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︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡

1 .1افرادی که ضریب هوشی باالتری دارند سالمت تر هستند.

2 .2آسیایی ها كمتر از مردمان چهار قاره دیگر به بیماری های قلبی و سرطان مبتال می شوند.
3 .3شربت ضد سرفه برای كودكان زیر  4سال ضرر دارد.

4 .4رژیم غذایی حاوی گوشت و لبنیات احتمال ابتال به سرطان پروستات را در مردان افزایش می دهد.

5 .5ابتال به سرطان سینه و پروستات در بین آسیایی ها بخاطر مصرف زیاد سبوس بسیار كمتر از دیگر قوم ها است.

6 .6بیش از  %10بیمارانی كه از دارو استفاده می كنند دچار عوارض دارویی می شوند.

7 .7سرطان معده در مردان  2برابر زنان است.

8 .8سن سكته قلبی در ایران به  35سال رسیده است.
9 .9بادام باعث الغر شدن می شود.

1 010مصرف بادام مانع از افزایش وزن كاذب و باال رفتن كلسترول در بدن شده و از بسیاری بیماریها نیز جلوگیری میكند.
1 111بیماری كبد چرب عامل نارسایی كبد نیست.

1 212كبد چرب شایعترین بیماری كبدی در كشور است.

1 313نزدیکی محل زندگی به طبیعت باعث كاهش استرس و چاقی در افراد می شود.

1 414گرد و غبار موجود در منزل برای كودكان مضر است.

1 515سرب موجود در اسباب بازی ها برای سالمت كودكان خطرناك است.

1 616زردی در كودكان خطرناك است و با باال رفتن بیلی روبین چشم و پوست زرد شده و ضمنا از سد مغز عبور كرده و در آنجا رسوب می كند.
1 717ریحان خاصیت ضد پیری دارد.

1 818مصرف ویتامین ب ،سرعت پیشرفت بیماری آلزایمر را کاهش نمی دهد و ممکن است افسردگی برخی از بیماران مبتال را افزایش دهد.
1 919عطسه یك شخص بیمار  5هزار قطره ریز که حاوی ویروس است در فضا پخش میکند.
2020پیاز به علت داشتن انسولین و اینولین برای مبتالی به مرض قند مفید است.
2121خانومها بیشتر از آقایان مبتال به بیماری دیابت میشوند.

2222نوشیدن قهوه در طوالنی مدت در فشار خون خانمها تعادل ایجاد میكند.
2323كوكاكوال باعث ایجاد فشار خون میشود.

2424با برداشتن تخمدانها عمر بیمار بطور متوسط  8سال کمتر میشود.

 1002525سال پیش پزشکان آمریکایی میگفتند زنانی که باهوش هستند باردار نمی شوند.

2626کبد انسان در  300تا  500روز نو میشود ،یعنی اینکه از سلولهای جدیدی برخوردار میشود.

2727تقریبا  ٪ 65وزن انسان را اکسیژن تشکیل میدهد.

2828بیشتر سر دردهای معمولی از کم نوشیدن آب است.
2929

3030نعناع سكسکه و تنگی نفس را شفا میدهد .

3131مهمترین عامل افزایش طول عمر داشتن تناسب اندام به همراه وزنی مناسب است.
3232خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد.
3333چشم انسان حدود  135میلیون سلول بینایی دارد.

3434شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان در زنان دو برابر مردان است.

3535تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است.

3636روزانه  14,000نفر به بیماری ایدز مبتال می شوند.
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3737مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است.

3838الیه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر  10روز یکبار عوض میشود.
3939طول قد هر انسان سالم برابر  8وجب دست خود اوست.
4040بدن انسان  50هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.

4141تنها موجودی که میتواند به پشت بخوابد انسان است.

4242چشم سالم انسان میتواند  10میلیون رنگ مختلف را ببیند و از هم دیگر جدا نماید.

4343مغز بیشتر از سایر اعضای بدن انرژی مصرف میکنند به همین دلیل هم از سایر نقاط بدن گرمتر است.

4444پروتین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت است.

4545خواب كمتر از  6ساعت و بیشتر از  8ساعت خطر ابتال به دیابت را افزایش میدهد.

4646شش چپ اندكی از شش راست كوچكتر تا فضای كافی برای قرارگیری قلب فراهم آید.
4747فقط یک نفر از  1میلیارد نفر بیش از  116سال عمر میکند.

4848استفاده از هدفون در هر ساعت باكتریهای موجود در گوش را تا  700برابر افزایش میدهد.
4949دود سیگار موجود در محیط بیشتر از مواد قندى در پوسیدگی دندان کودکان نقش دارد.
5050ناخنهای انگشتان دست ،تقریبا چهار برابر ناخنهای پا رشد میکنند.

5151مغز انسان  ٪ 2از وزن بدن است ولی  %25اكسیژن دریافتی را به تنهایی مصرف میكند.
5252مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری میكند.

5353مردان در قیاس با زنان مىتواند حروف ریزترى را بخوانند .ولی شنوایى زنان بهتر از مردان است.

5454بیماری قند اولین عامل كوری در مردم جهان است.

5555ویروس عامل آنفلوآنزا ،بیش از  200نوع دارد.

5656از دست دادن تنها  ٪1از آب بدن موجب تشنگی میشود.

5757دو سوم وزن بدن از آب تشکیل شده و  ٪92خون ٪75 ،مغز ٪75  ،عضالت از آب تشکیل شده اند.
5858طول اعصابی که در بدن شما وجود دارند به اندازه فاصله زمین تا ماه است.
5959رشد کودک در بهار بیشتر است.

 2006060ویروس شناخته شده كه به دستگاه تنفس اثر و باعث سرماخوردگی میشوند.

6161خوردن یک سیب اول صبح ،بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی میشود.

