
 

 

 
 

  

 

 با ما به اندام باشید

 

باشید   داشته خود همراه همیشه، را ما مقاالت 

  

با اين کتاب الکترونیکي مي توانید مطالب مورد عالقه 

تان را از سايت دکتر کرماني دريافت و بر روی رايانه 

شخصي، موبايل و يا تبلت خود ذخیره کنید و در زمان 

استراحت آن را مطالعه کنید. تمام کاری که نیاز است 

انجام دهید، دانلود اين کتاب از سايت دکتر کرماني 

 است.

-------------------  

  5931ماه سال  مهر
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 در اين ماهنامه مي خوانید :

 با اين توصیه های غذايي، پوستي درخشان داشته باشید

 چرا از خواب که بیدار مي شويم، بدن درد داريم؟

 برای کاهش وزن بايد تالش کنیم يا نه؟

 !چه مقدار قند در بشقابتان پنهان شده است؟

 اهدافي که برای کاهش وزن مناسب بايد آنها را در نظر بگیريد

 روش برای اينکه سطح استروژن را متعادل کنید 3

 ياد بگیريد بدنتون رو دوست داشته باشید

 اين غذاهای ضد پیری مي توانند چندين سال به عمرتان اضافه کنند

 درمان های خانگي برای از بین بردن خشکي و خارش پوست کف سر

 دندان پزشک چگونه مي تواند قلبتان را نجات دهد؟

 چه زماني میوه بخوريم؟ قبل يا بعد از وعده غذايي؟

 اين غذاها ملین های طبیعي هستند اگر مي خواهید مريض نشويد، ای

 ن غذاها را به برنامه غذايي تان اضافه کنیداي

 درصد، توصیه ساده ای که زندگیم رو تغییر داد 511قانون 

 باورهای اشتباهي که مي توانند پوستتان را خراب کنند

 چگونه از اگزما خالص شويم؟

 ( چگونه برای ورزش بیرون از خانه انگیزه بگیريد ) حتي با وجود سرد شدن هوا
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 ثانیه بهبود دهیم؟ 01چگونه گرفتگي گردن را در 

 گام های ساده برای زنان در سنین 01 تا 91 سالگي به باال

 بايد انجام دهدآزمايش های مهمي که هر خانمي 

 رژيم های غذايي يويو چه کاری با بدن و فیزيکمان مي کنند؟

 چگونه خود واقعي تان را صدا بزنید؟

 اين غذاهای پايیزی را حتما به برنامه غذايي خود اضافه کنید

 با اين روغن های طبیعي، عمر پوستتان را افزايش دهید

 ايد بداندنشانه افسردگي کودکان که هر پدر و مادری ب 13

 چطور ورزش کردن من رو از اضطراب نجات داد؟

 چطور ورزش کردن من رو از اضطراب نجات داد؟

 اين غذاها عالئم سندروم روده تحريک پذير را بدتر مي کنند

 هوس های غذايي امانتان را بريده؟ اين تمرين تنفسي را امتحان کنید
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 با اين توصیه های غذايي، پوستي درخشان داشته باشید

 

رون منتقل مي شود. تغذيه مناسب بدن و ذهن باعث تشويق تمام اعضای بدن به زيبايي واقعي از درون به بی

عملکردی بهینه مي شود. آنچه مي خوريد، خودش را روی پوستتان نشان مي دهد و وضعیتش را تعیین مي 

 .کند

ته سالمت پوستتان انعکاسي است از برنامه غذايي تان. اگر بدنتان کم آب باشد پوستتان حالتي تخت و پوس

پوسته به خود مي گیرد. اگر از الکل و غذاهای قندی استفاده کنید، پوستتان حالتي متورم و پف کرده به خود 

خواهد گرفت. با ايجاد چند تغییر درست و تمرکز روی غذاهای تمیز و کامل، پوستتان در زمان کوتاهي به 

ا آموزش دهیم تا با استفاده از آنها برای بهترين فرم خود خواهد رسید. در اينجا مي خواهیم نکاتي را به شم

 .خود، پوستي درخشان بسازيد

قندهای تصفیه شده، کربوهیدرات های تصفیه شده، قند های مصنوعي و غذاهای فرآوری شده را محدود 1- 

 کنید

 .غذاهای فرآوری شده در طول فرآيند تغییر شکلشان، بخش عمده خواص مفیدشان را از دست مي دهند
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ه کالسیک برنج سفید است. در نتیجه عملیات فرآوری قسمت پوست، سبوس و ريشه که سرشار يک نمون

هستند از مواد مغذی و فیبر جدا مي شود. در پايان فقط هسته سفید داخلي باقي مي ماند که آن هم ويتامین 

 .و مواد معدني زيادی ندارد

فزايش مي دهند و باعث مي شوند حس بدی غذاهای فرآوری شده و قندی التهاب، جوش و چین و چروک را ا

 .در مورد پوست خود داشته باشید

از خوردن محصوالت، گوشت ها و لبنیاتي که حاوی هورمون ها، آفت کش ها، قارچ کش ها و استروئیدها 2- 

 هستند پرهیز کنید

نگ چهره را خراب اين ترکیبات مسموم مي توانند باعث اختالل غدد درون ريز و التهاب شوند که در نتیجه ر

 .مي کند

سعي کنید مواد غذايي بدون مواد شیمیايي استفاده کنید. از گوشتي استفاده کنید که دامش با علف طبیعي 

 .تغذيه شده باشد. همچنین از تخم مرغ و لبنیات بدون هورمون و استروئید نیز استفاده کنید

 وست ضروری استبهینه سازی آب رساني به بدن برای تثبیت درخشش سالم پ3- 

لیوان آب بنوشید. آب سموم را مي شويد و به رسیدن مواد مغذی به تمام  8تا  0سعي کنید روزانه حداقل 

بدن کمک مي کند. آب همچنین در بیشتر میوه ها و سبزيجات نیز يافت مي شود که باعث بهبود آب رساني به 

 .سلول های پوست خواهد شد

 .شده ايد مي توانید با مرکبات، توت ها، نعنا و خیار آب را طعم دار کنیداگر از نوشیدن آب معمولي خسته 

 غذاهای ضد التهاب به کاهش ورم و پف کردگي کمک مي کنند و خطر بیماری های مزمن را کاهش مي دهند4- 

 التهاب زماني رخ مي دهد که بدن به يک عامل خارجي واکنش نشان مي دهد.اگر التهاب فقط گاهي پیش بیايد

 .يا زماني که بدن با چیزی مانند يک بريدگي مبارزه مي کند که مي تواند سالمتتان را تهديد کند، مفید است

بیماری های مزمن، سبک زندگي  .با اين حال وقتي التهاب مرتب رخ مي دهد نتیجه اش ممکن است مضر باشد

 .دت شوندخاص و انتخاب های غذايي همگي مي توانند منجر به التهاب های بلند م

غذاها و نوشیدني هايي که التهاب را افزايش مي دهند عبارتند از کربوهیدرات های تصفیه شده، نوشیدني 

هايي که با قند شیرين شده اند، الکل، غذاهای سرخ کرده و گوشت قرمز. اين غذاها و نوشیدني ها مي توانند 
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، از بین رفتن ثبات و استحکام پوست و از منجر به صورتي پف کرده و ورم کردن زير چشم ها، چین و چروک

 .بین رفتن درخشش آن شوند

سرچشمه غذاهای ضد التهابي میوه ها و سبزيجات هستند. آنها به مبارزه با التهاب در بدن کمک مي کنند و 

 .حاوی آنتي اکسیدان و پلي فنل هايي هستند که بدن را در برابر راديکال های آزاد محافظت مي کند

 دريافت کنید تا از خواص آنتي اکسیدانش برخوردار شويد Eمین ويتا5- 

يک ويتامین محلول در چربي است با خواص آنتي اکسیداني. ايمني را بهبود مي دهد و به عملکرد   Eويتامین

همچنین برای افزايش تولید کالژن بسیار ضروری است. کالژن از چین و   Eمتابولیک کمک مي کند. ويتامین

 .یری مي کند و آن را کاهش مي دهد و همچنین ظاهر پوست را صاف و نرم جلوه مي دهدچروک پیشگ

و   UVبه مبارزه با تاثیر آسیب رساننده و پیر کننده راديکال های آزاد از اشعه های  Eغذاهای حاوی ويتامین

و اسفناج منابع بسیار  آلودگي ها کمک مي کنند. دانه آفتابگردان، بادام و سبزيجاتي مانند بروکلي، برگ چغندر

 .هستند  Eعالي طبیعي از ويتامین

به همراه هر ويتامین محلول در چربي، يک چربي خوراکي نیاز است تا جذب بهتری انجام شود. برای مثال 

 .اسفناج را با روغن زيتون میل کنید

 برای بازگشت سلول پوست Aويتامین 6- 

ر چربي مناسب پوست است که روی عملکرد سیستم ايمني، يکي ديگر از ويتامین های محلول د  Aويتامین

ديد، تولید مثل و بازگشت سلول های پوست تاثیر مثبت دارد. اين ويتامین را برای ترمیم پوست و محافظتش 

 .در برابر نور خورشید نیاز داريم

حاوی اين ويتامین است و بیشتر میوه و سبزيجاتي که نارنجي رنگ هستند   Aبتا کاروتن بدنه اصلي ويتامین

 .هستند  Aمناسب برای پوستند. هويج، طالبي، سیب زمیني شیرين و انبه همگي از منابع خوشمزه ويتامین

 به تولید کالژن کمک مي کند Cويتامین 7- 

هستند   Cيک آنتي اکسیدان قدرتمند است. شمار بسیاری از میوه ها و سبزيجات حاوی ويتامین  Cويتامین

 .ولید کالژن، صاف کردن خطوط پوست و کاهش چین و چروک کمک مي کندکه به افزايش ت

فقط يک فنجان بروکلي، يک کیوی کامل، يک پرتقال متوسط يا يک دوم فنجان فلفل دلمه ای هرکدام حاوی 

 .هستند  Cدرصد نیاز روزانه بدن به ويتامین 511بیش از 
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 حاوی خواص ضد التهابي هستند 9اسید چرب های امگا 8- 

نها غشاء سلول را قوی مي کنند. به مبارزه با آسیب های اکسیداتیو کمک مي کنند، التهاب را کاهش مي آ

دهند، با پیری مبارزه مي کنند، حالت ارتجاعي پوست را بهبود مي دهند و پوست را از درون و بیرون صاف و 

 .مرطوب مي کنند

ايران خیلي ناياب هستند ( و شاهدانه، گردو و بذر کتان عبارتند از دانه های چیا ) که در  9منابع گیاهي امگا 

 .خرد شده. منابع غیر گیاهي نیز شامل سالمون و ساردين مي شود

 زردچوبه سرشار است از آنتي اکسیدان های فیتوکمیکال9- 

ترکیب فعال در اين ادويه هندی کورکومینويد است که با راديکال های آزاد عامل چین و چروک و التهاب 

 .بارزه مي کند. اين ادويه زرد رنگ خاصیت ارتجاعي پوست را نیز بهبود مي بخشدم

 

  )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 چرا از خواب که بیدار مي شويم، بدن درد داريم؟

 

ايد بیايد و ما را هنگام به خواب رفتن، احساس خوبي داريم اما وقتي از خواب بیدار مي شويم، يک جرثقیل ب

 .از زمین بکند

 .صبح ها همه چیز دردناک است و دلیلش اين نیست که در حالت بدی خوابیده ايد يا بالشتان خوب نبوده

مشخص شده است که وقتي مي خوابید، بدن شروع به سرکوب کردن التهاب ها مي کند. در نتیجه وقتي از 

اطر همین است که سخت از جايمان بلند مي شويم و يا حتي خواب بیدار مي شويم احساس درد مي کنیم. به خ

 .به زور حرف مي زنیم

محققان سلول های انسان و موش ها را با بیماری التهابي آرتريت روماتوئید مورد آزمايش قرار دادند. مدت 

 مي تجربه را يمتفاوت عالئم روز، مختلف های زمان در  ها است معلوم شده بیماران مبتال به آرتريت روماتوئید

 .از اين بیماران هنگام برخاستن از خواب، گرفتگي شديد عضالت را تجربه مي کنند بسیاری. کنند

اما درباره اينکه ريتم شبانه روزی مان ، ساعت دروني مان که به ما مي گويد چگونه و چه زماني به رخت خواب 

زيادی نمي دانیم. محققان مي خواهند اين موضوع برويم ، چگونه نوسان ريتم درد را کنترل مي کند، هنوز چیز 

 .را بفهمند
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آنچه محققان فهمیدند اين است که وقتي موش ها در معرض نور ثابت قرار مي گیرند، پنجه هايشان بیشتر 

متورم مي شود و سطح التهاب زاها در خونشان افزايش پیدا مي کند. در تاريکي اين تولید کنندگان التهاب 

 .کنند کاهش پیدا مي

هنگام شب اين التهاب زاها به کمترين سطح خود مي رسند و با شروع روز به مرور دوباره افزايش پیدا مي 

کنند. اين احساس درد در افراد مختلف متفاوت است و بستگي به مقدار التهابي دارد که بدن هنگام صبح 

 .درگیرش مي شود

وی تیک تاک ساعت شبانه روزی بدن تسلط دارد. به نظر نوعي پروتئین خاص در سلول هايمان وجود دارد که ر

مي رسد يکي از پروتئین هايي که درگیر ساعت دروني بدنمان است ) به نام کريپتوکروم ( التهاب را هم تحت 

 .تاثیر قرار مي دهد

چه موقع محققان بر اين باورند که با آزمايش های بیشتر قادر خواهند بود بگويند تاثیر داروهای ضد التهاب 

از روز بیشتر خواهد بود يا حتي درماني را پیدا کنند که اين پروتئین ها را هدف قرار دهد تا سطح التهاب 

 .با اين حال دانشمندان هنوز راه طوالني ای را برای رسیدن به اين هدف در پیش دارند .پايین بیايد

قدار درد اول صبح تاثیر داشته باشد پس به در حال حاضر مي دانید که ريتم شبانه روزی تان مي تواند روی م

جای اينکه علیه آن عمل کنید روی بهبودش کار کنید، مخصوصا اگر همین حاال هم با درد مفاصل درگیر 

 .هستید

داشتن ريتم منظم شبانه روزی به چه معناست؟ اين يعني ساعات مشخص و مرتبي برای خوابیدن داشته 

 .تي در آخر هفته ها نیز اين ريتم را حفظ کنید تا سطح التهاب پايین بماندباشید و به آن پايبند بمانید. ح

 

   )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 برای کاهش وزن بايد تالش کنیم يا نه؟

 

، پیچیده رابطه ما با غذا به خاطر رابطه بین مغز و روده و به علت نیازمان به انرژی به اندازه نیازمان به پاداش

است. ديدن و بوی غذا ما را به خوردن ترغیب مي کند بنابراين مي دانیم چشمان و بیني مان به اندازه 

باکتری طبیعي که در   )دهانمان در غذا خوردن نقش دارند. تمام حواسمان، سیستم عصبي روده، میکروبیوم

، آنزيم ها و نورون ها همگي با هم کار مسیر گوارشمان زندگي مي کند(، ساختار ژنتیکي و آرايش هورمون ها

مي کنند و روی احساس گرسنگي، سیری، هوس ها و عادات غذايي و پتانسیلمان برای کاهش و افزايش وزن 

 .تاثیر مي گذارند

مي توانیم تمام اين شاخص ها را کنترل کنیم تا به خوبي احساس گرسنگي و هوس های غذايي غیر قابل 

يا مي توانیم اشتهايمان را سرکوب کنیم، معده و مغز را گول بزنیم تا در برابر پرخوری کنترل را مهار کنیم؟ آ

مقاومت کنند و تصمیمات ناسالم غذايي نداشته باشند؟ اصال ارزشش را دارد که تالش کنیم؟ اينها سواالتي 

تخصصان سالمت هستند که نه تنها ذهن جمعیت مرد و زن چاق را به خود مشغول کرده بلکه دانشمندان و م

 .نیز دوست دارند جوابي قاطع به اين سواالت چالش برانگیز بدهند

برای محققان و متخصصان سالمت، عالقه به کنترل وزن ريشه در مسائل بهداشت عمومي ) مانند هزينه 

روز و مراقبت های درماني ( و دانش آنها از وضعیت هايي مانند ديابت، بیماری های قلبي، فشار خون باال، آرت

ديگر مشکالتي که به دلیل اضافه وزن تشديد مي شوند دارد. با اين حال مشخص شده اين مشکالت همیشه 

با کاهش وزن بهبود پیدا نمي کنند. همچنان بسیاری از متخصصان بر اين عقیده هستند هر مقدار وزن اضافي 
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همان زمان افرادی که وزن طبیعي مي تواند ما را در خطر بیماری های مزمن و مرگ زودرس قرار دهد. در 

دارند نیز دچار همین بیماری های مزمن مي شوند يا در سنین پايین مي میرند و ممکن است افرادی که خارج 

از مرز سالمت هستند طول عمر بااليي داشته باشند. سايز نمي تواند سطح تناسب يک فرد را تعريف کند، 

ين کاری که مي توانید به عنوان يک شخص منحصر به فرد انجام مخصوصا اگر يک فرد مرتب ورزش کند. بهتر

دهید، اين است که به سابقه سالمت خانواده و سپس به خطراتي که خودتان را در معرض بیماری های مزمن 

 .قرار مي دهد نگاه کنید. بايد تصمیم هايتان را بر اساس وزن و سالمت کلي بدن بگیريد

راد اصال درگیر وزنشان نمي شوند، برخي هستند که به تمام ابزارها و بنابراين در حالي که بعضي اف

ترفندهايي که بتوان تصور کرد چنگ مي زنند تا کمکشان کند کمتر غذا بخورند و وزن بیشتری کم کنند. شايد 

 اضافه کردن وزن، انتخاب خودمان نبوده باشد اما اينکه تصمیم بگیريم دست به کاهش وزن بزنیم يا خیر يک

انتخاب شخصي است که نبايد توسط ديگران مورد قضاوت قرار بگیرد. هدف همیشه بايد رسیدن به سالمت 

باشد اما نه از هر راهي! پس شیوه ای را پیش بگیريد که درباره خودتان احساس خوبي داشته باشید و پس 

 .از مدتي احساس مريضي نکنید

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 !چه مقدار قند در بشقابتان پنهان شده است؟

 

احتمال اينکه مصرف قندتان در روز از مقدار نیاز روزانه باالتر برود زياد است. مواد قندی در همه جا پنهان 

شده اند، از سسي که روی غذايتان مي ريزيد تا شیری که با صبحانه میل مي کنید. قندها فقط در جاهايي که 

 !ناسیم نیستند مثل نوشابه يا بستنيمي ش

قندها مي توانند طعم غذاها را تغییر دهند اما مقدار بیش از حد آن، منجر به مشکالت سالمتي بسیار زيادی 

 .و بیماری های قلبي و عروقي 0مي شود از جمله چاقي، افزايش خطر ديابت نوع 

دار زيادی کالری از قندهای اضافه شده به غذاها متاسفانه بسیاری از ما در طول روز بدون اينکه بدانیم مق

قاشق چای  0دريافت مي کنیم. برای سالم ماندن توصیه مي شود مقدار قند مصرفي روزانه خانم ها بیش از 

 .گرم نشود 01خوری يا حدود 

در گرم توصیه مي شود. برای اينکه به شما نشان دهیم چق 90قاشق چای خوری يا حدود  3برای آقايان نیز 

بیشتر از اين مقدار، قند مي خوريد بايد بگويم آمارها نشان مي دهد مقدار مصرف قند بیشتر افراد در طول 

قاشق چای خوری است. در ادامه اين اينفوگرافي را در اختیارتان قرار مي دهیم تا ببینید  00روز چیزی حدود 

 چه مقدار قند در بشقابتان پنهان شده است
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 اهش وزن مناسب بايد آنها را در نظر بگیريداهدافي که برای ک

 

نمي خواهم به شما به دروغ بگويم ولي بايد بدانید که کاهش وزن اصال آسان نیست و يا نمي شود به آن مانند 

کاری لذت بخش نگاه کرد)خدافظ کیک های اداره!(. اما اينها به اين معنا نیست که ترازوی خود را دور 

نکرده تسلیم شويد. مهم ترين چیز اين است که اهدافي قابل دسترس برای خودتان بیندازيد و هنوز شروع 

تعیین کنید. يعني به جای اينکه اهداف وحشتناکي برای خود در نظر بگیريد که شايد در آينده به آنها برسید يا 

را تصور کنید.  نرسید، مواردی را برای خود ترسیم کنید که قابل انجام هستند و مي توانید رسیدن به آنها

 .کلید کار، ايجاد هدف های کوچک و تصور چگونه رسیدن به آنها است

پس فکر کردن به اينکه يک سال بعد چه شکلي خواهید شد را فراموش کنید) به مرور به آنجا خواهید رسید! 

پیدا  ( و اين را در نظر بگیريد که اگر به جای يک وعده سرخ کردني، سبزيجات میل کنید چه حس خوبي

 .خواهید کرد

در ادامه به شما مي گويم که چگونه برای داشتن کاهش وزن مناسب، اهداف قابل انجامي برای خودتان در نظر 

 .بگیريد

 به کوتاه مدت فکر کنید1- 

شايد برخالف آنچه تا به حال شنیده ايد به نظر بیايد، اما الزم نیست نگران اين باشید که قرار است تا پايان 

لو وزن کم کنید. وقتي روی کاهش وزن کار مي کنید فقط به اين فکر کنید که هفته بعد مي خواهید کجا چند کی

 .باشید نه اينکه به دو سال بعد فکر کنید
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 51تا  1اگر برای کاهش وزن راه طوالني در پیش داريد، برای خود هدف های کوچک قرار دهید مانند کاهش 

نقاط عطف کوتاه مدت و ساختن ديگر اهداف بر روی آنها کمک مي کند روی درصد از وزن کلي بدن. قرار دادن 

 .برنامه تان متمرکز بمانید نه اينکه هنوز چقدر راه در پیش داريد که بايد بپیمايید

فقط به چیزی که مي خواهید از دست دهید فکر نکنید بلکه به چیزهايي که بدست مي آوريد نیز بیانديشید. 

