
 

 

 
 

  

 

 با ما به اندام باشید

 

 داشته خود همراه همیشه، را ما مقاالت 

 باشید   

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.

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

  9316ماه سال  خرداد
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 در اين ماهنامه مي خوانید :

 اين نشانه ها مي گويند مشکل قند خون داريد 

 آيا بايد از خوردن غذاهای سفید پرهیز کرد؟! 

 اين نشانه ها مي گويند برای کاهش وزن بايد بیشتر غذا بخوريد! 

  کنمکیلوگرم وزن کم  72نکته، توانستم  3با اين 

 نودل های فوری؛ سالم هستند يا چاق کننده؟ 

 نوشیدني های رژيمي و افزايش خطر سکته مغزی و آلزايمر 

 نوشیدني های رژيمي و افزايش خطر سکته مغزی و آلزايمر 

 چند حقیقت شوکه کننده درباره رژيم های عروسي! 

 افراد شاد، هرگز اين کارها را نمي کنند 

 بهترين توصیه های يک متخصص پوست و مو درباره کنترل آکنه 

 غذاهای سالمي که برای قند خون مشکل ايجاد مي کنند 

 بخوابید مغزتان خودش را مي خورد اگر کم! 

 ماست بخوريد تا استخوان هايتان سالم بماند 

 شیر کامل در برابر شیر کم چرب ، کدامیک برايتان بهتر است؟ 

 چگونه بفهمیم که در مسیری درست، وزن کم مي کنیم؟ 

 با اين غذاها، پوست خود را در برابر آفتاب محافظت کنید 

 پوست کودک خود را در برابر آفتاب محافظت کنیم؟ چگونه 

 چگونه ورزش مي تواند روی زندگي جنسي تاثیر بگذارد؟  

 آيا رابطه شما با ورزش سالم است؟ 

 چرا تمرين های قدرتي برايمان خوب هستند؟ 

 یاز قرمز استفاده کنیدبرای دور کردن سرطان، به جای پیاز سفید از پ! 

 ی خلق و خويمان تاثیر دارد؟آيا غذايي که مي خوريم، رو 
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 اين غذاها را بدون ترس از چاق شدن بخوريد! 

  کنم؟چرا هوس نمک مي 

 يک راهکار عالي برای کاهش سطح استرس 

 6 قانون غذا خوردن که متخصصان همیشه رعايت مي کنند 

 چرا همیشه گرسنه ام؟! 

 با ورزش کردن، اعتماد به نفستان را افزايش دهید 

 7  را ثابت مي کنند 3نشانه که کمبود امگا 

 اگر ورزش را متوقف کنید، چه اتفاقي برای بدن مي افتد؟ 

 بیش از حد ورزش کردن چگونه به روده آسیب مي رساند؟ 

 تخم مرغ قهوه ای يا سفید؟ کدام بهتر است؟ 

 کاهش وزن، با تغذيه يا ورزش؟ مسئله اين است! 

 ن پروستاتچند سالح قوی برای مقابله با سرطا! 

 فراد چاق در اجتماع نامرئي مي شوند؟آيا ا 

 10 نکته برای اينکه مطمئن شويد ورزشتان را انجام خواهید داد 

 کمبود خواب، چگونه باعث بیماری مي شود؟ 
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 اين نشانه ها مي گويند مشکل قند خون داريد

 

عیار. متاسفانه مشکالت قند خون آنقدر تمام  7بسیاری از ما در حال حاضر يا مشکل پیش ديابت داريم و يا ديابت نوع 

افزايش يافته که تبديل به مساله ای عادی شده است. با اين حال چون اين مشکل به شدت شايع است، نبايد آن را 

 .طبیعي انگاشت

هايمان، دنیای پر از قند، سرشار از استرس و   DNAمشکل قند خون يک پديده جديد است، بر اثر عدم مطابقت بین

طرافمان به وجود آمده است. صعود و سقوطي که ما هر روز در قند خونمان تجربه مي کنیم، هر چیزی مي تواند سمي ا

قند خون، درست مانند هورمون، سیستم ايمني و باکتری های روده نه بايد خیلي باال باشد، نه خیلي  .باشد غیر از طبیعي

 .پايین بلکه بايد در حد درست و متعادل بايستد

 
  کوئیز: آيا به قند اعتیاد داريد؟

 مقاومت به انسولین در مرکز مشکالت قند خون قرار دارد

بیشتر مشکالت قند خوني که امروز مي بینیم به يک علت است: مقاومت به انسولین. درجات مختلف اين عدم تعادل 

ي گذارد. بدن به قند خون نیاز دارد ) گلوکز ( تا وارد سلول ها کند و به صورت هورموني تاثیر مخربي بر سالمتمان م

ATP  انرژی بسازد. برای اينکه گلوکز وارد سلول ها شود و انرژی بسازد، به هورمون انسولین نیاز است. وقتي دچار

مي شوند و شما مي مانید و مقاومت به انسولین هستید گیرنده های سلول ها به خاطر التهاب و سموم، کند و مسدود 

مقدار زيادی انسولین و قند خون. اين اتفاق، تنها باعث نمي شود که احساس بدی پیدا کنید بلکه مي تواند تبديل به 

 .ديابت شود که يکي از داليل اصلي حمالت قلبي و سکته مغزی است

 عالئمي وجود دارد که نشان مي دهند قند خونتان دچار مشکل است
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وجه شويم که مشکل قند خون داريم؟ اگر بیش از يک مورد از موارد زير در موردتان صدق مي کرد، توصیه چگونه مت

 .مي کنم حتما آزمايش قند خون بدهید

 زياد هوس شیريني، نان و کلوچه مي کنید. 

 خوردن شیريني، هوس خوردن غذاهای شیرين را در شما کم نمي کند. 

  شود عصبي مي شويداگر يک وعده غذايي نخوريد يا دير. 

 برای گذراندن روز به کافئین نیازمنديد. 

 اگر يک وعده را از دست بدهید، احساس گیجي مي کنید. 

 غذا خوردن باعث مي شود احساس خستگي و نیاز به خوابیدن پیدا کنید. 

 برايتان دشوار مي شود کاهش وزن. 

 غالبا احساس ضعف، لرزه و عصبي بودن مي کنید. 

 تعداد دفعات ادرارتان باال رفته است. 

 دگي ناراحت يا نگران مي شويدمضطرب هستید، به سا. 

 حافظه تان مانند آنچه قبال بود نیست. 

 ديدتان تار شده است. 

 میان تنه تان با باسن برابر شده يا حتي بزرگ تر از آن است. 

 میل جنسي تان کاهش يافته است. 

 همیشه تشنه هستید. 

 راه های طبیعي برای بهبود تعادل قند خون

 .ه اين باال و پايین رفتن های مکرر قند خون چه باليي سرتان مي آوردالزم نیست بنشینید و ببینید ک

 :در ادامه نکاتي را به شما مي آموزم تا سطح قند خونتان را متعادل کنید

 .مقدار پايه خود را پیدا کنید1- 

اومت به انسولین آزمايشاتي که من روی مراجعینم انجام مي دهم تا قند خون متعادلشان را ارزيابي کنم و ببینم که مق

 :دارند يا خیر، شامل اين موارد است

 3 > :انسولین سرم: میزان بهینه ulU/mL 

 پپتیدC:   :3.9تا  8.0میزان بهینهng/mL  

http://www.kermany.com
https://kermany.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://kermany.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C/


 
 

  :18تا  27قند خون ناشتا: میزان بهینهmg/dL  

 A1C درصد 5.3 > :هموگلوبین: میزان بهینه 

 100 > :تری گلیسیريد: میزان بهینه mg/dL 

 HDL: 988تا  71ن بهینه: میزاmg/dL  

 .مقداری اسید آلفا لیپوئیک استفاده کنید2- 

در چندين تحقیق، اسید آلفا لیپوئیک در متعادل کردن قند خون و همچنین بهبود مقاومت به انسولین کمک کرده است. 

های مغز را در برابر  اين آنتي اکسیدان همچنین ايمني را تقويت مي کند، انرژی در سلول ها را بهبود مي دهد، سلول

اکسايتوتوکسیسیتي محافظت مي کند و فلزات سمي اضافي را حذف مي کند. مقدار دوز توصیه شده برای کنترل قند 

 .میلي گرم، سه مرتبه در روز است 788خون، 

 منیزيم3- 

افرادی که مقدار سال مورد بررسي قرار دادند.  97نفر را حدود  7.888در تحقیقاتي که اخیرا منتشر شده محققان 

 9.888بیشتری منیزيم دريافت مي کردند، کمتر در خطر سندروم متابولیک بودند. در يک تحقیق ديگر، محققان بیش از 

سال مورد بررسي قرار دادند و متوجه شدند مصرف باالی منیزيم مي تواند حساسیت به انسولین را  7نفر را به مدت 

باال را بهبود مي دهد، دو نشانه ديگر از  فشار خونکه منیزيم، تری گلیسیريد و  بهبود دهد. ديگر تحقیقات نشان داده

 .سندروم متابولیک و ديابت

 .کرومیوم خود را تقويت کنید4- 

سقوط مي کند، مقاومت به انسولین افزايش مي يابد و تری گلیسیريد باال   HDLوقتي سطح کرومیوم پايین است، سطح

ه که مي تواند عملکرد گیرنده ها را تقويت کند. بهترين غذاهايي که منبع کرومیوم به مي رود. مکمل کرومیوم نشان داد

 .حساب مي آيند عبارتند از پیاز، گوجه فرنگي و سیب زمیني

2 -Nrf -5خود را افزايش دهید. 

همچنین ژن هايي را فعال مي کند که Nrf .- 2در تنظیم القاء ژن آنتي اکسیدان نقش ايفا مي کند Nrf- 2پروتئین

فعال است، التهاب آرام مي شود و وقتي سطح آن پايین Nrf- 2مسئول مسیر آنتي اکسیدان و سم زدايي هستند. وقتي 

 رود. بسیاری از آنتي اکسیدان های خوراکي که مشخص شده مي توانندمي آيد وضعیت التهاب رو به بدتر شدن مي 

2 -Nrfرا فعال کنند عبارتند از: 

 EGCG از چای سبز 

 کورستین از سیب 
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 کورکومین از زردچوبه 

 رسوراترول از انگور 

 رزمارينیک اسید از رزماری 

 -Lسولفورافان از بروکلي 

 Thiosulfonateallicin از سیر 

 .ک بگیريدکم Eاز ويتامین 6- 

 688نشان داده که مي تواند از حساسیت به انسولین حمايت کند. میزان مصرف استاندارد در طول يک روز   Eويتامین

 .میلي گرم است 188تا 

 .ادويه مصرف کنید7- 

ز بیوفالونوئید يافت شده در دارچین مي تواند فعالیت های عالمت دهي انسولین در سلول های چربي را تغییر دهد. ا

اين رو پتانسیل بااليي در کمک به درمان ديابت دارد. اين ادويه همچنین نشان داده مي تواند قند خون و تری 

 .به شکل قابل توجهي کاهش دهد 7گلیسیريد را در افراد مبتال به ديابت نوع 

 .روده خود را درمان کنید8- 

ارتباط هستند. بیماری های متابولیک مي توانند کارهای سالمت روده و تعادل قند خون به شکل جدايي ناپذيری با هم در 

زيادی با دستگاه گوارشتان بکنند و ضعف سالمت روده مي تواند قند خونتان را بهم بريزد. در يک تحقیق مشخص شد 

بايد بیش پیوند میکروبیوم موش های ديابتي به موش های غیر ديابتي، آنها را نیز به اين بیماری مبتال مي کند! بنابراين 

 .از گذشته به سالمت روده خود اهمیت دهید

 .کمي ويتامین نور آفتاب دريافت کنید9- 

درصد کاهش داد. سطح پايین اين  2هفته چربي بدن را تا  97به مدت   Dدر يک تحقیق، استفاده از مکمل ويتامین

 .است  08ng/mLتا  68دف قرار دهید ويتامین همچنین با سندروم متابولیک در ارتباط است. مقدار بهینه که بايد ه

 .مصرف چربي های سالم خود را افزايش دهید10- 

يک تحقیق نشان داد قند خون باال در افراد غیرديابتي عملکرد قسمت هايي از مغز را که به واسطه بیماری آلزايمر تحت 

مي گويند. از  3آلزايمر ديابت نوع  به همین دلیل است که در ادبیات پزشکي، به .تاثیر قرار مي گیرند کاهش مي دهد

 که داده نشان –تامین انرژی تان هستند  اصلي منبع قندها جای به ها چربي که ای برنامه –سوی ديگر رژيم کتوژنیک 

 .سالمت مغزتان انجام دهد برای ای العاده فوق کارهای تواند مي
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نند و اين کامال بر خالف قند است که بیشتر افراد چربي های سالم، نوع پايداری از انرژی را برای بدن فراهم مي ک

درگیر آن هستند. به هر حال بیولوژی بهتر از هر کسي مي داند، کودکان زماني که به دنیا مي آيند برای رشد مغزی و 

کند برای اينکه مغزمان بتواند درست کار  .دريافت انرژی بر چربي متکي هستند که آن را از شیر مادر دريافت مي کنند

 .انرژی زيادی الزم است و از نگاه بیولوژيک، پايدارترين نوع انرژی برای سالمت بهینه مغز چربي های سالم هستند

 حمايت از متیالسیون11- 

 و Methylfolate -B9 Lمانند –فعال   Bمتیالسیون برای متعادل نگه داشتن قند خون سالم نیاز است. ويتامین های

e Phosphat-5-B6 Pyridoxylراه هايي عالي برای حمايت از مسیر متیالسیون هستند. 

غذاهايي که بايد روی آنها تمرکز کنید عبارتند از اسفناج، بامیه و برگه شلغم و گوشت هايي مانند جگر مرغ يا جگر گاوی 

 .زيستي را دارند  Bشده، باالترين مقدار ويتامین تغذيهکه با علف 

PPAR  -12ها را فعال کنید. 

PPAR فعال پراکسي زوم ها ديگر چه چیزی هستند؟ تحقیقات نشان داده گیرنده های تکثیر( PPAR )   مي توانند به

و ديگر بیماری های خودايمني کمک کند. چند مورد از فعال  MSبهبود مشکالت التهابي تصلب شرايین، آسم، کولیت، 

 .که مي توانید وارد زندگي خود کنید: ماهي وحشي، چای سبز، گون و زنجبیل PPARکننده های 

 .امگا دريافت کنید13- 

ند خطر سکته مغزی و حمالت قلبي را کاهش دهند و اين را اکثرا اين است که مي توان 3امگا د چربي های قابلیت اسی

) در قالب روغن ماهي (،  3چربي های امگا  :مي دانیم. اما آنها قابلیت ديگری نیز دارند که ويژه ديابتي ها است

ر مي دهد که با لیپوپروتئین با چگالي خیلي کم که به صورت بالقوه خطرناک هستند را به لیپوپروتئین کمتر خطرناک تغیی

 .ديابت در ارتباط هستند

 .با آداپتوژن به خود کمک کنید14- 

آداپتوژن ها در متعادل کردن هورمون ها و التهاب فوق العاده هستند. يک تحقیق نشان داد آداپتوژن ها مي توانند تا 

 .روز افزايش دهند 98حدود زيادی تحمل گلوکز و سطح قند خون طبیعي را بعد از تنها 

 ويسنده: دکتر ويلیام کولن
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 !آيا بايد از خوردن غذاهای سفید پرهیز کرد؟

 

زياد شنیده باشید اين است: برای سالم ماندن، از  تغذيهيکي از توصیه های شايعي که ممکن است از متخصصین 

های فرآوری شده و تصفیه شده مانند  کربوهیدراتغذاهای سفید دوری کنید. اما غذاهای سفید چه مشکلي دارند؟ 

آرد سفید و شکر، در فرهنگ بسیاری از کشورها نقشي برجسته دارد اما چنین غذاهايي معموال ارزش مواد مغذی شان 

 .پايین است و در عوض فیبر پايین و کربوهیدرات های ساده بسیاری دارند

فانه بیشتر مردم اشتهای زيادی به خوردن چنین غذاهايي دارند، در حالي که ديگر غذاهای سرشار از مواد مغذی را متاس

 .ناديده مي گیرند. غذاهايي که حاوی شکر سفید و آرد تصفیه شده هستند معموال شاخص گلیسمي بااليي نیز دارند

قند خون را به شدت باال ببرد و به مرور ممکن است خوردن غذاهايي که حاوی گلیسمي بااليي هستند، مي تواند 

 .را افزايش دهد افزايش وزن

برخي تحقیقات نیز نشان داده اند خانم هايي که غذاهايي با شاخص گلیسمي باال مي خورند، بیشتر در خطر بیماری های 

قلبي و عروقي قرار دارند. به همین دلیل است که غذاهای سفید به اين شکل بدنام شده اند و گفته مي شود بهتر 

 .است از آنها پرهیز کنیم

گفته مي شود رنگین کماني از میوه ها و  معموال سفید هستند که سرشار از مواد مغذی اند و با اين حال برخي غذاهای 

 .سبزيجات بخوريد چون رنگ متفاوت هرکدام از اين غذاها به معنای يک نوع آنتي اکسیدان و مواد مغذی است

ه صورت طبیعي سفید هستند نیز حتي با اينکه سفید در رنگین کمان نیست، میوه ها، سبزيجات و ديگر غذاهايي که ب ”

 “ .مي توانند مواد مغذی مفید زيادی برايتان به همراه داشته باشند

 غالت تصفیه شده
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نان سفید، برنج، غالت شیری شده و کراکرها همگي در بخش غالت تصفیه شده قرار مي گیرند. اين غذاهای سفید همان 

ای تصفیه شده را گاهي با ويتامین های خاص غني سازی مي کنند هايي هستند که بايد مصرفشان را محدود کرد. آرده

اما با اين حال همچنان در مقايسه با غالت کامل، کمبود فیبر و مواد مغذی دارند. از آنجا که شاخص گلیسمي اين غذاها 

 .باال است به محض خورده شدن وارد قند خون مي شوند

مقدار زيادی انسولین به جريان خون مي شود که در نتیجه به سرعت خوردن اين غالت همچنین باعث تحريک آزاد شدن 

 احساس گرسنگيقند خون کاهش مي يابد. به همین دلیل است که پس از خوردن غالت تصفیه شده خیلي زود دوباره 

 .مي کنید

خوردن غالت کامل به جای تصفیه شده، کمک مي کند گلوکز آهسته تر وارد جريان خون شود و برای مدت زمان بیشتری 

 .کنید احساس سیری

 شکر
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بیشتر از حد مجاز در روز قند و شکر استفاده مي کنند. توصیه مي شود افراد بالغ بیشتر  امروزه بسیاری از مردم خیلي

روزانه خود را از قند های اضافه شده دريافت نکنند و يا تنها به مقدار شش قاشق چای خوری شکر  کالریدرصد  98از 

اول را در غذاهای سفیدی که بايد از آنها اجتناب کنید  رتبه شکر شده، تصفیه غالت کنار در در روز استفاده کنند. 

 .دارد

 موز
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ت که در سراسر جهان زياد مورد استفاده قرار مي گیرد اما سفید است. بعضي فکر مي کنند موز يکي از غذاهايي اس

چون فقط موز سفید است پس مواد مغذی آنچنان بااليي نیز ندارد اما موز حاوی بسیاری از مواد مغذی از جمله فیبر، 

 .است  B6و ويتامین  Cپتاسیم، منیزيم، ويتامین

سبزيجاتي که رنگي درخشان دارند، موزهای سفید رنگ نیز سرشار از انواع آنتي اکسیدان درست مانند ديگر میوه ها و 

است. يک نکته خاص درباره موزها اين است که سرشار از پروبیوتیک هستند، يعني مي توانند باعث رشد باکتری های 

 .مفید داخل بدن شوند

 .خوان ها مفید استموز حتي مي تواند جذب کلسیم را نیز تقويت کند که برای است

 گل کلم

 

وجه مشترک بین گل کلم با منداب، بروکلي و کلم چیست؟ همه آنها از دسته خانواده سبزيجات چلیپايي هستند. 

 .سبزيجات چلیپايي حاوی ترکیبي خاص به نام گلوکوزينوالت هستند

جمله: محافظت از سلول ها در برابر  هضم و شکستن گلوکوزينوالت مي تواند مزايای فراواني برای بدن داشته باشند از

 .، غیر فعال کردن مواد سرطان زا از جمله سلول های مرگ آور سرطان و کاهش التهاب DNAآسیب به

 .چون گل کلم سفید است بدان معنا نیست که از نظر مواد مغذی چیزی از ديگر سبزيجات رنگي کم دارد

 سیب زمیني
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ن مانند غالت تصفیه شده شاخص گلیسمي بااليي دارد اکثر افراد فکر مي کنند سیب زمیني نیز از مواردی است که چو

بايد از آن اجتناب کرد. با اين حال بر خالف غالت تصفیه شده و شکر آنها نیز مواد مغذی بسیاری برای بدن فراهم مي 

 .تو فیبر اس  C، ويتامین B6کنند. سیب زمیني سرشار از پتاسیم و همچنین فوالت، ويتامین

استفاده از سیب زمیني کامل به استفاده از انواع فرآوری شده آن مانند پوره سیب زمیني و سیب زمیني سرخ کرده 

ترجیح داده مي شود. سیب زمیني معموال با ديگر غذاهايي که شاخص گلیسمي باال دارند همراه مي شود. با اين وجود اگر 

 .متعادل ايفا کند برنامه غذاييند نقشي مهم در يک سیب زمیني را از راهي درست آماده کنیم مي توا

 پیاز
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نیست. پیاز کالری بسیار پايیني دارد و در عین حال مواد مغذی موجود در آن فوق  آشپزیپیاز تنها يک طعم دهنده در 

اص به نام کورستین هستند که نشان داده خواص ضد سرطاني، العاده باال است. پیازهای سفید حاوی آنتي اکسیداني خ

 .خواص ضد ترومبوتیک و خواص آنتي بیوتیکي است

 .سفید بودن پیاز بدان معنا نیست که نمي تواند غذايي فاقد مواد مغذی باشد

 سیر

 

سیر همراه است شايد  قرن ها است که سیر را به خاطر خواصي که برای سالمت دارد مي شناسیم. برخي درمان ها که با

تحقیقات زيادی پشت خود نداشته باشد اما تحقیقات ثابت کرده سیر مي تواند نقشي مثبت در سالمت قلبي و عروقي 

 .بدن ايفا کند

بسیاری از متخصصان توصیه مي کنند برای دريافت کامل مزايای سیر بهتر است به جای استفاده آن در قالب قرص يا 

 .تقیم از حبه دريافت کنیدنمکه سیر به صورت مس

 .با اينکه خوردن سیر باعث مي شود بوی دهانتان بد شود اما مزايايش برای سالمت، ارزش اين کار را دارد

 لوبیا سفید
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در برخي فرهنگ ها از مقدار زيادی حبوبات استفاده مي شود، اما متاسفانه در سبک غذا خوردن مدرن حبوبات زياد 

 .جايي ندارد

، فیبر و مواد معدني هستند بنابراين خوردن آنها مي تواند راهي ساده برای دريافت پروتئیننابعي غني از حبوبات م

ای متفاوتي دارند که سفید هم يکي از آنها است وخوردن بیشتر مواد مغذی در برنامه غذايي باشد. حبوبات رنگ ه

 .حبوبات سفید رنگ مي تواند به اندازه ديگر حبوبات برای بدنتان مزيت داشته باشد

از خوردن حبوبات سفید رنگ اجتناب نکنید چون آنها نیز مي توانند مانند ديگر حبوبات، مواد مغذی مفیدی را وارد 

 .بدنتان کنند
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 !اين نشانه ها مي گويند برای کاهش وزن بايد بیشتر غذا بخوريد

 

و صرفه جويي در خرج کردن پول، زياد با هم متفاوت نیستند. برای دومي نیاز است که کمتر خرج کنید و  کاهش وزن

کمتری دريافت کنید. اما چیزی که بیشتر مردم نمي دانند اين است که کاهش بیش از حد کالری  کالریبرای اولي بايد 

 .مي تواند در واقع کاهش وزن را متوقف کند

به همین دلیل است که بدن برای سوزاندن کالری  کم کردن بیش از حد کالری دريافتي همیشه تاثیر معکوس داشته و

به کالری نیاز دارد. اين حالت بسیار شبیه زماني است که مي خواهید آتش روشن کنید. برای روشن نگه داشتن آتش 

 .بايد در آن هیزم بريزيد

زن را ممکن مي کند. به غذا مانند آتش بدنتان نگاه کنید. غذا آتش سوخت و ساز بدن را روشن نگه مي دارد و کاهش و

وقتي به اندازه کافي غذا بخوريد، بدن ابتدا از غذا به عنوان سوخت استفاده مي کند سپس به سراغ چربي که برای 

انرژی ذخیره کرده بوده مي رود. اما اگر کالری دريافتي خود را به شدت محدود کنید بدن به حالت قحطي مي رود و 

مي کند تا ذخاير انرژی اش را پر کند. در نهايت اين حالت منجر به کند شدن سوخت  شروع به از بین بردن بافت عضالني

 .و ساز و دشواری در کاهش وزن مي شود

بعالوه، دنبال کردن يک برنامه فوق العاده کم کالری، کارِ سختي است. برای مثال صبحانه ای بسیار کم کالری و محدود 

 پرخوریکنید و در برابر هوس های غذايي کم بیاوريد و يا در وعده ناهار  احساس گرسنگيباعث مي شود در طول روز 

 .کنید

 
  اشتباه بزرگ در کاهش وزن از نظر يک مشاور تغذيه 7
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با اينکه میزان کالری دريافتي بر اساس سن، جنسیت و سطح فعالیت برای هرکس متفاوت است اما مردان بايد روزانه 

ر برود انجام فعالیت کالری دريافت کنند. همین که میزان دريافت کالری تان به زير اين مقدا 7.688تا  7.788حداقل 

های بیولوژی پايه ای که سالم نگهمان مي دارد برای بدن دشوار مي شود. نمي دانید اين مقدار کالری را دريافت مي 

 .کنید؟ در ادامه مي خواهیم درباره نشانه هايي صحبت کنیم که مي گويند کالری دريافتي تان برای کاهش وزن کم است

 

 نیدتمام مدت به غذا فکر مي ک

نمي توانید به کارهايي که مي خواستید امروز عصر انجام دهید برسید چون دائما فکرِ غذا تمرکزتان را بهم مي زند؟ 

 .شايد دلیلش اين باشد که به اندازه کافي غذا نمي خوريد

ث مي های سالم در بین وعده های غذايي، میزان کالری دريافتي در روز را افزايش مي دهد و باع میان وعدهخوردن 

 پروتئینيشود روی چیزهايي غیر از غذا تمرکز کنید. با دور ماندن از گرسنگي و پرخوری، توصیه مي شود میان وعده ای 

 .رکیب کنید. پنیر محلي و يا يک مشت کوچک آجیل به همراه مقداری میوهرا با چیزی که سرشار از فیبر باشد ت
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 وعده ها را جا مي اندازيد و يا به کلي میان وعده ها را حذف کرده ايد

جا انداختن صبحانه و گرسنگي دادن به خود تا وعده ناهار، کلید رفتن به سمت کاهش وزن نیست. مسلمابرای کاهش 

لری ها باشد. اما اگر بیش از حد خود را محدود کنید پیوسته احساس محرومیت خواهید کرد. وزن بايد حواستان به کا

 .اين احساس محرومیت، دقیقا همان چیزی است که بعدها باعث مي شود رژيم خود را بشکنید و به پرخوری رو بیاوريد

ها سه وعده کوچک در طول روز دارد اگر عادت کرده باشید که پیوسته چیزی بخوريد محدود کردن خود به رژيمي که تن