6262اگر مادران در زمان بارداری سیب به خصوص سبز استفاده کنند نوزادانشان زیبا میشوند.

6363مادران بارداری که از انگور و جوانه گندم و امگا 3استفاده میکنند ،صاحب فرزندان تیز هوش میشوند.
6464الیه بیرونی پوست انسان هر  2هفته یکبار با سلولهای جدید تعویض میشود.

6565ابتالی یک نوزاد به دیابت از طرف مادر دیابتی  ٪ 1/5و از طرف پدر دیابتی  ٪ 6است.

6666آدامس حاوی صمغ کاج حاوی اسید کربونیک و یک ترکیب ضد عفونی کننده است ،که با التهاب در دهان مقابله میکند.

6767تایپیست ها ،نقاشان ،بافندگان و موزیسین ها در معرض ابتال به آرتروز زودرس هستند.

6868بیماری آنفوالنزای پرندگان ،یک بیماری ویروسی حاد در پرندگان است.

6969میخچه  ،ضخیم شدگی یا بـرجستگی الیه های خارجی پـوست است که معموال روی نـواحی استخوانی مثل مفاصل انگشتان پا به وجود می آید.
7070میخچـه بـرای محافظت پـوست در بـرابـر آسیب ناشی از تحریـک مداوم مثل اصطعکاک یـا فشـرده شدن بـه وجـود میآید .

7171اشخاصی که بـه کهیـر و یا سایـر بیـماری های خارش دار مبتال هستـنـد  ،در پـوست سر نیز احساس خارش دارند.
7272پروكسید هیدروژن باعث خاكستری شدن موی سر می شود.
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7373بررسیها نشان می دهد كه رنگها حتی بر روی عكس العملهای فیزیكی بدن ما هم تأثیر می گذارند.

7474رنگ قرمز فشار خون را باال می برد و رنگ سبزی كه در اتاقهای عمل بیمارستانها استفاده می شود ،باعث آرامش می شود.
7575اسهال شایع ترین بیماری مسافرتی است كه  20تا  %50مسافران به آن دچار می شوند.

 %957676دانش آموزان دبیرستانی دچار نوعی اختالل خواب هستند.

7777زنانی كه قارچ و چای سبز مصرف می كنند كمتر به سرطان سینه دچار می شوند.
7878نوعی عفونت ویروسی انسولین باعث دیابت می شود.

7979مصرف ویتامین  B2باعث كاهش سرطان پوست می شود.

8080منابع ویتامین  ،Bلیمو و پرتقال و نارنگی و گیالس و انگور و گردو و آناناس و خربزه درختی است.
8181نوعی ویروس با حمله به لوزالمعده احتماال باعث دیابت نوع  1می شود.

8282ویتامین  Cباعث كاهش نقرس و ورم مفاصل می شود كه احتماال با كاهش اسید اوریك  این كار را می كند.
 140008383بیمار مبتال به ام اس در كشور وجود دارد كه زنان مبتال  2برابر مردان هستند.

8484حس المسه همراه با حواس دیداری و شنوایی باعث افزایش یادگیری در كودكان و بزرگساالن می شود.
8585حل كردن جدول بهترین روش كاهش اضطراب و مشكالت جدی است.

8686مصرف بیش از  1میلی گرم مكمل اسید فولیك در روز برای مردان خطر ابتال به سرطان پروستات را افزایش می دهد.
 %808787سرطان ها اگر به موقع تشخیص داده شوند قابل درمان هستند.
8888چربی زیاد خون باعث سفید شدن زود هنگام مو می شود.

 %808989كودكان زیر  3سال عفونت گوش را تجربه می كنند.

9090تماشای بیش از  2ساعت در روز تلویزیون با بروز آسم در ارتباط است.
9191سن پدر با ضریب هوشی كودك رابطه مستقیم دارد.

9292خوردن روزانه یك عدد سیب ویتامین  Aبدن را تامین میكند.

9393سیب حاوی مقدار زیادی بتاكاروتن است كه پیشساز ویتامین Aمحسوب میشود.

9494كمبود روی و كلسیم و مصرف طوالنی غذاهای پرپروتئین با ارزش بیولوژیكی پایین موجب كندی رشد و در نتیجه كوتاهی قد كودكان میشود.
9595مواد شوینده به بافتهای ریه آسیب میرسانند.

9696مصرف كلم بروكلی در پیشگیری از آسم مفید است.

9797با این كه سندرم روده تحریكپذیر یا كولیت عصبی ( )IBSیكی از شایعترین بیماریهاست اما كمترین شناخت درباره آن وجود دارد.

9898عالئم كولیت عصبی  یا  IBSطیف گستردهای دارد كه شامل درد شكم ،تغییر در اجابت مزاج ،گاز و نفخ است.

9999نوع شخصیت افراد در بروز بیماریهای قلبی موثر است به طوری كه افراد عجول و منضبط بیشتر سكته قلبی را تجربه میكنند.

10100سندرم سوزش دهان حالتی دردناك و مزمن است كه مشخصه آن احساس سوزش در زبان  ،لب ها  ،سقف دهان  ،لثه  ،گونه و انتهای حلق است.

10101سوزش دهان در زنان  7مرتبه بیشتر از مردان اتفاق میافتد.

10102در یك لیوان سركه  33كالری انرژی نهفته است و سرشار از ویتامینها و امالح معدنی است.
10103كودكان شیر خوار هم می توانند دچار مشكالت روانی شوند.

10104كمبود شدید روی موجب كوتاهی قد ،كمی رشد غدد بدن (جنسی) ،اختالل عملكرد ایمنی ،اختالل پوستی ،اختالل شناختی و بیاشتهایی میشود.
10105انواع گوشتها ،حبوبات ،مغز دانهها و غالت از منابع غنی روی هستند.

