به نام خداوند جان آفرین

سخنی حکمت آموز از نهج البالغه
حكمت  -96حفظ روح امیدوارى (اخالقى)
َو َقا َل [علیه السالم] إِذَا لَ ْم یَكُنْ َما ت ُِریدُ فَ َال تُبَ ْل َما كُ ْنتَ .
و درود خدا بر او ،فرمود  :اگر به آن چه كه مى خواستى نرسيدى  ،از آنچه هستى نگران مباش.
نکته اجتماعی  -اخالقی

*********************************************************************

تالش
منتظر نمان پرنده ای بيايد و پروازت دهد  ,در پرنده شدن خويش بکوش
دکتر علی شريعتی  /تاريخ و شناخت اديان
*******************************************************************
خدايا زيستنی به من بياموز که از بيثمری آن در لحظهی مرگ حسرت نخورم.
خدايا :تو چگونه زيستن را به من بياموز ،چگونه مردن را خود خواهم آموخت!!
دکتر شريعتی
********************************************************************
ره آورد خودسازي
و درود خدا بر او ،فرمود :كسي كه نهان خود را اصالح كند ،خدا آشكار او را نيكو گرداند ،و كسي كه براي دين خود كار كند،
خدا دنياي او را كفايت فرمايد ،و كسي كه ميان خود و خدا را نيكو گرداند ،خدا ميان او و مردم را اصالح خواهد كرد.
(نهج البالغه -حكمت )324
**********************************************************************
درختان می گويند بهار
پرندگان می گويند  ،النه
سنگ ها می گويند ،صبر
خاک ها می گويند ،مصاحب
و انسان ها می گويند «خوشبختی»
ا ّما همه ی ما در يک چيز شبيهيم ،
در طلب نور !
ما نه درختيم
و نه خاک .
پس خوشبختی را با علم به همه ی ضعف هامان در تشخيص ،
بايد در حريم خودمان جستجو کنيم ...
حسين پناهی

نکته سالمتی  -پزشکی

وقتی عضالت بدن میگیرند
گرفتگی عضالت نوعی انقباض عضالنی
ناخواسته و دردناک است که هر فردی حداقل يک
بار آن را تجربه کرده است.

عضالت ما با استراحت و انقباض متناوب خود ،سبب حرکت اندام ها می شوند ،مثال
عضالت نگهدارنده گردن با انقباض و استراحت خود ،سبب حرکت گردن می شوند.
انقباض غير ارادی عضالت را اسپاسم يا گرفتگی عضله می گويند .گاهی اوقات
گرفتگی عضالت به حدی است که توسط فردی ديگر قابل مشاهده و يا قابل لمس می
باشد.گرفتگی می تواند قسمتی از عضله و يا کل آن را درگير گند و بيشتر عضالتی
که با هم کار می کنند ،همزمان درگير شده و گرفتگی برايشان رخ می دهد.
انواع گرفتگی عضالت
 -1گرفتگی واقعی  :اين نوع گرفتگی ،قسمتی از يک عضله و يا گروهی از عضالت
را که با هم کار می کنند ،در گير می کند ،مانند عضالتی که انگشت را می سازند.
بيشتر محققين علت اين گرفتگی را تحريک بيش از حد عصب می دانند .اين نوع
گرفتگی عضالنی ،شايع ترين نوع است که در شرايط زير رخ می دهد:
 آسیب :اسپاسم عضالنی مداوم که ممکن است به عنوان يک مکانيسم محافظ پس ازيک آسيب مانند شکستگی استخوان رخ دهد .در اين حالت ،اسپاسم سبب محدود شدن
حرکت شده و اثر آسيب وارده را کمتر می کند .آسيب عضله به تنهايی ممکن است
سبب اسپاسم عضله شود.
 فعالیت شدید :هنگامی که عضالت فردی با فعاليت های شديد عادت نداشته باشد،گرفتگی عضالت برايش اتفاق می افتد ،مانند گرفتگی هايی که در طول فعاليت های

