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نسخه

چه روشهایی برای
جوانسازی صورت و چشمها
وجود دارد؟
خیل��ی از اف��راد در بزرگس��الی ک��ه به
دنب��ال جوانس��ازی پوس��ت هس��تند اما در
میان روشه��ای گوناگون و تبلیغات مختلف،
س��رگردان میش��وند .متاس��فانه برخی افراد
و موسس��ههای خدمات بهداش��تی ب��ا انجام
تبلیغ��ات کاذب مردم را فری��ب داده و ضمن
انجام اقدام��ات غیرتخصصی زمینه ابتال را به
بیماری و مشکالت دیگر فراهم می کنند.
چه روشهایی برای جوانسازی صورت و
چشمها وجود دارد؟
برای ای��ن منظ��ور دو روش کلی داریم:
یکی جراح��ی و دیگر غیرجراح��ی .در روش
غیرجراحی این کار برعهده پمادها و کرمهای
تقویتی حاوی پروتئینهای مورد نیاز پوس��ت
ق��رار میگیرد .در عین حال فرد باید به مقدار
کاف��ی از پروتئینه��ا و ویتامینهای طبیعی
اس��تفاده کند تا تاثیرگ��ذاری اقدامات انجام
شده در زمان کوتاهتری مشاهده شود.
آیا میتوان از چرب��ی طبیعی بدن برای
چنین جراحیهایی نیز استفاده کرد؟
بله .در مورد فیلرها با تش��خیص پزشک
متخص��ص میت��وان از چرب��ی طبیعی ناحیه
ش��کم و داخل ران اس��تفاده کرده و با انجام
تغییراتی دوب��اره آنها را به ناحی��ه مورد نظر
تزریق کرد .این کار نوعی پیوند طبیعی چربی
اس��ت و نتایج خوبی ه��م دارد ،هر چند که با
محدودیتهایی مواجه اس��ت زیرا یک فرآیند
جراحی محسوب شده و باید در اتاق عمل و با
شرایط خاص انجام شود.
چه س��نی برای انجام روشهای جراحی
جوانسازی مناسب است؟
سن باالی  18س��ال مناسب است .البته
در پ��ارهای موارد برای درمان انحراف چش��م
ک��ودکان از این روش اس��تفاده میش��ود که
صرف��ا جنبه طب��ی دارد و نه زیبای��ی .زمان
چنین جراحیهایی را چش��م پزش��ک تعیین
میکن��د .ممکن اس��ت در بهکارگی��ری این
روش ،فردی با محدودیت مواجه باشد؟بله؛ در
مورد خانمهای باردار یا شیرده ،اگرچه تاکنون
عارضه ای گزارش نشده ،روش اعمال جراحی
توصیه نمیشود.
اثر هر کدام از داروهای بهکارگرفته شده
چقدر است؟
برای بوتولونیوم توکس��ین  Aماندگاری
دارو ح��دود 3ماه و در م��ورد فیلرها حدود 6
ماه اس��ت و پس از آن دوباره باید روش مورد
نظر تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری شود.
چه عواملی به پوس��ت صورت و چشمها
آسیب میرساند؟
نور خورشید ،رژیم های غذایی نامتعادل
و س��یگار از آن جملهاند .اس��تفاده از عینک
آفتاب��ی و کرمهای دور چش��می برای حفظ
رطوبت دور چش��م ،بس��یار مناسب است و به
شادابی پوست کمک میکنند.