مي تواند باعث شود دائم بیشتر هوس غذا کنید. برای اينکه در مسیر اهداف کاهش وزن خود بمانید، توصیه مي شود 

عالوه بر داشتن وعده های اصلي برای خود میان وعده نیز در نظر بگیريد و در تمام اين وعده ها از غذاهای سالم مانند 

 .گوشت های بدون چربي، چربي های سالم و غالت کامل استفاده کنید محصوالت تازه،
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 سردرد وحشتناکي داريد

ها گرفته شده فعال مي ماند. خود را بیش از حد از کالری و  کربوهیدراتمغز با گلوکزی که در خون است و از 

کربوهیدرات محروم کنید تا مغزتان محتاج به انرژی شود. در چنین حالتي احساس لرزش، گیجي يا سبک شدن سر مي 

ي کنید و کنید و يا ممکن است دچار سردردهای بي دلیل شويد. اينها نشانه آن است که به اندازه کافي کالری دريافت نم

 .قند خونتان زيادی پايین آمده

 همچنین و ان خوب شود تان خیلي ساده باعث مي شود سر دردت برنامه غذايياضافه کردن کالری و کربوهیدرات به 

 .شود مي تر ساده نیز وزنتان کاهش

 

 سختي ورزش کردن باعث مي شود بخواهید چرت بزنید

اگر حتي فکرِ ورزش کردن باعث مي شود بالشتان را بخواهید، مي تواند بدان معنا باشد که به اندازه کافي کالری 

تمام مدت احساس خستگي خواهید کرد و در نتیجه انگیزه  دريافت نمي کنید. وقتي به اندازه کافي غذا دريافت نکنید

 .تان از دست مي رود

 فوق العاده تحريک پذير شده ايد

اگر تا به حال بیش از حد منتظر شام شده باشید حتما مي دانید معنای عصبانیت بر اثر گرسنگي چیست. اگر کالری های 

 .فاق برايتان خواهد افتادکنید، دقیقا همین ات محدود حد از بیش دريافتي خود را
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در واقع، برخي تحقیقات اظهار مي کنند عمل کنترل خود ) مانند استفاده از برخي برنامه های غذايي محدود ( در واقع 

اگر سعي در کاهش وزن داريد بايد کالری های دريافتي خود را تنها به اندازه ای کم  .همراه است با رفتاری پرخاشگرانه

 .يد نه اينکه اخالقتان تغییر کندکنید که الغر شو

 

 وعده های غذايي به هیچ وجه سیر کننده نیستند

محدود کردن خود به خوردن يک ساالد معمولي برای شام، تنها باعث مي شود احساس خالي بودن کنید و غذای بیشتری 

نید، بعد از اين وعده خیلي کمتر دچار بخواهید. اما اگر باقي بشقاب خود را با غالت کامل، چربي های سالم و پروتئین پر ک

 .هوس های غذايي مي شويد

کنترل وعده های غذايي به معنای وعده های ناچیز نیست. کنترل وعده غذايي يعني بیشتر غذای سالم بخوريم و مصرف 

 .غذاهای ناسالم را کم کنیم
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 کیلوگرم وزن کم کنم 72نکته، توانستم  3با اين 

 

کامال مصمم مي دانم. در گذشته هر زمان که مي خواستم چند کیلوگرم کم کنم، مشکلي نبود. قدرت  من خودم را فردی

 .سالگي به بن بست خوردم 08اراده کافي داشتم اما بعد از 

باقي مانده به خطر بیندازم. از داروهای  اضافه وزنبیش از حد ناامید شده بودم و حاضر نبودم سالمتم را به خاطر 

 .ستفاده مي کردم که به اندازه کافي بد بودند و فکر داروی جديدی برای کلسترول، ديوانه ام مي کردا فشار خون

چندی بعد يکي از دوستانم مرا به يک مربي ورزشي محلي معرفي کرد. هفته ای دوبار ورزش را با او شروع کردم و بعد 

م کنار بايد بگويم، او به من کمک کرد داروهای فشار خون را ه کاهش وزناز چند ماه اضافه وزن همه آب شد. بهتر از 

 .بگذارم و نیازی نباشد به سراغ داروهای کلسترول بروم

 :در ادامه به شما سه نکته ای که کمک کرد اين اضافه وزن را کم کنم مي گويم

 .بیشتر ورزش مي کردم1- 

دقیقه ورزش مي کردم، هفته ای سه مرتبه با  38را با هدف کاهش وزن شروع کردم. در آن زمان روزی  7893سال 

کیلوگرم وزن کم کنم، اما برای رسیدن به هدفم متوجه  1ای فیتنس در خانه. با اين روتین فیتنس توانستم فیلم ه

شدم بايد کمي شدت را باال ببرم. بنابراين شروع به انجام شش مرتبه ورزش در هفته کردم. در ابتدا کمي مقاومت 

ند مسواک زدن دندان هايم. در حال حاضر ورزش کردم ولي خیلي زود ورزش برايم تبديل به يک عادت شد، درست مان
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يکي از قسمت های جدا نشدني زندگي ام شده، مخصوصا اينکه ايندورفین حاصل از ورزش فوق العاده اعتیاد آور 

 .است

 .هر روز پنج وعده کوچک غذا مي خوردم2- 

همچنین آموختم که بعد از خوردن يک  مربي ام به من ياد داد وعده هايم را به پنج وعده کوچک در طول روز تجزيه کنم.

وعده بزرگ در طول شب نبايد به رخت خواب بروم. در طول اولین هفته اجرای اين تغییر کوچک، توانستم بعد از حدود 

 .يک ماه توقف، يک کیلو وزن کم کنم و از اين اتفاق، به وجد آمده بودم

 .وزنه های سنگین تری بلند مي کردم3- 

 ورزش هوازیردن وزنه، راز کاهش وزن است. بدون توجه به حرف های مربي، عقیده ام اين بود که به نظر من بلند ک

برای کاهش وزن، مانند يک قرص جادويي عمل مي کند. اما وقتي تردمیلم خراب شد، مجبور به اضافه کردن وزنه در 

ک کیلو و نیم وزن کم کنم. بعد از يک هفته، توانسته بودم هفت روزه ي .تمريناتم شدم و اين کار واقعا جواب داد

متوجه شدم که وزنه مي تواند سريع تر مرا به سمت هدفم ببرد، بنابراين کار با آن را شروع کردم. زماني که سعي مي 

 .کنید جلو از دست دادن استخوان را بگیريد، ورزش های قدرتي بسیار پر اهمیت مي شوند

ار کردن با يک مربي ورزشي، بهترين سرمايه گذاری ای بود که در چهار سال از زماني که به هدفم رسیدم مي گذرد و ک

طول زندگیم انجام دادم. بعد از مدتي که با اين مربي کار کردم تصمیم گرفتم ديگر هرآنچه از او آموخته ام را برای 

 .ثابت نگه داشتن وزنم به کار ببندم، بنابراين به کار با او پايان دادم

ی سالیانه همیشه يادآوری مي کند که چه کمکي به سالمتم کرده ام. به خودم يک فضای يک و پزشکم در طول معاينه ها

نیم تا دو و نیم کیلويي داده ام، اما همین که از اين مرز عبور مي کنم به اين سه نکته که از مربي ام آموخته ام باز مي 

 :گردم

 !غیر ممکن نیست. شما هم مي توانیدکاهش و تثبیت وزني که کم مي کنید دشوار است، اما هیچ چیز 

 .نويسنده: سامانتا کیت، مربي سبک زندگي، نويسنده، دونده و مادر دو فرزند
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 نودل های فوری؛ سالم هستند يا چاق کننده؟

 

بیلیون بار نودل سرو شده است. کشورهای آسیايي در صدر  12تخمین زده شده که در سراسر جهان،  7897در سال 

 .دگان نودل فوری هستندمصرف کنن

برنامه آيا مصرف باالی نودل در میان مردم جای نگراني هم دارد؟ نودل فوری را مي توان به عنوان يک غذای معمولي در 

متعادل جا داد اما اگر از نودل به عنوان قسمت اصلي برنامه غذايي استفاده کنید، بدان معنا است که مقدار  غذايي

 .تصفیه شده را وارد برنامه خود کرده ايد کربوهیدراتزيادی سديم و 

برخي تحقیقات نیز اظهار کرده اند خوردن نودل فوری مي تواند برخي از خطرات سالمت را افزايش دهد. نودل فوری 

، چربي و سديم بااليي دارد، همچنین فیبرش کم است و مواد مغذی مانند ويتامین ها و مواد معدني نیز چندان در کالری

 .آن يافت نمي شود

 .و مشکالت سالمت را با خود به همراه داشته باشد افزايش وزنوقتي چنین ترکیبي خورده مي شود مي تواند خطر 

 از کالری چربي و سديم استنودل فوری سرشار 

کالری در هر وعده دارد. بیشتر بسته های نودلي که خريداری مي کنید  788يک بسته معمولي نودل فوری، کمتر از 

کالری دريافت  088شامل دو وعده نودل هستند. بنابراين اگر يک بسته نودل مصرف کنید، در واقع چیزی نزديک به 

 .کرده ايد

 .طرف آرد سفید تصفیه شده و روغن گیاهي مي آيدبیشتر اين کالری از 
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گرم چربي است که نیمي از آن را چربي های اشباع تشکیل مي دهند. همچنین در اين  2يک بسته نودل فوری، حاوی  ”

 “ .نیز وجود دارد پروتئینگرم  7گرم کربوهیدرات و  76بسته 

گرم در  9از آنجا که نودل ها از آرد تصفیه شده درست شده اند، فیبر بسیاری کمي در آنها پیدا مي شود: چیزی حدود 

 .هر وعده

کنید. وقتي بسته کوچک عالوه بر اينکه نودل فیبر کمي دارد، موادمغذی آنچنان زيادی هم دراين غذا نمي توانید پیدا 

 .طعم دهنده ای که همراه نودل است نیز به آن اضافه مي کنید، میزان سديم موجود در نودلتان بسیار باال مي رود

بسیاری از مردم به دلیل خوردن غذاهای بسته بندی شده مقدار زيادی سديم وارد بدن خود مي کنند. استفاده از 

باال را افزايش دهد که دلیل اصلي مشکالت قلبي و عروقي  فشار خونواند خطر رژيمي که سرشار از سديم باشد مي ت

 .است

تحقیقات نشان داده افرادی که زياد از نودل استفاده مي کنند، بیشتر در خطر بیماری های قلبي قرار دارند، دلیلش هم 

 .سديم باال و فشار خون حاصل از آن است

 نودل فوری، مواد مغذی بسیار کمي دارد

 

درصد از  98ل فوری را نمي توان منبعي از ويتامین ها و مواد معدني دانست. يک وعده نودل فوری مي تواند تنها نود

 .آهن مورد نیاز در روز را به بدن برساند. نودل های فوری سديم و پتاسیم بسیار کمي دارند

ز سديم دارند و پتاسیم کمي مصرف مي تحقیقات دانشگاه پزشکي هاروارد نشان داده افرادی که برنامه غذايي سرشار ا

 .کنند بیشتر در خطر مرگ بر اثر حمالت قلبي و ديگر مشکالت مربوط به آن قرار دارند

از آنجا که نودل فوری غذايي سرشار از مواد مغذی نیست، نبايد بخش عمده ای از برنامه غذايي ما را به خود اختصاص 
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 .دهد

اند به معنای کمبود فیبر، ويتامین و مواد معدني در برنامه غذايي و همچنین خوردن مقدار زيادی نودل فوری مي تو

 .مقدار زيادی کربوهیدرات تصفیه شده و سديم باشد

 خطر سندروم متابولیک

نفر را مورد بررسي قرار دادند. محققان مي  98.888انجام شد، محققان رژيم غذايي حدود  7890در تحقیقي که سال 

کلسترول خون و سطح تری شکمي،  چاقيآيا مصرف زياد نودل با عوامل خطر کارديومتابولیک مانند  خواستند بدانند که

 .گلیسیريد ارتباط دارد يا خیر

اين عوامل خطر بعالوه گلوکز و فشار خون باال، ترکیبات تشکیل دهنده سندروم متابولیک هستند.محققان، شرکت 

يک برنامه غذايي سنتي سرشار از برنج، ماهي، سبزيجات، میوه و سیب  :کنندگان در تحقیق را به دو گروه تقسیم کردند

 .سرشار از غذاهای فرآوری شده از جمله نودل فوری فست فودزمیني يا يک الگوی رژيم غذايي 

پايین و تری گلیسیريد باال  HDLباال،  LDLافرادی که الگوی برنامه غذايیشان فست فود بود بیشتر دچار چاقي شکمي، 

 .ت خانم ها تاثیر مي گذاردبودند. محققان همچنین متوجه شدند مصرف باالی نودل مخصوصا روی سالم

مستقل از ديگر عوامل رژيمي، خوردن نودل فوری بیش از دوبار در هفته، برابر است با خطر بیشتر سندروم متابولیک 

 .در خانم ها

کودک انجام شد نشان داد کودکاني که بیشتر مي خورند در مقايسه با کودکاني  9.288تحقیقات ديگری که روی بیش از 

 .دلشان کم است، کالری و چربي بیشتر و میوه و سبزيجات کمتری دريافت مي کنندکه مصرف نو

نتايج تحقیق نشان مي داد کودکاني که مصرف نودلشان باال است کمتر از غذاهايي استفاده مي کنند که مواد مغذی بااليي 

 .دارند و اين کودکان بیشتر در خطر چاقي هستند

 تر کنیم؟نتیجه: چگونه نودل فوری را سالم 

همانطور که گفته شد تحقیقات نشان داد خوردن زياد نودل باعث افزايش خطر سندروم متابولیک در خانم ها و افزايش 

 .خطر چاقي در کودکان مي شود. نکته مهمي که بايد در نظر گرفت، تعداد دفعات مصرف و مقدار وعده های نودل است

لم و متعادل جا داد؟ بله مي شود اما نودل فوری را بايد در مقدار کم آيا مي توان نودل را در يک برنامه غذايي سا

 .استفاده کرد چون هم مواد مغذی اش کم است و هم سديم و کالری بااليي دارد

اگر نودل فوری بخشي از برنامه غذايي تان است مقدار وعده ای که مصرف مي کنید را به خاطر بسپاريد. يک بسته 

ت. برای خوردن يک وعده از آن حتما در کنارش از میوه، سبزيجات و پروتئین استفاده کنید با نودل شامل دو وعده اس

 .اين کار به غذای خود تعادل بخشیده ايد

وعده ( به تنهايي سديم و کالری بااليي را وارد بدنتان مي کند و خبری از فیبر  7از سوی ديگر، خوردن يک بسته نودل ) 
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ت. اگر به همراه نودل سبزيجات نیز مصرف کنید، اين کار کمکتان مي کند مقدار زيادی و ديگر درشت مغذی ها نیس

 .پتاسیم نیز دريافت کنید

به جای اينکه از نودل های فوری به عنوان يکي از منابع اصلي غالت در برنامه خود استفاده کنید، سعي کنید منابع متنوع 

استفاده مي کنید بايد از نوع کامل باشد. نودل فوری از غالت کامل به نیمي از غالتي که  .ديگری را نیز امتحان کنید

 .حساب نمي آيد

خوردن غالت کامل به جای نودل فوری و ديگر کربوهیدرات های تصفیه شده، کمک مي کند میزان فیبر و مواد مغذی 

 .دريافتي خود را افزايش دهید
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 ه مغزی و آلزايمرنوشیدني های رژيمي و افزايش خطر سکت

 

بسیاری از ما به جای استفاده از نوشیدني های شیرين شده با قند، از نوشیدني هايي استفاده مي کنیم که با قندهای 

مصنوعي شیرين شده اند و فکر مي کنیم اين کار به سالمتمان کمک مي کند. اما تحقیقات جديد نشان مي دهد اينطور 

 .نیست

استفاده مي کنند، در مقايسه با  نوشیدني های رژيميد بالغي که روزانه حداقل يک مرتبه از تحقیقات نشان داده افرا

کساني که از اين نوشیدني ها استفاده نمي کنند يا حداقل هفته ای يکبار مورد استفاده قرار مي دهند، حدود سه برابر 

 .بیشتر در خطر سکته مغزی و آلزايمر قرار دارند

ت اين تحقیق و بخش مغز و اعصاب در دانشکده پزشکي دانشگاه بوستون در ماساچوست، به دکتر متیو پیس سرپرس

 .همراه همکارانش به تازگي يافته های خود را منتشر کرده اند

از آنجا که مقابله با قند روز به روز رو به افزايش است، برخي از مردم جايگزين کردن قندهای مصنوعي را روشي سالم 

قند مي دانند. با اين حال تحقیقات بسیاری تا به امروز نشان داده اند قندهای مصنوعي آنچنان که برای کاهش ضرر 

نشان مي دهند بي ضرر نیستند. تحقیق جديد که روی قندهای مصنوعي انجام شده نشان مي دهد ضرر بالقوه قندهای 

 .مصنوعي مي تواند به مغز نیز برسد

 خطر آلزايمر و سکته مغزی

 .تجزيه و تحلیل اطالعات مطالعه قلب فارمینگهام به اين نتايج رسیدند محققان با
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ساله و باالتر مي شد که جهت تحقیق روی سکته مغزی به کار گرفته شد و  07فرد بزرگسال  7.000اين اطالعات شامل 

 .کردکار مي  آلزايمرسال به عنوان بخشي از تحقیق که روی  60فرد باالتر از  9.000همچنین اطالعات 

شرکت کنندگان در اين تحقیق، بعد از يک دوره هفت ساله عادات غذايي خود را از طريق تکمیل مرتب پرسشنامه ای 

غذايي ارائه کردند. از اين اطالعات استفاده شد تا تخمین زده شود که اين افراد تا چه حد از نوشیدني های حاوی قند 

 .مصنوعي استفاده مي کنند

 .سال دنبال کرد تا روی پیشرفت سکته مغزی و آلزايمر نظارت کند 98موضوع را تیم تحقیقاتي، اين 

مورد سکته مغزی ايسکمیک بود که سکته بر اثر مسدود کردن  07مورد سکته مغزی يافتند. از اين تعداد  12محققان 

 .کننده مغز به واسطه لخته خون است تغذيهرگ 

د که يکي مورد آلزايمر بو 63مورد زوال عقل نیز مشاهده شد. از میان اين موارد  09سال پیگری اين افراد  98بعد از 

 .از شايع ترين بیماری های زوال عقل است

استفاده مي کردند افرادی که تقريبا روزی  نوشیدني های رژيميدر مقايسه با کساني که هفته ای يک مرتبه يا کمتر از 

 برابر بیشتر در خطر بیماری 7.1يک بار مصرف نوشیدني رژيمي داشتند، حدود سه برابر بیشتر در خطر سکته مغزی و 

 .زوال عقل قرار داشتند

 اين با  پیدا نکردند اما آلزايمرو  سکته مغزی تحقیقات هیچ رابطه ای بین مصرف نوشیدني های شیرين شده با قند و

 .دارند سالمت برای ديگری ضررهای ها نوشیدني اين که شود مي داده هشدار حال

 .رژيمي در طول روز بیشتر از آب استفاده کنند توصیه مي کنیم افراد به جای استفاده از نوشیدني های قندی يا

 محدوديت های تحقیق

 آلزايمربا اينکه شواهد نشان مي داد بین مصرف نوشیدني های رژيمي و سکته مغزی و بیماری های زوال عقل مانند 

 .قطعي نمي توان کرد رابطه وجود دارد، محققان تاکید کردند که مطالعه آنها کامال مشاهده ای بوده، بنابراين نتیجه گیری

و زوال عقل شدند اشاره مي کنند تا محدوديت  سکته مغزیبعالوه اين تیم به تعداد کم کساني که در اين تحقیق دچار 

 .بیشتر روشن شود

پیس مي گويد: حتي اگر فردی سه برابر بیشتر در خطر اين مشکالت باشد بدان معنا نیست که سرنوشتش حتما همین 

درصد زوال عقل اين يعني همچنان درباره تعداد  7درصد افراد دچار سکته مغزی شدند و  3ا، تنها است. در تحقیق م

 .بسیار کمي صحبت مي کنیم

با اين حال بايد در میزان مصرف خود از اين مواد غذايي دقت کنید و تا جای ممکن از غذاهايي با ارزش مواد مغذی باال 

 .خود کمک کنیداستفاده کنید تا به سالمت مغز و قلب 
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 !چند حقیقت شوکه کننده درباره رژيم های عروسي

 

کامل بودن تو روزعروسي، چیزيه که حتي بدبین ترين خانما هم گاهي بهش فکر مي کنن. مهم نیست که مردم جامعه 

 .چقدر عوض شدن، ايده اينکه مي خوام روز عروسیم به يادموندني ترين روز عمرم باشه هنوز سر جای خودشه

ا اينکه پوشیدن لباس عروس دلخواه و زيبا و خوش اندام نشون دادن جلوی فامیل و تو عکسای عروسي، انگیزه ای ب

قوی برای خانم هاست اما رژيمای سرسختانه ای که بعضیا برای الغر شدن بهش چنگ مي زنن، مي تونه باعث مشکالت 

 .جدی فیزيکي و رواني بشه

ه ريشه های اين اختالل قبل از عروسي پیدا کنیم، صحبتي داشتیم با خانم ماريسا برای اينکه بینش عمیق تری نسبت ب

 :کاهش وزنپیر، روانشناس، رفتار درمان و متخصص 

 فشار برای بهترين جلوه کردن

بر اساس تحقیقات، درصد بسیاری از خانما، قبل از عروسي شون دست به رژيمای به شدت محدود مي زنن، به اين امید 

 :که به بهترين وضعیت بدني برسن. دکتر ماريسا مي گه

دلیلش اينه که يه خانم مي خواد عکس عروسیش تا سال های سال، جلوی چشمش باشه و نشون دهنده روزی باشه که  ”

مي خوايم تا سال ها هر بار که به اين عکس نگاه مي کنیم، از چیزی که مي  .يه عروس زيبا، درخشان و خیره کننده بوده

وی عروسي حضور دارن، اين غیر قابل تحمله که تو بهترين روز زندگي بینیم لذت ببريم. عالوه بر اين، چون ديگران هم ت

 ” .تون بقیه افراد حاضر، از شما الغرتر و زيباتر ديده بشن

 .تمرکز زياد روی ظاهر، معموال باعث مي شه خانما خودشونو درگیر رژيمای به شدت محدود کنن
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 راه درست ) و غلط ( رسیدن به بهترين وزن هنگام عروسي

ش وزن برای کسي که مي خواد ازدواج کنه فوق العاده س، چون انگیزه خیلي خوبیه برای رسیدن به هدف. اگه کاه

 .بتونید تغییرات دائمي برای تقويت سالمتتون ايجاد کنید، کار ارزشمند و مفیدی انجام داديد

فکر، نه تنها تاثیر کاری که مي کنید رو اگه با تغییر فرآيند فکری خودتون جلو بريد خیلي عالي مي شه، چون تغییر طرز  ”

دائمي مي کنه بلکه روندش هم براتون خیلي آسون مي شه. اين يعني متوجه بشید چه غذاهايي برای بدنتون خوبن و چه 

غذاهايي نه. با اين حال، اگه کسي روش محدود کننده ای رو برای رسیدن به کاهش وزن انتخاب کنه ممکنه باعث 

و تو مدت زمان خیلي کوتاهي، ظاهر پوستش فوق العاده بد بشه. اين کار تو بلندمدت، مي تونه خستگي خودش بشه 

 ” .روی عضالت، استخوان ها، دندان ها، سیستم گوارش و حتي باروری تاثیر بذاره

 سالمت روان

مناسب برای داشتن سالمت روان  تغذيه .يکي از فاکتورای اساسي که تاثیر بااليي روی سالمت روان داره مواد مغذّيه

دود قبل از عروسي، نه تنها روی بدنتون تاثیر منفي مي ذاره بلکه برای ضروريه. اين يعني رژيمای سخت گیرانه و مح

 .ذهن و روانتون هم خوب نیست

مغز نیاز به چربي داره. چربیا و روغنا برای مغز ضروری هستن و بدون اونا تو خطر افسردگي، ضعف تمرکز و حافظه و  ”

 ” .همچنین کج خلقي قرار مي گیريم

 .ه روی روابط شما با دوستان، خانواده و حتي همسر آينده تون تاثیر بذارهاين تغییرات رواني مي تون

بسیاری از افراد، تنها راه وزن کم شده رو پرهیز از معاشرت با ديگران مي دونن، يعني ديگه مهموني ها و شام هايي  ”

 ” .که دعوت مي شن نمي رن و اين برای ديگران که مي خوان کنار شما شاد باشن سخته

گه خودتون رو وادار به انجام رژيم سخت گیرانه ای کنید متوجه مي شید کج خلق شديد. کج خلقي معموال باعث جرو ا ”

 خورن مي راحتي به بحث و تنش مي شه چون مقاومت در برابر وسوسه غذايي، اونم زماني که اطرافیان همون غذا رو 

ر آستانه جشن ازدواج هستن رو طوری تحت تاثیر قرار مي سخته. متاسفانه تالش برای کاهش وزن، خانمايي که د خیلي

 ” .ده که معنای اصلي زندگي رو فراموش مي کنن و نمي تونن از لحظاتشون لذت ببرن

 شناسايي نشانه ها

 :نشانه های اينکه يک نفر، مسیر ناسالمي رو به سمت کاهش وزن انتخاب کرده، عبارتند از

 وسواس داشتن به وزن 

 وم موندنناتواني در آر 

 تالش برای قانع کردن اطرافیان به رژيم گرفتن 
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 کج خلقي 

 توقعات غیر واقع گرايانه 

اگه فکر مي کنید خودتون يا کسي که مي شناسید، از چنین اختالل تغذيه ای رنج مي بره، راهايي وجود داره که مي تونید 

 :یه مي کنهبا استفاده از اون، بهشون کمک کنید. دکتر ماريسا اين موارد رو توص

آروم بهشون بگید اين روز جشنه و روزيه که بايد اونو برای همه عمر به خاطر بسپريد. پس اگه بخوان خودشون رو  ”

درگیر وزن کنن، در واقع طعم واقعي عروسي رو نمي چشن و اين روز دوباره تکرار نمیشه. عروس شاد و خندان بودن 

اشید. اگه حس مي کنید اين وضعیت از کنترل خارجه، پس بايد به يه درمانگر خیلي بهتر از اينه که عروس الغر و اخمو ب

مراجعه کنید. مغز خیلي ساده به چیزی که میگید گوش مي کنه. چون با کمي کمک مي تونید پیامای غذاها رو تغییر بديد 

 ” .و خیلي سريع و برای همیشه تغییر کنید

عروسیش لذت ببره و بدون به کار بردن روشای خطرناک، به اون برای اينکه يه عروس، از  اعتماد به نفستقويت 

رضايت بدني که مي خواد برسه خیلي مهمه. دکتر ماريسا مي گه اين ترفند ساده اما بسیار تاثیر گذاره، طوری که تونسته 

 .به خیلي از مراجعین خودش کمک کنه

مي تونیم با خودمون خیلي نامهربون باشیم، انتظارات و به نظر میاد کار کوچیکي باشه اما قول میدم واقعا کار کنه.  ”

عواقب غیر واقع گرايانه برای خودمون بذاريم، طوری خودمونو سرزنش کنیم که هیچوقت حتي فکرشم نمي کنیم سر 

بار  89هر روز صبح، ” . من مناسبم” يکي از دوتامون چنین باليي بیاريم. يه رژلب برداريد و روی آينه اتاقتون بنويسید: 

اين جمله رو تکرار کنید، وقتي پشت چراغ قرمز هستید، در حال مسواک زدن و هر وقتي که با خودتون تنها شديد اين 

