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سخن سردبیر
ب��ا نام و یاد اول حکیم عالم قدم به عرصه مقدس و بزرگ رسانه و اطالع
رسان��ی گذاشت��ه ایم و در موضوع��ی می خواهیم مطل��ب بنویسیم و به
جری��ان تبیین و فرهنگ س��ازی شعار جهانی پیشگی��ری بهتر از درمان
کم��ک کنیم ک��ه رابطه تنگاتنگی با سالمت��ی و شادابی تک تک عزیزان
ایران زمین و طراوت و سرزندگی جامعه دوست داشتن کشورم��ان دارد.
در موضوع تندرستی ،سالمتی ،بهداشت ،پزشکی ،تغذیه و سایر موضوعات
مشاب��ه و مرتب��ط با امنیت غذای��ی و درمان نشری��ات و مجالت مختلف
تخصص��ی و غیر تخصصی در کشور چ��اپ و منتشر می شود که همه به
نوع��ی در ارتقاء سطح س��واد و آگاهی مردم درب��اره بهداشت و سالمتی
کمک می کنند .ولی نشریه یا مجله ای خاص موضوع مکمل های غذائی
وداروی��یدرکش��ورچ��اپومنتش��رنم��یش��ود.
از ای��ن بع��د می توان گفت پی��ام حکیمان در نوع خ��ود اولین در عرصه
رسان��ه در کشور است و با حرف تازه ای برای گفتن خدمت شما عزیزان
رسی��دهاس��ت.
استف��اده از مکم��ل های غذای��ی و دارویی در دنیا مص��رف عمومی پیدا
کرده و به اذعان آمار در کشورهای اروپایی و آمریکایی باالتر از هفتاد در
ص��د مردم برای تأمین ویتامین ها و م��واد معدنی بدن خود و هم چنین
پیشگی��ری از ابتال به ان��واع بیماری ها از مکمل ه��ای مختلف غذایی و
داروی��یاستف��ادهم��یکنن��د.
در کشور عزیزم��ان ایران در دهه اخیر روند مصرف مکمل های غذایی و
داروی��ی پیشرفت چشمگیری داشته است و انواع مکمل ها توسط شرکت
ه��ای مجاز و غیر مجاز وارد کشور می شود و تقریباً در تمام داروخانه ها
ب��هراحت��یدردست��رسمتقاضی��انم��یباش��د.
شم��ا همچنین می توانی��د در اکثر نسخه های پزشک��ان ،بویژه پزشکان
عموم��ی،ن��اممکم��له��ایغذای��یوداروی��یرامشاه��دهنمایی��د.
ب��ا این اوصاف جای خال��ی نشریه ای که روی موضوع مکمل های غذایی
و دارویی متمرک��ز شود و به ابعاد مختلف موضوع از جنبه های گوناگون
بپ��ردازد و به مردم آگاهی های الزم را بدهد شدیدا ً احساس م��ی ش��ود.
تی��م خوب��ی از کارشناسان و متخصاصان موضوع ک��ه به صورت پراکنده
در مج�لات و نشریات مختلف در ای��ن خصوص با نوشتن مقاله و مطالب
دیگ��ر اط�لاع رسانی می کردن��د در پیام حکیمان دور ه��م جمع  آمده
ان��د تا به شی��وه ای کارشناسانه و هدفمند در قال��ب مجله ای مستقل و
تخصص��ی ،رسالت مهم اطالع رسانی خ��ود را در این موضوع حیاتی که
رابط��همستقیم��یب��ازندگ��یوسالمت��یم��ردمداردادام��هدهن��د.
مجل��ه پیام حکیمان برای کسی نسخه نم��ی نویسد و جای هپچ پزشک
و داروس��ازی را نمی گیرد به عب��ارت دیگر این مجله نه بیماری کسی را
تشخی��ص می دهد و نه برای کسی دارو تجویز می کند و نه برای درمان
بیم��اریکس��یتوصی��هوپیشنه��ادم��یده��د.
پی��ام حکیمان ب��ا تالیف ،ترجمه و گرد آوری مق��االت ،مطالب اطالعات،
اخب��ار ،رویداد ه��ا و ده ها مطالب معتبر علم��ی ،خواندنی و جالب دیگر
در موض��وع تخصصی خود فقط و فقط می خواهد سطح سواد تغذیه ای،
بهداش��توسالم��تم��ردمعزی��زکشورم��انراارتق��اءده��د.
ای��ن شماره ق��دم اول پیام حکیمان است ،با توکل به خدا و امید به یاری
و همکاری هم��ه صاحب نظران ،متخصصان ،کارشناسان و عالقمندان به
سالم��ت و شادابی ایرانی و ایرانیان قدم های بعدی محکم تر ،مطمئن تر
وص��دالبت��هدرس��تت��ربرداشت��هخواه��دش��د.
مجی��دجعف��ری

مسابقه بهترین مقاله
همراه ارجمند و گرامی پیام حکیمان
ب��ه اط�لاع می رساند شرکت حکیمان طب ،نماینده رسمی یوروویتال آلمان در ایران ،به نویسنده بهترین مقاله  این شماره  پیام حکیمان  به
قید قرعه جایزه می دهد.
لطفا کد مقاله مورد نظرتان را انتخاب و آن را تا تاریخ  91/7/30به شماره  09131190073پیامک کنید.
به  10نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه معادل پانصد هزار ریال مکمل های غذایی از محصوالت یوروویتال آلمان به دلخواه برندگان ارسال
خواهد شد.

جناب آقای دکتر رستگار

جناب آقای دکتر بهروز جنت

سرپرست محترم مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی
و بهداشتی سازمان غذا و دارو

سرپرس�ت محترم مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و
دارو

انتص��اب شایسته جنابعالی را ب��ه سرپرستی مرکز تحقیقات فرآورده
های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان
و آم��وزش پزشک��ی تبریک و تهنیت عرض  نم��وده و آرزوی توفیق
دارم.

انتص��اب شایست��ه جنابعالی را به سرپرستی مرک��ز تحقیقات حالل
سازم��ان غ��ذا و داروی وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزشکی
تبریک عرض می کنم و امیدوارم همچنان پیروز و سربلند باشید.

                                                                                  
دکتر جواد جعفری اقدم                                                                                        
مدیر مسول مجله پیام حکیمان
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مدیر مسول مجله پیام حکیمان
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حکیمان روایت میکنند

سرمقاله

ارتقای سطح سواد تغذیه ای مردم
دکت�ر ج�واد جعف�ری اقدم(مدی�ر مس�ئول)

در جامع��ه ام��روزی ارتق��ای سطح س��واد تغذیه ای مردم ب��ه عنوان یکی
از مح��وری تری��ن برنام��ه های سالم��ت ،م��ورد عنایت تصمی��م سازان و
سیاستگ��ذاران بهداش��ت و سالمت هر کش��ور م��ی باشد.خوشبختانه این
موضوع در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران نیز مورد توجه بوده ،در
س��ه دهه بعد از انقالب ب��زرگ اسالمی نتایج مورد قبولی در بخش سالمت
کشور داشته است و کاهش سطح سوء تغذیه در جامعه ،دلیلی بر این ادعا
میباشد.ب��ااینهم��ههن��وزب��اسط��حمطل��وب،فاصل��هه��اداری��م.
یک��ی از موضوع هایی ک��ه در حوزه سوء تغذیه ،مط��رح است مکمل های
غذای��یی��ارژیم��یم��یباش��د.
نبای��د فرام��وش کنیم که اگر به ه��ر دلیلی تغذیه نتوان��د نیازهای ما را به
ویتامی��ن ها و امالح مورد نیاز بدن تامین کند ،مصرف مکمل غذایی امری
ض��روری اس��ت .از طرف دیگر بای��د توجه کنیم ،مکمل ه��ا فقط به کمک
افرادی می آیند که مواد غذایی ،نیاز آنان را به امالح و ویتامین ها ،برآورده
نم��یس��ازد.
مکمل های غذایی و داروئی بخشی از مواد غذایی فشرده هستند که تغذیه
روزان��ه ما را کامل م��ی کنند .با این که مکمل ها ب��ه صورت قرص ،دراژه
،کپس��ول یا پودر در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند و آنها را به یاد
داروه��ای شیمیایی م��ی اندازند ولی به هیچ وجه نق��ش دارویی و درمانی
ندارند و برای درمان بیماری یا تسکین درد ،تجویز نمی شوند .ضمناً مکمل
ه��ای غذایی و دارویی ،مشابه مکم��ل ها یا قرص های انرژی زا نیستند که
مص��رفآنه��امشک��لس��ازباش��د.
دالی��ل زیادی برای استفاده از مکمل های غذایی و داروئی وجود دارد .این
م��واد می توانند خستگی و سستی بدن را کاهش دهند ،قابلیت یادگیری و
کارایی فرد را باال ببرند .همچنین می توانند از بدن انسان در مقابل بیماری
های مختلف محافظت کنند و به خاطر کامل کردن تغذیه ی روزانه ،مرحله
افسردگ��یوپی��ریراب��هتاخی��ربیندازن��د.
مشاه��دات علمی نش��ان داده  است که مکمل ها اث��رات بسیار سودمندی
ب��رای سالمت فرد دارند ،به ش��رط آنکه با رعایت مالحظ��ات و ترجیحا با
تشخی��ص پزشک مصرف شوند.این که بدن فرد به کدام مکمل غذایی و به
چ��ه مقدار نیاز دارد؟ یا کدام مکمل با برنام��ه غذایی یا برنامه دارویی فرد
تداخل دارد؟ یا مصرف کدام مکمل توام با مکمل های دیگر ،برای فرد مضر
اس��ت؟هم��های��نس��واله��اراپزش��کپاس��خم��یده��د.
نکت��ه ی دیگر این ک��ه نحوه تهیه و تامین این مکم��ل ها نیز مهم است و
حتماً باید از داروخانه های مجاز و تایید شده صورت گیرد .وزارت بهداشت
ب��رای اطمینان مردم از صحت و اصالت این ف��راورده ها و مبارزه با پدیده
ی قاچ��اق مکمل ها در کشور ،ورود آن ها را تحت کنترل ،نظارت و نمونه
برداری مستمر قرار می دهد .با این همه بهترین  راهکار ،برای اطمینان از
صح��ت و اصالت آنها ،آشنا کردن افراد جامعه با فرهنگ استفاده صحیح از
مکم��له��ایغذای��یسال��ماس��ت.
موسس��ات تحقیقاتی در کشورهای پیشرفت��ه اعالم می کنند در سال های
اخی��ر مصرف مکمل های غذایی رشد فزاینده ای داشته است و طبق آمار،
مدع��ی هستند که یک س��وم از مردم دنیا از این م��واد استفاده می کنند.
در ای��ن بین خانم های میانسال بیشترین آم��ار را دارند .طبق این آمار57
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درصد زنان 47 ،درصد مردان و یک سوم کودکان و نوجوانان از این مکمل
ه��ااستف��ادهم��یکنن��د.
در مناطق محروم که سوء تغذیه رواج دارد و هم چنین هنگام وقوع بحران
ه��ای طبیعی مث��ل زلزله که ممکن است مردم منطق��ه ای برای مدتی در
مع��رض خطر کمبوده��ای تغذیه ای قرار گیرند وج��ود مکمل های غذایی
بسی��ار حیاتی و ارزشمند است .عالوه براین مکم��ل ها اگر درست مصرف
شون��د ،می توانند تا حد زیادی به توانمندی بهتر افراد در سال های بعدی
زندگ��ی کمک کنن��د ،برای مث��ال در بسیاری از کشوره��ا ،مصرف مکمل
کلسی��م همراه ب��ا ویتامین  Dبه صورت همگانی توصیه می شود یا به اجرا
درم��یآی��د.
اگ��ر تغذیه انسان مناسب و مقوی باشد ،از ای��ن طریق ،ویتامین ها و مواد
معدنی به بدن فرد می رسند و نیازی به مصرف مکمل های غذایی نیست.
ای��ن نکته روشن اس��ت کسانی که تغذی��ه غلط دارند ،نم��ی توانند بدون
استف��ادهازام�لاحوویتامی��نه��ا،خ��ودراسال��منگ��هدارن��د.
همه ی این مطالب وظیفه ی فرهنگ سازی در جامعه برای مصرف مکمل
های غذایی ،رژیمی و گیاهی را ضروری می سازد .درست است که خوردن
میوه هایی که سرشار از ویتامین ها هستند به طور روزانه در جبران کمبود
ری��ز مغذی ها موثر است ،ولی دالیل عدیده ی اجتماعی و اقتصادی امکان
تامی��ن نیازه��ای ویتامین و م��واد معدنی مورد نیاز ب��دن را فقط از طریق
مصرف میوه ها و مواد غذایی فراهم نمی آورد ،از این رو مکمل ها جایگزین
مناسب��یب��رایح��لای��نمسئل��ههستن��د.
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حکیمان معرفی میکنند

حکیمان میدانند و دوست دارند بدانید:
می�زان پایین ویتامین dدر خون اف�راد ،استعداد آنها را در ابتال ب�ه سرماخوردگی و بیماری
ه�ای دستگاه تنفس افزایش می دهد .محققان معتقدن�د ،با خوردن مقادیر زیادی از ماهی و
نوشی�دن شیر میتوان این ویتامین را به می�زان کافی دریافت کرد .با این حال ایمن ترین راه
در جهت دریاف�ت کافی این ویتامین ،مصرف مکمل های غذایی آن است.با وجود بسته های
رنگارنگ ویتامینی و نمونه های مختلف مکمل های غذایی انتخاب مکمل مناسب با اثر بخشی
مطمئن اغلب گیج کننده است .از آنجاییکه این ویتامین در رژیم غذایی امروزی جایی ندارد
ب�ه وی�ژه در زمستان که نور خورشید کاف�ی برای ساخت این ویتامین در ب�دن وجود ندارد،
کمب�ود این ویتامی�ن در افراد نگران کننده تر می شود .به همی�ن دلیل است که توصیه می
کنی�م عالوه از مصرف م�واد غذایی مناسب و کمک گرفتن از نور خورشید ،نسبت به مصرف
مکمل های مناسب اقدام کنید .رژیم غذایی ما باید ترکیبی کامل از تمام موادی باشد که باید
ب�ه بدن مان برسانیم رژیم غذای جای خودش را دارد و مکمل ها جای خودشان را ،هیچ کس
نمی تواند به دلیل این که رژیم غذایی کاملی دارد از خوردن مکمل ها سرباز بزند و کسی هم
نباید به جای مصرف درست مواد غذایی تنها به خوردن مکمل ها روی بیاورد.

اگر موادی مانند چيپس  ،غالت حجيم شده  ،نوشابه های گازدار  ،انواع شكالت  ،آب نبات و
غيره به ميزان زياد مصرف می کنید و يا نزديك به وعده های اصلي غذا آنها را می خورید
در واق�ع جل�وی اشتهای خود را برای صرف غذا در موقع صبحان�ه  ،ناهار و شام می گیرید و
موجب می شوید كه نيازهای تغذيه ای شما بر آورده نشود و در نتيجه دچار سوء تغذيه می
گردی�د  .زي�را اين مواد فاقد ارزش تغذيه ای بوده و نمی توانن�د احتياجات تغذيه ای شما را
تامي�ن نماين�د  .بنابراين چنانچه جانشين غذای اصلی بشون�د  ،موجب كمبودهای تغذيه ای
شده و به سالمت شما لطمه می زنند .
ضمن�ا افزودنيهای مختلف از قبيل اسانسها  ،رنگه�ا و نگهدارنده ها كه به بعضی از این مواد
غذاي�ی افزوده م�ی شوند از مواد طبيعی نب�وده و جزء تركيبات شيمياي�ی هستند و اگر در
مصرف آنها افراط شود  ،برای سالمت شما مضر خواهند بود.

ت�ری گلیسریدها ،چربی هایی هستند که در خون وج�ود دارند .غذایی که می خوریم ،وزن،
شی�وه زندگی ،رژیم غذایی و سابقه خانوادگی بر میزان آنها در خون موثرند .اکثر چربی های
مصرف�ی از کره گرفته تا مارگارین و ان�واع روغن ها حاوی تری گلیسرید هستند .زیاده روی
در دریافت کالری ،الکل و شکر ،این مواد را به تری گلیسرید تبدیل میکند و آن را به صورت
ی در ب�دن ذخیره میکند .تری گلیسرید باال ممک�ن است که باعث سختی
سل�ول های چرب 
شریان و یا ضخیم شدن دیواره آنها شود که خطر حمله قلبی ،مغزی و بیماری قلبی را افزایش
م�ی دهد .گاهی تری گلیسرید باال نشان از وجود شرایط دیگری همچون چاقی و یا سندروم
ی دور کمر ،فشار خون باال ،تری
ی همچون تجمع چرب 
متابولیک( گروهی از مش�کالت سالمت 
گلیسری�د  ،قند خون و  LDLباال همراه با  HDLپایین) دارد.معموالً پیروی از رژیم کمچرب
در کن�ار محدودیت نوشیدن الکل می تواند منجر ب�ه کاهش تری گلیسرید بدون استفاده از
دارو شود.
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حکیمان معرفی میکنند

معرفی مکمل
به همی��ن دلیل می توان گفت کمب��ود کلسیم در
ب��دن م��ی تواند بیم��اری ریکتز را نی��ز باعث شود.
بیم��اری ریکتز که در سنین کودکی بروز می کند و
در آن استخوان ه��ای بدن کودک استحکام الزم را
از دس��ت داده و ن��رم م��ی شوند .ب��ه همین علت
شکستگی ها و ناهنج��اری های مختلف در اسکلت
ب��دن بروز می کن��د .ویتامی��ن  Dو کلسیم از نظر
عملکرد بسیار به هم مربوط هستند و بررسیها نشان
داده است که مکمل ی��اری با کلسیم در بسیاری از
م��وارد موجب کاهش و برطرف شدن عالیم بیماری
ریکتز شده است.
چ��ون جذب کافی و مناس��ب کلسیم در بدن
کودک��ان موج��ب تکام��ل رش��د استخوانه��ا و نیز
پیشگی��ری از پوکی استخوان در س��ال های بعدی
زندگ��ی می گردد و بسیاری از مطالعات دانشمندان
ای��ن مسئل��ه را تأیید  می کن��د؛ والدینمکمل های
کلسیم را به کودکان خود می دهند.

کلسیم
ام��روزه در اینترنت ،تلویزی��ون و مجالت مختلف با
سیل��ی از آگه��ی ها و اطالعاتدر م��ورد مکمل های
غذایی رو به رو می شویم .ادعاهایی درباره محصوالت
مختلف می شود که گاه بسیار اغراق آمیز است و گاه
بنا به دالیلی آنچ��ه که هست مطرح نمی گردد .در
نتیجه س��وال و ابهامات فراوانی در ذهن مردم مورد
مکم��ل های غذایی به وجود می آید که اغلب مردم
پاسخ��ی برای آنها ،نمی یابن��د .اول این که با وجود
چنان ادعاهایی ،آیا تحقیق��ات علمی در این زمینه
ص��ورت گرفته اس��ت؟ ثانیاً آیا مکم��ل های متنوع
موج��ود در بازار تاثی��رات مختلف نیز می گذارند؟ و
س��وم این که آیا مکمل ها تنها موجب اصالح و رفع
کمبوده��ای تغذیه ای در بدن هستند یا به سالمت
افراد لطمه می زنند؟
ای��ن سوال ها و سوال های مشابه که شاید در طول
روز ب��ا آنها مواجه می شوی��د تنها برای مردم عادی
مطرح نیستند؛ دانشمندان حوزه ی تغذیه ،سالمت
و بهداش��ت و پزشکی نیز به دنب��ال یافتن پاسخی
درخور و مناسب برای این ابهامات هستند .می توان
با اندک جستج��و در اینترنت و یا نشریات مختلف،
ت��ا حدود زیادی اطالعات مورد نظر را به دست آورد
ول��ی مشکل اصلی این اس��ت که در بیشتر موارد به
اطالعاتی متناقض و گاه گمراه کننده می رسیم .در
این سری مقاالت سعی شدهاست تا آخرین یافته ها
منطبق با مستندات علمی در مورد تاثیرات سودمند
م��واد معدن��ی و ویتامین های مختل��ف در سالمت
انسان عرضه شودت��ا خوانندگان بتوانن��د با آگاهی
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بیشتری ،مکمل غذایی خود را انتخاب کنند .در این
شماره ،درباره ی کلسیم که یک ماده معدنی بسیار
مهم برای انسان می باشد صحبت می کنیم.
کلسیم ،ماده معدنی ب�رای استخوان ها و
سیستم اسکلتی شما
کلسیم بخ��ش ساختاری عم��ده در استخوان ها و
دندان های بدن است .به طوریکه بیش از  90درصد
استخوان ها از کلسیم است .عالوه بر این کلسیم در
بسی��اری از فرایند ها و واکنش های بدن نقش فعال
کننده و تنظیمی دارد .ب��ه عنوان مثال جابه جایی
کلسیم به درون و یا بیرون سلولها مهمترین عامل در
شروع و یا خاتمه فعالیت های عصبی و واکنش های
انقباض��ی عضالت و به ویژه عضله قلبی به شمار می
آید .میزان نیاز روزان��ه بدن یک فرد بالغ به کلسیم
 1000میلی گرم در روز است.
مقدار کلسیم موجود در مکمل های غذایی مختلف
معموالً بین  400تا  1000میلی گرم متفاوت است.
مقدار مطلوب که بیشترین جذب و بهترین تأثیر را
داشته باشد هنوز توسط دانشمندان در حال بررسی
است.چند نمون��ه از یافته های علم��ی دانشمندان
در مورد تأثیرات کلسی��م در سالمت انسان را بطور
خالصه در زیر لیست می کنیم:
بیماری ریکتز ،از کمبود شدید ویتامین  Dدر
ب��دن ایجاد م��ی شود .هم��ان گونه که م��ی دانید
ویتامین  ،Dموجب افزایش جذب کلسیم می گردد،

تأثی��ر کلسیم در درمان وپیشگیری از پوکی و
نی��ز نرمیاستخ��وان در بزرگس��االن از مهمتری��ن
عملکردهای آن اس��ت .پوکی استخوان ،وضیعتی را
توصیف می کند ک��ه در آن چگالی استخوان پایین
ب��وده و این امر م��ی تواند ناش��ی از عوامل مختلف
باشد ودر دوره های خاصی خود را نشان دهد .پوکی
استخ��وان بیشت��ر در زنان و گاه در م��ردان رخ می
دهد .در این اختالل ،پیشگیری بسیار بهتر از درمان
اس��ت .ب��ه طوریکه می ت��وان با اتخ��اذ راهکارهای
مناسب و تأمین کلسیم مورد نیاز بدن در استخوانها
تا حدود زی��ادی از پوکی استخوان پیشگیری نمود.
زی��را در این م��ورد ،درم��ان تنها مح��دود به مهار
پیشرفت بیماری می شود.
در برخی شرایط مقادیر هورمون پاراتیروئید در
خ��ون افزایش م��ی یابد که به نوبه خ��ود می تواند
موجب کمبود کلسیم در ب��دن گردد .زیرا هورمون
پاراتیروئید ،جذب کلسیم را در بدن کاهش داده و از
س��وی دیگر دف��ع آن را افزایش می ده��د .بنابراین
طبیعی است که با تأمین کلسیم از دست رفته ،می
توان تا حدود زیادی از عالیم اختالل کم کرد.
عملکرده��ای تنظیمی کلسیم م��ی تواند در
کنترل فشارخ��ون مؤثر باشد .سوال��ی که در اینجا
مطرح می شود؛ این است که چه مقداری از کلسیم
بای��د در بدن جذب شود تا ب��ه عنوان عاملی جهت
کنت��رل و تنظیم فشار خون ،مط��رح شود؟ البته به
این نکته باید توجه داشتکه تأمین کلسیم مورد نیاز
بدن ،به تنهایی نمی توان��د فشارخون باال را کنترل
کند و باید راهکارهای مناسب دیگری را در کنار آن
به کار برد تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

  سنتز :DNAآنزیم مهم دیگر که وابسته به آهن  ریبونوکلئوتیدردوکت��از م��ی باشد ک��ه جهت سنتز
 DNAمورد نیاز اس��ت .بنابراین آهن از این نظردر
انجام تعدادی از واکنشهای حیاتی بدن  مانند رشد،
تولید مثل ،سالمتی و عملکرد ایمنی اهمیت فراوانی
پیدا می کند.
به خاطر داشته باشید که :
آه��ن در زندگ��ی تمامی اف��راد  به عل��ت تأثیرات
سودمندی که در بدن دارد ،مورد نیاز می باشد.
 اطفال و کودکان خانم های باردار و در دوران شیردهی افرادیکه دچار سوء تغذیه می باشند افرادیکه دچار آنمی شدید می باشند افراد مسن ( 65سال و بیشتر) ورزشکاران -بیمارانیکه دچار اختالالت کلیوی می باشند

آهن
آه��ن یکی از ریز مغذی ه��ای ضروری برای داشتن
بدن��ی سالم و نیرومند است ،ب��ه این دلیل که یکی
از اج��زاء تشکیل دهنده هموگلوبین خون می باشد.
هموگلوبی��ن مس��ؤول انتقال اکسی��ژن از ریه ها به
تمامی سلولهای بدن ،از طریق جریان خون است .به
عالوه آهن در فرآیند متابولیسم انرژی شرکت دارد و
همچنین نقش مهمی را در سیستم دفاعی بدن ایفا
م��ی نماید .خصوصاً در دوران ب��ارداری و شیردهی،
میزان نیاز بدن به آهن افزایش یافته و نیاز بیشتری
به آن ،احساس می گردد.
نقش آهن در سالمت انسان:
 انتق��ال اکسیژن:هم ( )Hemeیک ترکیب حاویآهن می باشد ک��ه در تعدادی از مولکولهای مهم از
نظ��ر زیستی مانند هموگلوبین و پروتئینهای حاوی
آهن ک��ه در حمل و ذخیره اکسی��ژن نقش دارند ،
یاف��ت می ش��ود .هموگلوبین ،پروتئین��ی است که
در گلبوله��ای قرمز یافت می ش��ود و حدود دوسوم
آهن ب��دن را تشکیل می دهد .میوگلوبین در حمل
و ذخیره کوتاه مدت اکسیژن در عضالت و کمک به
تأمین اکسیژن م��ورد نیاز عضالت فعال بدن ،نقش
مهم��ی ایفا م��ی نماید .در مواردی ک��ه اکسیژن به
میزان کافی وجود ن��دارد (هیپوکسی،)Hypoxia:
مث ً
ال در افرادی که در ارتفاعات باال زندگی می کنند
یا افرادی که مبتال به بیماری ریوی مزمن می باشند،
واکنش های فیزیولوژیک بدن افزایش یافته و منجر
به افزای��ش تشکیل گلبولهای قرم��ز ،تحریک رشد

چند یافته علمی در ارتباط با مکمل آهن:
 آنمی بیماری مزمن:استفاده از آه��ن به صورت خوراک��ی جهت درمان
آنم��ی وابسته ب��ه نارسایی مزمن کلی��وی و شیمی
درمانی     موثر می باشد.
 -2آنمی وابسته به     فقر آهن:
ف��روس سولف��ات (  ،)Ferrus Sulfateدرم��ان
مویرگه��ای خونی و افزایش تولید آنزیم هایی که در استاندارد آنمی وابسته به فقر آهن می باشد .آیرون
دکستران داخل وریدی توسط پزشکان جهت تأمین
متابولیسم غیر هوازی نقش دارند ،می گردد.
در تمامی مراحل ذکر شده ،آهن دارای نقش حیاتی میزان کافی آهن در مغ��ز استخوان زمانیکه درمان
خوراکی جواب ندهد ،تجویز  می شود.
می باشد.
 تولید انرژی:سیتوکرومه��ا ( -3 ، )Cytochromesپیشگیری از آنمی فق��ر آهن در دوران قاعدگیترکیبات حاوی هم می باشند که  به علت نقش آنها خانمها:
در انتق��ال الکترون در میتوکن��دری در تولید انرژی ثاب��ت شده است ک��ه استف��اده از مکملهای غذایی
سلول��ی و بقای آن  ،نقش حیات��ی دارند .آنزیمهای ح��اوی آهن باعث بهب��ود وضعیت آه��ن در دوران
حاوی آهن بدون هم مانن��د  NADHدهیدروژناز قاعدگی خانمها می گردد.
و سوکسین��ات دهیدروژناز نی��ز  در متابولیسم مهم  -4اخت�لال بیش فعالی با نق��ص در دقت کودکان
(:)ADHD
می باشند  .
  س��م زدایی:سیتوک��روم  P-450به خانواده ای از ب��ر پایه مطالعات مقدماتی ،استفاده از آهن خوراکیآنزیمها اطالق می شود که در متابولیسم تعدادی از م��ی تواند باع��ث بهبود عالئم اخت�لال بیش فعالی
مولکولهای زیستی  مه��م و سم زدایی و متابولیسم همراه با کم دقت��ی گردد .مطالعات بیشتری قبل از
داروه��ا و آالینده ها نق��ش دارند.این سیتوکروم نیز اینکه نتایج عمومیت داده شود ،الزم می باشد.
مانند دیگر سیتوکروم های این گروه حاوی آهن می   -5خستگی در خانمها با میزان کم فریتین:
فروس سولف��ات باعث بهبود خستگ��ی ابتدایی در
باشد.
  عملک��رد سیست��م ایمنی:کات��االز و پراکسیداز ،خانمهای��ی که غلظت آهن خ��ون آنها پایین و یا درآنزیمهای حاوی هم می باشند که سلولها را در برابر مرز   می باشد ،می گردد .مطالعات بیشتری در این
تجمع هی��دروژن پراکسید ( )H2O2محافظت می خصوص الزم است.
 -6بهب��ود عملکرد تشخیصی وابسته به کمبود آهن
کنند.
در بخش��ی از واکنش های سیستم ایمنی  ،باکتریها نشان داده شده است مصرف آهن به صورت خوراکی
توسط گلبولهای سفید بلعیده شده و گلبولهای سفید باعث بهبود عملک��رد تشخیصی وابسته به فقر آهن
در معرض ( ROSگونه های اکسیژن راکتیو) جهت در کودک��ان دچار کمبود آهن و نوجوانان می گردد.
از بین بردن باکتری ها قرار می گیرند .حذف  ROSمطالعات بیشتری جهت اطمینان از اثرات سودمند
به کمک نوتروفیل ها توسط آنزیمهای الوپراکسیداز   آهن در این مورد ،مورد نیاز می باشد.
آهن دار  کاتالیز می گردد.
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معرفی ویتامین
کن��د ،اما سل��ول های سرطانی زخ��م پذیر را باقی
می گذارد.
 -2حم�لات وسکته ه��ای قلبی:ویتامی��ن  Eمانع
انسداد شریانهای قلب می شود و باداشتن خاصیت
ض��د انعقادی ق��وی ،باعث می ش��ود خون در رگ
هایی که دارای پالکت های چربی چسبیده به دیو    
اره هستند ،به راحتی حرکت کند.
 -3بیماریهای سیستم ایمنی:ویتامین  Eبا باالبردن
سط��ح ایمنی ب��دن در مقاب��ل بیماریهای سیستم
ایمنی ،سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند.
 -4بیماریهای وابسته به سن:ویتامین Eازپیشرفت
بعضی از بیماریها مانن��د بیماری الزایمر جلوگیری
می کند.
 -5آب مروارید
 -6دیابت:ویتامی��ن  Eخط��ر بیم��اری قلبی را در
دیابتی ها     کاهش می دهد.