 6نوع ادویه که بیشترین
خاصیت آنتی اکسیدانی را
دارند
مصرف ادویه جات در رژیم غذایی عالوه
بر عط��ر و طعمی که دارند ،از نظر س�لامتی
بس��یار مهم اس��ت .ادویه ها و گیاهان معطر
عالوه ب��ر اینکه مقدار کم��ی ویتامین ،امالح
و فیب��ر به غذا اضافه می کنن��د ،حاوی آنتی
اکس��یدان هایی هس��تند ک��ه عوامل تخریب
کننده س��لول ها یعنی رادی��کال های آزاد را
خنث��ی کرده و س��طح س�لامتی را ارتقا می
بخشند .مفیدترین ادویه ها و گیاهان معطری
ک��ه همه ما باید آنه��ا را در رژیم غذایی خود
مصرف کنیم ،از این قرارند:
زردچوبه :زردچوبه خاصیت ضد التهابی،
ضد ویروس��ی ،ضد باکتریایی ،ضد سرطان و
ضد قارچ دارد .در طب س��نتی چین زردچوبه
درمان همه چیز بوده اس��ت؛ از دیابت گرفته
تا آلرژی ،آرتریت و آلزایمر .ماده فعال موجود
در زردچوب��ه کورکومین اس��ت و یک ترکیب
آنتی اکسیدانی محس��وب می شود که باعث
کاه��ش التهاب م��ی گردد .همچنین نش��ان
داده ش��ده اس��ت ک��ه کورکومی��ن منجر به
کاهش رشد س��ولل های سرطانی می گردد.
ترکیب��ات ضد التهاب��ی زردچوب��ه مانع بروز
تورم و درد م��ی گردد و از بروز عالئم آلزایمر
جلوگیری می کند.فلفل :حاوی کپسایس��ین
است و س��ابقه طوالنی تری در استفاده های
داروی��ی در هند و چین دارد .فلفل منبع فوق
العاده آنتی اکس��یدان ها است که به مبارزه با
رادی��کال های آزاد می رود و در برابر آس��یب
سلولی که اغلب نش��انه آشکار پیری زوردس
اس��ت ،محافظت ایجاد می کند .زنجبیل :در
طب سنتی چین عالوه بر زردچوبه ،از زنجبیل
نیز برای مبارزه با التهاب ،درد ،تس��کین درد
عضالت و درمان خس��تگی استفاده می شده
اس��ت .ترکیبات موج��ود در زنجبی��ل مانند
داروه��ای ضد التهابی مانن��د ایبوپروفن برای
درمان آرتریت عمل می کند.
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مصرف خامه برای کودکان خوب است یا بد؟
خام��ه سرش��ار از چربی اس��ت .ام��ا مصرف آن
میتواند فوایدی هم داش��ته باشد .باید توجه داشت
ک��ه مصرف خامه پاس��توریزه در حد مناس��ب برای
کودکان ،مشکلی ایجاد نمیکند.
ارزش تغذیهای خامه
خامه به دلیل این که دارای حجم باالتری چربی
نسبت به سایر محصوالت لبنی است ،بنابراین همیشه
این نگرانی در مورد این ماده غذایی وجود داشته که
مصرفش باعث افزایش چربی بدن و وزن میشود ،در
صورتی که مصرف مقادی��ر کافی آن میتواند تامین
کننده منابع کافی از کلسیم و ویتامین  Dگردد.
ایمن بودن خوردن خامه توسط کودکان

فالونوئیده��ای موج��ود در
میوه ه��ای خانواده مرکبات ممکن
است به پیشگیری از بیماری های
انحط��اط عصبی ،مانن��د آلزایمر و
پارکینس��ون ،که در نتیجه تجزیه
س��لول ها در سیستم عصبی شکل
می گیرند ،کمک کنند .میوه های
خان��واده مرکب��ات با رن��گ های
درخش��ان و جذاب خود روشنایی
آفت��اب را وارد روزهای زمس��تان
م��ی کنند .ام��ا این می��وه ها تنها
زیبا و خوشمزه نیستند ،بلکه فواید
س�لامت قابل توجهی نیز ارائه می
کنند.
ب��ه گ��زارش «اتوریت��ی
نیوتریش��ن» ،این دسته از میوه ها
شامل لیموها ،لیموترش ها ،پرتقال
ها ،و گریپ ف��روت ها و همچنین
نمونه های پیوندی و ارقام بیش��تر
می ش��وند .مرکبات فواید سالمت
مختلفی از تقویت سیستم ایمنی تا
مبارزه با سرطان را ارائه می کنند.
مرکبات چیست؟
می��وه های خان��واده مرکبات
روی درخ��ت ه��ا و درختچه های
ش��کوفه دهنده رش��د م��ی کنند.
پوستی چرمی و مغز میوه سفید که
بخش آبدار را در بر گرفته است از
ویژگی های میوه های این خانواده
محسوب می شوند .مرکبات بومی
اس��ترالیا ،گینه نو ،کالدونیای نو و
احتماال جنوب شرق آسیا هستند.
ام��روزه ،مرکب��ات در آب و هوای
گرمس��یری و نیمه گرمس��یری در
سراس��ر جه��ان پ��رورش داده می
ش��وند .از تولیدکنن��دگان اصل��ی
مرکبات می توان به اسپانیا ،برزیل،
چین ،آمریکا ،مکزیک و هند اشاره
کرد .جالب توجه اس��ت که نزدیک
به یک س��وم از میوه های خانواده
مرکب��ات برای تهی��ه آبمیوه مورد
استفاده قرار می گیرند .از محبوب
ترین ان��واع می��وه ه��ای خانواده
مرکب��ات می ت��وان به م��وارد زیر
اشاره کرد:
پرتقال های شیرین :والنسیا،
پرتقال خونی ،کارا کارا ،ناول
مانداری��ن ه��ا :ساتس��وما،
کلمانتین ،تانگور ،تانجلو
لیمو ترش ه��ا :ایرانی ،کافیر،
کی الیم
گریپ فروت :س��فید ،س��رخ
یاقوتی ،اوروبالنکو
لیموها :یورکا ،مایر
ان��واع دیگ��ر :س��یترون،
سوداچی ،یوزو ،پوملوس
آنها سرش�ار از ویتامین ها
و ترکیبات گیاهی هستند
می��وه های خان��واده مرکبات
ح��اوی مقادیر خوب��ی از ویتامین
ها و م��واد معدنی دیگر هس��تند،
ک��ه بدن برای عملکرد درس��ت به
آنه��ا نی��از دارد ،و از آن جمله می
توان به ویتامین های  ،Bپتاس��یم،
فس��فر ،منیزیم و مس اشاره کرد.
همچنی��ن ،ای��ن میوه ها سرش��ار
از ترکیب��ات گیاه��ی هس��تند ،و
فواید س�لامت مختلف را ارائه می

