
کفش های پاشنه بلند
کفش ها چه بلند باشند و چه 
پشت  در  می توانند  کوتاه، 
پاشنه پا دردی ایجاد کنند. جنس رویه 
سفت و خشک به بخش استخوانی 
آن  به  که  از خانم ها  برخی  پای 
»بخش پمپاژ خون« می گویند و 
همیشگی است، فشار آورده و 
فشار به آن منجر به تاول، تورم، 
التهاب مفصل پا و درد در تاندون 
پا می شود. کمپرس یخ  آشیل 
انتخاب  و  پا  پاشنه  پدهای  و 
کفش های بهتر می توانند درد 

را تسکین دهند.

اشکال: حالت غیرطبیعی پاها
کفش های پاشنه بلند پاها را در وضعیتی قرار می دهند 
که فشار به قوزک پا وارد می شود. در این مفصل، 
استخوان های بلند کف پا با استخوانچه های فرعی 
نخودی شکل و استخوان انگشتان پا برخورد می کنند. 
فشار زیاد می تواند این استخوان ها یا اعصاب اطراف 
آنها را ملتهب کند. فشار مزمن به استخوان های پا 

حتی می تواند منجر به ترک استخوان های پا شود.
اشکال: پیچ خوردن مچ پا 

تمام کفش های پاشنه بلند خطر پیچ خوردگی مچ 
پا را افزایش می دهند. شایع ترین پیچ خوردگی مچ 
 پا هنگامی اتفاق می افتد که پا به بیرون می پیچد و 
موجب می شود رباط های مچ پا بیش از حد طبیعی 
خود کشیده شود. پیچ خوردگی شدید ممکن است 

رباط ها را پاره کند.
راه حل: کفش پاشنه کوتاه بپوشید

بروز  از  تا  می کند  کمک  کوتاه  پاشنه  کفش های 
مشکالت استخوان کف پا جلوگیری شود. هرچه 
پاشنه کفش کوتاه تر باشد، وضعیت پا طبیعی تر خواهد 
بود. کفش هایی را انتخاب کنید که ارتفاع پاشنه آن 

بیش از ۵ سانتی متر نباشد.
 

پاشنه هایی که مناسب تر هستند
 بسیاری از خانم ها به خاطر راحتی پاهای خود 
تمایلی به انتخاب کف های پاشنه بلند ندارند اما 
شاید الزم نباشد که این نوع کفش را انتخاب 
کنید. عملکرد پمپاژ حالتی است که تعادل 
بین مد و سالمت پا را برقرار می کند. بیشتر 
کفش ها پاشنه محکم و مانند کفش ورزشی 

فضای بیشتری برای انگشتان پا دارند.
 

کفش های پاشنه قلمی
می توانند  بلند  پاشنه  کفش های  تمام  اگرچه 
مشکالتی ایجاد کنند، پاشنه های بسیار باریک و 
بلند خصوصا خطرناک هستند زیرا وزن بر یک 
ناحیه کوچک وارد می شود و مانند این است که 
فرد  روی تخته راه می رود. به احتمال زیاد مچ پا 

بلغزد و زمین بخورید.

راه حل: کفش های پاشنه پهن
این نوع کفش ها به طور یکنواخت وزن بدن را کنترل 
می کنند و موجب می شوند پاها در مقایسه با کفش های 
پاشنه بلند یا پاشنه باریک، بسیار ثابت تر باشند. اگرچه 
کفش های پاشنه پهن و بلند هنوز هم می توانند فشار 
را به روی قوزک پا وارد کنند، احتماال با این کفش، 

ثابت تر خواهید بود و احتمال افتادن کمتر است.
اشکال: ورم کف پا 

نواری از بافت به نام فاشیای کف پا در امتداد پایین پا 
قرار دارد. هنگام راه رفتن پاشنه پا کشیده می شود و با 
قوس مناسب در پا بهترین عملکرد را انجام می دهد. 
راه رفتن با کفش های پاشنه باریک و غیراستاندارد 
ممکن است که تاندون پا بیش از حد کشیده یا پاره 
شود یا موجب التهاب ناحیه کف پا شود. این وضعیت 
شایع می تواند موجب درد شدید در پاشنه پا شود و 
استراحت به پا فقط باعث تسکین موقت آن می شود.

