده های مصنوعیتفاوتی با قند ندارند .بنابراین به دنبال جایگزین کردن
قند با این شــیرین کننده ها نباشــید ،مانند نوشــابه
رژیمی.
 به طور منظم ورزش کنید. داروهایتان را بررسی مجدد کنید. شب ها  8ساعت بخوابید. استرس تان را کنترل کنید. مصــرف محصوالت نانوایی و لبنیات پرچرب راکاهش دهید.
 به میزان کافی آب بنوشید. مواد غذایی یا مکمل های سرشار از مواد معدنیو ویتامین ها مصرف کنید.
 هورمون هایتان را بررسی کنید.عدم تعادل هورمونــی در خانم ها و افزایش وزن
ناشی از آن توسط پزشــک قابل تشخیص بوده و با
مشــاهده عالئم آن قابل درمان اســت .درمان این
مشــکل می تواند شــامل تغییراتی در سبک زندگی،
مصرف دارو یا هورمون درمانی باشــد .افزایش وزن
و مشــکالت هورمونی در بین خانم ها مسئله رایجی
است ،بنابراین کافیســت که در جریان این تغییرات
باشید و با مشاهده عالئم آن به پزشک مراجعه کنید.
حتی ماه ها یا ســال ها) پــس از حادثه رخ می دهد.
داروهایی وجود دارند که می توانند احتمال بروز تشنج
را در بسیاری از موارد کاهش دهند.
مشکالت ارتباطی
مهارت های زبانی و ارتباطی فرد می توانند تحت
تاثیر یک آســیب مغزی تروماتیک قرار بگیرند .این
شرایط می تواند به ســادگی فراموش کردن واژه ها
یا از دســت دادن توانایی صحبت کردن یا نوشتن در
قالب جمالت کامل باشد .در موارد دیگر ،شما ممکن
است از جمالت کامل استفاده کنید ،اما آنچه مخاطب
می شــنود واژه ها و جمالتی نامفهوم اســت .شــما
ممکن است واژه هایی بسازید که برای خودتان عادی
به نظر می رســند ،اما برای دیگران نامفهوم باشــند
که این شرایط به نام «زبان پریشی سلیس» شناخته
می شــود .خود فرد ممکن متوجه این مســاله نباشد،
امــا نامفهوم و غیرقابل درک بــودن آنچه می گوید،
می تواند به ناامیدی و سرخوردگی وی منجر شود.
مشکالت بینایی
احساســات شــما می تواننــد تحــت تاثیر یک
آســیب مغزی تروماتیک قرار بگیرند و اغلب بینایی
آشــکارترین قربانی محسوب می شــود .اگر پیش از
حادثه ،بینایی شــما  10/10بوده است و پس از حادثه
ناگهان با تاری دید یا دشــواری در تشخیص اجسام
مواجه شــدید ،این شــرایط می تواند با آسیب مغزی
تروماتیک در ارتباط باشــد .از دیگر مشکالت بینایی
مرتبط با آسیب مغزی تروماتیک می توان به دو بینی
یا کاهش دید محیطی اشــاره کــرد .در برخی موارد
حتی از دســت دادن بینایی یک یا هر دو چشــم نیز
گزارش شده است.