عموما مص��رف خامه ب��رای کودکان مش��کلی
ایج��اد نمیکند ،مگ��ر اینکه کودک مبت�لا به عدم
تحمل الکتوز موجود در لبنیات باشد .البته در مورد
کودکانی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند و به
طور مرتب دچار بیماریهای عفونی و سرماخوردگی
میشوند ،توصیه میگردد که از خامه کمتر استفاده
نمایند.
در مورد کودکان س��الم  5س��ال به باال ،مصرف
 1تا  2قاش��ق خام��ه در روز میتوان��د تامین کننده
ویتامین دی و کلس��یم مورد نیاز در آنها باش��د .در
ضمن برخی متخصصان تغذیه کودکان معتقدند که
مص��رف خامه ب��ه مقادیر ک��م در کودکانی که دچار

مش��کالت گوارش��ی هس��تند ،میتواند باعث بهبود
عملک��رد باکتریهای پروبیوتی��ک در رودههای آنها
ش��ود و مانع از بروز بیماریه��ای عفونی در مجاری
گوارشی گردد.
یک��ی از نکات مهم در مورد خامه آن اس��ت که
به س��رعت در دمای محیط فاسد میگردد ،به همین
دلیل مصرف خامههای فاس��د ش��ده یا مش��کلدار
میتواند بالفاصله باعث بروز مش��کالت گوارش��ی در
کودک شود .به همین دلیل توصیه اکید میشود که
کودکان حتما از خامه تازه پاستوریزه استفاده نمایند
و از مصرف خامههای غیر پاس��توریزه و قدیمی برای
کودکان پرهیز گردد.

مرکبات بیشتر به  7دلیل!

کنند ،که آث��ار ضد التهابی و آنتی
اکس��یدانی از آن جمل��ه ان��د .این
ترکیبات ش��امل بیش از  60نوع از
فالونوئیدها ،کاروتنوئیدها ،و عصاره
ها می ش��وند و مسئول بسیاری از
فواید س�لامت میوه ه��ای خانواده
مرکبات هستند.
آنها منبع خوبی برای فیبر
هستند
می��وه های خان��واده مرکبات
منبع خوب��ی برای فیبر هس��تند.
تنها یک فنجان پرتقال خرد ش��ده
حاوی چهار گرم فیبر اس��ت .برای
آن ک��ه درک بهت��ری از موض��وع
داشته باشید ،توصیه می شود برای
هر  1,000کالری مصرفی  14گرم
فیبر مصرف ش��ود .از جمله فواید
س�لامت فیبر می توان ب��ه بهبود
سالمت گوارش و کمک به کاهش
وزن اشاره کرد.
پرتق��ال ،ب��ه طور خ��اص ،از
محت��وای فیبر محلول باال ،نوعی از
فیبر که به کاهش سطوح کلسترول
کمک می کند ،برخوردار است .در
مقایس��ه ب��ا میوه ها و س��بزیجات
دیگر ،میوه ه��ای خانواده مرکبات
به واسطه نسبت باالتر فیبر محلول
و نامحل��ول خود منحص��ر به فرد
هستند.
آنه�ا از کال�ری پایی�ن
برخوردار هستند
اگ��ر به دق��ت مراق��ب میزان
کالری مصرفی خود هس��تید ،میوه
های خانواده مرکبات گزینه خوبی
برای ش��ما هس��تند .آنه��ا دارای
کالری پایین هس��تند ،در شرایطی
که محت��وای آب و فیبر باالی آنها
به کس��ب احساس س��یری کمک
می کنند .همچنین ،نتایج مطالعه
ای ک��ه در س��ال  2015منتش��ر
ش��د ،پیوند بین مصرف میوه های
خانواده مرکب��ات و کاهش وزن را
نشان داد.
آنه��ا می توانند خطر س��نگ
کلیه را کاهش دهند
س��نگ های کلی��ه بلورهای
معدنی دردناک هس��تند .آنها می

