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تسکین کمر درد با نوشیدنی مؤثر

باشــگاه خبرنگاران :کمردرد یکی از
بیماریهای شایع است که تقریب ًا همه
افــراد حداقل یکبــار در طول زندگی
خود بــه آن دچار میشــوند؛ کمر درد
ممکن است در هر ســنی اتفاق بیفتد،
ولی بیشتر در ســنین  ۳۰تا  ۵۰سالگی
مشــاهده میشــود؛ از علــل کمر درد
میتوان به چاقی ،مشکالت استخوانی،
فعالیتهای سنگین ناگهانی و وضعیت
بد هنــگام خوابیدن اشــاره کرد؛ رژیم
غذایی مناســب به کنترل این عارضه
کمک شــایانی میکند .در این مطلب طرز تهیه نوشیدنی مفید برای مبتالیان به کمر درد را بیان
میکنیم؛ مصرف این نوشیدنی نقش موثری در بهبود کمر درد دارد.
مواد الزم برای تهیه نوشیدنی زنجبیل و زردچوبه
پنج عدد
هویج
 ۲عدد
سیب
به مقدار الزم
ریشه زنجبیل تازه
به مقدار الزم
ریشه زردچوبه تازه
نصف عدد
لیموی پوست کنده شده
یک هشتم قاشق چایخوری
پودر فلفل سیاه
طرز تهیه نوشیدنی زنجبیل و زردچوبه
هویج ،ســیب ،لیموی پوست کنده شده ،ریشــه زنجبیل و زردچوبه را در دستگاه آبمیوه گیری
بریزید تا به خوبی با هم مخلوط شوند سپس فلفل سیاه را به این ترکیب اضافه کنید.
طبق مطالعات صورت گرفته زردچوبه تاثیر چشمگیری در کاهش التهاب بدن دارد؛ ماده فعال
موجود در زردچوبه به نام «کورکومین» مســیرهای التهابی را که موجب تورم و درد میشــوند،
مسدود میکند.
زنجبیل هم یک گیاه دارویی دیگر اســت که خواص ضدالتهابی دارد ،مطالعهای که در نشریه
 The Journal of Arthritisمنتشــر شده اســت ،نشان می دهد که مصرف مقدار کمی
زنجبیل در کاهش عالئم درد و التهاب نسبت به داروهای مسکن کارایی بیشتری دارد.
مواد غذایی دیگر مفید برای مبتالیان به کمردرد
ســیر نقش موثری در تسکین درد دارد؛ برای این منظور باید  ۱۰حبه سیر را در روغن نارگیل
ســرخ کنید و از این روغن برای ماساژ بدن استفاده کنید .محصوالت لبنی غنی از کلسیم هستند؛
کلسیم و ویتامین  Dبه تقویت استخوانها کمک شایانی میکنند.

تأثیر اعجابانگیز موسیقی
بر توانایی بدن هنگام ورزش کردن

باشگاه خبرنگاران؛ کارشناسان درجدیدترین پژوهشهای خود دریافتند گوش دادن به موسیقی
محبوب در زمان انجام حرکتهای ورزشی میتواند سبب لذت بردن بیشتر فرد از ورزش و نیز به
دست آوردن مزایای سالمت بیشتر شود.
متذکر میشــود کارشناسان آثار مثبت گوش دادن به موسیقی یا سکوت کامل را برروی بازده
ورزشــکاران رشته ورزشــی دو آزمایش کرده اند و دریافتند گوش دادن به موسیقی سبب افزایش
بازدهی و لذت بردن از ورزش به میزان  ۲۸درصد میشــود .این دســته از افراد همچنین در بازه
زمانی بیشتری تمایل به ورزش داشته و کمتر خسته شده اند.
کارشناســان به افرادی که به شــکل حرفهای یا تنها برای حفظ ســامت و تفریح به ورزش
میپردازند توصیه میکنند در زمان انجام تمرینهای ورزشــی لیستی از موسیقیهای مورد عالقه
خود را آماده داشته باشند و به آنها گوش دهند.
محققان دانشــگاه برونل دراین پژوهش یک دســتگاه الکتروآنســفالورگرافی قابل حمل (این
دستگاه برای بررسی نوسان امواج مغزی بیماران مبتال به صرع معمو ًال مورد استفاده قرار میگیرد)
را بر روی سر  ۲۴دونده نصب کرده و از آنها خواسته اند مسیر  ۴۰۰متری را بدوند.
برخی از دوندهها در سکوت دویدند ،برخی به سخنرانیها و گروه بعدی به موسیقی مورد عالقه
خود گوش دادند؛ نتیجه نشان داد که فرکانس امواج مغزی در افرادی که موسیقی گوش کرده اند
افزایش یافته است و آنها لذت بیشتری از ورزش خود به دست آورده اند.
کارشناســان همچنین توصیه میکنند افراد پس از مدتی به آهنگ و موسیقیهای جدید گوش
دهند تا ذهنشان گیرایی بیشتری داشته باشد .البته صدای موسیقی نباید به اندازهای بلند باشد که
به گوش آسیب رساند یا سبب کاهش تمرکز فرد از توجه به محیط پیرامون خود شود.