جمله رو تکرار کنید. ظاهر، همه چیز نیست با اينکه سالم و متناسب بودن مهمه اما اجازه نديد اينا تو روز عروسي، شما 

 ” !رو تعريف کنن. همین حاال هم خوب هستید

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 افراد شاد، هرگز اين کارها را نمي کنند

 

شاد بودن، يک انتخاب است و همه ما مي توانیم آن را داشته باشیم. اما چگونه مي توانیم شاد بودن را بیاموزيم؟ مسلما 

ان بدهد. کارهايي هست که چنین افرادی هرگز انجام نمي مي تواند سرنخ هايي به دستم شادنگاهي به زندگي افراد 

 :دهند، بیايید مروری داشته باشیم بر اين موارد

 مقايسه کردن خود با ديگران1- 

 .ی را مي کشد. در مسیر خود بمانیدشادبرنه براون جمله بسیار زيبايي دارد: مقايسه، 

مطمئنا اين طبیعي است که نسبت به زندگي  .ا تضمین کرده ايموقتي به اين هیوال بها مي دهیم در واقع نارضايتي خود ر

ديگران کنجکاو شويم، اما گاهي ممکن است اين حس ساده به مرور تبديل به وسواس شود. مقايسه باعث شکل گرفتن 

 .خشم و قرباني شدن ذهن مي شود

ريم که با کنترل سرنوشت خود جلوی اين اعتیاد به مقايسه، درست مانند ديگر اعتیادها مخرب است: اما ما توانش را دا

عادت را بگیريم. عاشق موهبت ها، معايب و تجربیات خود شويد. دلیلي وجود دارد که فقط يکي از شما در اين دنیا 

 .هست. تنها کسي که هر روز بايد تالش کنید، بهتر از او شويد خودتان هستید

 پافشاری روی احساس پشیماني2- 
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ه خود را دوباره به ياد بیاوريم و از آنها درس بگیريم کاری سالم و طبیعي است. گاهي الزم است از اينکه تجربیات گذشت

 .برخي تصمیماتي که توسط خودتان گرفته شده، ابراز پشیماني کنید، چون نتیجه اش آنچه مي خواستید نشده است

. اگر اين کار را نکنید، خودتان را اسیر سعي کنید از اين حس پشیماني درس بگیريد و سپس دوباره به حرکت درآيید

يک تلخي کرده ايد. من زمان زيادی را صرف پشیماني درباره چیزهايي کردم که ديگر نمي توانستم تغییر دهم و انواع 

در ذهنم تصور مي کردم. گذشته شما را به اينجا آورده، پس نسبت به اشتباهاتي که انجام داديد و ” ای کاش  ”سناريو 

 .دادند شخصیت فعلي تان شکل بگیرد سپاسگذار باشید اجازه

 نپذيرفتن خودِ واقعیشان3- 

هیچ چیز الهام بخش تر از ديدن افرادی نیست که از صمیم قلب خود را پذيرفته و در آغوش گرفته اند. شادی واقعي 

. من بیشتر دوران نوجواني و تنها زماني به دست مي آيد که در مسیر آنچه ذهن، بدن و روحمان مي خواهد گام برداريم

جوانیم را به تنفر از هرچه درباره خودم بود گذراندم و سعي کردم خودم را بر اين اساس تغییر دهم. در واقع به کلي 

فراموش کرده بودم که شاد بودن يعني چه. تنها زماني متوجه اين احساس شدم و آن را درک کردم که ياد گرفتم خودم 

 .را بپذيرم

 ن ناراحتي های بي مورد به زندگيآورد4- 

تا زماني که ما انسان ها درگیر ارتباط های انساني مان باشیم، سطوحي از ناراحتي را نیز تجربه خواهیم کرد. چیزی که 

بايد خود را از آن دور کنید درگیر شدن در روابطي است که پیوسته غم و اندوه و خستگي برايتان به همراه دارند و در 

هستند و هیچ گونه بهبود، حمايت و انرژی بخشي در خود ندارند. همین که به خودتان اجازه اهمیت دادن به  کل مسموم

کسي را داديد حذف کردن آن شخص ديگر برايتان دشوار خواهد بود. يک گام به عقب برداريد و مشخص کنید آيا اين 

تان کم کند. اگر در آن شادی نديديد، بهتر است رابطه برايتان شادی مي آورد و يا قرار است پیوسته از حس شادي

مدتي از آن دوری کنید. اگر متوجه شديد واقعا دلتان برای برخي از عناصر آن رابطه تنگ شده است سعي کنید آرام 

 .آرام برش گردانید تا ببینید مي توانید اين رابطه را مجدد به روشي مثبت بازسازی کنید يا خیر

 .شادی کاری دروني است فراموش کردن اينکه5- 

مهم نیست که چقدر پول در حساب بانکي مان داريم يا بعد از اسممان چه عنواني مي آيد. دستاوردها و رفاه خارجي 

خوب و دوست داشتني است، اما اگر اجازه دهید شادی تان بسته به چیزهای خارجي باشد کل زندگي تان را صرف چیزی 

 .شادی از درون شکل مي گیريد بیهوده کرده ايد. شروع و پايان

 نويسنده: شیرين کريمي تراراني، نويسنده، جهانگرد و روانشناس
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 بهترين توصیه های يک متخصص پوست و مو درباره کنترل آکنه

 

مراجعه  پوست و موآکنه يکي از شايع ترين مشکالت پوستي است و ساالنه افراد زيادی برای درمان آن به متخصصان 

درگیر مي شوند و اين مشکل بیشتر در نوجوانان و جوانان  آکنهدرصد افراد در مقطعي از زندگي خود با  08مي کنند. 

سال شايع است. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان مي دهد طیف هجوم آکنه به افراد، به مرور  38تا  99در سنین 

ضي ديرتر اتفاق مي افتد. آکنه مي تواند افراد بالغ را زمان تغییر کرده است يعني برای بعضي زودتر از موعد و برای بع

 .سالگي، تازه خود را نشان دهد 77تحت تاثیر قرار دهد و همچنین ممکن است پس از 

پايین، تصور بد  اعتماد به نفسمي تواند در نتیجه خراش برداشتن پوست و همچنین به دلیل عوارض رواني مانند  آکنه

ماعي و افسردگي ايجاد شود. آکنه را مي توان با موفقیت درمان کرد و راه های زيادی برای درباره بدن، برداشت های اجت

 .بهبود آن وجود دارد از جمله بخار، نور آبي، درمان فتودينامیک، داروهای شیمیايي و داروهايي که پزشک تجويز مي کند

 
  عي، آکنه را از بین ببريدبا اين مکمل های طبی

دکتر آنجالي ماهتو متخصصص پوست به خوبي با مبارزه علیه آکنه آشنا است، چون خودش از نوجواني تا سنین بلوغ با 

اين مشکل درگیر بوده است. او دوست دارد افراد را در مورد آکنه و بهترين تجويزها و درمان های ترکیبي آموزش 

 :صیه های دکتر ماهتو را درباره درمان آکنه پوست برايتان آورده ايمدهد. در ادامه بهترين تو

يک متخصص پوست مي تواند مشکلتان را تشخیص دهد و همچنین برنامه  :به دنبال توصیه های پزشکي باشید1- 

 .درماني ايجاد کند که کمک کند عالئمتان بهبود يابد
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  )برنامه غذايي، چرخه قاعدگي، آکنهمانند تعداد دفعات بروز عوامل سبک زندگي  :يک دفترچه يادداشت نگه داريد2- 

رس و ديگر موارد را در اين دفترچه ثبت کنید. اين قند، لبنیات و غذاهايي که شاخص گلیسمي بااليي دارند (، سطح است

 .دفترچه به شما و پزشکتان کمک مي کند عوامل تحريک کننده را سريع تر شناسايي کنید

پوست صورت خود را دوبار در روز، با استفاده از تمیز کننده ای که مخصوص آکنه است شستشو دهید و تمیز 3-  

 .کنید

سعي کنید مرطوب کننده ای انتخاب کنید که  .از ژل مرطوب کننده سبک مرطوب کنید پوست صورت را با استفاده4- 

جوش زا نباشد و همچنین با به وجود آمدن جوش های سرسیاه مقابله کند. حتي پوست های چرب نیز به مرطوب کننده 

تمامیت سد پوستي و نیاز دارند، چون پوست چرب نمي تواند پوست را هیدراته کند. مرطوب کردن پوست برای حفظ 

 .همچنین سالمت کلي پوست ضروری است

استفاده از اين محصوالت قبل از خواب به باز شدن منافذ پوست،  :از محصوالت رتینوئید روی پوست استفاده کنید5- 

 .کاهش بروز جوش های سرسیاه و سرسفید و همچنین کاهش التهاب کمک مي کند

جوش داريد هفته ای يک مرتبه، پوست را به آرامي اليه برداری کنید. اين کار اگر پوستي چرب يا حساس در برابر 6- 

در بلند  .بالفاصله سلول های مرده پوست را از روی سطح پوست مي برد و در نتیجه ظاهر پوست روشن تر مي شود

دهید چون ممکن مدت، بروز جوش های سرسیاه را کاهش مي دهد. بسیار مهم است که اين کار را بیش از حد انجام ن

 .است باعث حساس شدن پوست و بدتر شدن اوضاع شويد

 .از يک ماسک صورت استفاده کنید تا منافذ پوست باز و پوست آرام شودهفته ای يک بار 7- 

تمام اين موارد ممکن است منجر به آسیب ديدگي پوست و  :جوش های خود را فشار ندهید و زخمي شان نکنید8- 

استفاده  سالیسیلیک اسید يا جای زخم برای همیشه شود. بهتر است از درمان های نقطه ای مانند تغییر رنگدانه ها 

 .کنید که آن منطقه را خشک مي کند و التهابش را کاهش مي دهد

برنامه غذايي، نقش کوچکي در مشکل پوستي برخي افراد دارد. معموال برنامه  :برنامه غذايي خود را چک کنید9- 

واند باعث بروز آکنه شود و بیشتر اين مشکل جنبه ژنتیکي و هورموني دارد، با اين حال روشي که در ادامه غذايي نمي ت

 :مي آيد را مي توانید پیش بگیريد

 مطمئن شويد به اندازه کافي نیکوتین آمید، زينک و ويتامینA  در برنامه غذايي خود استفاده مي کنید. 

 ای تصفیه شده هستند و غذاهای فرآوری شده اجتناب کنیداز خوردن غذاهايي که سرشار از قنده. 

  وی را محدود کنید پروتئیناستفاده از مکمل های. 

 باشد 3امگا ي برنامه غذايي را استفاده کنید که سرشار از روغن ماه. 

 م چرب از برنامه غذايي پرچرب استفاده کنیدبه جای برنامه غذايي ک. 
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 غذاهای سالمي که برای قند خون مشکل ايجاد مي کنند

 

 ظريف تعادل. ام ديده بکنید را تصورش که هورموني مشکل نوع هر کاربردی پزشکي دکتر عنوان به کار ها سال از بعد

 بین هماهنگ رقص. است ضروری خوابتان و جنسي میل انرژی، ساز، و سوخت خو، و خلق برای شما هورموني سیستم

 اين رفتن دست از. کند مي زيبا و سالم را تان زندگي که است ها سلول ها، هورمون ريز، درون غدد سیستم مغز،

 .کرد خواهد دور شما از را سالمت های جنبه تمام مقدس تعادل

 نشانه از يکي. افتید مي کار از نیز خودتان یفتندب کار از شما کورتیزول و انسولین لپتین، تیروئید، های هورمون وقتي

 قند کنترل از خارج رفتن پايین و باال. است کنترل از خارج خون قند مقاومتي الگوهای و هورموني تعادل عدم شايع های

 نمي که شکلي به غذا نبود در خشم احساس و خسته پذير، تحريک: کنید ريختگي بهم احساس شود مي باعث خون

 ولي بگیرند پیش در را خوردن غذا سالم الگوی کنند مي سعي من بیماران از بسیاری. بگیريد را خوردنتان جلوی توانید

 .دارند را خون قند و هورموني تعادل عدم مشکالت همچنان حال اين با

 به چیز کي اگر حتي. است متنفر جیزی چه از دارد دوست را چیزی چه بدنتان که کند مي بیني پیش کاربردی پزشکي

 تعادل برای سالم نا غذاهای خوردن دانند مي همه. دانست بهینه شما برای آن توان نمي باشد سالم کلي صورت

 خون قند مشکل همچنان اما دهید مي انجام درست را کارها همه شما اگر. نیست مناسب اصال خون قند و هورموني

 به مبتال افراد معموال شدم متوجه ها سال اين طي در که کنم فيمعر شما به را سالمي غذاهای خواهم مي ادامه در داريد

 .شوند مي تعادل عدم دچار خوردنشان با خون قند رفتن پايین و باال مشکالت
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 آگاو شهد1- 

 پايین گلیسمي با انتخابي را آن چون آيد مي حساب به قند برای مناسب جايگزيني و سالم ای کننده شیرين معموال آگاو

. کند مي بندی رتبه برند مي باال را خون قند سريع چقدر اينکه اساس بر را ها کربوهیدرات گلیسمي شاخص. دانند مي

 .خوب يا است بد غذا يک شويم متوجه اينکه برای است ساده بسیار راهي من نظر به که

. اندازد مي تاخیر به را نبد به آسیب دارد پايیني گلیسمي که حالي در است، فروکتوز از سرشار آگاو شهد که آنجا از

 کبدتان برای روند اين. دهد تغییر کبدتان در چربي و الکتات گلیکوژن، گلوکز، به را فروکتوز بدن که برد مي زمان کمي

 .باشد مرتبط انسولین به مقاومت و چرب کبد مشکل با تواند مي و است زا استرس بسیار

 غالت جوانه کامل، غالت گلوتن، بدون محصوالت: سالم غالت2- 

 خورده گلوتن بدون برچسب که غذاهايي حتي حال اين با. باشد بد تواند مي افراد بعضي برای گلوتن که دانیم مي را اين

 مي که دارند گلوتن به نسبت يکساني پروتئین ها جوانه يا کامل گلوتن، بدون غالت. باشند آور التهاب توانند مي نیز اند

 باال به منجر تواند مي موارد اين اضافه مقدار. آمیلوز قند از باشد سرشار همچنان و باشد ارتباط در التهاب با تواند

 .ديابت عالئم تمام شود، التهاب و انسولین به مقاومت خون، قند شديد رفتن

 دارند بااليي فروکتوز که هايي میوه3- 

 اينکه. شوند ساز دردسر توانند مي همچنان دارند خون قند مشکل که کساني برای اما هستند طبیعي قند حاوی ها میوه

 خوب چیز يک اما. آيد مي حساب به نشده فرآوری و کامل غذايي چون است ساده بگیريم نظر در سالم غذايي را میوه

 هايي میوه است مهم بسیار داريد خون قند مشکل اگر. دهد نشان را خود ديگر طوری است ممکن حدش از بیش هم

 فقط. دارند بسیاری درماني های جنبه چون نترسید ها میوه از اما. کنید محدود را گیالس و گالبي ه،هندوان سیب، مانند

 .بیاوريد بدست را کند مي کار برايتان خوبي به که مقداری و تعادل است کافي

 حبوبات4- 

 دارند خون قند کلمش که افرادی برای. است سالم کلي صورت به که است فیبر و نشاسته زيادی مقدار حاوی لوبیا

 من. شود التهاب ادامه و گاز و نفخ باعث تواند مي حبوبات در فیتاتها و لکتین های پروتئین بعالوه. نیست اينطور همیشه

 گیاه مخصوصا بخورند غذا سالم کنند مي سعي که دهد مي نشان را خود افرادی در بیشتر مشکل اين شدم متوجه

 به فرد يک برای چون اما است سالم غذايي حبوبات. کنند مي استفاده حبوبات از زياد پروتئین دريافت برای که خواراني

 .باشد همین همه برای شود نمي دلیل داده جواب خوبي

 ای نشاسته سبزيجات زيادی مقدار5- 

 است ممکن ای نشاسته سبزيجات زياد کردن اضافه با. دهد مي تغییر گلوکز به را ها کربوهیدرات سريع خیلي بدنتان

 همگي حلوايي کدو و چغندر زمیني، سیب مانند غذاهايي. باشید کرده کمک خونتان قند افزايش به بخواهید اينکه بدون
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 به حساسیت دوباره غذاها اين کردن محدود با اند توانسته دارند خون قند مشکل که افرادی اما هستند سالم غذاهايي

 هورمون تعادل و انسولین به حساسیت که همین شد اشاره ها میوه قسمت در که همانطور. بازگردانند را خود انسولین

 .دهید افزايش نیز را سالم بسیار غذاهای اين مصرف مقدار توانید مي بازگشت ها

 کول ويلیام دکتر: نويسنده
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 !اگر کم بخوابید مغزتان خودش را مي خورد

 

د به وجود بیاورد آشنا هستیم. حالتي که حتي ساده ترين کارها را به همه مابا سرگیجه ای که خستگي مي توان

نظر غیرممکن مي کند. تحقیقات جديد مي گويد اين حالت شايد به اين خاطر پیش مي آيد که کم خوابي مزمن 

باعث مي شود مغز خودش را بخورد در نتیجه آسیبي به مغز وارد مي شود که بي شباهت به آسیب مغزی افراد 

 .زايمری نیستآل

بررسي face -blockايتالیا با استفاده از نرم افزار اسکن  Marche Polytechnicدانشمندان در دانشگاه

کردند که چگونه کمبود خواب روی مغز موش ها تاثیر مي گذارد. آنها مشاهده کردند وقتي يک موش به مدت 

به نام سلول های آستروسیت ( واکنش روز بیدار نگه داشته مي شود، چگونه برخي سلول های خاص )  7

 .نشان مي دهند. اين تحقیقات نشان داد چنین حالتي به مرور زمان باعث خوردگي در مغز مي شود

با اينکه چنین حالتي در کوتاه مدت مي تواند مفید باشد و باعث از بین رفتن سلول های مضر شود، اما به نظر 

مي شود سلول ها به حالت فرسودگي بروند، در نتیجه سلول های مي رسد کم خوابي مزمن و بلند مدت باعث 

 :گفت  New Scientistسالم مغز خورده مي شوند. مايکل بلیسي مسئول اين تحقیقات در صحبت با

های سیناپس ) سازه هايي که برای ساخت سیگنال های مغزی کار  پروتئینما برای اولین بار نشان داديم که  ”

 مي کنند ( به معنای واقعي کلمه توسط آستروسیت ها خورده

 ” .مي شوند و دلیلش هم کم خوابي بود
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 :دکتر بلیسي افزود

 ” .مر و ديگر انواع نورون ها مشاهده شده استما اين را مي دانیم که فعال سازی میکروگلیا پايدار در آلزاي ”

به همین دلیل افرادی که از کمبود خواب طوالني مدت رنج مي برند، بیشتر در خطر اختالل های نوروني قرار 

دارند از جمله زوال عقل. با اين حال برای رسیدن به يک جمع بندی درست، تحقیقات بیشتری بايد انجام 

 .شود

 

 ود خواب داريم؟چگونه بفهمیم کمب

اگر شما هم از جمله کساني هستید که دچار کمبود خوابند، مواردی که در ادامه گفته مي شود برايتان آشنا 

 .خواهد بود

تحقیقات بسیاری تا به حال نشان داده اند کمبود خواب مي تواند روی میزان تمرکز و  :نمي توانید تمرکز کنید

ن دلیل است که برخي شرکت ها و کمپاني های مدرن برای کارمندان خود بهره وری فرد تاثیر بگذارد. به همی

 .فضايي به منظور استراحت در نظر مي گیرند

دانش آموزان مخصوصا به اين نکته توجه کنند! تثبیت حافظه،  :همیشه برخي چیزها را فراموش مي کنید

دش بیاورد، تنها زماني رخ مي دهد که ما زماني که مغز يک واقعه را ذخیره مي کند تا در آينده دوباره به يا
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خواب هستیم. بنابراين اگر مي خواهید آنچه آموخته ايد و يا مي خواهید به خاطر بسپاريد تثبیت شود خوب 

 .بخوابید

به اندازه کافي نخوابیدن همچنین باعث مي شود بیشتر در معرض حوادث قرار بگیريم. به  :دائما خطا مي کنید

ساعت مي خوابیم واکنش ها، تعادل و درک عمیق دچار  2وقتي کمتر از  leep Foundation National Sگفته

 .مشکل مي شوند و به همین خاطر بیشتر در معرض حوادثي مانند تصادف ماشین قرار مي گیريم

بر کسي پوشیده نیست که خستگي مي تواند باعث شود حساس و زودرنج شويم، اما بر  :سرحال نیستید

قات کساني که کمتر مي خوابند بیشتر در معرض ناراحتي و افسردگي قرار دارند. حتي میل جنسي اساس تحقی

 .در اين افراد فروکش مي کند

بسیاری از تحقیقات تا به حال کمبود خواب را به کاهش ايمني بدن ربط داده اند.  :دائم مريض مي شويد

ارزشش را دارد تا با يک برنامه ريزی درست بنابراين اگر مي خواهید تابستان دچار مريضي نشويد پس 

 .ساعات خواب خود را تنظیم کنید

 نويسنده: جني کوک
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 ماست بخوريد تا استخوان هايتان سالم بماند

 

و مقدار زيادی از ويتامین های ضروری مي شناسیم. بنابراين جای  پروتئینرا به عنوان منبعي مناسب از کلسیم،  ماست

 .تعجب نیست که يک تحقیق جديد، اين غذای ساده را با سالمت استخوان ها مرتبط دانسته است

پوکي استخواني کمک کند و خطر تحقیقات کالج ترينیتي دوبلین نشان داده مصرف باالی ماست مي تواند به تراکم 

را کاهش دهد، بیماری ای که منجر به ضعیف شدن استخوان ها مي شود و آنها را بیشتر در خطر شکستگي  استخوان

 .قرار مي دهد

 
  چگونه برای رشد موها از ماست استفاده کنید؟

 نتايج تحقیقات

ساله و باالتر را مورد بررسي قرار دادند و از پرسشنامه ای برای جمع آوری اطالعات، درباره  68فرد بالغ  0.398محققان 

 .رژيم غذايي و سبک زندگي شان استفاده شد

درصد  0تا  3استفاده مي کردند، نسبت به کساني که اصال ماست نمي خوردند  ماستمشخص شد کساني که مرتب از 

درصد خطر پوکي استخوان  77و  31وان بیشتری دارند. همچنین در مردان و زنان به ترتیب تراکم مواد معدني استخ
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کاهش مي يابد. افرادی که ماست استفاده مي کردند حتي در تست های تناسب اندام هم عملکردی بهتر از خود نشان 

 :دادند. سرپرست اين تحقیقات ايمون لیرد گفت

ماست مي تواند سالمت استخوان را بهبود ببخشد، اما برای اثبات به تحقیقات  اطالعات نشان مي دهد افزايش مصرف ”

  B، ويتامین های Dبیشتری در آينده نیاز است. پیام اصلي تحقیق آن بود که ماست منبعي غني از ريز مغذی ها، ويتامین

است که باعث چنین تاثیر مفیدی و کلسیم و همچنین پروتئین و پروبیوتیک است. ما فکر مي کنیم ترکیبي از اين موارد 

 .شده است

دکتر لیرد همچنین تاکید کرد که اين تحقیقات مشاهده ای بوده، يعني نمي تواند علت و معلول را مشخص کند. با اين 

حال تحقیقات عوامل خارجي مانند سن، فعالیت فیزيکي، سیگار کشیدن، مصرف الکل و ديگر شاخص های سالمت را در 

 .نظر گرفته است

يکي از عواملي که بايد درباره ماست ها رعايت کنید، اين است که بسیاری از آنها سرشار از قند ها و شیرين کننده های 

 .اضافه شده هستند، پس حتما برچسب روی ماست ها را مطالعه کنید
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 شیر کامل در برابر شیر کم چرب ، کدامیک برايتان بهتر است؟

 

، کلسیم و  Dه از فروشگاه ها مي خريد از شیر کامل گرفته تا شیر کم چرب مقدار يکساني ويتامینتمام شیر هايي ک

چربي موجود در آنها است. شیر کامل در هر فنجان برای بدن محیا مي کنند. تفاوت اصلي میان شیرها مقدار  پروتئین

شیرهای کم چرب معموال در هر فنجان کمتر از يک گرم چربي  .چربي اشباعگرم  7گرم چربي است به همراه  0حاوی 

 .دارند

 .در سال های گذشته همیشه گفته مي شد که شیر کم چرب يا بدون چربي را بايد به شیر های پرچرب ترجیح داد

کمتری دارند و در مقايسه با شیرهای پرچرب  کالریا کم چرب فکرِ پشتِ اين توصیه آن بود که گزينه های بدون چربي ي

 .ستندبرای قلب مفید ه

 .با اين وجود تحقیقات جديد اين نظريه را زير سوال برده است

نتايج برخي از تحقیقات جديد نشان داده وقتي افراد محصوالت پرچرب مانند شیر کامل استفاده مي کنند خطری مربوط 

 .برايشان پیش نمي آيد اضافه وزنبه افزايش 

نیات پرچرب به جای کم چرب حتي تواند خطر اضافه وزن و ابتال به در واقع برخي تحقیقات اظهار کرده اند خوردن لب

 .ديابت را نیز کاهش دهد
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بنابراين با در ذهن داشتن نتايج اين تحقیقات از متخصصان اين سوال پرسیده مي شود که آيا هنوز طرفدار لبنیات کم 

 .چرب هستند يا نظرشان تغییر کرده است

 .چنان به تحقیقات بیشتری نیاز استدر واقع برای اثبات اين موضوع هم

چرب نبايد ترسید اما  سالم گنجاند. در حالي که از لبنیات پر برنامه غذاييتمام انواع لبنیات را مي توان در يک 

متخصصان همچنان تاکید دارند که در باال بردن چربي محصوالت لبني که استفاده مي کنید احتیاط نمايید و ناگهاني 

 .مقدارش را افزايش ندهید

 خطر ديابت

رابطه بین  بین مصرف لبنیات و خطر ابتال به ديابت رابطه ای وجود دارد با اين حال محققان همچنان در حال شفاف سازی

 .اين دو هستند

تحقیق درباره افزايش مصرف لبنیات و تاثیر آن روی  90به بررسي نتايج  7893برای مثال يک تحقیق در سال 

 .پرداخت 7پیشگیری از ديابت نوع 

منتشر شد اظهار مي کرد ممکن است چندين   Metabolism Clinical and Experimentalدر 7890مقاله که سال 

 .وجود داشته باشد 7تاثیر لبنیات روی پیشگیری از خطر ديابت نوع  دلیل برای

لوسین و يا ديگر مشتقات لبنیات مي توانند روی عملکرد میتوکندری تاثیر بگذارند، روی باکتری های روده تاثیر بگذارند 

 .و يا برخي از عوامل التهابي را کاهش دهند

 .همچنان تحت بررسي قرار دارد 7ع تفاوت بین شیر کم چرب و پرچرب و خطر ديابت نو

 97فرد بالغ باالی  3.888منتشر شد نتايج تحقیق روی بیش از   TIMEکه نتايجش در مجله 7896بر اساس تحقیق سال 

نوع از محصوالت جانبي شیر کامل در خونشان باال است نسبت به کساني که مقدار اين سه  3سال نشان داد آنهايي که 

 .هستند 7ن است کمتر در خطر ابتال به ديابت نوع نوع در خونشان پايی

 .داشته باشند 7اين يعني محصوالت پر چرب مي توانند تاثیر بیشتری روی پیشگیری از ابتال به ديابت نوع 

اگر خوردن غذاهای کم چرب ) مانند شیر کم چرب ( دريافت غذاهای قندی را افزايش دهد اين مي تواند تاثیری منفي 