توانند زمانی که ادرار بس��یار غلیظ
می ش��ود و یا هنگام��ی که میزان
باالت��ر از ح��د عادی م��واد معدنی
س��نگ س��از در ادرار وجود دارند،
شکل بگیرند.
ی��ک ن��وع از س��نگ کلیه در
نتیجه س��طوح پایین س��یترات در
ادرار ایجاد می ش��ود .بس��یاری از
میوه ها و سبزیجات ،به ویژه میوه
های خانواده مرکب��ات ،می توانند
سطوح سیترات را در ادرار افزایش
دهند و خطر ابتال به س��نگ های
کلی��ه را کاه��ش دهند .نوش��یدن
آبمیوه مرکباتی ی��ا خود این میوه
ه��ا جایگزینی طبیعی برای مکمل
های سیترات پتاسیم محسوب می
ش��ود .آنها می توانن��د به مبارزه یا
محافظ��ت در برابر س��رطان کمک
کنندمطالعات بس��یاری میوه های
خان��واده مرکبات را با خطر کاهش
یافته برخی س��رطان ه��ا ،از جمله
سرطان ریه ،سرطان مری ،سرطان
پستان و س��رطان لوزالمعده پیوند
داده اند.
این میوه ه��ا حاوی ترکیبات
گیاه��ی ،از جمل��ه فالونوئیده��ا،
هس��تند که ممکن اس��ت در برابر
سرطان از انس��ان محافظت کنند.
برخی از این فالونوئیدها به عنوان
آنتی اکس��یدان عم��ل می کنند و
ممکن اس��ت بیان برخی ژن های
مشخص که مسئول برخی بیماری
های انحطاطی ،از جمله س��رطان،
هستند را مسدود کنند .میوه های
خان��واده مرکبات ممکن اس��ت از
طریق سرکوب سرطان ها ،مسدود
کردن ش��کل گیری س��رطان های
جدی��د و غیر فعال ک��ردن عوامل
س��رطانزا به مبارزه با این بیماری
کمک کنند.
آنه�ا ح�اوی م�واد مغذی
تقوی�ت کنن�ده سلامت قلب
هستند
مصرف می��وه ه��ای خانواده
مرکب��ات م��ی توان��د ب��رای قلب
انسان خوب باش��د .مطالعه ای که
توس��ط پژوهش��گران ژاپنی انجام
شد ،نش��ان داد ،افرادی که میزان