کلسیم اضافی در مغز ،منجر به پارکینسون می شود

مهر :طبق یافته محققان ،میزان بیش از حد کلســیم در مغز منجر به تشکیل توده های سمی
می شود که عالمت بیماری پارکینسون هستند.
محققان دانشــگاه کمبریج بریتانیا دریافته اند کلسیم می تواند تعامل بین ساختارهای غشایی
کوچک درون پایانه های مغزی را فراهم ســازد که برای ســیگنال دهــی نورونی در مغز و آلفا
سینوکلین ،پروتئین مرتبط با بیماری پارکینسون ،مهم هستند.
وجود میزان بیش از حد کلســیم یا آلفا سینوکلین ممکن است آغازگر واکنش زنجیره ای باشد
که به مرگ ســلول های مغز منتهی می شود .این یافته ها نشانه گامی دیگر به سوی فهم نحوه
و چرایی ابتال افراد به بیماری پارکینســون است .بیماری پارکینسون یکی از بیماری های مغزی
است و زمانی روی می دهد که پروتئین ها به شیوه ای اشتباه چندین برابر شده و به یکدیگر می
چسبند و در نهایت ساختاری موسوم به « فیبریل آمیلوئید» تشکیل می شود.
این رسوبات آمیلوئیدی حاصل از آلفا سینوکلین تجمع یافته نشانه بیماری پارکینسون هستند.
هنوز مشخص نیست که چگونه آلفا سینوکلین در سلول عمل می کند.
گبریل کامینســکی شیرل ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :آلفا سینوکلین یک
پروتئین بســیار کوچک با ساختار بسیار کوچک است و باید با سایر پروتئین ها یا ساختارها تعامل
یابد تا عملیاتی شود و بدین ترتیب مطالعه آن دشوار خواهد بود».
در حال حاضر با کمک تکنیک های میکروســکوپی با رزولوشن فوق باال امکان مشاهده رفتار
آلفا سینوکلین وجود دارد .به گفته محققان ،یک تعادل عالی بین کلسیم و آلفا سینوکلین در سلول
ها وجود دارد و زمانیکه مقدار بیش از حد زیاد از هر یک وجود داشــته باشــد ،تعادل بهم خورده و
تهاجم آغاز می شود و منجر به بیماری پارکینسون می شود.
تشخیص نقش آلفا سینوکلین در فرایندهای پاتولوژیکی یا فیزیولوژیکی ممکن است به توسعه
درمان های جدید بیماری پارکینسون کمک کند.