 .خیلي بیشتر از عددی که روی ترازو مي بینید باعث باال رفتن انگیزه تان مي شوند معموال اين اهداف،

 استراتژی برنامه غذايي خود را شکل دهید2- 

وقتش رسیده برای آنچه مي خوريد برنامه ای داشته باشید. معموال برای کاهش وزن بايد تغییرات خوراکي 

تان سرشار از غذاهای فرآوری شده باشد هرچقدر هم روی اتفاق بیفتد. به عبارت ديگر اگر برنامه غذايي 

 .تردمیل بدويد بي فايده است

خبرهای خوب: الزم نیست کربوهیدرات ها را کامال کنار بگذاريد، کامال گیاه خوار شويد و يا به خود گرسنگي 

ت که فکر مي های طوالني مدت بدهید. من فکر مي کنم بزرگترين مشکلي که افراد مرتکب مي شوند اين اس

کنند بايد در نحوه غذا خوردنشان يک تغییر بسیار بزرگ ايجاد کنند. با اين کار شايد روی ترازو تغییر ببینید 

اما تغییری در سبک زندگي تان ايجاد نکرده ايد. پس نتايج به دست آمده، عمر طوالني ای نخواهند داشت و 

 .ممکن است خیلي زود به وزن قبلي برگرديد

اين از شما مي خواهم تغییرات کوچکي در برنامه تان ايجاد کنید که مربوط به نقاط ضعف در آنچه مي به جای 

خوريد باشد ) مانند نوشیدن نوشابه، و يا مصرف باالی قند (. مي توانید تغییرات را با مصرف نکردن آب میوه 

همین حاال تغییرات زيادی ايجاد کرده يا نوشیدني های قندی و جايگزين کردنشان با آب شروع کنید. اگر هم تا 

 .ايد مي توانید روی مقدار وعده ها کار کنید

 روی تناسب اندام خود کار کنید3- 

با اينکه ورزش به تنهايي نمي تواند شما را به وزن هدفتان برساند اما قرار دادن اهداف تناسب اندام در 

ايد دوست داشته باشید برای بهبود قدرتتان تمرين طول مسیر مي تواند به با انگیزه ماندنتان کمک کند. ش

کنید تا بتوانید در يک ماراتن شرکت کنید و يا چند کیلومتر را بي وقفه بدويد. اين موارد قابل اندازه گیری 

 .است و مي توانید برای خود مرزهايي تعیین کنید تا آرام آرام به قدرتي که مي خواهید برسید

مي شود در قبال سبک زندگي سالم، خود را مسئول بدانید. چگونگي سپری  رسیدن به اين اهداف باعث

 .کردن مسیر از خود هدف مهم تر است چون آنها هستند که به شما ياد مي دهند چگونه رفتار کنید

 کیلو وزن کم کنید 4انتظار نداشته باشید هفته ای 4- 
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شوند که در مدت کوتاهي، کاهش وزن به شدت  در بیشتر تبلیغات تلوزيوني مي بینید افرادی نشان داده مي

بااليي داشته اند. اما ممکن نیست برای همه همین طور باشد. بسته به اينکه يک فرد چه مقدار بايد وزن کم 

کند، هفته ای نیم تا يک کیلو کاهش وزن مورد انتظار است. البته اين مقدار ممکن است گاهي از نیم کیلو هم 

 .پايین تر باشد

بیشتر از اين مقدار وزن کم مي کنید، مي تواند برای مدتي حس خوبي داشته باشد اما همیشه در اوج اگر 

باقي نمي مانید. ممکن است همه اين وزن را برگردانید که موجب احساس شکست عمیق و افسردگي مي 

که باعث نرسیدن شود. همین که اين تغییر در خلق و خو بر اثر شکست رخ دهد، مي بینید رفتارهای ديگری 

 .به هدف مي شوند، خودشان را نشان مي دهند

 موفقیت خود را دنبال کنید5- 

از يک دفترچه و خودکار و يا  .فراموش نکنید، فرصتي بگذاريد و از تمام تالش هايي که کرديد لذت ببريد

را بسنجید استفاده کنید. انواع برنامه هايي که مي توانید با استفاده از آنها مقدار غذا خوردن و فعالیتتان 

 .تحقیقات نشان داده افرادی که اين کار را مي کنند، درصد موفقیتشان نسبت به ديگران بیشتر است

همچنین زير نظر گرفتن عملکردتان در يک ماه يا حتي يک هفته مي تواند يادآور شود که چقدر خوب پیش 

 .رفته ايد

افزايش پیدا کرده است؟ مي خواهید اين انگیزه دو چندان حس مي کنید انگیزه تان برای شروع کاهش وزن 

 .سايت دکتر کرماني برويد و داستان موفقیت آنها را بخوانید نبخش رکوردداراشود؟ پس به 

  

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 روش برای اينکه سطح استروژن را متعادل کنید 3

 

حتما تا با حال درباره استروژن شنیده ايد اما آيا مي دانید که چه تاثیری روی شما و زندگي تان مي تواند 

 داشته باشد؟

استروژن به گروهي از هورمون ها گفته مي شود. اين هورمون ها باعث ايجاد صفات زنانه مي شود و افزايش 

میزان استروژن در خانم ها قابلیت رسیدن به سن بلوغ را افزايش مي دهد. سطح اين هورمون ها تا زمان 

 .يائسگي نسبتا باال مي ماند

استروژن کامال ساده نیست. پس بیايید درباره عدم تعادل هورموني و اينکه  اما درست مانند همه هورمون ها،

 .چگونه مي توان از آن پیشگیری کرد صحبت کنیم

 عدم تعادل استروژن مي تواند منجر به مشکالت وزني، ناباروری و حتي سرطان شود

ارد. برای مثال جهت بدن روش خاص خود را برای متعادل کردن سطح استروژن در زماني که نیاز باشد د

ضخیم شدن ديوار آندومتر، سطح استروژن بايد افزايش پیدا کند و درست قبل از تخمک گذاری هم سطح 

استروژن در باالترين حد خود قرار دارد. برای اينکه تخمک گذاری با موفقیت انجام شود، استروژن بايد به 

 .شدت پايین بیايد
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اد نمي شود و در تخمدان باقي مي ماند. اين اتفاق منجر به بسیاری از اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد، تخمک آز

 .مشکالت پیچیده سالمت مي شود از جمله ناباروری

سپس بحث استروژن و کنترل وزن پیش مي آيد. توزيع چربي در بدن بستگي به جنیست دارد. خانم ها در 

ان بیشتر چربي های احشايي دارند. با اين حال اطراف ران ها و باسن خود انبارهای ذخیره چربي دارند و آقاي

اطراف میان  در ها چربي ذخیره به بعد از يائسگي نوع توزيع چربي ها تغییر مي کند و خانم ها بیشتر متمايل 

 .تنه شان مي شوند

ا خطر خطر چاقي در خانم ها خیلي کمتر از آقايان است. اما بعد از يائسگي اين خطر افزايش مي يابد و تقريبا ب

چاقي آقايان برابر مي شود. دلیلش اين است که استروژن در آرايش بافت چربي و متابولیسم چربي ) سوخت 

 .تاثیر دارد (و ساز چربي های 

تولید استروژن در بافت وابسته به چربي انجام مي شود که باعث بروز چرخه ی معیوب در خانم ها پس از 

اعث تولید بیشتر بافت های چرب مي شود و اين بافت های چرب، يائسگي مي شود. عدم تعادل استروژن ب

 .استروژن بیشتری تولید مي کنند

و اما آخرين مورد، ارتباط بین استروژن و سرطان، مخصوصا سرطان پستان و سرطان رحم. از آنجا که استروژن 

تاثیر را روی ديگر قسمت مسئول ضخیم کردن ديواره آندومتر است، تاثیر تکثیر سلولي دارد. اگر آنها اين 

 .های بدن نشان دهند، فعالیتشان ممکن است منجر به بروز سرطان شود

رابطه بین استروژن و سرطان سینه به وزن نیز بستگي دارد. خانم های چاقي که در دوره پس از يائسگي 

 .هستند بیشتر از خانم هايي که وزن طبیعي دارند در خطر سرطان سینه قرار دارند

درصد وزن بدن ( نیز يکي از عوامل شرايطي است که به آن تسلط استروژن مي  08اضافه ) بیش از چربي 

گويند و مي تواند باعث افزايش خطر سرطان سینه در کنار ديگر مشکالت از جمله کاهش میل جنسي، ورم و 

 .حساس شدن به درد سینه، تغییر خلق و خو و افزايش وزن شود

 تروژن خوب نیست، پس چرا اتفاق مي افتد؟بسیار خب، عدم تعادل اس

عوامل زيست محیطي بسیاری وجود دارد که موجب عدم تعادل در سطح استروژن طبیعي مي شود و يا عمل 

استروژن در بدن را تقلید مي کنند. زنواستروژن ها مواد شیمیايي ترکیبي يا طبیعي هستند که تاثیر 

ها و فتاالت ها چند نمونه از اين موارد   Aريد بي فنیل ها، بیسفنولاستروژن طبیعي را تقلید مي کنند. پلي کل

 .هستند. قرار گرفتن مستمر در برابر اين مواد باعث عدم تعادل استروژن مي شود
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ژنتیک نیز نقش مهمي در عدم تعادل استروژن بازی مي کند. برخي از بدن ها ژن هايي دارند که آنها را به 

 .ل مي کندعدم تعادل استروژن متماي

 کلید مديريت سطح استروژن: ورزش و برنامه غذايي

همانطور که پیش تر هم گفته بوديم خانم ها پس از يائسگي بیشتر در خطر رنج بردن از عدم تعادل استروژن 

هستند. اما در آخر همه ما در خطر اين عدم تعادل قرار داريم، چه دلیلش ژنتیکي باشد چه آلودگي های 

 .محیطي

ت وزن برای حفظ تعادل استروژن فوق العاده مهم است و بهترين راه برای انجام اين کار استفاده از مديري

برنامه غذايي سالم و متعادل به همراه ورزش مرتب است. سعي کنید ورزش هايي مانند يوگا يا دويدن را 

 .یدانجام دهید و برنامه غذايي رنگارنگي سرشار از میوه و سبزيجات را استفاده کن

و آخرين نکته اين که غذاهای خود را در ظروف شیشه ای نگهداری يا ذخیره کنید. نگهداری غذا در بسته های 

 .پالستیکي، خطر قرار گرفتن در معرض زنواستروژن ها را باال مي برد

 .اجازه ندهید عدم تعادل استروژن جلوی داشتن زندگي سالم و با معنا را بگیرد

 

   )به اندام ) دکتر کرمانيکاری از گروه ترجمه 
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 ياد بگیريد بدنتون رو دوست داشته باشید

 

 دانلود فايل صوتي مقاله

دبي مي افتم که بهم هر وقت مچ خودمو موقعي که دارم با بدنم بد حرف مي زنم، مي گیرم، فوری ياد يه قطعه ا

 :آرامش میده

 .من نیستم که مي گويم بدنم به اندازه کافي خوب است يا خیر»

اين بدن يک هديه الهي است، خانه ای موقت برای روحم و برای مدت زمان زندگي ام به من اجاره داده شده 

 .است

قاصد را برآورده کنم ) چه برای مقاصدی خاص به شکلي کامال دقیق طراحي شده و من اينجا هستم تا آن م

  )بدانم اين مقاصد چیست چه ندانم

 «.دلیلي وجود دارد که در حال حاضر چنین ظاهری دارم، حتي اگر خودم خوشم نیايد
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البته اينطور نیست که با اين جمله ها سالمتي خودمو فراموش کنم، بلکه اون چیزی که تو بدنم تحت اختیارمه 

مي کنم. معموال وقتايي که از ظاهرم ناراضیم و افکار منفي سراغم  رفتار باهاش ی رو به کار مي گیرم و اينطور

 .میاد همون وقتايیه که مراقبت از خودم رو فراموش کردم و با سالمتیم درست رفتار نکردم

به اين نتیجه رسیدم که سرزنش و خود زني نمي تونه به من کمکي بکنه. وقتي تو موقعیت منفي هستم و 

م خودمو تخريب مي کنم چطور مي تونم حرکت بعدی رو درست انجام بدم؟! اگه شما هم مثه من همش دار

هستید، اولین کاری که بايد بکنید اينه که دوباره حس خوبي تو خودتون بوجود بیاريد. من شايد همون اول 

به وجود بیاورم  نتونم حس خوبي پیدا کنم اما وقتي مي تونم تو خودم امیدواری، کارايي و مثبت انديشي

 .مطمئن میشم که دوباره تو مسیر درست قرار گرفتم

 :شما هم مي تونید اين کارا رو برای خودتون انجام بديد

 نسبت به خودتون مهربوني، گذشت و درک بیشتری داشته باشید1- 

پیام مثال فرض کنید شب قبل دچار پرخوری احساسي شديد. دستتون رو روی قلبتون بذاريد و سعي کنید 

کدوم قسمت ها نیاز به توجه و مراقبت شما داره؟  .احساساتي که پشت اون پنهان شده رو دريافت کنید

 خودتون دروني زندگي درباره بیشتر تا تازه فرصت  همین مورد پرخوری احساسي يه دفه تبديل میشه به يه

 .بگیريد و ديگه احساس بدی درباره خودتون نداشته باشید ياد

 ون مهربون صحبت کنید تا با درونتون ارتباط پیدا کنیدبا خودت2- 

هرچي ارتباطتون با خودتون قوی تر باشه، کمتر خودتونو سرزنش و تخريب مي کنید. هر وقت پرخوری مي 

کنیم دلیلش اينه که ارتباط با درونمون رو از دست داديم يا اينکه بي احساس شديم. به خودتون اين شانسو 

 .خودتون دوست بشید بديد که دوباره با

 شناخت خودتون کمک مي کنه از فکرای بي ارزش خالص بشید3- 

اين همون وقتیه که بهمون الهام میشه شرايط رو عوض کنیم تا به دنبالش حس خوبي پیدا کنیم. شايد الزم 

بهترباشه به باشه برای اين کار يه دوش ساده بگیريد تا اينکه بخوايد ورزش يا کالری ها رو حذف کنید. شايد 

جای اينکه خودمون رو مجبور به يه رژيم سخت کنیم يه لیوان آب بخوريم و منطقي فکر کنیم. شايدم به جای 

 .همه اينا بهتره فقط گريه کنیم يا به يه دوست و آشنا پناه ببريم و خودمونو خالي کنیم

تون اينو به شما میگه. من فقط مي خالصه اينکه خودتون بهتر از هرکسي مي دونید به چي نیاز داريد، غريزه 

دونم صدای درونتون وقتي با خودتون دوست و مهربون باشید بلندتر میشه. يادتون نره که تو مسیر زندگي، 

 .خودتون بايد به داد خودتون برسید
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 اين غذاهای ضد پیری مي توانند چندين سال به عمرتان اضافه کنند

اين بدان معنا نیست که با خوردن  .ي خوريد تبديل مي شويدحتما شنیده ايد که مي گويند به آنچه م

سبزيجات سبز مي شويم بلکه يعني با خوردن غذای سالم، سالمت مي مانیم. با خوردن غذاهای فرآوری شده و 

فست فودها سالمتمان به خطر مي افتد. غذاهايي که مي خوريد تاثیری مستقیم روی سن ظاهری تان دارد. در 

خواهم غذاهای ضد پیری را به شما معرفي کنم که با خوردنشان مي توانید سال ها به عمرتان  اين مقاله مي

 .اضافه کنید

 عدس

 

عدس گرم يا عدس سرد، وقتي بحث سر طول عمر باشد عدس را هر طور بخوريد خوب است، سبز يا زردش 

افت های سلولي ديرتر پیر شوند. نیز فرقي نمي کند. خوردن عدس پخته يا ديگر حبوبات مي تواند باعث شود ب

 .محققان مي گويند فیبر و آنتي اکسیدان موجود در عدس است که قدرت ضد پیری به آن داده است

 گردو
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خوردن آجیل ها شايد يکي از بهترين کارهايي باشد که مي توانید برای سالمتتان انجام دهید. تحقیقات نشان 

تر آجیل و به خصوص گردو مصرف مي کنند، مي توانند دو تا سه سال داده افرادی که هفته ای سه بار يا بیش

 .بیشتر از زندگي لذت ببرند

افرادی که آجیل مصرف مي کنند تا حدود زيادی خطر مبتال شدنشان به سرطان و بیماری های قلبي را کاهش 

قات ديگر نشان داده مي دهند. اين دو با باال رفتن سن بیش از هر چیزی جانمان را تهديد مي کنند. تحقی

 .مزايای افزايش طول عمر آجیل ها کمتر شامل بادام زمیني و کره بادام زمیني مي شود

 پروتئین گیاهي
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نگران نباشید کسي نگفت که ديگر گوشت نخوريد اما اضافه کردن چند وعده حاوی پروتئین گیاهي در هفته 

یاهي مي تواند طول عمر را افزايش دهد مخصوصا اگر پروتئین گ .مي تواند هفته ها به طول عمرتان بیافزايد

از مشکالت کلیوی رنج مي بريد. غذاهايي مانند برنج و لوبیاها، سويا و گندم سیاه مي توانند در يک وعده به 

اندازه گوشت به شما پروتئین برسانند. همچنین با خوردن اين پروتئین های گیاهي شامل مزايای اضافي فیبر، 

 .واد معدني نیز مي شويدويتامین و م

 هويج
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هويج يکي از اصلي ترين غذاهای سالم است پس جای تعجب نیست که در اين لیست قرار دارد. اما آيا مي 

دانستید هويج ها نه تنها باعث مي شوند طول عمرتان افزايش پیدا کند بلکه ظاهرتان را هم جذاب تر مي 

به هويج ها رنگ نارنجي درخشانشان را مي دهند مي توانند کنند؟ تحقیقات نشان داده کاروتنوئیدها که 

فرآيند پیری را کند کنند. همچنین اين تحقیقات نشان داد خوردن هويج باعث مي شود جفت بالقوه بیشتر به 

 .شما جذب شود

 ساردين
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يابت کمک نیروی طول عمر بسیار زيادی دارند و به کاهش خطر بیماری های قلبي و د 9اسید چرب های امگا 

مي کنند. با اينکه مي توانید اين ترکیبات معجزه آسا را در همه ماهي های چرب پیدا کنید، يکي از بهترين و 

کمتر شناخته شده ترين منابع آن در ساردين است. بله تنها يک عدد از اين ماهي ها مي تواند نیمي از نیاز 

را تامین کند. از آنجا که ساردين ها کوچک  B12يتامین درصد از نیاز روزانه به و 411و حدود  9بدن به امگا 

هستند در پايین ترين نقطه زنجیره غذايي قرار دارند و از ماهي های بزرگتر از خود کمتر دچار مسمومیت مي 

 .شوند

 نارگیل
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چرب  تحقیقات نشان داده استفاده از يک رژيم غذايي سرشار از چربي های سالم از جمله نارگیل که اسید های

در برابر آسیب ها کند مي کند. با اينکه   DNAبا زنجیره متوسط دارد، باال رفتن سن مغز را با محافظت از

تحقیقات روی موش ها انجام شده اما محققان مي گويند اين میوه گرمسیری مي تواند به صورت يکسان روی 

 .انسان ها نیز تاثیر بگذارد و مغزشان را جوان نگه دارد

 کلم ترش
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کلم ترش ( مي توانند به طول   )کلم ترش و ديگر غذاهای حاوی باکتری های خوب، مانند ماست، کفیر و کیمچي

عمرتان کمک کنند. اين باکتری ها التهاب را کاهش مي دهند، سیستم ايمني بدنتان را تقويت مي کنند و به 

 .ان اضافه مي شودسوخت و ساز بدنتان کمک مي کنند که در مقابل، به سال های زندگي ت

 سیب زمیني شیرين
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سیب زمیني شیرين از آن دسته غذاهايي است که بايد بیشتر مورد توجه قرار بگیرد چون ترکیبات مفیدی با 

طول عمر باال در خود گنجانده است. محققان مي گويند سیب زمیني شیرين سرشار است از آنتوسیانین، 

 .مي دهد و طول عمر را باال مي برد ترکیبي که خطر ابتال به سرطان را کاهش

 انار
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انار را از زمان های دور به خاطر قدرت فوق العاده اش مي شناختند. اما آيا واقعیت دارد يا خرافات است؟ اين 

دانه های قرمز شايد نتوانند زندگي جاودانه به شما بدهند اما عمرتان را افزايش مي دهند. دانشمندان 

در انار يافته اند که توسط میکروب ها به روده منتقل شده و به سلول های عضله in A urolithچیزی به نام 

کمک مي کند تا در برابر يکي از اصلي ترين داليل باال رفتن سن از خود محافظت کنند. مي توان گفت انار يکي 

 .از خوشمزه ترين راه ها برای افزايش طول عمر است

 هیچي
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منتشر شده است محققان به اين نتیجه رسیدند يکي از بهترين کارهايي که مي در تحقیقاتي که به تازگي 

توانید برای افزايش طول عمر خود انجام دهید اين است که زياد غذا نخوريد. محققان به اين نتیجه رسیدند 

صد از در 41انسان ها، حیوانات و حتي کرم هايي که برنامه ی غذايي با کالری معمولي داشتند طول عمرشان 

کساني که کالری بااليي مصرف مي کردند بیشتر بود. شايد با خود بگويید آن قسمت اضافي عمر همه اش به 

ساعت تمرکز داشت  90تا  50گرسنگي مي گذرد و کیفیتي ندارد! اما اين تحقیقات روی غذا نخوردن به مدت 

 )) چیزی مانند روزه داری 
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 ن خشکي و خارش پوست کف سردرمان های خانگي برای از بین برد

اگر به خاطر خارش و خشکي مزمن پوست کف سرتان کالفه شده ايد، راه حلي بدون استفاده از شامپوهای 

درماني برای از بین بردن اين خشکي و خارش وجود دارد. جالب است بدانید همین حاال هم در خانه خود 

 .کل را حل کنیدچیزهايي داريد که مي توانید با استفاده از آنها مش

داليل مرتبط با سالمت فراواني برای خشکي و خارش کف سرتان وجود دارد، از اگزما گرفته تا برنامه غذايي 

ناسالم. بدون اينکه بخواهیم به داليل اين مشکل بپردازيم راه حل هايي برای از بین بردن خشکي و خارش 

 .پوست سر وجود دارد

 .ن خانگي را به شما معرفي کنیمدر اين مقاله مي خواهیم شش درما

 روغن دانه کنجد1- 

 

يکي از ساده ترين راه های آرام کردن خارش کف سر، استفاده از روغن دانه کنجد است که نسبتا ارزان بوده 

 .و در بیشتر فروشگاه ها هم پیدا مي شود

ل از اينکه به رخت خواب نحوه استفاده به اين شکل است که بايد مقداری روغن دانه کنجد گرم شده را قب

برويد، کف سرتان ماساژ دهید. قبل از اينکه به رخت خواب برويد با اين روغن منطقه تحت تاثیر قرار گرفته 

دقیقه ماساژ دهید و سپس اجازه دهید روی سرتان بماند ) موهای خود را در يک حوله گرم  51را به مدت 

  .(بپیچید

 آب لیمو2- 
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یمو روی منطقه تحريک پذير پوست سر، به نظر درست نمي آيد اما متخصصان آن را به با اينکه ريختن آب ل

عنوان راهي برای مقابله با خارش پوست کف سر توصیه مي کنند )اگر روی سرتان زخم شده از آب لیمو 