 
کفش های پاشنه تخت و صاف

این نوع کفش ها هیچ قوسی در کف پا ندارند و 
می توانند منجر به فشار مضاعف بر زانو، لگن و کمر 
شوند. کفش های بدون قوس نیز می توانند موجب 
ایجاد وضعیتی دردناک در پا به نام خار پاشنه شوند.

راه حل: کفی های طبی
اگر از کفش های تخت و عروسکی خوشتان می آید، 
استفاده از کفی می تواند به کاهش عوارض جانبی 
پا کمک کند. کفی ها می توانند یک بالشتک اضافی 
در کف کفش ایجاد کنند و طیف وسیعی از دردها 
و مشکالت پا را تسکین دهند. متخصصان امراض 
پا، این کفی ها را برای محافظت از قوس پا و کاهش 
فشار بر مناطق حساس پا توصیه می کنند. کفی های 
توصیه شده می توانند گران باشند اما گاهی اوقات، 

بیمه به آن تعلق می گیرد.
 

کفش الانگشتی
این نوع کفش ها، بسیار کمتر از پا محافظت می کنند 
بنابراین بریدگی، شکاف یا سایر آسیب ها ممکن است به 
انگشت پا وارد شود. به عالوه، بسیاری از این کفش ها 
هیچ محافظتی از قوس پا نمی کنند مانند کفش های 

بدون پاشنه می توانند گودی کف پا را بدتر کرده و 
موجب ایجاد مشکل در زانو، لگن یا پشت  پا شوند.

 
کفش های پاشنه بلند پهن و شیب دار 

کف ضخیم، پاها را از زمین دور کرده و کف پا را از 
مواردی که می تواند موجب بریدگی شود، دور می کند 
و این نوع کفش می تواند از تکیه گاه محافظ و خوبی 
برای پا برخوردار باشد. برخی از آنها دارای مهر تایید 

انجمن پزشکی ارتوپد آمریکا هستند.
 

کفش های لژدار
اگرچه هنوز هم این نوع کفش ها توصیه نمی شود، 
کفش صاف تر ممکن است فشار کمتری به پاها وارد 
کند. به دنبال کفش لژدار پاشنه پهن باشید که تقریبا با 
زمین موازی باشد. با این کار مقداری از فشار وارده به 
قوزک پا را کاهش می دهد اما کفی محکم و سخت 

هنوز هم می تواند راه رفتن طبیعی را مختل کند.
 

کفش های پنجه باریک
انگشتان پا بسیار دردناک می شود. این نوع کفش ها 
کل پنجه ها را به هم فشرده می کند. با گذشت زمان 
موجب درد عصب، تغییر شکل استخوان  پا، تاول و 
پینه و تورم می شود. برخی از خانم ها حتی به دلیل 
فشار مداوم به ناخن های پا، دچار کبودی می شوند. 

فقط پای شما این مشکل را ندارد.
اشکال: کفش های روبندی

انحراف استخوان  کنار انگشت شست و ایجاد توده 
دردناک کنار انگشت شست پا که ممکن است موجب 
خم شدن غیرطبیعی آن شود. وقتی بافت یا استخوانی 
در مفصل پا جابجا می شود، این عارضه ایجاد می شود 
و ممکن است پس از سال ها درد و تغییر شکل اتفاق 
بیفتد. کفش های بندی یکی از دالیلی است که موجب 