ویتامین E
نیاز مبرم افراد با مشاغل پراسترس و  افراد مبتال به
بیماریهای مزمن به ویتامین E
ویتامی��ن  Eیکی از ویتامین های محلول در چربی
است و اص��والً در بافت های چربی ،کبد و ماهیچه
ذخی��ره می شود ضمن��اً این ویتامین ه��ا در اندام
های��ی مثل تخمدان ه��ا ،بیضه ه��ا ،پالکت ها ی
خونی و غدد فوق کلیوی ومخاطی ذخیره می شود.
دلیل شه��رت این ویتامین خاصیت آنتی اکسیدان
آن است که عبارت است از کاهش عوامل شیمیایی
مخرب��ی که در اث��ر استرس ه��ای فیزیولوژیکی و
محیط��ی در خون ب��ه وجود می آی��د .افرادی که
مشاغ��ل پراسترس دارند و هم چنین افراد مبتال به
بیماریهای مزمن نیاز مبرم به این ویتامین دارند.
ویتامی��نEدر عملک��رد کلیه سلوله��ا موثر است و
کمب��ود آن موجب بروز ع��وارض متعددی در بدن
می شود.
نقش و عملکرد ویتامین  Eدر بدن:
نق��ش اصلی ویتامین  Eمحافظ��ت بافت های بدن
از واکن��ش های تخریبی است ک��ه از فعالیت های
متابولیکی بدن و عوام��ل سمی خارجی ناشی می
ش��ود .ویتامی��ن  Eاز غشای سلول ه��ای عصبی،
عضالن��ی وسیستم قلبی عروقی محافظت می کند.
کمک به افزایش طول عمر گلبول های قرمز خون
و استفاده مناس��ب از ویتامین  Aدر بدن ،از دیگر
نقش های ویتامین  Eاست.
ویتامین  Eدر داخل و در دیواره ی سلول قرار می
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گیرد و از تخریب آن جلوگیری می کند.
نشانه ها و اثرات کمبود ویتامین  Eدر بدن :
اثرات کمبود ویتامی��نEدر اعصاب  ،عروق و اندام
های تولید مثل بروز می کند.
 5تا  10سال طول می کشد تا نشانه های کم شدن
ذخیره ویتامین  Eدر بدن دیده شوند.
مشخ��ص ترین نشانه های پای��ان یافتن ذخیره آن
در بدن عبارتند از:
 جراحت های سریع پوست عدم پاسخگویی بدن به محرک های محیط ضعف عضالت عدم توانایی در حفظ تعادل اختالل در بیناییویتامین Eو نقش های د رمانی آن:
تحقیقات نشان م��ی دهد که ویتامین Eبا بسیاری
از بیماریه��ا مقابله می کند و سلول ه��ا را از انواع
مشخصی از آسیب ها حفظ کرده ،طول عمر آنها را
افزایش می دهد .این خاصیت ویتامین  Eدر طول
زمان باعث کند شدن آسیب سلول ها می شود که
به طور طبیعی با افزایش سن اتفاق می افتد.
ویتامین  Eب��دن را در مقابل بعض��ی از اختالالت
حفظ كرده و به درمان بعضي ازبیماریها کمک می
کند؛ از جمله:
 -1سرطان:ب��ه نظر می رس��د ویتامین  Eاز طریق
پیام های کنترلی ،اکسیژن سلول های طبیعی بدن
را در مقاب��ل اث��رات شیمی درمان��ی حفظ       می

منابع ویتامین Eکدامند؟
ویتامین  Eتنها توسط گیاهان تولید می شود و در
ب��رگ ها و دانه ها ،خصوصاً روغن های گیاهی مثل
بادام زمینی ،سویا ،ذرت ،آفتابگردان و جوانه گندم،
موجود است.
سای��ر مناب��ع ویتامین  Eشامل دان��ه های روغنی،
بذرها ،دانه های سبوس دار وسبزی های برگ سبز
می باشد.از دیگر منابع خوب ویتامین  Eخشکبار،
حبوبات و غالت آماده می باشد.
بعضی از غذاها مثل شیرو تخم مرغ وگوشت ماهی
و م��رغ حاوی مقادیر کم��ی از ویتامین  Eهستند.
می��زان مورد نی��از روزانه بسته به س��ن  ،جنس و
میزان ویتامی��ن Eمصرفی افراد در هر کشور متفاو
است .
براساس آخری��ن توصیه ها دریافت روزانه ویتامین
Eباید 15میلی گرم باشد .شما می توانید با مصرف
روزان��ه سب��وس گن��دم ،آفتابگردان ،ب��ادام ،ذرت
وزیتون میزان زیادی ویتامین Eدریافت کنید .مث ً
ال
روزانه 2قاشق غذا خ��وری روغن آفتابگردان،بدون
اینک��ه حرارت داده شود ،نی��از شما را بر آورده می
سازد.
ب��ه طور متوسط 20تا 40در صد ویتامین Eمصرف
شده  ،جذب می شود .در طی پخت غذا و نگهداری
مواد غذایی تاحدود 50در صد از ویتامین  Eاز بین
می رود.
سرخ کردن غ��ذا و همچنین نگهداری مواد غذایی
در یخچال موجب تخریب و کاهش میزان ویتامین
Eمی شون��د .ویتامین  Eبه صورت کپسول و قرص
و ژل ن��رم به عنوان مکمل های غذایی و دارویی به
می��زان ها (واحدهای) مختل��ف در داروخانه ها در
دسترس موجود است.
منبع:اقتباس از سایت پزشکان بدون مرز-مقاله ویتامین(
)Ewww.pezeshek.us

تأثیر در عملکرد هورمون ها و غدد :ویتامین
 Cبرای عملکرد مناسب غدد آدرنال(فوق کلیوی)
و تیروئی��د ض��روری اس��ت .غدد آدرن��ال غنی از
ویتامی��ن Cمی باشند .اعتق��اد دانشمندان بر این
است که غدد آدرنال پس از تحریک به هنگام بروز
است��رس،ویتامی��نCترش��ح  م��یکنن��د.
در سالمت استخوان :ویتامین  Cدر سنتز کالژن
بسیار مؤثر است .به هنگام تشکیل استخوان ،ماده
معدن��ی استخوان بر روی یک ماتریکس پروتئینی
ک��ه از کالژن تشکیل شده ق��رار می گیرد .کالژن
در بافت پیوندی غضروف و استخوان به وفور یافت
می شود و حدود  %30از استخوان را تشکیل داده
و بعن��وان نگهدارنده ساخت��ار استخوان عمل می
کند و به آن انعط��اف پذیری می بخشد .ویتامین
 ،Cع�لاوه بر تحریک تشکی��ل کالژن ،سلول های
استخوان س��از را تحریک به تولید استخوان کرده
و موج��ب باال بردن میزان جذب کلسیم و افزایش
تأثی��ر ویتامی��ن  Dدر متابولیس��م استخوان می
گ��ردد.

ویتامین C
ویتامی��ن  Cبص��ورت کریستال سفی��د بوده و در ق��درت بخشیدن به پوست می گ��ردد .با افزایش
آب نیز ح��ل می گردد .مقدار ویتامین  Cیا اسید س��ن ،بطور طبیعی سنتز کالژن در پوست کاهش
آسکوربی��ک در بافت های ب��دن متغیر است و در یافت��ه و موج��ب ظاهر شدن چی��ن و چروک می
باف��ت آدرنال ،پانکراس ،کلیه ،کبد و طحال بیشتر گردد ،لذا تحریک تولید کالژن توسط ویتامین C
از بقی��ه بخشهای بدن است .میزان ویتامین  Cدر ای��نفراین��درات��اح��دودیکن��دم��یکن��د.
سلول های خون��ی بیشتر از جریان خون است .از ویتامی��ن  Cدر پوست بعن��وان آنتی اکسیدان نیز
آنج��ا که ویتامی��ن   Cقابل حل در چربی نبوده و   عمل می کن��د .زمانیکه پوس��ت در معرض اشعه
در ب��دن ذخیره نمی گ��ردد ،بایستی هر روز بطور م��اورای بنفش آفتاب ق��رار می گی��رد ،رادیکال
ه��ای آزاد تشکی��ل شده و ب��ه آن آسیب رسانده
مرت��بمص��رفگ��ردد.
و می توانند حت��ی باعث ایجاد سرطان در پوست
گردن��د.
نق�شویتامی�نCدرسالم�ت:
 در تشکی��ل ک�لاژن :ویتامی��ن  Cدر ب��دن درتشکیل ک�لاژن در استخوان ها ،غضروف ،عضله و در افزای�ش ت�وان و سالم�ت عموم�ی بدن:
رگ های خونی اهمیت داشته و نیز در جذب آهن ویتامی��ن  Cموجب سرعت بخشی��دن  در بهبود
نیز شرک��ت می کند .تأثیر ویتامین  Cدر تشکیل زخم ه��ا و محافظت از بدن در برابر استرس های
ک�لاژن مهم ترین نقش آن است .کالژن یک ماده فیزیک��ی و ذهنی  می گردد .همچنین تا حدودی
پروتئین��ی می باشد که سلول ه��ا را در کنار هم از بروز آسیب ه��ای ناشی از مواد شیمیایی سمی
نگه می دارد و اخت�لال در سنتز کالژن می تواند در محی��ط و غذا و آب ممانعت ک��رده و تأثیرات
سم��یداروه��ارانی��زخنث��یم��ینماین��د.
موج��بتأخی��ردربهب��ودزخ��مه��اگ��ردد.
درحف�ظ سالم�ت پوس�ت :یک��ی از مهمترین
ترکیب��ات موج��ود در داروهای مؤث��ر در سالمت
پوست ،ویتامین  Cمی باشد .این ویتامین موجب
مرطوب نمودن پوس��ت و تحریک رشد کالژن در
آن گ��ردد .همچنین به پوس��ت لطافت بخشیده و
در از بی��ن بردن چین و چروک آن نیز مؤثر است.
همانگونه که می دانی��م ،کالژن موجب ساختار و

در سالم�ت لثه ه�ا و دندان ه�ا :ویتامین C
از مهمتری��ن مواد تغذی��ه ای در سالمت لثه ها و
دندان به شم��ار می آید .ای��ن ویتامین با داشتن
خ��واص آنتی اکسیدانی موج��ب کاهش التهاب و
نی��ز افزایش عملکرد سیست��م ایمنی شده و مانع
از ب��روز عفونت ه��ای باکتریایی در دن��دان و لثه
ه��ام��یگ��ردد.

نقش در متابولیسم چربی و کلسترول:ویتامین
 Cدر سنت��ز کارن��ی تین مورد نی��از است .کارنی
تین مولکول کوچکی است که در انتقال چربی به
اندامک های سلول��ی بنام میتوکندری نقش دارد.
چرب��ی در میتو کندری به انرژی تبدیل می گردد.
تحقیق��ات اخی��ر دانشمندان نشان م��ی دهد که
ویتامی��ن  Cدر متابولیسم کلسترول در تبدیل به
اسیده��ای صفراوی نیز نقش دارد که می تواند در
میزان کلسترول خون و نیز در کاهش بروز سنگ
ه��ایکیس��هصف��راموث��رباش��د.
نق�ش در تقویت سیست�م دفاعی ی�ا ایمنی
بدن:ویتامی��ن  Cدر مقابل��ه ب��ا عوامل خارجی و
سل��ول های توموری توس��ط سیستم ایمنی نقش
دارد .همچنی��ن ب��ا تسهی��ل متابولیس��م چربی و
محافظت از بافت در برابر آسیب ناشی از رادیکال
ه��ای آزاد در سالمت سیستم قلب��ی -عروقی نیز
تأثی��رم��یگ��ذارد  .
نق�ش در جلوگیری ازبروز سرط�ان :مطالعات
ف��راوان ص��ورت گرفته نش��ان می ده��د که بین
مصرف زیاد می��وه و سبزیجات تازه حاوی مقادیر
ب��االی ویتامین  Cبا کاهش خطر بروز بیشتر انواع
سرطانه��اارتب��اطمثب��توج��وددارد.
درجلوگی�ری از ب�روز عالی�م بیم�اری
سرماخوردگ�ی :تأثی��ر ویتامی��ن Cدر بهب��ود
عملک��رد سیستم ایمنی می تواند بدن را در مقابل
سرماخوردگ��ی مق��اوم     س��ازد.
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خاطرات

این شماره :

دکتر حبیب جعفری اقدم
(چشم پزشک)

دکتر حبیب جعفری اقدم ،در سال  1345در شهر مرند ،در خانواده ای
پرجمعیت و اخالق مدار به دنیا آمد .تحصیالت ابتدایی خود را تا دیپلم
در مدارس همان شهر با موفقیت و عناوین دانش آموز ممتاز ،در تمام
مقاطع تحصیلی به پایان برد و در سال  1363برای ادامه تحصیل
در رشته پزشکی وارد دانشگاه دولتی یزد شد .او بعد از اخذ درجه ی
دکتری حرفه ای در رشته ی پزشکی عمومی چندین سال در شهر
خود به طبابت مشغول شد .سپس در رشته چشم پزشکی ،رشته مورد
عالقه اش،ادامه تحصیل داد و در سال  1380موفق به کسب درجه
دکتری تخصصی در رشته چشم پزشکی گردید.
دکتر جعفری به جهت تعلق خاطر به همشهریان دوباره برای طبابت
به زادگاهش بازگشت و از آن تاریخ تاکنون در شهر تبریز و مرند
مشغول طبابت می باشد.
دکتر جعفری متأهل و دارای دو فرزند گل ،امیر و لیلی است .مجله ی
پیام حکیمان برای او و خانواده ی محترمش ،زندگی سراسر سالمتی
و شادابی آرزو دارد
عروس خانم و پدر شوهرش
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یکی از روزهای بلند خرداد ماه ،در یکی از بیمارستان های چشم تبریز مشغول
عمل کاتاراکت بودم .سرعت عمل کاتاراکت با تکنولوژی امروز ،خیلی باال رفته
است ،ب��ه طور متوسط هر  15-12دقیقه یک عمل ب��دون عارضه را می توان
انج��ام داد .در نتیجه ب��رای آن روز حدود دوازده نف��ر را در لیست عمل خود
گذاشته بودم .روز خوبی داشتم و به طور روتین پس از آماده سازی چشم برای
عمل و انجام آن ،پرستار سیار وظیفه داشت شیلد (محافظ) را روی چشم بیمار
بگ��ذارد و بیمار را به اتاق بعد از عمل و سپس به بخش منتقل کند .همه چیز
طب��ق برنامه پیش می رفت .چند عم��ل راحت و بی عارضه ،هر جراحی را سر
ح��ال می کند و من نیز مستثنی نبودم و مثل همیشه بین عملها خدا را شکر
می کردم .وسط انجام عمل هشتم بودم که پچ پچی در اتاق عمل شنیده شد.
نهایت��اً منش��ی اتاق عمل گفت که یکی از بیماره��ا ،بخش را روی سر گذاشته
اس��ت ک��ه به جای چشم راست  -که باید عمل م��ی شد  -چشم چپ را عمل
ک��رده اید  ...به شوخی گفتم نکند شیلد را اشتباهی  گذاشته اید؟ چند دقیقه
بع��د گفتند که از سر پرستار بخ��ش پرسیدیم اشتباهی در ک��ار نیست...خدا
نصی��ب هیچ پزشکی نکند چنان عرقی از بدن��م سرازیر شد که احساس کردم
ب��ا پارچ روی سرم آب ریخته باشند .به هر ج��ان کندنی بود سه  -چهار عمل
باقیمان��ده را انج��ام دادم و جهت بررسی موضوع به سم��ت بخش رفتم .هنوز
نمی دانستم که کدام بیمار دچار مشکل شده است .ازطبقه باال به پایین راهی
شده بودم که وسط راه خانم جوانی به سویم حمله ور شد که این چه خطایی
اس��ت که مرتکب شده اید .اگر پدر شوه��رم بفهمد همه شما را از نان خوردن

انداخته ،ناکارتان می کند .چرا که با روسای دادگاه
ها و وکال دوست است و بیمارستان را روی سرتان
خراب خواهد ک��رد .با رجزخوانی ه��ای این خانم
ترس ب��ر شرمندگیم نیز افزوده ش��د .ولی چه می
توانست��م بکنم؟ اشتباهی بود که اتفاق افتاده بود و
باید راه حلی پیدا می کردم .از خانم پرستار خواستم
ک��ه بیمار را جهت ویزیت به اتاق معاینه بیاورد .در
ذه��ن خود می خواستم ببین��م که آیا لنز را خیلی
ناجور و اشتباهی در چشم بیمار گذاشته ام که نیاز
به تعوی��ض داشته باشد؟ ولی ع��روس خانم قبول
نک��رد و همچنان سر وصدا ب��اال گرفت و من بدون
معاینه ی مریض ،به طبقه باال برگشتم .خطای من
ازآنج��ا شروع شد که مشکل را با همکاران در اطاق
عم��ل مطرح کردم و به ای��ن نتیجه رسیدیم که به
عروس خانم بگوییم « در اطاق عمل متوجه شدیم
ک��ه چشم چپ کاتارکت بیشت��ری داشته و با نظر
شورای همک��اران آگاهانه تصمیم ب��ه عمل چشم
مورد نظر گرفته ایم و حاال اگر راضی نیستید چشم
راست را نیز با هزینه ی خودمان عمل می کنیم».
پ��س از چند دقیقه فلسفه باف��ی و دروغ مصلحت
آمی��ز ،یکی از دوست��ان به شوهر ظاه��را ً بداخالق
مری��ض زنگ زد و پس از زمین��ه سازی موضوع را
اب�لاغ کرد .شوهر بیم��ار از اینکه چش��م مقابل را
رایگ��ان عمل می کنیم خوشحال شد و اجازه صادر
نمود .تصمیم گرفتیم بعد از ظهر دوباره بیمار را به
اتاق عمل ببریم و چش��م راست را نیز عمل کنیم.
پ��س از کمی استراحت دوباره ب��ه اتاق عمل رفتم
بیم��ار راخواست��م و تصمیم به عمل ب��ه روش بی

حسی موضعی گرفتم .بیمار خانمی مسن دیابتیک،
از اهال��ی روستاهای اط��راف مرند ،و س��اده دل و
درمان��ده و عوام بود .تمام ج��ار و جنجال از طرف
عروس خان��م به ظاهر فهمیده ب��ود .بیمار را روی
تخ��ت عمل خواباندیم و پس از ریختن قطره ی بی
حسی و شست وشو با بتادین و آماده سازی چشم،
میکروسکوپ را روی چشم راست تنظیم کردم .ای
دل غاف��ل این چشم بیم��ار عمل شده است .چشم
مقاب��ل را که شیلد داشت ،نگ��اه کردم .وای بر من
عم��ل درست بود و تنها محافظ را اشتباه چسبانده
بودن��د .دوباره چالش شروع شد ک��ه چه باید کرد.
عروس خان��م را خواستیم و فاتحانه گفتم که خانم
محترم « تنها محافظ اشتباه چسبانده شده «حال
اگر رضایت دارید چشم مقابل را عمل کنیم وگرنه
مشکلی نیست و بیمار برگردد .با توجه به من و من
کردن وی عمل را ادامه ندادیم و تنها شیلد راجا به
جا کردیم و بیمار را به بخش فرستادیم .به حساب
خود فاتح مبارزه شدیم .البته خیلی دوست داشتم
سرپرست��ار بخش ک��ه بدون بررسی کام��ل بیمار،
مرتک��ب اشتباه شده بود ،از بیمارستان اخراج شود
یا حداق��ل تنبیه جدی گردد .ول��ی متأسفانه تنها
از ات��اق عمل اخراج گردید و ب��ه درمانگاه فرستاده
ش��د .ماجرا به اینجا ختم نگردید .وقتی بیمارستان
را ترک می ک��ردم عروس خانم دوباره جلوی راهم
سب��ز ش��د و از این که دروغ گفته ای��م که در اتاق
عم��ل شورا کرده و تصمی��م گرفته ایم چشم مورد
عم��ل را عوض کنیم ،بازخواست ش��دم .در نتیجه
اصل ماجرا را فراموش کردم و دنبال یافتن پاسخی

شدم تا ف��ردا در مقابل پدر شوه��ر جنگجوی این
خانم ،جوابی داشته باشم .شب بارها از ترس وقایع
پی��ش رو از خواب می پریدم تا این که صبح شد و
جهت ترخیص بیمار به بیمارستان رفتم .پیر مردی
عاج��ز حدود  85ساله با عصا ،پارکینسونی و لکنت
زب��ان کنار تخت بیمار ایستاده بود .گفتم « عروس
خانم ،آن رستمی که دیروز ما را از او می ترساندی
و باعث ادام��ه ی خطای ما شدی ،ایشان هستند؟!
چرا پشت سر ای��ن آقای محترم چنان حرف هایی
زدید؟ تمام عقده ی خود را ،سر عروس خانم خالی
ک��ردم .هرچند ک��ه ظاهرا ً حرف های م��ن باور آقا
نش��د .سه روز بعد بیمار را در مطب معاینه کردم با
دی��د  8/10بدون عارضه به دست شوهرش سپردم
و از درخواس��ت آقا برای عمل چشم خودش سرباز
زدم.
اطالعیه
قابل توجه پزشکان ،داروسازان و سایر متخصصان در حوزه
بهداشت و سالمت
مجله پیام حکیمان تصمیم دارد در هر شماره یکی از خاطرات
شغلی شما عزیزان را جهت تجربه آموزی همکاران جوان تان و
همچنین انبساط خاطر خوانندگان نازنین مجله پیام حکیمان چاپ
کند و نوروز هر سال با انتخاب خوانندگان به بهترین خاطره
یک سکه بهار آزادی از طرف شرکت ثمر طب ،وارد کننده
مکمل ها و بسته های غذایی رژیمی با برندهای معروف بین
.المللی ،جایزه خواهد داد
شما می توانید خاطره تان را حداقل در  700کلمه و حداکثر در
 1000کلمه بصورت تایپ شده در فایل ورد برای ما ارسال
.فرمایید
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حکیمان معرفی میکنند

معرفی کتاب

 101پرسش و پاسخ درباره ی پزشکان و داروشناسان بزرگ
عنوان 101:پرسش و
پاسخ درباره ی پزشکان و
داروشناسان بزرگ
نویسنده :حسن ساالری
تصویرگر :رودابه خائف
تعداد صفحه 64:صفحه
اندازه :رحلی ،کاغذ گالسه،
جلد سخت
ناشر :محراب قلم
سال چاپ1391:
قیمت 60000 :ریال

چکیده کتاب:

ام��روزه از بهداشت مناسب برخورداریم و ب��ه ارزش برنامه غذایی مناسب

پ��ی برده ایم .راه درم��ان بسیاری از بیماری ها را یافت��ه ایم و با دریافت
واکس��ن در دوران کودکی از بسی��اری از بیماری ها پیشگیری می کنیم.
ای��ن دستاوردهای بزرگ را مدیون کوشش پزشک��ان داروشناسان بزرگ
تاریخ هستیم.این کتاب در چهار چوب  101پرسش و پاسخ ،نگاهی دارد

به تاریخ پزشکی و کوشش ه��ای پزشکان و داروشناسان بزرگ از روزگار
انس��ان های نخستین ت��ا روزگاری که در آن زندگی م��ی کنیم .شما در

کن��ار دستاوردهای پزشکان تمدن های کهن و پزشکان پر آوازه ی غرب،
ب��ا پزشکان و حکیمان ایرانی مانن��د رازی و ابن سینا و برخی از پزشکان

ای��ران معاصر آشنا م��ی شوید.هدف عمده این کتاب ای��ن است که شما

عزی��زان به ویژه نوجوان��ان ،از نقش تمدن ها در پیشرف��ت پزشکی آگاه
شوی��د و به جایگ��اه ارزشمند پزشکان ای��ران در پیشرفت پزشکی جهان

پ��ی ببرید.نویسنده توانمند ای��ن کتاب تالش کرده اس��ت با قلمی شیوا

بر درد خود پیروز شوید
عنوان :بر درد خود پیروز
شوید (مشکالت ستون
فقرات و دردهای کمر)
نویسنده :آناستازیا فادیوا
سال نشر/2010 :سن
پترزبورگ
سایز12×24:
زبان :روسی
تعداد صفحه 128 :
انتشارات :پیتر

مشکالت ممکن است ناشی از یک مشکل باشد و آن مشکل ستون فقرات

است.مشکالت��ی که از ستون فقرات ناشی م��ی شوند باعث اختالالتی در

تنفس راحت
عنوان :تنفس راحت
(سالمتی بدون دارو)
نویسنده :یوری
ویلوناس
زبان :روسی
ناشر :پیتر
سال نشر/2010 :سن
پترزبورگ
تعداد صفحه320 :

ه��ای علمی جدید برای درمان این مشک��ل آشنا خواهید شد و با ماساژ

و ژیمناستی��ک درمانی دردهای ست��ون فقرات و کمردرد خود را کاهش

خواهی��د داد.درد ستون فقرات يا درد پش��ت يكي از شايعترين شكايات
از س��وي بيماران مراجعهكننده به مراكز درماني است و تقريباً  90درصد
از اف��راد در طول زندگي خود ،درد ست��ون فقرات را تجربه ميكنند.بين
مهرههاي ستون فقرات ك��ه به وسيله مفصلهاي كوچكي به هم متصل

ميشون��د ،ديسكه��ا قرار دارند ك��ه از وارد آمدن فش��ار بيش از حد به
مهرهها جلوگيري ميكنند ،ولي ضربات و فشارهاي بيش از حد به آن ها

باعث خروج ماده ژالتيني مياني آن ها ميشود كه ميتواند باعث آسيب

درد تنه ،درد قسمت تحتاني يا كمر و درد ناحيه دنبالچه تقسيم ميكنند

و ميگوين��د :ممكن است بيماران از يك درد ناشناخته يا شديد در ناحيه
پشت ب��دن شكايت كنند كه اي��ن درد ميتواند به اندامه��اي تحتاني يا
فوقان��ي انتشار پيدا كند و از عالئ��م همراه ديگر آن ميتوان از بروز ضعف

اطالعیه  :قابل توجه ناشران محترم ایرانی

در ای��ن صفحه از مجله پیام حکیمان کت��اب هایی که در موضوع تغذیه،

بهداش��ت ،سالمت ،مکمل های غذایی و دارویی و سایر موضوعات مرتبط
با موضوعات مجله چاپ می شوند ،معرفی خواهد شد .اگر عالقمندید آثار

ارزن��ده شما نیز به مردم خوب کشورمان معرف��ی و موجب ارتقای سطح
دان��ش و آگاه��ی آن ها گ��ردد ،لطفاً با سازمان آگهی ه��ای مجله تماس
حاصل فرمایید.

استف��اده از گرما به ص��ورت دوش آب گرم به مدت  10ت��ا  15دقيقه يا
برخ��ي از بيماران ق��رار دادن تكههاي يخ يا يك حول��ه يخزده كه به دور

آن حول��ه خشكي پيچيده شده است ،ميتوان��د از شدت درد بكاهد ولي

نباي��د اين موضوع را فراموش كرد ك��ه در صورت وجود درد شديد گردن
ي��ا بيحسياي كه به شانهها انتشار پي��دا ميكند ،بايد ترجيحاً به پزشك 
مراجع��ه و انجام ورزشهاي كششي را کن��ار گذاشت.كاهش استرسهاي
روان��ي ت��ا حد بسيار زي��ادي در كاهش درد ،عود ک��ردن بیماری و حتي

پيشگي��ري موثر هستند و از جمله روشهاي پيشنهادي به منظور كاهش
درد ،انجام يك دم عميق و نگه داشتن نفس به مدت چند ثانيه و بازدم به

صورت كامل است ،ولي در مورد كمر درد ،استراحت در منزل به مدت يك 
تا  2روز ميتواند بيمار را مجددا ً به فعاليت روزانه خود بازگرداند.
عناوین اصلی کتاب:

  فصل اول :سالمت ستون فقرات چقدر اهمیت دارد؟  -فصل دوم :از دردکمر رهایی می یابیم

  فصل سوم :پیشگیری بهتر از درمان  -نتیجه گیری

تنفس م��ی گذارند .شما از این به بعد به کسانی که عصبی و خشمگین و

سالمت��ی ،جوانی و طول عم��ر در درون انسان وج��ود دارد ،تنها باید آن را

کاهد به این خاطر است که تمام هیجان های عصبی اولین تأثیر خود را بر
ی��ا مضطرب هستند با دقت نگاه کنید و ببینید که چقدر تنفس آن ها در

این مواقع سطحی می ش��ود .گاهی اوقات در هنگام خشم ،تنفس به سی

بار در دقیقه و حتی بیشتر می رسد .حاال خودتان حساب کنید که کسانی

ک��ه مدام در هیجان ه��ای عصبی به سر می برن��د و در خشم و اضطراب
غوط��ه ورند با تنفس سطحی خود چ��ه بالیی بر سر سالمتی و طول عمر

خویش می آورند.

در عوض ،کسانی که از آرامش برخوردارند و خود را به هنگام خشم کنترل

نش��ود و با کمک این تنفس بط��ور موثر سالمتی خود را بازیابند .سرچشمه
بیاب��د .به نظر بیماران ،یوری ویلون��اس سهم بزرگی در درمان بیماران بدون

دارو داشته است و لیاقت دریافت جایزه نوبل را برای سهم برجسته خود در
سالمت انسان ها دارد.
عناوین اصلی کتاب:

قسمت اول :ساز و کار طبیعی سالمتی

فصل  -1تنفس صحیح -شرط اصلی سالمت

فصل  -2خود ماساژی -مکانیزم منحصر به فرد بهبودی

م��ی کنند ،چن��ان از تنفس عمیق و ژرفی برخ��وردار می شوند که مسلماً

فصل -3استراحت شبانه –(اساس سالمتی ،جوانی و طول عمر)

در این کتاب روش منحصر به فردی را برای بازیابی سالمت بیان کرده است

فصل  -5زندگی در شرایط امروزی

و آن تنف��س عمیق است.تنفس صحیح و عمیق درمان بسیاری از بیماری

هاست که می توان آن ها را بدون استفاده از دارو درمان کرد .این تکنیک به

متوسط و معمول کمتر است .اگر می گویند هیجان های عصبی مانند ترس،

بیماری های دیگر با سازوکار مناسب تنفس بهبود می یابند .تنفس صحیح و
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دفتر مجله تماس بگیرند.

اضطراب ،خشم ،کینه ،انتقام و حسادت بیماری می آورد و از طول عمر می

قند خون هستند ،بتواند بهبود یابند واین یک انقالب در درمان دیابت است.

ماهنامه تخصصی مکملهای غذایی و دارویی

خوانندگان محترم مجله که عالقمند به تهیه این کتاب می باشند لطفاً با

عمیق این امکان را بوجود می آورد که از داروهای مضر و خطرناک استفاده

معموالً افرادي كه در یک دقیقه  ۱۶بار نفس می کشند عمر متوسطی دارند.
اما هرکس بیش از این در دقیقه نفس بکشد ،مسلماً تنفس هایش سطحی
است که دم و بازدم عمیق را به همراه ندارد .طول عمر چنین افرادی از حد

میهنمان کوشش کنند.

مقابل��ه کنید .در این کتاب شما با بهترین راه حل ها ،تکنیک ها و روش

سالمتی آن ها را مداوم تر و طول عمرشان را بیشتر می کند .یوری ویلوناس

چکیده کتاب:

از پزشک��ان تاریخ معاصر ای��ران برای بهبود بیش از پی��ش زندگی مردم

حول��ه مرطوب (نه چندان داغ) در تسكي��ن درد موثر است ،همچنين در

شود.ای��ن کتاب به شما کمک خواه��د کرد که با مشکالت ستون فقرات

باع��ث درد شوند .درد پشت يا ست��ون فقرات را به  4قسمت درد گردن،

خ��ود درمانی می پردازیم ،ولی اغل��ب نمی دانیم که همه ی این دردها و

تحری��ر در آورد .امی��د می رود که خوانندگان ای��ن کتاب با درس گرفتن

حرک��ت انسان شده و کم کم سب��ب می شوند تا درمان به سختی انجام

مفاصل ،عض�لات ،تاندونها و ليگمانها (كشيدگ��ي رباطها) ميتوانند

چکیده کتاب:

س��وال و جواب و با تصاوی��ری زیبا برای بچه های ای��ران زمین به رشته

عضالني و حالتی به صورت گزگز و يا بيحسي نام برد.