 داشته باشد افزايش وزنيا  7وع روی ديابت ن

 شیر پرچرب، شیر کم چرب و افزايش وزن
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 کاهش وزنپرچرب مقدار بیشتری کالری و چربي دارد بنابراين در تئوری به نظر مي رسد انتخاب شیر کم چرب به شیر 

 .کمک مي کند

فرد بالغ نشان داده کساني که بیشترين  90.888با اين حال شايد چنین نباشد. اطالعات بدست آمده از بیش از 

 .هستند چاقيمحصوالت پرچرب را استفاده کرده اند در واقع کمتر در خطر افزايش وزن و 

 .اضافه وزن داشتن يا چاقي خطر ابتال به سندروم متابولیک را افزايش مي دهد

باال، دور کمر بیشتر، تری گلیسیريد  فشار خونندروم متابولیک مي تواند شامل عوامل خطری از جمله: قند خون باال، س

 .باالی خون يا کلسترول باالی خون باشد

 .به بررسي ارتباط بین مصرف لبنیات، نوع لبنیات مصرفي و خطر سندروم متابولیک پرداخت 7896يک تحقیق در سال 

 .ه ای معکوس بین مصرف لبنیات پرچرب و خطر سندروم متابولیک بردندمحققان پي به رابط

اين رابطه در لبنیات کم چرب ديده نشده است. محققان از اين تحقیق به نتیجه رسیدند که توصیه برای استفاده نکردن 

 .از لبنیات پر چرب اشتباه است

 .کنند همچنان به تحقیقات بیشتری نیاز دارد دلیل اينکه چرا لبنیات پرچرب مي توانند از افزايش وزن جلوگیری

يکي از داليلي که چرا لبنیات پرچرب چنین تاثیری دارند آن است که غذاهای پرچرب مانند آجیل ها مي توانند باعث 

 .طوالني مدت تری داشته باشید و نیازی به خوردن غذای زياد پیدا نکنید احساس سیریشوند 
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 .مي خوريد میلتان به خوردن غذاهايي که قند باال دارد بیشتر مي شود وقتي غذاهای بدون چربي

 .نکته مهم اين است که نبايد فقط به مواد مغذی و میزان کالری دقت کنیم بلکه چربي نیز اهمیت دارد

يگزين پايین آوردن میزان مصرف چربي های اشباع شايد به دلیل برخي مسائل پزشکي کمک کننده باشد اما اگر آن را جا

 .های تصفیه شده بکنید به سالمتتان کمکي نمي کند کربوهیدراتمقدار زيادی 

 مزايای لبنیات ارگانیک برای سالمت

 

ربي و کالری برای شیر يکي ديگر از مواردی که برای مزايای سالمت شیر در نظر گرفته مي شود در کنار محتوای چ

 .ارگانیک بودن يا نبودن است

مفید برای قلب دارند و همچنین آهن و  3امگا برخي تحقیقات نشان مي دهند لبنیات ارگانیک مقدار بیشتری چربي های 

 .بیشتری نیز دارند  Eويتامین

 شیر کم چرب بخوريم يا پر چرب؟

یر میزان حمايت از خوردن شیر کم چرب به جای پرچرب کاهش پیدا کرده. همانطور که گفته شد بر اساس تحقیقات اخ

، سندروم متابولیک و افزايش وزن نیز 7تحقیقات نشان داده خوردن شیر پرچرب به کاهش خطر ابتال به ديابت نوع 

 .کمک مي کند
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ل های سیری قوی تری به مغز ارسال کند تا خوردن لبنیات پرچرب به جای کم چرب يا بدون چربي مي تواند سیگنا

سريعتر و طوالني تر احساس سیری کنید. با اين حال محققان همچنان در حال بررسي شیرهای کم چرب و پر چرب و 

 .تاثیرشان روی بدن هستند

 .اگر پزشکتان به شما گفته از لبنیات کم چرب استفاده کنید همچنان به توصیه او پايبند باشید

 .یات کم چرب را به پرچرب ترجیح مي دهید مشکلي ندارداگر لبن

فقط به خاطر بسپاريد اگر به خاطر نبود چربي کربوهیدرات های زيادی اضافه کرديد ممکن است توفیقي برای سالمتي 

 .تان نداشته باشد

 .ربي اشباع تمرکز کنیدبايد به غذا و برنامه غذايي تان به صورت يک کل نگاه کنید نه اينکه فقط روی يک چیز مانند چ

 .لبنیات کم چرب و پر چرب هر دو مي توانند داخل يک برنامه غذايي متعادل قرار بگیرند
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 چگونه بفهمیم که در مسیری درست، وزن کم مي کنیم؟

 

 با که است اين حقیقت اما. ايم کرده شدن زده خجالت برای ديگر آن را تبديل به موضوعي  کاهش وزنبا پرهیز از بحث 

مي کنیم. اين چیزی نیست که بخواهیم از آن خجالت بکشیم و يا از آن فرار کنیم. با  به سالمت خود کمک کاهش وزن

 .کاهش وزن درست به بدنتان نشان مي دهید که چقدر دوستش داريد

 چگونه وزن کم کردن است که بسیار اهمیت دارد

، کاهش وزن را به خاطر سود پولي شان دستخوش تغییر کرده اند الغریبرخي ارائه دهندگان برنامه های تناسب اندام و 

ن است کاهش وزن بد به نظر برسد. وعده های توخالي و عکس های قبل و بعدی که هیچ شباهتي و به همین دلیل ممک

 .به يکديگر ندارند، در ذهن افراد تاثیر منفي مي گذارند

کاهش وزن بايد فرآيندی مثبت و لذت بخش باشد. رمز کار اين است که با تغییراتي کوچک در مسیر کاهش وزن، غذا و 

م. در ادامه سه مورد از تغییر ذهنیت های مورد عالقه خودم را به شما مي گويم. با استفاده از سبک زندگي شروع کنی

آنها نه تنها مي توانید وزن کم کنید، بلکه مي توانید به عنوان يک فرد سالم تر زندگي کنید: رواني، فیزيکي و احساسي. 

 .امیدوارم که آنها را امتحان و نتايج زيبايش را تجربه کنید

 .از روند کاهش وزن لذت ببريد1- 
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کور کورانه برای رسیدن به خط پايان وزن ايده آل، تالش نکنید. در عوض از اين زمان به عنوان فرصتي برای بیشتر 

شناختن خود استفاده کنید. در طول جريان کاهش وزن، عاشق غذاها و حرکاتي مي شويد که باعث مي شوند احساس 

 .اتي جديد مي سازيد که به زندگي روزمره تان شادی و عالقه اضافه مي کندبعالوه، عاد .زندگي کنید

 .فوق العاده ساده نگهش داريد2- 

ايجاد يک تغییر سبک زندگي جديد به نظر بسیار سخت مي آيد. کلید کار اين است که به آرامي شروع کنید و ساده 

دقیقه پیاده روی شروع  98لم در هر وعده و روزانه نگهش داريد. برای مثال مي توانید با اضافه کردن يک غذای سا

 .کنید. اين پیشرفت های کوچک مي توانند تفاوت های بزرگي ايجاد کنند و راه را برای تغییرات بزرگ تر هموار کنند

 .هر روز خود را از عشق سرشار کنید3- 

با عادت های بد و ساخت عادت های  عشق به خود، چیزی است که به شما قابلیت در آغوش گرفتن زندگي، قطع رابطه

خوبي که هم برای شما و هم دنیايتان منفعت دارد را مي دهد. اگر فکر نمي کنید اليق زندگي و بدني که آرزويش را 

داريد هستید پس قادر به دريافتش هم نخواهید بود. عشق به خود و قدرداني، اولین گام به سوی کاهش وزن است و 

 .روز، خود را به انجام آن متعهد کنید چیزی است که بايد هر

 نويسنده: جنیفر دنیمشاور و مربي ورزشي
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 با اين غذاها، پوست خود را در برابر آفتاب محافظت کنید

ديگر به روزهای گرم و آفتابي سال رسیده ايم و در چنین مواقعي همیشه مراجعیني دارم که نمي دانند چگونه خود را 

ورشید محافظت کنند. من آنها را مقصر نمي دانم چون اطالعات متناقض زيادی در اين باره وجود دارد. از آسیب نور خ

اصل حرفي که مي خواهم بزنم اين است: غذا اولین خط دفاعي ما است. آنچه مي خوريم مي تواند تاثیری بزرگ روی 

ها و سبزيجات خاص، مواد خامي به ما مي دهد  چگونگي مقابله پوست با نور خورشید داشته باشد. خوردن برخي از میوه

 .کنیم ايجاد خود پوست برای محافظتي اليه يک که بتوانیم با استفاده از آن، 

 
در ادامه مي خواهم چند توصیه و ترفند که برای محافظت پوست در اين ماه های گرم استفاده مي کنم را با شما در میان 

 :بگذارم

 بحگاهي خود، مقداری سبزيجات چلیپايي اضافه کنیددر آب سبزيجات يا اسموتي ص

 

غذاهايي که در اين خانواده قرار مي گیرند عبارتند از بروکلي، کلم، کلم بروکسل و گل کلم. اين سبزيجات به داشتن 

کمک مي کند. گل   UVآنتي اکسیداني به نام سولفورافان معروفند که به محافظت سلول های بدن در برابر اشعه های

کلم همچنین منبعي غني از هیستیدين است که باعث تولید مقدار سالمي از اسید يوروکانیک مي شود که خود محافظت 

کننده ای طبیعي است. من اخیرا در اسموتي هايم از گل کلم استفاده مي کنم. گل کلم حالتي خامه ای به اسموتي هايم 

 .مي دهد

 به آب خود، کمي مرکبات اضافه کنید

http://www.kermany.com


 
 

 

  Cاين کار نه تنها تامین آب بدن را دلنشین تر مي کند بلکه مرکباتي مانند لیمو و پرتقال سرشار از ويتامین انجام

مانند آنتي اکسیدان عمل مي کند. با راديکال های آزاد مقابله مي کند، پوست را سالم و دور از خطر   Cهستند. ويتامین

 .ن مرکبات را داخل بطری آب خود نگهداری کنیدسرطان نگه مي دارد. حتي مي توانید مقداری از اي

 از ساالد میوه لذت ببريد

مقداری هندوانه و زردآلو را به صورت مکعبي برش دهید و آنها را به همراه دانه های انار، داخل يک کاسه قرار دهید 

تقال مقداری آنتي اکسیدان است بلکه پر  Cاين ترکیب، نه تنها سرشار از ويتامین .و روی آنها کمي آب مرکبات بريزيد

را کاهش مي دهند. هندوانه حاوی لیکوپن  UVBکاروتنوئید نیز در خود دارد. اين مواد شیمیايي گیاهي تاثیر تشعشعات 

است که از آفتاب سوختگي و سرطان پوست پیشگیری مي کند، دانه های انار نیز اليه های بااليي پوست را تقويت مي 

 .کنند

 خود از اسپاسپیرولینا استفاده کنید برنامه غذاييدر 

نور خورشید مي رسد  من هر روز به داليل زيادی از اسپیرولینا استفاده مي کنم. وقتي نوبت به محافظت در برابر

برابر قدرت  788اسپیرولینا حاوی آنتي اکسیداني به نام آستاکسانتین است. اين ماده شیمیايي گیاهي، بیش از 

محافظت کند. مي توانید   UVرا دارد و نشان داده مي تواند پوست و چشم ها را از آسیب اشعه های  Eويتامین

 .ود استفاده کنیداسپیرولینا را در اسموتي يا آب سبزيجات خ

 هر روز کمي شکالت تلخ میل کنید
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درصد کاکائو داشته باشد، هرچه تیره تر بهتر. شکالت تلخ چهار برابر  28مطمئن شويد شکالتي که مي خريد حداقل 

 .بیشتر از چای سبز در خود آنتي اکسیدان دارد. به دنبال انواع خوش کیفیت و ارگانیک آن باشید
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 پوست کودک خود را در برابر آفتاب محافظت کنیم؟ چگونه

 

است که بیرون برود و زير نور خورشید مشغول بازی شود. اما بسیار مهم است که  کودکهوای گرم بهترين فرصت برای 

ن خود در برابر اشعه های آفتاب اطمینان حاصل کنید. دکتر آنجالي ماهتو در اين مقاله مهم تري کودکاز محافظت پوست 

 :را با ما درمیان مي گذارد آفتابتوصیه های پوستي در برابر نور 

  ( UV )پوست کودکان و فرابنفش

ماه، مقدار کمي  6پوست های جوان بیشتر در معرض آسیب پذيری در برابر اشعه فرابنفش قرار دارند. کودکان کمتر از 

ت کودکان در اين سن برای استفاده از ضد آفتاب مالنین دارند. مالنین رنگدانه ای در پوستشان است و همچنین پوس

ماهگي مي  6بسیار حساس است. بسیار مهم است که کودکان را زير نور مستقیم خورشید رها نکنیم. بعد از گذشتن از 

 .توانید به پوست کودک ضد آفتاب بزنید

 در ضد آفتاب به دنبال چه باشیم؟

  UVBو  UVAدر برابر نور های SPF 30ع الطیف باشید که با حداقل توصیه مي شود به دنبال کرم های ضد آفتاب وسی

دقیقه قبل از اينکه بیرون برويد کرم بزنید و بعد از شنا کردن يا  38از پوست محافظت کنند. به خاطر داشته باشید 

 .عرق کردن دوباره، از کرم استفاده کنید

 محافظت نوزادان و کودکان در برابر نور خورشید

بعد از ظهر به دنبال سايه باشید، چون خورشید در اين ساعات گرم ترين حالت ممکن را  3صبح تا  99های  بین ساعت

 .بعد از ظهر پیاده روی کنید 0صبح يا بعد از  98دارد. قبل از ساعت 
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 لباسي سبک تن فرزند خود بکنید که دست ها و پاهايش را بپوشاند. 

 ودکتان را محافظت کنیدبا يک کاله مناسب سر، گردن و گوش های ک. 

  برای نوزادان و کودکاني که سن پايیني دارند، کالسکه های دارای پوشش نیز مي توانند به عنوان اليه محافظتي

 .اضافه عمل کند

 

 اگر کودکمان آفتاب سوخته شد چکار کنیم؟

د بايد هرچه سريع تر به دنبال ش آفتاب سوختگيماه دچار  97دکتر آنجالي ماهتو توضیح مي دهد اگر يک کودک کمتر از 

ماه اين موارد توصیه  97درمانش باشید، چون ممکن است مشکل تبديل به وضعیتي شديدتر شود. برای کودکان باالی 

 :مي شود

 .سريع عمل کنید و از آفتاب خارج شويد 1– 

اب سوختگي التیام بیابد. به نواحي تحت تاثیر قرار گرفته را پوشش دهید و کودک خود را در سايه نگه داريد تا آفت

 .کودک لباس پنبه ای رها بپوشانید تا پوست آفتاب سوخته بتواند نفس بکشد

 .مرتب از داروهای التیام دهنده درد بدون نیاز به نسخه استفاده کنید2- 

 .تا پوست شروع به آرام شدن کند

 .پوست را خنک کنید3- 

دقیقه روی  97انید يک حوله مرطوب شده با آب خنک را نیز به مدت يک کمپرس خنک را روی پوست بمالید. حتي مي تو

 .محل آفتاب سوختگي قرار دهید. يا مي توانید کودک را به يک دوش آب سرد ببريد. دمای آب را زير ولرم نگه داريد

ودک را حتما مطمئن شويد هنگام دوش گرفتن آب آرام پايین بیايید و با تمام قدرت باز نباشد. اگر پوست تاول زد ک
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برای دوش گرفتن به حمام ببريد، اما هنگام خشک کردن حوله را مخصوصا روی جاهايي که تاول زده نکشید بلکه خیلي 

 .آرام فقط رطوبت را با حوله بگیريد

 .از مرطوب کننده استفاده کنید4- 

شود. تداوم مالیدن اين کرم ها بعد از يک حمام يا دوش از يک کرم يا لوسیون بي عطر استفاده کنید تا پوست آرام 

ضروری است تا جلوی شدت ظاهر پوسته پوسته محل آفتاب سوختگي را بگیرد. آلوئه ورا نه تنها تاثیر التیام بخش روی 

پوست دارد بلکه به عنوان يک ضد التهاب نیز عمل مي کند. مواظب باشید کرم هايي که حاوی بنزوکائین يا لیدوکائین 

 .نکنید. اين موارد گرما را در پوست نگه مي دارند و يا باعث تحريک پوستي موضعي مي شوندهستند را استفاده 

آفتاب سوختگي مي تواند از دست دادن مايعات در سراسر بدن را افزايش دهد. به  .بدن را هیدراته نگه داريد5- 

 .زودتر اتفاق بیفتد کودک خود مقدار زيادی آب بدهید تا از کم آب شدن بدنش پیشگیری شود و ريکاوری

به کودک خود بیاموزيد که تاول ها را باز نکند، چون اين کار باعث عفونت و زخم مي  .تاول ها را به حال خود بگذاريد6- 

 .تاول را که به حال خود بگذاريد ظرف يکي دو روز خودش التیام پیدا مي کند .شود

 نويسنده: بکي فلچر
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 روی زندگي جنسي تاثیر بگذارد؟چگونه ورزش مي تواند 

 

مسلما تا به حال شنیده ايد که مرتب ورزش کردن، مي تواند خطر مشکالت مزمن نظیر ديابت، بیماری های قلبي يا پوکي 

استخوان را کاهش دهد اما تحقیقات جديد نشان داده اند که ورزش مي تواند تاثیر شگفت انگیز ديگری نیز داشته 

 .جنسيزندگي  باشد: بهبود

مرتب ورزش کردن در مردان مانند وياگرا طبیعي عمل مي کند، ورزش با کاهش مشکالت نعوظ در آقايان در ارتباط 

ماه وارد برنامه ورزشي منظمي با شدت  1است. در يک تحقیق مردان میان سالي که فعالیت بسیار کمي داشتند به مدت 

گزارش مي شد. در طي اين دوره عملکرد جنسي اين افراد به باال شدند و در کنارش فعالیت جنسي شان نیز مرتب 

 .صورت چشمگیری افزايش پیدا کرد

تحقیقات در خانم ها نشان داده آنهايي که به صورت فیزيکي فعال هستند میل و لذت جنسي باالتری نسبت به زنان يکجا 

 .ان خون در قسمت تناسلي خانم ها استنشین دارند. محققان بر اين باورند که دلیل بهبود میل جنسي، افزايش جري

در مردان را نیز توجیه مي کند. تغییر تصور فرد از بدن خود به  افزايش میل جنسيافزايش و بهبود جريان خون، 

واسطه ورزش نیز مي تواند تاثیرگذار باشد. مردان و زناني که ورزش مي کنند، خود را از نظر جنسي مطلوب تر مي بینند 

انعطاف پذيری حاصل از ورزش نیز به اين امر کمک مي  و استقامت قدرت،. شود مي به رابطه بهتری  که همین منجر

 .کند
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بعالوه، فعالیت فیزيکي ، مخصوصا تمرينات قدرتي ، مي توانند سطح تستوسترون را افزايش دهند که مي تواند میل 

ورزش کردن مي تواند با کاهش تستوسترون تاثیر  جنسي در خانم ها و آقايان را افزايش دهد. با اين حال بیش از حد

معکوسي داشته باشد. تحقیقات جديد نشان داده آقاياني که به صورت مرتب ورزش هايي با شدت باال انجام مي دهند 

میل جنسي پايین تری دارند. در حالي که اين نگراني بالقوه برای ورزشکاران حرفه ای و يا ديگر کساني که بدون 

مناسب، بیش از حد به خود فشار مي آورند وجود دارد اما مسئله ای نیست که بسیاری از ما بخواهیم نگرانش ريکاوری 

 .باشیم

در مورد تاثیر رابطه جنسي بر ورزش، مدت ها گفته مي شد که داشتن رابطه جنسي قبل از يک رقابت ورزشي مي تواند 

 .باعث کاهش سرسختي و قدرت شود

داني از اين باور نمي کنند. در يک تحقیق که روی ورزشکاران مرد انجام شد محققان به بررسي اما تحقیقات حمايت چن

عملکرد ورزشي آنها يک روز پس از رابطه جنسي با همسرانشان پرداختند و سپس همین آزمايش را شش روز پس از 

 .شترابطه جنسي انجام دادند. بین يک روز فاصله و شش روز هیچگونه تقاوتي وجود ندا

محققان، داشتن رابطه جنسي تا دو ساعت قبل از فعالیت ورزشي را بدون مشکل مي دانند البته اگر اين رابطه روی 

کمبود خواب فرد تاثیر نگذارد. حتي گفته مي شود رابطه جنسي با آرامش دادن به فرد باعث مي شود عملکرد بهتری نیز 

 .داشته باشد

از به آزمايش دارد، از جمله تفاوت تاثیر رابطه جنسي روی عملکرد ورزشي در اما همچنان موارد زيادی هست که نی

 .مردان و زنان. به نظر مي رسد تاثیر رابطه جنسي روی فعالیت فیزيکي از فردی به فرد ديگر متفاوت باشد

فت بستگي به اگر برايتان سوال است که آيا رابطه جنسي نیز مي تواند به عنوان يک ورزش به حساب بیايد، بايد گ

مدت زمان و شدت آن دارد. در يک تحقیق که روی افراد بالغ جوان صورت گرفت، محققان دريافتند رابطه جنسي دقیقه 

  .(مي سوزاند ) میزان کالری که مردان مي سوزانند بیشتر است کالریای سه تا چهار 

برای بیشتر افراد، رابطه جنسي آنقدر طول نمي کشد که بخواهد میزان کالری خیلي زيادی را بسوزاند. در يک تحقیق 

دقیقه تمرين روی تردمیل با سرعت متوسط مقايسه کردند. میزان  38يک رابطه جنسي معمول را با  کالری سوزیمیزان 

 .بود کالری که روی تردمیل سوزانده شد، بیش از سه برابر رابطه جنسي
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 آيا رابطه شما با ورزش سالم است؟

 

 سريع تربدو، پايین تر برو، بیشتر عضله ها را بکش، بیشتر بهتر است درسته؟

من هم همین فکر را مي کردم اما بعد از گذراندن يک دهه در صنعت تناسب اندام چیزی مرا تغییر داد: وقتي دائم 

صد بوديم! در واقع از ورزش چیزی مي خواستیم که نمي توانست به ما در 978خود را مجبور مي کرديم و به دنبال 

من اين را به وضوح ديدم، چون خودم در آن موقعیت بودم. سال ها خودم را گول مي زدم که مي توانم کامل  .بدهد

ن به چنین و اراده ای غیر قابل تزلزل. همیشه فکر مي کردم ورزش، راه رسیدن م استرس بدون بیشتر، انرژی باشم. 

 .جايي است

در آرام کردن روند و استراحت دادن بود که توانستم آنچه به دنبالش بودم را پیدا کنم. اما اين فرآيندی طوالني بود و 

شگفت انگیز ترين بخش آن اينجا بود که به يافتن پاسخ مربوط نمي شد، بلکه به سوال پرسیدن مربوط بود. آيا آماده ايد 

 :قت رابطه خود با ورزش پي ببريد؟ اين پنج سوال مهمي است که بايد در نظر بگیريدکه به سالمت و صدا

 آيا محکم پای دنبال کردن يک برنامه ورزشي ايستاده ايد؟

با اينکه داشتن يک برنامه ورزشي منظم برايتان مهم است، بايد به اندازه کافي انعطاف نیز داشته باشید تا بتوانید آنچه 

فاقي که در زندگي پر مشغله تان پیش مي آيد را حساب کنید. قبل از شروع هر ورزشي ابتدا از خود حس مي کنید و ات

http://www.kermany.com


 
 

اين سوال را مي پرسم، االن چه چیزی مي خواهم؟ گاهي دقیقا همان چیزی است که برايش برنامه ريخته ام و گاهي نیز 

 .به اين سوال بهتر باشد کمي تمرين کنیدبرعکس. اگر تازه شروع به ورزش کرده باشید شايد قبل از جواب دادن 

بیشتر به عمق خود برويد و از خود بپرسید: سطح استرسم چگونه است؟ آيا درست خوابیده ام؟ گرسنه ام، خسته ام، 

دلم يک چرت مي خواهد؟ و يا حسابي روی فرم هستم و مي خواهم عالي کار کنم؟ با خود صادق باشید و اجازه دهید 

 .ای ورزش يک روز راهنمايي تان کندصدای درونتان بر

 ورزش مي کنید تا اين اجازه را پیدا کنید که هرچه دوست داريد بخوريد؟2- 

تان را محدود کنید و يا در زندگي، به خودتان  برنامه غذاييبگذاريد يک چیز را روراست بگويم: من نمي گويم که که 

سال پیش خودم  98دائم گرسنگي دهید. حتي نمي گويم خود را از غذاهايي که دوست داريد محروم کنید. به کاری که 

 انجام مي دادم مراجعه

مرز فرسودگي مي رسیدم و سپس بعد از آن، يک همبرگر کامل و کلي مي کنم: آنقدر به خودم فشار مي آوردم تا به 

شیريني مي خوردم. به شدت گرسنه مي شدم و به دنبال تقويت انرژی خودم بودم. اما ورزش کردن برای چنین هدفي، 

 .فقط مرا از هدف واقعیم دورتر و دورتر مي کرد

 ندگي کاملي داشته باشید؟آيا بعد از ورزش، آنقدر خسته هستید که نمي توانید ز3- 

بعد از ظهر به خواب مي رويد و خیلي خسته و بي حال در خانه مي گرديد؟ با اينکه به چالش کشیدن خود و احساس  2آيا 

بسیار عالي است. ورزش به شدت سنگین مي تواند منجر به انواع مشکالت سالمت شود. بیش از حد  کالریسوزاندن 

وامل کار کردن بدن باعث کج خلقي، مشکل در خوابیدن، خستگي آدرنال و افزايش تولید کورتیزول )هوروني که از ع

ورزش از منطقه امن خود خارج شديد، است( و باعث ضعف سیستم ايمني بدن نیز مي شود. اگر در طول  افزايش وزن

اما پس از آن حس فوق العاده ای داشتید خوب است کاری که مي کنید را ادامه دهید. اگر نه، کمي روتین خود را تغییر 

 .دهید

 آيا وقتي يک ورزش را جا مي اندازيد احساس گناه مي کنید؟4- 

غله به خانه برگشته ايم و به جای اينکه به ورزش برويم، همه ما چنین چیزی را تجربه کرده ايم: پس از يک روز پرمش

روی مبل دراز کشیده ايم. سوال من از شما اين است: وقتي يک ورزش را جا مي اندازيد، ديالوگ دروني تان چیست؟ 

ود مي آيا رهايش مي کنید و از باقي روز لذت مي بريد؟ و يا تمرکزتان را از دست مي دهید و باقي روز را به سرزنش خ

 پردازيد؟

اگر سرزنش کردن خود و احساس گناه اتفاق افتاد، بررسي اش کنید و به جای ادامه دادن به اين مارپیچ کنجکاو شويد. 