ایجاد انحراف انگشتان پا می شوند.
اشکال: کفش های پنجه باریک

 کفش های پنجه باریک بیشتر وزن بدن را به انگشتان 
پا وارد می کنند و سپس انگشتان را به هم فشرده 
می کنند. با گذشت زمان موجب چکشی شدن و 
خم شدن غیرطبیعی مفصل انگشت شست شده که 
به تدریج سفت می شود. برای رفع مشکل جدی 
آن ممکن است به جراحی نیاز باشد. فشار بیشتر 
می تواند موجب ایجاد سایر مشکالت انگشتان پا و 

ایجاد میخچه و پینه و درد در پا شود.
راه حل: کفش پنجه  پهن 

از پوشیدن کفش های نوک  تیز اجتناب کرده و کفشی 

بپوشید که برای پاهایتان متناسب باشد. اگر این سبک 
مورد پسندتان نیست، دنبال کفش هایی باشید که پنجه 
آن پهن تر است. یک سبک مناسب به کناره های انگشتان 
فشار وارد نمی کند. همچنین می توانید به جای چرم 

سفت، جنس نرم تری را انتخاب کنید.
 

همین موارد درمورد انتخاب کفش 
آقایان هم صادق است

انتخاب  از  باید  هم  آقایان  خانم ها،  مانند  درست 
کفش های نامناسب جلوگیری کنند که به پیشگیری 
از چکشی شدن انگشتان، میخچه و درد کمک می کند. 
برای جلوگیری از این مشکالت، کفشی مناسب را 

انتخاب کنید.
 

سایز اشتباه 
از هر ۱۰ خانم ۹ نفر کفش های سایز کوچک تر 
می پوشند. عواقب آن خوب نیست مانند؛ پینه، تاول، 
میخچه و سایر مشکالت. فشار مداوم می تواند مفاصل 

پا را تحریک کرده و منجر به آرتروز شود.
 

کفش های کشی
هدف از انتخاب آن، احساس طبیعی و حس راه 
رفتن با پای برهنه باشد. هیچ نوع محافظتی از پا در 
مقابل ضربات نمی کند و در برخی مارک ها، حالت 
پنج انگشتی است، حالتی طبیعی که راه رفتن را 

مختل می کند.
 

اندازه گیری دقیق پا
قبل از خرید کفش نو، طول و عرض کف پای خود را 
در پایان روز و در حالی که ایستاده اید، اندازه بگیرید. 
برای کف پای صاف یا کف پای قوس دار غیرمعمولی 
ممکن است بخواهید به  متخصص ارتوپد مراجعه 
کنید. این موارد احتمال ابتال به آرتروز را در فرد بیشتر 
می کند. درمان زود هنگام و پوشیدن کفش های مناسب 

کمک زیادی به پاها می کند.
 

نکاتی در انتخاب کفش های مناسب 
 برای سالمت پا

 اطمینان حاصل کنید که کفش از قسمت پنجه خم 
می شود اما خیلی هم انعطاف پذیر نباشد. 

 اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی کف آن 
قوس داشته باشد. 

 هنگام انتخاب پاشنه، دنبال کفش هایی با پاشنه 
کوتاه تر و کمتر از ۵ سانتی متر باشید.

بدترین کفش ها کدامند؟
سبک زندگی شماره هشتصدویک   نوزده تیـر هزار و چهارصد4

 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

 چه عواملی شما را عصبی می کند؟
 

سکته
کنترل خلق و خوی فرد پس از سکته مغزی دشوار می شود، به ویژه اگر 
قسمتی از مغز آسیب دیده باشد که به تنظیم احساسات کمک می کند. 

به طور معمول احساس ناامیدی، اضطراب، اندوه و عصبانیت می کنید.
 

 بیماری آلزایمر 
تغییر رفتار و شخصیت می تواند نشانه اولیه آن باشد. غالبا این تغییرات به 
صورت عصبانیت یا ناراحتی نشان داده می شوند، به ویژه هنگامی که از 
منطقه امن خود خارج می شوید. الزم است توجه داشته باشید که عالوه 

بر عصبانیت، فراموشی، گیجی یا فراموش کردن کلمات است.
 