بیشتری از این میوه ها مصرف می
کنن��د ،با نرخ های پایینتر ابتال به
بیماری قلبی و سکته مغزی مواجه
هستند .ترکیبات مختلفی در میوه
ه��ای خانواده مرکب��ات می توانند
س�لامت قلب را بهبود ببخش��ند.
به عنوان مثال ،فیب��ر محلول آنها
و فالونوئیدها ممکن است از طریق
افزایش س��طوح کلس��ترول خوب
و کاهش س��طوح کلس��ترول بد و
تری گلیس��یرید ،شرایط کلسترول
بدن را بهبود ببخش��ند .بسیاری از
فالونوئیدهای موجود در میوه های
خان��واده مرکبات ،مانند نارینجین،
از جمله آنتی اکس��یدان های قوی
محس��وب می ش��وند ،که به روش
های مختلف سالمت قلب را بهبود
می بخشند.
آنه�ا م�ی توانن�د از مغ�ز
محافظت کنند
فالونوئیده��ای موج��ود در
میوه ه��ای خانواده مرکبات ممکن
است به پیشگیری از بیماری های
انحط��اط عصبی ،مانن��د آلزایمر و
پارکینس��ون ،که در نتیجه تجزیه
س��لول ها در سیستم عصبی شکل
می گیرند ،کمک کنند .التهاب در
ش��کل گیری این بیماری ها نقش
دارد .فالونوئیده��ای موج��ود در
میوه های خان��واده مرکبات دارای
ویژگی های ضد التهابی هس��تند و
تصور می شود به محافظت در برابر
زنجی��ره ای از رویدادها که موجب
انحطاط سیستم عصبی می شوند،
کمک م��ی کنن��د .فالونوئیدهایی
مانند هسپریدین و آپیجنین نشان
داده ان��د که از س��لول های مغزی
محافظ��ت می کنند و عملکرد مغز
را بهبود می بخشند.
جنبه های منف��ی میوه های
خان��واده مرکبات به رغ��م تصویر
کل��ی مثبت می��وه ه��ای خانواده
مرکبات ،چند جنب��ه منفی بالقوه
نیز درباره آنها وجود دارد.
مقادیر زی��اد می تواند موجب
پوس��یدگی دن��دان ش��ودمصرف
مقادی��ر زی��اد میوه ه��ای خانواده
مرکب��ات و آبمیوه ه��ای مرکباتی

می تواند خطر پوسیدگی دندان را
افزایش دهد ،زیرا اسید موجود در
این میوه ها می تواند مینای دندان
را از بین ببرد.
آبمی�وه ها به ان�دازه خود
میوه سالم نیستند
در شرایطی که آب پرتقال و
آب گری��پ فروت حاوی ویتامین
 Cو مواد مغذی دیگر هس��تند،
اما ب��ه ان��دازه خود میوه س��الم
نیس��تند .آبمیوه ه��ای مرکباتی
قند بیش��تر و فیبر کمتر نس��بت
ب��ه مصرف می��وه کام��ل را ارائه
م��ی کنند .قن��د بیش��تر در هر
وعده ب��ه معنای کالری بیش��تر
اس��ت .نوش��یدن آبمیوه و دیگر
نوش��یدنی های حاوی کالری باال
می تواند ب��ه افزایش وزن منجر
شود .همچنین ،هنگامی که بدن
مقادیر زیاد فروکتوز (قند موجود
در آبمی��وه) را دریافت می کند،
این قند به س��رعت جذب جریان
خون ش��ده و به کبد می رس��د.
اگر میزان فروکتوز دریافتی کبد
بی��ش از اندازه توانای��ی پردازش
این اندام باشد ،فروکتوز اضافی به
چربی تبدیل می شود .با گذشت
زمان ،ای��ن ذخیره ه��ای چربی
م��ی توانند موجب ش��کل گیری
بیماری کبد چرب شوند .دریافت
فروکتوز از میوه کامل مشکل ساز
نیست ،زیرا مقادیر کمتری در هر
وعده دریافت می کنید .افزون بر
این ،فیبر موجود در میوه موجب
می ش��ود تا فروکت��وز آرامتر در
جریان خون جذب شود.
گری�پ فروت م�ی تواند با
برخی داروها تداخل ایجاد کند
مص��رف گری��پ ف��روت ی��ا
نوش��یدن آب این می��وه می تواند
ب��رای افرادی که برخ��ی داروهای
مش��خص را مص��رف م��ی کنند،
مش��کل آفرین باش��د .آنزیمی در
روده وج��ود دارد که جذب برخی
داروه��ای مش��خص را کاهش می
ده��د .فورانوکومارین ،یک ترکیب
ش��یمیایی در گریپ ف��روت با این
آنزیم پیوند تش��کیل م��ی دهد و
از عملک��رد درس��ت آن جلوگیری
می کن��د .در نتیجه ،ب��دن میزان
بیشتری از دارو که قرار است جذب
ش��ود را دریافت می کند .از جمله
داروهایی ک��ه مصرف گریپ فروت
م��ی تواند با آنها تداخل ایجاد کند
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برخ��ی اس��تاتین ه��ا ،برای
کلس��ترول باال ،مانن��د لیپیتور و
زوکور
برخی داروهای مسدودکننده
کانال کلس��یم ،برای فش��ار خون
باال ،مانند پلندیل و پروکاردیا
سیکلوس��پورین ،یک داروی
سرکوب کننده سیستم ایمنی
برخ��ی از بنزودیازپی��ن ه��ا،
مانند والیوم ،هالسیون و ورسد
داروهای دیگر از جمله آلگرا،
زولوفت و بوسپار