چرا يک روز از دست دادن ورزش را اين قدر بزرگ کرده ايد که انگار آخر دنیا رسیده؟ آيا معموال ورزش ها را جا مي 

 اندازيد و از اينکه

برای خود اولويت ايجاد کنید خسته شده ايد؟ از اين مي ترسید که نتوانید به اهدافتان برسید؟ سواالت  نمي توانید

بسیار زيادی است که مي توانید از خود بپرسید. با اينکه چرای پشت سرزنش کردن خود کامال معلوم نیست، شرط مي 
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ان رد و بدل مي کنید بیشتر دقت کنید، چیزهای با بندم اگر کمي آرام تر پیش برويد و روی ديالوگ هايي که با خودت

 .ارزشي درباره خود و رابطه تان با ورزش متوجه مي شويد

 ورزش مي کنید چون روی نتیاج فیزيکي تمرکز کرده ايد؟5- 

چه کسي دوست ندارد شکمي صاف و بازوهايي ورزيده داشته باشد؟ اين خوب است که در فکر بدني تراشیده و زيبا 

اما بیش از حد فکر کردن به آن مي تواند در طول زمان باعث خستگي و ناامیدی تان شود. بعالوه اين کار باعث  باشید،

 .مي شود نتوانید از ورزشي که مي کنید لذت ببريد. حداقل اين اتفاقي بود که برای من مي افتاد

درگیر تصورشان از بدن دلخواهشان  مي دانم گفتن اين حرف از عمل کردنش سخت تر است، مخصوصا برای آنهايي که

هستند. تمام تالش خود را بکنید و به چیزهای مثبت بدنتان فکر کنید. به کارهايي فکر کنید که ورزش، نیروی انجام 

 .دادنشان را به شما داده. از آنچه در حال حاضر بدست آورده ايد لذت ببريد و با تصويری خیالي، خود را سردرگم نکنید
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 چرا تمرين های قدرتي برايمان خوب هستند؟

 

برای بسیاری افراد شنیدن نام تمرينات قدرتي، بدنسازاني را به ذهنشان مي آورد که در حال کار با وزنه های سنگین 

اما متخصصان معتقدند زمان اين عقايد کهنه درباره ورزش های قدرتي به  .هستند و عضالتشان به شدت برجسته است

 بهترين تواند مي –بدنتان  وزن چه باشد سبک های وزنه چه –ان رسیده. علم امروز مي گويد کار کردن با وزنه پاي

 .عمر باشد يک برای فیتنس و فیزيکي مطلوب عملکرد برای ورزش

 برد شونفلد، متخصص علم ورزش در نیويورک مي گويد: برای من تمرينات قدرتي يکي از مهم ترين انواع ورزش برای

 ورزش قدرتيمقاله در باره تمام جنبه های  38رسیدن به سالمت کلي بدن است. در طول دهه گذشته شونفلد بیش از 

منتشر کرده است، از بیومکانیک حرکت شنا گرفته تا مواد مغذی مورد نیاز بدن بعد از يک تمرين سنگین لیفت. بسیاری 

دهنده سايز عضالت و قدرت نگاه مي کنند که خب مسلما درست به عنوان افزايش  ورزش های قدرتياز مردم به 

است. اما شونفلد مي گويد باری که اين تمرينات روی استخوان ها و عضالت حامي آنها، تاندون ها و مفاصل وارد مي کنند 

 .مسلما در ارتباط با سالمت و عملکرد فیزيکي از اهمیت بیشتری برخوردارند

ت مي کنیم که به مرور زمان در بافت آن اتفاق مي افتد. وقتي جوان هستیم تحلیل درباره تحلیل استخوان صحب

استخواني تعادل دارد و در بعضي مواقع بافت تحلیل رفته با بافت تازه جايگزين مي شود. اما با باال رفتن سن، تحلیل 

 .استخواني سرعت مي گیرد و از ساخت بافت استخواني جديد پیشي مي گیرد
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ش سرعت در تحلیل استخوان مخصوصا در افراد يکجانشین و خانم هايي که به يائسگي رسیده اند، سرعت اين افزاي

بیشتری دارد. اين کاهش بافت استخواني منجر به ضعف و مشکالت وضعیتي مي شود که بسیاری از افراد کهنسال را 

 .درگیر خود کرده است

تمرينات قدرتي از طريق فرآيندی به نام  .ضعیتي مقابله مي کندتمرينات قدرتي با اين تحلیل استخواني و مشکالت و

بازسازی استخوان ها باعث افزايش توسعه استخوان سازی مي شود. با اينکه مي توانید برخي از اين مزايا را با ورزش 

ش قدرت های هوازی دريافت کنید، مخصوصا در قسمت پايین تنه، تمرينات قدرتي بهترين راه برای تثبیت و افزاي

 .استخواني کل بدن است

تحقیقات بسیاری تا به حال ورزش های قدرتي را با افزايش حساسیت به انسولین در بین افراد مبتال به ديابت و پیش 

ديابت مرتبط دانسته اند. در يکي از تحقیقات اخیر، محققان به اين نتیجه رسیدند که دو جلسه ورزش قدرتي در هفته 

دارند کمک مي کند. عضله از  7نات انسولین ) و وزن بدن ( در بین مردان کهنسالي که ديابت نوع به جلوگیری از نوسا

 .نظر سوخت و ساز بسیار فعال است و از گلوکز يا قند خون برای انرژی استفاده مي کند

ه ورزش را به در طول تمرينات قدرتي عضالت بدن مدام از گلوکز استفاده مي کنند و اين مصرف انرژی حتي زماني ک

 پايان

 فشار خون اما 7 نوع ديابت –مي بريد نیز ادامه پیدا مي کند. برای هر کسي که در خطر مشکالت متابولیک قرار دارد 

 درمان از يکي قدرتي تمرينات –باال، سطح ناسالم کلسترول و ديگر نشانه های سندروم متابولیک نیز حساب هستند 

 .آيد مي حساب به قوی بسیار های

نات قدرتي همچنین يک پادزهر بالقوه برای التهاب که علت اصلي افزايش خطر بیماری های قلبي و ديگر مشکالت تمري

توسط دانشگاه کانکتیکات انجام گرفت، محققان تمرينات قدرتي  7898است، به حساب مي آيد. در يک تحقیق که سال 

های سیستم ايمني  پروتئیند، سیتوکین يکي از انواع را با تغییر سرکوب التهاب در سطح سیتوکین بدن مرتبط دانستن

در  فه وزناضااست. در تحقیقي ديگر که توسط کلینیک مايو صورت گرفت محققان دريافتند زماني که خانم های مبتال به 

 .هفته دو مرتبه تمرينات قدرتي انجام مي دهند تا حدود زيادی عوامل التهاب زا در بدنشان کاهش مي يابد

تحقیقات ديگر تمرينات قدرتي را با بهبود تمرکز، عملکرد شناختي، تعادل بهتر، اضطراب کمتر و شادابي بیشتر مرتبط 

 .دانسته اند

ار جالب درباره تمرين با وزنه های بسیار سبک است. بسیاری فکر مي کنند برای برخي ديگر از تحقیقات اخیر و بسی

رسیدن به تمام مزايای ورزش های قدرتي حتما بايد از وزنه های بسیار سنگین استفاده کرد. اما به نظر مي رسد اين 

 .عقیده کامال نادرست است

وانید ادامه دهید، کلید کار است. اين يعني مهم نیست گفته مي شود لیفت وزنه تا زماني که احساس کنید ديگر نمي ت

وزنه ای که استفاده مي کنید چقدر سنگین باشد. بنابراين افرادی که مصدومیت دارند و قادر به انجام حرکات با وزنه 

 .های سنگین نیستند مي توانند تمرينات قدرتي خود را ادامه دهند
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قانعتان کند که به ورزش های قدرتي رو بیاوريد، يک مورد بسیار مهم ديگر نیز  اگر تمام اين موارد تا به اينجا نتوانسته

 هست که

مي توانید به اين لیست اضافه کنید و آن حفظ قدرت بدني در سنین باال است. حفظ استقالل تنها با حفظ انرژی ممکن 

 .است

نگاه مي شد اما امروزه ثابت شده است در گذشته به تمرينات قدرتي، به عنوان ورزشي مخصوص ورزشکاران حرفه ای 

 .از اين نوع ورزش مي توان به عنوان بخشي از روتین همگاني در تمام سنین جهت افزايش سالمت استفاده کرد

 نويسنده: مارخام هید
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 !برای دور کردن سرطان، به جای پیاز سفید از پیاز قرمز استفاده کنید

 

یاز خريداری کنید به جای پیازهای سفید رنگ، قرمزها را انتخاب کنید. هر دو نوع پیاز حاوی دفعه بعد که خواستید پ

آنتي اکسیدان های بالقوه هستند اما تحقیقات نشان داده انواع قرمز اين سبزی برای مقابله با سرطان قدرت بیشتری 

 .دارند

مختلف قرار دادند، متوجه شدند پیاز قرمز در  پیازوقتي محققان سلول های سرطاني انسان را در معرض عصاره پنج نوع 

 .مقايسه با عصاره پیازهايي که رنگ روشن تری دارند، سه تا چهار برابر بیشتر، سلول های سرطاني را نابود کرده است

ئید اين تحقیقات به صورت ويژه روی پیازهای منطقه انتاريو انجام مي گرفت، چون به نظر مي رسید غلظت ترکیب فالونو

کورستین پیازهای اين منطقه از ديگر پیازها بیشتر است. سرپرست اين تحقیقات مي گويد نمي تواند با اطمینان اعالم 

 .کند پیازهای ديگر مناطق نیز، همین تاثیر را دارند اما احتمالش بسیار زياد است

ترکیبات از پنج نوع پیاز به کار  برای آزمايش پیازها محققان روش جديدی را برای کشیدن عصاره کورستین و ديگر

بردند. سپس اين عصاره را در ارتباط نزديک با سلول های سرطاني کولورکتال قرار دادند. هر پنج نوع پیاز در کشتن 

 .بود بیشتر بسیار رنگ  پیاز قرمز سلول های سرطاني خوب بودند. اما تاثیر

ورستین بیشتری دارند، بلکه سرشار از آنتوسیانین هستند، سرپرست اين تحقیقات گفت: پیازهای قرمز نه تنها سطح ک

رنگدانه گیاهي که توانايي مولکول های کورستین را برای پاکسازی و همچنین از بین بردن راديکال های آزاد که نه تنها 

هاب را منجر مي باعث بروز سرطان هستند بلکه بیماری هايي مانند ديابت، بیماری قلبي و ديگر موقعیت های مرتبط با الت

http://www.kermany.com


 
 

آنتوسیانین ها، چیزی است که رنگ های قرمز، آبي، بنفش و سیاه موجود در بسیاری از میوه  .شوند، افزايش مي دهد

ها و سبزيجات را ايجاد مي کند. متخصصان مدت ها است که توصیه مي کنند از میوه و سبزيجاتي که رنگ های مختلف و 

رنگ از پیازهای سفید رنگ خاصیت ضد سرطاني  پیازهای قرمز جای تعجب نیست کهغلیظ دارند استفاده کنید، بنابراين 

 .بیشتری دارند. با اين حال برای اولین بار است که اين فرضیه توسط چنین آزمايشي به اثبات مي رسد

شود پیاز تحقیقات اخیر نشان داده بود که خوردن پیاز در از بین بردن سلول های سرطان سینه موثر است. گفته مي 

ارتباط بین سلول های سرطاني را مختل و محیط را برای رشد آنها نامطلوب مي کند، در نتیجه اين سلول ها به مردن 

 .متمايل مي شوند. گام بعدی محققان اين است که نتايج اين تحقیقات را روی انسان ها آزمايش کنند

ان انجام دادند، اين اجازه را به کورستین بدهد تا به محققان همچنین امیدوارند تکنیک عصاره گیری که در تحقیقش

غذاهای غني شده و حتي داروها اضافه شود. برخالف ديگر روش های عصاره گیری در اين روش، از حالل کننده های 

 .سمي و مواد شیمیايي استفاده نشده بود

ريم. پس برای دريافت مزايای بیشتر، در حال حاضر بهترين روش برای دريافت اين مواد غذايي آن است که پیاز بخو

 .پیاز قرمز میل کنید چون هنگام پخته شدن پیاز مقداری از ترکیبات آنتي اکسیدان خود را از دست مي دهد

نتايج اين تحقیقات نه تنها برای افرادی که پیاز مصرف مي کنند مهم است، بلکه برای پروش دهندگان پیاز نیز اهمیت 

 .فهمند کدام يک از انواع پیاز دارای اهمیت بیشتری استدارد چون مي توانند ب

 نويسنده: آماندا مک میالن
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 آيا غذايي که مي خوريم، روی خلق و خويمان تاثیر دارد؟

 

در خانه ما همه چیز خیلي آرام رخ داد. ابتدا آخر هفته ها به پیتزا اختصاص داده شد و کم کم متوجه شدم بچه ها به 

 .ای ساده، همیشه پپروني مي خواهندجای پیتز

چیزی تغییر کرده بود و اصال هم خوب نبود. بچه ها حساس و پرخاشگر شده بودند، پدر و مادرشان هم همینطور. چیزی 

که قبال آخر هفته ای شاد را برايمان مي ساخت حاال کامال تغییر حالت داده بود. ذهنم را کامال مشغول اين کرده بودم که 

 .وم چه چیزی باعث اين تغییر ناگهاني خلق و خو شده استمتوجه ش

تنها تغییری که در روتینمان داده بوديم اضافه  .بعد از چند آخر هفته بد، تصمیم گرفتم که در پیتزا تغییری ايجاد کنم

در خانه ما  کردن پپروني بود بنابراين آن را کنار گذاشتم. صلح بازگشت و پپروني از روتین خانه ما حذف شد. حداقل

 .غذا و خلق و خو مسلما با يکديگر در ارتباط هستند

 آيا غذا واقعا روی خلق و خو تاثیر دارد؟

در حال حاضر تحقیقات بسیاری سعي در رمز گشايي از دستگاه گوارش و تاثیر آن بر خلق و خو و سالمت کلي بدنمان 

، کالریهني محقق دانشگاه ايالتي پن متوجه شد ترکیب انجام شد، هلن  2012دارند. برای مثال در يک تحقیق که سال 

باعث افت خلق و خو دو روز پس از استفاده شود و يک پیتزای پپروني به جز ترکیبي از کالری، چربي و سديم مي تواند 

 چربي های اشباع و سديم چیست؟

 روده با اين مسئله چکار مي کند؟
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و رژيم های غذايي پیتسبورگ مي گويد: غذا و خلق و خو ارتباط پیچیده ای با  تغذيهکارولین پاسرلو سخنگوی آکادمي 

 .يکديگر دارند

و بد در مسیر گوارشي، ژنتیک و اينکه چگونه گوارش از فردی پاسرلو مي گويد: در اين زمینه و روی باکتری های خوب 

 .به فرد ديگر متفاوت است، حتي در خانواده ها، تحقیقات بسیاری انجام شده است

 تفاوت هم دلیلش غذايي که يک فرد پس از خوردن آن بدخلق مي شود ممکن است روی همه افراد تاثیر نگذارد، 

فاکتورهايي مانند آلودگي هوا در زماني که مادرمان باردار بود، مي تواند  حتي. تاس گوارشمان دستگاه در ها باکتری

روی باکتری های دستگاه گوارش تاثیر بگذارد. غذاها ممکن است دو روز طول بکشد تا کامال هضم شوند، بنابراين تا 

 .روزها مي توانند از نظر فیزيکي و احساسي روی شما تاثیر بگذارند

بدانید غذاهای مختلف چگونه روی اخالقتان تاثیر مي گذارند، مي توانید لیستي از غذاهايي که مي اگر مي خواهید 

خوريد را تهیه کنید و ببینید بعد از خوردن هر کدام چه تغییری مي کنید. مسلما يک متخصص تغذيه بهتر مي تواند در 

 .اين مسیر کمکتان کند

مثال يک فرد بعد از خوردن ساالد کلم  برای. کنید پیدا نیز خوبي سیارب احساس شوند باعث توانند مي البته غذاها 

ممکن است احساس سرحالي فوق العاده ای داشته باشد و قسمتي از اين تاثیر مثبت، مي تواند رواني باشد. خوردن 

يک بسته غذايي که مي دانیم سالم است مي تواند به خودی خود باعث تقويت خلق و خو شود، درست مانند خوردن 

 .چیپس که تاثیری برعکس دارد

صورت گرفت محققان متوجه شدند افراد جواني که میوه و سبزيجات مصرف مي کنند تا  7893در تحقیقي که سال 

روز انجام شد. محققان  79مرد و زن جوان و به مدت  709روزها از نظر رواني در حالتي بهتر هستند. اين تحقیق روی 

شدند خوردن روزانه هفت يا هشت وعده میوه و سبزيجات، برابر با داشتن خلق و خويي بهتر  در پايان تحقیق متوجه

 .است

هرچه مقدار غذاهای ناسالمي که مي خوريد بیشتر باشد، تاثیر منفي آنها نیز بر میکروبیوم معده افزايش مي يابد و در 

 .بینید و احساس خوبي خواهید داشت مقابل هرچه غذاهايي که مي خوريد سالم تر باشند نتیجه ای بهتر مي

 بدن همیشه در حال تغییر شما

آنچه يک روز اذيتتان مي کرده ممکن است روزِ ديگر چنین تاثیری نداشته باشد. روده ثبات ندارد، پس قبل، در طول و 

کنید تا متوجه تاثیر بعد از غذا خوردن به احساسي که داريد فکر کنید. درباره تغییراتي که ايجاد مي شود از خود سوال 

 .شويد خويتان  آن غذا روی خلق

اگر من نیز از ابتدا چنین کاری مي کردم خیلي زودتر متوجه تاثیر بد پپروني در خانه ام مي شدم. چند سال پیش نیز 

مصرف کافئین را قطع کرده بودم اما بعد از  بارداریبا توجه به توصیه پزشکم در طول  .ماجرايي مشابه با قهوه داشتم

 .شمبه دنیا آوردن فرزندم، تصمیم گرفتم دوباره روزی يکي دو فنجان قهوه در برنامه روزانه ام داشته با
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اما همسرم متوجه شد قهوه روی خوشي از من را نشان نمي دهد، بنابراين توصیه کرد از قهوه بدون کافئین استفاده 

کنم. او راست مي گفت، بعد از خوردن اولین فنجان قهوه هنگام صبح احساس واقعا بدی داشتم. من به خوردن قهوه 

 .ادامه دادم اما با کمي شیر و قهوه بدون کافئین

سرم نیز مشکل خاص خود را داشت، نمک زياد در غذاهای فرآوری شده باعث مي شد بدخلق شود. خودش اين را مي هم

 .دانست، من و فرزندانم نیز مي دانستیم. بنابراين غذاهای فرآوری شده و رستوراني را محدود کرديم

 .طه خلق و خوی خود با غذاها پي ببريدشما نیز مي توانید از همین امروز بیشتر به اين مسئله دقت کنید و به راب
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 !اين غذاها را بدون ترس از چاق شدن بخوريد

 

مکمل ها و رژيم های بي اساس مي توانند به شما وعده دهند هرچه دوست داريد بخوريد و وزن هم کم کنید. مسلما 

 !چنین وعده هايي، برای حقیقت داشتن زيادی خوب به نظر مي رسند

کمي  کالری که بخوريم را غذاهايي بايد بیشتر  برنامه غذاييت که در بدان معناس کاهش وزنغذا خوردن برای داشتن 

 .دارند و غذاهای پر کالری مانند فست فودها، اسنک های بسته بندی شده و شیريني ها را محدود کنیم

 .غذاهای پرکالری و کاهش اشتها ضعیف است تحقیقات نشان داده انسان در تشخیص

 .خوردن غذاهايي که تراکم کالری شان پايین است با کیفیت بهتر برنامه غذايي و کاهش وزن بدن مرتبط است

 .برنامه غذايي با تراکم کالری پايین سرشار از میوه، سبزيجات، سوپ های حاوی عصاره استخوان و غالت پخته شده است

ه پیروی از برنامه غذايي با تراکم کالری پايین را خوشايند مي کند، اين است که مي توانید حجم يکي از مواردی ک

 .بیشتری غذا میل کنید

 .است احساس گرسنگييکي از شکايت هايي که اکثر افراد در طول رژيم دارند، 

با اين حال خوردن يک برنامه غذايي با تراکم انرژی پايین، بدان معنا است که مي توانید خود را با غذاهايي پر کنید که 

 .سرشار از آب هستند
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 .ید حجم زيادی غذا میل کنیداين يعني مي توان

مواردی که در ادامه مي آيد، نمونه هايي از غذاهايي هستند که تراکم کالری پايیني دارند و مي توان آنها را در حجم باال 

 .مصرف کرد

 سبزيجات ترد

 

 .دارندسبزيجات نه تنها يکي از مناسب ترين همراهان رژيم هستند، بلکه تراکم مواد مغذی بسیار بااليي نیز 

آنها حاوی مقدار زيادی آب، ويتامین، فیبر و مواد معدني هستند و کالری بسیار پايیني نیز دارند. بنابراين سبزيجات، 

 .اولین پیشنهاد ما به عنوان غذايي است که مي توانید تمام طول روز مصرف کنید بدون اينکه نگران وزنتان باشید

تواند کسل کننده و ناراضي کننده باشد. در عوض به جای اينکه فقط خوردن تنها سبزيجات برای کاهش وزن، مي 

 .سبزيجات بخوريد، روی اين تمرکز کنید که چگونه مي توانید سبزيجات بیشتری به برنامه غذايي تان اضافه کنید

هايي مانند  میان وعدهنمونه ها مي توانند شامل استفاده از سبزيجاتي مانند هويج، خیار، کرفس و فلفل دلمه ای به جای 

 .چیپس يا اضافه کردن سبزيجات به ساندويچ، تخم مرغ، پاستا و سرخ کردني ها باشد

 چرا سبزيجات ترد، به سبزيجات پخته ترجیح داده مي شود؟
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تمام سبزيجات مي توانند برای بدن مفید واقع شوند، اما بر اساس تحقیقات، جويدن مي تواند میزان کالری دريافتي را 

عمل جويدن، پیام افزايش رضايت از غذا را به مغز ارسال مي کند و سبزيجات ترد، به جويیدن بیشتری کاهش دهد. 

 .نیاز دارند

 توت ها

 

گرم فیبر و  0کالری دارد و حاوی بیش از  988توت ها غذاهايي با تراکم کالری پايین هستند. يک فنجان توت کمتر از 

 .است مقدار زيادی آنتي اکسیدان مفید برای بدن

را پايین بیاورند و به  فشار خونتحقیقات نشان داده توت هايي مانند بلوبری مي توانند از زوال عقل پیشگیری کنند، 

 .هضم بهتر کمک کنند

روی توت ها و تاثیرشان روی بیماری های قلبي و عروقي انجام گرفت نشان داد مصرف توت  7899در تحقیقي که سال 

را کاهش دهد، پلوکز و   LDLو ظرفیت آنتي اکسیدان ادرار شود، میزان اکسیداسیونمي تواند باعث افزايش پالسما 

 .کلسترول خون را پايین بیاورد

تحقیقات ثابت کرده مصرف توت مي تواند خطر بیماری های قلبي و عروقي را کاهش دهد. مسلما لذت خوردن توت، در 

 .توت های منجمد، به جای توت های تازه استفاده کنید تازه بودنش است اما اگر در فصل آن نیستید مي توانید از

 .به خاطر داشته باشید غذاهای طعم دار شده با توت و يا آب میوه ها نمي توانند خواص میوه کامل توت را داشته باشند
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 سیب 

 

 .مانند توت، سیب نیز سرشار از آنتي اکسیدان است و خواص بالقوه فراواني برای سالمت دارد

ب با کاهش خطر انواع سرطان ها، بیماری های قلبي و عروقي، آسم و ديابت در ارتباط است. سیب نیز مانند مصرف سی

 .سبزيجات ترد است و به جويدن زيادی نیاز دارد

خوردن سیب به خاطر ترد بودنش، شیريني طبیعي و مقدار فیبر و آب بااليش مي تواند راضي کننده باشد. سیب ها را 

رت مستقیم و به عنوان میان وعده میل کرد، اما راه های فراوان ديگری نیز برای خوردن سیب وجود مي توان به صو

 .دارد

به سیر کنندگي بیشتر اين میان وعده  پروتئینمي توانید آن را با کره بادام زمیني و پنیر ترکیب کنید، تا اضافه شدن 

 .کمک کند. همچنین سیب را مي توانید در ساالد روی ماست و روی غالت صبحانه نیز استفاده کنید

 ذرت بو داده
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های ناسالم ذرت بو داده، میان وعده ای کم کالری است اما به سادگي مي تواند تبديل به منبعي پنهان از کالری و چربي 

شود. ذرت بو داده ای که در سینما به شما مي فروشند مسلما آن چیزی نیست که ما در موردش صحبت مي کنیم و نمي 

 .توانید آن را بدون نگراني درباره وزنتان بخوريد

باشد، اما کالری داشته  9888در واقع يک بسته متوسط ذرت بو داده ای که در سینما به فروش مي رسد مي تواند باالی 

 .اگر خودتان روی اجاق يا در مايکروفر ذرت بو داده درست کنید مي توانید میان وعده ی کم کالری با حجم باال میل کنید

ذرت بو داده را از غالت کامل مي دانند و حاوی فیبر بااليي است. ذرت بو داده همچنین يکي از منابع آنتي اکسیدان 

 .رت بو داده در مقايسه با برخي از سبزيجات و میوه ها مقدار فیبر بیشتری دارداست. بر اساس برخي از تحقیقات ذ

 سوپ هايي که با آب گوشت درست مي شوند
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سوپ هايي که معموال با آب گوشت درست مي شوند کالری پايیني دارند و فیبرشان هم باال است. اين ترکیب يعني مي 

که کالری زيادی استفاده کرده باشید. برای اينکه بیشترين استفاده را از توانید مقدار زيادی سوپ میل کنید، بدون اين

چنین سوپي ببريد، سعي کنید سوپي با سبزيجات باال و سديم پايین انتخاب کنید. سوپ های کنسرو شده معموال سديم 

 .بسیار بااليي دارند، بنابراين توصیه مي شود سوپ خودتان را درست کنید

 کنیدمايعات را فراموش ن

عالوه بر غذا خوردن در طول روز، بايد برای کاهش وزن حواستان به مايعاتي که مي خوريد نیز باشد. نوشیدن مايعات به 

اندازه کافي، مي تواند بخش مهمي از برنامه کاهش وزن باشد. اگر به اندازه کافي مايعات ننوشید، ممکن است مقداری 

ريد. از رفتن به سراغ نوشیدني های شیرين پرهیز کنید و انتخاب هايي که کم آب شدن بدن را با گرسنگي اشتباه بگی

 .شامل شیرين کننده های مصنوعي هستند را محدود نمايید

 چکیده

پر کردن خود با غذاهايي که سرشار از فیبر و آب هستند مي تواند برای کاهش وزن مفید باشد. اين غذاها بدون اينکه 

 .، مي توانند به احساس سیريتان کمک کنندکالری بااليي وارد بدن کنند

اين غذاها که تراکم انرژی پايیني دارند، سرشار از آنتي اکسیدان، ويتامین و مواد معدني هستند. خوردن میوه ها و 

کند در طول روز احساس رضايت و سیری کنید. در کنار خوردن اين نوع غذاها،  کمک تواند مي سبزيجات در طول روز، 

 .مستقیم مي توانید میوه ها و سبزيجات را به ديگر غذاها نیز اضافه کنید تا حجمشان باال برودبه صورت 

ديگر غذاهايي که کالری پايیني دارند و مي توانید حجم بااليي از آنها را میل کنید، عبارتند از سوپ هايي که بر پايه آب 

 .گوشت درست مي شوند و ذرت بو داده خانگي
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 نم؟چرا هوس نمک مي ک

 

 بررسي

طعمي فوق العاده اعتیادآور دارد. بدن و مغزمان طوری طراحي شده تا از نمک لذت ببرد، چون برای بقا  نمک

برای بشر دشوار بود، بنابراين هوس کردن نمک يک  نمکضروری است. در دوره های گذشته، پیدا کردن 

 .مکانیزم بقا بود

تا  9.788مي کنیم. میزان نمک توصیه شده در يک روز  با اين وجود، امروزه ما بیش از حد نمک مصرف

میلي گرم است که اين مقدار، بیشتر از يک قاشق چای خوری نمک در روز نیست. بسیاری از افراد  7.088