عالئم هشداردهنده پیش از بروز سکته مغزی

ایســنا :یک متخصص مغز و اعصاب مرکز مشــاوره ژنتیک جهاددانشــگاهی مشهد ،عالئم
هشداردهنده پیش از بروز سکتههای مغزی را تشریح کرد.
دکتر محمد شــریعتی در حاشــیه دومین کنگره و دهمین همایش ملــی نوروژنتیک ایران ،با
تاکید براینکه مردم باید در مورد عالئم سکته مغزی آگاه باشند ،عنوان کرد :بروز هر نوع اختالل
حســی در یک سمت بدن ،ضعف در بدن ،اختالل در تکلم ،اختالل در هوشیاری ،اختالل بینایی،
هر نوع تغییر در چهره ،عدم تعادل بهویژه در افراد ســن باال و مبتال به چربی خون و فشارخون از
جمله عالئمی اســت که هشــدار میدهد بیمار در معرض سکته مغزی قرار دارد و باید فورا جدی
گرفته شود.
وی با بیان اینکه ســکتههای مغزی بهعنوان سومین و یا چهارمین عامل مرگ و میر در ایران
محسوب میشوند ،اظهار کرد :جلوگیری از بروز سکتههای مغزی و عوارض آن وابسته به ساعات
اولیه مراجعه به متخصصان است .برای مثال زمانیکه بیمار بعد از  6ساعت به متخصص مراجعه
کند دیگر کاری از پزشکان ساخته نیست بیمار دچار فلج و سایر عوارض سکتههای مغزی خواهد
شــد بنابراین مردم باید به عالئم پیش از بروز آن آگاه باشــند .این متخصص مغز و اعصاب مرکز
مشــاوره ژنتیک جهاددانشگاهی مشــهد گفت :برخی از افراد در صورت مواجهه با این بیماران به
درمانگاهها مراجعه میکنند که این امری اشــتباه اســت ،زیرا ســاعات اولیه تشخیص از اهمیت
باالیی در درمان ان برخوردار اســت و افراد باید در صورت مشــاهده هر یک از این عالیم ،بیمار
را به اورژانس مغز و اعصاب منتقل کنند که در مشــهد اورژانس مغزواعصاب بیمارســتان قائم در
این زمینه فعالیت میکند .شــریعتی در خصوص عوامل موثر در بروز سکتههای مغزی خاطرنشان
کرد :آلودگی هوا ،اســترس ،اضافه وزن و استعمال سیگار در بروز سکتههای مغزی موثر است ،لذا
برای پیشگیری از ســکتههای مغزی باید چربی خون ،فشارخون و قندخون سالیانه دو بار کنترل
شــده و رژیمی غذایی با حداقل مصرف شــکر و قند و چربیهای اشباع استفاده شود و همچنین
انجامفعالیتهای ورزشی در برنامه افراد قرار گیرد.