10106غالت از منابع مهم تامین انرژی ،پروتئین ،آهن ،روی و كلسیم است.

10107سرعت رشد در دختران عالوه بر موارد تغذیهای به میزان هورمون رشد و هورمون جنسی (استروژن) نیز وابسته است.
10108هورمون رشد سبب افزایش رشد بویژه در استخوانها و غضروفها میشود.
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10109هورمون استروژن سبب بسته شدن مركز رشد استخوانی و كند شدن رشد استخوان میشود.

11110در دختران جهش چشمگیر رشد و حداكثر افزایش آن معموال  2سال پس از جوانه زدن سینهها و یك سال قبل از شروع قاعدگی اتفاق میافتد.
11111در دنیا بیش از  2میلیارد نفر آلوده به میكروب سل هستند كه فقط  20میلیون نفر مبتال به این بیماری هستند.

11112بیماری افسردگی می تواند ژنتیکی باشد یعنی از طریق والدین منتقل شود و ژن افسردگی روی کروموزوم  15قرار دارد.
11113حافظه کوتاه مدت تنها قابلیت به خاطرسپردن سه تا چهار مورد را دارد.

11114استفاده از ذهن غیرهوشیار احتمال تصمیمگیریهای درست را افزایش میدهد.

11115تفكر بیش از حد در مورد یك تصمیم مهم و دشوار سبب ناكارآمد شدن ذهن انسان میشود.

11116تومور مغزی عبارتست از رشد یك توده غیر طبیعی در مغز كه امكان دارد خوش خیم یا بدخیم باشد.
11117یك تومور خوش خیم مغز ممكن است به اندازه یك تومور بد خیم ناتوانی ایجاد كند.
11118عالیم شایع تومور مغزی عبارتند از سردردی كه با دراز كشیدن بدتر می شود.

11119دانشمندان با استفاده از فن آوری نانو موفق به ساخت داروی ضد طاسی سر شدند.
12120بزاق خفاش برای درمان ضایعات سکته مغزی افراد میتواند استفاده شود.

12121با استفاده زیاد از رایانه به سندرم تونل پا یا درد های گردن یا پشت مبتال میشوید.

12122استفاده زیاد از موس باعث صدمه زدن به تاندون ها و عصب های دست میشود .
12123سویا از ریزش مو جلو گیری میکند.

12124خوردن میوه از ریزش مو جلوگیری میکند و البته باعث شادابی آن هم میشود!

12125زعفران خواص ضد سرطانی داشته و به عنوان یكی از مفیدترین داروهای ضد تومور و جمع كننده رادیكالهای آزاد عمل میكند.

12126استرس موجب آلزایمر زود رس میشود.

12127ورزش هوازی باعث افزایش سن حدود  12سال میشود.
12128مصرف تخم مرغ وزن را کاهش میدهد.

12129پیاز به دلیل داشتن آنتی اکسیدان تنش و نگرانی را از بین می برد.

13130اگر تره به صورت له شده بر روی گزیدگی زنبور قرار گیرد باعث تسکین درد می شود.

13131محققان ژاپنی دریافتند خنده اجباری به خصوص در محل کار بیماری های روحی و روانی شدید را به دنبال دارد.

13132اگر گردو بیش از  1سال بماند کهنه می شود و تولید خارش پوست بدن می کند.
13133ذهن ورزی میتواند فشار خون را پایین بیاورد .

13134آب لیمو بزاق را زیاد می کند و میکروب های دهان را از بین می برد.

13135برگ های چای سبز را بیشتر از یک یا نهایتا دو دقیقه در آب جوش نگه داری نکنید.

13136در مغز پسته  ٪19/75پروتئین ،انواع ویتامین های آ  ،د  ،ای و گروه ویتامین های ب وجود دارد.
13137کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،آهن ،مس و فسفر هم از امالح موجود در پسته است.
13138پسته برای تقویت ذهن و حافظه ،درمان سرفه و تقویت معده موثر است.

13139پسته گرفتگی کبد و کیسه صفرا را باز می کند ،ورم طحال را از بین می برد و پادزهر نیش حشرات است.

14140جویدن مغز پسته برای دندان ها ،مفید و خوشبو کننده دهان و در رفع تشنگی نیز موثر است.

14141عسل غنی از امالح  ،ویتامین و آنزیمهای حیاتی است  .این ماده مغذی می تواند در کاهش روند پیری در سالمندان موثر باشد.

14142مو با الیهای از»سبوم» پوشیده شده است كه نوعی روغن طبیعی است.

14143سبوم توسط غدد سباسه (چربی) ساخته میشود كه در مجاورت هر پیاز مو در پوست سر قراردارند.
14144سبوم درخشش موها را سبب میشود و در حفظ رطوبت طبیعی مو موثر است.
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14145عدم تحرک عالوه بر افزایش بروز بیماری های مختلف خود به تنهایی نیز موجب کاهش عمر می شود.
14146شربت لیمو برای کسانی که خونریزی می کنند مفید است.

14147نوشیدن آب كافی در صبح نیز موجب تسهیل واكنش های حیاتی بدن میشود.
14148اگر  15زنبور به طور همزمان انسان را نیش بزنند باعث مرگ او می شوند.

14149یك پیاله حلیم تقریبا  ١٥٠كالری انرژی دارد كه اگر با یك قاشق شكر ،یك كف دست نان و روغن مصرف شود ٣٥٠ ،تا  ٣٠٠كالری انرژی دارد.

15150به گفته محققان انگلیسی ،دی اکسید سولفور به روانسازی جریان خون و در نهایت کاهش حمالت قلبی کمک می کند.
15151گلیسیرین رطوبت را در سطح پوست نگه می دارد.

15152کلم بروکلی از سرطان اندام های تناسلی جلوگیری می کند.