 .(استفاده نکنید، مگر اينکه کمي سوزش برايتان مهم نباشد

پوست کف سرتان بريزيد و سپس با آب شستشو دهید. شستشو را بايد دو قاشق غذا خوری آب لیمو را روی 

 .با ريختن يک قاشق غذا خوری آب لیمو در يک فنجان آب همراه کنید

ظاهرا اسیديته آب لیمو، مواد شیمیايي روی پوست سر را متعادل مي کند که به کنترل شوره سر نیز کمک 

 .خواهد کرد

 نمک3- 
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در ذهنتان داريد متضاد است. با اين حال متخصصان، نمک را نیز در لیست مالیدن نمک روی پوست با آنچه 

 .درمان مشکالت آزار دهنده پوست کف سر قرار داده اند

نمک را مستقیم روی پوست خشک شده بريزيد و سپس با استفاده از انگشتان خود کاری کنید از بین موها 

کمک مي کند، پوست های مرده از بین بروند و عبور کند و به پوست برسد. سايش نمک به پوست کف سر 

 .پوست جديدی جايگزين شود. در پايان هم مي توانید کار را با يک شامپوی مناسب تمام کنید

 آلوئه ورا4- 
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آلوئه ورا يک درمان کامال طبیعي است و در خیلي از شامپوها نیز به کار مي رود. حتي مي توانید خودتان در 

 .رورش دهید و از خواص درمانیش بهره مند شويدخانه اين گیاه را پ

مي توانید از ماده ژله ای که داخل برگ ها رشد مي کند برای آرام کردن سوزش پوست کف سر استفاده کنید 

چون حاوی ترکیبات آنتي باکتريال و ضد قارچ است که مي توانند باعث بهبود طوالني مدت پوست شوند. تاثیر 

 .ي تواند تمام سوختگي ها و خارش ها را التیام ببخشدخنک کننده آلوئه ورا م

 جوش شیرين5- 

 

بسیاری از مردم در آشپزخانه خود مقداری جوش شیرين دارند. جوش شیرين اما به غیر از پخت و پز مصارف 

 .ديگری نیز دارد و مي تواند خارش پوست کف سر را تا حدود زيادی رفع کند

تا به مواد شیمیايي باالی سرتان تعادل ببخشد. با استفاده از مقداری آب و جوش شیرين طبیعتي قلیايي دارد 

جوش شیرين برای خود خمیر درست کنید و به کف سرتان بمالید. قبل از اينکه موها و کف سر را آب بکشید 

 .دقیقه روی پوست بماند 51اجازه دهید اين خمیر 

 روغن نارگیل6- 
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ده های زيادش در آشپزی و مراقبت از پوست مي توان به راحتي پیدا کرد. روغن نارگیل را هم به لطف استفا

 .اين التیام بخش طبیعي را به عنوان راه حلي عالي برای از بین بردن خشکي پوست کف سر مي شناسند

استفاده اش بسیار ساده است، فقط کافي است مقداری از آن را روی پوست کف سر ماساژ دهید. بعد از 

به پوست کف سر اجازه دهید مقداری بماند و سپس بشويید. بعد استفاده از روغن نارگیل ممکن مالیدن آن 

 .است موهايتان کمي چرب شود اما بوی فوق العاده ای مي گیرند

 

   )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 دندان پزشک چگونه مي تواند قلبتان را نجات دهد؟

 

داده مراجعه نکردن به دندان پزشک نه تنها لبخندتان را زشت مي کند، بلکه بهداشت ضعیف تحقیقات نشان 

 .دهان و دندان مي تواند باعث بروز مشکالت قلبي شود

نفر متوجه شدند آن دسته که مشکل کانال ريشه دندان  111بعد از بررسي دندان و شريان های بیش از 

است، سه برابر بیشتر در خطر سندرم حاد کرونری قرار دارند)  دارند نسبت به کساني که دندانشان سالم

 .)گرفتگي در شريان قلب که مي تواند باعث حمله قلبي شود

گرعفونت نوک ريشه در پالپ دندان يا بافت مرکز دندان گسترش پیدا کند به کانال ريشه دندان نیاز پیدا ا

عمیق است که دلیلش حفره ای در دندان است که مي کنید. يکي از اصلي ترين داليل اين مشکل، پوسیدگي 

 .درمان نشده و بدتر مي شود

باکتری های حاصل از عفونت دندانتان مي توانند به ديگر نقاط بدن نیز منتشر شوند. اين مساله شامل قلبتان 

اند جرقه وت مي باکتری آن – قلبي بیماری اثر بر –نیز مي شود: اگر اين قسمت بدن، از قبل آسیب ديده باشد 

 .ای برای يک عفونت جدی در قلبتان باشد به نام اندوکارديت

بدنتان به اين باکتری با باال بردن سیستم التهاب بدن واکنش نشان مي دهد و اين حتي مي تواند برای کساني 

 .که مشکالت قلبي ندارند هم مشکل ساز شود

ا و رگ های خوني شود که منجر به ضعیف شدن التهاب بیش از حد مي تواند باعث افزايش پالک در شريان ه
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 .يا آسیب رسیدن به قلب مي شود

 .ممکن است لخته های خوني ايجاد شود که منجر به سکته قلبي يا مغزی شوند

عفونت نوک ريشه دندان خیلي شايع است و ساالنه دندان پزشکان، مراجعات بسیاری به خاطر اين مشکل 

 .ن خاصي را نیز شامل نمي شوددارند. عفونت نوک ريشه دندان س

مشکل اينجاست که بسیاری از مردم نمي دانند چنین مشکلي دارند: در بسیاری از مواقع نشانه ای ديده نمي 

 در – کند نمي حس دردی ديگر يعني –شود چون دندان از قبل مرده و ديگر به منابع خوني دسترسي ندارد 

 .ندان مشکل دار را شناسايي کردعکس برداری مي توان د با فقط شرايطي چنین

ماه به دندان  0به همین دلیل است که مراجعه مرتب به دندان پزشک اينقدر اهمیت دارد: سعي کنید هر 

 .پزشک مراجعه کنید

اين کار به پزشکتان کمک مي کند نظارت خوبي روی سالمت دندان های شما داشته باشد، حتي مي تواند به 

بار از دندان هايتان عکس بگیريد. معموال اين عکس را سالي يکبار مي گیرند. با شما بگويد هر چند وقت يک

 .اين حال تا حدود زيادی به سالمت دهان و دندان سابقه پزشکي تان بستگي دارد

اگر در گذشته زياد دندان پر کرده باشید و بیماری های لثه ای زيادی را تجربه کرده باشید يا سیگار بکشید و 

ماه از دندان هايتان  0ويد، دندان پزشکتان توصیه خواهد کرد در طول چکاپ به جای هر سال، هر تنباکو بج

 .عکسبرداری کنید

در بین ويزيت ها سعي کنید با هر روز دومرتبه مسواک زدن و نخ دندان کشیدن، دندان های خود را تمیز نگه 

اعث آسیب های شديدی مي شود کاهش مي داريد. اين کار خطر گسترش پوسیدگي را که اگر درمان نشود، ب

 .دهد

 

  )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 چه زماني میوه بخوريم؟ قبل يا بعد از وعده غذايي؟

 

میوه و سبزيجات از اجزای بسیار مهم يک برنامه غذايي سالم به حساب مي آيند. استفاده از چنین برنامه ای 

 و فیبر معدني، مواد ويتامین، غني منابع ها میوه. است اقي و بیماری های قلبي و عروقي همراه با کاهش خطر چ

اکسیدان هستند. متخصصان سالمت بسیاری بر اين عقیده هستند که قند موجود در میوه ها تاثیر  آنتي

 .متفاوتي از ديگر انواع قند روی بدن مي گذارد

 چه مقدار میوه بايد بخوريد؟

سبزيجات نیمي از بشقابتان را در هر وعده به خود اختصاص دهد، متاسفانه بسیاری از مردم توصیه مي شود 

 .به اين مقدار نمي رسند

با اين همه ويژگي های مفیدی که میوه دارد، چرا بعضي همچنان توصیه مي کنند میوه را در زمان های خاصي 

 مصرف نکنید؟

 .خص مي تواند روی هضم غذايي که خورده ايد تاثیر بگذاردبرخي ادعا مي کنند خوردن میوه در زمان های مش

با اين حال تايید اين ادعاها پشتوانه علمي ندارد. هیچ مدرکي وجود ندارد که بگويد خوردن میوه در ساعات 

 .مشخصي مي تواند تاثیر منفي روی گوارش داشته باشد
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اشته باشد اما اصلي ترين نگراني متخصصان خوردن میوه قبل يا بعد از يک وعده غذايي مي تواند مزايايي د

 .تغذيه اين است که مردم مقدار مصرف میوه و سبزيجات خود را افزايش دهند

 برخي افراد درباره ضرر خوردن میوه با ديگر غذاها چه مي گويند

را برخي وب سايت ها ادعا مي کنند خوردن میوه ها با ديگر غذاها مي تواند خطر سوءهاضمه، نفخ و ورم 

افزايش دهد. آنها مي گويند وقتي میوه را با ديگر غذاها مي خوريم مي تواند باعث تخمیر آنها در معده شود. 

 .اين تخمیر مي تواند باعث بروز احساس ورم، نفخ و به طور کلي سوء هاضمه شود

 .وريدبرای پیشگیری از فرآيند تخمیر در معده، توصیه مي کنند که فقط میوه را با شکم خالي بخ

 آيا حقیقت دارد؟

در وقع اين عقده که خوردن میوه با ديگر غذاها باعث بروز مشکالت مي شود درست نیست. هیچ مدرکي وجود 

 .ندارد که نشان دهد میوه مي تواند روی هضم ديگر غذاها تاثیر بگذارد و يا باعث تخمیر آنها شود

اسید معده تمام باکتری  .دن فضای معده استچیزی که اين ايده را نادرست مي کند، به شدت اسیدی بو

هايي که برای تخمیر شدن نیاز است را مي کشد. بدن به خوبي قادر به هضم غذاهای مختلف در يک زمان 

 .است مگر اينکه مشکلي برای سیستم گوارشیش رخ داده باشد

 مزايای خوردن میوه قبل از يک وعده غذايي

ي تواند مزايايي برای کاهش وزن داشته باشد. میوه سرشار از فیبر خوردن میوه قبل از يک وعده غذايي م

است که کمک مي کند بعد از خوردنش احساس سیری کنید. يعني بعد از آن وعده غذای کمتری دريافت 

 .خواهید کرد که در نتیجه به کاهش وزن کمک مي کند

اين يعني نسبت به وزنشان کالری  .شوند میوه ها به عنوان غذاهايي با تراکم انرژی پايین در نظر گرفته مي

 .کمتری دارند. بنابراين خوردن میوه مي تواند بدون اينکه کالری زيادی دريافت کنید سیرتان کند

هفته به سه گروه، رژيمي کم کالری دادند. به  50انجام گرفت محققان به مدت  0119در يک تحقیق که سال 

يکي از اين گروه ها سیب داده شد، به يکي گالبي و به آخرين گروه عنوان میان وعده قبل از وعده اصلي به 

 .کلوچه

هفته محققان متوجه شدند، دو گروهي که میوه دريافت مي کردند وزن بیشتری از گروه سوم کم  50بعد از 

 .کرده اند. گروه هايي که میوه دريافت مي کردند همچنین گلوکز خونشان نیز کمتر بود
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تحقیق اظهار کردند خوردن میوه و مخصوصا سیب و گالبي قبل از يک وعده اصلي، برای محققان پس از اين 

کاهش وزن مناسب است. خوردن ديگر میوه ها نیز قبل از يک وعده غذايي مي تواند همین تاثیر را داشته 

 .باشند

 مزايای خوردن میوه بعد از وعده غذايي

میوه قبل يا بعد از يک وعده غذايي باعث بروز مشکل شود همانطور که گفته شد مدرکي دال بر اينکه خوردن 

 .وجود ندارد. در واقع خوردن میوه در کنار يا بعد از يک وعده غذايي کمک مي کند احساس سیری کنید

خوردن میوه بعد از يک وعده غذايي کمک مي کند ولع خوردن غذايي شیرين را کنترل کنید. اگر مي خواهید 

زی شیرين به پايان برسانید، جايگزين کردن میوه به جای شیريني جات باعث مي شود وعده را با خوردن چی

جلوی مقدار زيادی کالری را بگیريد تا وارد برنامه تان نشوند. اين کار همچنین به افزايش ويتامین، فیبر و 

 .مواد معدني دريافتي تان نیز کمک مي کند

 .دارد و مي تواند هوس خوردن شیريني را هم از بین ببردکالری  511برای مثال يک مشت پر توت کمتر از 

 چگونه به برنامه غذايي خود میوه بیشتری اضافه کنیم؟

اگر به دنبال راهي خالقانه برای  .داليل زيادی برای اضافه کردن میوه و سبزيجات به برنامه غذايي وجود دارد

ها را وارد وعده های اصلي هم بکنید و فقط در حد اضافه کردن میوه به برنامه غذايي تان هستید سعي کنید آن

 .میان وعده نگهشان نداريد

خوردن میوه در انتهای يک وعده و به عنوان دسر مي تواند مقدار میوه دريافتي تان را افزايش دهد. حتي مي 

 .توانید میوه ها را به ساالدتان هم اضافه کنید

 .کبات برای چاشني زدن به گوشت ها هم استفاده مي شوداز میوه های سرخ کرده مانند سیب، گالبي و مر

 

  )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 اگر مي خواهید مريض نشويد، اين غذاها را به برنامه غذايي تان اضافه کنید

 

  anدتنها سیب نیست که با مصرف روزانه اش از دکتر دور مي مانید! يک مثل انگلیسي است که مي گوي

.  apple a day keeps the doctor away 

مواد مغذی متنوعي هستند که مي توانند به قوی شدن سیستم ايمني بدنتان کمک کنند. با توجه به اينکه در 

 به را ای مغذی مواد خواهیم مي ادامه در فصلي قرار گرفته ايم که امکان مريض شدن در آن بیشتر است، 

 .استفاده از آنها، مي توانید خود را از بیماری ها حفظ کنیدبا  که کنیم مي معرفي شما

 ماست1- 
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پروبیوتیک های موجود در ماست، باکتری های سالمي هستند که روده و مسیر گوارشي را از بیماری دور مي 

 .کنند

 101پروبیوتیک به صورت مکمل نیز موجود است. دانشمندان به اين نتیجه رسیده اند که خوردن روزانه 

 .گرم ماست باعث مي شود سیستم ايمني بدن تقويت شود

کارگر يک کارخانه را مورد آزمايش قرار دادند و متوجه  585روز،  81در يک تحقیق سوئدی محققان به مدت 

يک نوع پروبیوتیک خاص که سلول های سفید را  – شدند آنهايي که روزانه مکمل روتری الکتوباسیلوس

 .درصد کمتر از آنهايي که دارونما استفاده مي کردند مريض شدند 33 کردند يم مصرف –افزايش مي دهد 

 جو دو سر و جو2- 
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 .اين غالت حاوی بتا گلوکان هستند، يک نوع فیبر با خاصیت ضد میکروبي و قابلیت های ضد اکسیداني

مي شوند. در انسان ها  وقتي حیوانات اين ترکیب را مي خورند، کمتر دچار آنفوالنزا، تبخال و حتي سیاه زخم

اين ترکیب باعث تقويت سیستم ايمني، زودتر بهبود يافتن زخم ها و حتي عملکرد بهتر آنتي بیوتیک ها مي 

 .شود

 سیر3- 
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 .سیر از فامیل های بسیار قوی پیاز و حاوی ماده فعال آلیسین است که با عفونت و باکتری ها مبارزه مي کند

فرد، عصاره سیر يا يک شبه دارو دادند. افرادی که عصاره سیر  540هفته به  05محققان بريتانیايي به مدت 

 .را دريافت مي کردند کمتر دچار سرماخوردگي مي شدند

درصد کمتر در خطر  30حبه سیر مصرف مي کنند،  7ديگر تحقیقات نشان داد کساني که در هفته بیش از 

 .ده قرار دارنددرصد کمتر در خطر سرطان مع 11سرطان روده بزرگ و 

توصیه مي شود در روز، دو حبه سیر میل کنید و همچنین از سیر به صورت خرد شده در آشپزی های خود 

 .استفاده کنید

 سوپ مرغ4- 
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سیستئین اسید آمینه ای است که هنگام پخت از مرغ خارج مي شود و از نظر شیمیايي به استیل سیستئین، 

 .داروی برونشیت شباهت دارد

کي سوپ، مخاط را مانند داروهای سرفه رقیق نگه مي دارد. اضافه کردن چاشني هايي نظیر سیر يا پیاز آب نم

 .مي تواند قدرت تقويت کنندگي سیستم ايمني سوپ را افزايش دهد

 .هر زمان حس کرديد رو به مريض شدن مي رويد يک کاسه سوپ مرغ میل کنید

 چای5- 
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هفته استفاده مي کنند  0فنجان چای سیاه به مدت  1د، افرادی که روزانه تحقیقات دانشگاه هاروارد نشان دا

برابر بیشتر، اينترفرون  51نسبت به کساني که ديگر نوشیدني های گرم را مصرف مي کنند، در خون خود 

 .مبارزه با ويروس دارند

وان يافت مي شود، حتي سبز فرا و سیاه چای در است ايمني تقويت اين مسئول که اسیدی آمینو تیانین –ال 

 .دارند تیانین –انواع بدون کافئین اين چای ها نیز ال 

 گوشت گاو6- 
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کمبود زينک يکي از شايع ترين کمبودهای مواد مغذی در میان افراد بالغ است، مخصوصا گیاه خواران و کساني 

ني تقويت کننده ايمني بدن که گوشت گاو مصرف نمي کنند. گوشت گاو يکي از اصلي ترين منابع اين ماده معد

 .است

 .متاسفانه تنها مقداری کمبود زينک هم مي تواند فرد را در خطر عفونت قرار دهد

زينک در برنامه غذايي تان برای گسترش سلول های سفید خون بسیار با اهمیت است. سلول های سفید 

آدم بدهايي که مي خواهند  خوني همان سلول های ايمني بدن هستند که باکتری ها، ويروس ها و ديگر

 .مريضتان کنند را شناسايي کرده و از بین مي برند

درصد زينک مورد نیاز روزانه را به بدن  91گرم گوشت گاو بدون چربي مي تواند تا  81گفته مي شود تنها 

 .برساند. اين مقدار معموال برای از بین بردن کمبود مناسب است

 .شیر و ماست را امتحان کنید اهل گوشت گاو نیستید؟ گوشت مرغ،

 سیب زمیني شیرين7- 
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شايد به پوست به عنوان قسمتي از سیستم ايمني بدن نگاه نکنید. اما اين ارگان حیاتي، منطقه بسیار وسیعي 

 .را پوشانده و به عنوان اولین خط دفاعي در برابر باکتری ها، ويروس ها و ديگر عناصر نامطلوب عمل مي کند

 .نیاز دارد  Aای اينکه قوی و سالم باقي بماند به ويتامینپوستتان بر

 .ايفا مي کند -پوست کلیدی اجزاء از يکي –نقش مهمي در تولید بافت های همبند   Aويتامین

به برنامه غذايي، غذاهای حاوی بتاکاروتن هستند ) مانند   Aيکي از بهترين راه ها برای اضافه کردن ويتامین

 .مي کند  Aبدنتان اين بتاکاروتن را تبديل به ويتامین سیب زمیني شیرين (.