 .وارد بدن خود مي کنند نمکمیلي گرم  3.088روزانه چیزی حدود 

ای عصرانه. به  میان وعدهیل به خوردن هوس نمک مي تواند نشانه ای از يک مشکل پزشکي باشد، نه فقط م

خواندن اين مقاله ادامه دهید تا برايتان کامل توضیح دهیم که هوس کردن نمک مي تواند چه معنايي برای 

 .بدنتان داشته باشد و برای کمتر خوردن آن چه کاری مي توانید انجام دهید

 چه داليلي باعث مي شوند هوس نمک کنید؟
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آن  کم مصرفِ اما – است کشنده حتي –بدنام شده است. نمک بیش از حد ناسالم است  تغذيهنمک در دنیای 

نیز مي تواند ضرر داشته باشد. نمک برای بسیاری از عملکردهای بدن ضروری است، از جمله کنترل عضالت 

 .بدن و تثبیت تعادل مايعات

ممکن است به خاطر مشکالت پزشکي که نیاز به درمان دارد، هوس نمک کنید. به همین دلیل است که نبايد 

. در ادامه شرايطي را خواهیم گفت که مي توانند باعث شوند هوس نمک يک هوس ناگهاني را ناديده بگیريد

 .کنید

 کم آبي بدن1- 

بدنتان برای اينکه بتواند عملکرد مناسبي داشته باشد، به میزان مشخصي از مايعات نیاز دارد. اگر اين سطوح 

شويق شما به بیشتر از مقدار سالم پايین تر بیايند، ممکن است هوس نمک کنید. اين روش بدن، برای ت

 .خوردن و نوشیدن است

 :ديگر نشانه های کم آبي بدن عالوه بر هوس نمک عبارتند از

 پوست سرد و مرطوب 

 سرگیجه 

 احساس تشنگي شديد 

 سردرد 

 کاهش تولید ادرار 

 بدخلقي و تحريک پذيری 

 سريع شدن ضربان قلب 

 اسپاسم عضالني يا گرفتگي 

 عدم تعادل الکترولیت ها2- 

ون بدن، مواد معدني حیاتي را با خود حمل مي کنند. اين مواد معدني به بدنتان کمک مي کنند مايعات در

عملکردی مناسب داشته باشند. سديم موجود در نمک معمولي، يکي از اين مواد معدني است. اگر اين مواد 

ن موارد را شاهد معدني که الکترولیت نیز نامیده مي شوند متعادل نباشند ممکن است عالئمي از جمله اي

 :باشید
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 سردرد 

 حالت تهوع يا استفراغ 

 خستگي يا کمبود انرژی 

 تحريک پذيری يا تغییر خلق و خو 

 سرگیجه 

 تشنج 

 بیماری آديسون3- 

غدد آدرنال، مسئول تولید هورمون هايي هستند که برای بقای شما ضروری است. بیماری آديسون، يک 

 بیماری نادر است که

د هورمون توسط غدد آدرنال را کاهش دهد. افرادی که به اين بیماری دچار هستند، مي تواند میزان تولی

 :هوس نمک را تجربه مي کنند اما عالوه بر آن دارای اين نشانه ها نیز مي باشند

 خستگي شديد يا کمبود انرژی 

 پوست سرد و مرطوب 

 پايین فشار خون 

 از دست دادن اشتها 

 غیر قابل توضیح کاهش وزن 

 اسهال مداوم يا بلند مدت 

  به خصوص صورتايجاد قسمت های تیره روی پوست 

 زخم دهاني داخل گونه ها 

 استرس4- 

غدد آدرنال مسئول ترشح کورتیزول هستند. اين هورمون به تنظیم فشار خون و واکنش بدن به استرس 

کمک مي کند. تحقیقات مي گويند افرادی که سطح سديم بااليي دارند، در طول دوره های استرس زا 

مي تواند يکي از راه های غیرعادی باشد که بدنتان سعي مي کند  کورتیزول کمتری ترشح مي کنند. هوس نمک

 .از طريق آن با استرس مقابله کند
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 سندروم بارتر5- 

کساني که دچار سندروم بارتر هستند، در جذب مجدد سديم ناتوانند و هرگونه سديمي که مي خورند از طريق 

ند. اين گروه از مشکالت کلیوی، از زمان تولد ادرار دفع مي شود. يعني آنها به شدت دچار کمبود سديم هست

 :حاضر هستند و بنابراين، عالئم خیلي زود ظاهر مي شوند. اين نشانه ها عبارتند از

 پايین افزايش وزن 

 فشار خون پايین 

 ضعف عضالني و گرفتگي 

 احساس نیاز به ادرار مکرّر 

 يبوست 

 سنگ کلیه 

 بارداری6- 

خانم های باردار، معموال به عنوان اولین نشانه های بارداری استفراغ و اسهال را تجربه مي کنند. هر دو 

موقعیت مي توانند به سادگي، باعث کم آب شدن بدن شوند. وقتي دچار کمبود آب مي شويد بدن به خاطر 

 .هوس نمک مي کند اينکه کمک کند اين عدم تعادل را درست کنید،

 سندروم پیش از قاعدگي7- 

چندين روز قبل از اينکه پريودتان شروع شود، ممکن است عالئم بسیاری را تجربه کنید. اين تغییرات شامل 

بدخلقي، بي خوابي و حتي هوس غذايي شود. برای بعضي خانم ها اين هوس غذايي مي تواند بسیار شديد 

ی نمکي يا شیرين کنید. همه خانم ها سندروم پیش قاعدگي را تجربه نمي باشد، زيرا ممکن است هوس غذاها

 .کنند

 درخواست کمک

اگر میل غیرعادی به نمک را تجربه کرديد، به دنبال ديگر نشانه ها و عالئم باشید. عالئم اضافي مي تواند 

است. ممکن است نشان دهنده اين باشد که مشکلتان چیزی بیشتر از دوست داشتن چیپس و ذرت بو داده 

 .نشانه ها خبر از يک مشکلي جدی بدهند

اگر هوس نمک را تجربه کرديد و عالئمي از کم آب شدن بدن را نیز در خود مشاهده کرديد، خیلي سريع به 
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دنبال توصیه های پزشکي باشید. اگر کم آب شدن بدن شديد باشد و بالفاصله درمان نشود، مي تواند منجر 

 .جمله تشنج و حتي مرگ شودبه مشکالتي جدی از 

 چشم انداز

هوس گاه به گاه چیپس و ذرت بو داده و در کل غذاهای نمکي، غیرمعمول نیست، اما اگر متوجه شديد پیوسته 

به دنبال نمک هستید ممکن است دچار عالئم مشکلي جدی تری شده باشید. به پزشک مراجعه کنید و عالئمي 

 .شرح دهید تا بتواند مشکل را تشخیص دهد که تجربه کرده ايد را کامال برايش

 نکاتي برای کاهش مصرف نمک

درصد از نمک دريافتي هر روزتان از غذاهای فرآوری  22نمک همه جا و در همه چیز هست. در واقع حدود 

 .شده و غذاهای رستوراني مي آيد

يم هستند. تنها يک وعده غذاهای راحت مانند نان، سس ها، غالت و سبزيجات بسته بندی شده سرشار از سد

 غذای فست فودها

مي تواند بیش از نیاز يک روز، سديم وارد بدنتان کند. حتي بدون اينکه نمکدان را برداريد، بیشتر از آنچه 

 .فکرش را کنید نمک وارد بدنتان مي کنید

 :را امتحان کنیداگر مي خواهید بدون اينکه طعم غذاها را از دست بدهید نمک را کم کنید اين چهار چاشني 

 فلفل سیاه1- 

نمکدانتان را با فلفل سیاه عوض کنید. فلفل سیاه تازه خرد شده از فلفل سیاهي که از قبل پودر شده است، 

 .طعم و عطر قوی تری دارد. اين عطر و طعم مي تواند کاهش نمک را برايتان جبران کند

 سیر2- 

غذاهايي که میل مي کنید اضافه کند. پختن سیر بوی آن را سیر تازه يا کبابي مي تواند طعمي قوی به انواع 

 .کمتر مي کند

 سرکه3- 

 :يکي از بهترين همراهان پخت و پز، با نمک کم سرکه است. سرکه انواع مختلفي دارد از جمله

 سرکه انگور قرمز 
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 سرکه برنج 

 سرکه سیب 

 سرکه بالزامیک 

 سرکه های طعم دار 

 .بدون اينکه ذره ای از آن را وارد بدنتان کند سرکه طعمي مانند سديم در غذا دارد

 مرکبات4- 

مانند سرکه، طعم ترش لیمو و پرتقال مي تواند زبان را طوری گول بزند که فکر کند غذايي نمکي مي خورد، در 

حالي که چنین نیست. اضافه کردن مرکبات روی مرغ و ماهي، بدون ذره ای نمک آنها را بسیار خوش طعم و 

 .کند دلپذير مي
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 يک راهکار عالي برای کاهش سطح استرس

 

 

 دانلود فايل صوتي مقاله

  

م استرس به موقعیتي اشاره داره که فشاری به فرد وارد مي شه. وقتي احساس استرس مي کنیم، از ترس اينکه نتونی

 .چیزی که باعث کاهش اين فشار مي شه رو انجام بديم، اضطراب پیدا مي کنیم

 پس بهترين استراتژی برای روبرو شدن با استرس چیه؟

شايد جواب اين سوال شگفت زده تون کنه چون اين استراتژی، اصال اون چیزی نیست که بیشتر درمانگرا، تو پست 

 .های وبالگا و کتابا معرفي مي کنن

 گرها معموال چه روش هايي رو برای کاهش استرس پیشنهاد مي کنند؟درمان

 .منتشر شده، شروع مي کنم استرسبا بررسي توصیه های کلیدی از کتاب خوبي که تازگي درباره کنترل 
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ن اين کتاب توسط دکتر مالني گرينبرگ نوشته و در اون توصیه هايي برای کنترل استرس ارائه شده. با اينکه راهکار م

 .برای کاهش استرس، جزء اين موارد نیست اما همه تکنیکايي که تو اين کتاب اومده کاربردی و مفید هستن

 سطح استرس فعلي شما چیه؟

دکتر گرينبرگ کتاب خودش رو خوب و به روشي که بهترين متخصصان از اون استفاده مي کنند شروع کرده. او به 

فاکتور مد نظرش که سطح استرس رو نشون مي ده  98نجیده بشه. من خواننده يه کويیز میده تا سطح استرسش س

برای مثال، نگراني هايي که مانع مي شن شب ها بتونید با آرامش استراحت کنید، باال رفتن ضربان قلب و  .دوست دارم

 .احساس دلهره و اين احساس که نمي تونید از پس همه کاراتون بربیايد

 استرسايده خوبیه. بعد اجرای توصیه های کاهش استرس، اندازه گیری مجدد سطح ، سطح استرسشفاف سازی اولیه 

 .مي تونه کمک کنه میزان پیشرفتتون در کنترل استرس رو بسنجید
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، يه عدد انتخاب کنید که فکر مي کنید مقدار استرستون در حال حاضر رو نشون مي  98تا  8چشماتون رو ببنديد و از 

 .ريد درست خواهد بودمیا بدست که  و انجام بديد، مطمئنا عددیده. اگه با دقت اين کار

 در حال حاضر چه شرايطي در زندگي باعث تحريک استرستون مي شه؟

گرينبرگ بعد از تعیین سطح استرس، به سراغ شرايطي میره که باعث باال رفتن سطح استرس تو زندگي افراد میشه. 

 :امل اين موارد مي شنلیست افزايش دهنده های استرس خود من هم ش

 (احساس فشار به خاطر اينکه از چیزی که مي خوايد، به اندازه کافي نداريد ) زمان، پول، محبت، حمايت.  

 احساس داشتن مقدار بیش از حد از چیزی ) زمان، پول و غیره ( و عدم توانايي استفاده درست از اون. 

 روبرو شدن با چیزی جديد در زندگي. 

 هديدی برای سالمتي، سالمت فیزيکي و يا سالمت احساسي. برای مثال يه بیماری، از دست روبرو شدن با ت

 .دادن کسي و يا شکست

 احساس مجبور شدن به انجام کاری که براتون بسیار دشواره. 

 فعل و انفعال با همسر، فرزند، رئیس يا دوستي که رابطه ش براتون مضره و يا رفتار مناسبي نداره. 

 .مي کنه استرسگ در بخش بعدی، شروع به معرفي راهکارای مناسب برای کاهش دکتر گرين بر

در بخش سوم کتاب دکتر گرينبرگ نوشته: اگه قرار بود فقط يکي از ابزار کاهش استرس رو انتخاب کنم، تمرکز حواس 

 .رو انتخاب مي کردم

رو برای کاهش استرس پیشنهاد مي کنند. او بعد، دکتر گرينبرگ راهکارايي رو معرفي مي کنه که بیشتر متخصصا، اونا 

 .روشي واضح برای استفاده از تمرکز حواس ارائه مي ده

  توصیه هايي برای کاهش استرسايي که به خاطر احساس گناه، تالش برای کامل بودن و موارد ديگه به خودتون

 وارد مي کنید. آيا شما هم به همین روش، سطح استرستون رو باال مي بريد؟

 کارهای مثبت مانند پرسش از خود که بابت چه چیزايي شکرگزار هستي؟ اين تکنیک مي تونه به صورت راه

 .شگفت انگیزی قوی باشه

  ،و ورزش. دقت به اين عوامل افزايش  تغذيهيادآوری هايي مانند چک کردن عناصر فیزيکي از جمله خواب

 .دهنده سالمت، جای اشتباه باقي نمي ذاره

 راهکارهای کاهش استرسي که من مي خوام به اين لیست اضافه کنم

ن برای از بین بردن استرس، حل مشکلیه که استرس رو به وجود آورده. بر خالف بیشتر راه های کاهش اولین راهکار م

 .استرس، حل مشکل مي تونه استرس رو ريشه ای از بین ببره
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 :حل مشکل معموال سه مرحله داره

 .باهاش روبرو بشید1- 

استرس مثل اضطراب به اين  .ي شهحل مشکل با مستقیما روبرو شدن با مشکلي که باعث استرس شده شروع م

معناس که از مشکل آگاهید اما هنوز برای حل کردنش تمرکز نکرديد. وقتي مستقیما با مشکل روبرو مي شیم، به اين 

 .فکر مي کنیم که چه کاری برای حلش بايد انجام داد

دم و زمان کافي برای انجامشون ندارم من استرس دارم، چون کارای زيادی رو بايد انجام ب” برای مثال مي تونید با گفتن 

 .با مشکل به وجود آورنده استرس روبرو بشید” 

 .نگراني های خاص تون رو روشن کنید2- 

نگراني اصلي من اينه که ” مثال اگه استرستون به خاطر کارهای زياديه که بايد انجام بديد، مي تونید به خودتون بگید 

 ” .رو پرداخت کنم و به اتاقم سر و سامون بدم بايد آشپزخانه رو رنگ بزنم، قبض ها

 .يه برنامه عملي بسازيد3- 

 .حاال آماده ايد که راه حل خلق کنید، يه برنامه عملي که همه نگراني ها و عوامل استرس توی اون شناسايي شده

داشته باشید و يکي يکي با وقتي زمان بندی  .برای حل هرکدوم از مشکالت، زمان بذاريد و با همه اونا يکجا روبرو نشید

مشکالت روبرو بشید، احساس فشار کمتری خواهید داشت. همین که چند مورد از مشکالت حل شد، احساس سبکي مي 

 .کنید

بله! بهترين راه حل برای کاهش استرس، حل مسئله ست. علت استرس خودتون رو با کمي تمرکز پیدا کنید و برای حل 

 .کردنش برنامه ريزی کنید
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 قانون غذا خوردن که متخصصان همیشه رعايت مي کنند 6

 

بسیار زياد است، اما بهترين اين قانون ها از نظر متخصصان کدامند؟ برای  غذا خوردن قوانین و نظرات درباره شیوه های

 :پیدا کردن جواب اين سوال با چند متخصص صحبت کرديم تا نظرشان را جويا شويم

 نآگاهانه غذا خورد1- 

از بهترين راه ها برای بهبود رابطه خود با غذا است. اين يکي  غذا خوردنمي گويد: آگاهانه  تغذيهکیتلین رابل متخصص 

روش کمک مي کند بیشتر غذاهايي بخوريد که با آهنگ بدنتان هماهنگ هستند و درباره انتخاب غذايي تان انعطاف پذير 

 .باشید

يا تماشای تلويزيون آگاهانه غذا خوردن، شامل آهسته و به دور از هرگونه حواس پرتي ) مانند کار کردن با گوشي همراه 

هنگام غذا ( غذا خوردن، کامال درگیر تجربه غذا خوردن شدن، گوش دادن به نشانه های اشتهای بدن، غذا خوردن تا 

و ديگر تحريک کننده های غذا خوردن مي شود.  احساس گرسنگيکنیم و ايجاد تمايز بین  احساس سیریزماني که 

و انتخاب های  پرخوریشود و همچنین افراد را از  افزايش وزنمي تواند مانع  غذا خوردنتحقیقات نشان داده آگاهانه 

 :ناسالم غذايي دور کند. چند نکته برای آگاهانه غذا خوردن

 دقیقه کاری  78ا گرسنه هستید؟ و اگر مطمئن نبوديد به مدت قبل از غذا خوردن از خود بپرسید که آيا واقع

 .ديگر انجام دهید و سپس دوباره همین سوال را از خود بپرسید

  دقیقه ( برای انجام اين کار در نظر بگیريد و در طول آن از  78در زمان غذا خوردن، زمان مشخصي را ) حدود

 .غذای خود لذت ببريد

 ر غذايي که داخل دهان مي گذاريد بايد نرمال باشد و خوب آن را بجويددهانتان را پر نکنید، مقدا. 
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 روی بو، رنگ و طعم غذاها تمرکز کنید، از طعم هر لقمه از غذا لذت ببريد. 

 

 .هیچ غذايي را کامال بدون محدوديت نگذاريد2- 

سالم مورد استفاده قرار  برنامه غذاييوقتي غذا خوردنتان متعادل باشد مي توانید هر غذايي را به عنوان بخشي از 

ه است و اشکالي دهید و هر غذايي شامل کیک هم مي شود. گابريل اودئا، متخصص تغذيه مي گويد: زندگي بسیار کوتا

 .ندارد هر از گاهي کمي به خود آسان بگیريد. من بیشتر شب ها يکي دو قطعه مربعي شکالت تلخ مي خورم

تنها کافیست به خود بگويید ديگر نبايد از فالن غذا بخوری و پس از آن مي بینید که میلتان به آن غذا بیشتر مي شود، 

باالخره وقتي تسلیم مي شويد احساس گناه به سراغتان مي آيد و در همان سپس سعیمي کنید با خودتان مقابله کنید و 

 .گام اول، لذت غذايي که خورديد هم از بین خواهد رفت

تفاوت بین يک برنامه غذايي سالم با برنامه ای سخت و محدود کننده اين است که در رژيم غذايي سالم، غذاهايي که 

ن است که بیشتر اوقات غذای سالم بخوريم و گاهي نیز از خودمان پذيرايي دوست داريد هم گنجانده مي شود. مهم اي

 .کنیم

 .از قبل برنامه ريزی کنید3- 

سالم غذا خوردن حتما نبايد گران قیمت يا پیچیده باشد، بلکه به مقداری برنامه ريزی نیاز دارد. از قبل فکرش را بکنید 

 ید،و در ابتدای هفته مقداری از غذاها را آماده کن
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مي توانید آنها را به صورت فريزری کنار بگذاريد تا در کوتاه ترين زمان ممکن مورد استفاده قرار دهید. همچنین قبل 

 .از رفتن به خريد، لیستي از چیزهايي که مي خواهید تهیه کنید و با حضور ذهن خريد کنید نه به صورت آشفته

هايي سالم برای خودتان آماده کنید و کنار بگذاريد و يا غالت  همیان وعد .مي توانید کار را از همین امروز شروع کنید

 .صبحانه فردا را از شبِ پیش در دسترس قرار دهید

مي توانید غذاهايي مانند سوپ را کمي بیشتر درست کنید و مقدار اضافي را به صورت فريز شده کنار بگذاريد تا در 

 .ر دهیدمواقعي که زمان کافي نداشتید، مورد استفاده قرا

همیشه مقداری از میان وعده هايي مانند آجیل يا میوه ها را در کیف يا کشوی کار خود نگهداری کنید. اين کار کمک مي 

 .کند وقتي گرسنگي به سراغتان آمد، بتوانید واکنشي سالم داشته باشید

 .همیشه صبحانه ای سالم میل کنید4- 

یشتر ما، کمترين برنامه ريزی را برايش انجام مي دهیم. صبحانه سوخت و صبحانه، يکي از مهم ترين وعده ها است اما ب

طول روز، انرژی و تمرکزمان را باال نگه مي دارد. کلید خوردن صبحانه ای سالم اين  در و کند مي اندازی راه را بدن ساز 

 .است که از قبل پیش بیني و برايش برنامه ريزی کنید

 .در آشپزخانه داريد تا مانع اين شود که به سمت گزينه های ناسالم برويدمطمئن شويد گزينه های سالم را 

تحقیقات مي گويد صبحانه مي تواند در کنترل وزن کمکتان کند و همچنین بايد میزبان مواد مغذی مهم برای بدن باشد. 

مصرف انرژی، سعي مي  جا انداختن صبحانه مي تواند باعث شود بدن به حالت قحطي برود. در اين حالت بدن با کاهش

کند شما را زنده نگه دارد. به همین دلیل سوخت و ساز بدنتان افت خواهد کرد. اين يعني در ادامه روز بیشتر گرسنه 

خواهید شد و ممکن است دست به انتخاب های غذايي اشتباه بزنید. از طرفي نیز سوخت و ساز بدن کند شده و همه 

 .زناينها در کنار هم يعني افزايش و

 :متخصصان توصیه مي کنند يک صبحانه سالم بايد شامل اين موارد باشد

 های پیچیده ) غالت کامل، نان سبوس دار کربوهیدرات(  

 های با کیفیت ) تخم مرغ، شیر، ماست، پنیر، حبوبات، دانه ها، آجیل ها پروتئین(  

 چربي های سالم ) آجیل ها، کره بادام زمیني(  

 غذاهای گیاهي ) میوه، سبزيجات(  

 قبت از رودهمرا5- 

احساس خستگي و بي حالي داريد؟ از تحمل کردن وزن اضافه خسته شده ايد؟ جواب ممکن است در سالمت روده تان 

نهفته باشد. روده ما حاوی باکتری های سالم و ناسالم است و داشتن تعادل اين باکتری ها برای داشتن بدني سالم، 

ای روده ما با شرايطي مانند ديابت، سالمت روان و وضعیت وزني در بسیار بااهمیت است. در واقع مشخصات باکتری ه

 .ارتباط است
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باکتری های خوب را با نام پروبیوتیک مي شناسیم. اين باکتری ها از کربوهیدرات هايي که به صورت هضم نشده از بدن 

تاثیر بگذارد. هرچه بهتر  گذشته اند تغذيه مي کنند. آنچه مي خوريد مي تواند روی تعادل باکتری های خوب و بد

 .پروبیوتیک ها را تغذيه کنید، روده نیز بهتر مي تواند غذاها را هضم و مواد مغذی شان را جذب کند

 به مقدار بیشتر فکر کنید، نه کمتر6- 

خورم يا بسیاری از ما سالم خوردن را به منزله آزمايش استقامت مي بینیم. به جای اينکه با خود فکر کنید فالن غذا را ن

يک هفته با  .فالن غذا را محدود کنم، به تمام مواد مغذی که با سالم غذا خوردن قرار است وارد بدنتان کنید بیانديشید

خود قرار بگذاريد که بیشتر آب بنوشید و ببینید چه احساسي خواهد داشت و يا در کنار وعده های غذايي تان 

 .سبزيجات و میان وعده میوه میل کنید

روی اضافه کردن به برنامه غذايي تمرکز کنید تا کم کردن از آن. با اين کار ، ديگر کمتر نگران غذا خواهید بود و  بیشتر

 .از آنچه مي خوريد نیز بیشتر لذت مي بريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 !چرا همیشه گرسنه ام؟

 

 انلود فايل صوتي مقالهد 

آيا شما هم قبل اينکه ناهار رو تمام کنید، در حال برنامه ريزی برای خوردن شام هستید و يا همیشه تو کیفتون يکم  

ايد و علتش رو نمي دونید؟ بايد بگم تنها  گرسنهخوراکي داريد تا مطمئن شید هیچ وقت گرسنه نمي مونید؟ آيا همیشه 

 .گه هم چنین احساسي دارننیستید و خیلي های دي

مي کنه اما برای بیشتر افراد، اين  احساس گرسنگيگاهي پیش میاد که به خاطر يه بیماری يا عوارض دارو، فرد همیشه 

 !موارد اصال دخیل نیستن و اونا دائما گرسنه ن

برای شروع، خیلي مهمه که يادمون باشه گرسنگي يکي از معدود پاسخ های بیولوژيکي ذاتي ماست. گرسنگي زماني 

 .میشه کالریخودش رو نشون مي ده که بدن دچار کمبود 

عالمتي برای زنده نگه داشتن  وقتي ما انسان ها تو دوران تکاملي زندگي مي کرديم و شکارچي بوديم، گرسنگي رو

خودمون مي ديديم. اما تو زندگي امروزی ديگه خبری از تالش برای بقا نیست. به محض احساس گرسنگي، غذا در 

 !دسترس هست و برای همین ديگه تو جايگاه انسان های اولیه نیستیم

نیست بلکه غذاهای پرکالری به وفور پیدا  بودن يا نبودن غذا، ديگه برای خیلي از افراد مسئله نیست. نه تنها غذا کم

 .به صورت مسری در حال گسترشه چاقيمیشه. به خاطر همینه که تو دنیای امروز، 

 .بیايید مکانیسم گرسنگي رو خوب بررسي کنیم تا بهتر بتونیم اين چاقي در حال پیشرفت رو درک کنیم

 هورمون ها
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گرلین هورمونیه که توسط معده تولید مي شه و تو دوره ای که چیزی نمي خوريد افزايش پیدا مي کنه و بعد از غذا 

يکي از اجزای غذا باشه. اين هورمون، دريافت غذا در مغز  کربوهیدراتمقدارش کم میشه، مخصوصا زماني که خوردن 

 .سطح گرلین در افراد الغر، باال و تو افراد چاق بسیار پايینهو هورمون رشد رو تحريک مي کنه. 