عصب��ي و ايجاد درد ش��ود .همه اجزاي ستون فق��رات از جمله اعصاب،

بسی��اری از م��ا از سردرد ،کم��ر درد و هضم غذا شکای��ت داریم و گاه به

موضوع��ات مربوط به تاریخ پزشکی و داروسازی جهان و ایران را در قالب

بیماران دیابتی کمک می کند تا بدون استفاده از انسولین که داروهای کاهش
آسم برونشیال ،بیماری های قلبی عروقی ،بیماری زخم پیتیک و بسیاری از

فصل  -4تغذیه براساس قوانین طبیعت

قسمت دوم :هر بیمار می تواند خود را بدون احتیاج به دارو درمان کند

فصل  -1درمان دیابت در  1ماه

فصل  -2درمان بیماری های با تنفس عمیق

فصل آخر :زندگی بر اساس قوانین طبیعت بدون احتیاج به دارو

حکیمان
خبر
میدهند

روغن زیتون استخوان ها را
تقویت میكند

چرا باید ازمکملها استفادهکرد؟

چرا باید ازمکملها استفادهکرد؟
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تأثیرمکم�ل ه�ای داروی�ی و

بسیاری قاچ��اق این مکمل ها به دلیل موانع دست
و پاگی��ر قوانین است که شرکت ها اقدام به این کار
م��ی کنند ولی مصرف کنندگ��ان باید توجه نمایند
که برای تهیه ای��ن مکمل ها حتماً به مراکز قانونی
و داروخان��ه ها مراجع��ه نمایند .وی اف��زود :بحث
قاچاق دارو و مکم��ل در همه جای دنیا وجود دارد
که عالوه بر افزایش نظ��ارت مسئولین ،باید آگاهی
های بیشتری به عموم جامعه ارائه شود تا از مصرف
اجناس قاچاق و عوارض آن ها پیشگیری شود.

غذای�ی د ر بیم�ا ران

دکت��ر منصور رستگار پن��اه متخصص داروسازی
بالینی ،با مهم خواندن بحث مکمل های دارویی
و غذای��ی اظهار کرد :در م��وارد بسیاری مردم با
مراجعه به داروخانه از این مکمل ها که به عنوان
داروهای بدون نسخه ارائه می شوند استفاده می
کنند.
وی با بیان اینکه محص��والت بازار تنوع بسیاری
دارن��د ادامه داد :با توجه به افزایش بیماری هایی
مانند پوکی استخ��وان در کشور به ویژه در زنان
 ،به��ره مندی از مکم��ل هایی مانن��د کلسیم و
ویتامی��ن  Dو  ...می توان��د تأثیر بسزایی در این
بیماران داشته باشد.
ای��ن متخصص داروسازی بالین��ی بیان داشت :با
توج��ه به ای��ن که بدن هر ف��رد روزانه بین 600
ت��ا  1500میلی گرم کلسیم نیاز دارد افرادی که
روزان��ه مصرف لبنیات کم��ی دارند به طور یقین
نیازمند مصرف مکمل ها هستند.
وی با اشاره به اینکه اطالع داروساز به طب مکمل
و حت��ی داروهای گیاهی می توان��د بیماران را از
سردرگمی برهاند افزود :خوشبختانه در داروخانه
های کش��ور مکم��ل ها اکث��را ً بص��ورت قانونی
خریداری شده ان��د و نظارت وزارت بهداشت هم
در ای��ن عرصه وجود دارد ولی ب��ا توجه به تنوع
اقالم دارویی و مکمل ها داروسازان باید اطالعات
خود را به روز کرده و افزایش دهند .دکتر رستگار
پناه ب��ا بیان این که برخی از پزشکان به تأثیرات
مکم��ل ه��ا آگاهی ندارن��د گف��ت :متأسفانه در
آموزش پزشکی بحث ه��ای مربوط به مکمل ها
وجود ندارد که الزم است مسئولین به این حوزه
بیش از پیش توجه نمایند.
وی تصریح کرد :برای مصرف مکمل های ورزشی
حتماً باید با متخصص تغذیه مشورت شود چرا که
خ��ود سرانه این مکمل ها ممکن است مشکالتی
را ایجاد نماید.
این داروساز بالین��ی در رابطه با وجود مکمل ها
ب��ه صورت قاچاق در مرزه��ای کشور که به مرور
به مراک��ز شهرها آورده می شوند گفت :در موارد
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ماهنامه تخصصی مکملهای غذایی و دارویی

اجرای طرح شناسنامه دار کردن
اقالم دارویی  ،تجهیزات پزشکی

وم�واد خوراک�ی

ط��ی امضای تفاه��م نامه همکاری بی��ن وزارتخانه
های بهداش��ت و صنعت ،معدن و تج��ارت و ستاد
مرک��زی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از این پس ،اقالم
دارویی ،تجهیزات و ملزومات پزشکی ،مواد خوراکی،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و مکمل های دارویی
و غذایی شناسنامه دار می شوند.
ای��ن تفاهم نام��ه با هدف تسهیل نظ��ارت مردمی،
امک��ان رهگی��ری ،شفاف س��ازی ،اح��راز اصالت و
سالمت کاالها در سطح عرضه و پیشگیری و مبارزه
با عرضه قاچاق اقالم فوق منعقد شده است.
بنابراین گزارش ،فرهنگ سازی الزم به منظور ایجاد
زمینه مشارکت حداکثری ذینفعان در طرح و ایجاد
امکان رهگی��ری و بنابراین رصد اق�لام وارداتی در
طول زنجیره تأمی��ن از مبدأ و ورود تا شبکه توزیع
و مص��رف کننده نهایی از دیگر اه��داف این تفاهم
نامه است.

ض�ا بط�ه من�د ش�دن وارد ات

مکمل ها ی غذ ایی

ب��ا اق��دام هوشمندانه معاونت غ��ذا و داروی وزارت
بهداش��ت در بهره گیری شایست��ه از پتانسیل های
بخش خصوصی ،واردات مکمل های غذایی ضابطه
مند شده و بسیاری از مشکالت مربوط به قاچاق تا
میزان قابل توجهی محدود گردیده است.
دکت��ر احمد شیبانی ،رییس سازم��ان غذا و داروی
وزارت بهداشت و درمان یکی از برنامه های اساسی
این سازمان را پس از دوره ضابطه مند کردن واردات
مکم��ل های غذایی سامانده��ی قیمت مکمل های
غذایی اعالم کرد.
به گفت��ه دکتر احمد شیبان��ی در قالب هدفمندی
یارانه ها ،هزینه ه��ای شرکت های دارویی افزایش
یافت��ه و عالوه بر هدفمندی یاران��ه ها ،نوسات نرخ
ارز نی��ز تأثیر مستقیم بر هزینه های صنعت دارویی
کشور داشته است.
به اعتقاد بسی��اری از کارشناسان اقتصادی بهترین
شی��وه کنترل قیم��ت توسعه ب��ازار رقابتی است و
وزارت بهداشت می تواند با توسعه زیر ساخت های
تأمین قانونی مکمل های غذایی مورد نیاز جامعه و
بهره برداری شایسته از اصل رقابت پذیری متولیان
ای��ن حوزه را به سوی کاهش هزینه تمام شده و در
نتیجه کاهش قیمت مکمل ها هدایت کند.

مشورت با پزشک برای مکمل های

ورزشی

دکتر اسکندر رحیمی ،مسئول کمیته تغذیه هیأت
پزشکی ورزش��ی استان فارس گفت :در صورتی که
ورزشک��اری نیاز به دریافت مکمل های ورزشی و یا
پروتئین��ی داشته باشد باید ب��ا پزشک با متخصص
تغذی��ه مشاوره نموده و از ان��واع مکمل های دارای
مجوز وزارت بهداشت استفاده کند.
وی اظهار داشت :از آنجا که ورزشکاران فعالیت قابل
توجهی نسبت به افراد ع��ادی دارند و میزان انرژی
م��ورد نیاز روزان��ه شان بیشتر از ی��ک شخص غیر
ورزشکار است بنابراین تغذیه در این افراد برچسب

ش��دت و مدت زمان فعالیت متفاوت است و معموالً
بی��ش از  3هزار کیل��و کالری برای ی��ک ورزشکار
بزرگسال در نظر گرفت��ه می شود به همین منظور
تعداد وعده های غذایی که در طول روز مصرف می
کنند باید به گونه ای باشد که نیازهای افزایش یافته
آن ها را تأمین کند.
رحیمی خاطرنشان ک��رد :در کنار انرژی مهمترین
فاکتور مورد نیاز ورزشکاران پروتئین است که منجر
به حفظ بافت داخلی ب��دن و عضالت ورزشکار می
ش��ود .در صورتی که پروتئین مورد نیاز تأمین شود
می تواند منجر به تحلیل عضالنی و در نهایت آسیب
به اندام های داخلی شود.

مهارتهای اجتماعی ،کمت��ر توجیه کننده کارایی
پائینتر آنها در درس ریاضی است.

شناسایی گیاه ضدپیری در هیمالیا
لزوم استفاده از ماسک فیلتردار در
هنگام بروز ریزگردها

عملکرد کودکان چ�اق در درس

ریاضی ضعیف است

ب��ه تازگی یک��ی از پژوهشگران دانشگ��اه میسوری
دریافت��ه که وزن کودکان با کارایی ریاضی آنها در
ارتباط است .ب��ه گزارش خبرگزاری سینا به نقل از
ساین��س دیلی« ،سارا گیبل» استاد دانشکده تغذیه
یگوید« :ای��ن یافتهها وجود
دانشگاه میس��وری ،م 
ارتباطات پیچی��دهای را بین وزن کودکان ،سالمت
عاطفی و رفت��ار اجتماعی ،تحصیالت و زمان نشان
یده��د« ».گیبل» در این پ��روژه بر روی بیش از
م
 ۶۲۵۰ک��ودک از زم��ان خردسال��ی و آغ��از دوره
کودکستان ت��ا کالس پنجم مطالعه ک��رد .در پنج
نقطه زمان��ی والدین اطالعاتی را درب��اره خانواده و
معلمان گزارشهای��ی را درباره مهارتهای گروهی
و وضعیت عاطفی کودک��ان ارائه دادند و همچنین
وزن کودکان اندازهگی��ری شد و از آنها تستهای
تحصیل��ی نیز گرفت��ه شد .در مقایسه ب��ا کودکانی
که هی��چ وقت چاق نبودهاند ،دختران و پسرانی که
از زم��ان شروع کودکستان تا ک�لاس پنجم بهطور
دائم چاق بودهاند در تستهای ریاضی که از کالس
اول شروع شده ضعیف ت��ر بودند .برای پسرانی که
چاقی در آنها دیرتر و در کالس سوم یا پنجم بروز
ک��رد ،چنی��ن تفاوتهایی مشاهده نش��د .در مورد
دختران��ی که دیرت��ر چاق شدن��د ،عملکرد ریاضی
ضعی��ف تر بهصورت موقتی مشاه��ده شد .به عالوه
درباره دخترانی که بهطور دائم چاق بودهاند داشتن

دکتر مصطفی قانع��ی ضمن بیان این مطلب اظهار
داشت« :برای اینکه بدانیم میزان آلودگی هوا از نظر
ریز گردها چه قدر است ابتدا باید اندازه ذرات موجود
در ه��وا را بررسی کنیم اگر ان��دازه این ذرات از ۱۰
تا  ۱۵میکرومتر باالتر باشد معموالً در بینی و حلق
به دام میافت��د و وارد دستگاه تنفسی نمیشوند و
آسی��ب در این زمان جزئی است ».وی افزود « :اگر
اندازه ای��ن ذرات از  ۵میکرومت��ر کوچکتر باشند
میتوانن��د وارد ری��ه شون��د این نوع ری��ز گردها را
نمیتوان دید مگر آنکه در نقطهای تجمع پیدا کرده
باشند که در این مورد می توانند آسیب بیشتری به
ری��ه ها بزنند » .دکتر قانعی تصریح کرد « :سیستم
دفاعی بدن و ریه در مقابله با این ریزگردها واکنش
نش��ان میدهد و آلودگی را ب��ه صورت خلط خارج
میکن��د » .بن��ا به گ��زارش خبرگ��زاری سینا این
متخصص آسم و آلرژی با تأکید بر این که ریزگردها
با افزایش مونوکسیدکربن ،دی اکسیدگوگرد و دی
اکسیدنیت��روژن ضرر بیشت��ری برای اف��راد دارند،
گفت « :ان��دازه ریزگردها ،محتوای داخل ریزگردها
و توأم ب��ودن با آالیندههای هوا سه مؤلفه اصلی در
پدیده ریزگردها اس��ت که میتوان میزان آسیب را
ب��ر اساس این س��ه مولفه اعالم کنی��م » .وی ابراز
داشت « :استفاده از ماسکهای معمولی به علت آن
ک��ه منافذ آن درشتت��ر از دو ونیم میکرون است و
ریزگردها براحتی از آن ورود میکنند تأثیرچندانی
در جلوگی��ری از ورود ریزگردها به ری��ه ندارند اما
بکارگی��ری آنها بهتر از عدم استفاده است » .دکتر
قانعی اضافه کرد « :خط��رات ورود ریزگردهای هوا
ب��ه درون سیستم تنفسی بسته به منشأ ورود آنها
و نیز موارد همراه با این آالیندهها متفاوت است اما
عمدهترین ع��وارض آن تشدید حمالت تنفسی در
افراد است هوای آلوده بویژه آن که همراه با ریزگرد
باشد تعداد حمالت تنفسی را افزایش میدهد» .

پزشکان و متخصصان گیاهان دارویی در هند موفق
ب��ه شناسایی یک گیاه مفی��د با خاصیت ضد پیری
درهیمالیا شدهاند.
به گزارش ایسنا متخصص��ان هندی میگویند این
گیاه سبز رنگ ک��ه در ارتفاعات هیمالیا پیدا شده،
میتواند آنزیمی ترشح کند که به عنوان یک فاکتور
ضد پیری عمل میکند.
کارشناسان مرکز مطالعاتی بیورسیورس در انستیتو
 CSIRهن��د میگویند ،این گی��اه تازه کشف شده
«پوتنتی�لا آتروسانگوئینا» ن��ام دارد و در ارتفاعات
هیمالی��ا در نزدیک��ی منطق��های به ن��ام «کانزوم»
دی��ده ش��ده است .این گی��اه آنزی��م «سوپراکسید
دیسموتاز» را ترشح میکند .این آنزیم برای خنثی
کردن مولکوله��ای رادیکال و مضر سوپراکسید در
سلولهای گیاهی و جانوری مورد نیاز است.
پزشکان هندی میگوین��د در آینده میتوان از این
آنزیم در تولید لوازم پزشک��ی ،آرایشی ،غذایی و یا
حتی در محصوالت گیاهی استفاده کرد.
دکت��ر سانج��ای کومار مدت یک و نی��م دهه است
ک��ه روی این پروژه کار میکن��د و در نهایت موفق
ش��ده است ژن��ی را در این آنزی��م قرنطینه کرده و
آن را تخمی��ر کند .متخصصان هن��دی این گیاه را
تنها در ارتفاع��ات  4500متری کوهه��ای هیمالیا
پی��دا کردهاند و آزمایش��ات مختلفی روی آن انجام
دادهان��د تا دریابند که چطور گیاه مزبور میتواند در
برابر سرمای شدید ،ح��رارت زیاد و شدت نور زیاد،
مقاومت کند.
دکتر سانجای کوم��ار تشریح کرد :آنزیم  SODدر
بدن تمام موجودات زنده از جمله گیاهان ،جانوران
و حت��ی انسانها وجود دارد ام��ا نوعی از آن که در
گیاه مزبور موجود است یک آنزیم حیاتی بوده که با
کنترل فرآیند سمی شدن اکسیژن ناشی از استرس
اکسیدیته در هر ارگانیزم زنده ،مرتبط است.
دکتر سانجای میگوید :م��ا در ابتدا استفاده از این
آنزی��م برای تقوی��ت عمر مفید میوهه��ا را آزمایش
کرده و به نتایج مثبتی دست یافتهایم.
وی معتقد است از این گیاه میتوان در تولید کرمها،
لوسیونه��ا ،شامپوه��ا و همچنی��ن در پروسههای
ذخیرهسازی مواد غذای��ی فرآوری نشده و حفاظت
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از گیاهان در برابر شرایط استرسزا نظیر خشکی و
گرمای شدید بهره جست.

طالبی شیرین یا کامبوزه ،عسلی میتواند عامل ابتال
به بیماری قند شود.

ن ها را تقویت
آب هندوان�ه نش�اط آور و ض�د روغن زیتون استخوا 

گرماست

میكند

آب هندوانه میوهای نشاط آور ،ضد گرما ،یک نوشابه
فیزیولوژی��ک است .برای هر سنی مفی��د و گوارا و
سازگ��اری دارد .هندوانه ویژه تقوی��ت صفرا و ضد
نق��رس است .هندوانه هم می��وه و هم سبزی است
یعن��ی در واقع خ��واص ه��ر دو را دارد و سرشار از
بتاکاروت��ن و عامل ضد سرط��ان است .در هر 100
گ��رم هندوانه  12کال��ری وج��ود دارد ،خربزه 21
کالری ،بر خالف آنچه در ضرب المثل ایرانی شایع
اس��ت که میگوید فکر نان کن که خربزه آب است،
ای��ن میوه چاق کننده و اف��راط در آن بیماری قند
میآورد .زادگاه هندوانه تاشکند بوده که جزء ایران
قدیم است.هندوانه آب میوهای نشاط آور ،ضد گرما،
ی��ک نوشابه فیزیولوژیک است .برای هر سنی مفید
و گ��وارا و سازگاری دارد95.درصد وزن هندوانه آب
است ،اما سرشار از کلیسم و پتاسیم ،فسفر ،منیزیم،
آه��ن ،روی ،نیکل ،فلور،؛ ید و م��واد قندی و تلخه
است .به گزارش سالمت نیوز به نقل از برنا ؛ طالبی،
گرمگ ،دستنبو ،خربزه همگی هم خواص و فقط از
نظر مقدار قند تفاوت دارند .تنها اختالف این میوهها
در سازگ��اری و ذائقه و ح��اوی اسیدهای آلی بودن
که در این می��ان هندوانه مقام واالئی در امر تغذیه
در زم��ان گرم سال دارد .این میوهها همگی ادارآور،
شستشوی اسید اوریک ،تمیز کردن بافتهای کلیه
ب��وده که ایده آل برای بیماران نقرسی و رماتیسمی
است.از آنجا که این میوهها صفرا را به شدت تحریک
میکنن��د نباید یک بار به مق��دار زیاد خورده شود،
بهوی��ژه در مورد خربزه و غی��ره صادق است .ضمن
اینک��ه معده و روده را دچار اختالل میکند .یک یا
سه قاچ هندوانه یا خربزه و طالبی باندازه یک پرس
استی��ک گوشت خوک یا گوسال��ه صفرا را تحریک
میکند.هندوان��ه و دیگر میوهه��ای همین خانواده،
باید تک و تنها بدون مواد غذایی دیگر خورده شود.
هرگز با سایر می��وه مخلوط نخورید .نفخ شکم ،دل
درد ،کولی��ت موقت به همراه دارد .افراد در خربزه و

پزشك��ان اسپانیای��ی در یك مطالع��ه جدید تاكید
كردند رژی��م غذایی غنی شده با روغن زیتون برای
حفاظت از استخوانها و تقویت آنها مفید است.
این پزشكان در بررسیهای اخی��ر خود دریافتهاند
كه یك رژیم غذایی مدیتران��های كه حاوی مقادیر
زی��ادی از میوهها و سبزیها است و با روغن زیتون
غنی شده است اگر به مدت دو سال مداوم استفاده
شود ،تاثیر چشمگی��ری در حفاظت از استخوانها
دارد.ب��ه گفته متخصصان ارتوپ��دی ،كاهش تراكم
استخوان��ی ناش��ی از افزایش س��ن و ضعف بیشتر
استخوانه��ا ه��م در زنان و هم در م��ردان سالمند
ب��روز میكند و شاخ��ص مهم��ی در افزایش خطر
بروز پوك��ی استخوان و شكستگیه��ای استخوانی
است .به گزارش خبرگ��زاری ایسنا مطالعات نشان
داده است كه احتم��ال ابتال به پوكی استخوانی در
نواح��ی از اروپا كه عمدتا رژی��م غذایی مدیترانهای
دارند به مراتب كمتر است.بر اساس این گزارش كه
در مجله «غددشناسی بالینی و متابولیسم» به چاپ
رسیده ،ب��ه نظر میرسد رژیم سرش��ار از میوهها و
سبزیه��ای غنی از روغن زیتون كه مشخصه اصلی
رژیم غذایی مدیترانهای است از عوامل اصلی كاهش
احتمال بروز پوكی استخ��وان در مردم این منطقه
از اروپاست.
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ماهنامه تخصصی مکملهای غذایی و دارویی

مردم ته�ران اطال عات پزش�ک
خانواده خود را از  8999بپرسند

رییس دانشگاه عل��وم پزشکی شهید بهشتی گفت:
م��ردم تهران اطالع��ات پزشک خانواده خ��ود را از
 8999بپرسن��د .ب��ه گزارش گ��روه علمي ،پزشكي
باشگاه خبرنگ��اران ؛ دکتر حسن ابوالقاسمی افزود:
البته این شماره در آینده نزدیک به شماره سراسری
 1590ک��ه در تمام کشور کارب��رد دارد تغییر پیدا
خواهدکرد ول��ی در حال حاضر ت��ا آن زمان مردم
استان تهران ب��رای دریافت اطالعات برنامه پزشک
خانواده خود در تهران می توانند به این شماره زنگ
بزنن��د .وی اظهار داشت :برای اجرای برنامه پزشک
خانواده شهری در دانشگاه شهید بهشتی با جمعیت
تح��ت پوش��ش  10میلیون و  40ه��زار نفر نیاز به
تجهی��زات و امکانات جدید سخت افزاری داریم که
در زمین��ه تجهیزات رایانه ای رق��م آن  18میلیارد
تومان اس��ت .وی گفت :بیمه ها نیز ب��رای قرارداد
بست��ن با  4000پزشک خانواده ب��رای یکسال باید
 24میلیارد توم��ان هزینه کنند تا برنامه به صورت
سراسری و همه جانبه در مناطق تحت پوشش آغاز
ش��ود .وی ادامه داد :این رقم جدا از بحث داروخانه
ه��ا و آزمایشگاه هاست که در سط��وح  2و 3طرح
بای��د تحت حمایت بیم��ه ها قرار گیرن��د .وی نیاز
ب��ه وجود هماهنگی بی��ن دو دانشگاه علوم پزشکی
شهی��د بهشتی و ته��ران را مورد اشاره ق��رار داد و
گفت :در سطوح  2و  3برنامه پزشک خانواده ارجاع
بیم��اران ممکن است به یکی از مراکز تخصصی این
دو دانشگ��اه انج��ام شود که در آن ص��ورت نیاز به
هماهنگی ها بیشتر خواهد بود.

چ�ه ا ف�را د ي نبايد چا ي س�بز

بنوشند؟

افرادی که داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین استفاده
میکنند و یا افرادی ک��ه عادت به مصرف آسپرین
دارند باید از مصرف این نوشیدنی خودداری کنند.
ب��ه گزارش گروه علمي پزشك��ي باشگاه خبرنگاران

یوس��ف نقیایی مدیرگروه تغذی��ه معاونت بهداشتی
دانشگ��اه علوم پزشکی یزد افزود :چای سبز همانند
چ��ای و سای��ر نوشیدنیه��ا در گ��روه متفرقه قرار
میگی��رد و مقدار انرژی آن بسیار ناچیز و به مقدار
ی��ک کیلوکالری اس��ت .وی ادام��ه داد :چای سبز
بسی��اری از ترکیبات چای سی��اه از جمله کافئین
باال ،تاننها ،تئوبورومین ،اسیدگالیک و غیره را دارا
میباشد .وی افزود :مهمترین ماده موثر در چای سبز
کاتچین میباشد که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی
و موثر در پیشگیری از بروز سرطانها و آسیبهای
قلب��ی عروقی میباش��د  .وی اضافه کرد :چای سبز
همچنین دارای پلی فلولهای فروان بوده که عالوه بر
خواص آنتی اکسیدان ،خاصیت آنتی باکتریال و ضد
عفونت هم دارد .ای��ن کارشناس تغذیه گفت :چای
سبز حاوی فلوئور ب��اال میباشد که نقش مهمی در
پیشگیری از پوسیدگی دندان ایفا میکند.
نقیایی تصریح کرد :چ��ای سبز حاوی موادی است
که منج��ر به فعال ش��دن آنزیم لیپاز ش��ده و این
ام��ر به کاهش تری گلیسیری��ن کمک میکند .وی
خاطرنش��ان ک��رد :این نوشیدن��ی همچنین حاوی
م��وادی اس��ت که منجر ب��ه کاهش م��رگ سلولی
ارگانهای مهم مانند قل��ب میشود و سایر خواص
آن شامل کاهش کلسترول خون ،کاهش فشار خون،
قند خون و پیشگیری ناگهانی از افزایش قندخون و
افزایش ایمنی بدن میشود .مدیرگروه تغذیه معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشک��ی یزد در مورد منع
مصرف چای سبز در افراد مختلف گفت :افرادی که
داروه��ای ضدانعقاد مثل وارفارین استفاده میکنند
و ی��ا افرادی که عادت به مصرف آسپرین دارند باید
از مصرف ای��ن نوشیدنی خودداری کنند .همچنین
مصرف آن در دوره بارداری و شیردهی طبق نظر و
توصیه پزشک و با احتیاط مصرف شود.
همزمان با روز داروساز تصویب شد

موافقت دولت با پرداخت حق فنی
به داروسازان در داروخان هها

همزمان ب��ا روز داروس��از موافقت هی��ات دولت با
پرداخ��ت حق فنی ب��ه داروس��ازان در داروخانهها

تصوی��ب شد.به نقل از  پایگ��اه اطالع رسانی دولت،
احم��د شیبانی معاون وزی��ر و رئیس سازمان غذا و
دارو در مراس��م بزرگداشت روز داروساز ضمن اعالم
این خبرگفت :با کوششهای فراوان وزیر بهداشت،
درم��ان وآموزش پزشکی جامع��ه داروسازی از یک
ح��ق مسلم که در طول  23س��ال گذشته پرداخت
میش��د ،و امسال با ک��ش و قوسهایی همراه شده
ب��ود ،مجددا ً برخ��وردار شد .وی اف��زود :جا دارد از
هیات دولت به خص��وص معاون اول رئیس جمهور
که در روز داروساز ،این هدیه را به داروسازان دادند،
قدردانی کنیم.
شیبان��ی در پایان خاطرنشان کرد :اصرار داروسازان
برای برخ��ورداری از حق فنی به خاطر جنبه مادی
آن نب��ود زیرا این رقم چندان هم قابل توجه نیست
ولیکن حذف حق فنی این ابهام را در بین داروسازان
بوجود آورده بود که قشر داروساز مورد کمتوجهی و
بیمهری قرار گرفته است که خوشبختانه با برقراری
مجدد  آن این ابهام نیز برطرف شد.

فقر غذایی منجر به پیش�رفت آسم
در کودکان می شود

فق��ر حرکتی و غذای��ی منجر به ایج��اد نوعی عدم
ت��وازن در متابولیسم بدن شده و خطر ابتال به آسم
در کودکان را افزایش میدهد.
وج��ود شرای��ط ی��اد ش��ده در کودک��ان سالم نیز
زمینهه��ای ابتال ب��ه آسم را فراه��م میکند و تنها
مختص به کودکان چاق نیست.
پژوهشگران با تحلیل اطالعات مربوط به بیش از ۱۸
هزار کودک  ۴تا  ۱۲ساله دریافتند که فقر حرکتی
و غذایی منجر به شرایط غیرعادی متابولیسم لیپید
و گلوک��ز در بدن شده و  پیشرفت آسم در کودکان
را رقم میزند.

نوشیدن شیر شکالت بدون چربی

پس از تمرین ورزشی میتواند به
احیای بدن و تقوی�ت دوباره آن

کمک کند

محققان دریافتند که شیر شکالت خاصیت شفابخش
و تقویت کننده دارد و به بازسازی ماهیچهها کمک
میکند .این نوشیدنی بویژه با نوشیدنیهای ورزشی
کربوهیدرات��ی مقایسه ش��ده است.ب��ر اساس این
پژوهش جدی��د ،نوشیدن شیر شکالت بدون چربی
پ��س از تمری��ن ورزشی میتواند ب��ه احیای بدن و
تقوی��ت دوباره آن کمک کند .مصرف این نوشیدنی
سبب میشود که بدن ب��رای انجام تمرینات بعدی
دوب��اره آماده شود.ای��ن نوشیدنی به طور کلی برای
ساخت ماهیچه ،تامی��ن دوباره سوخت ماهیچهای،
حفظ و نگهداری از بافتهای ماهیچهای و انجام این
پژوهش محقق��ان پیشنهاد میکنند که ورزشکاران
میتوانن��د ،شی��ر شکالت ب��دون چرب��ی را بعنوان
ی��ک جایگزین تغذی��های اقتصادی ب��ه جای سایر
نوشیدنیهای ورزشی نی��روزا و مغذی برای ترمیم
ماهیچههای اسکلتی پس از تمرینات انتخاب کنند  .