  Aدرصد نیاز روزانه بدن به ويتامین 41کالری دارد و مي تواند تا  571نصف فنجان سیب زمیني شیرين تنها 

 .را تامین کند

و  وقتي به دنبال غذاهايي هستید که حاوی بتاکاروتن هستند، به رنگ نارنجي دقت کنید: هويج، کدو حلوايي

 .طالبي از اين دسته هستند

 قارچ8- 
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قرن هاست که مردم سراسر جهان برای داشتن سیستم ايمني سالم از قارچ ها استفاده مي کنند. امروزه 

 .تحقیقات نشان داده است که چرا قارچ را با اين ويژگي مي شناسند

ايش مي دهد و آنها را تهاجمي تر تحقیقات نشان داده قارچ ها تولید و فعالیت سلول های سفید خوني را افز

 .مي کند. وقتي دچار عفونت هستید اين مزيت خوبي است

قارچ، موارد استفاده زيادی دارد مي توانید به راحتي در انواع ساالد و غذاها آن را به کار ببريد و از مزايايش 

 .برای سالم نگه داشتن سیستم ايمني تان برخوردار شويد

 
 )به اندام ) دکتر کرمانيکاری از گروه ترجمه 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 اين غذاها ملین های طبیعي هستند

سالمت سیستم گوارشي يعني سالمت کل بدن، امیدوارم با همین يک جمله پي به اهمیت اين بخش از بدن 

خود برده باشید. برای سالم نگه داشتن دستگاه گوارش مي توانید يکي از اين غذاها که ملین های طبیعي 

 .اده کنیدهستند را استف

 هندوانه

 

اين میوه تابستاني شیرين يکي از بهترين غذاهايي است که مي تواند روند سیستم گوارش بدنتان را روان 

درصد هندوانه آب است،  33نگه دارد دلیلش نیز مقدار زياد آبي است که در هندوانه وجود دارد. نزديک به 

ه ها است. آب کمک مي کند غذايي که خورديد در روده بنابراين انتخابي عالي برای به حرکت درآوردن رود

 .هايتان به حرکت در بیايد و کارهای بعدی نیز ساده تر شود

 غالت کامل
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کمک مي کنند روده هايتان به  :اين هم يک دلیل ديگر برای قبول کربوهیدرات ها و استفاده بیشتر از نان

ای، بلغور جو دو سر و جو سرشار هستند از فیبر خوراکي که  حرکت درآيند. غالت کاملي مانند بلغور، برنج قهوه

به نرم شدن مدفوع کمک مي کند و حرکتش را ساده تر مي کند و حتي ممکن است از مشکل هموروئید 

 .پیشگیری کند

 بلوبری ) توت آبي ( و توت فرنگي
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مشان پکتین است. اين يک نوع مربای مورد عالقه تان ترکیبات بسیار مهمي برای سالمت روده ها دارد که نا

 .چربي محلول است که کمک مي کند اين غذاها وقتي پخته مي شوند هنگام سرد شدن به شکل ژله در آيند

 سبزيجاتي که برگ سبز تیره دارند
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کلم يکي از سبزيجات فوق العاده مفید است و از بهترين ملین های طبیعي به حساب مي آيد. سبزيجاتي که 

برگ چغندر و اسفناج برگ سبز دارد، حاوی منیزيم هستند، ماده معدني که به نرم شدن مدفوع مانند کلم، 

 .کمک مي کند تا گذشتنش از روده ساده شود

 کشمش
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شايد قديمي ها به جای آلو سیاه کشمش را تجويز کنند. اين میوه خشک که بیشتر به عنوان میان وعده 

کننده مدفوع مانند منیزيم و فیبر است بلکه خیلي ها فکر مي کنند  استفاده مي شود نه تنها حاوی مواد نرم

 .طعمش نیز از آلو سیاه بهتر است. بعالوه کشمش الکل قند نفخ آور که آلو سیاه در خود جا داده را ندارد

 ماست
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تیک ماست و کفیر حاوی پروبیوتیک هستند، که به حفظ تعادل سالمت باکتری های روده کمک مي کند. پروبیو

ها میکروارگانیسم کوچکي هستند که فیبر را مي شکنند. وقتي میزان باکتری هايي که فیبر ها را مي خورند 

 .باال برود خود به خود روند گوارش غذا بهبود مي يابد و همه چیز سريعتر اتفاق مي افتد

 بذر کتان
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يک بمب ملین. اين دانه ها فیبر فوق اگر روی ماست يا بلغور جو دو سر بذر کتان بريزيد تبديل مي شود به 

العاده بااليي دارند که کمک مي کنند سايز و شکل مدفوع طبیعي شود، همچنین مقداری زيادی اسید چرب امگا 

دارند که در آرام کردن التهاب نقش ايفا مي کند. فکرش را نمي کنید که روده ها دچار التهاب شوند اما اگر  9

 .اشته باشید اين خاصیت بذر کتان مي تواند کمکتان کندمشکالتي مانند هموروئید د

 سیب و گالبي
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اين میوه پائیزی سرشار است از پکتین، يک نوع فیبر که روده را تحريک مي کند و کمک مي کند جريان کارها 

 .در مسیر گوارشي روان شود

 بروکلي و گل کلم
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د که به سفت کردن مدفوع های شکل نگرفته بروکلي و گل کلم حاوی فیبرهای محلول و غیر محلول هستن

کمک مي کنند، روده بزرگ را روان مي کنند تا جريان دفع بهبود پیدا کند و حتي در جريان سالمت بخشي به 

 .روده بزرگ نیز نقش ايفا مي کند

 مرکبات
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ادی در خود جای میوه های آبدار مانند پرتقال، گريپ فروت، لیمو شیرين يا لیمو ترش نه تنها مقدار آب زي

داده اند که به نرم شدن مدفوع و کاهش ورم کمک مي کنند، بلکه حاوی مقادير زيادی پکتین که تحريک 

کننده روده است نیز هستند. هر میوه ای که خیلي آبدار باشد مي تواند به بهبود کارکرد سیستم گوارش 

 .کمک کند

 سیب زمیني شیرين
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پر غذا مي دانند دلیل دارد. سیب زمیني شیرين در خود مجموعه ای از اينکه سیب زمیني شیرين را يک سو

سیب زمیني شیرين همچنین سیستم عصبي   .B6مواد مغذی ملین دارد از جمله آب، فیبر، منیزيم و ويتامین

 .را سالم نگه مي دارند که در حرکت روده ها نقش ايفا مي کند

 کدو حلوايي
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يیني دارد و سرشار از فیبر است که برای تسکین يبوست حیاتي است. کدو کدو حلوايي قند و کربوهیدرات پا

حلوايي همچنین حاوی پتاسیم است، ماده معدني که مانند يک الکترولیت عمل مي کند تا مسیر گوارشي را 

 .متعادل نگه دارد

 قهوه
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ئین باعث مي شود فنجان قهوه ای که هنگام صبح مي نوشید ذهن و روده هايتان را تحريک مي کند. کاف

دستگاه گواش به حرکت در آيد اما بیش از حد قهوه خوردن نیز مي تواند باعث يبوست شود پس مواظب 

 .باشید که چقدر قهوه مي خوريد

 کلم ترش
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اين کلم تخمیر شده سرشار است از پروبیوتیک که به فرآيند گوارش کمک مي کند. البته کلم قبل از اينکه 

 .بشود نیز برای دستگاه گوارش مفید است چون حاوی مقدار زيادی فیبر مي باشدتبديل به کلم ترش 

  )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 اين نشانه ها مي گويند سندروم متابولیک داريد

ا از وجود امروز بسیاری از مردم بدون اينکه بدانند دچار سندروم متابولیک هستند. دلیلي اينکه بسیاری از م

اين سندروم بي خبر هستیم آن است که نشانه هايش بسیار شايع است طوری که ناديده گرفته مي شوند. 

 .اگر هر کدام از نشانه هايي که در ادامه مي گويیم را در خود مشاهده کرديد با پزشک خود مشورت کنید

تال شدنتان به بیماری های فلبي و ديگر سندروم متابولیک به مجموعه از عوامل خطر گفته مي شود که خطر مب )

 .(مشکالت نظیر ديابت و سکته مغذی را افزايش مي دهند

 سايز شلوارهايتان افزايش يافته

 

دردسر افتاده ايد. چاقي مرکزی،  به پس باشد اينچ 41 از بیش آن شماره اگر –به تگ جین هايتان نگاه کنید 

کند، يکي از مهمترين نشانه های اين است که ممکن است در خطر جايي که وزن در ناحیه میاني بدن تجمع مي 

سانت ( برای  83اينچ )  91سانت ( برای مردان و  515اينچ )  41سندروم متابولیک باشید. دور کمر بیش از 

خانم ها از بارز ترين نشانه ها است. سندروم متابولیک مجموعه ای از عوامل خطر ) چاقي شکمي، قند خون 

است که باعث افزايش   ( .HDLشار خون باال، سطح باالی تری گلیسیريد خون و سطح پايین کلسترولباال، ف
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خطر بیماری های قلبي، ديابت و ديگر مشکالت جدی سالمت مي شود. اگر سه مورد يا بیشتر از اين نشانه ها را 

 .داشته باشید قطعا دچار سندروم متابولیک هستید

 سره بايد به دستشويي برويدتمام مدت تشنه هستید و يک 

 

اگر نمي توانید تشنگي تان را فرو بنشانید و دائم به دستشويي مي رويد ممکن است نشانه اين باشد که قند 

خون بااليي داريد، يکي از نشانه های سندروم متابولیک. بسیاری از مردم نمي دانند سطح قند خونشان چند 

ل خارج مي شود. جدای ديابت، استرس بیماری، زياد خوردن و يا به است تا زماني که واقعا از حالت نورما

 .اندازه کافي ورزش نکردن مي تواند باعث مقاومت به انسولین شود

 سردرد داريد، احساس سرگیجه داريد يا ديدتان تار است
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مي شويد. از به فشار خون، قاتل خاموش گفته مي شود چون معموال تا وقتي به شدت باال نرود چیزی متوجه ن

نشانه های نگران کننده فشار خون باال سردرد، سرگیجه، تاری ديد، درد قفسه سینه و مشکل در تنفس 

 .است. اگر هر کدام از اين نشانه ها را حس کرديد بايد هرچه سريع تر به دنبال درمان باشید

 برنامه غذايي سالمي را دنبال نمي کنید
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میوه، سبزيجات، غالت کامل، آجیل ها، ماهي و گوشت سفید بدون چربي و يک برنامه غذايي سالم سرشار از 

دنبال کردن يک برنامه غذايي سالم، اولین قدم مهمي  .يکي از بهترين راه ها برای تثبیت وزن سالم است

است که منجر به رفع عوامل خطر سندروم متابولیک شده و پايبندی به آن در شرايط مختلف مي تواند بسیار 

میلي گرم  00911یر گذار باشد. همچنین بايد مواظب سديم دريافتي خود در طول روز نیز باشید و کمتر از تاث

 .آن را دريافت کنید

 به باشگاه نمي رويد
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برای پیشگیری از مشکالت قلبي عروقي مانند فشار خون و کلسترول باال هیچ استراتژی بهتری از کاهش وزن 

 51دقیقه فعالیت هوازی داشته باشید. حتي روزانه  150ه مي شود هفته ای و فعالیت فیزيکي نیست. توصی

 .دقیقه پیاده روی هم مي تواند تاثیر محسوسي روی سالمتتان داشته باشد

 الغريد اما چربي داريد
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 اگر از کساني هستید که به نظر الغر مي آيید اما زير لباستان چربي شکمي پنهان کرده ايد، ممکن است در خطر

سندروم متابولیک قرار داشته باشید. دلیل اين خطر، وجود چربي های احشايي مرکزی است که اطراف ارگان 

های بدن را گرفته اند. چربي اطراف ران ها نیز نشانه جالبي نیست. بدون توجه به آنچه ترازو مي گويد يک 

 .برنامه غذايي سالم را دنبال کنید و مقدار زيادی ورزش کنید

 ترول خوبتان به طرز خطرناکي پايین استسطح کلس
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کمتر از   HDLشما پايین است بايد نگران شويد. سطح  HDLاگر در آزمايش خونتان مشخص شود کلسترول

میلي گرم برای آقايان يکي از شاخص های خطر سندروم متابولیک  41میلي گرم برای خانم ها و کمتر از  11

 .است

 
 ( ) دکتر کرماني کاری از گروه ترجمه به اندام

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 :درصد، توصیه ساده ای که زندگیم رو تغییر داد 511قانون 

 

 دانلود فايل صوتي مقاله

 !نگید امروز يا فردا، فقط انجامش بديد

ترک کرد. هر بار که برای غذا خوردن بیرون میريم، من برای  من دوستي دارم که دو سال قبل مصرف قند رو

، اونم جواب ” يکم مي خوری؟ ” خودم دسر سفارش میدم. گاهي برای اينکه امتحانش کنم، ازش مي پرسم: 

همیشه اين جوابو به آسوني و بدون ابراز عالقه مي داد. حتما براش خیلي سخت بود که “. نه ممنون! ” میده:

 !نه؟ مگه …سر خوشمزه من بگذرههربار از د

 !ولي اينطور نیست! اشتباه مي کنید

با متعهد نبودن به چیزی که از صمیم قلب برامون مهمه مي تونیم به سادگي زمان، پول و انرژی خودمونو هدر 

بديم. مثال وقتي سعي مي کنیم اين بار جدی نوشتن رو شروع کنیم اما همش حواسمون پرت میشه. وقتي 

 .ي کنیم خريدهای خودمونو کم کنیم يا کلي پول خرج لباس مي کنیمتالش م

درصدی باعث میشه اين تالشا بدون اينکه نتیجه ای بده انرژيمون رو بگیره. خیلي استرس داريم و  33تالش 

وقتي به نتیجه نمي رسیم احساس مي کنیم بازنده ايم، دلیلش هم اينه که کامال به اون چیز متعهد نبوديم. 
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درصد از تالشمون روی چیزهايي که تو زندگي برامون مهمه باعث میشه دچار پسرفت بشیم و  33شتن گذا

 .اين احساس بدی برامون درست مي کنه

 درصد 511قانون 

اوايل امسال تو يه کنفرانس بودم و اونجا بیانیه ای شنیدم که کسب و کارم رو به کلي تغییر داد. بعدها 

 .و تغییر دادهمتوجه شدم که کل زندگیم ر

درصد ساده است. يکم پیچیده به نظر مي رسه،  511درصد سخت و  33مي خوايد بدونید چه چیزی شنیدم؟ 

 .راستش يکم طول کشید تا خودم هضمش کنم

بعدش اين افراد به ذهنم اومدن: خواهرم که يه گیاه خوار دو آتیشه است، همسايه م که شش مرتبه به 

ه نیويورک تايمز شناخته شده و اون کمديني که هر هفته يه فیلم جديد و جالب عنوان پرفروش ترين نويسند

 .تو فضای مجازی منتشر مي کنه. افرادی بدون استثنا يا استراحت و بهونه

شايد زماني که تازه اين کارا رو شروع کرده بودن براشون سخت بود. اما حاال خواهرم دقیقا مي دونه چه 

ه و چطور اونها رو بپزه. اون نويسنده که تو همسايگیمون هست، هر روز مي نويسه غذايي رو از چه جايي بخر

نه فقط زماني که حس مي کنه چیزی بهش الهام شده. کمديني که هر هفته يه چیز جديد رو مي کنه، هیچ وقت 

 .دست از تحقیق و مطالعه و خالقیت بر نمي داره و فیلم هاش نسبت به قبل بیشتر پیشرفت مي کنند

درصد کنیم و اون چیزی که دنبالش هستیم رو بدست  511درصدی خودمون رو تبديل به  33اما چطور تالش 

 بیاريم؟

 درصد توجه شما نیاز داره 511ببینید دقیقا چه چیزی به 1- 

نوشتن؟ عکاسي ؟ ايده ای که خیلي وقته داره خاک مي خوره و بايد عملي ش کنید؟ عادتي که بايد به کلي 

 !ذاريد؟ خريدهای افراطي، خوردن نوشابه و يا حتي ديدن يه شخص خاص؟! کدومش؟کنارش ب

درصد تالش نیاز نداره، اين قلب شماست که واقعا مي دونه چه چیزی ارزش  511همه چیز تو زندگي به 

تالش کردن رو داره. حتما الزم نیست خیلي به خودتون سخت بگیريد و مسئولیت چندين پروژه رو با هم 

 يه احتماال حاضر حال در شما درصد 511. کنید بگیريد يا همه ی خوش گذروني ها رو از زندگیتون پاک دست 

 اون چه چیزی هست؟ چیزه،

 تالشتون رو به جريان بندازيد2- 
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تو هفت روز هفته، به اندازه يه ساعت تو روز متعهد بشید که مثال به نويسندگي مي پردازيد، اون قوطي 

 .ندازيد و يا تصمیم بگیريد يه بار برای همیشه به رابطه مسمومي که توش هستید پايان بديدنوشابه رو دور ب

درصد بیشتر  33درصد تالشم، تموم کردن کتابم بود. دو سال بود که تالشم برای اين کتاب،  511برای من 

ای نبود اما ساده تر از نمي شد و بعد شنیدن اين توصیه، باالخره تمومش کردم اونم فقط تو دو ماه! کار ساده 

اين بود که تو مسافرت، موقع آشپزی و وقتي با دوستام بیرون هستم، تمام مدت ذهنم رو مشغول خودش مي 

 .کرد

درصد روی دوشم گذاشته بود خیلي سنگین بود. حتي سنگین تر از خود اون چیزی که  33باری که اون 

ت، کم کم داشت من رو مي کشت: بايد بنويسم يا دنبالش بودم. خستگي ای که به تصمیم گیری نیاز داش

 511بیرون برم؟! بايد بنويسم يا خريد برم؟! بايد بنويسم يا با دوستم تماس بگیرم؟! وقتي حالتم رو به 

 !درصد تغییر دادم، ديگه تصمیمي برای انتخاب کردن نموند. ديگه يا بايد مي نوشتم يا مي مردم

 ( تکرار ) دوباره و دوباره3- 

قسمت جالبش اينه که قانون  .ادی واقعي اون لذتیه که موقع حرکت به طرف پتانسیلمون تجربه مي کنیمش

 .درصد رو روی وظیفه ای که تو دستمون هست اجرا و بعد کاملش مي کنیم 511

درصد رو اجرا مي کنید ديگه موانعي که به نظر مهم مي اومدن رنگ مي بازن و وقتي به  511وقتي قانون 

 .درصد عادت مي کنید اون وقته که به تک تک اهدافتون مي رسید 511م انجا

فکر مي کنید چرا بعضي ها از بقیه موفق ترن؟ چون کامال به يه چیز متعهد میشن. اگه مي بینید کسي پشت 

سر هم به موفقیت مي رسه بدونید که هیچوقت بیکار ننشسته و تمام انرژيش رو روی اهدافش قرار داده. 

 100 .خوايد رژيم بگیريد، با خودتون امروز و فردا نکنید، نگید امروز برم يا نه؟! فقط انجامش بديد اگه مي

 .درصد بشید تا هیچ بهونه ای توان مقاومت در برابرتون رو نداشته باشه

 !به اين میگن تعهد داشتن

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 انند پوستتان را خراب کنندباورهای اشتباهي که مي تو

شايعات و باورهای زيادی درباره علت و درمان پوست های چرب وجود دارد. برای اينکه يک بار برای همیشه 

 .اين باورهای غلط را از ذهنتان پاک کنیم آنها را با متخصصان پوست مطرح کرديم تا ببینیم جواب آنها چیست

 .ذايي سرشار از چربي استباور غلط: علت چرب شدن پوست، برنامه غ

 

هیچ تحقیقي وجود ندارد که تايید کند علت چرب شدن پوست، برنامه غذايي سرشار از چربي است. حقیقت 

 .چربي دار ( علت چرب شدن پوست است )اين است که تولید اضافي سبوم توسط غدد بزرگ سباسه 

 ردباور غلط: برنامه غذايي تان هیچ تاثیری روی تولید روغن ندا

http://www.kermany.com


 
 

 

با اينکه هیچ رابطه مشخصي بین برنامه غذايي سرشار از چربي و تولید اضافي روغن وجود ندارد، مصرف شکر 

و قند ممکن است در چرب شدن پوست نقش داشته باشد. يک برنامه غذايي سرشار از قند باعث چرب شدن 

در برنامه غذايي شان حساس پوست در همه افراد نمي شود. اما برخي افراد خاص، بیشتر به قند موجود 

 .هستند

 باور غلط: اگر پوستتان چرب است مرطوب کننده استفاده نکنید
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بسیاری از مردم بر اين باورند که مرطوب کننده، وضعیت پوست چربشان را بدتر مي کند اما چنین نیست و 

روغن توسط پوستشان  حقیقت ندارد. افرادی که اجازه مي دهند سطح پوستشان خشک شود، با تولید بیشتر

برای جبران اين خشکي مواجه مي شوند. به دنبال مرطوب کننده ای باشید که برچسب ضد جوش خورده 

 .باشد

 باور غلط: استفاده از ضد آفتاب، چربي پوست را بدتر مي کند
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پوست  ضد آفتاب برای پیشگیری از سرطان پوست بسیار مهم است و بايد همیشه بخشي از روتین مراقبت از

باشد. افرادی که نگران هستند ضد آفتاب های سنگین، مشکل پوستشان را تشديد کند بايد به دنبال ضد 

 .آفتابي باشند که مخصوص صورت های حساس به جوش ساخته شده باشد

 باور غلط: زير نور آفتاب قرار گرفتن، چربي پوست را بهبود مي بخشد

ر خورشید خشک شود به مرور شروع به تشديد تولید روغن بیش پوستي که در اثر قرار گرفتن در معرض نو

از حد مورد نیاز مي کند. بعالوه قرار گرفتن پوست در برابر خورشید، بدون حفاظت بسیار خطرناک است. تمام 

افراد با هر نوع جنس پوستي بايد در برابر نور خورشید از ضد آفتاب استفاده کنند تا از تاثیرات اشعه های 

 .ن در امان باشندمضر آ

 باور غلط: از محصوالت مخصوص پوست حاوی الکل استفاده کنید تا روغن را از روی پوستتان ببرند
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استفاده از محصوالت پوست حاوی الکل، چربي را از روی پوستتان پاک مي کند اما در دراز مدت باعث بهبود 

تان به شدت خشک خواهد شد بنابراين به سالمت پوستتان نخواهد شد. در اين حالت، اليه بااليي پوست

 .پوستتان عالمت خواهد داد که روغن بیشتری تولید کند تا اين خشکي را جبران کند

 باور غلط: استفاده از محصوالتي که بر پايه روغن ساخته شده اند، پوست چرب را درمان مي کند
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ايي مانند تمیز کردن با روغن زيتون يا برخي توصیه مي کنند برای تمیز کردن چربي از روی پوست، روش ه

محصوالتي که بر پايه روغن ساخته شده اند موثر است. استفاده از محصوالت پوستي چرب برای پوستي که 

 .خودش چرب است تنها باعث گرفتگي منافذ پوست و بدتر شدن وضعیت آن مي شود

 بدباور غلط: هر روز اليه برداری کنید تا چربي پوستتان بهبود يا
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اليه برداری روزانه از پوست، هیچ منفعتي برای آن ندارد. بیشتر متخصصان توصیه مي کنند به تاثیر اليه 

برداری روی پوستتان دقت کنید و اگر اليه برداری مرتب باعث تحريک يا قرمزی پوستتان مي شود بین دوره 

 .های اليه برداری فاصله بیاندازيد

 کاری نمي توانید بکنید باور غلط: برای پوست چرب هیچ
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با اينکه برخي از انواع خاص پوست ممکن است همیشه تمايل به تولید روغن اضافي داشته باشند، راه های 

اثبات شده ای برای پیشگیری از چرب شدن پوست و تمیز ماندن آن وجود دارد. متخصصان پوست توصیه مي 

رسائل موضعي به عنوان تونر استفاده کنند. اگر مشکل کنند کساني که پوستي چرب دارند برای شروع از عنب

جدی تر بود و مي خواستید بهتر به پوستتان رسیدگي کنید بهتر است ابتدا با يک متخصص پوست مشورت 

 .کنید. متخصصان پوست مي توانند داروهايي تجويز کنند که با مصرف آنها میزان تولید روغن کاهش يابد
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 ص شويم؟چگونه از اگزما خال

 

خشکي پوست يکي از مشکالت استاندارد پوست است، اما اگر مرطوب کننده هم نتوانست آن را درمان کند 

 چه بايد کرد؟

اگر پوست خشک شده تان به نظر قرمز و پوست پوست مي آمد و يا احساس خارش داشتید، ممکن است 

 .استمشکل بیشتر از يک خشکي پوست ساده باشد. شايد مشکلتان اگزما 

 اگزما چیست؟

معموال جايي که پوست چین  که است پوستي خارش مشکل – شود مي شناخته نیز درماتیت نام با که –  اگزما

 .مي خورد بروز مي کند، جاهايي مانند آرنج ها و زانوها

و  واژه اگزما بسیار گسترده است. در واقع مي تواند اشکال مختلفي داشته باشد: راش پوستي، زخم، التهاب

 .يا فقط يک خشکي پوست ساده

 .بیشتر مواقع اگزما را با نشانه هايي مانند قرمزی، خارش و پوسته پوسته شدن مي توان شناسايي کرد
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 چه چیزی باعث اگزما مي شود؟

بیشتر موارد اگزما به دلیل فاکتورهای ژنتیکي رخ مي دهند. اگر سابقه خانوادگي اگزما داشته باشید ممکن 

 .هم به آن مبتال شويداست خودتان 

 .سابقه خانوادگي بیماری آسم يا آلرژی های فصلي نیز مي تواند خطر ابتال به اگزما را افزايش دهد

همچنین اين بیماری معموال زياد مي ماند و طغیان های عالئمش بسته به شرايط بیروني مانند استرس يا تماس 

 .با تحريک کننده ها ممکن است بیايند و بروند

ی مثال مواد شوينده قوی و مواد شیمیايي مي توانند واکنش التهابي را تحريک کنند که معموال خود را به برا