15153مصرف گریپ فروت به همراه بعضی داروهای ضد افسردگی خطرناک است.
15154نخود سیاه سنگ های مثانه و کلیه را از بین می برد.

15155اگر %20آب بدن انسان از بین برود مرگ او حتمی است.

15156سلولهای بنیادی به مقدار زیاد در خون بند ناف  ،مغز استخوان  ،خون  ،كبد و جنین انسان وجود دارد .
15157نوشیدن  50میلی لیتر آب انار در روز به مدت سه ماه می تواند داروی بیماران قندی را تامین كند.
15158قند موجود در آب انار هیچ تاثیری در میانگین قند خون بیماران دیگر ندارد.
15159انار سرشار از آنتی اكسیدان است.

16160اگر می خواهید سرما نخورید پاهایتان را گرم نگهدارید.

16161سردشدن پا موجب کاهش تعداد گلبولهای سفید خون می شود و قدرت دفاعی بدن را در برابر ویروس ها کاهش می دهد.

16162نداشتن خواب طوالنی مدت و مناسب ،موجب خستگی های مزمن ،اضافه وزن و افسردگی می شود.

16163کسانی که دچار عارضهی خشکی دهان هستند با استفاده از آدامس می توانند میزان ترشحات بزاقی خود را افزایش دهند .
16164خمیازه کشیدن به مغز آرامش میدهد.

16165دانشمندان میگویند؛ خمیازه مسری است و نقشی بسزا و عملی در رفع خستگیهای ذهنی و فکری دارد.
16166حداقل زمان الزم برای بروز آثار مثبت آدامس جویدن ،بیست دقیقه است .
16167خرما مانع پوسیدگی دندان می شود.

16168امتناع از خوردن غذا برای کنترل چاقی باعث بروز بیماری «وحشت از چاقی» می شود.

16169جویدن آدامس  ،بزاق را روی دندان ها جاری می کند که آن را خاصیت شویندگی اسید می نامند.
17170مصرف گریپ فروت خطر ابتال به سرطان سینه را تا  30درصد افزایش می دهد.

17171گریپ فروت هورمون استروژن را در خون افزایش می دهد و این هورمون با خطر بروز سرطان سینه در ارتباط است.
17172نوشابه گاز دار فشار خون زنان را باال میبرد.
17173خندیدن نوعی «آنتی بیوتیک» طبیعی است.
17174گردو با چربی های ناسالم میجنگد.

17175مصرف«روی» موجب ترمیم سریعتر زخمها میشود.

17176سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده نمک ،شکر و هروئین سه گرد مهلک است.

17177برای محافظت از صدای خود ،آب سیب ،گالبی ،هندوانه ،خربزه ،هلو و انگور بخورید.
17178در دنیا  130میلیون نفر به بیمارى قند مبتال هستند.

17179غذاهای کم شیرین به مراتب بهتر از غذاهای کم چرب است.

18180تحقیقات نشان میدهد که مصرف هویج باعث افزایش جریان خون در عملکرد چشم میشود.
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18181گردو  36مرتبه نورونهای پیام رسان به مغز را گسترش میدهد.

18182گالبی و بادمجان برای سالمت سرویکس و رحم درخانمها بسیار موثر میباشد

18183انجیر باعث افزایش تعداد و حرکت اسپرم مرد و همچنین جلوگیری از عقیم شدن میشود.
18184زیتون به سالمت و عملکرد تخمدان کمک میکند.

18185پیاز نقش مهمی در خروج مواد زائد در بدن  دارد و باعث ریزش اشک و شستشوی الیه مخاطی چشم میگردد.
18186ورزشکاران حرفه ای حتی در وقت استراحت هم انرژی بیشتری نسبت به دیگران می سوزانند.
18187چای سبز یك نوشیدنی مفید و مصرف آن در كشورهای آسیایی بیشتر است.

18188چای سبز موارد استفاده زیادی در درمان برخی بیماریها دارد و در معالجه برخی عفونت ها و هضم غذا مؤثر است.
18189از برگ های چای سبز برای تسكین جای نیش حشرات و آفتاب سوختگی استفاده می شود.

19190چای سبز برای معالجه سرطان سینه و ناحیه گردن ،سرطان روده بزرگ و راست روده و سرطان تخمدان مفید است.
19191سرطان پروستات جزو شایعترین سرطانها در مردان است.

19192مواد شیمیایی موسوم به پلی فنون ها كه در چای سبز وجود دارد از پیشروی سرطان پروستات میتوانند جلوگیری كنند.

19193عوامل به وجود آورنده سرطان پروستات سالها قبل از به وجود آمدن آن فعال می شوند و مراحل شیمیایی خاصی را سپری می كنند.
19194به طور كلی سرطان پروستات در سنین باالی  50بروز می كند.
19195چای ماده ای به نام تئین دارد كه آرامبخش است.

19196تئین در جذب اشعه ماوراء بنفش بسیار مؤثر است.

19197چای برای تسكین ناراحتی های چشمی مفید است.

19198چای نوشیدنی سالمی است كه خواص تغذیه ای و ضد پیری دارد.

19199نحوه زندگی هم میتواند در افسردگی وابتال به امراض قلبی تاثیرگذار باشد.

20200دوش حمام  ،صفحه كلید رایانه و گوشی تلفن همراه می توانند از آلوده ترین اشیا باشند.

20201میكروب ها موجود بر روی متکا و بالشت می توانند ،موجب بروز آلرژی شوند و با نفوذ به بینی و دهان و چشم ها  ،میزان حساسیت را تشدید كنند.
20202چربی زیر شکمی منبعی غنی از سلول های بنیادی هستند.

20203مصرف قهوه خطر سرطان تخمدان را در زنان كاهش می دهد.

20204استعمال دخانیات و مصرف الكل خطر ابتال به سرطان تخمدان را در زنان افزایش می دهد.