برای پیشگیری از آلزایمر ،شکالت

بخورید

پزشک��ان ایتالیای��ی در یک مطالع��ه جدید معلوم
کردن��د مصرف روزانه دوز مشخص��ی از شکالت به
بهب��ود فعالیت مغز کمک میکن��د و در پیشگیری
از آلزایم��ر و زوال عقل موثر اس��ت .روانپزشکان در
ای��ن مطالعات دریافتند که خوردن روزانه کاکائو در
بهبود ناتوانیهای خفیف ذهنی موثر است .این قبیل
ناتوانیهای خفیف ادراکی اگر به موقع تحت درمان
و پیشگیری قرار نگیرند به ضعف حافظه و در نهایت
آلزایم��ر و زوال عق��ل در دوران سالمن��دی منتهی
میشون��د .به گزارش خبرگزاری ایسنا ؛ این مطالعه
روی  ۹۰داوطل��ب ۷۰سال��ه و مسنتر انجام گرفته
که به نارساییهای خفیف ذهنی مبتال بودند.انجمن
قلب آمریکا در بیانیه جدید خود در این رابطه اعالم
کرد :نتایج آزمایش فوق تایید میکند که نوعی ماده
شیمیای��ی موسوم به فالواندله��ا در کاکائو به ویژه
شکالت تلخ در پیشگیری از اختالل مشاعر و ضعف
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حکیمان خبر می دهند

    

رویداد های علمی،فرهنگی و اجتماعی در ایران و جهان:
پیام حکیمان جهت اطالع و آگاهی اس�اتید ،پزش�کان ،داروسازان ،دانشجویان و سایر متخصصین تغذیه ،سالمت و بهداشت از مسابقات علمی و
فرهنگی ،نمایشگاه ها ،همایش ها ،سمینار ها ،کارگاه های آموزشی و دیگر رویدادهای مهم و بین المللی که در موضوع تغذیه ،سالمت ،بهداشت،
مکمل های غذایی و دارویی که در ایران و جهان روی می دهد ،با احصا در تقویم زمانی آنها ،چند رویداد مهم را اطالع رسانی می نماید و آمادگی
دارد با همکاری آژانس مس�افرتی و جهانگردی س�یره ،یکی از معتبرترین شرکت های مسافرت هوایی و جهانگردی کشور ،شرکت و حضور شما
را در این رویداد ها و س�ایر رویدادهای علمی و فرهنگی دیگر تس�هیل بخش�د .لطفاً جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با روابط مجله تماس حاصل
فرمایید.
دومین همایش بین المللی صنایع غذایی برتر

برگزارکنندگان:
شرکت پی��رو صنعت گنجینه با نظارت و همکاری
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت
زمان برگزاری 23 :مهر ماه 1391
مکان برگزاری:تهران-ایران
ضل��ع جنوبی پارک نیاوران-سالن همایش آفتاب-
مرکز تحقیقات استراتژیک
مهلت ثبت نام:پایان مرداد 1391
ب��رای اطالع از شرایط ثبت ن��ام ،دریافت فرم ها و
سایر اطالعات مراجعه شود به:
www.irtopbrands.com
info@irtopbrands.com
شماره تماس021-66374819-66374927:
   
اهداف و سیاست های همایش:
 - 1حضور و تعامل بهترين برندهاي صنايع غذایي
و آشاميدن��ي ،آرايش��ي و بهداشت��ي در راست��اي

سياست ه��اي كلي ارتقاء ايمني و سالمت مصرف
كننده با همديگر و سازمان غذا و دارو
 - 2شناسایي ،معرفي و تجليل از واحدهاي برتر كه
در جهت ارتقاء سط��ح توليد و كيفيت محصوالت
خود همت گمارده اند.
 - 3اعط��اء نشان ايمني و سالم��ت به محصوالت
منتخب سازمان غذا و دارو
 - 4ايجاد پل ارتباط��ي مطمئن بين توليد كننده
و مصرف كننده
 - 5معرف��ي جايگ��اه و اثر بخش��ي سازمان غذا و
دارو
 - 6ايج��اد بستري مناسب جه��ت تدوين ضوابط،
آئين نام��ه و تشكيل كارگروه ارزيابي شركت هاي
صناي��ع غذایي ،آشاميدن��ي ،آرايشي و بهداشتي با
چك ليست مورد تأیي��د وزارت بهداشت -صنعت
و مع��دن و تجارت  -تعاون ،كار و رفاه اجتماعي -
سازمان حمايت از مصرف كننده و عملياتي نمودن
ارزياب��ي محصوالت تولي��دي و در نهايت رنكينگ

ساليانه
 - 7ايجاد بستري مناسب براي ارتقاي سطح دانش
فن��ي مديران و مسئولين فن��ي در راستاي اهداف
سازمان غذا و دارو
 - 8ايجاد زمينه مناسب به منظور ارزيابي برندهاي
توليدي و وارداتي در ايران
 - 9امك��ان ايجاد حمايت هاي خاص از برترين ها
با تعامل دولت محترم
 - 10معرفي برترين ها در عرصه بين المللي
 - 11ايج��اد ارتب��اط مفي��د بي��ن واردات و توليد
در راست��اي ارتق��اء تكنولوژي ،كيفي��ت و ايمني
محصوالت
 - 12ايج��اد انگيزه رقابتي در ميان توليدكنندگان
در راست��اي بروز توانمندي ه��اي علمي و صنعتي
خود در بازارهاي جهاني
 - 13تعام��ل كارب��ردي ب��ا تولي��د كنندگ��ان و
واردكنندگان و سازمان هاي ذيربط جهت كاهش
قاچاق كاال

پیام دکتر احمد ش�یبانی
معاون محترم وزیر و رییس س�ازمان غذا و دارو به مناس�بت برگزاری همایش
توسعه و ارتقاء کیفیت مواد خوراکی و آشامیدنی ،بر پایه سالمت محوری از اساسی ترین راهبردهای سازمان غذا و دارو
میباشد .هرچند سیاست های این سازمان با محوریت توسعه و ارتقاء تولید کنندگان داخلی است ،اما محصوالت وارداتی
نی�ز بایست�ی دارای ویژگی های الزم و در شأن مردم عزیز کشورمان باشند.وظیف�ه سازمان غذا و دارو ،مراقبت از غذا و
دارو ب�رای تأمی�ن سالمت مردم است درحال حاضر بالغ بر صد هزار مجوز و پروانه برای محصوالت غذایی و آشامیدنی و
آرایش�ی و بهداشت�ی صادر شده و همه آن ها جزو کاالهای مصرفی مردم ب�وده و نظارت و کنترل این محصوالت نیاز به
ساخت�ار ،امکان�ات و اختیارات خاصی دارد که تنها در حوزه فعالیت های سازم�ان غذا و دارو تعریف می شود .با توجه به
وظیف�ه ذاتی وزارت بهداشت ،درم�ان و آموزش پزشکی و زیر مجموعه آن سازمان غذا و دارو ،و اهمیت روز جهانی غذا
همک�اران م�ا برنامه هایی را در آن روز تدارک دیده اند که همایش برند برتر ،کیفی�ت برتر یکی از آن برنامه ها است .در
این همایش با حضور مقامات مدعو ،از آرم سازمان رونمایی می شود.از همه کسانی  که در انجام رسالت سنگین و وظایف
قانون�ی سازمان غذا و دارو همکاران ما را یاری می نماین�د از صمیم قلب تشکر و قدر دانی نموده و آرزوی موفقیت برای
دست اندرکاران عرصه غذا و دارو دارم.دکتر احمد شیبانی معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو
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همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

برگزارکنندگان:
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی
خراسان شمالی با همكاري مرکز تحقیقات ایمنی
فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی
زمان برگزاری:
 12و  13مهر 91
مکان برگزاری:
خراسان شمالی-ایران
جهت کسب اطالع از شرایط ثبت نام ،دریافت فرم
ها و سایر اطالعات مراجعه شود به:
http://www.nkums.ac.ir/Uploaded/
  docx.Riasat/ravabet_omomi/h2
محورها:
 روش های آنالیز استخ��راج ،جداسازی و شناسای��ی ساختارهایشیمیایی

 اثرات فارماکولوژیک و بیولوژیک مطالعات و اثرات بالینی فارماکوگنوزی مواد غذایی دارویی و مکمل ها فرآورده های طبیعی ،گياهان دارويي و داروسازیصنعتی
 نانو تکنولوژي و فرآورده هاي طبيعي بیوتکنولوژی و علوم نوترکیب بیولوژی مولکولی و بیو انفورمایتک تحقیقات فرآورده های طبیعی دریایی ط��ب سنتی ،ف��رآورده های طبیع��ی و گياهاندارويي
 اسانس ها کشت (کاشت – داش��ت – برداشت)  ،اصالح وتوليد محصول پاک
 -اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان دارویی

 کاربردهای دامپزشکی ن��وآوری ،تولید و بازرگانی محص��والت فرآوردههای طبیعی و گياهان دارويي
 نظام کيفی و توليد محصوالت با کيفيتنمایشگاه:
در ارتب��اط با بحث فرآورده های طبیعی و گیاهان
دارویی و ط��ب سنتی از شرکت ه��ا ،موسسات و
تمام��ی ارگان های��ی که مرتبط با ای��ن علوم می
باشند تحت بسته های پشتیبان مالی دعوت بعمل
خواهد آمد.
ح��ق ثبت ن��ام شام��ل هزین��ه دو روز شرکت در
کنگ��ره ،پذیرای��ی روزانه و ناهار و ت��ور تفریحی و
دریافت اسناد و مدارک و گواهی حضور در کنگره
می باشد .

هز ین�ه ثب�ت ن�ا م
دانشجویان

 120000ریال

اعضای هیئت علمی

 150000ریال

سایرافراد

 300000ریال

کارگاه

 150000ریال

بزرگترین گردهمایی علمی دانشآموختگان تغذیه ایران

دوازدهمين كنگره تغذيه ايران
برگزارکنندگان :انجمن تغذیه ایران
دانشگ�اه علوم پزشک�ی و خدمات بهداشت
درمانی اصفهان
زمان برگزاری 15 :لغایت  18آبان ماه 1391
مکان برگزاری :اصفهان-ایران

جهت  کسب اطالع از شرایط ثبت نام ،دریافت فرم
ها و سایر اطالعات مراجعه شود به:
www.nutritioncongressiran.org
محورهای همایش
.1تغذیه از سلول تا جامعه
 .2امنیت غذایی
 .3ایمنی غذا

 .4تغذیه و بیماری ها
 .5تغذیه سلولی مولکولی
 .6نوتریژنومیکس و نوتریژنتیک
 .7ارتقأ سالمت تغذیه جامعه
 .8بیماری های غیر واگیر و تغذیه
 .9تغذیه ورزشکاران
 .10تغذیه در طب س ّنتی و اسالمی
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سمینار بین المللی پروبیوتیک و پربیوتیک ها در کودکان

برگزارکنندگان:
مجله بین المللی علوم پزشکی و زیستی ویسترگ
ایتالیا
زمان برگ�زاری 14 :تا  16نوامب��ر -26(2012
24آبان )1391

مکان برگزاری :ونیز ،ایتالیا
برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
http://www.waset.org/
/venice/icppp/2012/conferences
آدرس و تلفن:

2 ,NH Laguna Palace, viale Ancon
Mestre, Venezia, Italy 30172
Tel: 0418296005 39++     Fax: 39++
041829603

هز ین�ه ثب�ت ن�ا م
ثبت نام طبق زمان بندی

ثبت نام با تاخیر

غیر دانشجو  450 :یورو

غیر دانشجو 500 :یورو

دانشجو 350 :یورو

دانشجو 400 :یورو

تاریخ های مهم :
* پذیرش مقاله  30 :ژوئن 2012
* اعالم پذیرفته شدن مقاالت 31 :جوالی 2012
* ثبت نام نهایی 31 :آگوست 2012

کنگره(یورو فود) بین المللی غذا

مح�لبرگ�زاری:استانبول-ترکی��ه
زم�انبرگ�زاری7:ت��ا10م��اهم��ی2013
برگزار کننده:انجمن علوم مولکولی و شیمیایی
ارو  پ��ا
تاریخارسالمقال�ه1:فوری��هت��ا31ژانوی��ه
ثب�تن�ام:از22فوری��هت��ا1م��ی2013
مح�وره�ایهمای�ش :
-1تح��والتجدی��ددرجری��انغ��ذا  وغذاه��ا
-2غ��ذاومحی��ط
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-3آ   ل��رژیه��ا
-4م��واد غذایی :روش های  ان��دازه گیری فراهم
ز  یست��ی
-5تاثی��رف��ر    اوریغ��ذاب��رترکیب��اتغ��ذا
-6سم��وم وارد شده به غذا ها در مواقع ف��رآوری
-7آلودگ��یدرغ��ذاوتغذی��ه
-8آ  ل��رژن
-9غ��ذا     ه��ایمفی��د
-10روشه��ایقاب��لان��دازهگی��ریسری��ع

-11شاخ��صه��ایکیفی��تدرغ��ذا
-12نان��وه��ادرغ��ذا
-13امولوسی��ون ها،سوسپانسی��ون ه��ا و
هیدروکولویده��ا   ی غذای��ی
-14تاثی��ر ترکیبات غذایی بر روی ساختار ،بافت
و   م��زهغ��ذا
-15غ��ذاه��ایسنت��ی

هز ین�ه ثب�ت ن�ا م
Late & Onsite After May ,01
2013

Standard February 2013 ,23

Early February 2013 ,22

Registration Type

EUR 600

EUR 550

EUR 450

Regular

EUR 400

EUR 350

EUR 300

Student with proof of status

EUR 250

EUR 250

EUR 250

Accompanying

EUR 300

EUR 250

EUR 200

Daily

همایش ملی قرآن پژوهی و طب

زم�ان  23- 24 :آب��ان م��اه1391
محل برگزاري :اروميه ،خيابان ارشاد ،آمفي تئاتر
مرك��زآموزش��يدرمان��يام��امخمين��ي(ره)
مجری :معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشک��ی و خدم��ات بهداشتی درمان��ی ارومیه با
همک��اری نهاد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در
دانشگ��اه-گ��روهمع��ارفاسالم��ی
مهلت ثبت نام و ارسال مقاله :حداكثر تا تاريخ
1391/7/15
نحوه ثب�ت نام:از طری��ق www.con.umsu.
ac.ir
محوره�ایم�وردبح�ث همای�ش
-1آی��ات پزشک��ی استخ��راج ش��ده از ق��رآن:
قرآن،سالمت،امنی��ت -قرآن،بهداش��ت و تغذی��ه
(باوره��ای بهدا شت��ی) -قرآن و درم��ان بیماری
ها (اعت��دال مزاج -بیم��اری جسم��ی و روانی)-

قرآن،بهداش��تروانواندیش��هوفک��ر
 -2احادی�ث پزشکی استخراج شده از منابع
اسالمی :روایات متقن ،بهداشت و تغذیه -روایات
متق��ن،درم��ان     بیم��اریه��ا
 -3جایگ�اه ط�ب اسالم�ی ،ق�رآن و حدیث
پژوهی :استخ��راج کلیات طب اسالمی از قرآن و
احادی��ث -طب معنوی (سالمت نفسانی) و ق��رآن
-4جایگ�اه سب�ک زندگی اسالم�ی و قرآن
پژوه�ی :ق��رآن و رفتاره��ای انسان��ی -ق��رآن و
خان��واده -ق��رآن وتعلیم و تربیت -ق��رآن و نظام
کنترل حساسیت ه��ای ذهنی و نفسانی -قرآن و
قل��بسلی��م-ق��رآنوانس��انسال��م
 -5عل�وم انسان�ی اسالمی مرتب�ط با طب و
قرآن :اخالق و احکام پزشکی ،قرآن و منابع علوم
اسالمی -حق��وق و آداب پزشکی ،ق��رآن و منابع
علوم اسالمی -شاخص های انسان متعالی و واال-

شاخ��صهایسیمایپزش��کدرآیین��هاس�لام
 -6تولی�د و توسعه علم از نگاه قرآن  :تسخیر
علم��ی عالم توسط انس��ان از دیدگاه قرآن -فقه و
مسائل نوپدید زیست-پزشکی (فقه در پژوهش)-
تمدن س��ازی اسالمی از نگاه قرآن -شاخص های
دانشگ��اهاسالم��یازنگ��اهق��رآنوروای��ات
-7استخ�راج عل�وم بنی�ادی و کارب�ردی
پزشکی از قرآن:عل��وم بنیادی و علوم کاربردی
ق��رآن-تطبی��قعل��و     منوی��نب��اق��رآن
 -8جامع�ه اسالم�ی و قرآن :رواب��ط فردی –
اجتماع��ی و ق��رآن -مسائ��ل زیس��ت محیطی و
ق��رآن -روابط بین ملل مسلم��ان  ،غیر مسلمان و
قرآن -حقوق بشر اسالمی و قرآن -قرآن و جامعه
مهدویت -قرآن  ،احادی��ث پزشک��ی و جمعی��ت
-9مح�ورآزاد
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حکیمان میدانند و دوست دارند بدانید:
بیشت�ر غذاهایی که می خوریم فاقد مواد غذایی ضروری و اساسی می باشند .مصرف میوه و
سبزیج�ات در رژیم غذایی ما بسیار اندک اس�ت و بیشتر سبد غذایی ما را برنج،نان و غالت
تصفی�ه شده و غذاهای آماده تشکیل می دهند.بسیاری از ما هر روز حجم زیادی از غذاهای
بی ارزش را وارد بدن می سازیم  ،غافل از اینکه فاقد ترکیبات حیاتی و ضروری برای بدن می
باشن�د و سالمتیمان را به مخاطره می اندازیم .بیشت�ر بیماری هایی که بروز می کنند نتیجه
عادت های بد غذایی مان بوده و نتیجه مستقیم آن ها می باشند .بنابراین بسیار مهم است تا
در طول روز از غذاهای سالم تر و مکمل های غذایی با کیفیت استفاده نموده و در عین حال
به فعالیت های ورزشی نیز بپردازیم .مکمل های غذایی با کیفیت باال به بدن کمک می کنند
تا ترکیبات مغذی مورد نیاز خود شامل ویتامین ها ،مواد معدنی و سایر ترکیبات گیاهی را که
ممکن است در ژریم غذایی به میزان کافی وجود نداشته باشند را تأمین نمانید.

نی�از روزانه خانم ها به عنصر مهم و ضروری روی حداق�ل 10میلی گرم و آقایان 12میلی گرم
اس�ت .مراکز تغذی�ه در آلمان و آمریکا توصیه می کنند برای پیشگی�ری از امراض حاصل از
کمبود روی خانم ها باید روزانه  12میلی گرم و آقایان  15میلی گرم روی مصرف کنند .اصوالً
دوز  15میلی گرم در روز را حد متوسط دریافت روی می دانند.
تأمین روی به صورت ترکیب «گلوکونات» برای بدن بسیار خوب و قابل تحمل است و به خوبی
ج�ذب می شود .به یاد داشته باشید تمام مکمل های روی بایستی همراه باغذا مصرف شوند
تا از ایجاد تهوع جلوگیری شود.

مص�رف برخی م�واد غذایی برای پیشگیری از سفید شدن زود هنگ�ام مو ،اثر فوق العاده ای
دارند.در خصوص سفید شدن مو جدا از مورد وراثت و ژنتیک،موارد دیگری نیز دست اندر کار
هستن�د که مورد تغذیه از مهمترین آن هاست .در واقع نقایص و کمبودهای تغذیه ای ،عامل
مهمی برای از دست دادن رنگ و شفافیت مو هستند.
رنگ مو به هورمون ها مربوط می شود و ویتامین B12نقش مهمی در تولید هورمون بر عهده
دارد .برای استفاده از ویتامین های  Bاز سبزیجات برگی تیره رنگ مصرف کنید.
استفاده از شکالت نیمه شیرین ،عدس و قارچ برای تامین ماده مالتین ،منبع رنگ مو،مصرف
ماه�ی سالم�ون جهت تامین ماده سلنی�وم در بدن جهت کمک ب�ه شفافیت و درخشش مو،
مصرف بادام برای تأمین ویتامین Eو مس توصیه های غذایی دیگر می باشند که در به تأخیر
انداختن سفید شدن زود هنگام موی شما موثر می باشند.
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حکیمان
مشاوره
میدهند

چرا باید ازمکملها استفادهکرد؟

چرا باید ازمکملها استفادهکرد؟

چرا باید ازمکملها استفادهکرد؟
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ستم و  5سال
وال:خانمی  50ساله ه دت  4سال
.م
س
س�ت که یائسه شده ام ار دچار تب
ساعت یک ب
ا
متخصصان
ست هرچند
�ه
ا
ی ش�وم  .با مراجعه ب ف داروهای
�ر
شدیدی م
داخل�ی  ،زنان و با مص را راهنمایی
،
فتم  .لطفا م
اعص�اب تیجه ای نگر
یاد هیچ ن
ز د  .با تشکر .
کنی

جواب:احتم��اال منظ��ور شما از تب شدید حالت گرگرفتگی است که یک��ی از مهم ترین عالمت های
دوران یائسگ��ی است  .در بیشتر خان��م ها مصرف سویا می تواند این عالئم را کم کند  .به شما توصیه می
کن��م اگر بیم��اری خاصی ندارید و داروی خاصی مصرف نمی کنید از مکمل سوی منوپوز  استفاده کنید .
این محصول به رفع عالئم گرگرفتگی کمک می کند .

ج��واب  :مولت��ی دیلی را می توانید روزانه مصرف کنید اما ویتامی��ن  Cجوشان را  2روز در میان می
توانید مصرف کنید زیرا در مولتی دیلی این ویتامین وجود دارد .

سوال
:ورزشک�ار هست
بای�د از مکم�ل ها م .م�ی دانم که
یغ
کنم.لطف�ا چند تا م ذای�ی استفاده
عی
ار
ب�
را
ی انتخاب
مکمل مناسب
پیشنهاد دهید؟

سوا
ل:دختری هستم
توان مولت�ی ویتا  19ساله  .آیا می
می
قرص جوشان وی ن مولت�ی دیلی و
تا
می
ن
C
را
هر
ر
طور همز
وز به
مان مصرف کرد ؟

جواب :برای آنکه انتخاب مکمل ها را به درستی انجام دهید  ،باید این موارد را در نظر بگیرید .
برچسب محصول  :در گام اول برچسب محصول مورد نظر را بررسی کنید  ،مواردی همچون پروانۀ ساخت یا
تاییدیۀ وزارت بهداشت  ،تاریخ تولید  ،تاریخ انقضای مصرف و جدول اجزای محصول که در آن به مبزان مواد
مغذی یا سایر ترکیبات باید دقت کرد و از عدم وجود مواد ممنوعه در محصول مطمئن شد  .در برچسب هر
محصولی عالوه بر موارد فوق مطالبی تحت عنوان هشدار یا قابل توجه ذکر می شود  .قبل از اقدام به خرید
محصول  ،این مطالب را بخوانید زیزا ممکن است محصول مورد نظر از نظر برخی خصوصیات یا ترکیبات

موجود برای سالمت تان مضر باشد .
مشاوره با یک متخصص  :انجام مشاوره با یک متخصص در زمینۀ مصرف این گروه مکمل ها بسیار مفید خواهد بود  .بهترین تخصص ها برای این امر عبارتند از  :متخصصان
یا کارشناسان تغذیه و پزشکان یا متخصصان طب ورزشی  .مزایای این اقدام بسیار است زیرا شما با این کار عالوه بر آنکه از نقطه نظرات یک متخصص در خصوص نوع
یا میزان مصرف مکمل مطلع می شوید  ،می توانید در خصوص برهم کنش یا عوارض جانبی احتمالی مکمل مورد نظر با داروهای مصرفی خود یا ترکیبات خاص غذایی
اطالعات کسب کنید .مواد ممنوعه  :برخی از مکمل های غذایی ممکن است واجد موادی نظیر هورمون ها و افدرین باشند که توسط کمیتۀ بین المللی المپیک به عنوان
مواد ممنوعه در نظر گرفته شده و در صورت مصرف  ،جواب آزمایش دوپینگ مثبت خواهد بود .
افزودن این گروه مواد ممنوعه به مکمل های غذایی توسط برخی شرکت های سود جو صورت می گیرد تا مصرف کننده را مجاب کنند که مصرف محصول مورد نظر ،
اثر بخشی بیشتری دارد  .این اقدامات آیندۀ ورزشی ورزشکار را به خطر می اندازد و اثرات بسیاری نیز بر سالمت فرد خواهد داشت لذا باید از مصرف این گروه مکمل ها
به طور جدی پرهیز کرد .
ج��واب :منیزیم  .این ماده برای سنتز هورمونهای جنس��ی (استروژن و آندروژن) و برای انتقال دهنده
های عصبی (دوپامین و نوراپی نفرین) مهم است.
روی  .این ماده برای تولید هورمون تستوسترون ضروری است.
ویتامی��ن  . Eبرای تولید هورمونهای جنسی و پروستاگلندین ها (هورمون تولیدمواد موجود در مایع منی)
الزم است.
ویتامین  . Cبرای تولید هورمونهای جنسی ( استروژن  ،پروژسترون و آندروژن) الزم است.

سوالمک
ملی به م�ن مع
عملکرد دستگاه گو رفی نمایید که
ار
ش را بهتر بکند.

زمان مصرف این مکمل اهمیتی ندارد
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واد معدن�ی ب�رای برای
سوال:آی�ا م�
نس�ی در مردان وجود
افزایش میل ج
دارد

مص��رف مکمل آرتی ش��وک می تواند تا حدودی در این مورد موث��ر باشد.کپسول آرتی شوک حاوی
 400میل��ی گرم عصاره گیاه آرتی شوک(کنگر فرنگی) م��ی باشد که بهتر است روزانه  3کپسول همراه با
وعده غذایی مطابق دستور پزشک مصرف شود.

بهترین زمان
زمانی است؟

مصرف قرص کلسیم چه

آیزن پالس برای جبران کم خونی های ناشی از سوئ تغذیه و کمبود آهن مفید می باشد.مصرف این
مکمل بویژه در دوران بارداری و شیردهی که بدن نیاز بیشتری به آهن دارد توصیه می شود .این قرص را
روزانه  1الی  3عدد مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید.

لطف ًا در مورد کپس�ول آوژن اطالعات
بدهید..

مکمل آوژن برای پیشگیری از از عارضه پیر چشمی و ضعف بینایی در اثر کهولت سن،تقویت بینایی
و حفظ رطوبت الزم چشم الزم و سودمند است و حاوی لوتئین،مس و برخی ویتامین ها می باشد.

زین��ک در اف��راد الغر می تواند باع��ث افزایش اشتها شود .مورد افزایش قد فق��ط در صورت باز بودن
صفحات رشدی امکان پذیر است.

می خواست�م ببینم در صد جذب مواد
مغذی از مکمل ها چقدر است؟

آیا مصرف مکمل ها در سوخت و ساز
قند تاثیر و در بدن عوارض دارد؟

با توجه  به شرایط شما توصیه می شود از مکمل کلسیم و در صورتی که پزشک تجویز
ک��رده باش��د از استئوفوس استفاده شود .بهتر است برای پیشگی��ری از بیماریهای مختلف از
جمله بیماری قلبی از مکمل های امگا  3و مولتی دیلی بصورت گذرا برای اطمینان از تامین
ویتامین ها و مواد معدنی استفاده کنید.

درمان این بیماری به شدت و مرحله آن بستگی دارد .در مراحل اولیه رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی
می تواند عالئم آن را برطرف کند .ولی در مراحل پیشرفته می تواند منجر به بروز بیماری دیگر کبدی نیز
شود( .برای اطالعات بیشتر به مقاله «مراقب باشیم کبد مان چرب نشود» در این مجله مراجعه شود )

آی�ا آزمایشی ب�ر
ای اینک�ه بدانم چه
ویتامینی از بدنم
کم شده وجود دارد؟

آی�ا مص�رف مکمل زین�ک تاثیری در
چاقی و یا افزایش قد دارد؟

در صد جذب مواد مغذی از مکمل ها معموالً برابر و یا گاهی باالتر از مواد غذایی است.

مصرف هر چیزی می تواند عوارض جانبی ایجاد کند و نباید بیش از دوز تولید شده در طوالنی مدت
مصرف شود.

لطف ًا م�را راهنمائی کنی�د  :کلسترول
خون�م  ،155قند 94و  30در صد پوکی
استخوان دارم .چه ن�وع قرص مکمل
استفاده کنم؟

خانمی هستم که ی�ک ماهه باردارم و
مشکل کم خونی دارم .آیا می توانم از
قرص آیزن پالس استفاده کنم؟

راهه�ای درمان کبد چ�رب را توضیح
ال برطرف می گردد؟
دهید آیا کام ً

آزمایش��ات مختلف��ی برای این مورد وج��ود دارد  .از روی عالیم بالینی که ب��رای فرد ایجاد می شود
آزمایشات انجام می گیرد ولی در فردی که هیچ گونه عالئم بالینی ندارد نیاز به انجام آزمایش نیست.

درمان این بیماری به شدت و مرحله آن بستگی دارد .در مراحل اولیه رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی
می تواند عالئم آن را برطرف کند .ولی در مراحل پیشرفته می تواند منجر به بروز بیماری دیگر کبدی نیز
شود( .برای اطالعات بیشتر به مقاله «مراقب باشیم کبد مان چرب نشود» در این مجله مراجعه شود )

مادرم  63سال دارد .می خواستم بدانم از
چه مکمل هائی استفاده کنند بهتر است.
در ضمن مبتال به دیابت نیز می باشد.
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حکیمان مشاوره می دهند

حکیمان میدانند و دوست دارند بدانید:
مکمل های غذایی به فرآورده هایی شامل ویتامین ها ،مواد معدنی ،اسیدهای آمینه ،فرآورده
های گیاهی و طبیعی گفته می شود که از راه دهان مصرف شده (تزریقی نیستند) و به عنوان
مکمل در رژیم غذایی افراد استفاده می شوند .آنها حاوی مواد مغذی بوده  ،فقدان و یا کمبود
ی�ک ی�ا چند ماده مغذی اولیه در رژیم غذایی را تکمیل می نمایند و از طریق ارتقاء عملکرد
و ی�ا پیشگیری از اختالالت دستگاههای مختل�ف بدن موجبات افزایش سالمت را فراهم می
کنن�د ضمن ًا هیچگونه ادعای تشخیص پیشگیری و یا درمانی از یک بیماری خاص را ندارند و
شامل یکی از موارد زیر می باشند :ویتامین ها ،امالح ،گیاهان و مواد طبیعی ،اسیدهای آمینه
و هر ماده رژیمی دیگری که به منظور افزایش Total Dietaryمورد استفاده قرار گیرد و یا
هر ماده تغلیظ شده ،متابولیت شده  ،تشکیل شده استخراج شده و یا ترکیب شده از مواد و
اجزاء احصاء شده قبلی را شامل می شود.

هنگام خرید مکمل های غذایی باید به نکات زیر توجه کنید:
 توج�ه به تائیدیه محصول از وزرات بهداش�ت  ،درمان و آموزش پزشکی که برای مکمل هاب�ه صورت شم�اره ای به نام ()IRCکه به صورت برچسبی فارس�ی روی قوطی محصول درج
می گردد.
 توجه به تاریخ انقضاء شماره برچسب تولید ،اسم شرکت وارد کننده تهیه مکمل ها فقط از طریق داروخانه ها توجه به نام و شرایط شرکت تولیده کننده و مواد موثره مکمل خریداری شده -توجه به وجود ترکیبات دیگر در برچسب مکمل

خال�ی شدن استخوان از مواد سازن�ده آن را پوکی استخوان می گوین�د .به طوری که گاهی
فشاره�ای کوچک مثل خم شدن یا بلند کردن یک وسیله سنگین و یا حتی سرفه می تواند
موج�ب شکستگی استخوان گردد .این بیماری را بیم�اری خاموش نیز می نامند چون در آن
استخوان ها بدون هیچ عالمتی پوک می شوند و زمانی عالیم درد و شکستگی بروز می کند
ک�ه بیم�اری در مرحله پیشرفت است .حتی اگر شکستگ�ی رخ ندهد پس از گذشت چندین
سال  ،عالیمی چون کمردرد و خمیدگی قامت ایجاد می شود که ناشی از شکستگی و یا خرد
شدگ�ی استخ�وان های مهره های کمری می باشد.یک زن از هر دو زن و یک مرد از هر چهار
مرد باالی  50سال در طول زندگی خود شکستگی های ناشی از پوکی استخوان را تجربه می
کنن�د .برای داشتن استخوان های سالم و قوی از سنین نوجوانی و جوانی با مصرف مناسب و
کافی کلسیم و داشتن برنامه ی ورزشی به فکر چاره باشید .کلسیمی که به طور مرتب و منظم
روزانه مورد مصرف قرار گیرد ،موثر ومفید خواهد بود .مقدار مناسب کلسیم در روز برای افراد
با شرایط طبیعی بدن  2000میلی گرم است.برای افراد مبتال به پوکی استخوان همه انواع رژیم
های تغذیه ،باید حاوی کلسیم و ویتامین  Dباشند .مکمل هایی که به صورت مولتی ویتامین،
کلسی�م و ویتامین  Dهم دارند بسیار موثرتر هستند ،زیرا کمبود ویتامین  Dدر خون ممکن
است موجب کمبود کلسیم در بدن شود.
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حکیمان
مینویسند
چرا باید ازمکملها استفادهکرد؟

چرا باید ازمکملها استفادهکرد؟

چرا باید ازمکملها استفادهکرد؟
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حکیمان مینویسند

کودکان با خالقیت،کنجکاوی و انرژی بی نهایت به دنیا می آیند

نشانههایی ازکودک کامال سالم

میننیه پندیت (استاد تغذیه کودکان در هند)-ترجمه: :ریحانه دانشمند(کارشناس ارشد تغذیه از دانشگاه تهران) کودکان به صورت نرمال اشتهای
خوبی دارند که این تمایل تنها شامل غذا نمی شود .غذاهایی که خیلی چرب یا تزیین شده باشند می توانند اشتهای کودک را بر
انگیزند .برای مثال کودکان غالبا جذب غذاهایی با طعم شیرین می شوند .اگر کودکان بیش از اندازه تمایل به غذاهای آماده ،انواع
نوشابه و سودا ،آب نبات ،بستنی ،و بقیه ی غذاهای کم کیفیت نشان دهند ممکن است سالمتی خود را به خطر بیندازند .والدین باید
در انتخاب غذاهای آماده و شیرینی ها برای کودکانشان بیشتر دقت کنند.