تبیان :ســفیدهی تخم مرغ فقط کمی بیشــتر از
 50درصــد پروتئین تخم مرغ را داراســت .به طور
میانگین ،ســفیدهی تخم مرغ حدود  4گرم پروتئین
دارد در حالی که زردهی آن بین  2تا  3گرم پروتئین
دارد .زردهی تخــم مرغ تقریب ًا  99درصد از محتوای
چربی یک تخم مرغ را تشکیل میدهد و  55کالری
دارد ،اما ســفیدهی آن فقط  17کالری دارد .بنابراین،
افرادی که میخواهند کالری و چربی کمتری مصرف
کنند ،میتوانند فقط ســفیدهی تخم مرغ را بخورند.
اما وقتی شــما فقط سفیدهی تخم مرغ را میخورید،
مواد مغذی موجود در زردهی آن را از دست میدهید.
آیا زردهی تخم مرغ برایتان مضر است؟
زردهی تخم مــرغ عالوه بر اینکــه منبع اصلی
بســیاری از ویتامینها و مواد معدنی است ،چربی و
کلسترول زیادی نیز دارد.
یک تخم مرغ بزرگ حدود  63درصد از کلسترول
مــورد نیاز روزانهتان را تأمیــن میکند .قب ً
ال توصیه
میشــد مصرف روزانــهی کلســترول را محدود به
کمتــر از  300میلیگرم کنید ،امــا تحقیقات جدید
نشــان داده که بیشــتر افراد نیازی ندارند که نگران
مصرف کلسترول غذاییشان باشند .مطالعات انجام
شــده ،ارتباطی بین مصرف تخم مرغ و ریسک ابتال
به دیابت نوع دوم نیز نشان ندادهاند.
مصرف تخم مرغ میتواند بخشــی از یک رژیم
غذایی سالم باشد ،اما کارشناسان توصیه میکنند در
مصرف تخم مرغ اعتدال را رعایت کنید.
اگر دچار بیماری قلبی هســتید یا در معرض آن
قــرار دارید ،بــرای میزان مجاز مصرف کلســترول
روزانهتان با پزشــک مشورت کنید .تخم مرغ دست
کم  13مــادهی مغذی دارد و منبع خوبی از پروتئین
بوده و کربوهیدرات ندارد.
تخــم مرغ به این دلیل که مــواد مغذی متفاوت
زیــادی دارد ،یک غذای بســیار مغذی محســوب
میشــود .تخم مرغ مانند محصوالت لبنی میتواند
پروتئین باکیفیت باشــد .بیشتر
منبع ارزانقیمتی از
ِ
پروتئین تخم مرغ در ســفیدهی آن است اما زردهی
آن نیز پروتئین دارد.
بدنســازها یا آنهایی که سعی دارند مقدار زیادی
پروتئین کــم چرب دریافــت کنند ،مقــدار زیادی
تخم مرغ میخورند .خوردن تنها سفیدهی تخم مرغ
تبیان :چنانچه دستان شما یا قسمتهای دیگری
از بدنتــان مدام عــرق میکند و ایــن عرق کردن
بهســبب دمای باالی محیــط نیســت ،احتماال به
هیپرهیدروز مبتال هستید .هیپرهیدروز شرایطی است
که فرد بــدون دلیل خاصی عرق میکند .تعریق زیاد
میتواند لباسهای شــما را خیس کند و شــما را در
موقعیتهای اجتماعــی معذب کند .عرق کردن کف
دســتان یا قســمتهای دیگر از بدنتــان میتواند
مشکلی طاقتفرسا باشد ،اما راههایی هست که بتوان
این مشکل را کنترل کرد.
دالیل عرق کردن کف دست
در صــورت ابتال بــه هیپرهیــدروزی ،غدد عرق
با فعالیت بیشازحد خود برای شــما دردســر ایجاد
میکنند .این شــرایط هیچ ارتباطی با حضور شما در
فضاهای بیرونی یا درونی یا ســطح فعالیت فیزیکی
شــما ندارد .مهم نیســت که دمای محیط برای شما
مناسب باشــد یا هیچ فعالیت فیزیکی نداشته باشید،
کف دستتان باز هم عرق خواهد کرد.
بعضــی از مردم عــرق کردن کم کف دســت را
مشکلی کوچک تلقی میکنند .عرق کردن کف دست
همیشه نشانگر مشــکلی جدی نیست و ممکن است
در برخی خانوادهها شــایع باشد ،اما عرق کردن زیاد
میتواند نشــاندهندهی بیمــاری مزمنی مانند موارد
زیر باشد:
دیابت
یائسگی /گرگرفتگی
قند خون پایین
تیروئید پرکار
حملهی قلبی
مشکالت سیستم عصبی
عفونت
اگر عرق کردن کف دست از عالئم بیماری مزمنی
باشد ،ممکن است عالئم دیگری را نیز داشته باشید.
اگر در کنار عرق کردن کف دست با عالئمی همچون
احســاس سرما ،درد قفسه ســینه ،تهوع ،سرگیجه یا
تب روبهرو هستید ،به پزشک مراجعه کنید .اگر عرق
عصــر ایران :این که با هر ســرفه ،درد عضالنی،
و تب کردن ،آنها را نشــانه ای از ابتال به آنفلوانزا در
نظر بگیرید ،چندان جای شــگفتی ندارد .اما بسیاری
بیمــاری های دیگــر نیز وجود دارند کــه می توانند
نشانه هایی شبیه به این بیماری ایجاد کنند.
هر عفونت شــدید که سیستم ایمنی بدن انسان را
تحریک کند می تواند برخی عالئمم مشــابه را ایجاد
کند .تنهــا روش برای حصول اطمینــان از ابتال به
آنفلوانزا انجام آزمایش اســت ،اما سرنخ هایی جزئی
وجود دارند کــه می توانند در تمایز بیــن آنفلوانزا و
بیماری های دیگر به شما کمک کنند.
سرماخوردگی
ســرماخوردگی و آنفلوآنزا بیماری های ویروســی
هســتند ،هر دو در فصول مشــابه رخ مــی دهند ،و
دارای عالئم مشترک بسیاری هستند که از آن جمله
می توان به گلودرد و آبریزش بینی اشاره کرد.
تفاوت اصلی بین این دو بیماری ســرعت شــکل
گیری عالئم است .در سرماخوردگی عالئم یکی پس
از دیگری و طــی چند روز ظاهر می شــوند .اما در
آنفلوآنزا مجموعه ای از عالئم شامل تب باال ،سرفه،
درد عضالنی ،و بی حالی شدید طی  24تا  48ساعت
شکل می گیرند.
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کدام قسمت تخم مرغ ،پروتئین بیشتری دارد؟