در مقابل، لپتین هورمونیه که توسط بافت چربي ساخته مي شه و سیگنال هايي رو به مغز ارسال مي کنه تا اشتها رو 

اما جالبه که مقاومت پايین بیاره و هورمون های ضداشتها رو باال ببره. برخالف گرلین، سطح لپتین تو افراد چاق باال است 

به لپتین در افراد چاق زياد شده. حتي تو کودکاني که دچار چاقي زودرس شدن، نقص ژنتیکي در گیرنده های گرلین و 

 .لپتین ديده شده

 يک توضیح برای پرخوری

مدارک رو به افزايشي وجود داره که نشون میده خوردن غذاهای سرشار از قند و چربي ، مخصوصا در طول 

مغز رو تحريک مي کنه، درست مثل چیزی که تو اعتیاد به مواد مخدر اتفاق سیستم پاداش دهي دوپامین در  ، پرخوری

 .مي افته. اگه اين اتفاق زياد پیش بیاد ممکنه باعث بشه هورمون های گرسنگي تون از کنترل خارج بشن

قرار گرفتن، هورمون های مرتبط با گرسنگي مثل گرلین به صورت مستقل  کاهش وزنتو بیماراني که تحت عمل جراحي 

ه مدت باعث اختالل در پاسخ گرسنگي ذاتي ما میشه و در نتیجه حتي زماني که کاهش پیدا کردن. پرخوری کردن تو کوتا

 .بدنمون به کالری نیاز نداشته باشه هم، احساس گرسنگي مي کنیم

 چه زماني به پزشک مراجعه کنیم؟

یرات بله، هورمون ها روی سطح گرسنگي تاثیر زيادی دارن اما حالت گرسنگي مزمن هم با فیزيولوژی نامطلوب و تغی

 .رواني در ارتباطه

تمام مدت احساس گرسنگي داشتن مي تونه نشونه ای از يه مشکل پزشکي تشخیص داده نشده هم باشه ) اما در 

، مصرف ناکافي بارداریافراد کمي چنین موردی ديده مي شه (. مي تونه علت يه مشکل متابولیک مثل پرکاری تیروئید يا 

يا سوء جذب مواد مغذیِ منجر به هیپوگلیسمي يا کمبود مواد مغذی يا ويتامین / مواد معدني خاص، تغییرات هورموني يا 

 .زش بیش از حد باشهواکنش طبیعي بدن به ور

 افزايش وزنتوصیه مي شه در صورتي که با وجود مصرف کافي کالری، دچار کاهش وزن و يا مشکالتي در تثبیت يا 

 .هستید به پزشک مراجعه کنید

يه توصیه ديگه: اصل خودتون رو فراموش نکنید. بدن ما بر اساس نیاکانمون طراحي شده، پس برای ايجاد تعادل بايد 

ده ها رو افزايش بديد، مقدار راه اونها رو پیش بگیريم. منظورم اين نیست که از فردا به شکار بريد! اما تعداد وع

 .وعده ها رو کوچک تر کنید و همچنین غذاهای طبیعي رو جايگزين غذاهای فرآوری شده کنید
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 با ورزش کردن، اعتماد به نفستان را افزايش دهید

 

ان به معنای ظاهری از بدن تان است که شما در ذهن داريد و اين همان شیوه ای که خودت (body image)تصوير بدن

 .را تجسم مي کنید. اين تصوير فقط يک مفهوم سطحي نیست، بلکه بر تمام زندگي شما اثر گذار است

سال اخیر، داشتن تصويری منفي از بدن رشد چشمگیری داشته است. به طوری که برطبق تحقیقات انجام  78درطي 

ر منفي از بدن، مسئله ای است که تا درصد از میانساالن از شکل بدنشان رضايت کافي ندارند. تصوي 68شده، حدود 

 اعتماد به نفسگونه توجهي به آن نشد استه و حاال وقت آن رسیده کمي به اين قضیه توجه کنیم، زيرا  مدت ها، هیچ 

 .ايرانیان در معرض خطر جدی قرار دارد

 کاهش وزنه دنبال راه هايي برای البته ناگفته نماند که تصوير منفي بدني، بیشتر خانم ها را نشانه گرفته و آنها دائماً ب

هستند. خانم ها نسبت به نظرات اطرافیان در مورد شکل ظاهری و اندامشان  پوستجلوگیری از افتادگي بیشتر يا 

بسیار حساس هستند و به همین خاطر نظرات مثبت يا منفي يا توصیه هايي که از جانب دوستانشان به آنها مي شود، 

 .عني واقعي برای خود تفسیر کنندذهنشان را به شدت درگیر مي کند. حتي ممکن است آن را دقیقا برعکس م

هیچ کسي نمي تواند بگويد اين قضیه اشتباه بوده و خانم ها بیش از حد به زيبايي ظاهريشان اهمیت نمي دهند، 

 .بنابراين ما مصرانه از شما مي خواهیم که تجديد نظر کرده و دوباره به شکل بدنتان عشق بورزيد

 
  روش هايي برای تقويت اعتماد به نفس، چون شما فوق العاده ايد
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 بدنتان را دوست داشته باشید

سالمت جسمي و ذهني ارتباط تنگاتنگي باهم داشته و به طور قابل توجهي بر يکديگر اثر گذارند. سالمتي جسمي مي 

 .ه نیز صادق استتواند تأثیرات مثبتي روی سالمت ذهن شما بگذارد و برعکس اين قضی

تغییر تصوير شما از بدنتان به معني تغییر شیوه ای است که به بدنتان نگاه مي کنید. خوردن غذاهای سالم، ورزش 

 .کردن منظم و استراحت کافي مي تواند برای دستیابي به اهداف کاهش وزن، کمکتان کند

کردن بیشتر به شکل ظاهری بدنتان افتخار کنید. به  ورزشاما به عنوان نسخه ای برای امروزتان، سعي کنید در هنگام 

محض اينکه تحسین کردن شکل بدنتان را آغاز کنید ،متوجه افزايش اعتماد بنفستان خواهید شد. ورزش کردن نیز 

شیوه ای مناسب برای مديريت استرس است، زيرا داشتن استرس باعث مي شود تصوير درستي از بدنتان نداشته 

 .باشید

، جدای از اينکه چند ساعت در روز ورزش مي کنید اگر سعي کنید تصوير مثبتي از بدنتان در ذهنتان ايجاد در حقیقت

 .کنید، تأثیر بسیار مثبتي در زندگي تان خواهد داشت

نفر، به منظور به دست آوردن تأثیرات مثبت و منفي ورزش بر روی تصوير ذهني از بدن  72طبق تحقیقاتي که بر روی 

ته است، دريافتیم که داشتن تصوير بدني مثبت هیچ ارتباطي به زيبايي و تناسب اندام و مقدار ساعتي که صورت گرف

در روز ورزش مي کنید ندارد. البته برطبق اين تحقیق، شرکت کنندگان پس از چند ساعت ورزش کردن احساس مي 

 .کردند که شکل ظاهری بدنشان بهبود چشمگیری داشته است

ر سرجايتان بنشینید و ورزش نکنید، هیچ تغییری در اندام و تصوير ذهني و اعتماد به نفستان ايجاد در هر صورت اگ

داريد ، ورزش منظم بهترين راه برای داشتن احساسي بهتر نسبت  اعتماد به نفسنخواهد شد. حتي اگر ابتدا احساس 

 .به بدن و سالمتي تان است

 ه رفتن تأثیر داردتصوير بدني مثبت، بر تمايل شما به باشگا

شايد اين سوال برايتان پیش بیايد که چگونه تصوير ذهني ما از بدنمان مي تواند بر روی باشگاه رفتن تأثیر داشته 

باشد؟ پاسخ اين است که اگر شما احساس خوبي نسبت به بدنتان نداشته باشید، بهترين راه يعني نرفتن به باشگاه را 

 .انتخاب خواهید کرد

ا اين است که زياد نسبت به شکل ظاهريتان حساس نباشید، سعي کنید زياد به نظرات ديگران در مورد پیشنهاد م

خودتان اهمیت ندهید. قطعاً تفکر مثبت شما نسبت به بدنتان بیشترين تأثیر را روی زندگي تان خواهد داشت. پس 

ماد بنفستان باال رفته و تصوير ذهني تان نیز روی اهدافتان تمرکز کنید، ولي به طور کلي ورزش کردن باعث مي شود اعت

 .بهبود يابد. طوری به باشگاه نگاه کنید که به حضور درآن عالقمند شويد، باشگاه دوست شما است نه دشمنتان

 تصوير ذهني شما از بدنتان بر روی نوع ورزش انتخابي تأثیر گذار است
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ل تنهايي ورزش کردن هستند و از باشگاه رفتن لذت نمي کساني که تصوير منفي از بدنشان دارند، همیشه به دنبا

برند. بالعکس کسي که از بدنش تصوير مثبتي داشته باشد، عاشق باشگاه رفتن و حضور در جمع است. حتما خودتان هم 

مي دانید که اگر از باشگاه رفتن لذت ببريد، در آن پیشرفت مي کنید. حضور دوستان نیز تأثیر قابل توجهي دراين 

 .قضیه دارد، سعي کنید دوستانتان را هم با خود همراه کنید، تا به باشگاه و باشگاه رفتن بیشتر عالقمند شويد

 ورزش ايروبیک، اعتماد به نفس را باال مي برد

به خاطر داشته باشید که ورزش ايروبیک در بهبود وضعیت روحیتان تأثیر چشمگیری دارد، پس اگر به مدت طوالني و 

اين ورزش روی بیاوريد قطعاً حالتان بهتر خواهد شد. هرچقدر هم که حالتان بهتر باشد، در داشتن تصوير مداوم به 

 .ذهني مثبت از بدنتان تأثیر بهتری خواهد گذاشت

و يا ثبت نام در باشگاه را به شما  دويدنهر موقع احساس کرديد حس خوبي نسبت به بدنتان نداريد ما پیاده روی، 

 .وقت بگذاريد تا بتوانید تصوير ذهني بهتری از خودتان داشته باشید  پیشنهاد مي کنیم. حداقل يک ساعت در روز
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 را ثابت مي کنند 3نشانه که کمبود امگا  7

 

اما تحقیقات اخیر نشان داده بسیاری از افراد، مخصوصا  برای سالمت و تندرستي ما ضروری هستند. 3امگا چربي های 

هستند و همین باعث مي شود برخي عالئم تحريک کننده مانند بدخوابي و خشکي پوست در  3خانم ها دچار کمبود امگا 

 .آنها بروز کند، عالوه بر اين خطر ابتال به بیماری های قلبي نیز در اين افراد افزايش مي يابد

باشید: در بسیاری از موارد، اين کمبود را مي توان با تغییراتي ساده در رژيم غذايي و سبک زندگي از بین اما نگران ن

 :در خود مي شويم 3برد. در ادامه نشانه هايي را مي آوريم که در صورت مشاهده آنها متوجه کمبود امگا 

 خشکي پوست1- 

هستند که به صورت طبیعي در ساختار ديواره سلول  3امگا  يکي از رازهای داشتن پوستي سالم و هیدراته، چربي های

 ها پیدا

همچنین به پوست کمک مي  3امگا  .بیشتر باشد، خشکي پوست نیز شديدتر خواهد بود 3مي شود. هرچه کمبود امگا 

م و کند مواد مغذی سالم را جذب کند و مواد اضافي که مضر هستند را خارج کند، در نتیجه پوستي با ظاهری سال

 .درخشان خواهید داشت

 موی بي جان2- 
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در فولیکول مو  3که در سلول های پوستتان پیدا مي شود، در فولیکول های مو نیز وجود دارد. وجود امگا  3همان امگا 

مي کنند، ضخامت  تغذيهمو را  3آن را تبديل به ماده مغذی بسیار مهمي برای درخشندگي مو کرده است. چربي های امگا 

مي  ريزش مو)التهاب پوست کفِ سر باعث  مو را حمايت مي کنند و همچنین التهاب پوست کف سر را کاهش مي دهند

 .(شود

 ناخن های شکننده3- 

 

ناخن های نرم، پوسته پوسته شده و شکننده همگي نشانه های خارجي هستند که مي گويند چیزی در بدنتان درست کار 

در منابع حیواني  موجود 3باشد. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که امگا  3امگا نمي کند. اين مشکل مي تواند کمبود 

مه برنامانند روغن ماهي بسیار ساده تر از منابع گیاهي جذب بدن مي شوند. بنابراين وارد کردن ماهي های چرب به 

 .مي تواند يکي از بهترين راهکارها باشد غذايي

 بي خوابي4- 

دارند خواب با کیفیت تری را تجربه مي کنند. با  3يک تحقیق در دانشگاه آکسفورد نشان داد، افرادی که سطح باالی امگا 

 3ا. چون خوردن امگا خود را صبح ها استفاده کنند نه شب ه 3اين حال من همیشه به افراد توصیه مي کنم، مکمل امگا 

 .نزديک به ساعت خواب مي تواند شما را بیدار نگه دارد

 ضعف تمرکز5- 

دريافت نکنید، احتمال اينکه دچار ضعف در تمرکز بشويد باال مي  3اگر مقدار زيادی ماهي چرب نخوريد يا مکمل امگا 

د مطمئن مي شوند، پیشرفت قابل توجهي در سطح خو 3رود. بسیاری از افراد بعد از اينکه از میزان دريافت روزانه امگا 

 .تمرکز خود تجربه مي کنند
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 خستگي6- 

يکي از اين عوامل  3مرتب احساس خستگي داشتن مي تواند داليل بسیاری داشته باشد. اما شکي نیست که کمبود امگا 

است.  3اساسي امگا است. بر اساس تحقیقات دانشکده پزشکي مريلند، خستگي يکي از نشانه های شايع کمبود 

 .بنابراين تقويت برنامه غذايي خود با روغن های چرب مي تواند به افزايش سطح انرژی تان کمک کند

 درد مفاصل7- 

 3که در روغن ماهي وجود دارد از عوامل قدرتمند کاهش التهاب هستند، به همین دلیل امگا  3اسید چرب های امگا 

به اندازه کافي مي تواند فرآيند از بین  3ند بسیار با اهمیت است. دريافت امگا برای افرادی که مشکل درد مفاصل دار

 .رفتن بافت و مفاصل را متوقف کند

 نويسنده: ايمي موريس
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 اگر ورزش را متوقف کنید، چه اتفاقي برای بدن مي افتد؟

 

اتفاقي خواهد افتاد: يک ورزشتان را جا  مهم نیست چقدر خود را وقف فیتنس کرده باشید چون دير يا زود چنین

ممکن است برنامه های کاری يا يک مسافرت را علت اين تنبلي بدانید  .دوباره و … دوباره سپس و …خواهید انداخت 

 .اما دلیلتان هرچه که باشد، بدنتان از حالت تناسب خارج خواهد شد

حال گاهي اوقات بدنتان به استراحت و ريکاوری نیاز دارد هر از گاهي غفلت از ورزش نبايد باعث نگراني شود، به هر 

 .اما اگر بیش از يک هفته ورزشتان را متوقف کنید، مسلما سطح تناسب اندامتان را به سراشیبي فرستاده ايد

 چقدر سريع از تناسب خارج مي شويم؟

چه با کار روی دستگاه. وقتي ورزش را مدتي کنار مي گذاريد اينکه  دويدنسخت کار مي کنید تا متناسب شويد، چه با 

تناسب بدست آمده تان را چقدر سريع از دست دهید، تنها به مدت زمان دوريتان بستگي ندارد و عوامل ديگری نیز 

و نوع ورزشي که جا انداخته ايد نیز روی سرعت از دست دادن تناسب اندام تاثیر مي  دخیل هستند. تناسب اندام کلي

 .گذارد

يک قانون کلي وجود دارد که مي گويد هرچه تناسب اندامتان باالتر باشد، مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید تا 

تالش برای رسیدن به هموستاز ) هم عضالتتان از حالت بیفتند. فیزيک انسان از تغییر خوشش نمي آيد و پیوسته در 

ايستايي ( است. بنابراين هرچه بیشتر ورزش کنید، مدت زمان بیشتری طول مي کشد تا بدنتان بگويد: خب فکر کنم 

 !ديگه نیازی به ساخت عضله نباشه

روز طول  تنها يک هفته است که ورزش را متوقف کرده ايد؟ نگران نباشید. سابقه ورزشتان هرچه باشد بیش از هفت

 .مي کشد تا بدنتان نرم شود. اما اگر دو هفته شده باشد چه؟ مسلما از کنار اين مورد نمي توان به سادگي گذشت
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روز مي تواند تناسب قلبي و عروقي، عضالت، و حساسیت به انسولین  90تحقیقات نشان داده رها کردن ورزش به مدت 

 .خواهد کشید که تناسب اندام بدست آمده را کامال از دست بدهید را کاهش دهد. با اين حال دو ماه يا بیشتر طول

 استقامت در برابر قدرت: کدامیک را از دست خواهید داد؟

يا قدرتي را متوقف کنید، واکنشي متفاوت خواهد داشت. علتش اين است که  ورزش هوازیبدنتان بسته به اينکه 

 .است  (و ) کشش سريععضالتتان دارای فیبر عضالني نوع يک ) کشش آهسته ( و نوع د

فیبرهای نوع يک مربوط به تمرينات مقاومتي است. فیبر های عضالني نوع دو قوی تر هستند و کشش سريعشان کمکتان 

 .مي کنند قادر شويد حرکات ورزش های با شدت باال يا قدرتي را انجام دهید

غیره ( فیبرهای عضالني نوع يک به بخش  در طول فعالیت های روزانه تان ) مانند راه رفتن، صحبت کردن، نشستن و

عمده ای از اين امور کمک مي کند. اما بايد سخت کار کنید تا فیبرهای عضالني نوع دو را به کار بیندازيد. بنابراين وقتي 

مدتي ورزش نمي کنید فیبرهای عضالني نوع يک همچنان مورد استفاده هستند و از درهم شکسته شدنشان جلوگیری 

اما اگر ورزش نکنید، برخي از فیبرهای عضالني نوع دو ممکن است خیلي به ندرت مورد استفاده قرار بگیرند، مي شود. 

 .پس خارج شدنشان از حالت تناسب نیز سرعت بیشتری دارد

به همین دلیل است که فیبرهای عضالني نوع دو زودتر از فیبرهای عضالني نوع يک دچار تغییر مي شوند. بنابراين 

مي بینید، بیشتر از يک ورزش هوازی خواهد بود. افرادی که پس از  ورزش قدرتيکه از کنار گذاشتن يک  آسیبي

 .مدتي کار نکردن دوباره به ورزش های قدرتي باز مي گردند، کامال متوجه افت خود مي شوند

 

 استراحت کردن بد نیست
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باشگاه برويد، بايد اين را هم بگويیم که هر از گاهي جا انداختن قبل از اينکه زيادی شما را بترسانیم تا همین حاال به 

در واقع اگر سخت ورزش کنید يک استراحت مي تواند به بهبود قدرت، رشد  .ورزش و استراحت کردن بد نیست

 .عضالت و تناسب هوازی تان کمک کند

دن و ذهنتان هر دو برای سالمت کلي بدن ب .روزهای استراحت همچنین مي تواند تناسب رواني تان را نیز بهبود ببخشد

و رسیدن به عملکردی بهینه، نیاز به ريکاوری دارند. اشتباه در تشخیص، نیاز به استراحت و بیش از حد ورزش کردن 

 .ورزش بیش از حد ( مي گويند  )منجر به خستگي و عملکرد نامناسب ورزشي مي شود که به آن سندروم اُورترينینگ

د از يک ورزش احساس درد داشتید، احساس مريضي مي کرديد و يا پیشرفتتان در تناسب اندام ساعت بع 27اگر 

دچار وقفه شده بود شايد زمان آن رسیده که کمي عقب بکشید. استراحتتان چقدر بايد طول بکشد؟ قانون سفت و 

وز باشد اما بايد مواظب باشید سختي درباره اينکه يک ورزش چقدر بايد طول بکشد وجود ندارد. مي تواند تنها چند ر

 .اين مقدار تبديل به دو هفته و دو ماه نشود

به خاطر داشته باشید استراحت کردن بدان معنا نیست که ديگر به مبل بچسبید و از جايتان تکان نخوريد. مي توانید 

يا يک پیاده روی طوالني و دوچرخه سواری  يوگافعالیت های سبکي انجام دهید که در برنامه معمولتان نبوده، برای مثال 

 .آهسته مي توانند گزينه های مناسبي باشند

 چگونه به ورزشمان بازگرديم؟

به شدت قبل شروع کنید بلکه آرام بستگي به اين دارد که چه مدت کنار کشیده باشید. نیاز نیست ناگهاني ورزش را 

آرام دوباره به حالت قبلي برسید. اگر چند هفته از ورزش دور بوده ايد، مسلما تفاوت را احساس خواهید کرد. بنابراين 

 .اگر فاصله زياد است مسلما بايد با ورزشي سبک تر نسبت به گذشته کار را دوباره شروع کنید

را با کمي احتیاط شروع کنید و پس از آن دوباره مي توانید در سطح گذشته به  مهم اين است که چند هفته ابتدايي

ادامه ورزش بپردازيد. اگر به تمرينات قدرتي باز مي گرديد کمي از وزنه ها بکاهید و با آنچه راحت تر هستید کار کنید 

کنید. بعد از يک هفته سرعت را و اگر به ورزشي مانند دو باز مي گرديد با سرعتي شروع کنید که احساس راحتي مي 

 .افزايش دهید

بله، سخت است که نتوانید با حداکثر توان خود ورزش کنید اما برای اينکه از آسیب ديدگي پیشگیری کنید بايد آهسته 

آهسته به حالت گذشته بازگرديد. فرض کنید بعد از يک ماه به باشگاه باز مي گرديد و به سراغ همان وزنه های قبلي 

 !رويد، چنین کاری مساوی با يک ماه ديگر در خانه خوابیدن استمي 

 نويسنده: آلشیا فترس
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 بیش از حد ورزش کردن چگونه به روده آسیب مي رساند؟

 

اگر از افرادی هستید که مرتب ورزش مي کنید، مسلما اين سوال از ذهنتان گذشته که ورزش با چه شدتي باعث بروز 

کار کشیدن از خود مي تواند مانع تالشتان برای ساخت عضله شود، چون به بدنتان اجازه مشکل مي شود؟ بیش از حد 

نداده ايد که کامال خود را ريکاوری کند اما چنین حالتي مي تواند برای سالمتتان نیز ضرر داشته باشد، سیستم ايمني 

ت جديد، ورزش بیش از حد مي تواند به تان را ضعیف کند و شما را بیشتر در خطر بیماری قرار دهد. بر اساس تحقیقا

 .روده نیز آسیب وارد کند

محققان متوجه شدند افزايش شدت و مدت زمان ورزش، خطر آسیب روده را نیز افزايش مي دهد. اگر بخواهیم بیشتر 

کسین توضیح بدهیم، بايد بگويیم ورزش شديد مي تواند به سلول های روده آسیب وارد کند و باعث چکه کردن اندوتو

شود )که معموال مشتق در جريان خونتان است( بشود. چنین وضعیتي باعث مشکالت سالمت مزمن يا حاد مي شود که 

 .مسلما چیزی نیست که يک ورزشکار به دنبال آن است

دکتر ريچارد کاستا، سرپرست اين تحقیقات مي گويد کساني که در طول ورزش دچار اختالالت روده شده اند بايد روده 

ا کامال مورد ارزيابي و آزمايش قرار دهند. با وجود اينکه تايید شده است ورزش بیش از حد، روی درستي و عملکرد ر

روده تاثیر مي گذارد اما چند عامل موثر در تشديد را شناسايي کرده ايم که مي توان کنترلشان کرد. همچنین چندين 

یب را کاهش و موقعیت را کنترل کرد، شناسايي کرده ايم. به استراتژی مديريت و پیشگیری که مي توان با آنها آس

 .عبارت ديگر اگر بیش از حد و تا نقطه روده چکنده، خودتان را درگیر ورزش کنید کامال آسیب نمي بینید
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 تخم مرغ قهوه ای يا سفید؟ کدام بهتر است؟

 

هستند، يکي از غذاهای اصلي در  پروتئینها سرشار از مواد مغذی و منبع ارزاني از  تخم مرغاز آنجا که 

 .بسیاری از خانه های سراسر دنیا به حساب مي آيند

، کربوهیدرات، تمام آمینواسید های ضروری، صفر گرم کالری 27گرم پروتئین، حدود  6يک تخم مرغ حاوی 

 .، سلنیوم و کولین است B، ويتامین های Dويتامین

برنامه و سلنیوم هستند که پیدا کردن اين دو ماده مغذی در   Dتخم مرغ ها از منابع نادر حاوی ويتامین

 .مي تواند چالش برانگیز و دشوار باشد غذايي

ها مقدار زيادی ويتامین و مواد معدني در خود دارند، اما به خاطر داشتن کلسترول باال بدنام  تخم مرغبا اينکه 

 .اند. خبر خوب اينکه تخم مرغ ها به خاطر کلسترول بااليي که دارند، ديگر يک غذای تابو نیستند شده

تحقیقات اخیر نشان داده خوردن يک تخم مرغ در روز، نمي تواند خطر بیماری های قلبي را افزايش دهد. در 

ر طول هفته، خطر بیماری عدد د 97خوردن تخم مرغ تا  :نیز محققان اظهار کردند 7892يک بررسي در سال 

های قلبي و عروقي را در بیشتر مردم نمي تواند افزايش دهد. آنچه مي تواند روی سطح مواد مغذی تخم مرغ 

 .تاثیر بگذارد، برنامه غذايي و سالمت مرغ است
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ن جالب است بدانید رنگ پوسته ی تخم مرغ ها نمي تواند روی ارزش مواد مغذی آن تاثیری بگذارد. بنابراي

های قهوه ای رنگ، هیچ گونه برتری نسبت به تخم مرغ های سفید  تخم مرغبرخالف آنچه بسیاری فکر مي کنند 

 .ندارند

 چرا رنگ تخم مرغ ها با يکديگر متفاوت است؟

 

بیشتر مواقع تخم مرغ هايي که مي بینیم سفید رنگ هستند اما گاهي در فروشگاه ها شاهد تخم مرغ های 

هستیم. تخم مرغ های قهوه ای معموال از تخم مرغ های سفید گران تر هستند، اما چون فقط  قهوه ای رنگ نیز

اين تخم مرغ ها قیمت باالتری دارند بدان معنا نیست که سالم تر نیز هستند. تخم مرغ های قهوه ای رنگ 

 .ممکن است به خاطر اين گران تر باشند که مرغ حامل آنها، غذای بیشتری مصرف مي کند

خم مرغ ها معموال مي توانند طیف های رنگ مختلفي داشته باشند، نه فقط سفید يا قهوه ای. چیزی که باعث ت

تفاوت رنگ تخم مرغ ها مي شود، نوع مرغ و به طور مشخص، رنگ نرمه گوش آن ها است. هر نوع تفاوتي در 

غ به سن مرغ مربوط مي ضخامت پوسته تخم مرغ به رنگ آن مربوط نمي شود بلکه ضخامت پوسته تخم مر

 .بدون دخالت رنگ، مرغ های جوان تر معموال تخم مرغ هايي با پوسته ضخیم تر مي گذارند .شود

 آيا تخم مرغ های قهوه ای سالم تر هستند؟
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برخي افراد مي گويند تخم مرغ های قهوه ای طعمي متفاوت نسبت به تخم مرغ های سفید دارند. شايد اين 

دلیلش به خاطر تفاوت رنگ پوسته نیست. تخم مرغ های قهوه ای ضرورتا سالم تر  مورد درست باشد اما

نیستند و يا طعمشان بهتر نیست. دلیل اصلي تفاوت رنگ پوسته تخم مرغ سفید و قهوه ای، آن چیزی است که 

و يا  مرغ خورده است.مرغ هايي که تخم مرغ قهوه ای رنگ مي گذارند، معموال متعلق به مرغداری های کوچک

حیاط خانه خود افراد هستند. دلیل اينکه چنین تخم مرغ هايي طعمشان متفاوت است رنگِ پوسته نیست، بلکه 

 .تفاوت در غذايي است که اين مرغ ها مي خورند

 مرغ چه چیزی مي خورد؟

 

یزان اسید آنچه مرغ مي خورد مي تواند روی طعم و میزان مواد مغذی موجود در تخم مرغ تاثیر داشته باشد. م

 مستقیما با غذايي که مرغدر تخم مرغ ها،  3امگا چرب 

 .مي خورد در ارتباط است

درصد بذر  98نشان داد وقتي مرغ های سفید و قهوه ای برنامه غذايي را که شامل  7883يک تحقیق در سال 

موجود در تخم مرغ ها نسبت به مرغ هايي که بذر کتان نمي خورند به  3کتان است مي خورند، میزان امگا 

 .مي يابد شکل قابل توجهي افزايش

بیشتر تخم مرغ هايي که در فروشگاه ها به فروش مي رسند از مرغداری های بزرگ هستند که غذای مرغ ها 