 .صورت قرمزی، خارش و پوسته پوسته شدن نشان مي دهند

 چگونه اگزما را درمان کنیم؟

 .برخي کارها هست که برای محافظت از پوستتان در خانه مي توانید انجام دهید

فت خود کمي تغییر ايجاد کنید: از صابون ها و لوسیون های معطر يا دارای موادی که باعث تحريک در برنامه نظا

 .پوست مي شوند مانند باسیتراسین استفاده نکنید

از آنجا که اگزما سد پوستي شما را به خطر انداخته و پوستتان را به شدت تحريک پذير مي کند، آن را در 

 .پذيرتر خواهد کرد برابر مواد تحريک کننده آسیب

به دنبال محصوالتي باشید که برچسب ضد حساسیت دارند. اين محصوالت، سد پوستي تان را با مشکل روبرو 

 .نمي کنند

حرارت را روی ولرم تنظیم  .همچنین بازنگری در مدت زمان دوش گرفتنتان هم مي تواند کمک کننده باشد

ند و نقاط حساس شده را بدتر مي کند. در حمام، از صابون کنید زيرا حمام آب گرم، پوستتان را خشک مي ک

 .مرطوب کننده ای استفاده کنید که به پوستتان آب رساني کند

بالفاصله بعد از حمام و زماني که منافذ پوستتان باز است از يک لوسیون استفاده کنید. در اين حالت پوستتان 

ان خوب آب رساني شود احتمال شعله ور شدن اگزما نیز مي تواند کامال محصول را جذب کند و اگر به پوستت

 .نرم کننده ها نیز مي توانند کمک کنند .کمتر مي شود

اين محصوالت مي توانند آب را از هوا جذب پوست کنند و رطوبتي که هنوز از حمام روی پوستتان است را به 

 .بخشند دام انداخته و نگه دارند. آنها همچنین سد پوستي تان را بهبود مي
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 همچنان با اگزما مشکل داريد؟

اگر با تمام اين راه ها همچنان اگزما رهايتان نکرد، بهترين کار مراجعه به يک متخصص پوست است. اگر 

مشکلتان جدی باشد متخصص پوست استروئید های موضعي يا خوراکي تجويز مي کند تا التهاب پوست هرچه 

 .د يابدسريعتر فروکش کند و سد پوستي تان بهبو

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 چگونه از اگزما خالص شويم؟

 

خشکي پوست يکي از مشکالت استاندارد پوست است، اما اگر مرطوب کننده هم نتوانست آن را درمان کند 

 چه بايد کرد؟

احساس خارش داشتید، ممکن است اگر پوست خشک شده تان به نظر قرمز و پوست پوست مي آمد و يا 

 .مشکل بیشتر از يک خشکي پوست ساده باشد. شايد مشکلتان اگزما است

 اگزما چیست؟

معموال جايي که پوست چین  که است پوستي خارش مشکل – شود مي شناخته نیز درماتیت نام با که –  اگزما

 .مي خورد بروز مي کند، جاهايي مانند آرنج ها و زانوها

ما بسیار گسترده است. در واقع مي تواند اشکال مختلفي داشته باشد: راش پوستي، زخم، التهاب و واژه اگز

 .يا فقط يک خشکي پوست ساده

 .بیشتر مواقع اگزما را با نشانه هايي مانند قرمزی، خارش و پوسته پوسته شدن مي توان شناسايي کرد
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 چه چیزی باعث اگزما مي شود؟

یل فاکتورهای ژنتیکي رخ مي دهند. اگر سابقه خانوادگي اگزما داشته باشید ممکن بیشتر موارد اگزما به دل

 .است خودتان هم به آن مبتال شويد

 .سابقه خانوادگي بیماری آسم يا آلرژی های فصلي نیز مي تواند خطر ابتال به اگزما را افزايش دهد

ته به شرايط بیروني مانند استرس يا تماس همچنین اين بیماری معموال زياد مي ماند و طغیان های عالئمش بس

 .با تحريک کننده ها ممکن است بیايند و بروند

برای مثال مواد شوينده قوی و مواد شیمیايي مي توانند واکنش التهابي را تحريک کنند که معموال خود را به 

 .صورت قرمزی، خارش و پوسته پوسته شدن نشان مي دهند

 چگونه اگزما را درمان کنیم؟

 .برخي کارها هست که برای محافظت از پوستتان در خانه مي توانید انجام دهید

در برنامه نظافت خود کمي تغییر ايجاد کنید: از صابون ها و لوسیون های معطر يا دارای موادی که باعث تحريک 

 .پوست مي شوند مانند باسیتراسین استفاده نکنید

ر انداخته و پوستتان را به شدت تحريک پذير مي کند، آن را در از آنجا که اگزما سد پوستي شما را به خط

 .برابر مواد تحريک کننده آسیب پذيرتر خواهد کرد

به دنبال محصوالتي باشید که برچسب ضد حساسیت دارند. اين محصوالت، سد پوستي تان را با مشکل روبرو 

 .نمي کنند

حرارت را روی ولرم تنظیم  .ند کمک کننده باشدهمچنین بازنگری در مدت زمان دوش گرفتنتان هم مي توا

کنید زيرا حمام آب گرم، پوستتان را خشک مي کند و نقاط حساس شده را بدتر مي کند. در حمام، از صابون 

 .مرطوب کننده ای استفاده کنید که به پوستتان آب رساني کند

سیون استفاده کنید. در اين حالت پوستتان بالفاصله بعد از حمام و زماني که منافذ پوستتان باز است از يک لو

مي تواند کامال محصول را جذب کند و اگر به پوستتان خوب آب رساني شود احتمال شعله ور شدن اگزما نیز 

 .نرم کننده ها نیز مي توانند کمک کنند .کمتر مي شود

م روی پوستتان است را به اين محصوالت مي توانند آب را از هوا جذب پوست کنند و رطوبتي که هنوز از حما

 .دام انداخته و نگه دارند. آنها همچنین سد پوستي تان را بهبود مي بخشند
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 همچنان با اگزما مشکل داريد؟

اگر با تمام اين راه ها همچنان اگزما رهايتان نکرد، بهترين کار مراجعه به يک متخصص پوست است. اگر 

موضعي يا خوراکي تجويز مي کند تا التهاب پوست هرچه مشکلتان جدی باشد متخصص پوست استروئید های 

 .سريعتر فروکش کند و سد پوستي تان بهبود يابد

 

 ني (روه ترجمه به اندام ) دکتر کرماکاری از گ
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 ( چگونه برای ورزش بیرون از خانه انگیزه بگیريد ) حتي با وجود سرد شدن هوا

 

ون رفتن را ساده مي کند حتي وقتي مي خواهید ورزش را شروع کنید. با نور خورشید و گرمای تابستان بیر

شروع اولین تاثیرات پايیز بر روی دمای هوا ترجیح مي دهید در خانه بمانید و ورزش نکنید تا هوا دوباره گرم 

 .شود. شما را مقصر نمي دانم

 .الزم نیست بگويم که اين روند برای برنامه ورزشي تان مناسب نیست

اسفانه تغییر فصل چنین عوارض جانبي منفي ای نیز دارد. برای اينکه بتوانید همچنان از ورزش در خارج از مت

خانه لذت ببريد و با انگیزه کالری بسوزانید مي خواهم پنج روش را به شما معرفي کنم تا به همان اندازه 

 .تابستان، در پايیز هم از بیرون ورزش کردن لذت ببريد

 های پايیزی استفاده کنید از منظره1- 

برخي ورزشکاران به اين خاطر ورزش در تابستان را دوست دارند که بدنشان در معرض نور خورشید قرار مي 

گیرد. شايد ورزش در پايیز به اين درخشاني نباشد اما مي تواند به همان اندازه زيبا باشد. جايي را برای 

زی احاطه تان کرده باشد. در حالي که ورزش مي کنید زيبايي ورزش کردن پیدا کنید که رنگ های گرم پايی

 .طبیعت مي تواند حواستان را از سختي و خسته کنندگي ورزش پرت کند
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 محصوالت پايیزی را وارد برنامه غذايي تان کنید2- 

روش ديگری برای بیرون رفتن مي خواهید؟ سری به فروشگاه ها و میوه فروشي هايي که محصوالت تازه 

يیزی را ارائه مي دهند بزنید. کافیست کمي در اين فروشگاه ها بچرخید تا با محصوالتي که پايیز مي آيند پا

 .آشنا شويد و آنها را وارد برنامه غذايي خود کنید

همین که فهمیديد به دنبال چه هستید، سعي کنید به دنبال دستور پخت هايي برويد که به روشي سالم وارد 

دستور غذايي پیدا کنید که مناسب آب و هوا باشد: برای مثال يک سوپ گرم و سیر کننده  رژيمتان مي شوند.

 .مي تواند با هوای سرد بیرون مقابله کند

 به رقابت ملحق شويد3- 

هوای سرد، به سادگي انگیزه تان را برای بیرون دويدن مي کشد، اصال هم مهم نیست که در بهار و تابستان 

ش بوده ايد. يکي از راه ها برای اينکه اهداف ورزشي تان را جدی تر دنبال کنید، چقدر پیگیری اين ورز

 .شرکت در يک رقابت است

مي توانید به دنبال يک مسابقه محلي باشید که با توانايي بدني تان هماهنگ باشد. مهم نیست هدفتان از 

 .ان شودورزش چیست، اين کار مي تواند انگیزه ای مضاعف برای بهتر ورزش کردنت

 در حال کار کردن ورزش کنید4- 

همین طور که برگ ها در حال فروريختن هستند ممکن است حیاط خانه تان را بپوشانند. اين منظره برای چند 

روز خیلي زيباست و ممکن است چند عکس اينستاگرامي هم با آن بگیريد، اما پس از مدتي برگ های قهوه ای 

 .ذهنیتتان درباره برگريزان را تغییر مي دهند که به کف حیاط چسبیده اند همه

خوشبختانه در يک بعد از ظهر پايیزی مي توانید شروع به تمیز کردن حیاط کنید تا با اين کار هم در نظافت 

خانه شرکت کرده و هم حسابي کالری سوزی کرده باشید. اگر مي خواهید فضا کمي بیشتر ورزشکارانه شود 

باال و پايین بپريد. اگر بچه ها هم به شما اضافه شوند که چه بهتر. هم بازی مي کنید  مقداری در حیاط بدويد و

 .هم ورزش

 زود ورزش کنید5- 

تغییرات فصلي مانند کمبود نور خورشید، مي توانند روی خلق و خو تاثیر بگذارند که اين مساله مي تواند به 

دتان باشد، کساني که به صورت روزانه ورزش مي صورت بالقوه روی برنامه ورزشي تان نیز موثر باشد. يا

درصد کمتر دچار عالئم افسردگي و اضطراب مي شوند. سعي کنید تا جای ممکن در اوايل روز  01کنند تا 
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ورزشتان را انجام دهید. همینطور که خورشید پايین مي رود و دمای هوا افت مي کند مسلما بیشتر از اينکه 

لوی بخاری يا شومینه بنشینید. وقتي زود ورزشتان را انجام دهید هم مي توانید بیرون برويد دوست داريد ج

 .کالری سوزی تان را داشته باشید هم از دنج بودن حس پايیز در خانه لذت ببريد

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 ثانیه بهبود دهیم؟ 01چگونه گرفتگي گردن را در 

 

تگي در هر عضله ای آزار دهنده است اما بدتر از همه اين است که اين مشکل در عضالت گردن يا باالی گرف

 .کمر پیش بیايد

با اينکه يک ماساژ درست و حسابي مي تواند به باز شدن عضالتتان کمک کند اما وقتي سرکاريد ممکن است 

 .وقت نداشته باشید تا به يک متخصص مراجعه کنید

نیست خودتان در يک دقیقه مي توانید اين گرفتگي را رفع کنید. من به شما نشان خواهم داد  جای نگراني

 :چگونه عمل کنید

 .ابتدا منطقه ای را که درد مي کند شناسايي کنید :گام اول

 .اگر سمت راست گردن يا باالی کمرتان بود دست راستتان را روی آن منطقه قرار دهید

 .استفاده کنید اگر سمت چپ بود از دست چپ

 .با انگشتان خود روی گرفتگي فشار بیاوريد، سخت فشار دهید :گام دوم
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 .مواظب باشید، ممکن است خیلي حس خوبي نباشد

 .اما دردی است که مي توانید تحملش کنید نه دردی تیز و آزار دهنده

شابه مي توانند اين کار را اگر نمي توانید کامال به آن دسترسي پیدا کنید، يک توپ تنیس يا ديگر موارد م

 .برايتان انجام دهند

 .سرتان را به آرامي به سمت مخالف گرفتگي بچرخانید :گام سوم

 .در حالي که سعي مي کنید با چانه زير بغلتان را لمس کنید، سرتان را به صورت مورب خم نمايید

 .اباندفعال کردن عضالت گرفته به همراه مقداری فشار مي تواند گرفتگي را بخو

 .مرتبه تکرار کنید 01گام های يک تا سه را  :گام چهارم

 .پس از آن به گردن و باالی کمر خود يک کشش درست و حسابي وثل وقتي از خواب بیدار مي شويد بدهید

 .اين کار را در طول روز چند بار تکرار کنید تا عضالتتان آرام شوند

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 سالگي به باال 91تا  01گام های ساده برای زنان در سنین 

 

وقتي در دهه بیستم و سي ام زندگي خود هستید سبک زندگي سالم و تست های غربالگری مي توانند تاثیر 

 .بسیار زيادی روی حفظ سالمتتان داشته باشند

 ديک برنامه غذايي و ورزشي سالم برای قلبتان را شروع کنی1- 

غذاهای چرب و سرخ کرده را کم کنید و سعي کنید در طول هفته هر روز حداقل نیم ساعت ورزش داشته 

 .باشید. درست غذا خوردن و فعال ماندن هدايايي هستند که سالمت را بهبود مي بخشند

اگر برنامه  اگر اين عادات را همین حاال وارد زندگي خود کنید مزايای آن يک عمر برايتان باقي خواهد ماند.

 روزانه –داريد روزی بچه دار شويد فکر خوبي است که مولتي ويتامیني استفاده کنید سرشار از فولیک اسید 

میکروگرم. يک ماه قبل از اينکه بخواهید باردار شويد مصرف فولیک اسید را شروع کنید  800 تا 411 حدود

 .دهیدو در سه ماه ابتدايي بارداری نیز استفاده اش را ادامه 

 ارتباط با پزشک را بیشتر کنید2- 
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پزشکي خوب و مورد اعتماد پیدا کنید. قبل از اينکه ويزيتتان کند لیستي از سواالتي که داريد تهیه کنید 

مانند: کدام روش پیشگیری از بارداری برای من مناسب است؟ بهترين راه برای جلوگیری از عفونت های 

 نیاز دارم؟ مقاربتي چیست؟ به چه واکسن هايي

 سابقه خانوادگي سالمت خود را بدانید3- 

سالگي سرطان پستان يا بیماری قلبي داشته؟ آيا در  11خواهر، مادر، يا مادربزرگتان قبال از رسیدن به 

خانواده تان ديابت شايع است؟ اينها سواالت مهم است که بايد جوابش را از خانواده خود بگیريد تا به 

 .طح سالمتتان را بسنجدپزشکتان کمک کند س

 تست های غربالگری مهم را فراموش نکنید4- 

 05مطمئن شويد هر سه سال يکبار آزمايش پاپ اسمیر را برای پي بردن به وجود سرطان دهانه رحم که از 

سالتان است مي توانید آزمايش پاپ اسمیر را هر سه سال  01تا  91سالگي شروع مي شود انجام دهید. اگر 

  ( HPV )سال يکبار به همراه آزمايش ويروس پاپیلومای انساني 1نجام دهید و يا مي توانید هر يکبار ا

دريافتش کنید. آزمايش دومي که گفته شد بسیار مفید است چون بیشتر سرطان های دهانه رحمي بر اثر 

 .اتفاق مي افتد  HPVعفونت

قاربتي قرار داريد هر سال آزمايش کالمیديا و اگر از نظر جنسي فعال هستید و بیشتر در خطر بیماری های م

قرار داريد بايد مرتب تست های مربوط به آن را انجام  HIVسوزاک را انجام دهید. اگر حس کرديد در خطر 

دهید. همچنین ديگر آزمايش های مربوط به بیماری های مقاربتي مانند تريکومونا، سیفلیس و هپاتیت ب را نیز 

 .اشیدبايد در نظر داشته ب

( است هر دو سال يکبار چک کنید. اگر فشار خونتان باال  501/81فشار خونتان را اگر طبیعي ) پايین تر از 

است و يا در خطر فشار خون باال قرار داريد، آزمايش هايتان بايد با فاصله های کمتری انجام بگیرد و آزمايش 

شود، پس از اين آزمايش از پزشک خود بپرسید  تشخیص ديابت هم بدهید. آزمايش کلسترول نیز بايد انجام

 .که هر چند وقت يکبار به انجامش نیاز داريد

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 آزمايش های مهمي که هر خانمي بايد انجام دهد

 

 چرا آزمايش های غربالگری اينقدر مهم هستند؟

ی پیش گیری مي تواند موجي از در امان ماندن از بیماری ها را اين را همیشه به خاطر داشته باشید ذره ا

برايتان به همراه داشته باشد. اگر مرتب خود را چک کنید مي توانید از بروز بیماری هايي نظیر سرطان، ديابت 

 و پوکي استخوان در همان مراحل ابتدايي جلوگیری کنید. آزمايش ها مي توانند بیماری را قبل از اينکه حتي

عالئمش بروز کند تشخیص دهند. اينکه به چه نوع آزمايشي بیشتر نیاز داريد به سن، سابقه خانوادگي، سابقه 

 .سالمت خودتان و ديگر فاکتور های خطر بستگي دارد

 سرطان سینه
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سرطان پستان را هرچه زودتر تشخیص دهید شانستان برای درمانش نیز افزايش پیدا مي کند. سرطان 

کمتر احتمال پخش شدن به غدد لنفاوی و ارگان های حیاتي مانند ريه ها و مغز را دارد. اگر در  پستان کوچک

دهه بیستم يا سیم خود هستید توصیه مي شود آزمايش سرطان پستان را به صورت مرتب هر يک تا سه 

زمايش ها را سال انجام دهید. اگر عوامل تشديد کننده خطرتان زياد است توصیه مي شود مدت زمان بین آ

 .کمتر نیز بکنید

 آزمايش با ماموگرافي
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که معموال مي تواند يک توده را قبل از اينکه حتي حسش   Xماموگراف دستگاهي است با دوز پايین اشعه

 41کنید تشخیص دهد. با اين حال نتايج معمول نمي تواند کامال سرطان ا تشخیص دهد. بعد از رسیدن به 

وگرافي را انجام دهید. با اين حال اگر درگیر فاکتورهای خطر زيادی هستید پزشکتان سالگي هر سال بايد مام

 .مي تواند تعداد آزمايش ها در طول سال را افزايش دهد

 سرطان دهانه رحم
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با آزمايش مرتب پاپ اسمیر مي توان به سادگي سرطان دهانه رحم را پیشگیری کرد. دهانه رحم يک گذرگاه 

م ) جايي که بچه رشد مي کند ( و واژن ) کانال تولد (. آزمايش پاپ اسمیر سلول های غیر باريک است بین رح

اسايي مي کند. دلیل اصلي شن  طبیعي را که مي توان قبل از سرطاني شدن حذفشان کرد را در دهانه رحم

 .سرطان دهانه رحم ويروس پاپیلومای انسان است

 آزمايش برای سرطان دهانه رحم
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مايش پاپ اسمیر، پزشک مقداری از سلول های دهانه رحم را بر مي دارد و برای بررسي به در طول آز

سال بعد از آن  9سالگي بدهید و هر  05آزمايشگاه مي فرستد. اولین آزمايش پاپ اسمیر خود را بايد در 

 .جامش دهیدان  HPVسال يا بیشتر سن داريد مي توانید هر پنج سال به همراه تست 91تکرارش کنید. اگر 

 واکسن برای سرطان دهانه رحم

http://www.kermany.com


 
 

 

سال را از بسیاری مشکالت  00و سرواريکس مي توانند خانم های زير   (Gardasil)دو واکسن گارداسیل

ويروس پاپیلومای انساني در امان نگه دارند. اين واکسن ها نمي توانند يک خانم را از تمام ويروس پاپیلومای 

و با وجود آنها همچنان آزمايش پاپ اسمیر مهم است. تمام سرطان های دهانه انساني سرطان زا حفظ کنند 

 .رحم نیز با ويروس پاپیلومای انساني شروع نمي شوند

 پوکي استخوان و شکستگي استخوان
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پوکي استخوان شرايطي است که در آن استخوان های يک فرد ضعیف و شکننده مي شوند. بعد از يائسگي 

واني بیشتری از دست مي دهند. اما آقايان نیز دچار پوکي استخوان مي شوند. اولین نشانه خانم ها توده استخ

های پوکي استخوان شکستگي های درآور پس از کوچکترين زمین خوردن ها، برخوردها و پیچ خوردگي ها 

تخوان است. پوکي استخوان در میان خانم ها بیشتر از مردان قرباني مي گیرد. مي توانید از پوکي اس

 .پیشگیری کنید و يا آن را درمان نمايید

 آزمايش تشخیص پوکي استخوان
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که به آن سنجش تراکم استخوان مي گويند مي تواند قدرت استخوان را اندازه   Xيک نوع خاص از اشعه

گیری کند و قبل از اينکه شکستگي پیش بیايد پوکي را شناسايي کند. اين آزمايش حتي مي تواند شکستگي 

سال به باال توصیه مي شود. اگر  01ای آينده را نیز پیش بیني کند. اين آزمايش برای تمام خانم های ه

 .شاخص های خطر پوکي استخوان تهديدتان مي کند بايد آزمايش ها را زودتر شروع کنید

 سرطان پوست
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ر گذار باشد. خطرناک چندين نوع سرطان پوست وجود دارد و درمان زودهنگام مي تواند در درمانشان تاثی

است که روی سلول هايي که رنگ پوست فرد را   (ترين نوع سرطان پوست مالنوم ) که عکسش را میبینید

گاهي افراد به صورت ارثي در خطر اين نوع سرطان هستند و مي تواند با بیش  .تولید مي کنند اثر مي گذارد

سلول بازال و سلول سنگفرشي از سرطان های  از حد قرار گرفتن در معرض نور خورشید شدت پیدا کند.