 -1داش�تن ان�رژی بی حد و م�رز ،خالقیت و
ش�ادابی

کودک��ان سال��م از صب��ح تا شب ب��دون این¬که
خسته یا کسل شوند بازی می¬کنند .آنها مطمئناً
زمان¬های��ی را برای استراحت کوت��اه نیاز دارند
ام��ا زمانی که بی��دار هستند ،پر ان��رژی و فعالند.
ب��ه همین دلی��ل ،والدین اغلب در کن��ار آمدن با
کودکانش��اندچ��ارمشک��لم��یشون��د.
ی��ک بچ��ه ی سالم ب��ا ی��ک روح ماجراج��و ،به
زندگ��ی می نگرد .از روی��ا و جاه طلبی برای بازی
کردن،باورپذی��ری و خیال باف��ی نیرو می گیرد و
هم��ه ای این ه��ا باعث رشد او م��ی شوند و به او
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کمک م��ی کنند تا در زندگی به رویاهایش دست
یاب�� .د
 -2داش�تن اش�تیاق و اش�تهای خوب

کودک��ان به صورت نرمال اشتهای خوبی دارند که
ای��ن تمایل تنه��ا شامل غذا نمی ش��ود .غذاهایی
ک��ه خیلی چرب یا تزیین ش��ده باشند می توانند
اشتهای کودک را ب��ر انگیزند .برای مثال کودکان
غالبا ج��ذب غذاهایی با طعم شیری��ن می شوند.
اگ��ر کودک��ان بیش از ان��دازه تمایل ب��ه غذاهای
آم��اده ،انواع نوشابه و س��ودا ،آب نبات ،بستنی ،و
بقی��ه ی غذاهای کم کیفیت نش��ان دهند ممکن

اس��ت سالمتی خود را به خط��ر بیندازند .والدین
بای��د در انتخاب غذاهای آماده و شیرینی ها برای
کودکانش��انبیشت��ردق��تکنن��د.
بچ��ه سال��م عالوه ب��ر اشتها به غذا ،ب��ه چیزهای
دیگری مانن��د دوست داشتن و ماجراجویی عالقه
و اشتیاق نشان می دهد .کودکان با کنجکاوی بی
نهای��ت متولد می شوند .همان ط��ور که کودکان
بزرگ می شون��د این کنجکاوی در عالقه به بازی
حل معم��ا ،پازل و در کل ،تمام چیزهایی که باید
کشف شون��د ،بروز می کند .کودک��ان همواره در
ح��ال پرسیدن هستند و عالقه ی زیادی به داخل
شدن در زندگی دارند؛ هم چنین همواره به دنبال

عش��ق و دوستی هستند .کودکان در دوست شدن   خاطر بسپارن��د و صحنه¬ها ،انسان¬ها و اتفاقات
باکودکان هم سنشان یا افراد بالغ ،مشکلی ندارند .را در ذه��ن خودش��ان بازسازی کنن��د .به همین
به کمک ق��وه ی تخیل قویشان ،آن ها می توانند ترتی��ب احساس��ات و عواطف ،تخی��ل ،خالقیت،
اسباب¬بازی¬ه��ا ،حیوان��ات ،سنگ¬ها و تقریباً آرزو و برنام��ه ب��رای آینده یا رویاه��ا همه و همه
هرچیزی را که با آن ارتباط دارند ،دوست بدارند .بر پای��ه¬ی حافظه هستند .حافظ��ه شالوده¬ی
توانایی دوست یاب��ی نشانه¬ای بر سالمت و رشد سالمت��یوشادمان��یاس��ت.
مناس��بک��ودکاس��ت.
-3خ�وابعمی�ق

کودک��ان سال��م از خ��واب عمیق لذت م��ی برند.
فعالیت¬ه��ای فیزیکی و ذهن��ی که انرژی زیادی
به ک��ار م��ی گیرند،باعث می¬شون��د که کودک
خ��واب عمیق و توام با آرام��ش داشته باشد.وقتی
کودک سال��م ،می¬خوابد ،کابوس و خواب¬های
پریش��ان او را آزار نمی¬دهد .این امر به خاطر بر
ه��م خوردن تع��ادل در مغز و سیست��م عصبی به
دلی��ل افراط در رژیم روزان��ه و شرایط محیطی به
وجود می¬آید .برنامه های ناخوشایند و نامناسب
تلویزی��ون ،فیلم¬ها و انواع دیگ��ر محرک¬های
مغزی ،وقتی با رژیم غذایی بی کیفیت همراه شوند
می¬توانن��د باع��ث به وجود آم��دن خواب¬های
پریش��انوترسن��اکشون��د.
- 4حافظ�هوتخی�لخ�وب

حافظ��ه¬ی خ��وب یک��ی دیگ��ر از نشانه¬های
سالمت��ی است .حافظ��ه پایه¬ی ان��واع یادگیری
اس��ت .یادگیری راه رفتن ،یادگیری
کنت��رل ادرار و مدف��وع،
ح��رف زدن ،خوان��دن،
نوشت��ن و عمل به تمام
محاسبات ب��ر پایه¬ی
حافظه¬ ص��ورت می
گی��رد .کودک��ان یاد
می¬گیرند که حروف،
اع��داد و کلم��ات را به

 -5ف�ارغ ب�ودن از عصبانیت ،ترس و س�ایر
احساس�اتمنفی

احساس��ات منف��ی با مشک�لات جسم��ی ارتباط
مستقیم دارد .به عنوان مثال در کشورهای شرقی،
عصبانیت به عنوان «درد کبد» شناخته می¬شود.
بر اساس باور آن¬ها ،رخوت و سایر مشکالتی که
اغل��ب برای کبد پیش می¬آی��د به دلیل خوردن
زیاد گوشت حیوانات ،غذاهای بیش از اندازه پخته
ش��ده و نمک معدنی اس��ت .غذاهایی از این قبیل
با جری��ان طبیعی انرژی زمی��ن در قسمت باالی
سمت راست ب��دن تداخل دارن��د .در این حالت،
ان��رژی ساکن ،و در کبد جم��ع می¬شود .پس از
آن مانن��د یک آتشفشان ،ای��ن انرژی ذخیره شده
ب��ه طور متناوب به بیرون ف��وران می¬کند که ما
اس��م آن را عصبانیت می¬گذاری��م .کودکانی که
طبیع��ی و سالم هستند این انرژی ساکن را ندارند
درنتیج��هب��هن��درتعصبان��یمی¬شون��د.
 -6واکنش ش�اد به محیط

کودکان سالم با عالقه به محیط اطرافشان واکنش
نشان می¬دهند .کودکان قادرند به صورت اصلی
و قابل انعطاف ب��دون این¬که برنامه-ی خاص یا
الگوی��ی برای فکر و رفتارش��ان داشته باشند ،شاد
باشن�� .د
فکر باز نیز یکی از خصوصیات کودکان سالم است.
آن¬ه��ا می¬توانند از ایده¬ه��ا و موقعیت های
جدید ب��دون داشتن قضاوت یا تص��ور قبلی لذت
ببرن��د .کودکان معموالً نسب��ت به بزرگساالنی که
سع��ی می¬کنند مجموع��ه قوانین خود را رعایت
کنند ،انعطاف پذیرترند .کودکان بازگشت¬پذیری
خوب��ی دارند یعنی قادرند پس از بیماری ،شکست
یا سختی به حالت اولیه¬ی خود برگردند و بازی
وفعالی��تخودش��انراازس��ربگیرن��د.
 -7ش�گفتی ،حیرت و قدردانی

کودک��ان از هم��ه چی��ز شگف��ت زده می¬شوند.
آن¬ه��ا به ط��ور ذاتی هر چیز را ی��ک سویه نگاه
می کنند و برای زندگ��ی به عنوان انسان بر روی
زمی��ن ،شکرگزارن��د .قدردانی آن¬ه��ا به صورت
س��اده در لذت آن¬ها از زندگی یا در بیان خالص
عالقهومهربان��یآن¬ه��اخالص��هم��یش��ود.
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در تغذیه و مراقبت از مو
با استف��اده از مکملهای تغذی��ه پرورتینول
میت��وان موها را احی��اء کرد .ب��ا لیپوزومها
میتوان به موها حجم داد؛ تغذیه با بیوپپتیدها
ری��زش موها را متوق��ف میکن��د؛ تغذیه با
ویتامی��ن  Eباعث براق شدن موها میشود و
تغذیه با عصارههای بابونه ،گنهگنه قرمز و گل
گندم باعث درخشان شدن رنگ طبیعی موها
میگردد.اسطوخودوس خاصیت معجزهآسای
آرام بخشی دارد .از عرق این گیاه برای آرامش
موهای خود در هنگام شستشو استفاده کنید.
ب��رای تغذیه بهت��ر موهای خ��ود بهتر است
روزانه ماه��ی ،آووکادو ،تخممرغ و سبزیجات
سبز مص��رف کنید.اجازه دهید موهایتان به
صورت طبیعی خشک شون��د .حرارت باعث
از بی��ن رفت��ن بافت پروتیین��ی موهای شما
میگردد.اگر موهای شما خشک است از یک
ماسک مو تغذیهکننده مثل عصاره بابونه و یا
جوانه گندم استفاده کنید.بررسیهای انجام
گرفته روی علل ری��زش مو نشان داده است
در برخی از م��وارد امکان پیشگیری و مقابله
ب��ا ریزش موها و نازک شدن آنها وجود دارد،
در حال��ی که در موارد دیگ��ر اقدامات انجام
گرفته چن��دان مؤثر نیستند.ب��رای مثال در
م��ورد علل ژنتیکی اقدام��ات چندان کارساز
نیستن��د حال آنکه در برخی م��وارد دیگر با
تغییرات��ی در برنامه غذایی میت��وان مانع از
ریزش موها شد و یا مقدار ریزش آن را تا حد
زیادی کم و کنت��رل کرد .از آنجایی که جزء
اصل��ی سازنده موها پروتئی��ن است ،مصرف
موادغذای��ی غن��ی از پروتئی��ن ب��رای حفظ
سالمت موها ض��روری است .البته باید توجه
داشت مصرف پروتئین ب��ا چربی زیاد همراه
نباش��د ،زیرا چربی زیاد ،سط��ح تستسترون
را که ب��ا ریزش موها مرتب��ط است ،افزایش
میدهد.استفاده از پروتئینهایی مانند ماهی،
مرغ ،جگ��ر گوساله ،پنیر کمچرب ،تخممرغ،
بادام ،لوبیا و ماست از جمله موادغذایی مفید
است .افزودن شیر سویا به برنامه غذایی نیز به
دلیل باال بودن سطح پروتئین موجود در آن
و همچنین پائین بودن چربیها مضر توصیه
میشود.سالم��ت موها نیز مانند سالمت بدن
در گرو پیروی از ی��ک برنامه غذایی متعادل
اس��ت .در این برنام��ه ،موادغذایی متعلق به
گروههای مختلف بای��د روزانه مورد استفاده
قرار بگیرند.

شماره  - 1شهریور ماه 1391

37

حکیمان مینویسند

حذف ترکیبات مهم از رژیم های غذایی عاملی
برای بروز آلزایمر

خاطراتم کو؟

فرهاد پوپل(دانشجوی داروسازی از دانشگاه اصفهان) امروزه با توجه به صنعتی شدن و تغییر تغذیه
ای،بدن انسان در مواجهه با بسیاری از مواد شیمیایی و سموم مضر قرار گرفته و بسیاری از
ترکیبات ضروریبرای بدن از رژیم غذایی حذف شده اند.وجود تعدادی از این ترکیبات برای
داشتن مغزی سالم و پیشگیری از بروز بیماری ها و عوارض مغزی مثل آلزایمر در سنین باالتر
اجتناب پذیر می نماید.

تم��ام سلولهای بدن با افزایش سن به مرور،کارآیی
خ��ود را از دست می دهند .مغز نی��ز از این قاعده
مستثناً نیست.هم��ه ما فراموشی و کاهش عملکرد اسید فولیک باع��ث تبدیل اسید آمینه به متیونین
مغ��زی در سنین باال را ی��ا دیده ایم یا تجربه کرده در ب��دن می گرددکم ب��ودن اسید فولیک دریافتی
ایم.عوام��ل مختلفی میتوانند این سرعت را افزایش روزانه می تواند باعث افزایش هموسیستئین شود.
دهند،ک��ه یکی از مهمترین آنها استرس اکسیداتیو نتیجه بررسی ه��ای دانشمندان نشان می دهد در
افرادی ک��ه مقادیر کافی از اسی��د فولیک دریافت
ناشی از رادیکالهای آزاد است.
رادیک��ال های آزاد طی واکن��ش های متابولیسمی نم��وده اند خطر ابت�لا به بیم��اری آلزایمر کاهش
بط��ور طبیعی در ب��دن تولید ش��ده و موجب بروز نشان داده است.همچنین احتمال بیماریهای قلبی
تغیی��رات و آسیب هایی در غش��ای سلولی و ماده و عروق��ی در آنها  55درصد کاهش می یابد که در
وراثتی و حت��ی مرگ سلول م��ی گردند .هر چند کاهش سرعت تخریب مغز موثر است.
رادیک��ال های آزاد بط��ور طبیعی در ب��دن تولید
ویتامین (B1تیامین)
می شون��د ،ولی عوامل محیطی
کمب��ود ای��ن ویتامی��ن در فرد
مانن��د اشع��ه م��اوراء بنف��ش،
میتوان��د باعث دمانس می گردد.
تاب��ش رادیواکتیو ،دود سیگار و
الکل میزان ای��ن ماده را در بدن
آلودگ��ی هوا م��ی توانند میزان
ویتامین C
کاهش م��ی دهد.ول��ی در افراد
این ترکیب��ات را افزایش دهند.
این ویتامین میتواند
ب��دون نق��ص این ویتامی��ن نیز،
دانشمندان معتقدند که رادیکال
از بیماریهای قلبی و
مص��رف ای��ن ویتامی��ن میتواند
های آزاد در فرایند پیری نقش
عروقی و همچنین از
سرع��ت تخریب مغ��ز را کاهش
دارن��د و دالی��ل دیگ��ری مثل سکته مغزی جلوگیری
دهد.مطالع��ات نش��ان داده ک��ه
کاهش برخی مواد مثل فولیک کند.دیده شده که این
تیامی��ن در افراد مبتال به آلزایمر
اسید ،میتوانن��د بر تخریب مغز ویتامین میتواند تا 54
کاه��ش یافته اس��ت.از این ماده
اثر داشته باشند.
درصد ریسک سکته
حتی برای درمان کمکی آلزایمر
زوال
یا
دمانس
البته در اینجا به
مغزی را کاهش دهد.
نیز استفاده می شود.
عقلی نیز باید اشاره کرد.دمانس
به ه��ر گونه کاه��ش فعالیت مغز ک��ه در عملکرد
ویتامین B6
روزان��ه فرد اخت�لال ایجاد می کن��د میگویند.این
عارضه ب��ه طور گسترده در بیم��اری های تخریب ای��ن ویتامین نی��ز همانن��د فولی��ک اسید،میزان
کننده عصبی مانند آلزایمر و سکته مغزی مشاهده هوموسیتئی��ن را پایین می آورد.البته در مطالعات،
م��ی شود.امروزه با توجه ب��ه صنعتی شدن و تغییر بیشت��ر بر پیشگی��ری از بیماریه��ای قلبی عروقی
تغذی��ه ای،بدن انسان در مواجهه با بسیاری از مواد تاکی��د شده،ول��ی بیماریهای عروق��ی میتوانند بر
شیمیای��ی و سموم مضر قرار گرفت��ه و بسیاری از عملکرد مغز اثر بگذارند.
ترکیب��ات ضروریبرای بدن از رژی��م غذایی حذف
ویتامینB12
شده اند.وجود تعدادی از این ترکیبات برای داشتن
مغ��زی سال��م و پیشگی��ری از بروز بیم��اری ها و این ویتامین نیز می��زان هوموسیستئین را کاهش
عوارض مغزی مثل آلزایمر در سنین باالتر اجتناب م��ی دهد.حت��ی برخی شواهد نش��ان می دهد که
مهمتری��ن عامل افزای��ش هوموسیستئین در افراد
پذیر می نماید.
اسید فولیک:
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ب��االی  60سال،کمبود ای��ن ویتامی��ن است.البته
ارتب��اط این ویتامین با آلزایم��ر،در مطالعات،کمتر
از فولی��ک اسی��د و ویتامی��ن  B6است.همچنین
ای��ن ویتامین می تواند ریسک ابتال به افسردگی را
کاه��ش دهد.دیده شده که %30بستری شدگان به
دلیل افسردگی،کمب��ود  B12دارند.البته مکانیسم
آن هنوز مشخص نیست.افسردگی می تواند یکی از
عوامل تخریب مغز باشد.
ویتامین C

این ویتامین میتواند از بیماریهای قلبی و عروقی و
همچنین از سکته مغزی جلوگیری کند.دیده شده
که این ویتامین میتواند تا  54درصد ریسک سکته
مغزی را کاهش دهد.
سلنیم

سلنی��م از رسوب چرب��ی در دیواره رگ جلوگیری
میکند.بنابرای��ن به صورت غیر مستقیم بر این روند
تاثیر می گذارد.
روی

روی در رشد مغز کودکان موثر است.همچنین برای
ساخ��ت مواد ناقل شیمیایی در مغزبه این ماده نیاز
است.
ال-کارنیتین()L-Carnitine

ای��ن ترکی��ب میتوان��د استرسه��ای اکسیداتیو را
کاهش دهد و روند کندشدن فعالیت میتوکندریها
را کاه��ش دهد.بنابراین هم به ص��ورت مستقیم و
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ه��م غیر مستقیم می تواند از این عارضه جلوگیری
کند.
کولین

در آزمایش��ات دیده شده که ای��ن ترکیب میتواند
حافظ��ه را در موشه��ای پی��ر بهب��ود بخشد.البته
مکانیس��م آن هنوز مشخ��ص نیست.وبرخی آنرا با
کاه��ش هوموسیستئین مرتبط م��ی دانند ،برخیاز
این ترکیب در درمان کمکی آلزایمر و به طور کلی
دمانس نیز استفاده می شود.
کو آنزیم کیوتن

این ترکیب به ط��ور طبیعی در بدن انسان ساخته
میشود،ولی به مرور زمان با افزایش سن کاهش می
یابد.این ترکیب میتواند با خاصیت آنتی اکسیدانی
خ��ود،از بسی��اری از ع��وارض پیری ک��ه منجر به
تخریب مغز می شون��د جلوگیری کند.مثل رسوب
چربیها،استرسهای اکسیداتیو و ...
امگا 3

ای��ن ترکی��ب میتوان��د از رسوب چربیه��ا در رگها
جلوگی��ری کند.همچنی��ن دیده ش��ده که کسانی
که ماه��ی مصرف می کنند(که غنی از این ترکیب
است)کمتر دچار سکته مغزی و آلزایمر و سایر انواع
دمانس می شوند.از ای��ن ترکیب در درمان کمکی
بسیاری از بیم��اری های روان��ی و مغزی،همچون
بیم��اری دوقطبی،اسکیزوفرنی،افسردگی و دمانس
استفاده می شود.
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کمردرد
کمر درد یک��ی از شایع ترین مشکالت ستون
فقرات کم��ر در انسان اس��ت و نقش عضالت
کمری و رفتار آن در حرکات روزمره از اهمیت
خاصی برخ��وردار م��ی باشد .رفت��ار حرکتی
مناسب مفاص��ل ران و زان��و در انجام حرکات
نرم و بدون است��رس براساس بیومکانیک می
تواند سالمت حرکتی ست��ون فقرات را تامین
کند ،بطوریکه وج��ود حرکات دقیق و مناسب
در مفاص��ل ران و زان��و در زنجی��ره حرکتی با
ست��ون فقرات کمری می تواند برآیند و تبدیل
نیروه��ای وارده به مهره های کمری را مناسب
تر و کارآمدت��ر در جهت افزایش بازده حرکتی
نماید.نتايج يك تحقيق نشان ميدهد،استفاده
از طب مكمل و روشهاي جايگزين درمانهاي
رايج پزشكي بر روي بيماراني كه دچار كمردرد
مزم��ن هستند دربهب��ود و درم��ان آنها نقش
موثري دارد .روشهاي درمان جايگزين استفاده
ش��ده در اين تحقيق شام��ل «ماني پوالسيون
طب سوزني» ،ماساژ مديتيشن و تمركز روحاني
و انرژي درماني بوده است .بر اساس اين تحقيق
بيم��اران در حين انجام اين درمانها تحت هيچ
ن��وع درمان مداخلهاي ق��رار نداشتند و فقط از
داروه��اي NSAIDsاستف��اده مينمودن��د.
نتايج اين تحقيق نش��ان داد كه از ۱۵۰بيمار
شركتكنن��ده در اي��ن ط��رح تحقيقات��ي 
۵۴درص��د افراد گروه مان��ي پوالسيون پس از
يك هفته از اتمام جلسات درماني از كاهش درد
خود اظهار رضايت نمودند  .اين احساس رضايت
در گ��روه ماس��اژ ۳۸درص��د ،در گ��روه انرژي
درمان��ي ۳۰درص��د،در گ��روه ط��ب سوزني
۲۵درص��د و در گ��روه مديتيش��ن ۲۷درصد
بود .تحقيقات مختلف نشان ميدهد كه تقريبا
 ۸۰ت��ا ۹۰درصد م��ردم در جوام��ع پيشرفته
ي��ك ب��ار در زندگي خ��ود كم��ردرد را تجربه
ميكنن��د و از اين تع��داد ح��دود ۵۰درصد،
از درمانهاي رايج پزشكي نتيجه قطعي نگرفته
و مبتال ب��ه كمردرد مزمن ميشوند .همچنين
مطالعات نشان دادهاند كه از ميان بيماران مبتال
ب��ه كمردرد ح��دود ۳/۱درصد آنه��ا به همراه
استف��اده از درمانهاي رايج پزشكي از درمانهاي
جايگزي��ن طب مكمل نيز استف��اده نمودهاند.
درمانهاي ط��ب رايج شامل دارو درماني (ضد
التهابهاي غي��ر استروئي��دي و استروئيدهاي
خوراك��ي) و درمانهاي مداخل��هاي نيز شامل
تحريك الكتريك��ي و بطور كل��ي فيزيوتراپي
مرسوم و تزريق موضعي دارو ميباشد.

شماره  - 1شهریور ماه 1391

39

حکیمان مینویسند

برای پیشگیری از ابتال به بیماری کبد چرب  8راه پیشنهاد می کنیم

اگر از ما می شنوید الکل نخورید

بسته به نوع بیماری (کبد چرب الکلی یا غیرالکلی) علت بیماری متفاوت است .در مبتالیان به کبد
نازنین جلیلیان(دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکی)
چرب الکلی ،مهمترین عامل خطر ،همان مصرف زیاد الکل است .تقریبا تمام افرادی که معتاد به الکل هستند ،بیماری کبد چرب را با خود دارند.
علت ایجاد بیماری به خصوص بیماری کبد چرب غیر الکلی ،دقیقاً مشخص نیست .هر چند که برخی از مبتالیان ،ظاهرا هیچ یک از عوامل خطر را
ندارند .کلسترول یا تری گلیسیرید باال ،فشار خون باال،دیابت ،چاقی ،سوء تغذیه ،کاهش سریع وزن از جمله عوامل مستعد کننده ی کبد چرب
هستند.
وج��ود مق��داری چربی در کبد ه��ر انسان طبیعی
اس��ت ،اما در صورتی که ای��ن میزان از  5درصد تا
 10درصد وزن کبد بیشتر باشد ،در این حالت می
گویند فرد به کبد چرب مبتالشده است.کبد چرب
ممکن است در اثر مصرف ب��االی الکل ایجاد شود
که در این حالت به آن کبد چرب الکلی می گویند.
نوع دیگر بیماری کبد چرب که شایع ترین بیماری
کبدی در ایران است ،بیماری کبد چرب غیر الکلی
(استئالؤ هپاتیت) می باشد .در این حالت چربی ها
در کبد تجمع کرده و باعث التهاب در آن می شوند
بدون آنکه آسیبی به کبد برسانند.
علت ابتال به بیماری کبد چرب
بسته به نوع بیماری (کبد چرب الکلی یا غیرالکلی)
علت بیم��اری متفاوت اس��ت .در مبتالیان به کبد
چرب الکلی ،مهمتری��ن عامل خطر ،همان مصرف
زی��اد الکل است .تقریبا تمام اف��رادی که معتاد به
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باشند.
راه های پیش گیری از ابتال به بیماری کبد چرب:
بای��د ب��ه ای��ن نکته توج��ه داشت ک��ه کبد چرب
درمان قطعی ندارد.به منظ��ور کنترل و جلوگیری
از پیشرف��ت بیماری و نیز ممانع��ت از آسیب های
جدی به کبد لطفاً:

الک��ل هستند ،بیماری کبد چ��رب را با خود دارند.
علت ایج��اد بیماری به خصوص بیماری کبد چرب
غیر الکلی ،دقیقاً مشخص نیست .هر چند که برخی
از مبتالی��ان ،ظاهرا هی��چ یک از عوام��ل خطر را
ندارند .کلسترول یا تری گلیسیرید باال ،فشار خون
باال،دیابت ،چاقی ،سوء تغذیه ،کاهش سریع وزن از
جمله عوام��ل مستعد کننده ی
کبد چرب هستند.
عالئم این بیماری کدامند؟
مبتالی��ان ب��ه کب��د چ��رب نوع دیگر بیماری کبد
چرب که شایع ترین
غیرالکلی ،معموال بدون عالمت
هستند و ی��ا عالئم اندکی نشان بیماری کبدی در ایران
م��ی دهند .بیماران ممکن است است ،بیماری کبد چرب
غیر الکلی (استئالؤ
ضع��ف ،خستگی و ب��ی حالی،
یرق��ان خفی��ف و درد در ناحیه هپاتیت) می باشد .در
فوقانی سمت راست شکم داشته این حالت چربی ها در

 -1وزن خ�ود را کاه�ش
دهید:

در صورتی که اضافه وزن دارید،
حتم��ا وزن خود را کاهش دهید.
ای��ن کاه��ش وزن م��ی تواند به
کاه��ش چربی کب��د کمک کند.
کاه��ش وزن باید ح��دود نیم تا
یک کیلو در هفت��ه باشد .اضافه
وزن سری��ع ،م��ی توان��د سی��ر

مکمل درما نی

بیماری را بدتر کند.
کنید:

 -2می�زان کربوهیدرات دریافتی خود را کنترل

تا حد ممکن از مصرف قندهای افزودنی ،برنج سفید،
نوشیدنی های قندی و شیرینی ها خودداری کنید.
کاه��ش کربوهیدرات دریافت��ی ،همچنین میتواند
باع��ث کاهش کالری دریافت��ی و در نتیجه کاهش
وزن ش��ود .کربوهیدات ها را می توانید در غذاهای
زی��ر پیدا کنید:نان ،غالت ،برن��ج و پاستا ،میوه ها،
سبزیجات نشاسته دار مانن��د :سیب زمینی ،نخود
فرنگ��ی و ذرت ،همچنین شی��ر و ماست ،حبوبات
وقندهای افزودنی.
 -3می�زان فیبر(س�بوس( دریافت�ی خ�ود را
افزایش دهید:

افزایش فیبر دریافتی می تواند به کنترل قند خون
و سط��ح کلسترول کمک کند که در نهایت به نفع
بهب��ود کبد چرب است .مواد زی��ر مقادیر باالیی از
فیبر را در خود دارند:
میوه های خام و سبزیجات ،غالت کامل ،برنج قهوه
ای ،آرد جو دوسر ،مغزها.
 -4به جای روغن های اش�باع شده ،از روغن
های غیراشباع استفاده کنید.

استف��اده از چربی های سالم م��ی تواند به کنترل
سطح کلسترول کمک کند .چربی موجود در روغن
ماهی ،روغن های گیاهی ،غالت و دانه ها ،آووکادو
و زیت��ون همگی جزء چربی های سالم و غیراشباع
هستن��د .در مقابل ،تا حدممک��ن از مصرف چربی
ه��ا و روغن هایی که در دم��ای اتاق جامد هستند
پرهی��ز کنی��د .این دست��ه  از چربی ه��ا در دسته

ی چربی ه��ای اشباع قرار دارن��د و معموال حاوی
اسیدچ��رب ترانس هستند .استف��اده از روغن های
جام��د می تواند موجب افزای��ش سطوح کلسترول
شود .چربی موج��ود در ترکیبات زیر در این دسته
قرار می  گی��رد ،بنابراین تا ح��د ممکن از مصرف
آن ها خودداری کنید :کره ،گوشت پرچرب ،روغن
حیوان��ی ،خامه،پنیر پر چرب ،بستن��ی ،روغن ترد
کننده شیرینی ها
 -5از مصرف الکل اجتناب کنید.
 -6به طور منظم ورزش کنید.
 -7وزن خود را در حد ایده آل حفظ کنید.
 -8رژیم غذایی متعادل ،غنی از میوه و سبزی
انتخاب کنید.