این نمک ها را اصال نخورید!
س��ازمان غ��ذا و دارو ب��ا اعالم اس��امی
تعدادی نش��ان های تجاری غیرمجاز نمک از
مردم خواست این محصوالت را نخرند.
ﻧﻤﮏ داﻧﻪ درﺷﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮداد
ﻃﻌﺎم ﭘﺎرﺳﯿﺎن ب��ا نام تج��اری ﮔﻞ داﻧﻪ ،ﻧﻤﮏ
آﺳﻮ ،ﻧﻤﮏ ب��ا نام تج��اری ﮔﻮﻫﺮ زرﯾﻦ ،نمک

ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد رﯾﺰدان��ه ،ﻧﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ ب��ا ن��ام
تجاری ﺑﻬﺘﺎش و نمک ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻣﺸﺮق به دلی��ل جعل پروان��ه بهداشتی غیر
مجاز هستند.
براساس این اطالعیه ،ﻧﻤﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه

ﯾﺪدار ﺧﻮراﮐﯽ ب��ا ن��ام تج��اری ﺳﻮﻫر ،ﻧﻤﮏ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﯾﺪدار با نام تجاری ﺳﺎحل ،ﻧﻤﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺒﺎ ب��ا نام تج��اری ﻣﺎﻟﻮ و ﻧﻤﮏ
با ن��ام تج��اری ﺷﻔﺎ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣی��ه به دلیل
نداشت��ن مجوز های الزم به عنوان محصوالت
غیر مجاز معرفی شده اند.
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رواب��ط عموم��ی سازمان غ��ذا و دارو از
م��ردم خواست در صورت مشاهده محصوالت
نامبرده شده با اجتناب از خرید آنها ،مراتب را
به شماره تلف��ن  66405569یا نزدیک ترین
معاون��ت دانشگاه های غ��ذا و داروی سراسر
کشور اطالع دهند.