20205بزاق انسان روند بهبودی زخم را به علت وجود یک نوع پروتئین خاص تسریع میبخشد.
20206كلسترول خون باال می تواند باعث سرطان پروستات شود.

20207كسانی كه روزانه  3فنجان چای سبز یا سیاه می نوشند  %21كمتر از كسانی كه اصال نمینوشند سكته مغزی می كنند.

20208در مردان مسن کلسترول پائین خون هم مانند کلسترول باالی خون خطرناک است.

20209داشتن سابقه فامیلی سرطان لوزالمعده و مصرف سیگار خطر ابتال به این بیماری را افزایش می دهد.

21210مصرف سیر سرطان های معده و روده را کاهش می دهد.

21211احتمال ابتال به دیابت حاملگی در زنان بارداری كه دچار بیماری های التهابی لثه اند بیشتر از دیگران است.

21212احتمال نارس بدنیا امدن نوزادان پسر بیشتر از نوزادان دختر است.

21213قلب انسان فشاري كافي ايجاد ميكند تا به فاصله  30فوتي (تقريب ًا  8متر) خون را به خارج از بدن پمپاژ كند.

21214در پنير ماده اي به نام تيرامين وجود دارد كه اگر در مغز جمع شود  ،باعث كندي ذهن مي شود.

21215سرعت آب دهانی كه هنگام عطسه از دهان شما خارج مي شود ،حدود  120كيلومتر بر ساعت است!
21216سازمان بهداشت جهانی سالمتی را این گونه تعریف میکند :آرامش جسمی ،ذهنی و اجتماعی.
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21217اولین تحقیقات در مورد ویتامین ها ،در سال  1912ميالدي و به وسیله سر فردریک گولند هاپکینز انجام شد.
21218مصرف چربیهای گیاهی از ایجاد ناهنجاری های متابولیکی ناشی از کلسترول جلوگیری می نماید.
21219بهترین رژیم غذایی ،یک رژیم متنوع است که سرشار از میوه و سبزیجات و مواد مغذی باشد.

22220بیشتر ویتامین ها بواسطه بیماری هایی که فقدان هرکدام در سالمت افراد ایجاد می نمودند ،شناخته شدند.

22221نقش تغذیه هم ردیف ورزش ،محیط و آسایش روحی در سالمت افراد است.

22222رستوران های عرضه کننده غذاهایی که سریع آماده می شوند ،انواع بیماری ها را تحت نام بیماریهای تمدن به وجود آورده اند.

22223عدم تعادل مواد مغذی در بدن ،چه کمبود و چه مصرف بیش از حد ،بر سالمت فرد اثر گذاشته و عملکرد طبیعی بدن را مختل می نماید.
22224سرطان به دلیل عملکرد بد در سوخت و ساز سلولی رخ می¬دهد.

22225مصرف زیاد انرژی طی فعالیت منظم (مثال ورزش) سالمتی فرد را تضمین مي كند.
22226سیب زمینی حاوی کربوهیدرات ،ویتامین  ،Cپتاسیم و فیبر می باشد.

22227کلم بروکلی و سایر سبزیجات با برگ سبز تیره ،حاوی ویتامین  ،Cکاروتنوئیدها ،اسید فولیک و سایر مواد مغذی مفید هستند.

22228مصرف کلم بروکلی برای مبتالیان به دیابت و همچنین افرادی که از باال بودن چربی های خون رنج می برند بسیار توصیه می گردد.
22229هندوانه از میوه های بسیار مفید و حاوی ویتامین های  Aو Cو کاروتنوئیدها می باشد.

23230به افرادی که تری گلیسیرید باالیی دارند و افراد دیابتی احتیاط در مصرف هندوانه توصیه می گردد.

23231حبوبات دارای مقدار قابل توجهی پروتئین ،انواعی از ویتامین ها ،اسید فولیک و فیبر می باشند.

23232کم بودن چربی در حبوبات ،آنها را به یک منبع غذایی بسیار مفید تبدیل نموده است.

23233عدس حاوی ماده معدنی مفید و ضروری آهن است.

23234چنانچه از مشکالت گوارشی پس از مصرف حبوبات رنج می برید ،برای کاهش مشکالت ،آنها را قبل از مصرف خیس کنید.
23235بعد از مصرف حبوبات برای کاهش مشکالت گوارشی عرق نعناع یا رازیانه مصرف نمایید.

23236برگ های سبز تیره کاهوهای ایرانی منابع مغذی و مفید برای ویتامین A، Kو  Cهستند ،همچنین حاوی فیبر زیادی هستند.

23237مصرف کاهو به افراد دارای بیماریی های قلبی و عروقی ،چربی خون و دیابت توصیه می گردد.
23238مصرف کاهو برای پیشگیری از انواع سرطان ها مفید است.

23239اسفناج در درمان افسردگی و کم خونی ناشی از کمبود اسید فولیک بسیار موثر است.

24240پرتقال و سایر مرکبات سرشار از ویتامین  ،Cاسید فولیک ،پتاسیم و فیبر هستند ،برای پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی بسیار مفید هستند.

24241جو دوسر با دارا بودن فیبر قابل حل در آب به کاهش کلسترول بد(  )LDLو افزایش کلسترول خوب ( )HDLبسیار کمک می نماید.
24242جو از ابتال به بیماری های قلبی عروقی پیشگیری می کند.

24243مصرف شیر پیش از خواب به دلیل دارا بودن ماده سروتونین برای آرامش اعصاب توصیه می گردد.
24244برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کنید.
24245روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.

24246قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.

24247بعد از ساعت  17:00از خوردن غذای چرب خوداری کنید.
24248مصرف چای روزانه را کم کنید.

24249از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی ،کم کنید.

25250در صبح آب بيشتر و در شب آب كمتر بنوشيد.