References:
1. Non-alcoholic fatty liver disease. American
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R.D., L.D. Reviewed by Terri Forehand RN
4. http://www.mayoclinic.com/health/nonalcoholic-fatty-liver-disease/DS00577
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کک و مک
از نظ��ر پزشک��ی ب��ه ای��ن بیم��اری
« »LENTIGOی��ا لک��ه ه��ای پیری می
گویند .لکه های قهوه ای روشن یا تیره ای که
روی صورت یا پشت دست ها ظاهر می شوند
و شبیه کک و مک بزرگ است که اندازه آنها
شاید به  2/5سانتیمتر هم برسد .این لکه ها
در اثر برخورد نور خورشید با پوست و تغییر
رنگ سلول های اپیدرمی پوست به وجود می
آیند .رادیکال ه��ای آزاد سلول اولیه اپیدرم
را تخریب کرده و تخریب  DNAمثل بازی
دومینو  ،پشت سرهم ادامه می یابد .بسیاری
از مردم بطور ارثی در معرض ابتال به این لکه
ها هستن��د  ،پس اگر والدین شما دارای لکه
های قهوه ای روی دست و صورتشان هستند
 ،مراقب خ��ود باشید .خوب کار کردن کبد ،
نکت��ه کلید ی دیگر در جلوگیری از بروز این
لکه ها و حفظ سالمت پوست است .می دانید
ک��ه کبد فیلتر بدن است  .خون از کبد عبور
می کند و مواد زائد و سمی آن در حین عبور،
حذف می شود .اگر کب��د رادیکال های آزاد
را از خون ب��ردارد ،احتمال تولید این لکه ها
خیلی کم می شود .راه کاهش رادیکال های
آزاد در ب��دن  ،مصرف م��واد غذایی و مکمل
ه��ای غنی از آنتی اکسیدان است که مانع از
ادامه تخریب سلول ها شود.
 MSMبه همراه ویتامین: C
( MSMمتی��ل سولفونیل مت��ان) یک فرم
طبیع��ی گوگرد اس��ت که به تولی��د صفرا و
حذف م��واد سم��ی از کب��د و تصفیه خون
کمک می کند .عنصر گوگرد برای تولید آنتی
اکسیدان هایی قوی در بدن به نام گلوتاتیون
الزم است .ویتامین  Cنیز رادیکال های آزاد
را خنثی می کند و اثر تخریبی آنها را از بین
می برد .در صورت وجود میزان باالی ویتامین
 Cدر کب��د  ،مواد سم��ی خیلی کمتر اثر می
گذارن��د .از این رو پوست  ،م��و  ،دندان ها و
ناخ��ن ها سالم تر می مان��د .در ایران چنین
محص��ول تجاری در دسترس همگان نیست.
از این رو بهتر است از مواد طبیعی حاوی این
م��واد استفاده کرد .یک��ی از آنها کلم است .
کلم جزء سبزیجاتی است که هم گوگرد دارد
و هم ویتامین  ، Cخصوصاً کلم بروکسل که
ویتامین Cباالتری دارد.
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روزی جهانی و روزی های سر در گریبان

بحرانی برایتمام فصول
مسئله غذا در جهان دیروز شاید موضوعی انسانی و ارزشی و در حوزه تغذیه،سالمت وبهداشت
نازنین جلیلیان(دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکی)
طرح و شرح می شد ولی در جهان امروزبیشتر به یک موضوع اقتصادی و سیاسی و شاید حربه ای جنگی و اهرم فشاری دراختیار دولتهای
اقتدارگرا تبدیل شده است و همین امرموجب گردیده موضوع غذا  ،بویژه غذای سالم ،سر تیتر دستور جلسات مذاکرات مهم بین المللی قرار گیرد
و بعنوان بحرانی جهانی بیش از پیش مورد عنایت و توجه سردمداران و تصمیم سازان مهم جهان باشد.
 31س��ال پیش  25 ،مهر  ،1360در سالروز تشکیل سازمان بین المللی    FAOاستراتژیک غذا و تغذیه  نمی باشد و تنها می خواهد با نیم نگاهی به انبوه مشکالت
(سازم��ان خواربار و کشاورزی ملل متحد) اتف��اق مبارکی در تقویم رویدادهای و معضالت  تغذیه ای بشر گرفتار امروزی  نظرها را به اهداف اولیه و واالی بنیان
مه��م جهان روی داد و آن نامگذاری این روز تحت عنوان روز جهانی غذا بود تا گذاران این روز مبارک سوق دهد.بدیهی است مشکل غذا مشکلی جهانی است
و هم��ه آحاد جامعه بشری به نوع��ی ازتبعات و عوارض آن
بهانه ای باشد برای جلب  سمع و نظرتمام دولت ها و ملت
متاث��ر هستند و یا
ه��ا  در سرتاسر جهان  به بح��ران همیشه موجود ابوالبشر
می شوند.آنهائیکه
یعنی گرسنگی .
بدیهی است مشکل
مستقیم��ا در تیر
ارزشی
و
انسانی
موضوعی
شاید
دیروز
جهان
مسئله غذا در
غذا مشکلی جهانی
رس ای��ن مشک��ل
شد
می
شرح
و
طرح
وبهداشت
تغذیه،سالم��ت
و در حوزه
است و همه آحاد جامعه
هستن��د یعن��ی
سیاسی
و
اقتصادی
موضوع
یک
به
امروزبیشتر
جهان
ولی در
بشری به نوعی ازتبعات
گرسنگ��ان شای��د
دولتهای
دراختیار
فشاری
اهرم
جنگی  و
ای
شاید  حربه
و
و عوارض آن متاثر
قربانی��ان بالفصل
گردیده
امرموجب
همی��ن
و
است
ش��ده
تبدیل
اقتدارگ��را
هستند و یا می شوند.
باشند ول��ی وقتی
موض��وع غذا  ،بویژه غذای سال��م ،سر تیتر دستور جلسات
آنهائیکه مستقیما در
این گرسنگان برای
مذاکرات مهم بین المللی قرار گیرد و بعنوان بحرانی جهانی
تیر رس این مشکل
تامین غذای خود و
بی��ش از پیش مورد عنایت و توج��ه سردمداران و تصمیم
هستند یعنی گرسنگان
بچه هایشان دست
سازان  مهم  جهان باشد.
شاید قربانیان بالفصل
به خشون��ت بزنند
و
سیاسی
ه��ای
جنبه
بررسی
درص��دد
ای��ن کوتاه نوشته
باشند.
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امنیت جامعه قربانی بعدی خواهد بود.
ام��روزه در حالیک��ه دم از عص��ر اتم،ارتباط��ات و
تکنولوژی می زنیم بیش از  70کشور جهان نیازمند
کمکه��ای غذایی هستند و ای��ن در حالی است  در
بعضی کشورها و خانواده ها غذا بیش از آنکه آنها را
از گرسنگ��ی برهاند و یا ویتامین ها و مواد ضروری
بدن ش��ان را تامین کند ،به اب��زاری لوکس با انواع
ال��وان و تزیین ها برای فخر فروشی ها و سایر بهره
برداری ها تبدیل ش��ده است.بیش از  900میلیون
م��رد ،زن و بچه  در جهان تنه��ا و تنها به غذا  می
اندیشن��د تا روز دیگر زن��ده بمانند و همین مسئله
موج��ب ایجاد مشک�لات عدیده ای م��ی شود  که
گ��اه حتی صلح و آرامش مل��ت ها را بهم می زند و
باع��ث می شود تا عده ای برای تامین غذایی که که
بتواند خودشان و کودکانشان را زنده نگه دارد دست
ب��ه سالح برده و امنیت جانی خ��ود و دیگران را به
مخاطره بیاندازن��د .و این بیانگر آن است که تامین
غذایی خودم��ان کافی نبوده و اگ��ر دیگران از این
باب��ت در مضیقه باشند می تواند آرامش و رفاه ما را
تحت تاثیر قرار دهد.
ب��رای ما ایرانی��ان این موضوع  زمان��ی بیشترحائز
اهمیت می شود که بدانیم  بیش از  800میلیون نفر
از جمعیت  900میلیون نفری گرسنگان جهان هم
قاره ای ها ی ما وساکن قاره آفریقا می باشند.نکته
عجی��ب تر و قابل تامل تر اینکه اکثر آنها  درمناطق
روستای��ی  یعن��ی
هم��ان جاهائیکه
بای��د خودش��ان
تولیدکنن��ده غ��ذا
با شند  ،سا ک��ن
هستند.ب��ا اینک��ه
در مقایس��ه ب��ا
کشوره��ای نسبتا
تامی��ن ب��ه جهت
مواد غذایی
کشورهای آسیایی
و آفریقایی از منابع

دام��ن می زند وجود ناآرامی ه��ای داخلی و جنگ
های خارج��ی بین کشورهاست ک��ه متاسفانه این
فاکتور نیز روز به روز گسترده تر می شود .
ب��ا توجه به آنچه گفت��ه شد می توان  نتیجه گرفت
که  مسئله غذا ب��ا حقوق بشر رابطه دو سویه دارد.
بعضی مشکالت حقوق بشر می تواند موجد و توسعه
دهنده ی فقر غذایی باشد و برعکس فقرغذایی خود
می تواند عاملی برای تعدی به  حریم حقوق انسان
ها شود.هیچکس نمی تواند خود را فارغ از مشکالت
غذایی جهان بداند چرا که مستقیم یا غیر مستقیم
اث��رات زیان بار آن را لمس خواهد کرد .مصیبتی به
این عظمت با  شعاروبرگزاری کنگره و همایش قابل
حل  نیست و باید با انگیزه آستین باال زد و دست به
کار شد چراکه فقر غذایی سونامی وار در حال رشد
طبیعی،سرزمین های حاصلخیز و مواد خام خوراکی و تخری��ب است و دیری نخواه��د پاییدکه دامنگیر
بیشتری برخوردارند،اما ضعف های مدیریتی و عدم تم��ام جوام��ع و افراد خواهد ش��د           .سازمان
وج��ود استرات��ژی مشخ��ص و برنام��ه  ریزی های جهان��ی خواربارو غ��ذا با داشت��ن  169کشورعضو
کارشناس��ی را  و در بیشت��ر م��وارد نب��ود اراده  و درحال حاض��ر بزرگترین موسسه تخصصی سازمان
ملل متحد می باشد که با هدف
تعه��د الزم از سوی مسئوالن امر
اصل��ی زدودن فقر و گرسنگی از
و متولی��ان مردم این سرزمین ها
برای ما ایرانیان
جه��ان تاسیس و ش��روع به کار
گرفت��ار اینگونه مصیبت ها کرده
این موضوع زمانی
کرده اس��ت و برنامه ی اساسی
و میکند.
بیشترحائز اهمیت می
آن تامین و دسترسی فیزیکی و
ترس
دیگر
توج��ه
قابل
مسئل��ه
شود که بدانیم بیش
اقتصادی به غذا برای همه کس
از افزای��ش روزاف��زون تع��داد
از  800میلیون نفر از
و همه جا می باشد          .
گرسنگ��ان در جهان م��ی باشد
جمعیت  900میلیون
                                                                           
که عوام��ل مختلفی ایجاد کننده نفری گرسنگان جهان
اهداف عمده ی این سازمان
ی ای��ن اضطراب اس��ت که یکی
هم قاره ای ها ی ما
عبارتند از:
از مهمترین آنه��ا افزایش قیمت وساکن قاره آفریقا می
)1ارتق�اء سط�ح تغذی�ه و
موادغذایی است که براساس اعالم
باشند.
استاندارده�ای زندگی مردم
مراکز رسمی قیم��ت موادغذایی
در ط��ی سالهای اخیر  43 %افزایش یافته است که کشورهای عضو
این خود ناشی از رشد فزاینده ی درخواست مصرف )2بهبود تولید و توزیع مواد غذایی و فرآورده
کنندگان برای غذا،منابع نفتی و انرژی در بازارهای های کشاورزی
درحال رشد از قبیل چین،هند،ویتنام و ...می باشد  )3بهبود کیفیت زندگی روستاییان در جهان
که افزایش هزینه های منابع نفتی و انرژی مستقیما )4حفاظت ازمنابع طبیعی و ارتقاء وضع توسعه
باع��ث افزایش هزینه ی محص��والت کشاورزی می ی پایدار
فعالیت هایی که   FAOبرای نیل به اهداف مذکور
گردد.
در پیش گرفته شامل موارد زیر می باشد:
عوام�ل مختلف دیگ�ری درایجاد و ش�یوع این الف)کم��ک و ارائ��ه توصیه های فن��ی به جامعه ی
مصیبت بزرگ بشری دخیل هستند که از جمله انها به کش��اورزی به نمایندگی از ط��رف دولت های عضو
و موسسات مالی
موارد زیر می توان اشاره ای گذرا نمود:
ب)جمع آوری ،تکمیل و انتشار اطالعات
 -1فزایش هزینه های حمل و نقل
ج)ارائ��ه پیشنهاد و راهکار به دولتها در برنامه ریزی
 -2وضعیت نامناسب آب و هوایی :
که عامل مهم تاثیر گذار درکاهش بازده محصوالت و سیاستگذاری های بخش کشاورزی
کشاورزی است.این تغییرات و کمبود آب به تنهایی د)ایجاد امکانات برای مالقات بین نمایندگان
موج��ب رش��د چندین میلی��ون نفری اف��راد دچار دولتها و بحث در مورد مسائل کشاورزی غذا
سوءتغذیه در جهان می باشند.سیل،توفان و سرمای ب��ه این امید ک��ه روزی فرا رسد ت��ا در این کره ی
شدی��د موجب کاهش چشمگی��ر تولید محصوالت خاکی کودکی با شک��م گرسنه سر بر بالین نگذارد
و برای تمام ابنا بشرامکان دسترسی به غذای سالم
کشاورزی و موادغذایی است.
و کافی که ح��ق بنیادین هر شخص می باشد مهیا
 -3وجود ناآرامی ها و جنگ ها:
از عوامل دیگ��ری که شدیدا به شی��وع فقر غذایی گردد.
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در پشت این ویتامین ها و
مواد معدنی در امنیت هستید

سپرهای طالیی بال

نازنین جلیلیان(دانشجوی دکتری پزشکی) ویتامین  Cرا شاید بتوان مهمترین تقویت کننده دستگاه
ایمنی دانست .ویتامین  Cاز طریق تولید گلبول های سفید کشنده و نیز آنتی بادی در تقویت
دستگاه ایمنی مؤثر است .عالوه بر این ،ویتامین  Cاز طریق افزایش ( HDLکلسترول خوب)
خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد .کاهش فشار خون و جلوگیری از
ایجاد پالک در عروق از دیگر اعمال این ویتامین است .مطالعات نشان داده است افرادی که
رژیم غذایی غنی از ویتامین  Cدارند ،نرخ سرطان های روده بزرگ ،پروستات و پستان در آن
ها پایین تر است.
دستگ��اه ایمنی مجموعه پیچیده ای از فرایندهایی
است که در مجموع ،موجود زنده را در مقابل پاتوژن
ه��ا و بدخیمی ها محافظت م��ی کند .تغذیه نقش
مهمی در تقویت این سیستم دارد و در صورتی که
هر یک از عناصر مورد نیاز ،به میزان الزم در بدنتان
موجود نباشد دستگ��اه ایمنی قدرتمندی نخواهید
داش��ت .درصورتی که می خواهی��د دستگاه ایمنی
قدرتمند ،ب��ا کارایی مطلوب داشت��ه باشید ،حتماً
ترکیبات زیر را در رژیم غذایی خود بگنجانیدش
ویتامین C

ویتامی��ن  Cرا شاید بتوان مهمترین تقویت کننده
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دستگ��اه ایمنی دانست .ویتامین  Cاز طریق تولید
گلب��ول های سفید کشن��ده و نیز آنت��ی بادی در
تقوی��ت دستگ��اه ایمنی مؤثر است .ع�لاوه بر این،
ویتامی��ن  Cاز طریق افزای��ش ( HDLکلسترول
خ��وب) خطر ابتال به بیم��اری های قلبی عروقی را
کاه��ش می دهد .کاهش فشار خون و جلوگیری از
ایجاد پالک در ع��روق از دیگر اعمال این ویتامین
اس��ت .مطالعات نشان داده اس��ت افرادی که رژیم
غذای��ی غنی از ویتامین  Cدارند ،نرخ سرطان های
روده ب��زرگ ،پروستات و پست��ان در آن ها پایین
تر است.
خوشبختان��ه تهی��ه مکم��ل های ح��اوی ویتامین

 ،Cهزین��ه زیادی ندارد .همچنی��ن طبیعت ،منابع
سرشاری از این ویتامی��ن را در دسترس قرار داده
است .پرتقال ،شلیل ،زردآل��و ،گوجه فرنگی ،فلفل
سب��ز ،هندوان��ه و انبه مناب��ع خوبی ب��رای تأمین
ویتامی��ن  Cهستند.مق��دار م��ورد نی��از روزانه از
ویتامین  200 ،Cمیل��ی گرم است .در صورتی که
از مکم��ل های ویتامین  Cاستفاده می کنید ،بهتر
اس��ت به جای یک نوبت ،این مق��دار را در دزهای
ک��م تر و در چند نوب��ت استفاده کنید؛ در غیر این
ص��ورت ممکن است مقدار زی��ادی از آن از طریق
ادرار دفع شود.
بتاکاروتن.بتاکاروت��ن یک��ی از اعض��ای خان��واده
کاروتنوییده��ا و البته شناخته شده ترین عضو این
خان��واده اس��ت .بتاکاروتن عالوه بر ای��ن که باعث
بهبود عملکرد دستگاه ایمن��ی می شود؛ به عنوان
ی��ک آنتی اکسیدان ،سلول ها را در مقابل رادیکال
ه��ای آزاد محافظت می کند و همچنین خطر ابتال
به بیماری های قلبی-عروق��ی را کاهش می دهد.
بتاکاروتن ،همچنین با تحریک ماکروفاژها و سلول
ه��ای کشنده طبیع��ی ،در از بین بردن سلول های
سرطانی ایفای نقش می کند.
بتاکاروتن در ب��دن به ویتامین  Aتبدیل می شود.
خود ویتامین  Aنیز خاصیت ضد سرطانی و تقویت
کنن��ده ی دستگ��اه ایمن��ی را دارد .مقادی��ر زیاد
ویتامی��ن Aایجاد مسموشمیت م��ی کند .بنابراین
بهتر است برای تأمین این ماده ضروری ،پیش ساز
آن را استف��اده کنید .به این ترتی��ب ،هنگامی که

عفون��ت ه��ای تنفسی مبتال می شون��د .اسیدهای
چ��رب امگا 3موجود در روغن تخ��م کتان و ماهی
های چ��رب (مانند قزل آال و ماه��ی تن)،از طریق
افزایش فاگوسیت ها موجب تقویت سیستم ایمنی
م��ی شوند.بهتر است مکمل های امگا– 3به عنوان
مث��ال روغن کت��ان یا روغ��ن ماهی-را ب��ه همراه
ویتامی��ن  ،Eمصرف کنید .ویتامی��ن  ،Eبه همراه
امگا  3نقش مهمی در تقویت دستگاه ایمنی دارد.

استفاده کنید.

می��زان ویتامین  Aدر بدن ب��ه سطح کافی رسید،
ساخت آن در بدن متوقف می شود .زردآلو ،هویج،
روی
ذرت ،زنجبی��ل ،کل��م بروکل��ی و اسفن��اج غنی از
بتاکاروتن هستند .برای حفظ بتاکاروتن موجود در عنصر بسیار مهم��ی در سیستم ایمنی است .روی،
ای��ن ترکیبات ،بهتر است آن ها را به صورت خام و ع�لاوه بر افزایش تعداد گلبول های سفید ،قدرت
تهاجمی آن ها را افزایش می دهد .روی همچنین
یا بخارپز استفاده کنید.
بیوفالوونوییدها .بیوفالوونوییدها از طریق محافظت می تواند موجب تقویت سلول های کشنده ای
از سل��ول های ب��دن در برابر عوام��ل محیطی ،به شود که با سلول های سرطانی مقابله می کنند.
دستگاه ایمنی کم��ک می کنند .عالوه بر این ،این حبوبات ،مغزها ،گوشت قرمز ،غذاهای دریایی
مناب��ع خوبی از عنصر روی
ترکیبات با جلوگیری از تشکیل
هستن��د .می��زان مطلوب
پالک های کلسترول در رگ ها،
دریافت��ی روزان��ه شما
خطر بروز حمله قلبی را کاهش
می دهن��د .مطالع��ات گوناگون امگا 3یک اسید چرب
 25-15میل��ی گرم
نشان داده است ک��ه در افرادی ضروری است که بدن،
م��ی باش��د .نکته
به طور طبیعی ،قادر
بسی��ار مهم��ی
ک��ه از بیوفالونوییده��ا ،زی��اد
به ساخت آن نیست.
که در خصوص
استفاده م��ی کنند خطر ابتال به
تحقیقات نشان داده
مص��رف مکم��ل
بیماری ه��ای قلبی -عروقی کم
است که کودکانی که
ه��ای روی بای��د در
تر است .در صورتی که روزانه 6
روزانه نصف قاشق
نظر گرف��ت این است
وع��ده ،انواع میوه و سبزیجات را
مصرف کنید ،میزان بیوفالوونید چایخوری ،روغن کتان
که استف��اده زی��اد از
م��ورد نیاز ب��رای سیستم ایمنی مصرف می کنند کمتر
عنصر روی (بیش از 75
به عفونت های تنفسی
میل��ی گ��رم در روز) می
خود را تأمین خواهید کرد.
مبتال می شوند
تواند موج��ب مهار عملکرد
دستگاه ایمنی شود.
ویتامین E
سلنیوم .عنص��ر سلنیوم برای
ویتامین  Eیک آنتی اکسیدان و
ی��ک تقویت کننده سیست��م ایمنی است .از طریق عملک��رد صحیح بسی��اری از جنبه ه��ای سیستم
تولی��د سلول های از بین برنده میکروب ها و سلول ایمن��ی ضروری اس��ت .سلنیوم ب��دن را در مقابل
های سرطانی و نیز افزایش سلول های تولید کننده عوامل آسی��ب رسان محیطی محافظت می کند.به
آنت��ی بادی باعث تقویت دستگ��اه ایمنی می شود .ای��ن ترتیب ،این عنصر می توان��د در پیشگیری از
مکمل های ویتامین  ،Eمی توانند موجب برگشت سرطان نی��ز مؤثر باشد .میزان م��ورد نیاز سلنیوم
روند کاهش قدرت دستگاه ایمنی که معموالً همراه دریافتی ،روزانه  70میکروگرم است .جگر گوسفند،
ماه��ی ،غ�لات و زرده تخ��م مرغ مناب��ع خوبی از
با افزایش سن ایجاد می شود گردند.
میزان ویتامین  Eمورد نیاز ،روزانه  100-400میلی سلنیوم هستند.
گرم اس��ت .افراد سیگ��اری و همچنین افرادی که
امگا3
ورزش نمی کنند به میزان بیشتری از این ویتامین
نیاز دارند .دانه ها ،گیاهان روغنی و حبوبات غنی از امگ��ا 3یک اسید چرب ض��روری است که بدن ،به
ویتامین  Eهستند .در صورتی که نمی توانید مقدار طور طبیعی ،قادر ب��ه ساخت آن نیست .تحقیقات
ویتامی��ن  Eمورد نیاز خود را از طریق رژیم غذایی نشان داده است که کودکانی که روزانه نصف قاشق
تأمین کنی��د ،بهتر است از مکمل های ویتامین  Eچایخوری ،روغن کت��ان مصرف می کنند کمتر به
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نقش باالی گیاهان در تولیدات دارویی و مکمل های غذایی

غالمانخانه زاد آستان سالمتـی

از زمانهای بسیار قدیم انسان برای عالج بیشتر دردهای بدنش و گرفتار نشدن به انواع بیماری ها،
نازیال جعفری(دانشجوی داروسازی از دانشگاه تبریز)
از گیاهان استفاده می کند .تقریباً در تاریخ طب و پزشکی هر ملتی استفاده از گیاهان ،در تولیدات دارویی و مکمل های غذایی نقش باالیی داشته
و دارد .امروزه که فرهنگ استفاده از مکمل هاو سایر مواد پروتینی و معدنی در دنیا عمومیت پیدا کرده است و توجه به استفاده ی دارویی و تغذیه
ای از گیاهان اهمیت باالیی یافتهاست،پیام حکیمان تالش می کند با ارائه ی اطالعاتی مفید و علمی از گیاهان دارویی ،دانش و آگاهی شما را
نسبت به نقش آن ها در سالمتی بدنارتقاء بخشد.
از زمانه��ای بسی��ار قدیم انسان ب��رای عالج بیشتر
درده��ای بدنش و گرفتار نشدن به انواع بیماری ها،
از گیاه��ان استفاده می کند .تقریباً در تاریخ طب و
پزشک��ی هر ملتی استف��اده از گیاهان ،در تولیدات
داروی��ی و مکمل های غذایی نق��ش باالیی داشته
و دارد .ام��روزه که فرهنگ استف��اده از مکمل هاو
سایر م��واد پروتینی و معدنی در دنیا عمومیت پیدا
ک��رده است و توجه به استف��اده ی دارویی و تغذیه
ای از گیاهان اهمیت باالیی یافتهاست،پیام حکیمان
ت�لاش می کند با ارائه ی اطالعاتی مفید و علمی از
گیاه��ان دارویی ،دانش و آگاه��ی شما را نسبت به
نقش آن ها در سالمتی بدنارتقاء بخشد.
 -1هل:گیاهی برای محافظت از قلب و معده

هل،گیاه بوم��ی مناطق هندوستان و سرزمین های
همسایه می باشد .دانه ی آن حاوی اسانس ،نشاسته
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و اگزاالت کلسیم است.
اثرات دارویی:
 خاصیت شل کنندگی عضالت جلوگیری از لخته شدن خون با مهار کردن تجمعپالکتی
 ضد نفخ جلوگی��ری از ایجاد زخم ه��ای معده و اختالالتگوارشی
 -2دارچین:گیاهی برای کمک به الغری شما

دارچی��ن درختی کوچک و همیش��ه سبز با میزان
اسانس های متفاوت دارای ترکیب اصلیسینامالدیید
می باشد.
بخش مورد استفاده در دارچین،پوست آن است که
دارای پل��ی ساکارید مانیتول ،نشاسته و تانن است.

البت��ه برگ و سر شاخه ها ه��م برای اسانس گیری
کاربرد دارد.
اثرات دارویی:
 ضد نفخ اثر ض��د باکتریایی و ضد قارچی��در عفونت هایریوی
 افزایش قوای محرکه برای افراد کم تحرک افزایش دهنده ترشحات معده - 3آرتی شوک  :گیاهی تمام عیار برای کاهش
اختالالت گوارشی

آرت��ی شوک یکی از قدیمیتری��ن گیاهانی است که
از گذشت��ه در جه��ان کشت می ش��ود و سرشار از
ترکیب��ات تلخ کننده مانن��د سینارین ()cynarin
اس��ت .آرتی شوک یک گیاه بزرگ و خار مانند بوده

گیاه گل گاو زبان بومی
قاره اروپا -مناطق
مدیترانه و شمال ایران
است که گل های آبی
روشن و به شکل ستاره
با میوه های فندقه ،به
رنگ قهوه ای مایل به
سیاه دارد.اندام مورد
استفاده در این گیاه گل
و برگ آن است.

مکمل درما نی

 -5زنجیل  :گیاهی که معجزه می کند

و بوم��ی مناطقی چون جن��وب اروپا است؛ هر چند
در امریک��ای جنوب��ی نیز کشت می ش��ود.در قرن
شانزده��م در اروپا ،آرتی شوک به خاطر اینکه مورد
مصرف اشراف و ثروتمندان بود ،به عنوان یک گیاه
اصیل به شمار می آم��د .در طب سنتی اروپا ،برگ
های آرتی شوک به عن��وان ادرارآور جهت تحریک
کلیه ها و نیز افزاین��ده ترشح صفرا از کبد و کیسه
صفرا مورد استفاده قرار می گرفت.
اثرات دارویی:
 بهبود عملکرد دستگاه گوارش جلوگیری از اختالالت گوارشی و نفخ کمک بههضم چربی های موجود در غذا کمک به کاهش وزن -کاهش میزان کلسترول و تری گلیسیرید در بدن

زنجبیل یک گی��اه چند ساله با ریزوم های غده ای
است که ساقه ی آن به صورت عمودی از آن خارج
م��ی شود و در انتها به گل ه��ای زرد و زیبا منتهی
م��ی گردد .برگ های آن پهن اس��ت و با غالفی به
ساقه ها متصل می شود .بخش مورد استفاده ،ریزوم
گیاه است.
اثرات دارویی:
 باع��ث افزای��ش جریان خون به مغ��ز و در نتیجهتقویت حافظه می شود.
 تخفی��ف عالیم سرماخوردگی مانن��د تب ،درد وتهوع
 جلوگیری از تشکیل توده های سرطانی کاهنده درد های شکمی مانند دیس پپسی -موثر در درمان ناتوانی جنسی

-4گل گاو زبان:گیاهیآرام بخش و ضد استرس

گیاه گل گاو زبان بومی قاره اروپا -مناطق مدیترانه
و شم��ال ایران است که گل ه��ای آبی روشن و به
شک��ل ستاره  با می��وه های فندقه ،ب��ه رنگ قهوه
ای مای��ل به سیاه دارد.اندام م��ورد استفاده در این
گی��اه گل و برگ آن است.ترکیب��ات موجود در آن
عبارتنداز نیترات پتاسی��م موسید و آنتی اکسیدان
های قدرتمند.
اثرات دارویی:
 آرام بخش،ضد افسردگی اثر ادرار آوری -اثر ملینی

References:
*در شماره آینده مجله مقاله ای با موضوع “نگاهی به حضور گیاهان
در ترکیب مکمل های دارویی و غذایی” چاپ خواهد شد .از این طریق
به همه صاحب نظ��ران در این موضوع سفارش تالیف یا تدوین مقاله
م��ی دهیم .شم��ا می توانید موضوع و چکیده ی مقال��ه تان را با ذکر
منابعی ک��ه استفاده خواهید کرد تا  15مه��ر  91به ایمیل ما ارسال
نمایید .در صورت تصویب در شورای علمی مجله با شما تماس گرفته
خواهد شد.

کلسترول باال
خط��ر ابتال ب��ه بيماري قلب و ع��روق و بروز
حمل��ه قلب��ي را ميت��وان با بوج��ود آوردن
تغييراتي كه ميزان كلسترول را پايين بياورد
كاه��ش داد .توجه به اين نكته ضروري است
ك��ه به ازاي ه��ر  1درصد كاه��ش در مقدار
كلسترول خ��ون درصد خطر كاهش مييابد.
براي مثال پايي��ن آوردن كلسترول خون به
مي��زان دو تا پنج درصد ميتواند خطر حمله
قلب��ي را براي شما س��ي درصد كاهش دهد.
اكث��ر افراد ميتوانند مق��دار كلسترول خون
خود را تا ميزان مطلوب پايين بياورند .مقدار
كلسترول خون اساسا تحت تاثير مواد غذايي
مصرف��ي و زمينه ارثي مقدار كلسترول خون
ميباشد .خ��وردن غذاهايي ك��ه چربيهاي
اشب��اع شده زي��ادي دارند بي��ش از هر چيز
شما را در خطر باال رفتن كلسترول خون قرار
ميدهند .كاهش كلست��رول خون با كاهش
دريافت كلسترول و چرب��ي رژيم (مخصوصا
چربي اشباع شده) ،افزايش مصرف فيبرهاي
غذايي محلول و ثابت نگهداشتن وزن در حد
ايدهآل امكانپذي��ر است.آرتی شوک یکی از
قدیمی ترین گیاهانی است که از گذشته در
جهان کشت می شده و غنی از ترکیبات تلخ
کننده مانند سینارین (  )cynarinمی باشد.
سیستم گوارشی بدن انسان به گونه ای است
که استرس ،بیق��راری ،نیکوتین و همچنین
غذاهای��ی که از نظر تغذیه ای ارزش چندانی
ندارن��د ،آن را به شدت تح��ت تاثیر قرار می
دهند .کپسول های آرت��ی شوک یوروویتال
حاوی  400میلی گ��رم از عصاره برگ آرتی
ش��وک بوده و قادر ب��ه تنظیم گوارش چربی
بص��ورت کام� ً
لا طبیعی و از طری��ق افزایش
ترش��ح صفرا می باشند و بدین ترتیب چربی
موجود در غ��ذا بهتر گوارش گردیده و نیز از
اثرات مضر غذاهای پر چرب جلوگیری بعمل
می آید .همچنین ترکیبات تلخ کننده موجود
در ای��ن کپسول ها موجب تقوی��ت و بهبود
عملکرده��ای حیات��ی اندامهایی چون کبد و
معده می گردد .ضمنا بهتر است موارد زیر را
نیز در رژیم غذایی خود مراعات کنید:
به ج��اي غذاهاي سرخ ش��ده ،از كباب شده
استفاده كنيد.
چرب��ي هاي اضاف��ي را از خوراكها و غذاهاي
گوشتي حذف كنيد.
بجاي پنير چ��رب از انواع كم چربي استفاده
كنيد.