کمخونی را در منزل درمان
کنید
کمخون��ی ی��ا آنمی ی��ک بیماری ش��ایع و
مزمن به ش��مار میرود که در این بیماری میزان
گلبوله��ای قرم��ز در خ��ون ش��خص از میزان
طبیعی کمتر است و در نتیجه اکسیژن رسانی به
اندامهای بدن با مش��کل روبرو میشود.نوع دیگر
کمخونی که ژنتیکی است ،تاالسمی نام دارد که
در این بیماری خ��ون از لحاظ تعداد گلبولهای
قرمز چیزی کم ندارد اما میزان هموگلوبین خون
کم است .هموگلوبین با اکسیژن ترکیب میشود
و عمل اکسیژن رسانی را انجام میدهد.
ام��ا نوع دیگ��ر کمخون��ی فقر آهن اس��ت
که ممکن اس��ت در اث��ر عوامل گوناگ��ون مانند
س��وءتغذیه ،خونری��زی و عوام��ل ژنتیکی ایجاد
ش��ود .عالئم این بیماری خستگی مفرط ،کسلی،
بیحالی ،حساس��یت به سرما ،خش��کی پوست،
س��ردرد ،بیاش��تهایی ،خواب زیاد ،تنگی نفس و
بیقراری است .اگر این علالئم در شما وجود دارد
در اولین فرصت به پزش��ک مراجع��ه کنید ،زیرا
ممکن اس��ت عل��ت این عالئم ی��ک بیماری حاد
باش��د که ب��رای درمانش ب��ه دارو و مراقبتهای
پزشکی احتیاج داشته باشید.
اما اگر علت کمخونی در ش��ما ،س��وءتعذیه
اس��ت ،بهتر است با درمانهای س��اده خانگی به
درمان آن بپردازید .مص��رف مواد خوراکی مانند
چغن��در ،اس��فناج ،کنج��ود و انار ب��رای درمان
کمخونی بسیار مناسب است.
گوجهفرنگی
در کن��ار مص��رف م��واد پرخاصیت��ی چون
چغندر و اس��فناج که برای خونس��ازی در بدن
مفی��د هس��تند ،یک م��اده غذایی که ع�لاوه بر
داشتن آهن که مناسب کمخونی است ،ویتامین
 Cنیز داشته باش��د ،برای جدب آهن غذا بسیار
عال��ی اس��ت .به همی��ن خاطر توصیه میش��ود
اف��رادی که کمخونی دارن��د ،حتما در کنار غذا و
س��االد گوجهفرنگی میل کنند .مصرف یک تا دو
ع��دد گوجهفرنگی در روز یا ی��ک لیوان آب این
ماده بسیار مناسب است.
جعفری
از خوردن جعفری در کنار غذایتان غافل
نش��وید .این سبزی خوش��مزه و خوشعطر در
ه��ر  100گرم برگ ت��ازه آن 5.5 ،گرم آهن و
اسیدفولیک وجود دارد که این به معنای نصف
فنج��ان جعفری ت��ازه یا یک قاش��ق جعفری
خشک ش��ده اس��ت که  10درصد نیاز روزانه
بدن به آهن را تامی��ن میکند .جعفری دارای
ویتامین  Cهم هس��ت که باع��ث جذب بهتر
آهن میشود.
خرما
خرما دارای آهن بس��یار زیادی اس��ت و
ع�لاوه بر آن کلس��یم ،منیزیم و م��س نیز در
ترکی��ب خود دارد که وجود م��س برای تولید
س��لولهای خونی ضروری است .پس این ماده
را در درمان کمخونی فراموش نکنید و حتما از
آن کمک بگیرید 2 .تا  3عدد خرمای خشک را
در یک لیوان شیر بخیسانید و بگذارید تا صبح
در یخچال بماند و صبح روز بعد با معده خالی
میل کنید و ش��یر را هم همراه آن بنوشید .اگر
به شیر حساس��یت دارید ،خرما را در آب گرم
خیس کنید یا اینکه صبحها به صورت ناشتا 2
تا  3عدد خرمای تازه میل کنید.
غالت سبوسدار ،آجیل و حبوبات
این مواد غذایی سرش��ار از آهن گیاهی و
طبیعی هستند و جایگزین مناسبی برای انواع
حیوانی آن مانند گوشت قرمز و مرغ میباشند.
حبوب��ات مانند نخود ،نخود س��بز ،لوبیا و لوبیا
چیت��ی منبع غنی آهن هس��تند و از آجیلها
بادامزمینی ،بادام و گردو بهترین گزینهها برای
دریاف��ت آهن هس��تند .مصرف نص��ف فنجان
گ��ردو در روز می��زان  3.75میلیگرم آهن به
بدن میرساند .حتما مصرف این مواد غذایی را
به عنوان میانوعده ،ساالد و غذا در رژیم خود
بگنجانید و از فواید آن بهره ببرید.
این مواد برای اس��تفاده در میانوعدههای
مقوی برای نوجوانان و همچنین تهیه ساالدهای
رژیمی نیز مناسباند ،زیرا کالری کمی دارند.
کشمش
کش��مش یک م��اده خوراک��ی عالی که
دارای پروتئین ،کلس��یم ،سدیم ،پتاسیم ،فیبر
و آهن است .بسیاری از نسخههای طب قدیمی
مصرف این ماده را برای افزایش انرژی و درمان
بیحالی توصیه کردهاند .شب تا صبح کشمش
را در آب بخیس��انید و صبح روز بعد با  1قاشق
عسل میل کنید .عسل هم دارای آهن است که
به دو برابر ش��دن میزان آهن دریافتی به شما
کمک میکند.
رژیم غذایی مناس��ب برای جلوگیری از عود
کمخونی عبارتند از:
آهن :جگر ،انجیر ،غذاهای دریایی ،چغندر،
برن��ج قهوهای ،غالت س��بوسدار ،مرغ ،تخممرغ،
انگور ،کشمش ،سیبزمینی ،بادام و حبوبات.
پتاسیم :موز ،دانه آفتابگردان ،کلم بروکلی،
سبزیجات ،غالت کامل ،کیوی و میوههای خشک.
ویتامی��ن  :Cمرکب��ات ،گوجهفرنگی ،فلفل
سبز و پیازچه.
اس��یدفولیک :سبزیجات برگ س��بز ،قارچ،
لوبیا چشم بلبلی و نخود.
همچنین س��عی کنید از نوش��یدن مایعات
گازدار مانن��د کوال همراه با غذا خودداری کنید و
مصرف چ��ای و قهوه را کاهش دهید زیرا مانع از
جذب آهن غذا در بدن میشوند.