25251از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.

25252از هندزفیری تلفن ثابت و موبایل برای مدت بسیار طوالنی استفاده نکنید.
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25253بهترین زمان خواب از ساعت  10:00شب تا ساعت  6:00صبح می باشد.
25254بعد از خوردن دارو فور ًا نخوابید.

25255بـادام خـواص فـوق العـادهی ضد پیری دارد.

25256با خوردن پروتئین می توانید به ناخن هایتان استحکام بیشتری داده و آنها را تقویت کنید.
25257مواد غذایی که حاوی میزان زیادی ویتامین  Bهستند برای براقتر کردن مو بسیار مفیدند.
25258ویتامین  Bدر تخم مرغ ،شیر ،سبزیجات ،و گوشت مرغ یافت می شود.

25259سیلیکا در براق و سالم نگاه داشتن مو بسیار موثر است .پوست خیار ،پیاز ،جو خام و جوانه ی لوبیا منابع اصلی این مادهی معدنی به شمار می روند.
26260ماهی حاوی اسید چرب امگا  3است که به مرطوب کردن و تقویت پوست کمک می کند.

 26261ویتامین  Cسازندهی کوالژن به راستی در برطرف کردن و از بین بردن چین و چروک موثر است.
26262اگر به خاطر زیاد زیر آفتاب ماندن پوستتان سوخته است ،هلو و ذغال اخته بخورید.
26263ویتامین  Eبه برطرف کردن قرمزی و ورم آفتاب سوختگی کمک میکند.

26264سودا ،قهوه ،چای و غذاهای شیرین باعث تغییر رنگ و لکه دار کردن دندانها میشوند.
26265سیب و کرفس به از بین بردن این تغیر رنگ و سفیدتر کردن دندانها کمک میکنند.

26266ویتامین  Cبه همراه آهن با یکدیگر موثرترین راه برای از بین بردن سیاهی و گودرفتگی زیر چشم هستند.
26267برای شاداب ،مرطوب و سالم نگاه داشتن پوستتان آب بخورید.

26268آب سموم را از بین برده و باعث رطوبت دادن به پوستتان میشود.

 26269اگر می خواهید جذب لیکوپن را در بدنتان باال ببرید ،گوجه فرنگی را در مقدار کمی روغن زیتون بپزید.

27270گوجه فرنگی در پیشگیری از سرطان بسیار موثر است ،چون حاوی سه آنتی اکسیدان مهم ضد سرطان است :بتا کاروتین ،ویتامین  Cو لیکوپن.
27271ویتامین  Aبرای پوست و مو ضروری است.

27272مشکالت پوستی از قبیل آکنه (مخصوص ًا آکنه روزاسه) ،ورم پوست ،اگزما ،و زخمها با مصرف ویتامین  B2بهبود مییابد.
27273ویتامین  B2را در مخمر آبجو ،شیر خشک ،گردو ،عسل ،اسفناج ،سفیده تخممرغ ،خربزه و بلوط میتوان پیدا کرد.

27274ویتامین  B5ضدخشکی بیش از اندازه و پوستهپوسته شدن پوست است و بهبود زخم را مخصوص ًا بعد از جراحی ،تسریع میکند.
27275ویتامین  B6برای از بین بردن خشکی مو و برای مغز مفید است.

27276مرغ ،ماهی و تخممرغ غنیترین منابع غذایی ویتامین  B6هستند.

 27277کمبود ویتامین  B6باعث التهاب (قرمزی ،ورم ،درد) ،دهان ،ترک و خشک شدن لبها میشود.
27278از گروه ویتامینهای محلول در چربی،ویتامینهای  Aو  Eبرای نرمی و طراوت پوست الزم اند.

27279ویتامین هایی که در آب محلول اند(مثل ویتامین های گروه  Bو ویتامین  )Cبه طور مستقیم و غیر مستقیم در سالمت پوست ،موثر هستند.

28280سبزیجات سبز به دلیل داشتن آب و امالح و آنتی اکسیدانها برای پوست طراوت و شادابی به ارمغان میآورند.

28281زمان مناسب استفاده از كرم ضدآفتاب حدود  15تا  20دقیقه قبل از مواجهه با نور آفتاب است.

28282اگر استفاده از کرمهای ضد چروک بعد از  25سالگی شروع شود اکسیداسیونها کمتر سبب چروک پوست میشوند.
28283بوتاکس ماده خطرناکی نیست ،اما تزریق نادرست آن ممکن است عوارضی جبران نشدنی داشته باشد.
28284در طب چینی علت تیرگی یاحلقه سیاه دور چشم را از ضعف کلیهها میدانند.

28285مصرف ویتامین  Bتکمیلی به صورت قرص در بسیاری از زنان باردار به کاهش تهوع کمک میکند.
28286مصرف ماهی ساردین برای سالمت قلب شما ضروری است.

 28287بادام کوهی برای پیشگیری از سرطان پروستات بسیار مفید است.

28288سبزیجات تازه به خصوص لوبیا سبز برای ارتقای حوصله مفید است.
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 28289دانه کنجد قوای جنسی مردان را تقویت میکند.
 29290میوه تمشک برای تقویت حافظه مفید است.

 29291عدس غذای بسیار مفید و سرشار از انرژی برای مردان است.

29292محققان میگویند :ورزش کردن با معده خالی برای تناسب اندام مردان مفید است.

29293شخصي كه به بيماري آلزايمرز دچار است نميتواند تصميم بگيرد و در مورد موضوعي يا شخصي به درستي قضاوت كند.
29294اكثرا آلزايمرز همراه است با افسردگي و گوشه گيري و عصبانيت و سرسختي كه باعث خستگي دوستان و اطرافيان ميشود.

29295در افراد مسن و در کم کاري تيروئيد  ،خشکي پوست باعث ايجاد خارش ميشود.