شماره  - 1شهریور ماه 1391
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حکیمان مینویسند

والدین باید غذاهای
متنوع و متناسبی برای
کودکان خود تهیه
کنند ولی هیچ گاه غذا
را به آن ها تحمیل نکنند

مامان جون،
بچرخ تا
بچرخیم

آمیتاپ پانیت (کارشناس ارشد تغذیه کودکان از دانشگاه

شما مسئول
دهلی هند) ترجمه:ریحانه دانشمند
غذایی هستید که کودک شما می خورد.اگر
این مسئولیت به کودک واگذار شود ،او مایل
است فقط غذاهای بی فایده ای که مزه شان
را دوست دارد بخورد .این بدین معنی نیست
که تسلیم شوید و بگویید بچه ی من هر
غذایی را نمی خورد .باید تالش کنید تا این
خورنده ی سخت گیر نازنین ،غذایی را که می
پزید دوست داشته باشند.
شم��ا مسئ��ول غذای��ی هستی��د که ک��ودک شما
می¬خورد.اگر این مسئولیت به کودک واگذار شود،
او مایل است فقط غذاهای بی فایده ای که مزه شان
را دوس��ت دارد بخورد .ای��ن بدین معنی نیست که
تسلیم شوید و بگویید بچه ی من هر غذایی را نمی
خورد .باید تالش کنید تا این خورنده ی سخت گیر
نازنین ،غذایی را که می پزید دوست داشته باشند.
اگ��ر کودک شم��ا نخواهد ب��ه مدرسه ب��رود ،شما
مطمئن��اً با او به صورت ج��دی برخورد می کنید و
او را راهی کالس درس می کنید .پس چرا هنگامی
ک��ه او ،تنها مایل به خ��وردن بستنی و چیپساست،
تسلیم می شوید؟!.
قابلیت انعطاف پذیری

توج��ه به ای��ن نکته ضروری است ک��ه والدین باید
غذاهای متنوع و متناسبی را برای کودکان خود تهیه
کنند ولی هی��چ گاه غذا را به آن ها تحمیل نکنند.
سبزی ،میوه ،گوشت ،ماه��ی ،خانواده¬ی حبوبات
و  ...باید ب��ه تدریج به کودک معرف��ی شوند،بدون
این که به ذائق��ه ی او آسیب برسانند .در این روند
نباید هیچ م��وردی به کودک تحمی��ل شود؛ البته
خودداریکودک را از خوردن نوع خاصی از غذا نباید
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جدی گرفت .چن��د روز بعد ،به نوع جدیدی تالش کند .در نتیجه عادت می کند که در حین تماشای
خود را از سر بگیرید و از تکرار یک منوی غذایی ،در برنام��ه ی تلویزیون��ی مورد عالق��ه اش ،غذا بخورد
روزهای متوالی -در حالی که کودک شما بار اول آن بدون اینک��ه عالقه ی خاصی به غ��ذا داشته باشد.
اگر به این باور برسید که تلویزیون مهم ترین عامل
غذا را دوست نداشته است -اجتناب کنید؟
پرت کنن��ده ی حواس در روند
در عین قاطع بودن ،انعطاف پذیر
ترغیب کودک به خوردن است،
باشید .بسیاری از کودکان هر روز
در این صورت متوجه اشتباهات
خواست��ار منوی ثابت��ی هستند.
نیازی به تهیه ی
متعددتان می شوید.
زمانی که کودک غذای مناسبی را غذاهای پیچیده وجود
رفتن به پیک نیک در آخر هفته
دوست بدارد ،دلیلی برای مخالفت
ندارد .حتی غذاهای
ی��ک فکر خ��وب ب��رای معرفی
ب��ا خواسته ی او وجود ندارد.او به
ساده ،در صورتی که
غ��ذای جدید به ک��ودک است.
اندازه ی یک عمر وقت دارد تاهمه به درستی پخته شوند،
همچنین ،فراهم کردن وعده ی
ی غذاها را امتحان کند.
می توانند کامال لذیذ
باشند .باالتر از همه غذا غذایی در خانه و سرو آن شبیه
رستورانی ب��ا غذاهای متناسب،
استرس هرگز
باید با عشق مخلوط
مفید است .این یک روش بسیار
امتحان
به
را
ک��ودک
برای اینکه
شده باشد.
پسندیده در میان کودکان است.
مزه ی جدی��د ترغیب کنید ،باید
ابتدا یک غذای ساده ،به عنوان
از است��رس بپرهیزی��د .غذاه��ای
خوشم��زه درست کنی��د و در یک فضای خانوادگی ش��روع و سپس ی��ک غذای کامل ب��ه کودک خود
بدهید .بدون شک باید در روند غذایی خانواده تغییر
آرام و خوب ،آن را در اختیار کودک قرار دهید.
ی��ک وع��ده ی غذای��ی ب��ا والدینی ک��ه نگاهشان ایجاد کنید .مطمئناً باید غذاهای جدید برای بچه ها
میخکوب صفح��ه ی تلویزیون است برای کودک  8آم��اده کنید و همواره سالمت آنها را در اولویت اول
ت��ا  15ماهه ،ک��ه باید برای تمایل ب��ه خوردن غذا قرار دهید.تمام این کارها فقط برای ایجاد تمایل به
در خ��ود تغییر احساسی ایج��اد کند ،خیلی جذاب خوردن در کودک صورت می گیرد.
نیس��ت .نگاه کردن به والدین در حالی که در اخبار
کمی توجه
ش��ب گوش می¬دهند ،در ک��ودک این احساس را
ایج��اد می کند که او نیز باید به صورت مشابه عمل زمان غ��ذا باید غی��ر نمایشی و هم��راه با احساس

نتیجه ی مفی��دی نخواهید گرفت.نصیحت کلیدی
ب��رای والدین این است که به هی��چ عنوان و تحت
هی��چ شرایطی کودک را مجبور ب��ه خوردن نکنید.
شما باید از اعمال فشار ،فریب دادن و بازی کردن با
کودک به منظورخوراندن غذا به اوخودداری کنید.
خوب باشد .والدین ممکن است احساس¬ کنند که والدی��ن نباید با بی عالقگ��ی در مورد غذا با بچه ها
فرزندانشان غالباً به اندازه ی کافی غذا نمی¬خورند؛ صحبت کنند .اگر مادر ظرف غذا را با عصبانیت پیش
ام��ا شواهد نشان می دهد که نظ��ر والدین درست روی کودک ق��رار دهد و بدون گفتن هیچ حرفی و
نیست؛ چرا که هر کودک نیازهای خاص خودرا دارد هم چنان با عصبانیت ،آن را از جلوی کودک بردارد،
و نمی¬ت��وان او را با استانداردهای عمومی مقایسه واض��ح است که در ترغیب کودک به دوست داشتن
غذا موفقیتی ب��ه دست نخواهد
کرد .تفاوت میان کودکانی که زیاد
آورد .ب��ه همی��ن ترتی��ب اگر با
یا کم می خورند بسیار زیاد است.
کودکان نرمالی وج��ود دارند که هیچ دلیل علمی خاصی کودک این گون��ه صحبت کنید
که “غذایت همین است ،چه غذا
ک��م می خورند و کودکان نرمالی
برای مجبور کردن
را بخوری و چه نخوری ،من بعد
وجود دارند که زیاد می¬خورند.
بچه ها به خوردن سه
از  10دقیق��ه آن را برمی دارمو
برخی بچه ها راحت ترند که یک وعده ی غذایی در روز
تا شب هیچ چی��ز دیگری برای
ی��ا دو وعده غ��ذا در روز بخورند در حالی که تمایلی به
خوردن نداری” نتیجه مشخص
و ک��م حوصلگی خودش��ان را با
این کار ندارند در کار
است ک��ه کودک لج م��ی کند.
کن��د جویدن غ��ذا -در شرایطی
نیست.
کودک از سر لجبازی سرسختی
که مجبور ب��ه بیش¬تر خوردن
نشان می¬دهد و غذایش را نمی
شده¬اند -نشان دهند.
هیچ دلیل علمی خاصی برای مجبور کردن بچه ها خورد .یک کودک لجباز همیشه از والدینش قوی تر
به خ��وردن سه وعده ی غذایی در روز در حالی که است .برای کودک ضرب العجل تعیین نکنید بلکه با
تمایلی به این کار ندارند در کار نیست .غذای کم در او با سیاست رفتار کنید.
صورتی که همراه با رشد خوب و فعالیت نرمال باشد
با عشق غذا را بپزید
نشان دهنده ی وضعیت سالم و خوب است.
بچه ها اگ��ر شاهد غذا پخت��ن والدینشان باشند و
غذاه��ای آن روز شاخص باشن��د ،نظرشان را عوض
هرگز اصرار نکنید
اگ��ر به عن��وان والدین ،هوشیاری خ��ود را در تمام می¬کنند .راز آشپزخان��ه¬ی کودک شادی است
م��دت روی ذائق��ه¬ ی کودک خ��ود تمرکز کنید ،که به غذا منتقل می¬شود .وقتی فردی می خواهد
که چه چیزی می¬خورد و چه چیزی نمی¬خورد کس��ی را شاد کند ،غذای خوشمزه درست می کند.

شما باید غذایی را که دوست دارید بپزید .محصوالت
مناسب و ایده ها ی خوب را جمع آوری کنید و پس
از آن غذایی مناس��ب با ذائقه¬ی کودکتان درست
کنی��د .هیچ نیازی ب��ه تهیه¬ی غذاه��ای پیچیده
وجود ن��دارد .حتی غذاهای ساده ،در صورتی که به
درست��ی پخته شوند ،می¬توانند کامال لذیذ باشند.
باالت��ر از همه غذا باید ب��ا عشق مخلوط شده باشد.
دیگر الزم نیس��ت به غذاها و رستوران¬های غذای
آماده فکر کنیدچون آن¬ها هیچ¬گاه نمی¬توانند
با غذای خانگی رقابت کنند .اگر کودک متوجه شود
که والدین او اهمیت کمی به تهیه ی غذا می دهند،
او نیز تمایل کم¬تری به خوردن غذا نشان می
دهند.
*در شماره بعدی مجل��ه مقاله ای با موضوع “ چرا
بچه شما میل کمی به غذا خوردن نشان می دهد”
چ��اپ خواهیم کرد .اگ��ر مایلید مقال��ه ای در این
موضوع تالیف نمایید لطفاً عنوان و چکیده مقاله تان
را حداکث��ر تا تاری��خ  6/15برایمان ایمیل کنید .در
صورت تایی��د در شورای علمی مجله برای سفارش
تالیف مقاله با شما تماس خواهیم گرفت.
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ارتباط میزان ریز گردها
وگازهای موجود در
هوا با میزان مراجعه
افراد به بیمارستان به دلیل
مشکالت قلبی

نیزه های
کوچک بر
قلـــب های
بـزرگ

طبق بررسی های
نگار جعفری(دانشجوی داروسازی از دانشگاه اصفهان)
انجام شده در مرکز قلب تهران باید گفت که در کشور ما سن
بیمارانی که در این مرکز ،جراحی قلب کرده اند و یا تحت درمان های
خاص قرار گرفته اند ،در مقایسه با کشورهای اروپایی حدود ده سال
کمتر است.کشور ما در یک دوره گذار از بیماری های عفونی و بیماری
های کشنده ای که معموال علت اصلی مرگ و میر در کشورهای فقیر
است قرار دارد و ما این دوران را پشت سر گذاشته ایم و اکنون
بیماری قلبی و عروقی علت اصلی مرگ و میر در کشور ما شده است و
حدود  30درصد از مرگ و میر در کشور ما مربوط به بیماری های قلبی
و عروقی باشد.
گرد و غبار یا ریزگردتودهای از ذرات جامد و ریز غبار و گاه دود است که در نفت��ی است که برای تثبیت شنهای روان در بیابانها استفاده میشود)جنگ
جوپراکن��ده شده و دید انسان را میان  ۱ت��ا  ۲کیلومتر محدود میکند .یکی ع��راق و ایران و تغییر روی��ه این دولتها سبب فراموشی این کار ،و در نتیجه
از دالیل انقراضهای بزرگ تاریخ،از جمله انقراض دایناسورها ،پدیده ریزگرد افزایش ریزگرد در خوزست��ان ،غرب ایران ،و سرانجام تقریباً در سراسر ایران
ش��د
.
است ،زیرا این پدی��ده در موارد بحرانی با جلوگیری از تابش نور خورشید به
پ��س از حمله آمریک��ا و هم پیمانان��ش در سال  ۲۰۰۳به
زمی��نموج��بزمست��انجهان��یمیش��ود.
عراق ،فعالی��ت بسیاری از نیروگاهه��ای این کشور متوقف
در ایران سرچشمه اصل��ی ریزگرد باد شمال است .این باد
ش��د و م��ردم برای تامی��ن سوخت خود به ناچ��ار به قطع
که از خرداد ت��ا شهریور فعال اس��ت ،در شمال خاورمیانه
استفاده از ماسک
درختان روی آوردن��د و در نتیجه بیابانهای عراق كه منشأ
شک��ل میگیرد و با گذر از کوهه��ای ترکیه و شمال عراق،
ضروری است.بیماران
اصل��ي توليد گرد و خ��اک و ورود ریزگرده��ا به ایران می
مانن��د قیفی به بیابانهای ع��راق و سوریه سرازیر میشود
ریوی بهتر است
باشن��دروب��هازدی��ادگذاش��ت.
و ت��ا خلیج فارس و رسیدن ب��ه آبهای آزاد پیش میرود.
جریانهای خشک ه��وای عربستان و عدم توجه به محیط ازماسک های مخصوص ریزگرد ه��ا در اسفند و فروردین که خاک در جنوب ایران
ان  90استفاده کنند.
و عراق نمدار اس��ت و بیشترین پوشش گیاهی را دار است
زیست و بیابانزدایی در ع��راق باعث خشکشدن بسیاری
ش��دت میگی��رد و برعکس در م��رداد و شهریور که خاک
از باتالقه��ای ع��راق و ایج��اد نواحی غبارس��از شدهاست.
خش��ک و تفتی��ده است و حف��اظ گیاهی ن��دارد فروکش
در گذشت��ه سه کش��ور ایران ،ع��راق ،و عربستان بهصورت
مشترک هزینههای مالچپاشی این زمینها را تأمین میکردند و تمام زمینها میکند.ب��ر طبق آمار ،هر زمان این ذرات کوچ��ک به هوا میروند  ۲۱استان
در فص��ل خاصی از س��ال مالچپاشی میشدند(مالچ نوع��ی فرآورده چسبنده کش��وررادرگی��رمیکنن��د.
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تاثیر ریزگردها در سلامت انس�ان

با می��زان مراجعه اف��راد به بیمارست��ان به دلیل
مشک�لات قلب��ی در ارتباط است.ب��ه این صورت
که ب��ا افزای��ش غلظت آالین��ده های ه��وا افراد
بیشت��ری در بیمارستانها بست��ری شده و همین
طور می��زان مرگ ومیر ناش��ی از مشکالت قلبی
عروقی نیز در ای��ن مدت افزایش یافته است .این
وضعیت به خص��وص در بیماران مبتال به بیماری
نارسایی احتقانی قلب و آریتمی بیشتر دیده شده                     
ا  س��ت.
ب��ر اساس مطالع��ات انجام ش��ده درسازمان ملی
بررسی سالمت محیط  NIEHSآمار مرگ و میر
زودرس ناش��ی از مشک�لات ریوی و قلبی افرادی ک��ه در شهرهای آلوده تر
زندگ��یم��یکنن��دبیشت��رازشهره��ایپ��اک   اس��ت.

ریزگرده��ا باعث ایجاد تنگی نف��س و تشدید مشکالت زمین��های تنفسی می
توصی�ههای�یب�رایمقابل�هباریزگرده�ا
شون��د.ورود ذرات آل��وده به ریه موج��ب افت سطح اکسیژن خ��ون شده و به
همی��ن دلیل ،قلب برای جبران این مشکل مجبور است حجم باالیی از فعالیت محم��د علی شاع��ری قائم مق��ام سازمان محي��ط زيس��ت در  6خرداد در
روزنام��ه ایران اعالم کرد :براي مقابله با پديده گرد و غبار
را داشت��ه باش��د که این مسئله موج��ب کاهش خونرسانی
دستگاه��ي ساخته اي��م كه ظرف چند م��اه آينده به بازار
میش��ود.
خواه��د آمد و با نص��ب آن در بيمارستان ه��ا ،مدارس و
ریزگرده��ا در افراد مس��ن که زمین��ه بیماریهای قلبی و
اماكن عمومي وضعي��ت آلودگي هوا را تا شاخص سالمت
عروق��ی دارند میتواند موجب ب��روز عالئم قلبی و عروقی از ماسك هايي هم براي
تنظي��م      م��ي   كن��د.
قبی��ل درد قفسه سینه همراه با تعریق سرد یا تهوع و تنگی
وضعيت غبار آلودگي
ماس��ك هايي ه��م براي وضعي��ت غبار آلودگ��ي با ذرات
نف��س    ش��ود.
با ذرات  2/5ميكرون
 2/5ميك��رون در حال طراحي و ساخ��ت است كه وزارت
طبق بررسی های انجام شده در مرکز قلب تهران باید گفت
در حال طراحي و
بهداش��ت با حداقل قيم��ت و يا به صورت رايگان آن را در
که در کشور ما سن بیمارانی که در این مرکز ،جراحی قلب ساخت است كه وزارت
اختي��ارم��ردمق��رارخواه��دداد.
کرده ان��د و یا تحت درمان های خاص ق��رار گرفته اند ،در
بهداشت با حداقل
با توجه به اینک��ه ریزگردها ،گردههایی تا 10میکرومتررا
مقایس��ه با کشورهای اروپایی حدود ده سال کمت��ر اس��ت.
قيمت و يا به صورت
نیز ب��ه همراه میآورد و این امر میتوان��د منجر به عالئم
کشور ما در یک دوره گذار از بیماری های عفونی و بیماری رايگان آن را در اختيار
تحریک راههای هوایی ش��ود ،بنابراین ،استفاده از ماسک
ه��ای کشن��ده ای که معم��وال علت اصلی م��رگ و میر در مردم قرار خواهد داد.
ض��روری است.بیماران ری��وی بهتر اس��ت ازماسک های
کشوره��ای فقیر است ق��رار دارد و ما ای��ن دوران را پشت
مخص��وصان90استف��ادهکنن��د.
س��ر گذاشته ایم و اکنون بیماری قلبی و عروقی علت اصلی
مرگ و میر در کشور ما شده است و حدود  30درصد از مرگ و میر در کشور به افراد باالی  65سال و کودکان و کسانی که زمینه بیماری قلبی و ریوی
دارن��د نیز توصیه می شود هنگام آلودگی شدی��د هوا حتی االمکان از خانه
م��امرب��وطب��هبیم��اریه��ایقلب��یوعروق��یباش��د.
انجم��ن قلب آمریک��ا ( )AHAدر مقاله ای اشاره ک��رده است:میزان گازهای خ��ارج نشون��د یا حداقل به مکانهای شلوغ       و پر رفت وآمد شهر نرون��د.
موج��ود در هوا شام��ل کربن ،مونواکسید ،سولف��ور ،دی اکسید ،اوزون و روی
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کمبود مواد تغذیه ای یکی از دالیل عمده ریزش مو در انسان

شانـه ای مکــملی

بطوریکه مشخص شده است دلیل اصلی ریزش مو در زنان کمبود مواد تغذیه ای می باشد.تاثیر مواد تغذیه ای در
فرهاد پوپل(دانشجوی داروسازی)
رشد مو های بدن و پیشگیری از ریزش آنها موضوعی است که بیش از هر موضوع دیگری توجه دانشمندان را جلب کرده و نتیجه تحقیقات آنها
نشان می دهد که تعدادی از این ترکیبات در این زمینه اهمیت بیشتری دارند.دانشمندان برای درمان و یا پیشگیری از ریزش مو،هفت ترکیب
شامل بیوتین،اسید پانتتونیک،اینوزیتول،روی،پروتئین،ویتامین  Eو کولین را بیشتر از سایر ترکیبات توصیه می کنند.
ری��زش مو یکی از اختالالت��ی است که همه مردم
دنی��ا ب��ا آن مواجه بوده و یک��ی از شایعترین آنها
در جوام��ع انسان��ی  م��ی باشد.اي��ن عارضه می
توان��د درمردان ي��ا زنان رخ ده��د .هرچند شيوع
آن درآقاي��ان بسيارباالتراس��ت .ازنظرعاطفی طرز
برخورد آقايان دررابطه با طاسی نسبت به خانمها
بسيارمتفاوت اس��ت .ريزش مو در مردان وضعيت
نامطلوب��ی تلق��ی شده ول��ی حداقل پدي��ده قابل
انتظ��اری بوده وجزئی از زندگ��ی مردانه محسوب
میش��ود درحاليک��ه ريزش م��و درخانمه��ا ويران
کنن��ده بوده و به هيچ عنوان پذيرفتنی نمی باشد.
طاسی خانمها حتی درسني��ن باال موجب کاهش
ح��س زنانگی و اعتماد ب��ه نفس وافت جايگاه وی
درجامع��ه وخانواده ش��ده وباعث ايج��اد استرس
شدي��ددرف��ردم��یگ��ردد.
در انسان مو در همه جای بدن به جز کف دست و
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پاها رش��د میکند.مو از جنس کراتین است که در استع��داد ژنتیکی و اختالالت هورمونی نیز در این
فولیکوله��ای مو ساخته ش��ده و به خارج فرستاده زمینه حائز اهمیت هستند.بطوریکه مشخص شده
است دلیل اصل��ی ریزش مو در
میشود.ه��ر سل��ول جدی��دی
زنان کمب��ود مواد تغذیه ای می
سلوله��ای قدیمیتر را به سمت
باشد.تاثی��ر مواد تغذی��ه ای در
بی��رون رانده و باع��ث رشد مو
یک انسان بالغ
رشد مو های ب��دن و پیشگیری
با سرعت ح��دود  6اینچ(یا در سالم،حدود  100تا 150
از ری��زش  آنه��ا موضوعی است
ح��دود  15سانتیمتر) در سال
هزار مو وجود دارد
که بیش از ه��ر موضوع دیگری
میش��ود.در ی��ک انس��ان بالغ
که روزانه  100عدد از
توج��ه دانشمندان را جلب کرده
سالم،ح��دود  100تا  150هزار
آنها میریزد.ریزش مو
و نتیجه تحقیقات آنها نشان می
مو وج��ود دارد که روزانه  100وقتی اتفاق می افتد که
دهد که تعدادی از این ترکیبات
ع��دد از آنه��ا میریزد.ریزش مو سرعت ریزش از رشد
در این زمین��ه اهمیت بیشتری
وقتی اتفاق می افتد که سرعت
مو بیشتر باشد.
دارند.دانشمن��دان برای درمان و
ریزش از رشد مو بیشتر باش��د.
یا پیشگی��ری از ریزش مو،هفت
عوام��ل فراوان��ی در ریزش مو
موث��ر شناخت��ه ش��ده اند.ریزش م��و در برخی از ترکیب شامل بیوتین،اسید پانتتونیک،اینوزیتول،ر
بیماریه��ا به عنوان نشانه بیماری به شمار می آید .وی،پروتئین،ویتامین  Eو کولین را بیشتر از سایر

ترکیب��اتتوصی��هم��یکنن��د.
بیوتی�ن:

این در حالیست که ب��ا افزودن آن به رژیم تغذیه
ای ای��ن جانوران،ری��زش مو در آنه��ا جبران می
گردد.کمب��ود اینوزیتول می توان��د منجر به بروز
اگزم��ا در پوست نیز گردد.پزشک��ان معموال برای
اف��رادی که ریزش م��وی شدی��د دارند،اینوزیتول
را هم��راه با سایر ویتامینه��ای گروه  Bتجویز می
کنن��د
.

بیوتی��ن با ن��ام دیگر ویتامین  Hیک��ی از اعضای
گ��روه ویتامینه��ای  Bمی باشد.تاثی��ر بیوتین در
تقویت رش��د موهای بدن و پیشگی��ری از ریزش
شدی��د آنها توس��ط دانشمندان ثاب��ت شده است.
به نظر م��ی رسد که بیوتی��ن در متابولیزه کردن
روی:
اسیدهای چرب شرکت می کند و اسیدهای چرب
تاثیر کمب��ود روی در ریزش
از عوامل مهم در رشد عمومی بدن
م��وی جان��وران آزمایشگاهی
و از جمل��ه موها ب��ه شمار میرود.
به اثبات رسی��ده است.نشان
همچنی��ن نش��ان داده شده است
داده ش��ده است ک��ه کمبود
ک��ه بیوتین در تغیی��ر رنگ موها بطوریکه مشخص شده
نیز نقش دارد .آن را به تاخیر می است دلیل اصلی ریزش روی در ای��ن جان��وران منجر
به ب��روز تغییراتی در ساختار
ان��دازد.در مردانی که ریزش مو را مو در زنان کمبود مواد
پروتئین در موه��ای آنها می
تجربه نموده اند،مصرف مکملهای
تغذیه ای می باشد.
گردد.کمب��ود شدید روی می
ح��اوی بیوتین،م��ی تواند موجب
تواند باعث ریزش شدید مو و
افزای��شدوامموه��اگ��ردد.
مشکالتی در پوس��ت گردد.مصرف روی می تواند
مان��عتغیی��ررن��گموه��انی��زگ��ردد.
پانتتونیکاس�ید:
اسی��د پانتتونی��ک یک��ی دیگ��ر از اعض��ای گروه
پروتئی�ن:
ویتامی��ن  Bمی باشد ک��ه در سالمت پوست و مو
بسیار اهمیت دارد.این ویتامین برای رشد طبیعی پروتئی��ن از ترکیبات عم��ده در شامپوها و حالت
و انج��ام عملکردهای ه��ر سلولی م��ورد نیاز می دهن��ده های م��و م��ی باشد.پروتئین ه��ا به طور
باش��د و بدون آن کربوهیدراتها و چربی ها قادر به گست��رده در ساختار مو شرکت کرده و حدود نود
تبدیل شدن به انرژی نیستند.اسید پانتتونیک در درص��د مو از پروتئین است.مق��دار مورد نیاز بدن
عملک��رد غده آدرنال که ترش��ح کننده بسیاری از ب��ه پروتئین ممکن است در رژی��م غذایی موجود
نباشد.در مطالعه ای که در رابطه با تاثیر پروتئین
هورمونهای جنسی مردانه است نیز موث��ر اس��ت.
ه��ا در سالمت م��و انجام گرفته نش��ان داده شده
اس��ت که در اف��راد شرکت کنن��ده در مطالعه ای
اینوزیت�ول:
اینوزیت��ول در مغز،عضالت،کبد،کلی��ه و چش��م ک��ه به مدت دو ماه تحت رژی��م تغذیه ای مکمل
ها یافت م��ی شود.کمبود انتخاب��ی اینوزیتول در سازی شده با پروتئین ب��ه طور روزانه قرار گرفته
حیوانات آزمایشگاهی منجر به موهای آنها شده و بودند،میزان ضخامت رشته های مو در آنها تا 45

درص��دافزای��شنش��انم��یداد.
ویتامی�ن:E

ویتامی��ن  Eم��ی تواند فرآیند پی��ری را در انسان
ب��ه تعویق بیندازد.موی سفی��د یکی از نشانه های
پیری و نشان دهنده تخریب و تحلیل در بدن می
باشد.یک پزشک کانادایی توانست با مصرف 800
واحد بی��ن المللی ویتامی��ن  Eدر هر روز مانع از
تغییر رنگ موهای خود شده و در سن  68سالگی
و پ��س از  15س��ال مصرف ویتامی��ن  Eهمچنان
س��ریپ��رازموه��ایسال��مداشت��هباش��د.
کولی�ن:

کولی��ن ترکی��ب ی مشابه ویتامی��ن  Bبوده و در
خنثی نم��ودن تاثیرات مضر است��رس و اضطراب
در بدن بسیار تاثی��ر دارد.مکملهای غذایی حاوی
کولی��ن در اف��رادی که ری��زش مو دارن��د توسط
پزشک��ان تجوی��ز ش��ده و اث��رات سودمن��د قابل
مالحظ��ه ای در این زمینه مشاهده گردیده است.
لذا ای��ن تاثی��رات دانشمن��دان را متقاعد ساخته
استک��ه  ک��ه کولین م��ی توان��د در کاهش شدت
ری��زشم��وبسی��ارموث��رباش��د.

References:
1. http://www.americanhairloss.org/
2. http://www.webmd.com/skin-problems-andtreatments/hair-loss/default.htm
3. http://www.medicinenet.com/hair_loss_pictures_slideshow/article.htm
4. http://www.aad.org/skin-conditions/dermatology-a-to-z/hair-loss/ American academy of
dermatology
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کم خونی بیشتردر افرادی بروز
می کند که در جذب بعضی
ویتامین ها از منابع غذایی مشکل
دارند

وقتی قرمــزها
کم میآرند

میثم جعفری(کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی) درمانی که برای آنمی یا کم خونی توسط پزشک تجویز می گردد ،بسته به نوع کم خونی می تواند
متفاوت باشد مث ً
ال درمانی که برای آنمی داسی شکل وجود دارد ممکن است از کم خونی ناشی از کمبود آهن یا اسید فولیک متفاوت باشد .پروسه
های درمانی می توانند شامل تغییرات در رژیم غذایی ،استفاده از مکملهای غذایی مناسب ،تغییر در داروهای مصرفی و یا در موارد شدیدتر
تزریق خون یا عمل جراحی باشند.
ک��م خونی یا آنمی زمان��ی بروز می کند که تعداد گلبولهای قرمز خون کمتر از نداشته باشد.آهن در سنتز هموگلوبین مورد نیاز است.در اثر از دست دادن خون
حد نرمال باشد و یا گلبول های قرمز خون  ،هموگلوبین کافی در خود نداشته در بدن ممکن است مقادیر آهن کاهش یابد.
باشند .هموگلوبی��ن پروتئینی است که مسئول رنگ قرمز خون بوده و عملکرد  .درزنان نیز در اثر خونریزی های شدید ،سیکل های ماهیانه و نیز زایمان و سایر
اصل��ی آن عبارتست از انتقال اکسیژن از ریه ها به همه بخشهای بدن .زمانیکه عوامل میزان آهن بدن کاهش یافته و آنمی  IDAبروز می کند .از عواملی که
می توانند آهن بدن را پائین آورند عبارتند از:
به آنمی مبتال باشید ،انتقال کافی و مناسب اکسیژن به بافت
 زخم ها ،پولیپ های کولونی یا سرطان کولونها صورت نگرفت��ه و در نتیجه این بافت ها عملکرد مناسبی
 مص�رف مرتب آسپری�ن و سایر داروه�ای تسکیننخواهن��د داشت .در ایاالت متحده بیش از سه میلیون نفر به
مصرف اسید فولیک
دهنده درد
آنم��ی مبتال هستند .زنان و افراد مبتال به بیماری های مزمن
می تواند این نوع آنمی  -عفونت ها
در معرض خطر باالی بروز آنمی قرار دارند.
را بهبود بخشد ولی در
 صدمات شدید به بدنکم خونی زمانی اتفاق می افتد که:
 -1ب�دن در م�واردی مانن�د سی�کل ه�ای ماهیان�ه صورتیکه آسیب عصبی  -عمل جراحی
زنانه،برخ�ی بیماری ها و یا زخ�م های وارده به بدن در بروز کرده باشد ،اسید
اث�ر ضربه مق�دار زیادی از خون خ�ود را از دست داده فولیک قادر به درمان
ناشی از کمبود ویتامین ها:
این ضایعات نخواهد
مقادیر پائین ویتامی��ن  B12و فوالت شایع ترین علت بروز
باشد.
بود.
این نوع آنمی می باشد .بدن برای سنتز گلبولهای قرمز خون
 -2بدن در سنتز گلبول های قرمز خون مشکل داشته
و عملکرد طبیعی سیستم عصبی به ویتامین   B12نیاز دارد.
باشد.
آنمی ناشی از کمبود ویتامین  B12بیشتر در افرادی بروز می
-3سلوله�ای قرمز خون با سرعت�ی بیش از سنتزشان
کند که در جذب آن از منابع غذایی دچار اختالل هستند که دلیل آن می تواند
در بدن تخریب شده.
بیم��اری خود ایمنی و یا مشکالت روده ای باشد .مصرف اسید فولیک می تواند
ای��ن نوع آنمی را بهبود بخشد ولی در صورتیکه آسیب عصبی بروز کرده باشد،
انواع مختلف کم خونی با علل بروز متفاوت عبارتند از:
اسید فولیک قادر به درمان این ضایعات نخواهد بود .در سه ماهه سوم بارداری
در زن��ان ک��ه بدن  به  مقادیر فراوان فوالت نیاز دارد نیز این نوع آنمی بروز می
ناشی از کمبود آهن :
شایعترین نوع کم خونی بوده و زمانی بروز می کند که آهن کافی در بدن وجود کند .اسید فولیک از گروه ویتامین های  Bمی باشد.؟
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ناش�ی از بروز بیماریهایی که به س�نتز گلبول
های قرمز در بدن آسیب می رسانند:

مث ً
ال در بیماران کلیوی معموالً آنمی از این نوع بروز
می کن��د .در این موارد کلیه قادر به سنتز هورمون
های تحریک کنن��ده خونسازی در بدن نمی باشد.
همچنی��ن در دیالیز بیماران کلیوی نیز میزان آهن
فراوانی مصرف می گردد؟
ناشی از بیماری های وراثتی مربوط به خون:

         در بیم��اری ه��ای وراثت��ی خ��ون نیز آنمی
ب��روز می کند .یکی از این بیماری ها آنمی  گلبول
قرمز داسی شکل اس��ت .درکم خونی داسی شکل،
گلبول های قرمز به علت داشتن شکل غیر طبیعی
و تخریب شده وبدن قادر به جایگزینی مناسب آنها
نمی باش��د و نهایتا کم خونی بروز می کند.بیماران
مبتال ب��ه تاالسمی نیز می��زان هموگلوبین پایینی
داشته و کم خونی در آنها بروز می کند.