شديد يا بعد از آن اتفاق می افتد .سالمندانی که فعاليت های ورزشی شديد و کششی
انجام می دهند ،بيشتر در معرض اين نوع گرفتگی عضالت می باشند.
 گرفتگی عضالت در حالت استراحت  :اين نوع گرفتگی عضالت بيشتر درسالمندان شايع است ،اما در هر سنی ممکن است رخ دهد ،حتی در کودکی .اين
گرفتگی بيشتر در طول شب رخ می دهد و خيلی خطرناک نيست ،اما می تواند سبب
اختالل در خواب شبانه شود (معموال به عنوان گرفتگی شبانه شناخته می شود) و
ممکن است چند بار در طی يک شب و يا چند شب در طی يک هفته رخ دهد.
 از دست دادن آب بدن  :گاهی گرفتگی عضالت به سبب از دست دادن آب بدن ،بهصورت عرق کردن در طی فعاليت های ورزشی شديد يا در اثر گرما رخ می دهد.
اين نوع گرفتگی معموال در هوای گرم اتفاق می افتد و می تواند جزء عاليم اوليه
گرمازدگی باشد.
 کلسیم و منیزیم خون  :کاهش کلسيم يا منيزيم ،به طور مستقيم سبب تحريک پذيریباالی عصب و تحريک عضله می شود .اين نوع گرفتگی بيشتر در سالمندان تجربه
می شود و يا برای بعضی زنان در طول دوران بارداری اتفاق می افتد .کمبود کلسيم
و منيزيم در خانم های باردار بسيار شايع است و بايد تحت نظر پزشک ،از مکمل
های آنها در رژيم غذايی خود استفاده کنند .کمبود کلسيم در موارد زير وجود دارد:
مصرف داروهای ديورتيک (ادرار آور) ،استفراغ بيش از حد ،کمبود کلسيم و منيزيم
در رژيم غذايی  :کمبود پتاسيم که سبب ضعف عضالنی می شود ،جذب ناکافی کلسيم
به دليل کمبود ويتامين  ، Dعملکرد ضعيف غدد پاراتيروئيد (غدد کوچکی در گردن
که تنظيم و تعادل کلسيم را به عهده دارند)
 کزاز  :در بيماری کزاز ،همه سلول های عصبی در بدن فعال می شوند .اين واکنشسبب اسپاسم يا گرفتگی عضالنی در سراسر بدن می شود .نام کزاز از اثر سم کزاز
در اعصاب مشتق شده است.
 -2گرفتگی های دیستونیک :اين نوع گرفتگی بيشتر در عضالت پلک ،فک و گردن
اتفاق می افتد و يا ممکن است برای دست و پا در طول انجام فعاليت های تکراری
مثل نوشتن ،تايپ کردن و  ...اتفاق بيفتد .اين گرفتگی به دليل خستگی عضالنی می
باشد و شايع نيست.
درمان و جلوگیری از گرفتگی عضالت
هنگام گرفتگی عضالت می توانيد با انجام کارهايی از درد و عوارض ناشی از آن
بکاهيد .کارهايی مانند ماساژ محل گرفتگی ،کشش آن محل ،يخ گذاشتن روی محل
گرفتگی ،گرم کردن محل گرفتگی و يا دوش گرفتن.برای کاهش احتمال ابتال به
گرفتگی های عضالنی به نکات زير توجه کنيد:
 قبل از فعاليت ورزشی يا کار شديد ،بدن خود را گرم کنيد تا آسيب های بعدی بهوجود نيايد.

 به مقدار کافی آب بنوشيد .مصرف نوشيدنی به خصوص مصرف آب کافی ،قبل ازفعاليت و در طول فعاليت و بعد از انجام فعاليت بسيار مهم می باشد و از کم آبی شديد
بدن که سبب ايجاد گرفتگی عضالنی می شود ،پيشگيری می کند.
 مواد غذايی سرشار از منيزيم و کلسيم را در برنامه غذايی روزانه خود بگنجانيد. اگر گرفتگی عضالنی در طول شب به سراغتان می آيد ،می توانيد قبل از خوابحرکات کششی انجام دهيد و يا ورزش های سبک مثل دوچرخه سواری انجام دهيد تا
از گرفتگی عضالنی در طول شب پيشگيری کنيد .در اغلب موارد می توان با مراقبت
از خود ،از گرفتگی عضالنی پيشگيری کرد ،اما اگر فردی اغلب اوقات دچار
گرفتگی عضالنی بدون هيچ دليلی می شود ،بايد نزد پزشک متخصص برود تا مشکل
او را بررسی کند.