29296خارشهايي که با شکايت احساس راه رفتن حشره روي پوست همراه است معمو ً
ال منشاء روحي و رواني دارد.
29297علت تشديد خارش پوست در شبها بعلت گرمتر شدن پوست است .

29298براي جلوگيري از ايجاد يبوست ،بايد از غذاهايي که فيبر بااليي دارند  ،مثل سبزيجات  ،ميوه ها و غالت بيشتر استفاده کرد .

29299براي جلوگيري از ايجاد يبوست از مصرف هر نوع ملين چه گياهي و چه دارويي بدون تجويز پزشک پرهيز کرد .
30300به اتساع وريدهاي انتهايي راست روده که با ايجاد گره همراه است هموروئيد گفته ميشود.

30301ايستادن و نشستن هاي طوالني ،حاملگي و يبوست مزمن نيز از عوامل افزايش فشار در شبکه هاي هموروئيدي و احتقان خون در آن هستند.
30302كشيدن دست و پا و بدن بنيه را تقويت نموده و در به وجود آوردن آن سهم دارد.

30303اگر سكته مغزي به دليل لخته روي داده باشد ،ميتوان با دادن دارو ،وسعت صدمه مغزي را محدود و روند بهبود را سريعتر كرد.

30304سكته مغزي بهطور شايعتر در سنين باال و نيز در افرادي كه دچار فشار خون باال يا برخي ديگر اختالالت گردش خون هستند ،رخ ميدهد.

30305سردردهاي تنشي ،هم به شكل پراكنده و نامنظم بروز ميكنند و هم به شكل مزمن وحاد گريبان افراد را ميگيرد.

30306سردردهای تنشی از كار زياد و تنشهاي هيجاني ناشي ميشوند كه بيشتر مواقع ناحيه پس سري راگرفتارمي كند.

30307سرد و گرم كردن پيشاني به كمك يك حوله يا ماساژ آرام شقيقه و گيجگاه مي تواند تاثير بسزايي در تسكين سردردهای تنشی داشته باشد.
30308به سردردهاي شديد ميگرن مي گويند .ميگرن سردرد شديد و گذرايي است كه گاه در يك قسمت سر پديد ميآيد.

30309يک دندان عقل نهفته مي تواند ايجاد دردهاي با علت نامشخص کند و این دردها را  به نواحي سروگردن منتشر نمايد .

31310سموم موجود در داروها ،مواد غذايي ،سيگار و الكل و غيره همچنين حاصل سوخت و ساز بدن از طريق ادرار دفع ميشوند.

31311معموال رنگ طبيعي ادرار زرد روشن است و تغيير رنگ ادرار ميتواند نشانگر نوع تغذيه ،عفونت ها و بسياري از عوامل محيطزيست باشد.

31312ادرار شفاف و بي رنگ :نمودار مصرف زياد مايعات ،ناراحتيهاي كبدي مانند هپاتيت و ويروس و سيروز كبد(سفت و چوبي شدن كبد) است.
31313ادرار زرد براق :اين رنگ نشانگر مصرف ويتامين مصنوعي است.

31314ادرار زرد تيره يا طاليي :مصرف نكردن مايعات و تشنگي باعث تغيير رنگ طبيعي ادرار شده و به آن رنگ زرد تيره ميدهد.

31315ادرار قرمز رنگ :ادرار قرمز رنگ نشانگر وجود خون در ادرار بوده و يا امكان وجود سرطان كليه ،مثانه يا مجاري كليوي را نشان می دهد.

31316ادرار آبي يا سبز رنگ :عوارض جانبي بعضي از داروها را ميتوان از طريق تغيير رنگ ادرار از زرد روشن به آبي يا سبز ثابت نمود.
31317روزي يك عدد تخم مرغ براي افراد سالم که كلسترول بد خونشان باال نيست ،كافي است.

31318يك عدد تخم مرغ ميتواند يك سوم ميزان كلسترول مورد لزوم بدن را تامين كند.

31319چاقي يك بيماري مزمن است و مثل هر بيماري مزمن ديگري درمان آن نياز به زمان دارد.

32320هرگز در درمان چاقي خود از دارو استفاده نكنيد ،چرا كه دارو غذا نيست و در هر حال داراي عوارضي است.
32321چاقي باعث كاهش عمر ميشود.

32322ژنتيک %30 ،علت چاقيها را شامل ميشود.

32323ورزش يكي از روشهاي بسيار مناسب براي برخورداري از جسم سالم و وزن ايدهآل است.

32324كاهش وزن از طريق رژيم غذايي همراه با ورزش بهترين و اصوليترين روش براي كاهش وزن و داشتن وزن ايدهآل است.
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32325بهترين و سالمترين راه حل در مورد درمان چاقي رژيم غذايي صحيح  ،ورزش مناسب و كافي و تغيير رفتار و اصالح عادات بد غذايي است.
32326در هر رژيم غذايي صحيح بايد اين گروههاي غذايي وجود داشته باشد :شير و لبنيات ،حبوبات و غالت ،ميوه و سبزيجات ،گوشت

32327الغري يك مكانيسم مزمن است و درمان آن مثل هر پروسة مزمن ديگري نياز به زمان دارد.

32328با افزايش سن ميزان نياز به انرژي كاهش مييابد كه ميتواند به دليل كاهش فعاليت جسمي ،كاهش توده عضالني و فعال بدن باشد.
32329دريافت مازاد بر نياز انرژي مشكالت و عوارضي مانند چاقي ،فشارخون ،بيماريهاي قلبيـعروقي براي سالمند ايجاد ميشود.
33330و ميزان نياز به پروتئين با افزايش سن نه تنها كاهش نيافته بلكه ثابت مانده و يا افزايش مييابد.