 .پوست غیر مالنوم شايع هستند

 آزمايش برای سرطان پوست
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مواظب هرگونه تغییر در عالئم روی پوست خود از جمله خال ها و لکه ها باشید. مواظب تغییر در شکل، رنگ و 

صان در دوره های زماني مشخص سايز آنها باشید. همچنین بايد پوستتان توسط متخصص پوست يا ديگر متخص

 .چک شود

 فشار خون باال
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همینطور که سنتان افزايش مي يابد بیشتر در خطر فشار خون باال قرار مي گیريد. مخصوصا اگر اضافه وزن 

فشار خون باال مي تواند باعث حمالت قلبي و سکته های مغزی  .داشته باشید يا دچار عادات بد مشخصي باشید

آن هم بدون هیچ هشداری. بنابراين کنترل آن با کمک پزشک مي تواند جانتان را نجات دهد. کشنده ای شود 

 .کاهش دادن فشار خون همچنین به پیشگیری مشکالت بلند مدت قلبي و نارسايي کلیه کمک مي کند

 آزمايش فشار خون باال
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ن وقتي قلب مي تپد. دومي ) خواندن فشار خون شامل دو شماره مي شود. اولي ) سیستولیک ( فشار خونتا

است. فشار خون باال  501/81دياستولیک ( فشار بین ضربان ها است. فشار خون افراد بالغ سالم پايین 

يا بیشتر از آن است. بین اين دو را پیش فشار خون مي گويند که حکم عالمت خطر را دارد. از  541/31

 .خونتان را چک کنیدپزشک خود بپرسید که هر چند وقت يکبار بايد فشار 

 سطح کلسترول
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کلسترول باال مي تواند باعث ايجاد پالک و گرفتگي شريان ها شود. پالک مي تواند سالیان سال بدون هیچ 

عالئمي تجمع کند و در نهايت باعث بروز حمله قلبي يا سکته مغزی شود. فشار خون باال، ديابت و سیگار 

تجمع پالک شوند. اين حالتي است که به آن سخت شدن سرخرگها يا کشیدن همگي مي توانند باعث ايجاد و 

 .تصلب شرايین مي گويند. تغییر سبک زندگي و داروها مي توانند خطر را کاهش دهند

 چک کردن کلسترول
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ساعت نبايد چیزی بخوريد. سپس آزمايش خوني مي دهید که کلسترول  50برای چک کردن کلسترول به مدت 

و تری گلیسیريد از اين جمله   LDL،کلسترول های بد  HDLیری مي کند. کلسترول های خوبکلي را اندازه گ

 .سال يا بیشتر داريد حداقل هر پنج سال يکبار بايد اين آزمايش را بدهید 01هستند. اگر 

 0ديابت نوع

http://www.kermany.com


 
 

 

ند باعث بیماری های ديابت مي توا .بسیاری از افراد مبتال به ديابت خود از اينکه ديابت دارند بي خبر هستند

قلبي و کلیوی، سکته مغزی کوری بر اثر آسیب رسیدن به رگ های خوني شبکیه چشم و ديگر مشکالت جدی 

شود. مي توانید ديابت را با برنامه غذايي، ورزش، کاهش وزن و مصرف دارو کنترل کنید مخصوصا اگر زود 

معموال در کودکان و افراد بالغ  5ت. ديابت نوع تشخیصش دهید. ديابت نوع دو شايع ترين نوع اين بیماری اس

 .جوان تشخیص داده مي شود

 آزمايش ديابت
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ساعت چیزی نخورده باشید. سطح  8قبل از اينکه آزمايش خون برای تشخیص ديابت را بدهید بايد حداقل 

ه معنای ديابت به باال مي تواند ب 500مي تواند نشان دهنده پیش ديابت باشد.  501تا  511قند خون بین 

ابتال  خطر و هستید سالم اگر. خوراکي گلوکز تحمل آزمون و   A1Cباشد. ديگر آزمايش ها عبارتند از آزمايش

اگر عوامل خطر بیشتری تهديدتان  .سال آزمايش دهید 9سالگي هر  41به ديابتتان طبیعي است بايد پس از 

 .م دهدمي کند از پزشک بخواهید آزمايش ها را نزديک بهم انجا

  ( HIV )ويروس نقص ايمني انسان
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HIV  ويروسي است که باعث ايدز مي شود. در صورت تماس خوني يا مايعات بدن با فرد مبتال اين بیماری

دارند مي توانند   HIVمنتقل مي شود مانند نزديکي محافظت نشده و سوزن های کثیف. خانم های بارداری که

د. برای اين بیماری همچنان دارو يا درماني وجود ندارد اما درمان زودهنگام عفونت را به کودک نیز منتقل کنن

 .مي تواند به سیستم ايمني کمک کند تا با ويروس مبارزه نمايد  HIVبا داروهای ضد

 HIVتست تشخیص
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HIV لوده مي تواند تا سال ها بدون عالمت باقي بماند. تنها راهي که مي توانید متوجه شويد به اين ويروس آ

مي گردد. اگر جواب   HIVبه دنبال آنتي بادی های  EIAيا  ELISAهستید يا خیر آزمايش خون است. آزمايش

آزمايش مثبت بود بايد آزمايش بعدی را انجام دهید تا آزمايش اول تايید شود. گاهي با اينکه تست منفي مي 

ا تکرار کنید. هر شخصي بايد حداقل يکبار آيد باز هم ممکن است دچار عفونت باشید بنابراين بايد آزمايش ر

 .سالگي اين آزمايش را انجام دهد 04تا  59در سنین 

 سرطان روده بزرگ
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بیشتر سرطان های روده از  .سرطان روده بزرگ دومین عامل مرگ بر اثر سرطان بعد از سرطان ريه است

. پلیپ ها مي توانند سرطاني پلیپ هايي حاصل مي شوند که در پوشش داخلي روده بزرگ رشد مي کنند

باشند يا نباشند. اگر سرطاني باشند ممکن است سرطان به ديگر نقاط بدن سرايت کند. برداشتن زودهنگام 

 .پلیپ ها قبل از اينکه سرطاني شوند مي تواند به طور کلي از بروز بیماری جلوگیری کند

 آزمايش تشخیص سرطان روده بزرگ
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عمول برای تشخیص سرطان روده بزرگ است. در اين آزمايش پزشک يک لوله کولونوسکوپي يک آزمايش م

باريک و انعطاف پذير را که به آن دوربین متصل است به داخل روده شما مي فرستد. اگر پلیپ پیدا کرد 

معموال مي تواند همان موقع حذفش کند. نوع ديگر آزمايش سیگموئیدوسکوپي انعطاف پذير است که قسمت 

 .سالگي شروع مي کنند 11وده را بررسي مي کند. اين آزمايش را معموال از سن پايیني ر

 آب سیاه
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آب سیاه زماني اتفاق مي افتد که فشار داخل چشم باال مي رود. اين مشکل اگر درمان نشود ممکن است به 

مي دهد تا زماني معموال اين مشکل عالئمي از خود نشان ن .عصب باصره آسیب وارد کند و باعث نابینايي شود

 .که آسیب به چشم وارد شود

 آزمايش تشخصي آب سیاه
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اينکه هر چند وقت يکبار بايد آزمايش دهید به سنتان و فاکتورهای خطر بستگي دارد. برخي نژاد های خاص 

ي سال بودن، آسب چشمي، استفاده از استروئید ها و سابقه خانوادگ 01مانند آفريقايي آمريکايي بودن، باالی 

آب سیاه خطر ابتال را افزايش مي دهد. افرادی که خطری تهديدشان نمي کند بايد آزمايش های معمول چشم 

 .سالگي 41را بدهند از جمله آزمايش تشخیص آب سیاه در سن 

 درباره آزمايش ها از پزشک خود سوال بپرسید
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ز جمله آزمايش پاپ اسمیر و درباره آزمايش های سالمت با پزشک خود صحبت کنید. برخي آزمايش ها ا

آزمايش سینه بايد تبديل به بخش روتین سالمت هر خانمي بشوند. ديگر آزمايش ها بسته به فاکتور های 

خطری که شاملش مي شويد ممکن است ضرورت پیدا کنند. آزمايش های به موقع همیشه از بروز بیماری 

 .که داريد بهترين تالش را برای درمان انجام دهید جلوگیری نمي کنند اما حداقل کمک مي کنند تا در زماني

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 نشانه های خاموش اختالل خلقي فصلي

اختالل خلقي فصلي واقعا وجود دارد: تحقیقات جديد نشان داده کاهش دمای هوا در برخي از افراد، باعث 

برای اينکه بیشتر با اين مشکل آشنا شويد و آگاهي تان باال برود نشانه های  بروز حالت ناراحتي و غم مي شود.

 :خاموش آن را به شما معرفي مي کنیم

 خوابتان کافي يا خوب نیست

 

شب ها طوالني شده و طوالني تر هم خواهد شد، بنابراين الگوهای خواب نیز ممکن است تغییر کنند. اما 

ه سختي بیدار شدن هنگام صبح، ممکن است نشانه هايي از اختالالت خلقي مشکالت مزمن مربوط به خواب يا ب

 .فصلي باشند

 !سرکار مثل زامبي ها هستید
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تحقیقات نشان داده کارمندان در مواقعي از فصل که بیشتر در معرض نور طبیعي قرار مي گیرند خالق تر و پر 

را هم نداريد که مثل فیلم ها میزتان کنار يک انرژی تر هستند. اگر محل کارتان کم نور شده و اين شانس 

پنجره بزرگ و با منظره ای عالي باشد، پس نور کم روز مي تواند روی خواب شبتان تاثیر منفي گذاشته و 

کارايي تان را کاهش دهد. عدم دريافت نور کافي همچنین مي تواند از نظر احساسي تحريک پذيرتان کند و 

 .تمرکز را دشوار نمايد

 را به زور سرپا نگه مي داريد خود
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بي انرژی بودن مي تواند نشانه خیلي چیزها باشد، اما در طول ماه های سرد سال بیشتر مي تواند به دلیل 

اختالل خلقي فصلي باشد. ممکن است حس کنید انرژی تان کم شده، حس مي کنید دم دمي مزاج شديد و از 

ندازه قبل لذت نمي بريد. اگر اين نشانه ها همیشه با شروع اين چیزهايي که قبال لذت مي برديد به همان ا

 .فصل ها بروز مي کنند، پس مسلما دچار اختالل خلقي فصلي هستید

 عشقتان به پیتزا و پاستا افزايش پیدا کرده است
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 وقتي خسته هستید، بدنتان به صورت طبیعي میل به خوردن کربوهیدرات پیدا مي کند چون يک منبع انرژی

است. متاسفانه از آنجا که در طول زمستان فعالیت کمتری داريم، اين وضعیت منجر به افزايش وزن مي شود. 

 9به جای اينکه به سمت غذاهای سرشار از کربوهیدرات برويد،غذاهايي که حاوی اسید چرب های امگا 

را   Dش مي دهند. ويتامینهستند، میل کنید. اين غذاها به صورت طبیعي سروتونین و تريپتوفان را افزاي

 .هم فراموش نکنید. اين مواد مغذی مي توانند به بهبود خلق و خوی شما کمک کنند

 خانه را ترک نمي کنید
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ممکن است در اين فصل دلتان نخواهد از جای خود بیرون بیايید و همین باعث مي شود افسردگي تان 

ه ماندن در خانه بیشتر شود. افرادی که به اختالل خلقي افزايش پیدا کند. آب و هوای بد باعث مي شود انگیز

فصلي مبتال هستند، در برابر تغییرات آب و هوايي نیز بیشتر حساسند بنابراين با کمي افت دما ممکن است 

 .عالئمشان بروز کند

 به جنگلي از نگراني ها تبديل شده ايد

http://www.kermany.com


 
 

 

نشانه های اضطراب ممکن است در طول  اضطراب به تنهايي همیشه نشانه اختالل خلقي فصلي نیست،

روزهايي که هوا سردتر مي شود بدتر شود. برای مثال اگر آب و هوای سرد و برف را با يک تصادف موتور به 

ياد داريد، در اين روزها بیشتر ترجیح مي دهید خانه بمانید، بنابراين ممکن است سطح افسردگي تان افزايش 

 .بیابد

 بي حوصله هستید
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نور خورشید باعث تغییر مواد شیمیايي مغز مي شود. روزهای کوتاه پايیز و زمستان ممکن است باعث کاهش 

 .شوند سطح سروتونین مغزتان افت کند که در نتیجه باعث احساس افسردگي مي شود

 چه چیزی مي تواند به بهبود اختالل خلقي فصلي کمک کند؟
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ن جلوی نور درخشاني مي نشینید که مانند نور خورشید عمل مي نور درماني يا فوتوتراپي، عملي است که در آ

کند. اين نوع درمان را به عنوان اولین درمان برای مشکل اختالل خلقي فصلي در نظر مي گیرند. برای برخي از 

 .دقیقه بیرون رفتن کافي است، حتي در روزهای ابری 91تا  51افرادی که چنین مشکلي دارند روزانه 

ن حاد بود يا عالئم به قوت خود باقي ماندند، بايد با پزشک خود صحبت کنید تا اگر الزم بود درمان اگر مشکلتا

افسردگي را به صورت مستقیم شروع کند. اين را به خاطر داشته باشید که ممکن است چند هفته طول 

 .بکشد تا داروهای ضد افسردگي بتوانند تاثیر خود را نشان دهند

 

 ( مه به اندام ) دکتر کرمانيکاری از گروه ترج
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 رژيم های غذايي يويو چه کاری با بدن و فیزيکمان مي کنند؟

 

خیلي وسوسه انگیز است: مناسبتي در پیش داريد که مي خواهید به بهترين شکل در آن جلوه کنید. پس چرا 

 يک رژيم سخت نگیريد و کلي ورزش نکنید؟

ر موفق شويد، همین که به روش غذا خوردن معمولتان باز مي تحقیقات نشان داده حتي اگر در اين مسی

اما رژيم های غذايي يويو واقعا چه کاری با بدن و  .گرديد، تمام وزن کم شده را دوباره اضافه مي کنید

 فیزيکمان مي کنند؟

 رژيم غذايي يويو چیست؟

زماني اتفاق مي افتد که در گذشته ابتدا بیايید درباره دو نوع از رژيم غذايي يويو صحبت کنیم. يک نوع آن 

به کمک غذا خوردن هوشمندانه و سالم و همچنین ورزش وزن کم کرده ايد اما از بد روزگار مسیرتان منحرف 

 .شده و دوباره وزن کم شده را بازگردانده ايد و اين چرخه برای بعضي ها همچنان ادامه دارد

ه وجود نمي آورد و هر دقیقه ای که در وزن مناسب مي در چنین شرايطي چرخه يويو هیچ مشکلي برايتان ب

گذرانید برايتان مفید است. فشار کمتری روی قلب و شريان هايتان است، خطر مبتال شدن به بیماری ها کمتر 

 .مي شود و همچنین طول عمرتان فوق العاده باال مي رود
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ژيمي سفت و سخت در پیش بگیريد و ديگر در دومین نوع رژيم غذايي يويو ناگهان با خود تصمیم مي گیريد ر

کالری يا يکي از اين رژيم های عجیب و غريب  5111در کنار کلم و بادام زندگي کنید. پس يک برنامه غذايي 

به  و بود نخواهد پايدار هرگز وضعیت اين. گیريد مي پیش در را …با نام رژيم شیر و خرما، رژيم سوپ و 

د. پس وقتي دوباره از به زندگي عادی برمي گرديد هرآنچه کم کرديد دوباره ناچار بايد مثل قبل غذا بخوري

 :بازمي گردد. در اين وضعیت چنین اتفاقي برايتان رخ مي دهد

وقتي مقدار کالری خود را کم مي کنید، سوخت و سازتان کند مي شود. سپس به غذا  :سوخت و سازتان

و سازی کند شده که باعث مي شود چربي اضافه کنید.  خوردن عادی باز مي گرديد اما اين بار با سوخت

نترسید! کندی سوخت و ساز دائمي نیست. به مرور زمان موتورهای سوزاندن کالری به حالت عادی باز مي 

کیلو سنگین تر از قبل شده باشید. ممکن است باز هم وسوسه  0تا  1گردند اما خب، تا اين زمان ممکن است 

داشته باشید چون فکر مي کنید زماني که خودم رژيم مي گرفتم، چه خوب بود! غافل از شويد چنین برنامه ای 

اينکه همان رژيم اين بال را سرتان آورده و اين چرخه ادامه خواهد داشت. مي بینید که گاهي همین رژيم 

 .گرفتن ها باعث مي شود افراد بیشتر وزن اضافه کنند

را محدود کرديد و چربي و عضله سوزانده ايد. وقتي دوباره به غذا به شدت کالری دريافتي تان  :عضالتتان

خوردن عادی باز مي گرديد بیشتر اين وزن از دست داده را به صورت چربي اضافه مي کنید. پس ترکیب 

بدني تان در واقع بدتر مي شود. عالج اين مشکل کاهش اندک اندک کالری و اضافه کردن ورزش به برنامه 

 .با اين روش بدون اينکه به بافت عضالني خود آسیب برسانید چربي ها را آب مي کنیدروزانه است. 

وقتي احساس گرسنگي داريد و مواد مغذی کافي به بدنتان نمي رسد تا بتواند به خوبي عمل  :کاهش وزن

کند، اينجاست که پلیس بدن که در واقع همان استرس است، فعال مي شود. وقتي استرس باال مي رود 

هورمون استرس ( نیز افزايش پیدا مي کند. باال رفتن سطح هورمون استرس، ذخیره   )مقدار کورتیزول

 .چربي بدن را افزايش داده و از کاهش وزن جلوگیری مي کند

اگر بیشتر وزني که اضافه مي کنید چربي باشد، ممکن است قلبتان در اين بین ضرر کند. شايد به  :قلبتان

کاهش و افزايش وزن های رژيم يويو نشان داده مي تواند روی مقدار کلسترول و تری همین خاطر است که 

گلیسريد تاثیر بگذارد و منجر به افزايش خطر بیماری های قلبي شود. اين نوع رژيم گرفتن حتي مي تواند 

 .برای مقدار آب بدن و تعادل الکترولیت ها نیز مشکل ايجاد کند

الری مي تواند باعث بهم ريختگي در هورمون هايي شود که تیروئیدتان آزاد محدود کردن شديد ک :فیزيکتان

مي کند. اين روند حتي میزان تولید کورتیزول را نیز افزايش مي دهد که تاثیر منفي روی خلق و خو دارد و 

باعث فشار آوردن به اشتها مي شود. متاسفانه بسیاری از ما اولین کاری که پس از استرس، خستگي يا 

 .ناراحتي مي کنیم غذا خوردن است
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 چگونه به اين چرخه مضر پايان دهیم؟

اگر درگیر مشکل کاهش وزن يويو شکل هستید، بايد ابتدا درک کنید کاری که قبال انجام مي داديد بي فايده 

نیز  سعي کنید تنها به ترازو فکر نکنید و فاکتورهای سالمت را .بوده است، پس به رويکردی جديد نیاز داريد

مواردی مانند اينکه چقدر راحت تر مي توانید حرکت کنید و بهتر مي توانید بخوابید. همچنین  .در نظر بگیريد

بايد عوامل پنهاني که باعث مشکل در غذا خوردنتان مي شود نظیر پرخوری احساسي را نیز کشف کنید. بدون 

 .رددرمان اين مشکالت، کاهش وزن يه چرخه يويو شکل به خود مي گی

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 چگونه خود واقعي تان را صدا بزنید؟

 

وقتي به دنیا آمديد، کامل و بي نقص بوديد. هیچکس از شما انتظاری نداشت و برای ارتباط با خدا، نیازی به 

 .نیايش يا کارهايي مانند يوگا و مديتیشن نداشتید

با ذات خود در ارتباط بوديد و  !تان را گم نمي کرديد و نیازی به پیدا کردن خودتان نداشتیددر کودکي خود

روحتان را لمس مي کرديد. کامال آزاد بوديد، برهنه در خانه مي رقصیديد و با هر صدايي که دوست داشتید 

ساس فوق العاده ای درباره لباسي با رنگ بنفش با راه راه های قرمز جیغ مي پوشیديد و اح .آواز مي خوانديد

خودتان داشتید. طوری يک علف را بررسي مي کرديد که انگار کل جهان را در بر داشت. چون واقعا هم 

 !همینطور بود

از خودآگاهي ها آزاد بوديد، از عبور کردن نمي ترسیديد و زندگي را لمس مي کرديد. اما هرچه بیشتر در اين 

یزه های طبیعي خود را از دست مي دهیم و بیشتر احساساتمان را نابود مي دنیا زندگي مي کنیم، بیشتر انگ

 .کنیم

با چیزهای کوچک شروع مي شود، کاری انجام مي دهیم که باعث خجالت والدينمان مي شود. با نمره های بد به 

تر تالش  خانه بر مي گرديم و مي فهمیم که تالش کردنمان به اندازه کافي خوب نبوده: اين بار بايد سخت

 .کنیم
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مي آموزيم که داشتن شور و هیجان زياد، قابل قبول نیست: آرام باش! سنگین باش! مودب باش! کار درست 

 !را انجام بده! عجیب و غريب نباش

اين پیام هايي است که از محیط اطراف، والدينمان، معلم ها، تلويزيون و اينترنت دريافت مي کنیم. ياد مي 

خودمان را خرد مي کنیم و نهايتا تصمیم مي گیريم کسي شويم که  .يمان را خاموش کنیمگیريم که انگیزه ها

 .شايد اصال متناسبمان نیست فقط برای اينکه قبول شويم و دوام بیاوريم

از خود مي پرسیم برای اينکه دوست داشته شوم بايد چه کسي باشم؟ تفاوت را مي بینید؟! ياد مي گیريم که 

 با هستم؟ بلکه مي گويیم بايد چه کسي باشم؟! اين درست همان زماني است که ارتباط  نگويیم من چه کسي

 .زندگي مان دروغین مي شود و دهیم مي دست از روحمان

چه کسي شدن برای هر کدام از ما متفاوت است و به نیروی محرک خانواده هايمان بستگي دارد. به اينکه 

 .و چه چیزی، توجهي را که به دنبالش هستیم، به ما مي دهدوالدينمان چگونه با ما رفتار مي کنند 

وقتي بچه خوبي هستم پدرم سرم را نوازش مي کند پس يعني آدم خوبي هستم و با اين روش مي توانم 

 .اعتبار و قبولي به دست بیاورم: اين کاری است که انجامش خواهم داد

د. مي خواهم دوباره اين کار را انجام دهم. من مامان وقتي نمره های خوبي مي گیرم برايم بستني مي خر

باهوشم. به دريافت نمره های خوب ادامه مي دهم تا پاداش بگیرم و آن نگاه غرور آمیز را در صورتش حفظ 

 .کنم

هرگز بي پول نخواهم شد. هر  .وقتي پول نداريم، پدر و مادر دعوا مي کنند. پس پول بیشتر يعني شادی

 !پول جمع کنم و ديگر نگران چیزی نباشم. من موفق خواهم بود. دستاوردهايم را ببین کاری مي کنم تا بیشتر

روز به روز، تجربه از پس تجربه، در نهايت متوجه مي شويم چه نوع شخصیتي باعث مي شود توجهي که مي 