در مقایســه با خوردن تخم مرغ کامل ،کم کالریتر
بوده و پروتئین بیشــتری دارد ،اما زردهی آن حاوی
مواد مغذی و معدنی بسیار مهمی است.
مواد مغذی تخم مرغ
یک تخم مرغ متوســط حدوداً  78کالری 5 ،گرم
چربی ،کمتر از  1گرم کربوهیدرات و  6گرم پروتئین
دارد ،حــدود  63درصد از نیاز روزانه به کلســترول
را تأمین کــرده و  13نوع مــادهی مغذی و معدنی
دارد .بیشــتر ریزمغذیهای تخم مرغ در زردهی آن
موجودنــد .زردهی تخم مرغ تقریبــ ًا  250میلیگرم
کولین دارد که باعث میشــود یکی از بهترین منابع
این مادهی مغذی باشد.
کولیــن ،ویتامینی ضــروری برای متابولیســم
ســلولها ،انتقال لیپیدها در سراســر بدن و ساختن
فرارســانهای عصبی اســت .میزان توصیه شدهی

مورد نیاز بدن به کولین برای خانمها  425میلیگرم
و بــرای آقایان  550میلیگرم در روز اســت .نیاز به
کولین در دوران بارداری بیشتر میشود چون کولین
برای رشد قوهی ادراک مغز ضروری است.
آیا خــوردن تخم مرغ برای کاهش وزن
مفید است؟
در مطالعهای به افراد چاق یا دچار اضافه وزن ،به
عنوان صبحانه تخم مرغ یا نان بیگل داده شد .ناهار
نیز سه ساعت و نیم بعد از صبحانه سرو شد .محققان
دریافتند صبحانهای که تخم مرغ بود توانســته بود
میزان ســیری را افزایش داده و در مقایســه با گروه
دیگــر ،منجر به مصرف غذای کمتــری برای ناهار
شود .مطالعهی دیگری نیز نشان داده اگر تخم مرغ
بخشی از یک رژیم غذایی کم کالری باشد میتواند
کاهش وزن را تقویت کند.

راه های رفع عرق کردن کف دست

کردن کف دست شما بهمرور شدت مییابد یا زندگی
شما را مختل کرده است ،به پزشک مراجعه کنید.
درمانهای خانگی
اگر عرق کردن کف دست شما در حدی نیست که
به پزشــک مراجعه کنید ،چند راهحل و درمان خانگی
میتواند تعریق شما را تا حد زیادی کاهش دهد.
 .۱مواد ضدتعریق
مواد ضدتعریق معموال برای تعریق زیربغل استفاده
میشوند ،اما برای توقف تعریق در دیگر قسمتهای
بدن هم میتوانند مؤثر باشد .اگر کف دستهای شما
خیلی عرق میکند ،کمی از مواد ضدتعریق را به کف
دســتهای خود بمالید تا خیســی و چسبناکی آن را
کاهش دهید .از یک ضدعرق معمولی استفاده کنید و
اگر به نتیجهی دلخواهتان نرســیدید ،از ضدعرقهای
طبی اســتفاده کنید .اگر در شــب مــواد ضدتعریق
را به کف دســتهای خود بمالیــد ،نتیجهی بهتری
میگیرید ،زیرا دستهای شــما زمان بیشتری برای