 اوتیسم
 وقتی اوتیسم دارید، کنترل یک تغییر غیربرنامه ریزی شده دشوارتر می شود. 
یک اختالل ساده در برنامه  روزانه تان ممکن است در زندگی تان اختالل 
ایجاد کند. پرخاشگری، واکنش بیش از حد به صداهای بلند یا سر و 
صدا و حتی صدمه زدن به خود همگی می تواند از عالئم اوتیسم باشد.

 
افسردگی

آیا از همه کس و همه چیز عصبانی هستید؟ آیا آشفته و بی قرارید و دلیل 
آن را نمی دانید؟ افسردگی غالبا با جنبه ای از خشم همراه است و می تواند 
فرد را نسبت به آنچه  دلیل ندارد، ناامید کند. همچنین ممکن است مستعد 

طغیان عصبانیت باشید.
 

دیابت
افزایش قندخون می تواند تغییر بزرگی در رفتار ایجاد کند. ممکن است 
عصبانی، گریان یا گیج شوید. اگر مدتی دیابت داشته باشید، ممکن 
است عالئم خفیف پایین آمدن قندخون را نداشته باشید و این عالئم 

جدی را تجربه کنید.
 

صرع
بسیار نادر است اما نوع خاصی از تشنج صرعی به نام تشنج بسیار 

جزیی)یکی از مواردی است که هنگام بیداری است و 
فقط یک طرف مغز را درگیر می کند( می تواند 

احساسات فرد را به هم بریزد و احساس 
خشم و عصبانیت را ایجاد کند.

 
تیروئید بسیار فعال

باشد،  پرکار  تیروئید  اگر 
می تواند فرد را عصبی، بی قرار، 
مضطرب و تحریک پذیر کند 
اما احتماال عالئم دیگری مانند 
تغییر وزن یا مشکالت روده نیز 

ایجاد خواهد شد.

نارسایی کبد
هنگامی که کبد نتواند سموم بدن را آنچنان که در بدن وجود دارند را 
پاکسازی کند، می تواند درون مغز جمع شده و روی مغز تاثیر بگذارد 
و می تواند عوارض جانبی جدی ایجاد کند که شامل تغییرات خلقی و 

شخصیتی و تحریک پذیری است.
 

اختالالت پیش از عادت ماهانه 
تحریک پذیری و عصبانیت هنگام ابتال به نشانگان پیش از عادت ماهانه، 
امری طبیعی است اما اگر 2-۱ هفته قبل از عادت ماهانه  خارج از کنترل 
شده و با تغییرات جدی خلقی مواجه شوید، ممکن است با مشکل 

جدی تری به نام اختالل  پیش از عادت ماهانه  روبرو شوید.
 

یائسگی
احساس خشم طی ماه ها و سال های منتهی به یائسگی بیشتر از زمانی است 
که به یائسگی می رسید. جابجایی هورمون ها در حالی که بدن به سمت 
کمتر عادت ماهانه شدن می رود و نیز قطع آن می تواند عالئم بسیاری از 

جمله تغییرات خلقی را ایجاد کند.
 

بیماری ویلسون 
این  بیماری یک اختالل ژنتیکی است که مانع جذب بیشتر مس در بدن 
می شود و عوارض جدی از جمله تغییرات ذهنی به وجود می آورد. در 

نتیجه تغییر خلق و خو، شخصیت و رفتار امری طبیعی است.
 

داروها
اگر برای کاهش کلسترول خود از دارویی به نام استاتین استفاده می کنید، 
مهم است که بدانید این دارو می تواند مشکل روانی یا رفتاری را تغییر 
دهد. برای برخی از افراد، این داروها می توانند موجب رفتار پرخاشگرانه، 

عصبانیت و خشونت شوند.
 