راهي از  خواهیم را به دست بیاوريم. در اين فرآيند، تبديل به انسان هايي مي شويم که نیستیم. الگو و

 .مي گويیم و اين حالت محدود، تبديل به کل شخصیتمان مي شود” من ” بودن ساخته مي شود که به آن 

اما پتانسیل واقعي ما خیلي بیشتر اين حرف ها است. تبديل به چه کسي شده ايد؟ وقتش است که اين 

 .شخصیت را فروبريزيد و کسي که واقعا هستید و پنهان شده را کشف کنید

 داستان هايي را پنهان کرده ايد؟چه 

وقتي کودک بوديم، ياد گرفتیم چگونه از احساسات ناراحت کننده اجتناب کنیم تا وانمود کنیم همه چیز رو به 

راه است. شرطي شده بوديم که درد را سرکوب کنیم. تمام آن زمان هايي که پدر و مادرمان برای آرام 
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را به ياد داريد؟ همه اينها يعني چنین احساساتي خوب نیست و ” یست گريه نکن، چیزی ن  ”کردنمان مي گفتند

 .بايد پنهانشان کني

وقتي به دنیا مي آيیم، مانند يک ورق بزرگ کاغذ هستیم که چیزی روی آن نوشته نشده است. روان و گران 

ن و قسمتي از قیمت هستید. سرشار از احتماالتید و سپس زندگي شروع مي شود. به شما مي گويند گريه نک

در مدرسه سر به سرتان مي گذارند و قلدری مي کنند، مچاله مي شويد، پدر و  .وجودتان مچاله مي شود

 .مادرتان دعوا مي کنند يا طالق مي گیرند و باز هم مچاله مي شويد

شده تنها يک توپ کاغذی مچاله  .چیزی نمي گذرد که ديگر هیچ شباهتي به آن ورق کاغذ تر و تازه نداريد

 ” !اين منم” هستید که زماني دوست داشتید دست های خود را باز کنید و با فرياد به دنیا بگويید 

وقتي سعي مي کنیم به زور خود را وارد يک شخصیت کنیم، تمام قسمت هايي از خودمان که با آن شخصیت 

رکوب کني. اگر مي خواهي جور در نمي آيد را سرکوب مي کنیم: برای اينکه پسر خوبي باشي بايد خشم را س

بامزه باشي بايد قسمت باهوش و جدی خودت را ترک کني. برای اينکه دختر سنگیني باشي بايد همه شادی 

 .هايت را فراموش کني. بايد به دنبال چیزهايي باشي که بیشتر خشمگینت کنند

ا؟ خشمتان را؟ ناراحتي تان شما در طول زندگي تان چه جنبه هايي از خودتان را سرکوب کرديد؟ خالقیتتان ر

 را؟

در فرآيند ثابت ماندن در شخصیتتان، مجبوريد طبیعت بودنتان را سرکوب کنید. انرژی زيادی را صرف 

مناسب ماندن، از هم گسیخته نشدن، حفظ ظاهر و تالش برای گفتن چیزهايي که باعث خجالتتان مي شود مي 

ما از اين کار منع شده باشید. بنابراين در طول زندگي دائم کنید. مثل اين است که بخواهید خمیازه بکشید ا

 .جلويتان گرفته شده است. جلوی انگیزه های طبیعي تان را مي گیريد تا کسي که مي خواهید باشید

اما برای اينکه واقعا قدرتمند شويد بايد با تمام ابعاد خود در تماس باشید، تمام جنبه های خودتان. تمام طیف 

 .کمان وجودتان، نه فقط چند رنگ های رنگین

هر طور که تا به حال زندگي تان پیش رفته است، اگر فردی خجالتي، برون گرا و اجتماعي، پريشان و يا هر 

شکل ديگر بوده ايد، بايد بدانید که اين نهايت پتانسیلتان نیست. اين شخصیت ها تنها الگوهايي هستند که 

سالگي و زماني که  51يا  51، 1دوام بیاوريد. اين راهکار شايد در سنین  شما ياد گرفته ايد دنبالش کنید تا

در سايه پدر و مادر و به دنبال مورد قبول قرار گرفتن وعشق هستید، جواب بدهد. اما حاال ديگر يک فرد بالغ 

یست که هستید. نگاه کنید شخصیتي که خودتان را در آن جا داده ايد چقدر برايتان کار کرده؟! اين کسي ن

 .واقعا هستید
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هرچه بیشتر اين شخصیت ها را  .برای رها شدن از بند اين شرايط، بايد از وضعیتي که داريد آگاه شويد

بشناسید و از آنها آگاه باشید کمتر توسط آنها هدايت مي شويد. وقتي درون يکي از شخصیت ها زندگي مي 

گي واکنش نشان دهید. نه خالقیتي داريد و نه کنید، نمي توانید آنطور که خودتان مي خواهید به زند

اکتشافي. فقط راه های مشخص شده ای برای بودن داريد. حتي اگر ريتم هم عوض شود، حرکاتتان محدود 

 .است

گوش کنید، همیشه نمي توان ريتمي که در زندگي مان پخش مي شود را خودمان انتخاب کنیم. در زندگي 

اگر فقط در چند حرکت گیر کرده باشید، با هر  .شه همه چیز زيبا نیستهمیشه موزارت پخش نمي شود، همی

ريتمي همان حرکات را انجام مي دهید. هرچه آزادتر باشید، در مواجهه با شرايط جديد حرکات مناسب تری 

خواهید داشت. اما وقتي در يک شخصیت گیر کرده باشید، با عوض شدن ريتم زندگي حرکات عجیب و غريبي 

نشان مي دهید. احساس محدود بودن مي کنید، گويي به چیزی متصل نیستید و کاری هم از دستتان از خود 

 .بر نمي آيد

فکر مي کنید چرا تفريح خیلي از مردم، کشیدن قلیان شده است؟ چون کمکشان مي کند برای مدتي هرچند 

چشند. به خاطر همین بارها و بارها کوتاه از بدن شخصیتي که در آن گیر کرده اند رها شوند تا مزه آزادی را ب

 .به سمت اين عادت ناسالم و عادت های شبیه به آن مي روند

وقتي خود را رها مي کنید متوجه مي شويد برای داشتن ابتکار، بي نهايت احتمال وجود دارد. قابلیت های 

 .از آنها بهره ببريدخیلي بیشتری در کسي که هستید وجود دارد. در زندگي چیزهای بسیاری هست که بايد 

 چه چیزهايي را در خود سرکوب کرده ايد؟ کدام بخش از وجودتان فرياد مي زند که آزاد شود؟

 خودِ واقعیتان را صدا بزنید

در درون هرکدام از ما کلي احتمال وجود دارد، چرا خودت را محدود مي کني؟ چه مي شود هم آدم خوبي باشي 

همه چیز که به همان شخصیت های تعريف شده محدود  !ي هم دختر بد؟هم يک کله خر، هم دختر خوبي باش

 .نمي شود. وقتي اين شخصیت ها صاحبتان مي شوند، ديگر قادر به انتخاب هیچ قابلیتي نیستید

اما وقتي اين شخصیت ها را کنار مي گذاريد و پي مي بريد که درونتان چیزهای بیشتری داريد، پس مي توانید 

آزادی يعني به طیف گسترده ای از تعريف خود برسید و فراتر از دو رنگ برويد. اين بدان  هر چیزی بشويد.

 .معنا نیست که ديگر هرگز آدم خوبي نباشید! بلکه فقط خودتان مي شويد و دنباله روی نمي کنید

درون کسي که واقعا هستیم چیز بدی نیست، اگر به درونمان توجه کنیم به سمت چیزهايي که دوست 

 .شد خواهیم کشیده کنیم پیشرفت آنها در توانیم مي و اريم د
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اگر مي خواهید سالم باشید، وزن کم کنید يا حتي وزن اضافه کنید چرا شروع نمي کنید؟ چرا قبول کرده ايد 

که همین باشید؟! در درون همه ما فردی سالم و خوش اندام وجود دارد که بايد آن را بیرون بکشیم. اين تنها 

 .ال ساده بود. شما مي توانید هرآنچه دوست داريد باشید فقط بايد به درونتان بنگريد و آن را بیابیديک مث

 !خود واقعي بودن ارزش فداکاری را دارد، پس منتظر چه هستید؟ از همین حاال شروع کنید

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 ما به برنامه غذايي خود اضافه کنیداين غذاهای پايیزی را حت

هر فصل با خود غذاهای خاصي را مي آورد و حاال نوبت پايیز است که ما را مهمان اين غذاها بکند. در اين 

 .مقاله قصد دارم بهترين غذاهای پايیزی که بايد به برنامه غذايي خود اضافه کنید را به شما معرفي کنم

 برگ شلغم

 

های شلغم را دور مي انداختید بايد بگويم خود را از غذايي مهم محروم مي کرديد. برگ اگر تا به حال برگ 

 111است که برای تقويت سیستم ايمني بدن مهم هستند. همچنین حاوی   Cو  Aشلغم میزبان دو ويتامین

چهار است که به تنظیم لخته شدن خون کمک مي کند. شلغم، فوالت و حدود   Kدرصد نیاز بدن به ويتامین

برابر سبزيجات چلیپايي ديگر کلسیم دارد. برگ های شلغم را بخارپز کنید تا تلخي شان از بین برود و يا مي 

 .توانید از سرکه برای اين کار استفاده کنید

 کلم پیچ
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پايیز فصل درخشش کلم ها است. اين سبزی نه تنها در سرما رشد مي کند بلکه مدت زمان تازه ماندنش نیز 

را دريافت   Kو A  ،Cمي يابد. تنها با يک وعده کلم پیچ مي توانید مقدار نیاز روزانه خود به ويتامین افزايش

کنید. دکتر لیبي مايلز متخصص تغذيه مي گويد: کلم پیچ غذای واقعا قدرتمندی است چون تنها با خوردن يک 

 .غذا مي توانید چندين ماده مغذی مهم را وارد بدنتان کنید

مچنین دارای خواص آنتي اکسیداني و ضد التهابي است که مي تواند از قلب محافظت و از برخي کلم پیچ ه

 .سرطان ها پیشگیری کند. فیبر و منیزيم موجود در آن نیز به هضم بهتر غذاها کمک مي کند

 چغندر
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غذا همچنین درصد آب و فیبر بااليي که دارد مي تواند به خوبي روده را تنظیم کند. اين  31چغندر با 

کربوهیدرات و بار گلیسمي پايیني دارد و اين بدان معناست که باعث نمي شود قند خونتان به شدت باال برود. 

 .چغندر را به حالت بخار پز، سرخ شده و يا در ساالد مي توانید استفاده کنید

 انار
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فصلشان تمام مي شود. فصل انار  تا وقتي فرصت داريد از دانه های اين میوه استفاده کنید، چون تا بجنبید

خیلي کوتاه است اما فوايد آن فوق العاده زياد است. تحقیقات نشان داده خوردن میوه انار و نوشیدن آب انار 

مي تواند بدن را در برابر سرطان های خاص و آلزايمر محافظت کند، جريان خون به قلب را افزايش دهد و 

دارد. انار سرشار است از آنتي اکسیدان و همچنین مقداری فیبر و  فشار خون و کلسترول را متعادل نگه

 .نیز دارد. نصف فنجان انار را مي توانید به سادگي داخل ساالد يا ماست بريزيد و میل کنید  Eويتامین

 کلم بروکسل
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هستند. کلم ، فوالت و فیبر Cو   Kهر کدام از اين کلم های کوچک حاوی مقدار زيادی آنتي اکسیدان، ويتامین

بروکسل همچنین دارای ترکیبات ضد سرطاني است که آن را به يکي از بهترين سبزيجات چلیپايي تبديل کرده 

 .است

 سیب
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روزی يک سیب بخور تا دکتر را دور نگه   ) an apple a day keeps the doctor awayمثل انگلیسي

ت که به تنظیم روده و کاهش کلسترول کمک مي داری ( بي دلیل نیست. سیب حاوی پکتین و فیتونوترينت اس

 .کنند

 کدو تنبل
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است که   Cو  Aکدو تنبل از محصوالت ناب پايیزی است. گوشت و پوست کدو تنبل هر دو سرشار از ويتامین

برای سیستم ايمني، پوست و سالمت چشم حیاتي مي باشند. همچنین دانه های آن را نیز نبايد فراموش کرد. 

دو تنبل سرشار از زينک هستند که به التیام بدن و حفظ حس چشايي مان کمک مي کند. دانه های دانه های ک

کدو تنبل را کمي بو بدهید و کامل میل کنید)بیشترين مقدار زينک در غشاء بین پوسته خارجي و هسته 

 (داخلي است

 مرزنگوش و رزماری
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اری، گیاهاني قوی هستند که در دماهای پايین نیز گیاهان نیز مي توانند سوپر غذا باشند. مرزنگوش و رزم

قابل برداشت مي باشند.هر دوی اين گیاهان حاوی ترکیبات ضد باکتريايي و ضد قارچي هستند. ما از اين 

گیاهان در مقدارهای کم استفاده مي کنیم اما آنتي اکسیدان ها و فیتوکمیکال های آنها بسیار غلیظ است. از 

 .ي مي توانید در انواع غذاها استفاده کنید تا از خواصشان بهره مند شويداين گیاهان به سادگ

 برگ چغندر
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، منیزيم، پتاسیم و مقداری  Eو K  ،A ،Cبرگ های چغندر نیز حاوی مواد مغذی فراواني است از جمله ويتامین

 .و زينک  Bهم ويتامین های گروه

 کدو بلوطي
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وری مي کنند، به سمت اين کدوهای نشاسته ای نمي روند اما گاهي افرادی که از مصرف کربوهیدرات د

تاثیری که کربوهیدرات اين غذا دارد مانند غالت کامل است. نشاسته موجود در اين کدوها باعث نمي شود 

قند خونتان ناگهاني افزايش پیدا کند. کدو بلوطي همچنین حاوی پکتین است. فیبر محلولي که به کاهش 

که قند   Bند، آنتي اکسیدان هايي که التهاب را کاهش مي دهند و ويتامین های گروهکلسترول کمک مي ک

 .خون را تنظیم مي کنند از جمله خواص کدو بلوطي مي باشند

 گل کلم
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فقط چون گل کلم از ديگر سبزيجات چلیپايي کم رنگ تر است بدان معنا نیست که ارزش مواد مغذی اش نیز 

درصد نیاز روزانه بدن به پتاسیم، مقدار  C  ،50چهار برابر نیاز بدن ويتامین کمتر است. يک وعده گل کلم

 .که در سوخت و ساز چربي و پروتئین ايفای نقش مي کند را دارا مي باشد B6زيادی فیبر و ويتامین 

 
 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 با اين روغن های طبیعي، عمر پوستتان را افزايش دهید

تاثیر نور خورشید و آکنه را به حداقل  روغن های طبیعي، معجزه گری هستند که مي توانند چین و چروک ها،

هر زمان ديگری بدرخشد و جوان بماند. در اين مقاله مي خواهیم  ند و باعث شوند پوستتان بیش ازبرسان

 .بهترين روغن های طبیعي مخصوص پوست را به شما معرفي کنیم لیستي از

 روغن هسته انار

 

معروف است: اين روغن به  روغن طبیعي که از دانه های انار گرفته مي شود، به خاطر خواص ضد پیری اش

موجود در  1کمک مي کند. اسید چرب های امگا  بازسازی سلولي و همچنین تثبیت قابلیت ارتجاعي پوست

دارند، ضد التهاب هايي قوی هستند که آسیب وارد شده توسط اشعه  هسته انار که پونیسیک اسید نام

روغن را به پوست  را به تاخیر مي اندازند. قبل از اينکه در معرض نور خورشید قرار بگیريد اين ماوراء بنفش

تي انار همچنین سرشار از اسید االجیک است، آن خود بمالید تا تاثیر ضد آفتابتان چند برابر شود. روغن دانه

 .محافظت کننده پوست در برابر سرطان شناخته مي شود اکسیداني طبیعي که به عنوان
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 روغن رزماری

 

ه های پوست که معموال با چال روغن طبیعي رزماری مي تواند باعث بهبود گردش خون و لنف شده و کمک کند

روغن همچنین به تمیز شدن پوست از آلودگي های محیطي  نام سلولیت شناخته مي شوند از بین بروند. اين

به  رزمای را که حاوی ترکیبات آنتي باکتريال است، روی پوست خود ماساژ دهید تا نیز کمک مي کند. روغن

را سفت کند تا آثار کشیدگي و  نارگیب ترکیب کنید تا پوستدرمان آکنه کمک کند. مي توانید آن را با روغن 

 .چروک از روی آن محو شود

 روغن اسطوخودوس
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روغن به تولید آنتي  نروغن اسطوخودوس لطیف اما قدرتمند است. بوی فوق العاده خوبي هم دارد. اي

استفاده های بسیاری مي شود، از زخم های کوچک  اکسیدان و التیام سريع تر پوست کمک مي کند و از آن

 .خاصیت آنتي باکتريايي اين روغن، زخم را تمیز نگه مي دارد .گرفته تا سوختگي های سطحي

 روغن نارنج

http://www.kermany.com


 
 

 

خاصیت ارتجاعي پوست مي  روغن نارنج را وقتي به صورت موضعي استفاده مي کنید باعث بهبود گردش خون و

ند. روغن برای کاهش لکه های روی پوست استفاده مي کن شود و به همین خاطر نیز شهرت يافته است. از اين

 التهابي، آن را تبديل به روغني برای پیشگیری و درمان آکنه کرده است. روغن خواص ضد باکتريايي و ضد

توانید مقداری از آن را در آب  نارنج را با کمي کرم پوست میکس کنید و مستقیم روی پوست بمالید و يا مي

 .استفاده قرار دهید رقیق کنید و به عنوان شوينده صورت مورد

 روغن کندر
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روغن کندر را از قديم برای بخور در مراسم مقدس استفاده مي کردند. اين روغن طبیعي که آن را از شیره 

نوعي درخت کندر مي گیرند برای از بین بردن لکه های پیری روی پوست و ناهماهنگ بودن رنگ پوست 

استفاده مي کنند. خاصیت قابض اين روغن، پوست را سفت مي کند بنابراين نشانه های چین و چروک و شل 

شدگي پوست به حداقل مي رسد. مقداری روغن کندر را به هر نوع روغن نرم کننده ديگری مانند روغن 

 .نارگیل اضافه کنید و روی پوست خود بمالید

 روغن چوب صندل
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روغن چوب صندل يکي از روغن های طبیعي گران قیمتي است که از قلب درخت صندل گرفته مي شود. 

درخت صندل فقط در برخي نقاط دنیا رشد مي کند. در زمان های گذشته اين روغن به خاطر خواص ضد پیری و 

ترمیمي پوستش فقط مورد استفاده اشراف بوده. روغن چوب صندل به نرم کردن خطوط روی پوست و چین و 

 .چروک ها کمک مي کند، همچنین بدون کوچک ترين زخمي آسیب های پوستي را التیام مي بخشد

 روغن هسته زرد آلو
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روغن هسته زردآلو از مغز درون هسته زردآلو گرفته مي شود. اين روغن سرشار است از اسید لینولنیک، 

اسید چربي که بازسازی سلول های پوست را بهبود مي بخشد. روغن هسته زردآلو همچنین سرشار است از 

که باعث مي شوند اين روغن سبک و غیر چرب به يک آبرسان عالي برای پوست و منبعي  E و A ويتامین های

عالي از آنتي اکسیدان تبديل شود. آنتي اکسیدان ها با راديکال های آزاد مبارزه مي کنند و سنتز کالژن را 

 .بهبود مي بخشند

 روغن گل شمعداني
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روغن گل شمعداني را ترمیم کننده لکه های پوستي بدانید، مخصوصا آفتاب سوختگي هايي که باعث پیری 

پوست هستند. اين روغن طبیعي گردش خون زير جلدی را بهبود مي بخشد که در مقابل به بافت پوست کمک 

مي کند تا بازسازی شود و چین و چروک ها را درمان مي کند. روغن گل شمعداني ضد التهاب است و خاصیت 

 .روشن کنندگي پوست دارد

 روغن درخت سرو
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روغن درخت سرو از درخت های همیشه سبز سرو گرفته مي شود و خاصیت قابض فوق العاده قوی دارد، 

بنابراين به سفت شدن پوست کمک مي کند. اين روغن همچنین به گردش زير پوستي خون و لنف و آرام 

شدن مشکالتي نظیر رگ های واريسي، وريدهای عنکبوتي و سلولیت کمک مي کند. خاصیت ضد التهابي قوی 

اش، احتباس مايعات را که باعث ورم در صورت و اندام مي شود کاهش مي دهد. روغن سرو همچنین ضد 

 .باکتری است و مي تواند جلوی عفونت پوست، زخم و آکنه را بگیرد

 روغن لیمو
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اين روغن طبیعي که از پوست لیمو گرفته مي شود، خاصیت ضدعفوني کننده و ضد میکروبي دارد و پوست را 

عمیقا تمیز مي کند. همچنین به از بین رفتن مواد زائد، دوده ها و پوست های مرده کمک مي کند و پوست را 

اين روغن همچنین مي تواند پوست را روشن کند، بنابراين برای درمان نقاط تیره روی  .صاف و لطیف مي نمايد

پوست مناسب است. وقتي روغن طبیعي لیمو را با آب ترکیب کنید تبديل به يک شوينده صورت عالي مي 

شود. وقتي مي خواهید آن را به پوست بزنید، با يک روغن مرطوب کننده مخلوطش کنید تا اثر خشک کنندگي 

 .اش گرفته شود

 روغن دانه نسترن
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روغن هسته نسترن به لطف میزان باالی رتینوئیک اسید، دارای خواص ضد پیری است. ترکیب رتینوئیک را 

به خاطر کمک به کاهش چین و چروک، خراش ها و نشانه های پیری مي شناسند. روغن سبکي است که سريع 

به پوست جذب مي شود و تولید کالژن را بهبود مي دهد و بافت پوست و خاصیت ارتجاعي آن را باز مي 

 .گرداند

نکته: قبل استفاده از هر کدام از اين روغن ها بهتر است ابتدا مقداری از آنها را روی نقطه ای از پوست 

 .دست تست کنید تا حساسیت نداشته باشید

 
 (ی از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانيکار
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 ايد بداندنشانه افسردگي کودکان که هر پدر و مادری ب 13

با اينکه افسردگي بیشتر در نوجوانان ديده مي شود اما اين مشکل مي تواند در هر سني شروع شود. ممکن 

است فرزندتان نتواند با کلمات، افسردگیش را توضیح دهد. در اينجا شمايید که بايد حواستان به برخي عالئم 

 .باشد

 .دهم در ادامه مي خواهم اين نشانه ها را برايتان توضیح

 نمرات فرزندتان افت کرده است

 

افسردگي دوران کودکي تمرکز را سخت مي کند بنابراين گوش دادن به صحبت های معلم و يا انجام مرتب 

تکالیف برای کودک سخت خواهد شد. اگر فرزندتان که معموال نمره های خوبي مي گرفت، ناگهان افت 

ه چیزی ممکن است پیش آمده باشد. بسیاری از عدم تمرکز محسوسي در نمرات داشت بايد بررسي کنید که چ

و حواس پرتي گله مي کنند و به حالت غم و اندوه اشاره ای نمي کنند. کودک احساس گیجي مي کند و يک کار 

 .را بايد بارها و بارها تکرار کند، حس مي کند ذهنش به درستي کار نمي کند

 فرزندتان مي خوابد اما باز هم خسته است
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نوجوانان معموال دير مي خوابند، اما يک تغییر نامتعارف در عادت خوابیدن مي تواند نشانه افسردگي باشد. 