جذب ترکیبات ضدتعریق خواهند داشت .این ترکیبات
امواجی به بدن شما ارسال میکنند که از عرق کردن
جلوگیری کند .اگر این موارد کارساز نبودند ،از پزشک
خود بخواهید تا یــک ضدعرق طبی برایتان تجویز
کند.
 .۲جوش شیرین
جــوش شــیرین روشــی ســریع و ارزان برای
کاهش عرق کف دست اســت .بیشتر مردم مقداری
جوش شیرین در آشپزخانه یا سرویس بهداشتی خود
دارند .احتماال با تأثیر جوش شــیرین در سفید کردن
و پاکســازی دندانها آشنا هســتید .جوش شیرین
میتواند بهعنوان ضدعرق و دئودورانت هم عمل کند.
جوش شــیرین مادهای قلیایی اســت ،بنابراین عرق
کف دســت شــما را کاهش میدهد و باعث میشود
عرق زودتر تبخیر شود .چند قاشق چایخوری جوش
شــیرین را با آب ترکیب کنید تا خمیر شــود .برای
پنج دقیقه خمیر را به کف دستان خود بمالید و سپس

بیماریهایی شبیه به آنفلوآنزا
و در شــرایطی که بســیاری از عالئم همپوشانی
دارنــد ،ســرماخوردگی به طور معمول با ســینه درد
یــا دردهای بدنــی همراه نیســت و آنها بیشــتر از
مشخصه های آنفلوآنزا هستند.
گلودرد میکروبی
آنفلوآنزا و گلــودرد میکروبی از بســیاری عالئم
مشــترک با هم برخوردار هســتند ،اما دو نشــانه در
آنفلوآنــزا وجود دارند که در گلودرد میکروبی شــایع
نیستند :سرفه و گرفتگی بینی.
گلودرد میکروبی ممکن اســت با تورم گره های
لنفاوی ،تورم لوزه ها ،راش پوستی ،یا لکه های سفید
روی لوزه ها همراه باشــد .هیچ کدام از این عالئم به
طور معمول در آنفلوانزا دیده نمی شوند.
سینه پهلو
ســینه پهلو می تواند به طور جدا از آنفلوآنزا یا به
عنوان عارضه ثانویه ناشی از این بیماری شکل بگیرد.
افراد مبتال به آنفلوآنزا ممکن اســت یک هفته پس از
بهبودی با سینه پهلو مواجه شوند.