چگونه می توان مشکل خشم را تشخیص داد 
عصبانیت یک احساس عادی است اما اگر متوجه شدید که دائم از کوره 
در می روید و نمی توانید عصبانیت خود را کنترل کنید و روی زندگی 
روزمره تان تاثیر گذاشته، پس وقت آن است که فکری به حال خود کنید. 
اگر عصبانیت غالبا شدید باشد و مدت طوالنی عصبانی بمانید و به خاطر آن 
توهین کالمی یا جسمی هم بکنید، ممکن است مشکلی داشته باشید.

 
راه های کنترل خشم

حتی اگر برای عصبانیت خود دلیل پزشکی هم 
دارید، باز هم باید برای کنترل آن تالش کنید. 
ورزش، تنفس عمیق، تجسم و شل کردن 
عضالت می تواند به واکنش بدن کمک کند. 
همچنین می توانید برای جلوگیری از عوامل 
خشم خود تالش کنید و روش هایی را برای 
تنظیم تفکر خود و برای ایجاد واکنش های 
مختلف بیاموزید. پزشک نیز می تواند به 

شما کمک کند.

 عالئمی که نشان می دهد به اندازه 
کافی موادمغذی دریافت نمی کنید

 
عالئم هشدار

یک روز یا یک هفته انتخاب نادرست غذا، آسیب 
زیادی به بدن نمی رساند اما هنگامی که با انتخاب 
یک رژیم غذایی ضعیف، بدنتان را در مدت 
طوالنی از دریافت مواد مغذی محروم می کنید، 
پیامدی برای بدن خواهد داشت. شما می توانید 
بیشتر غذاهای عاری از مواد مغذی را با غذاهای 
سرشار از مواد مغذی جایگزین کنید. همیشه 

و  ابتدا با پزشکتان مشورت کنید.
 

ریزش موها
ریزش روزانه حدودا ۱۰۰ تار مو  طبیعی است اما اگر 

تارهای موی زیادی را روی بالش یا زیر دوش مشاهده کردید، 
ممکن است بدنتان کمبود آهن داشته باشد. فقط شما این مشکل را ندارید. 
ریزش مو شایع ترین نشانه کمبود مواد مغذی بین مردم جهان است. پزشک 
می تواند سریع آزمایش خون انجام دهد تا ببیند آیا میزان آهن به حداقل 
رسیده است. بیشتر از غذاهای سرشار از آهن استفاده کنید؛ مانند گوشت 

گاو، مرغ، اسفناج، لوبیا و بادام هندی.
 

خستگی بی دلیل
وقتی ۳مورد خواب، استرس و بیماری موجب خستگی می شود، وقت 
آن است که ویتامین D بدن خود را بررسی کنید. این ویتامین فوق العاده 
است. وقتی بدن ما در معرض آفتاب قرار می گیرد، ویتامین D را جذب 
می کند اما در بسیاری از غذاها به طور طبیعی موجود نیست. اگر غالبا از 
وجود نورآفتاب محروم هستید، مواد سرشار از ویتامین D را در رژیم غذایی 
خود قرار دهید؛ مانند ماهی تن، سالمون، شیر، آبمیوه و غالت یا در مورد 

مصرف مکمل با پزشک خود مشورت کنید.
 

نشانگان سوزش دهان
نام آن گویای این بیماری است. این بیماری لثه، لب، قسمت داخلی گونه 
و کام دهان را دچار سوزش می کند یا ممکن است دهان خشک یا بی حس 
 B شود. یکی از مواردی که موجب آن می شود کمبود ویتامین های گروه
مانند فوالت، تیامین و B6 است. برای تقویت B6 در رژیم غذایی خود، 

بیشتر از لوبیا، موز، اسفناج، غالت غنی شده استفاده کنید.
 