بعضي کودکان مي خواهند کل بعدازظهرشان را به چرت زدن بگذرانند. افرادی که افسردگي دارند، معموال 

شان تقويت کننده نیست، يعني مهم زود از خواب بیدار مي شوند و نمي توانند دوباره به خواب روند. خواب

نیست چقدر مي خوابند، روز بعد همچنان احساس ناتواني مي کنند. اين خستگي ممکن است در مسیر زندگي 

آموزشي و اجتماعي کودکان قرار بگیرد. معموال کودکان و نوجوانان، احساس خستگي و آشکار شدن تاثیر آن را 

رسند يا به کل فراموششان مي کنند يا تکالیفشان را به خاطر گزارش مي کنند. به کارهايشان دير مي 

 .خوابیدن زياد انجام نمي دهند، بنابراين نحوه زندگي شان دچار مشکل مي شود

 کودک اظهار بي ارزشي مي کند
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 را به کار برد، بايد نگران شويد.  ”من بي ارزشم” يا ” هیچکس مرا دوست ندارد ” اگر کودکتان جمالتي مانند 

در چنین مواقعي يک مشاور مي تواند کمک کند اين افکار منفي از کودکتان دور شود. پیدا کردن علت 

 .ناهنجاری های عامل افسردگي و يافتن راهي بهتر برای بهبود آنها مي تواند کمک کننده باشد

 کودکتان با ديگر هم ساالن خود رابطه ندارد و برايش هم مهم نیست
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ر متمايل به مجزا کردن خود از ديگران هستند. کودکان ممکن است ديگر به سمت آن هم افراد افسرده بیشت

سال خود که افسرده است نروند. در چنین مواقعي ممکن است کودک تنها شده، زياد به روی خودش نیاورد و 

شرايط لذت مي حتي ابراز عالقه نکند که با همساالنش در ارتباط باشد. اما اين بدان معنا نیست که از اين 

 .برد. دور ماندن کودک از همساالن، مي تواند او را اجتماع گريز و افسرده کند

 فرزندتان برنامه های جالب را قبول نمي کند
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با وجود استرس کارهای مدرسه، قهر با دوستان، عملکرد در ورزش و ديگر موارد، اين طبیعي است که گاهي 

گر کارهايي که استرس او را رفع مي کنند، ديگر نتوانند شادش کنند فرزندتان احساس بي حالي کند. اما ا

بايد نگران شويد. ما با دوستانمان به تفريح و گردش مي رويم چون چنین فعالیت هايي روحیه مان را بهبود 

مي بخشد. افراد افسرده به اين کارها واکنش خوبي نشان نمي دهند يا حس مي کنند خوشي آنها را ناراحت 

 .کنند چون مي خواهند طوری واکنش نشان دهند که ديگران مي خواهند، اما نمي توانندمي 

 تمام بحث ها تنش زا هستند
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ناراحتي در افراد بالغ از نشانه های افسردگي است اما در کودکان ممکن است رفتار پرخاشگرايانه باشد، به 

ه کمي بهم ريخته باشد اما بعد از همین خاطر تشخیصش سخت است. ممکن است يک کودک بعد از مدرس

مدتي دوباره حالش خوب شود. در اين مورد با يک تغییر خلق و خوی ساده روبرويید اما اگر کودک به خاطر 

 .کوچک ترين چیزی تحريک شد و رفتاری پرخاشگر داشت بايد به دنبال ديگر نشانه های افسردگي باشید

 خاطرات خوش، کودکتان را به وجد نمي آورد
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بعضي کودکان به صورت مزمن شاد نیستند، اما از نظر بالیني افسردگي ندارند. برای اينکه تفاوت را بسنجید، 

ببینید وقتي از خاطرات خوش صحبت مي کنید کودکتان چه واکنشي نشان مي دهد. فردی که ناراحت است، 

ان افسرده را شاد نمي کند. اگر وقتي از دوراني خوش ياد مي کنید حالش بهتر مي شود اما يادآوری، کودک

درباره خاطره ای خوش صحبت شود دوباره حال خوب را به نوعي تجربه مي کنیم اما پاسخ يک فرد افسرده به 

 !اين خاطرات چنین است: به خاطر نمي آورم، اين برای زماني ديگر بوده

 کودکتان بیش از هر زمان ديگری گريه مي کند
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ی سالم بیان احساسات است. اما اگر فرزندتان که بیشتر مواقع آرام است بیش از گريه کردن يکي از راه ها

هر زمان ديگر گريه کرد، ابتدا مواردی که باعث تحريک او مي شوند را بسنجید. اگر حس کرديد مشکلي وجود 

شته، مي تواند دارد، آن را ناديده نگیريد. موارد ديگر مانند عالقه نشان ندادن به کارهايي که قبال دوست دا

 .دلیل بر افسردگي کودک باشد

 فرزندتان نمي خواهد دلداريش دهید
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اما افراد عادی دوست دارند  .احساس ناراحتي داشتن طبیعي است. مخصوصا بعد از يک اتفاق ناراحت کننده

ز در دوران سختي که مي گذرانند حمايت شوند. يک کودک افسرده ممکن است با در آغوش گرفته شدن، ا

خودش ناراحتي نشان دهد چون مي داند اين کار غصه هايش را از بین نمي برد. در آغوش گرفتن افراد 

ناراحت و دلداری دادنشان با پاسخ متشکرم همراه است، اما يک فرد افسرده شايد بگويد اين کارت باعث مي 

 .شود حالم بدتر شود، من دوست دارم بهتر شوم ولي نمي توانم

 تحت معاينه قرار مي گیرد کودکتان مرتب
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اگر کودکتان افسردگي داشته باشد ممکن است دردهای فیزيکي مانند معده درد و سردرد، خود را نشان 

دهند. اگر کودکتان به صورت غیرمعمول و بیش از همیشه به خاطر چنین مشکالتي تحت معاينه قرار بگیرد، 

 .مي تواند نشانه خطر باشد

 اوت مي آيدکودکتان به نظر بي تف
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بي عالقه شدن به کالس فوتبالي که او را در آن ثبت نام کرديد، فقط يک نشانه است. افسردگي مي تواند 

باعث شود يک کودک به هیچ چیز اهمیت نشان ندهد، از رفتن به مدرسه گرفته تا وقت گذراندن با 

مه چیز را تحت تاثیر خود قرار مي دوستانش. افسردگي فقط يک چیز را در زندگي هدف قرار نمي دهد بلکه ه

 .دهد

 کودکتان الگوی غذايي جديدی پیدا کرده است
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تغییر در اشتها مي تواند از نشانه های افسردگي باشد. ممکن است ناگهان کودک کم غذايتان شروع به 

با غذا پرخوری و خوردن غذاهای شیرين کند يا اگر خوب غذا مي خورده حاال کم خوراک شود. رابطه کودک 

همگام با بزرگ شدنش به صورت طبیعي دچار تغییر مي شود اما اگر اين تغییر، با ديگر نشانه های افسردگي 

همراه بود بايد نگرانش شويد. کم خوراک شدن يا پرخور شدن به خودی خود مي تواند داليل زيادی داشته 

 .زنیدباشد، پس با ديدن تنها يک نشانه برچسب افسردگي روی فرزند خود ن

 در خانواده، سابقه افسردگي داريد
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با اينکه برخي بدون پیشینه خانوادگي دچار افسردگي مي شوند اما متخصصان مي گويند اين مورد ) سابقه 

خانوادگي ( در ابتال به افسردگي تاثیر دارد. پس اگر در خانواده سابقه ابتال به افسردگي داريد، کودکتان 

 .بیشتر در خطر است

 
 (از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني کاری
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 چطور ورزش کردن من رو از اضطراب نجات داد؟

 

 دانلود فايل صوتي مقاله

نشست و ورزش هايي شبیه اينا  من با تنفر از باشگاه رفتن بزرگ شدم. خیلي تالش کردم تا والیبال، دراز و

مي کرديم فعال بمونیم اما فعالیتمون به زورغذاهای  سعي خوانوادگي رو دوست داشته باشم ولي نشد! 

 !نوشابه هايي که مي خورديم نمي رسید و فودها فست ناسالم، 

نوشیدني های ورزشي رو کنار  بدون اينکه واقعا به کاری که مي کنم فکر کنم، تصمیم گرفتم خوردن نوشابه و

کردم و ديگه بچه چاق مدرسه نبودم. اما در دوران  بگذارم. ديگه نمي خواستم فست فود بخورم. وزن کم

طوری که دوسال مدرسه رو، غیرحضوری گذروندم. حتي با اينکه  پیدا کردم، دبیرستان اضطراب شديدی

تغییرش بدم.  مرتب به مدرسه رفتن رو نداشتم اما اين اضطراب سرجای خودش بود و نمي تونستم استرس

کنم. حتي از باز کردن نامه ها و ايمیل ها  از بیرون رفتن مي ترسیدم. مي ترسیدم غذاهای جديد رو امتحان

 .حتي درمان هم نتونست از بین ببره و اين وحشت مزمن روهم مي ترسیدم 

خاطر ظاهرم نبود. چیزی نیاز  به جای اينکه سراغ داروها برم، به سمت ورزش رفتم. دلهره ای که داشتم به

 .روتین داشتم که خودم رو وقفش کنم، مثال يه برنامه

ده دقیقه، نیم ساعت و  پنج دقیقه،با ورزش کم شروع کردم. جلوی تلوزيون مي دويدم و درجا مي زدم، 

کاری هم نتونست درمانم باشه. کارايي که از انجامشون  باالخره يه ساعت. حس خوبي بود. با اين وجود، چنین
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فراتر از  لیست قرار داده بودم و يکي بعد ديگری انجامشون مي دادم اما دنبال چیزی مي ترسیدم رو توی يه

 .اينا بودم

وی دی ورزشي خريدم و همه  ويدئويي انجام بدم که نیاز به حرکت داشتن. چند تا دی شروع کردم بازی های

ذهنم تغییر کنه. ديگه تمام مدت خسته نبودم و به  اينا باعث شد فعالیت بدنیم افزايش پیدا کنه وبدن و

 کردم. بیشتر اوقات اضطرابم کنترل شده بود و مي تونستم طوری که دوست زحمت، خستگي رو حس مي

کرده بودم. از نظر  زندگیم رو پیش ببرم. حس خوبي داشتم، ظاهرم خوب بود و اعتماد به نفس پیدا دارم

 .ذهني، جسمي و روحي با خودم راحت بودم

که انگار زندگیم وابسته به  بعد يه مدت، تمام برنامه های روتیني که بهشون پايبند بودم، به سمتي رفتن

بودند. طوری که با وجود درد، آسیب ديدگي و مريضي هم  که داشتم شده اوناست. بخشي از من و زندگي ای

 هام رو لغو مي کردم تا به ورزش کردن برسم. شايد اسمش اعتیاد، وسواس و يا ورزش مي کردم. برنامه

 .چیزی بود که مردم درکش نمي کردن

وست شدن با من نداشتند. از د بد نگاهم مي کردند، حرف های خوبي نمي شنیدم و حتي خیلي ها عالقه ای به

برای ديگران سوال شده بود که چرا نمي تونم يکي  .من مي پرسیدن وزنم چقدره و چه قدر غذا مي خورم

 کنم. با اينکه سعي مي کردم برای بیشتر لذت بردن از زندگي انعطاف پذيرتر دوتا از ورزش هام رو حذف

ندادن يه تمرين ممکن بود تبديل  ظر مي رسید نبود. انجامباشم اما جا انداختن ورزش، به اون سادگي که به ن

 .نکردن به معني اضطراب بود بشه به جا انداختن های بیشتر و برای من ورزش

 به من اعتیاد کنید نمي فکر –کردن خريد الکل، غذا، تنباکو، –در دنیايي که هر کسي به چیزی اعتیاد داره 

به فردی بهتر مي کنه و به کسي هم آسیبي نمي رسونه. دو  بديلت رو من ورزش، بود؟ بهتری انتخاب ورزش

مي  مدت پنج روز در هفته فقط برای داشتن ظاهر بهتر نیست بلکه ذهنم رو هم آروم ساعت ورزش کردنم، به

دارم، نشون میدم که چه کسي  کنه. با ورزش شادی رو تجربه مي کنم و اينطوری به دنیا و اضطراب هايي که

چنین وسواسي بي خطره . شما هم مي تونید اعتیاد  با وسواس ورزش مي کنم و از نظر خودمرئیسه. من 

 .ببريد خودتون رو به سمت کارای مثبت

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 اين غذاها عالئم سندروم روده تحريک پذير را بدتر مي کنند

خواهید به بهبودش کمک کنید و اوضاع  سندروم روده تحريک پذير با درد و ناراحتي همراه است، اما اگر مي

هیم هستند که بايد از خوردنشان پرهیز کنید. در اين مقاله مي خوا را برای خود بدتر نکنید بعضي غذاها

 .باشیم بر غذاهايي که عالئم سندروم روده تحريک پذير را بدتر مي کنند مروری داشته

 سیب، هلو، موز و توت

 

  IBSسندروم روده تحريک پذير يا اند عالئمفیبر غیرمحلول موجود در پوست برخي میوه ها و سبزيجات مي تو

گرم فیبر بخورند اما اگر سندروم روده تحريک پذير  94تا  22 را بدتر کند. افراد بالغ بايد روزانه حدود

هلو، گالبي،  به دنبال غذاهايي برويد که دارای فیبر محلول باشند. میوه هايي مانند سیب، داشته باشید بايد

برنج قهوه ای بخوريد. اگر هوس کرديد سیب  موز و توت ها را استفاده نکنید و به جای آنها میوه های خشک يا

 .پوستش را بگیريد و فقط گوشت میوه را استفاده کنید يا هلو میل کنید توصیه مي کنیم

 غالت
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آزمايش که توسط موسسه ملي  هر غذايي که درونش چاودار، گندم يا جو داشته باشد گلوتن دارد. در يک

ي مانند عدم تحمل گلوتن مي رسیدند که آلرژی های غذاي بهداشت آمريکا انجام شد محققان به اين نتیجه

تا حدود  سندروم روده تحريک پذير باشند. بنابراين حذف آن از برنامه غذايي مي تواند توانند از داليل پنهان

بیماران مبتال به سندروم روده تحريک پذير،  زيادی به بهبود عالئمتان کمک کند. تخمین زده شده که نیمي از

و به خاطر آسیبي که گلوتن به روده مي زند، بايد از اين غذاها پرهیز  دمشکل عدم تحمل گلوتن را هم دارن

 .کنند

 لبنیات
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ه تحريک پذير مي تواند سندروم رود بسیاری از لبنیات، دارای مقدار زيادی چربي هستند که در افراد مبتال به

توصیه مي شود از لبنیات کم چرب يا بدون چربي   IBSکاهش عالئم باعث بروز ورم و درد شود. برای کمک به

الکتوز را هم  به عالوه بسیاری از افراد مبتال به سندروم روده تحريک پذير، مشکل عدم تحمل .استفاده کنید

بسیاری از پزشکان توصیه مي کنند انواع لبنیات  .ا استفاده کننددارند و شايد بهتر باشد از شیر و پنیر سوي

مي شود. اگر يک محصول لبني باعث شعله ور شدن   IBSيک باعث تحريک عالئم را تست کنید تا ببینید کدام

احتماال ماست را بهتر  .سندروم روده تحريک پذير شد، سعي کنید ديگر کمتر از آن غذا استفاده نمايید عالئم

هايي است که آنزيم های مورد نیاز برای هضم الکتوز را  ديگر لبنیات بتوانید تحمل کنید چون حاوی باکتریاز 

 .قندی است که در شیر و محصوالت آن يافت مي شود حمايت مي کند. الکتوز

 غذاهای سرخ شده و چرب
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  IBSاست اما در افراد مبتال به حتي برای سالم ترين فرد هم مقاومت در برابر سیب زمیني سرخ کرده دشوار

شود. در بررسي ای که روی گزارش بیماران سندروم روده  حريک روده ها و حتي اسهالمي تواند باعث ت

به  .محققان دريافتند غذاهای سرخ کرده، شايع ترين موارد تحريک اين بیماری هستند تحريک پذير انجام شد

 .جای سرخ کردن غذا سعي کنید گريلش کنید يا به سبکي ديگر آن را بپزيد

 گوشت قرمز
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شناسیم. گوشت های بدون چربي  گوشت قرمز از جمله گوشت گاو و بره را به خاطر چربي بااليي که دارند مي

 .ين گوشت های قرمز کنیدسرد مانند سالمون را جايگز از جمله گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت ماهي های آب

 کافئین
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هوشیار بمانید اما برای افراد  تکاني که يک فنجان قهوه صبح به آدم مي دهد، شايد کمک کند در طول روز

باعث مشکالت زيادی شود. کافئین، سیستم گوارش را تحريک  مکن استمبتال به سندروم روده تحريک پذير م

 شناخته شده است که منجر به حرکت روده مي شود. حتي مي تواند کم آب شدن بدن مي کند و يک ديورتیک

 .را بدتر هم بکند

 الکل
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سیار بدی برای عوارض ب داشته باشید، چه نداشته باشید مصرف الکل کاری است اشتباه و  IBSچه مشکل

مي شود و حتي مي تواند کم آب شدن بدن را به  سالمتتان دارد. الکل به شدت باعث تحريک سیستم گوارشي

 .است  IBSاز نشانه های شايع واسطه اسهال تشديد کند که يکي

 نوشیدني های کربوهیدراتي
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روده تحريک پذير داشته  نوشابه رژيمي مورد عالقه تان ممکن است نقش ويژه ای در بدتر شدن سندروم

نوشیدني های گازدار و آب های معدني مي توانند باعث  باشد. در افراد مبتال به سندروم روده تحريک پذير

 .شوند بدتر شدن نفخ و گرفتگي

 وکليپیاز، سیر و بر
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دردناک شوند. پیاز مخصوصا  سبزيجاتي مانند پیاز، سیر، بروکلي و گل کلم ممکن است باعث نفخ و ورم های

ندروم روده تحريک پذير بايد از آن افراد مبتال به س حاوی نوعي کربوهیدرات است به نام فراکتنس که

 دارند با انجام يک برنامه غذايي محدود در  IBSنشان داده کساني که مشکل اجتناب کنند. تحقیقات

 .کربوهیدرات به سرعت مي توانند بهبودی را حس کنند

 لوبیاها
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و گرفتگي شوند. آنها همچنین  لوبیاها سرشار از پروتئین هستند اما مي توانند باعث نفخ های دردناک، ورم

عدس هم پیدا مي شود. اجتناب از دانه های سويا و  حاوی کربوهیدراتي هستند به نام گاالکتنس که در

 .کمک کند  IBSکاهش عالئم مصرف لوبیا مي تواند به

 
 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 ا امتحان کنیدهوس های غذايي امانتان را بريده؟ اين تمرين تنفسي ر

 

 تا به حال حس کرده ايد که هوس های غذايي تان از کنترل خارج شده است؟

ها مقاومت کنید و اين برابر هوس  گاهي اوقات هرچقدر هم قدرت اراده تان قوی باشد باز هم نمي توانید در

غذا بر ما غلبه کند و چرخه جديدی از پرخوری و سرزنش  اصال خوب نیست. ممکن است وسوسه به خوردن

 .خود شروع شود

اساس يک عادت پیش مي  هوس غذايي گاهي به خاطر کمبود مواد مغذی در بدن رخ مي دهد و گاهي نیز بر

غذايي مي تواند اين باشد که بدن در حال پردازش چیزی  س هایآيند. اما در کنار اين دو، گاهي نیز دلیل هو

 .انرژيک است در سطح احساسي يا

نوعي که هنگام تسلیم شدن در –  بر اساس آموزه های يوگا کندالیني، غذا خوردن بي اختیار يا خارج از کنترل

رد به نام مهار غذا خوردن عواملي در مغز است. تمريني وجود دا نتیجه –برابر هوس های غذايي پیش مي آيد 

 .مقابله مي کنند” من بايد غذا بخورم ” با پالس های مغزی که مي گويند  بي اختیار که

تسلیم شويم. بنابراين اگر  بهترين زمان انجام اين تمرين وقتي است که مي خواهیم در برابر هوس غذايي

ی بخوريد، لطفي به خود کنید و چند شیرين و پرکالر بعدازظهر حس کرديد مي خواهید يک غذای 9ساعت 

 .تمرين تنفسي را انجام دهید دقیقه وقت بگذاريد تا اين
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هستید که نمي توانید روی زمین  چهار زانو روی زمین بنشینید و ستون فقرات خود را صاف کنید. اگر جايي

 .را کامال روی زمین قرار دهید بنشینید، روی يک صندلي صاف بنشینید و کف پاها

را ببنديد. تا جايي که مي  راست خود را باال و به سمت صورت خود بیاوريد و سوراخ بیني سمت راست دست

چپ، هوا را بیرون داده و بیرون دادن نفس از بیني را به  توانید نفستان را نگه داريد. از سوراخ بیني سمت

استراحت  فراگم خود را در حالتنفستان را حبس کرديد ادامه دهید. در تمام اين مدت ديا همان اندازه که

 .قرار دهید

مطمئن شويد در حالي که هوا را به داخل مي کشید و از سوراخ بیني سمت چپ خارج مي کنید نفس هايتان 

 .بلند، آرام و عمیق باشد

نفس مي کشید سعي کنید مدت  مواظب باشید در حال دم و بازدم به خود فشار نیاوريد. اگر بريده بريده

 .بتوانید به نرمي، عمل دم و بازدم را انجام دهید داشتن نفس را کاهش دهید تا زماني که زمان نگه

اگر حس کرديد مدت زمان نگه داشتن تنفستان از بیرون دادنش بیشتر است يا برعکس، اين نیز با تمرين 

 .بهبود مي يابد

نیز پیش برويد. اگر به شدت  وزدقیقه در ر 95با هر مرتبه سه دقیقه شروع کنید. به مرور مي توانید تا 

روز به صورت مرتب انجام دهید تا الگوی  31تمرين را  تحت تاثیر هوس های غذايي هستید، سعي کنید اين

 .پرخوری در هم شکسته شود تسلیم شدن در برابر

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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