ســینه پهلو ناشــی از آنفلوآنزا به واسطه باکتری
شــکل می گیرد و با آنتی بیوتیک قابل درمان است.
در این نوع ســینه پهلو سرفه حالتی بی امان و پایدار
دارد و اغلب با ســینه درد همراه اســت .بیشتر مواقع
افراد مبتال به ســینه پهلو اشــتهای خود را از دست
می دهند و مقداری درد بدنــی وجود دارد .همچنین،
سرفه ناشی از سینه پهلو با خلط همراه است.
ســینه پهلویی که با آنفلوآنزا مرتبط نیست اغلب
ویروسی است .سینه پهلوی ویروسی به طور معمول
خفیفتر از نوع باکتریایی است .در این شرایط ممکن
اســت با مقداری گرفتگی ،ســرفه ،و خستگی مواجه
باشــید که همگی می توانند به آنفلوانزا اشاره داشته
باشــند ،اما در این مورد ،تنها عالئم شبه آنفلوآنزایی
هستند.
مننژیت
مننژیت ،التهاب غشــا اطراف مغز و نخاع اســت.
همانند ســینه پهلو ،مننژیت می تواند به واسطه یک
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اما اگر تخم مرغ همراه با رژیم غذایی کم کالری
نباشــد از جهت کاهش وزن تأثیری نخواهد داشت.
یعنی صرف ًا افــزودن تخم مرغ به رژیم غذایی منجر
به کاهش وزن نمیشــود .دلیل اینکه تخم مرغ در
رژیم غذایی کم کالری باعث کاهش وزن میشــود،
محتوای پروتئین آن است .پروتئین ،بسیار سیرکننده
است یعنی در مقایسه با کربوهیدرات و چربی ،بعد از
خوردن آن ،سطح گرسنگی پایینتر میآید.
باالخره زرده یا سفیده؟
هم زرده و هم ســفیدهی تخم مرغ ،مواد مغذی
مهمی دارند ،هر دو دارای پروتئین هستند اما سفیده
کمی بیشتر پروتئین دارد .سفیدهی تخم مرغ ،بدون
چربی و کم کالری اســت ،بنابراین میتواند به خوبی
در یــک رژیم غذایی کم چربــی و کم کالری جای
بگیرد.
آن را با آب بشویید.
 .۳سرکهی سیب
اگر از هیپرهیدروز رنج میبرید ،ســرکهی ســیب
طبیعــی میتواند از عرق کردن کف دســت شــما
جلوگیری کند و کف دســتتان را خشک نگه دارد.
ســرکهی سیب میتواند  pHبدن را هم تنظیم کند.
شــبها کف دست خود را به ســرکهی سیب آغشته
کنیــد و بگذارید تا صبــح بمانــد .میتوانید روزی
دو قاشق غذاخوری سرکهی سیب هم به رژیم غذایی
خود اضافه کنید .اگر ســرکهی سیب را با آب و عسل
یا با آبمیوه ترکیب کنید ،طعم خیلی بهتری را تجربه
خواهید کرد.
 .۴برگهای مریمگلی
اضافه کــردن برگهای مریمگلی به رژیم غذایی
معمول یا نوشــیدن دمنوش مریمگلی میتواند عرق
کردن کف دست را بهبود بخشد .شما میتوانید کمی
برگ مریمگلی را درون یک پارچه بپیچید و در جیب
خود بگذاریــد .حال وقتی دســتتان را در جیبتان
میگذارید ،این کیســه را بگیرید تا عرق دســتتان
جذب آن شــود .خاصیت جاذب برگهای مریمگلی،
چربی اضافهی پوســت را حذف و از عرق کردن کف
دســت شــما جلوگیری میکند .برگهای مریمگلی
بوی ناشــی از عرق کردن کف دســت را هم ازبین
میبرند .برای آنکه به بهترین نتیجه دست پیدا کنید،
یک مشت برگ مریمگلی را در آب بگذارید و سپس
دســتهایتان را برای  ۲۰دقیقه در این مخلوط قرار
دهید .شــما میتوانید دمنــوش مریمگلی را نیز تهیه
کنید و بنوشــید .مریمگلی یک گیاه دارویی اســت،
بنابراین قبل از مصرف آن با پزشــک خود مشــورت
کنید تا مطمئن شــوید که این گیــاه با داروهایی که
مصرف میکنید ،تداخل دارویی نداشته باشد.
قطعا شــما یکی از مــواد ذکرشــده در باال را در
آشپزخانهتان دارید .اگر عرق کردن کف دست شما با
درمانهای خانگی بهبود پیدا نکرد با پزشک مشورت
کنیــد؛ آنها میتوانند راهحلهای جایگزین پیشــنهاد
دهند.
عفونت ویروســی یا باکتریایی شکل بگیرد .مننژیت
ویروسی شایعتر و خفیفتر اســت ،اما عالئم هر دو
یکسان هستند و بسیار شبیه آنفلوآنزا به نظر می رسند
که از آن جمله می توان به ســردرد ،تب ،و خستگی
اشــاره کرد .همچنین ،مننژیت با خشــکی گردن و
حساسیت به نور روشن همراه است.
مننژیت ویروسی همانند سرماخوردگی یا آنفلوآنزا
در بیشــتر افراد طی یک هفته یا اندکی بیشتر بهبود
می یابد .این در شرایطی است که مننژیت باکتریایی
اگر به موقع و به درستی با آنتی بیوتیک درمان نشود
می تواند موجب آسیب مغزی و حتی مرگ شود.
برونشیت
برونشــیت حــاد نــه تنهــا عالئمی شــبیه به
سرماخوردگی و آنفلوآنزا دارد ،بلکه به واسطه بسیاری
از ویروس های مشابه نیز شکل می گیرد.
تفاوت اصلی بین برونشــیت و آنفلوآنزا این است
که برونشــیت با تــب باال همراه نیســت .همچنین،
عالئم برونشیت بیشتر در قسمت سینه و گلو متمرکز
هســتند ،بر خالف دردهای کلی بدن که در آنفلوانزا
شایع هســتند .سرفه ناخوشــایند همراه با برونشیت
می تواند تا سه هفته ادامه یابد که بیشتر از دوره سرفه
مرتبط با آنفلوآنزا است.