در آنجا اغلب ذرت و ديگر غالت است. مرغ های خارج از اين محدوده مسلما مي توانند برنامه غذايي متفاوت 

http://www.kermany.com
https://kermany.com/%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7-3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AFm/


 
 

 .تری داشته باشند

که خارج از محدوده مرغداری ها تولید مي شود سالم تر هستند اما با اينکه مردم فکر مي کنند تخم مرغ هايي 

همیشه چنین نیست. اگر اين مرغ ها در خارج از محدوده مرغداری، در معرض مواد سمي قرار بگیرند ممکن 

 .است اين مواد از مرغ به تخم مرغ انتقال پیدا کند

ه مرغداری ها پرورش مي يابند در مقايسه ، تخم مرغ هايي که خارج از محدود7898بر اساس تحقیقات سال 

 .با ديگر مرغ ها بیشتر در خطر بیماری قرار دارند

 ارگانیک، خارج از محدوده و يا وابسته به مرغداری؟

 

در حال حاضر گزينه های انتخاب تخم مرغ بسیار زياد است. مي توانید تخم مرغ سفید، قهوه ای، پرورش يافته 

 .خريدب …در مزرعه، ارگانیک و 

چگونه متوجه شويم کدام نوع بهتر است؟ انتخاب تخم مرغ فاکتورهای فراواني دارد، از سالمت مرغ گرفته تا 

 .مواد مغذی تخم مرغ

نظرات و تحقیقات زيادی درباره بدی ها و خوبي های انواع نگهداری از مرغ و تولید تخم مرغ وجود دارد. برخي 

 .چگونگي رشد مرغ ها و میزان مواد مغذی تخم مرغ ها وجود نداردتحقیقات مي گويند تفاوت چنداني بین 
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که در واشنگتن پست منتشر شد، ادعا مي کرد تفاوت چنداني بین تخم مرغ های معمولي  7890تحقیقات سال 

و ارگانیک وجود ندارد. به مرغ های تخم گذار معموال به صورت مرتب آنتي بیوتیک داده نمي شود و آزمايش 

 .م شده، کاهشي در سطح دارو و آنتي بیوتیک نشان نمي دهدهای انجا

 نويسنده: هولي کالمر
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 !کاهش وزن، با تغذيه يا ورزش؟ مسئله اين است

 

 وقتي مي خواهید الغر شويد، کدام يک مهم تر است؛ ورزش يا تغذيه؟

جديدی باشید. شايد بخواهید برنامه تغذيه ای سالم تری را دنبال کنید.  تغذيهشايد به دنبال شروع برنامه ورزشي و 

خواهید به جای اينکه دائماً به ورزش کردن فکر کنید، به دنبالش برويد و ساعت ورزش کردنتان را  شايد هم مي

 .افزايش دهید

، از چربي کاهش وزنبله، مي توانید بدون برنامه تغذيه ای وزنتان را کم کنید، اما ورزش خیلي مهم است. بخشي از »

 .بودهای موجود در بدن و بقیه کاهش وزن با کاهش تراکم استخوان و از دست رفتن عضالت، همراه خواهد 

و  برنامه غذاييشايد قصد اين را نداشته باشید که در ابتدا زياد به خودتان فشار بیاوريد؛ شايد نخواهید به يک باره 

شي تان را با هم شروع کنید. اگر شما هم نمي دانید برنامه تان را با کدام يک شروع کنید و از خودتان مي پرسید ورز

 .بايد اول رژيم بگیرم يا بايد ورزش کنم؟ تصمیم گیری در اين مورد مي تواند بسیار سخت باشد

ارتباط تنگاتنگي با خطر ابتالی  شاخص توده بدنيدر يکي از مقاالتي که به تازگي در مجله ای مطرح منتشر شده است، 

 .فرد به ديابت دارد، تا اينکه به میزان تحرک فرد در روز بستگي داشته باشد

ر ابتال به بیماری های قلبي در زنان، بیشتر به میزان سطح فعالیت شخص در مقاله ای ديگر نیز نشان داده شده که خط

 .بستگي دارد تا اينکه به شاخص توده بدني او بستگي داشته باشد

 پس برنامه ورزشي و رژيم را از کجا شروع کنیم؟
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اره دارند که وزن تأثیر اين داده های به دست آمده، با اطالعاتي که از قبل داشته ايم متناقض نیستند، بلکه به اين اش

 بیشتری در مقايسه با کم تحرکي دارد. اين عدم توافق، چیزی است که منجر به همان بحث قديمي

 مي شود. آيا مي شود در عین چاقي، سالم بود؟« يا تناسب اندام چاقي »

هستید، خطر ابتال به بیماری قلبي و ديابت در شما باالست. البته فاکتورهای  اضافه وزنحقیقت اين است که اگر دارای 

 .خانوادگي و ژنتیک، قومیت و نژاد را فراموش نکنیدديگری مانند جنسیت، افزايش سن، سابقه 

البته عده ای هستند که چربي اضافه دارند، اما اگر آزمايش خون بدهند بدنشان در سالمتي کامل است و دارای اندام 

متناسبي نیز هستند. در اين قضیه کساني که چاق و در عین حال متناسبند، استثناء محسوب مي شوند. جمعیت زيادی 

تجربیات به دست آمده نشان داده که داشتن  .ر ايران، زندگي ساکن و کم تحرکي دارند و از اضافه وزن رنج مي برندد

يکي از اين شرايط در زندگیتان، به مورد دوم ختم مي شود. يعني اگر زندگي ساکني داشته باشید دچار اضافه وزن مي 

 .شويد و بالعکس آن نیز صادق است

نتان را کم کنید، طبق تحقیقات پاسخ روشني برای اين کار وجود ندارد. چون اگر بخواهید بدون اگر مي خواهید وز

ورزش فقط برنامه غذايي تان را تغییر دهید، وزنتان کم مي شود ولي سالمتي تان بهبود قابل توجهي نخواهد داشت. 

کنیم؟ برطبق آمار به دست آمده، اگر ورزش حال آيا بدون ورزش کردن، مي توانیم وزنمان را به همان میزان قبلي حفظ 

 .را شروع نکنید، به وضعیت اولیه باز خواهید گشت

اگر بدون تغییر در رژيم غذايي تان شروع به ورزش کردن کنید، بهبود قابل توجهي در سالمتي تان مشاهده خواهید 

دهند. درست است که قدرت بدني شان کرد، اما وزنتان کمتر نخواهد شد. بسیاری از مردم همین رويه را انجام مي 

افزايش مي يابد اما بیشتر افراد بعد از مدتي به خاطر اينکه از نظر ظاهری به خواسته شان نرسیده اند، ورزش کردن را 

 .رها مي کنند

 !پس کدام يک مهم تر است، ورزش يا رژيم غذايي؟ جواب اين است که همه چیز بستگي دارد

درصد به ورزش کردن  77درصد به رژيم غذايي و  27ه به عنوان يک قانون، کاهش وزن اما جواب بهتر اين است ک

 .بستگي دارد

نفر که اضافه وزن داشتند صورت گرفت، افرادی که برنامه غذايي خود را تغییر داده و  288طبق تحقیقي که بر روی 

 .ند و زودتر وزن کم کردندرژيمي کرده بودند، در کوتاه مدت نتیجه بهتری نسبت به ديگر افراد گرفت

به خاطر داشته باشید که تحرک بدني همراه با رژيم متناسب، مي تواند خطر ابتال به بیماری های قلبي و ديابت را کاهش 

دهد و در حقیقت اين دو مکمل يکديگر هستند. از جايتان بلند شويد، ورزش کنید. بیرون برويد و يخچال منزل را با 

 .د. اين دو کار را انجام داده و زندگي تان را متحول کنیدغذاهای مفید پر کنی
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 !چند سالح قوی برای مقابله با سرطان پروستات

 

سیب، ادويه کاری و انگور؛ اين غذاها حاوی ترکیباتي هستند که سلول های سرطاني پروستات را از بین مي برند. 

 .ترين سرطان ها در آقايان برويدبنابراين با اين سه غذا مي توانید به جنگ يکي از کشنده 

را قبل از اينکه کشنده شود مي  سرطان پروستات .عالئم اولیه بیماری را بشناسید و برای محافظت از خود گام برداريد

توانید مهار کنید. محققان دانشکده پزشکي تگزاس توانسته اند با استفاده از ترکیبات طبیعي موجود در گیاهان، راه 

 .ان اين مشکل پیدا کنندحلي برای درم

ترکیب طبیعي  907منتشر شد، محققان شروع به آزمايش    Precision Oncologyدر اين تحقیق جديد که نتايجش در

در زردچوبه، پوستِ سیب و چای سبز کردند که قبال هم به عنوان عواملي موثر در جلوگیری از رشد سلول های سرطاني 

کیبات گیاهي را روی سلول های مربوط به موش ها و انسان ها مورد آزمايش قرار شناسايي شده بودند. آنها اين تر

دادند و سه مورد از موثرترين ترکیبات را شناسايي کردند. سپس خواستند ببینند در صورت ترکیب آنها با يکديگر، 

 .قدرتشان در برابر سلول های سرطاني بیشتر مي شود يا خیر
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ها تمرکز کرده بودند، عبارت است از اسید اورسولیک )يک ماده شیمیايي طبیعي مومي که سه ماده شیمیايي که روی آن

در )در پوست میوه و رزماری پیدا مي شود(، کورکومین )ترکیبي زرد رنگ که در زردچوبه پیدا مي شود( و رسوراترول 

 .(دارچین، انگور قرمز و توت ها پیدا مي شود

زاس در آستین، و موسسه تحقیقات کودکان در دانشگاه تگ تغذيهر در گروه علوم پرفسور استفانو تیزياني، استاديا

توضیح داد: بعد از بررسي تعداد زيادی از ترکیبات طبیعي به دنبال ترکیبي از   Science Dailyنتايج اين تحقیقات را در

داشته باشد. زيبايي اين تحقیقات آنجا  سرطان پروستاتمواد مغذی بوديم که تاثیر بیشتری از داروهای حاضر، بر روی 

 .ل سرطاني را در يک موش، بدون استفاده از مواد سمي مهار کنیمبود که توانستیم رشد يک سلو

چرا اين ترکیبات اينقدر تاثیر گذار هستند؟ وقتي سلول ها به واسطه التهاب مزمن، التهاب بیماری های خودايمني يا 

 آسیب چاقي

مي بینند و ضعیف مي شوند، بیشتر در خطر جهش به سلول های سرطاني قرار مي گیرند. مواد مغذی گیاهي، التهاب را 

 .ها به سلول های بدخیم را کاهش مي دهند به حداقل مي رسانند و خطر تبديل شدن اين سلول

سلول های سرطاني برای اينکه رشد کنند به مواد مغذی نیاز دارند. آنها اين مواد مغذی را از گلوتامین دريافت مي کنند، 

مورد نیاز است. ترکیبات گیاهي مانع تغذيه سلول های سرطاني  برنامه غذاييدر  پروتئینآمینواسیدی که برای شکست 

 .ن مي شونداز گلوتامی

پیدا کردن چنین ترکیبات قوی برای مقابله با سرطان پروستات، آن هم در غذاهای معمولي گامي بزرگ در مسیر اين 

 .بیماری است. تنها خوردن چنین غذاهايي کافي است تا از خطر سرطان پروستات در امان بمانید

برای اينکه آنها را به خوبي مورد استفاده قرار دهیم، اين مواد مغذی دارای ترکیبات بالقوه مقابله با سرطان هستند. 

 .الزم است مقدار تمرکزشان را افزايش دهیم، معموال بیشتر از آنچه در يک وعده است
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 آيا افراد چاق در اجتماع نامرئي مي شوند؟

 

به من  کاهش وزنسال ها پیش يک خانم جوان که حاال از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، برای دريافت رژيم 

ه ای با تجربه بود که تا سال دوم دانشگاه، توانسته بود نیمي از اضافه وزنش را کاهش مراجعه کرد. او خود رژيم گیرند

 .دهد. با اين حال زندگي در بدن الغر جديد، برای او تبديل به تجربه ای ناامید کننده و آزار دهنده شده بود

جمع های دخترانه هم مرا راه حتي در  .سال اول دانشگاه هیچکس مرا نمي ديد و زندگي اجتماعیم اصال وجود نداشت

نمي دادند. اما وقتي سال دوم، با ظاهری الغر به دانشگاه برگشتم ناگهان متوجه افزايش محبوبیتم شدم. کساني که تا 

 .سال پیش حتي به من سالم هم نمي کردند، حاال رفتارشان تغییر کرده بود

داشتم تغییری نکرده  اضافه وزنمن نسبت به زماني که اين خانم جوان بعد از گفتن اين حرف ها شروع به گريه کرد. 

 .بودم و همچنان همان آدم بودم، فقط وزنم تغییر کرده بود

 !من به او گفتم: پس همه ی آن وزن کم شده برگشت

ش او جواب داد: بله و حتي بیشتر. من عصباني بودم فکر مي کردم اگر کسي واقعا از من خوشش بیاد، ظاهرم نبايد براي

 .مهم باشد. اما چنین اتفاقي نیفتاد و من دوباره نامرئي شدم
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داستان اين مراجع ) که نامش کلر بود ( ماجرايي خاص نبود. يک مراجع خانم ديگر داشتم که دقیقا درگیر چنین وضعیتي 

از نظر اجتماع شده بود.مردان نیز همین تجربه را ممکن است داشته باشند. اصوال اين افراد با رسیدن به وزني که 

 .قابل قبول است، تازه مورد توجه ديگران قرار مي گیرند

چنین مشکلي معموال در بین کساني که ماه ها تالش مي کنند تا وزن کم کنند شايع است و وزماني که به وزن ايده آل مي 

د االن مورد توجه رسند با پرسش هايي نظیر: پس من قبل از کاهش وزن چه بودم؟ من که همان آدم هستم چرا باي

 .قرار بگیرم؟ روبرو مي شوند

متاسفانه امروزه افراد جوان پس از کاهش وزن برای اينکه بتوانند با اين حقیقت آزاردهنده کنار بیايند، دوباره به وزن 

 .قديم خود باز مي گردند

افراد خیلي بلندقد يا کوتاه  اصل اين مشکل به جامعه باز مي گردد. شناخت ما از ديگران، فقط از روی وزن نیست. ما

قد، کساني که دچار نقص فیزيکي مانند نداشتن يک چشم هستند و افراد فوق العاده جذاب را سريع تر تشخیص مي 

يکي از دوستانم که روی صندلي چرخ دار مي نشست اصرار داشت که سطح صندلیش به اندازه يک فرد ايستاده  .دهیم

دی ايستاده به سمتم خم مي شود، با خود فکر مي کنم مشکالت من بیشتر از نشستن روی باال بیايد. او مي گفت وقتي فر

ويلچیر است و ممکن است حتي ناشنوا باشم يا از نظر ذهني مشکل داشته باشم. يکي ديگر از کساني که مي شناختم، 

 .خود شده بودپس از تغییر دادن رنگ موهايش از خاکستری به بلوند، متوجه تغییر رفتار ديگران با 

ثابت مانده  الغریبه عنوان کسي که با مراجعینم دائم در ارتباط بودم، بايد با صداقت بگويم شخصیت آنها قبل و بعد از 

و تغییری نکرده بودند. مسلما هسته وجود آنها بي تغییر مانده بود، خاطراتشان، آرمان هايشان و طرز فکرشان نیز همان 

ه بود که مي توانستند بهتر بخوابند، راحت فرد قديم بود. اما کاهش وزن برای سالمت اين افراد نیز تغییراتي ايجاد کرد

تر حرکت کنند و درد کمتری به علت مشکالت ارتوپدی مربوط به وزن باال حس کنند. ديگر وقتي وارد يه اتاق يا 

رستوران مي شدند، پچ پچ های ديگران درباره وزنشان را نمي شنیدند. وقتي به خريد مي رفتند مي توانستند لباس 

تا  0ده پیدا کنند. همچنین اين افراد، يک شبه وارد اندام جديدشان نشده بودند. افرادی که پس از سايز خود را سا

ماه، به مرور وزن کم مي کنند آيا خودشان نیز به مرور پس از رسیدن به اين هدف سخت احساس متفاوتي درباره  97

 خودشان ندارند؟

یر دهیم، چون تغییر رويکرد جامعه دشوارتر است. فردی که برای درمان چنین مشکلي بايد ديدگاه فرد چاق را تغی

توانسته وزن کم کند بايد بیشتر روی جنبه های سالمت آن و مزيتي که برايش داشته تمرکز کند و خود را با فکر کردن 

 .به ابعاد اجتماعي، مخصوصا در دوراني که اضافه وزن داشته آزار ندهد

سیدن به اين هدف زحمت کشیده و نبايد حاصل زحمت خود را به خاطر چنین کسي که توانسته وزن کم کند برای ر

مسائلي به باد دهد. درست است اين مسائل دردناک و آزار دهنده است، اما شما به خاطر خودتان دست به کاهش وزن 

 .زديد نه ديگران

 نويسنده: جودی ورتمن
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 داد نکته برای اينکه مطمئن شويد ورزشتان را انجام خواهید 10

 

همه ما مي خواهیم به صورت مرتب ورزش کنیم اما وقتي زمان ورزش با شغل، خانه داری، انواع مناسبت ها، خانواده، 

دوستان و حتي زمان خواب و استراحت تقابل مي کند به حقیقت رساندن اين هدف تبديل به کاری دشوار مي شود. با 

 .ن بندی مي توانید مطمئن شويد ورزشتان را انجام خواهید دادداشتن ذهنیتي درست و مقداری برنامه ريزی و زما

 .ورزشي را پیدا کنید که دوست داريد1- 

ورزش مورد عالقه تان نیست ايرادی ندارد. در عوض به دنبال فعالیتي باشید  پیالتسوحشت داريد يا  دويدناگر از 

نیمي از نبردتان است، پس  Tن را انجام دهید. پیدا کردن ورزش مورد عالقهکه هر روز خودتان به دنبالش باشید و آ

 .تسلیم نشويد. کالس های مختلف را امتحان کنید و يا به توصیه دوستان خود عمل کنید

 .با دوستانتان ورزش کنید2- 

ويد. حتي مي توانید با گروهي تشکیل دهید که به همراه آنها به گشت و گذار در طبیعت يا پیاده روی های روزانه بر

 .دوستانتان در يک کالس ورزشي نام نويسي کنید

 .با مربیاني کالس برداريد که الهام بخشتان هستند3- 

وقتي مي دانید مربي ای داريد که خوب بلد است شما را به سمت اهداف تناسب اندامتان ببرد، همه چیز خیلي هیجان 
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ه شما و بدنتان را خوب مي شناسد نیز کمک مي کند ساده تر به تناسب اندام مربي ای ک با کردن کار  انگیزتر مي شود.

 .دلخواهتان برسید

 .بهترين زمان برای ورزش را پیدا کنید و به آن پايبند باشید4- 

آن زمان و روز را به عنوان زمان ورزشتان تعیین کنید. اين کار کمک مي کند ورزش تبديل به يکي از بخش های معمول 

تان شود. تغییر خوب است اما وقتي موضوع ورزش است حتما بايد زماني ثابت برای آن پیدا کنید تا تبديل به  زندگي

 .يک عادت شود

 .وسايل مربوط به ورزش را يک شب قبل آماده کنید5- 

خواهید خیلي اگر همه وسائل آماده باشد ديگر بهانه ای نخواهید داشت، فقط کافیست آنها را برداريد و برويد. اگر مي 

آماده باشید، يک کیف ورزشي آماده در ماشینتان نگهداری کنید. اگر هم لباس ورزشي تان راحت و آزاد است چرا اصال 

 !هنگام خواب آن را نپوشید؟

 .لباس ورزشي هايي بپوشید که دوست داريد6- 

دنش لذت مي بريد و خوشتیپ تان لباس ورزشي های خود را تغییر دهید و سعي کنید لباسي انتخاب کنید که از پوشی

مي کند. اين کار از نظر رواني تاثیر بسیار مثبتي روی فرد مي گذارد و باعث مي شود احساس قدرت و تناسب اندام 

 .کند

 .يک پلي لیست ورزشي برای خود درست کنید که به هیجان بیايید7- 

ه تاثیرگذار بوده اند، اما به روزرساني آهنگ ها شايد تا به حال هم آهنگ هايي هنگام ورزش کردن گوش مي داديد ک 

مي تواند باعث تقويت روحیه و انگیزه تان برای ورزش شود. لیستي از آهنگ درست کنید که با ورزشتان هماهنگ 

 .باشد. آهنگ های سريع و بلند، برای ورزش های هوازی و آهنگ آرام و آرامش بخش برای بخش سرد کردن

 .ی کنیدبرای خود هدف گذار8- 

اگر هدفي داشته باشید که با انگیزه به سمتش  .در يک ماراتن نام نويسي کنید و يا در مسابقات خیريه شرکت کنید

 .برويد، ديگر ورزش کردن و آماده کردن وسايل مربوط به آن، برايتان ساده تر خواهد شد

 .ورزش های کوتاه و شديد را امتحان کنید9- 

تواند راضي کننده باشد. مي توانید از ورزش های هوازی با شدت باال و يا ورزش های دقیقه ورزش هم مي  98حتي 

بااليي را مي سوزانند و بعالوه تمام عضالت  کالریترکیبي استفاده کنید. چنین ورزش هايي در زماني بسیار کوتاه، میزان 

 .بدن را درگیر مي کنند. تا زماني که تحرک داريد بايد به خود افتخار کنید

 .به خود پاداش دهید10- 

اداش گرفتن را داريد. پس به کاری بپردازيد که مدت ها دوست بعد از رسیدن به يکي از اهداف ورزش خود، ارزش پ

 .داشتید آن را انجام دهید و يا خیلي ساده برای خودتان هديه بخريد
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 کمبود خواب، چگونه باعث بیماری مي شود؟

 

برای بسیاری از ما دشوار است. کار،  چه کسي از خواب راحت شبانه بدش مي آيد؟ اما دست يابي به چنین خوابي،

 .کیفیت خوابتان تاثیر بگذارند سن و سال همگي مي توانند روی مقدار و استرس، تغییر شیفت ها و داشتن فرزندی کم

سالمتمان تاثیر بگذارد. تحقیقات نشان داده در  اينکه چقد توانسته ايم خوب بخوابیم، مي تواند به صورت مستقیم روی

تجربه  نفر در صورت يک شب درست نخوابیدن ممکن است تاثیرات منفي آن را 0بالغ،  فرد 98سراسر جهان از هر 

درصد با استفاده  39مراجعه مي کند. همچنین  پزشک به خوابش مشکالت برای نفر يک بالغ، فرد 98 هر از تنها و کنند 

 .حل کنند از داروها تالش مي کنند مشکل را

خو، میزان توجه و توانايي شناختي  به گفته دکتر لیزا آرتیس، تنها يک شب درست نخوابیدن مي تواند روی خلق و

در ارتباط   IQخواب هنگام شب با از دست دادن موقت يک امتیاز از یرات منفي بگذارد. هر ساعت از دست دادنتاث

 خوابي مزمن است. کم

 .مي تواند تاثیرات و آسیب های منفي جدی روی سالمت ذهني و فیزيکي داشته باشد

بنابراين اگر نتوانیم درست سرمان را روی بالش بگذاريم و خوابي عمیق و آرام داشته باشیم، چه اتفاقاتي ممکن است 

 برايمان رخ دهد؟

 سرطان پستان1- 
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صورت شیفتي کار مي کنند نسبت به  بر اساس تحقیقي که در ژورنال تحقیقات سرطان منتشر شد، خانم هايي که به

پستان قرار دارند. محققان مي گويند خوابیدن در مکاني تاريک برای مدت  ديگر خانم ها بیشتر در خطر ابتال به سرطان

مي کند. در مقابل تومورهايي  مي تواند باعث افزايش هورمون مالتونین شود که رشد تومورهای سینه را مسدود طالني،

 .بسیار فعال تر هستند ح کمي از مالتونین قرار بگیرندکه در معرض سط

 کاهش قدرت سیستم ايمني بدن2- 

هورمون کورتیزول در خون مي شود. در چنین  اگر عالوه بر صبح ها شب ها نیز بیدار بمانید اين کارتان باعث افزايش

 7ار مي گیريد. اگر هر شب تنها شود و بیشتر در معرض سرفه و سرماخوردگي قر حالتي سیستم ايمني بدن سرکوب مي

 ساعت بخوابید

 .مي تواند به صورت مستقیم، روی سطح کورتیزول تاثیر داشه باشد و باعث استرس رواني بااليي شود

 ديابت و بیماری های قلبي3- 

تال به ديابت که يکي از فاکتورهای خطرناک اب به اندازه کافي خوابیدن مي تواند مقاومت به انسولین را نیز افزايش دهد

 .شود که با استرس و التهاب پخش مي شود  CRPکم خوابي مي تواند باعث افزايش .و بیماری های قلبي است 7نوع 

بیشتر در خطر ابتال به ديابت قرار  تحقیقات نشان داده افرادی که معموال کمتر از پنج ساعت در طول شب مي خوابند،

 واب عمیق باعث تغییر روش برخورد بدن با گلوکز مي شود که در نتیجه ديابتخ دارند. به نظر مي رسد عدم توانايي در

 .بروز مي کند 7نوع 

 افزايش وزن4- 

رابطه وجود دارد اما فقط  چاقي آيا کمبود خواب واقعا مي تواند باعث افزايش وزن شود؟ بر اساس تحقیقات بین خواب و

کیلوگرم از وزن اضافي را مي توان به کم خوابي نسبت  7حدود  ساعت در طول شب مي خوابند، 7در کساني که کمتر از 

 .کنید وددقیقه پیاده روی را وارد برنامه خ 78اصالح وزن خود بهتر است روزانه  داد. اما برای

چراغ های بیرون يا نور وسائل الکترونیکي  در يک تحقیق که به تازگي منتشر شده معلوم شد خوابیدن در اتاقي که نور

ساز  تولید مالتونین توسط بدن مشکل ايجاد کند در نتیجه عالوه بر خواب به سوخت و در آن وجود دارد، مي تواند برای

 بدن نیز آسیب وارد

 .در محیطي کم نور و تاريک مالتونین را افزايش مي دهد و تبديل انرژی به خون را تنظیم مي کندمي شود. خوابیدن 

 :نکاتي برای خواب بهتر

 :اين مقدار خواب نیست که اهمیت دارد، بلکه کیفیتش است. از اين نکات برای خوابي بهتر هنگام شب استفاده کنید
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 نور يک مدل کم نور را روشن  اگر مجبور شديد شب از خواب بیدار شويد، به جای روشن کردن يک المپ پر

ارسال مي شود تا بگويد صبح است گرفته مي شود و خیلي  کنید. با اين کار جلوی سیگنال هايي که به مغز

 .دوباره بخوابید راحت تر مي توانید

 بخوابید، چون ساعت بدنتان تنها  ه درست پس از رسیدن به خانهاگر شب سرکار هستید، ايده خوبي نیست ک

را تا میانه روز به تاخیر بیندازيد تا بتوانید خواب بهتری داشته  ساعت خواب را به شما مي دهد. خواب 7اجازه 

 .باشید

 ند روند طبیعي وسائل اينچنیني ( مي توا نگراني ها را با خود به رخت خواب نبريد، نور براق آيپدتان ) يا ديگر

کنید چند ساعت قبل از خواب، خود را درگیر هیچ چیز استرس آوری  به خواب رفتنتان را مختل کند. سعي

 .نکنید

 ساکت. قبل از خواب نور خانه را  مطمئن شويد که اتاق خوابتان فضايي مناسب برای خواب دارد: خنک، تاريک و

 .وابتان تاثیر منفي بگذارند پرهیز کنیدروی خ کم کنید و از خوردن غذاهايي که مي توانند

 

http://www.kermany.com