33331توصيه ميشود 40تا  ٪ 60از انرژي دريافتي روزانه سالمندان از پروتئينها به ويژه پروتئينهاي با كيفيت باال تامين شود.

33332عاليم كمبود آب در بسياري از سالمندان ممكن است به صورت خشكي لبها ،گودافتادن چشمها ،تب ،يبوست ،كاهش حجم ادرار و تهوع باشد.

33333مصرف زياد آنتي بيوتيكها ميتواند در سالمندان كمبود  ويتامين  Kايجاد كند.

33334كمبود ويتامين  Dممكن است در سالمندان به ويژه آنهايي كه از نور آفتاب دور هستند بوجود آيد.

33335سالمنداني كه دچار بيخوابي هستند از مصرف قهوه و چاي در بعدازظهر و شب خودداري كنند و يك فنجان شير گرم قبل از خواب مصرف كنند.

33336از مصرف چاي تا  2ساعت بعد از غذا اجتناب كرده و در صورت امكان از ليموترش تازه در كنار غذا جهت جذب بهتر آهن غذا استفاده كنید.
 2033337دقيقه پيادهروي سبك در هواي آزاد ميتواند در ايجاد نشاط و سالمت سالمندان بسيار مؤثر واقع شود.
33338بياشتهايي عصبي يا پرخوري عصبي منجر به سوء تغذيه ميشود و نياز به اصالح رفتار خواهد داشت.

33339آكنه (جوش صورت) كه مشكل  %80نوجوانان است بيشتر تحت تاثير عوامل هورموني ،استرس ،فازهاي قاعدگي و ژنتيك رخ ميدهد.

34340ارتباط قوي بين دريافت غذا و بروز آكنه وجود ندارد .اما ارتباط آن با كمبود دريافت مواد مغذي مانند ويتامين اي و روي شناخته شده است.
34341برنامه غذايي نوجوانان بايد شامل تركيبي از غذاهاي مختلف در گروههاي اصلي غذايي باشد.

34342رشد و نمو كامل جنين رابطه تنگاتنگي با تغذيه مادر دارد.

34343به طور معمول زنان  باردار در طول حاملگي حدود  10تا  12كيلوگرم اضافه وزن دارند.

34344رژيم غذايي تنظيم شده يكي از مهمترين عواملي است كه سالمت آينده مادر و بچه را تضمين ميكند.

34345خانمهاي باردار تقريبا بيشترين نياز خود را از گروه نان  فراهم ميكنند.

34346حبوبات يك منبع خوب براي پروتئين هستند كه به عنوان سازنده بافتهاي بدن براي مادر و بچه است.

34347بسياري ازحبوبات غني از آهن و ويتامين ب  هستند.
34348نياز به آهن در جريان حاملگي زياد ميشود.

34349سبزيجات ميتوانند مقدار زيادي از ويتامينها از جمله آ و ث و مواد معدني و فيبر را فراهم كنند.

35350يكي از مشكالت خانمهاي باردار در دوران بارداري يبوست است كه با مصرف سبزيها اين مشكل برطرف ميشود.
35351نياز به ويتامين ث  در حاملگي  70درصد بيشتر از زمان غيرحاملگي است.

35352شير مادر بهترين و كاملترين غذا براي شيرخواران زير  6ماه است.

35353غذاي كمكي براي شيرخوار بايد پس از  6ماهگي شروع شود ،زيرا بعد از 6ماهگي نيازهاي غذايي شيرخوار به تنهايي با شير برآورده نميشود.

35354تغذيه تكميلي نوزاد عالوه بر تامين انرژي ،دوران بسيار حساسي براي ايجاد عادات صحيح غذايي و استفاده از غذاي سفره خانواده است.

35355شروع تغذيه تكميلي قبل از  6ماهگي به دليل آماده نبودن دستگاه گوارش شيرخوار براي پذيرش غذاهاي ديگر غير از شير ،اقدام نادرستي است.
35356زود شروع كردن تغذيه تكميلي احتمال بروز حساسيت به بعضي از مواد غذايي را در كودك افزايش ميدهد.

35357اگر غذاي كمكي دير شروع شود كودك تمايل خود را به خوردن غذاهاي ديگر و امتحان كردن مزه و طعمهاي جديد از دست ميدهد.
35358خانمي كه زايمان كرده است در واقع مسئول تغذيه خود و نوزادش ميباشد ،پس بايد رژيم غذايي خود را با دقت انتخاب كند.

35359مواد غذايي كه مادر ميخورد و مينوشد بر روي شيردهي تاثير ميگذارد .بنابراين نظارت بر غذاي مادر درواقع نظارت بر غذاي كودك است.

36360يكي از راههايي كه باعث ميشود وزن مادر به طور منظم كاهش يابد و هيچ گونه خطري هم براي نوزاد ندارد ،شيردهي است.

4×7

ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉

SamirGraphic @yahoo.com

Email:

www. IranSarresid .com

︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.

Tel:(021) 66936857-66591834

30007546878787

SMS:

﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
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36361رژيم های فوق العاده كم كالري از تامين مواد مغذي مهم در دوره بارداري بخصوص كلسيم و آهن ناتوان هستند.

36362واريس بيماري است كه در طي آن ديواره وريدها دچار تورم و برآمدگي پياز مانند ميشوند.

36363يبوست فشار وارد بر سياهرگهاي ساق پا را افزايش ميدهد و منجر به تشكيل واريس ميشود.

36364مصرف عصاره شاتوت در افراد دچار واريس سبب كاهش نشت ديواره نازك رگهاي خوني ميشود.

36365پوكي استخوان حالتي است كه در آن استخوان شكننده شده و احتمال شكستگي با ضربات كوچك افزايش مييابد.
36366به طور تقريبي و با احتمال بسيار زياد همه ما در معرض پديده ناخوشايند پوكي استخوان قرار داريم.
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