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 -9قند :قند برای درد مفصل مضر اس .از برفی مصرف
قند باعه افزایش وزن می شود که روی مفصل ها فشار
وارد می کند.

 -3روغن زیتون :آنتی اکدیدان و اسید اهرت امهنها
موجود در این روغن ،ا تهات موجود در مفصهل را از
بین می برد.

 -6کاف.ین :کاف.ین درد آرتری را تشدید مهی کهنهد.
کاف.ین ،ماده مدشی و حیاتی را از بدن خارد می کند و
در نتیمه بدن را به درد مدتعدتر می کند.

-4پرتمال :مرکباتی مانند پرتمال سرشار از کالان اس
که برای سالم بدن مفید اس  .ویتامین  Cنهیهز در
حفظ سالم استخوانها موثر اس .

 -7غالت حاوی گلوتن :گلوتن ،مخلوبی از پروته.هیهن
های موجود در غالت اس  .غالت حاوی گلوتن مهانهنهد
جو ،گندي و جو دوسر عالیم آرتری را افزایش می دهد
 -8گیاهان از تیره بادممان :بادممان ،فلفل د همهه ای
قرمز و سیب زمینی سرشار از ا کا وئید اس که ا تههات
ایماد می کند.

 -9پیاز :پیاز و پیازاه حاوی ماده شیمیایی نادر به ناي
کورستین اس که درد را تدکین می دهد.

غذاهایی که باید مصرف کنید:
 -1ماهی :اسید ارت امنا  3موجود در ماههی کهمهم
میکند تا روند تخریب مفصلی کاهش یابد.

 -2اای سبز :سرشار از آنتی اکدیدان اس کهه درد
آرتری را کاهش می دهد .عالوه بر آن نیکوتین موجود
در اای درد را تدکین می دهد.

 -6زرداوبه :این ادویه خا ی درمانی دارد .خا ی
ضدا تهابی آن درد و ا تهات آرتری را کاهش می دهد
 -7گیالا :آنتوسیانین موجود درآن درتموی
موثر اس .

کالان

 -8زنمبیل :خا ی ضدا تهابی این گهیهاه مشهابهه
زرداوبه اس .

راه ها و روش های درمان درد و خههشههکهی
مفصل ز ا نهو

همانطور که در شماره قبل (اسفند  ) 59توضیح داده
شد ،درد و خشکی مفصل زانو علل گوناگونی میتواند
داشته باشد.
در این شماره تالش میکنیم تا راههای بهبود ،درمان
و کاهش درد غیر دارویی و درمان پزشکی آن را بهه
شما ارائه نماییم.
نکته :وزن با ممکن اس در خشکی زانو نمش داشته
باشد ،ممکن اس تدشیه ی یح و کاههش وزن
نیز به شما تو یه شود .در مورد بیماری نمرا ،تدییر
در رایم غشایی می تواند به کاهش تممی اوریم اسید
در بدن کمم کند.
حرکات کششی برای رفع خشکی زانو

دانشگاه امام صادق(علیه السالم) پردیس خواهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی

کشش عضالت ،موجب افزایش انعطاف پشیری مهی-
شوند و از خشکی و جراح عضالت جلوگیری مهی-
کنند.

کاری از :واحد تربی بدنی
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باال آوردن پای کشیده :این حرک را در حها ه

اسکات دیوار :بایدتید و پشتتان را به دیوار تکیه دهید.

خوابیده به پش و در حا یکه پای راسه کشهیهده
اس و پای اپ از م ل زانو خم شده اس و کف پها
بر روی زمین قرار دارد ،شروع کنید .به آرامهی پهای
راس را با انمباض عضالت ران ،حدود  33سانتی متر
از روی زمین با بیاورید .به مدت  3تا  9ثانیه در این
حا بمانید .سپس به آرامی پا را پایین بیهاوریهد و
دوباره این حرک را تکرار کنید .سپس همین حرک
را با پای اپ انماي دهید ،در حا ی که پهای راسه
خمیده اس .

پاها را به عرض شانه باز کنید .زانوها را خم کرده و به
آرامی بدنتان را پایین بیاورید .پشتتان باید همچنان به
دیوار تکیه داشته باشد .زمانی که زانوهایتان تا زاویه ی
 33درجه خم شد ،تا  9یا  13شماره بشمارید و سپس
به آرامی خودتان را تا م ل شروع با بکشید .انانچه
هنناي این حرک داار درد زانو می شوید ،آن را متوقف
کنید.
خوراکیهای مفید و غیرمفید
مواد غذایی که باید از مصرف آن اجتناب کنید:
 -1گوجه فرننی :دانه های این گیاه سرشار از اسید
اوریم اس .

کشش عضالت چهارسر ران:
بایدتید و برای حفظ تعادل ،یم دستتان را به یهم
ند ی یا دیوار بنیرید .یم پایتان را با بیاورید ،می
پا را با دس بنیرید و پاشنهی پا به سهمه بهاسهن
بیاورید .به مدت  33ثانیه در این حا بمانید .بهایهد
در عضالت اهار سر در جلوی ران احدهاا کشهش
کنید .زانوهایتان را در کنار ههم
ننه دارید .زمانی که در عضهالت
ران احداا کشیدگی کهردیهد،
کشش را متوقف کهنهیهد .ایهن
حرک را با پای دیهنهر تهکهرار
کنید.
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برای رفی خشکی زانو بر روی زمین بنشینید ،به نه هوی
که پشتتان راس باشد .پایتان را در جلوی خود ،اف و
در حا استراح قرار دهید .کف دستانتان را بهر روی
زمین قرار داده و به سم می پایتان حرک دهیهد .بهه
ثانیه در این حا بمانید .بهایهد در عضهالت  33مدت
همدترین خود در بول پش ران ها و نیز پش زانوها
احداا کشیدگی کنید .زمانی که در عضهالت خهود
احداا کشش کردید ،حرک دس را متوقف کنید .از
..خم شدن کمر و یا قفل کردن زانوها خودداری کنید
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 -2مصرف زیاد گوش قرمز :مبتالیان به آرتهریه
باید میزان مصرف غشاهای حاوی فدفر مانند گوش
قرمز را م دود کنند .زیرا هر اه فدفر بدن افزایهش
پیدا کند ،بدن کلدیم بیشتری از دس می دهد.
 -3مصرف زیاد شیر :پورین موجود در شیر ،اسهیهد
اوریم بدن را افزایش می دهد.
 -4روغن نباتی :روغن هایی مانند روغن دانه سویها،
اس و 6آفتات گردان و ...سرشار از اسید ارت امنا
باعه افزایش ا تهات می شود.
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