خشکی پوست
یکی از بیشترین وظایف ویتامین A، رشد و نگهداری بافت هایی است که در 
 A تمام سطوح بدن و داخل و خارج بدن وجود دارند. وقتی کمبود ویتامین
دارید، ممکن است پوستی خشک و پوسته پوسته داشته باشید؛ از جمله 
در لب ها. برای دریافت بیشتر این ماده مغذی از سبزیجات برگ پهن، مانند 
اسفناج و کلم پیچ، سبزیجات نارنجی مانند سیب زمینی  شیرین و هویج، 

میوه های نارنجی مانند طالبی و زردآلو استفاده کنید.

ناخن های قاشقی
وقتی بدن ما به آهن بیشتری نیاز دارد، ممکن است ناخن ها نرم و از لبه ها 
خمیده شود و شکل قاشقی به خود بگیرد.  همچنین می تواند نشانه ای از 
هموکروماتوز باشد، شرایطی که موجب جذب بیش از حد 
آهن در بدن می شود. ناخن های شیرخواران ممکن 
است ابتدا قاشقی باشد اما با افزایش سن، شکل 
آن تغییر کند. اگر برای شما هم این مشکل ایجاد 
شد، برای یافتن علت آن به پزشک برای انجام 

آزمایش خون مراجعه کنید.
 

ترک گوشه های لب
این عارضه به صورت پوسته خشک یا تحریک 
شده در یک گوشه یا هردو گوشه لب ایجاد 
 شده و زخم   آن دردناک و با خونریزی همراه 
است. عوامل زیادی می توانند موجب این وضعیت 
شوند که به آن التهاب گوشه لب نیز گفته می شود. اگر 
استفاده از بالم لب آن را بهبود نبخشد، می تواند نشانه کمبود 
آهن یا ویتامین های گروه  Bمانند ریبوفالوین باشد. غذاهای سرشار از 
ریبوفالوین شامل موارد زیر است: تخم مرغ، گوشت لخم، شیر، سبزیجاتی 

مانند مارچوبه و کلم بروکلی.
 

 التهاب زبان
از روی شکل زبان هم می توان فهمید که بدن چه مشکی دارد. به این حالت 
التهاب زبان نیز گفته می شود. زبان صاف و براق و متورم می تواند نشانه 
کمبود ویتامینB و آهن یا اسید فولیک، نیاسین، ریبوفالوین و B۱2 باشد. 
اگر مشکل از همین کمبود ویتامین ها باشد، ممکن است زبان نیز دچار آسیب 
شود. برای دریافت ویتامین B بیشتر، خوراکی های زیر را انتخاب کنید؛ مانند 

ماهی، گوشت، شیر، تخم مرغ، غالت غنی شده
 

 بی عالقگی
کمبود موادمغذی می تواند مغز و همچنین بدن را تحت تاثیر قرار دهد. فوالت 
ویتامین B را اسید فولیک می نامند که به بدن کمک می کند تا گلبول  های 
قرمز خون و موادشیمیایی تنظیم کننده خواب و خلق و خو را تولید کند. 
وقتی به اندازه کافی غذا نمی خورید، ممکن است دچار فراموشی، ضعف و 
بی حالی شوید )این به این معنی است که انرژی و اشتیاق کافی ندارید(. فوالت 
بدن خود را با مصرف این موارد بیفزایید: غالت غنی شده، نخودفرنگی، 

مارچوبه، اسفناج.
 

کبودی ها
وجود کالژن در بدن، بیش از پروتئین های دیگر است. کالژن همه چیز از 
جمله سلول های پوست را کنار هم نگه می دارد. اگر بیشتر از حد معمول 
 C کبودی روی پوست خود مشاهده کردید، ممکن است نشانه کمبود ویتامین
باشد که عنصر اصلی کالژن است و نشان می دهد که در معرض این خطرات 
قرار دارید؛ اختالل در خوردن، کم خوری به دلیل بیماری، بیماری گوارشی 
جدی، به دود روی میوه ها و سبزیجات زیر تمرکز کنید، خصوصا: فلفل 

دلمه ای، مرکبات، گوجه فرنگی، کلم بروکلی.
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