آنمی آپالستیک:

این نوع آنمی بسیار نادر بوده و در آن تولید گلبول پاها
های جدید در خون متوقف میشود .این عدم تولید  -دمای پائین بدن
مربوط به تمام ان��واع سلولهای خونی است .کمبود  -رنگ پریدگی در پوست
گلبوله��ای قرمز منجر به آنم��ی ،کمبود گلبولهای  -ضربان تند و نامنظم قلب
 کوتاهی تنفسسفید باع��ث کاهش قدرت بدن
 درد سینهدر مب��ارزه با بیماریه��ا (کاهش
 تحریک پذیری زیادقدرت سیست��م ایمنی) وکمبود
پالک��ت در خون موج��ب لخته زنان باردار نیاز به مقادیر  -ع�دم کارآی�ی مناس�ب به
بسیار فراوان آهن دارند هنگ�ام ک�ار و ی�ا در مدرسه
نشدن خ��ون در مواقع مورد نیاز
ولی واقعیت این است
آنچ�ه پزشک�ان تجوی�ز می
خواهد گردید.
که بیش از نیمی از آنها کنند:
عالیم آنمی در بدن عبارتند از:
 ضعف و خستگ�ی ( بسیار مقادیر کافی آهن مصرف درمان��ی که ب��رای آنم��ی یا کمنمی کنند.
خونی توس��ط پزشک تجویز می
شایع)
گردد ،بسته به نوع کم خونی می
 گیجیتواند متف��اوت باشد مث ً
ال درمانی
 سردرد احس�اس کرخت�ی و س�ردی در دست ها و ک��ه برای آنمی داسی شکل وجود دارد ممکن استاز ک��م خونی ناشی از کمبود آه��ن یا اسید فولیک
متفاوت باشد .پروسه های درمانی می توانند شامل
تغیی��رات در رژی��م غذایی ،استف��اده از  مکملهای
غذایی مناسب ،تغیی��ر در داروهای مصرفی و یا در
موارد شدیدت��ر تزریق خون یا عمل جراحی باشند.
زن��ان باردار نیاز به مقادی��ر بسیار فراوان آهن دارند
ول��ی واقعیت این اس��ت که بیش از نیم��ی از آنها
مقادیر کافی آهن مصرف نمی کنند .نیاز به آهن در
زنان باردار بخاطر تکامل جنین ،افزایش حجم خون
ب��دن و از دست رفتن خون به هنگ��ام زایمان می
باشد و در صورتیکه خانم باردار میزان آهن مناسب
مص��رف نکند ،احتمال دارد نوزاد بصورت زودرس و
با وزن کمتر از حد نرمال متولد گردد.
References:
1-www.nlm.nih.gov/medlineplus/anemia
2-www.webmd.com/understanding-anemiabasics
3-en.wikipedia.org/wiki/Anemia
درشم��اره آینده مجله مقاله ای از منابع معتبر خارجی در موضوع راه
های پیشگیری از ابتال به بیماری کم خونی ترجمه و چاپ خواهد شد.
شم��ا خواننده گرامی می توانید مقال ه��ای را انتخاب و برای ترجمه
پیشنهاد دهید.لطفا چکیده  فارسی مقاله پیشنهادی  خود را حداکثر تا
 7/15برایمان ارسال نمایید.
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مصرف کپسول اوژن در حفظ سالمت
عمومی
چشم بسیار موثر است

چشم بان زرد پوش

نتیجه بررسی های دانشمندان
دکتر حبیب جعفری اقدم(چشم پزشک)
نشان می دهد که مصرف حداقل  6تا  10میلی گرم لوتئین در روز در
حفظ سالمت عمومی چشم به ویژه کاهش خطر بیماری کاتاراکت
بسیار موثر است .بر اساس گزارش انتشار یافته در پروژه تحقیقاتی
 ،Beaver Dam Eye Studyکه در آن افراد  43تا  84ساله در مطالعه
شرکت کرده بودند ،مصرف لوتئین و زئگزانتین تا حدود زیادی می
تواند خطر بروز آب مروارید را در چشم کاهش دهد .لوتئین و
زئگزانتین تنها کاروتنوئیدهای موجود در عدسی چشم می باشند.

چش��م ،مهمترین اندام حسی بدن ،هر روز در معرض آسیب های محیطی قرار
م��ی گیرد .اخیرا ً مطالعات متعددی ثابت ک��رده اند که متابولیت ثانویه گیاهی
مانن��د لوتئین در تقویت بینایی و حفظ سالم��ت چشم نقش محافظتی بسیار
مهمی ایفا می کند.
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لوتئی��ن در گیاه��ان با برگ سبز مانند اسفن��اج و کلم پیچ یافت
ش��ده و بعنوان آنتی اکسیدان و ج��ذب کننده ی نور آبی در این گیاهان عمل
می کند .همچنین می توان لوتئین را در زرده تخم مرغ ،چربی های حیوانی و
شبکی��ه چشم یافت .لوتئین یک مولکول چربی دوست و عموماً محلول در آب
می باشد و با داشتن کروموفور طویل در ساختار خود ،خصوصیات متمایزی در
جذب نور پیدا نموده است.
نقش لوتئین در چشم:

مشخص شده اس��ت که لوتئین در ماکوال ،بخش کوچکی در شبکیه چشم که
مسئ��ول دید مرکزی می باشد ،جمع می ش��ود .تجمع طبیعی لوتئین در این
بخش می تواند در محافظت از چشمان ما در برابر استرس اکسیداتیو و آسیب
ناشی از فوتون های نور آبی با انرژی باال بسیار کمک نماید.
همچنی��ن نتای��ج حاصل از مطالعات ف��راوان دیگری نیز نش��ان می دهند که
افزای��ش پیگمنتاسی��ون در ماکوالی چشم ،خطر بیم��اری های چشمی مانند
تخریب ماکوالیی وابسته به سن(  )AMDرا تا حدود زیادی پایین می آورد.
در مطالعه ای که در سال  1997توسط هاموند ( )Hammondو همکارانش
ص��ورت گرف��ت ،تأثیر مثب��ت لوتئین در مه��ار تخریب ماک��وال و بهتر شدن
پارامتره��ای مختلف در این زمینه مانند دقت در دید ،چگالی رنگدانه ماکوالی
و واکن��ش تمای��زی چشم اثبات گردی��د .این یافته ها در س��ال  2000توسط
گ��روه تحقیقاتی برنش��ات ( )Berendschotو در س��ال  2004توسط ریشر
( )Richerو همکارانش دوباره اثبات گردیدند.
بیماری :AMD

تخریب آهسته و مداوم ماکوال ،مرکز حساس بینایی در شبکیه ،با گذشت زمان
موجب می شود که بیماری  AMDبروز نماید.
کاهش سالمت ماکوال می تواند موجب بروز استرس اکسیداتیو در شبکیه شده

چشم می باشند.
حساسیت به نور:

مطالع��ه ص��ورت گرفت��ه توس��ط استرینگه��ام
( )Stringhamو همکاران��ش که در مجله معتبر
علوم تغذیه انتشار یافت��ه است ،نشان می دهد که
در اف��رادی که به طور روزانه  10میلی گرم لوتئین
و  2میلی گرم زئگزانتین مصرف کرده اند ،عملکرد
بینای��ی تا حدود زی��ادی بهبود یافت��ه و همچنین
حساسی��ت به نور در آن ها تا حدود زیادی کاهش
می یابد.
سایر ترکیبات موج��ود در کپسول اوژن یوروویتال
نیز در سالم��ت عمومی چشم نقش مهمی ایفا می
کنند:
ویتامین : A

اعم��ال فیزیولوژیک ویتامی��ن  Aدر فرایند بینایی
بیشتر اهمیت پیدا می کن��د .به طوری که کمبود
آن می تواند منجر به بروز اختالل شب کوری چشم
گردد.
ویتامین : C

کند.
و تخریب دید مرکزی شود.
لوتئین به وفور در ماکوال یافت
 AMDدر دو ن��وع مرط��وب
ش��ده و عام��ل رن��گ زرد آن
و خش��ک ب��روز م��ی کن��د .نوع
لوتئین به وفور در
می باشن��د .رنگدانه لوتئین در
خش��ک ،شایع ت��ر و خفیف تر از
ماکوال یافت شده و
محافظ��ت از ماک��وال در مقابل
نوع مرطوب بوده و  %85تا %90
عامل رنگ زرد آن
آسیب اکسیداتی��و ناشی از نور
م��ی
م��وارد  AMDرا تشکی��ل
می باشند .رنگدانه
آبی نقش مهمی ایفا می کنند.
گذشت
دهد AMD .خش��ک با
لوتئین در محافظت از
زم��ان پیشرفت ک��رده و معموالً
از  600کاروتنوئی��د موجود در
ماکوال در مقابل آسیب
طبیعت ،تنه��ا تعداد محدودی
منج��ر به از دس��ت رفتن خفیف اکسیداتیو ناشی از نور
بینایی می گردد .مشخصه اصلی آبی نقش مهمی ایفا می در ب��دن وجود دارن��د و از این
تعداد محدود نی��ز تنها لوتئین
در  ،AMDجمع شدن رسوبات
کنند.
و زئگزانتین در ماکوالی چشم
کوچ��ک ،گ��رد و چرب��ی مانن��د
وج��ود دارند و ای��ن مطلب می
زردرنگی در بخش مرکزی شبکیه
است که  drusenنامیده می شوند .با اجتماع این تواند اهمیت این کاروتنوئید های مهم و ضروری را
ذرات در بافت اپی تلیوم رنگدانه ای شبکیه در زیر در حفظ سالمت ماکوال و نهایتاً بینایی نشان دهد.
ماکوال ،ماک��وال نازکتر شده و خشک می شود .نوع
بیماری آب مروارید:
خشک ممکن است در ادامه به نوع مرطوب تبدیل
شود .هر چند نوع مرطوب مسئول  10تا  %15همه نتیجه بررسی ه��ای دانشمندان نشان می دهد که
موارد  AMDمي باشد ولی احتمال از دست رفتن مصرف حداقل  6تا  10میلی گرم لوتئین در روز در
شدید بینای��ی در این نوع بسیار باالست .به طوری حفظ سالمت عمومی چش��م به ویژه کاهش خطر
که نوع مرطوب مسئول  %90نابینایی شدید ناشی بیماری کاتاراکت بسیار موثر است.
بر اساس گزارش انتش��ار یافته در پروژه تحقیقاتی
از  AMDمی باشد.
ن��وع مرطوب در اثر رشد رگ های خونی جدید در  ،Beaver Dam Eye Studyکه در آن افراد 43
ماک��وال بروز م��ی کند .این رگ ه��ای غیر طبیعی   ت��ا  84ساله در مطالعه شرکت کرده بودند ،مصرف
موج��ب نشت مایعات و خون ب��ه بافت های خلفی لوتئین و زئگزانتین تا حدود زیادی می تواند خطر
چش��م و بروز ت��اول هایی در شبکی��ه می گردد و بروز آب مرواری��د را در چشم کاهش دهد .لوتئین
در نهایت زخم ه��ای بافتی و اختالل دید بروز می و زئگزانتین تنها کاروتنوئیدهای موجود در عدسی

ويتامين  ،Cپروتئین های موجود در عدسی چشم
را با خنثی کردن رادیکال های آزاد موجود ،در برابر
اکسیداسی��ون محافظت می نمای��د .نتیجه ی یک
مطالعه نشان داده است که مکمل سازی با ویتامین
 Cدر دراز م��دت می تواند خطر بروز کاتاراکت را تا
حدود زیادی کاهش دهد.
روی :

تأثیر مثبت روی در بروز وگسترش عارضه تخریب
ماکوالیی وابسته به سن در چشم ها شناخته شده
است.
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کودکان بیش فعال در فعالیت های روزمره چگونه به نظر می رسند

اینفسقلی ازدیوار راست باال می رود
(قسمت اول)

حسین ملک محمدی دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کودکان ADDشش یا بیشتر از شش تا از نشانه های زیر را دارند ،که برخی
پیش از آنکه آن ها به سن هفت سالگی برسند شروع می شود :در فعالیت های روزمره فراموشکار هستند  -توجه ضعیف به جزئیات و اشتباه در
تکالیف مدرسه و تکالیف خانه از روی بی دقتی  -وسیله محرک های نامربوط به آسانی دچار حواسپرتی می شوند  -در حفظ توجه مشکل دارند-
اشیاء ضروری برای انجام تکالیف و فعالیت ها را گم می کنند  -از درگیر شدن در فعالیت هایی که مستلزم تالش ذهنی مداوم است اجتناب می
کنند و بیزاری یا بی میلی نشان می دهند  -از دستورعمل ها پیروی نمی کنند و از عهده تمام کردن کارها و تکالیف مدرسه برنمی آیند -در
سازماندهی تکالیف و فعالیت ها با مشکل روبه رو هستند  -وقتی به طور مستقیم مورد خطاب قرار می گیرند بنظر می رسد که نمی شنوند.
اختالل نقص توجه  /بیش فعالی ترجمه التين )  (Attention Deficit
Hyperactivity Disorderم��ي باش��د ،ک��ه ب��ه طور مخف��ف به آن
 ADHDم��ی گوین��د .دنیای ADHDگی��ج کننده و فش��ارآور است .از
لحظ��ه ای که شم��ا به  ADHDکودکتان پی می برید ،گام در سفری می
گذاری��د که نقشه راهنم��ا ندارد .حتی زمانی که کودکت��ان مورد تشخیص
ق��رارم��یگی��رد،مقص��دمبه��مت��رم��یش��ود.
•آی�اکودکت�اننی�ازداردک�هم�وردآزم�ونق�رارگی�رد؟
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•فرزن�دشم�ادرمدرس�هشکس�تخواه�دخ�ورد؟
•فرزن�دشم�اع�زتنف�سپایین�یخواه�دداش�ت؟
•آی�اب�هآم�وزشوی�ژهنی�ازخواه�دداش�ت؟
•درم�انداروی�یبای�دانج�امش�ود؟
فهرست��ی از این گونه سوال ه��ا به ذهن شما خطور م��ی کند ،ولی یافتن
پاس��خب��رایآنه��ادش��واراس��ت.
ب��رای کمک به هرجا که مراجع��ه می کنید احتماالً م��ی شنوید که پاسخ

انواع س�ه گانه ADDو  ADHDکدامند؟
درم��ان داروی��ی اس��ت .متخصصان ک��ودک به
درمان دارویی اشاره م��ی کنند .معلمان راه حل پی��ش از ای��ن که م��ا بتوانیم پاس��خ بسیاری از
را درمان داروی��ی می دانند .والدین هم پاسخ را س��وال ه��ای مربوط ب��ه  ADDو  ADHDرا
درمان دارویی می دانن��د .مطمئناً شما سرگشته شروع کنی��م ،الزم است واژگان فنی را بیاموزیم
و تف��اوت بی��ن زب��ان م��ورد
شده ای��د و پیش خود فکر می
استفاده توسط والدین و زبانی
کنید که مگ��ر چیزی عالوه بر
ک��ه شم��ا از دکتره��ا خواهید
درمان دارویی هم وجود دارد؟
ما قصد نداریم بگوییم که پاسخ  ADHDاغلب پیش از شنی��د را درک کنی��م.
درمان داروی��ی است .در حالی شروع مدرسه ظاهر می اصط�لاح  ADDو ADHD
که درمان داروی��ی سودمندی شود .از همان سال های در راهنمای تشخیصی و آماری
های خ��ود را دارد ،هدف اولیه نوباوگی ،این کودکان به اختالل ه��ای روانی(DSM-
ما نش��ان دادن راه هایی است آسانی توسط دیگران به  )IV-TRانجم��ن روانپزشکی
که شما بوسیل��ه آن می توانید لحاظ رفتاری متفاوت از آمریک��ا تعری��ف ش��ده است.
ADDو  ADHDدر ط��ول
ب��ه کودکت��ان کم��ک کنی��د .سایر کودکان همسن و
سال های متمادی برچسبهای
تفاوت��ی نمی کند ک��ه شما به
سال دیده می شوند.
گوناگونی نظیر کژکاری خفیف
کودکت��ان دارو م��ی دهید یا با
مغزی و پرجنبی دریافت کرده
درمان داروی��ی مخالف هستید،
آنچ��ه مسلم است این است ک��ه کودک شما در اس��ت .اصطالح فعلی ب��رای ADDو ADHD
تکالیف درسی ،مدرسه ،دوست یابی ،عزت نفس اخت�لال نقص توجه و بیش فعال��ی م��ی باش��د.
سه نوع اخت�لال نقص توجه و بیش فعالی وجود
ورفت��ارب��هکم��کشم��انی��ازدارد.
ما قص��د داریم به سوال های مهم و اساسی شما دارد:
اخت�لال نق��ص توج��ه و بی��ش فعالی ،ن��وع بی
درح��وزهکودکانبی��شفع��الپاس��خدهی��م.
توجه��ی غالب .کودکانی که ای��ن نوع از اختالل

را دارند بی توج��ه و حواس پرت هستند .اگرچه
لغت «بی��ش فعالی» در این برچسب وجود دارد
ول��ی بیش فعالی وجود ندارد .این نوع را به طور
معم��ول   ADDم��ینامن��د.
اخت�لال نقص توج��ه و بیش فعال��ی ،نوع بیش
فعال��ی -تکانشگ��ری  غال��ب .کودک��ان ب��ا این
اخت�لال پرتح��رک و تکانشی هستن��د .این نوع
بیشت��رADHDنامی��ده   م��یش��ود.
اختالل نقص توجه و بی��ش فعالی ،نوع آمیخته.
این کودکان بی توجه و حواس پرت ،و همچنین
بی��ش فع��ال و تکانشی هستند .ای��ن نوع هم به
عن��وان ADHDنامی��ده    م��ی ش��ود.
نش�انه های  ADDچیس�ت؟

 ADDنوع بی توج��ه  ADHDاست .کودکان
 ADDش��ش یا بیشتر از شش ت��ا از نشانه های
زی��ر را دارند ،که برخی پی��ش از آنکه آن ها به
سنهفتسالگ��یبرسن��دش��روعم��یش��ود:
• در فعالی��ت های روزمره فراموشک��ار هستن��د.
• توج��ه ضعیف به جزئی��ات و اشتباه در تکالیف
مدرس��هو تکالی��ف خان��هازرویب��یدقت��ی.
• بوسیله محرک ه��ای نامربوط به آسانی دچار
حواسپرت��یم��یشون��د.
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و ب��ه چیزهای��ی توجه م��ی کنند ک��ه برایشان
• درحف��ظتوج��همشک��لدارن��د.
• اشی��اء ضروری برای انجام تکالیف و فعالیت ها جذابی��تزی��ادین��دارد.
کودک��ان بی��ش فع��ال در فعالیت ه��ای روزمره
راگ��مم��یکنن��د.
فراموشک��ار هستن��د و ب��ه نظر
• از درگیر ش��دن در فعالیت
م��ی رسد ک��ه هرگ��ز از پیش
هایی که مستلزم تالش ذهنی
قوانی��ن را نشنیده ان��د .آن ها
م��داوم است اجتناب می کنند
کودکان بیش فعال
از روی ب��ی دقتی به جای عمل
و بیزاری یا بی میلی نشان می
در فعالیت های
تفری��ق ،عمل جمع را انجام می
دهن�� .د
روزمره فراموشکار ه
دهن��د و به ج��ای عمل ضرب
• از دستورعم��ل ه��ا پیروی
نم��ی کنن��د و از عه��ده تمام ستند و به نظر می رسد عمل تفریق را انجام می دهند.
کردن کارها و تکالیف مدرسه که هرگز از پیش قوانین عالق��ه بیشت��ری ب��ه صداهای
را نشنیده اند.
بی��رون دارند تا گوش کردن به
برنم��یآین��د.
معلم .در حال��ی که برای انجام
• در سازمانده��ی تکالی��ف و
بازی ه��ای کامپیوتری برای ساع��ت ها مشکلی
فعالی��ته��اب��امشک��لروب��هروهستن��د.
• وقت��ی به طور مستقیم م��ورد خطاب قرار می ندارند ،انجام پن��ج مسئله حساب مسبب گریه و
قشق��رق در آن ها می شود .آن ها کیف ،تکالیف
گیرن��دبنظ��رم��یرس��دک��هنم��یشنون��د.
به دلیل این ک��ه از کودکان خردسال و کودکان خان��ه ،ژاکت و ظرف غذای خود را گم می کنند.
دبست��ان انتظار نم��ی رود برای م��دت طوالنی به ندرت کاره��ا و تکالیف خانه بدون تالش زیاد
توج��ه خود را حفظ کنند یا وسایل شخصی خود والدی��ن به پایان م��ی رسد .می��ز ،کیف و تخت
را نگ��ه دارند ADD  ،اغل��ب تا کالس سوم و خوابش��ان به حدی درهم برهم است که شما می
چهارم ،زمانی ک��ه از کودکان انتظار می رود ترسی��د به آن نزدیک شوید .هم��ه این ها ادامه
عملک��رد مستقل تری داشت��ه باشند ،مشکل م��ی یابد در حالی که  به نظر می رسد آن ها در
رویا و «عال��م هپروت» شاد هستند .تا زمانی که
س��ازنم��یش��ود.
نشانه ها حداق��ل بایدبرای شش ماه حضور کس��ی از آن ها نخواهد ک��اری انجام دهند ،آن
و در بیش تر از ی��ک موقعیت وجود داشته ه��اعال��یهستن��د.
باشن��د .نشانه های کودک��ان به طور معمول
س�ایر نش�انه ه�ای مرتب�ط ب�ا ADD
در خان��ه و مدرسه دیده می شود ،با این حال
احتم��ال بروز آن ها در موقعیت های دیگر چیس�ت؟
نظی��ر اماکن مذهبی ،کالس های قرآن اگر  ADDتنها باع��ث فراموشکاری ،حواسپرتی
و فعالی��ت ه��ای ورزشی ک��ه نیاز به و ب��ی توجهی در ک��ودک می ش��د ،چندان هم
اختالل دش��واری نبود .مشکل واقع��ی از زمانی
توج��هم��یباش��د،وج��وددارد.
ش��روع می شود که ای��ن نشانه ه��ا باعث ایجاد
ی�ک کودک  ADDدر فعالیت گروه��ی از سای��ر مشک�لات خیلی دش��وار می
ه�ای روزم�ره چگونه ب�ه نظر می شون��د .تا زمان��ی که تالش ذهن��ی وجود ندارد،
مشکل��ی هم ایج��اد نمی ش��ود ،در اصل مشکل
رس�د؟
ک��ودک  ADDمعم��والً کودک��ی از زمان انج��ام تکلیف شروع می شود .می دانیم
ک��ه ه��ر بعدازظهر ک��ودک ما
اس��ت ک��ه در
ش��ادی اش را به دلی��ل اینکه
موقعی��ت های��ی
تکالیفش باعث می شوند که او
ک��ه   نیازمن��د
در مورد تکالیفش دروغ بگوید،
حف��ظ توج��ه و کشمکش های روزمره
تکالیف��ش را مخف��ی کند ،و از
سا ز ما ند ه��ی
میان والدین و کودک
روی عم��د کتاب ه��ای مدرسه
اس��ت ،عملک��رد باعث فرسایش رابطه،
را فرام��وش کن��د .ض��رورت
خوب��ی ندارد .آن ها بازداری از ایجاد محیط
تمرکز بر تکالیف و تفکر درباره
نوعاً کودک��ان جالبی
شاد برای همدیگر ،و
هستند ک��ه به طور باعث رنجش متقابل می موضوعات��ی که کودک آن ها را
خست��ه کننده م��ی یابد ،باعث
صر ی��ح
شود.
می ش��ود کودک  ADDتعلل،
گری��ه ،بحث و قشق��رق کند و
نافرم��ان نیستند حت��ی در موردهای خیلی شدی��د والدین را بزند
ول��ی در یافت��ن و اشی��اء را در خانه پرتاب کن��د .تکلیفی که باید
انگیزه مشکل دارند پان��زده دقیق��ه طول بکش��د به دلی��ل تداخل با
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زمان بازی ،شام ،حمام و زمان خواب ،دو ساعت
ط��ول می کشد .ب��ه طور ساده ب��ی توجهی می
توان��د بواسطه آشفتگی ه��ا و بحث هایی که می
تواند ساعت ها طول بکشد ،زندگی خانوادگی را
با چال��ش مواجهه کند .کشمک��ش های روزمره
می��ان والدین و ک��ودک باعث فرسای��ش رابطه،
ب��ازداری از ایجاد محیط شاد ب��رای همدیگر ،و
باع��ث رنجش متقابل م��ی شود .زندگی در طول
س��ال تحصیلی می تواند ب��رای والدین و کودک
خیل��یناش��ادوغ��مانگی��زباش��د.
نش�انه های  ADHDچیس�ت؟

 ADHDنوع بیش فعالی/تکانشگری ADHD
است.کودک��ان  ADHDشش ی��ا بیش از شش
ت��ا از نشانه های زیر را دارند که برخی از آن ها
پی��ش از رسی��دن آن ها به هف��ت سالگی شروع
م��یش��ود.
•ب��هط��ورمف��رطح��رفم��یزنن��د
• هنگ��ام نشست��ن روی صندلی دائم��اً وول می
خورن��د
• دائماً در حال راه رفت��ن هستند ،مثل اینکه به
آنه��اموت��وروص��لش��دهاس��ت
• زمان��ی که انتظار م��ی رون��د در صندلی باقی
بمانن��د،آنرات��رکم��یکنن��د
•ب��هسخت��یآرامب��ازیم��یکنن��د
• مزاحم یا باعث آشفتگ��ی دیگران م��ی شون��د
•ب��هسخت��ینوب��ترارعای��تم��یکنن��د
• پیش از تمام شدن سوال ،پاس��خ م��ی دهن��د
• زمان��ی که مناس��ب نیست می دون��د یا باال و
پایی��نم��یرون��د،
 ADHDاغلب پیش از شروع مدرسه ظاهر می
شود .از همان سال ه��ای نوباوگی ،این کودکان
ب��ه آسان��ی توس��ط دیگران ب��ه لح��اظ رفتاری
متفاوت از سایر کودکان همسن و سال دیده می
شون��د .زمانی که ک��ودک  ADHDکودکستان
ی��ا پیش دبستانی را شروع م��ی کند ،به احتمال
زیاد مربی یا معلم تعدادی از نشانه ها را گزارش
می کند .اغل��ب اخراج از پی��ش دبستانی اولین
شاخ��ص  ADHDاست.نشانه ه��ا حداقل باید
برای ش��ش ماه حضور داشت��ه باشند و در بیش
از ی��ک موقعیت دیده شون��د .نشانه ها بیشتر در
خانه و مدرسه دیده م��ی شوند ،ولی مطمئناً در
رست��وران ،فروشگاه ها ،سال��ن تئاتر و هر مکان
دیگ��ری ک��ه فعالیت و سر و ص��دا قابل پذیرش
نیس��ت ،مشاه��ده     م��ی ش��ود.
........ادام�ه ای�ن مقاله را در شم�اره بعدی
مجل�هبخوانی�د.
References:
The ADD & ADHD ANSWERBOOK Professional Answers to 275 of the Top
Questions Parents Ask
SUSAN ASHLEY, Ph.D.
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با مصرف مکمل کیوتن پیری به این زودی ها در خانه شما را نخواهد زد

ناگهانچقدر زود دیرمی شود

مهندس میثم جعفری (کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی) رادیکال های اکسیژنی عامل اصلی در بروز اختالالت وابسته به سن و گسترش بیماری های
متعدد مانند ،سرطان ،دیابت ملیتوس ،بیماری های قلبی و بیماری آلزایمر می باشند .آنتی اکسیدان هایی چون کوآنزیم  Q+oمانع از اکسیداسیون
کلسترول توسط رادیکال های آزاد شده و با مهار مراحل اولیه در اکسیداسیون این ترکیبات نقش مهمی در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها ایفا
می کنند.مصرف مکمل های حاوی کوآنزیم کیوتن ،باعث افزایش مقادیر کیوتن در پالسما و لنفوسیت ها شده و مقاومت لنفوسیت ها را در محیط
کشت در برابر شکست های  DNAناشی از عمل گونه های فعال اکسیژن رابسیار باال می برد .همچنین نشان داده شده است که پس از مصرف
کوآنزیمکیوتن ،ترمیم  DNAدر سلول هایی که نسبت این کوآنزیم در آن ها باالتر است ،سریع تر صورت می گیرد.
کوآنزی��م کیوتن ترکیبی است ک��ه به طور طبیعی در مرک��ز تولید انرژی در ب��ه طور طبیع��ی در بدن تولید می شون��د ،ولی عوامل محیط��ی مانند اشعه
سلول (میتوکندری) یافت م��ی شود و در تولید مولکول حیاتی آدنوزین تری م��اورای بنفش ،تابش رادیواکتیو ،دود سیگ��ار و آلودگی هوا می توانند میزان
فسف��ات( )ATPنقش دارد .این مولکول اصل��ی ترین منبع انرژی سلولی می این ترکیبات را افزای��ش دهند .دانشمندان معتقدند که رادیکال های آزاد در
باشد که با آزاد کردن انرژی خود ،فرایندهای زیستی همانند انقباض عضالنی فرایند پیری و نیز گسترش تعدادی از بیماری های مزمن شامل بیماری های
و سنتز پروتئین ها را امکان پذیر می سازد .کوآنزیم کیوتن دارای خصوصیت قلب��ی و سرطان نقش دارند .آنتی اکسیدان های��ی مانند کوآنزیم کیوتن قادر
ب��ه خنثی کردن رادیک��ال های آزاد و پیشگیری از آسیب های ناشی از آن ها
آنت��یاکسیدان��ینی��زم��یباش��د.
آنت��ی اکسیدان ها ترکیبات��ی هستند که رادیکال ه��ای آزاد را از بدن حذف م��یباشن�� .د
می کنن��د .رادیکال های آزاد طی واکنش ه��ای متابولیسمی به طور طبیعی در مطالع��ات بسیاری عملکرد آنتی اکسیدانی کوآنزیم کیوتن در از بین بردن
در ب��دن تولید م��ی شوند و موجب ب��روز تغییرات و آسی��ب هایی در غشای رادیک��ال های آزاد ثابت شده و نشان داده شده است که مصرف آن مي تواند
سلول��ی و  DNAو حتی مرگ سلول م��ی گردند .هر چند رادیکال های آزاد   در درم��ان بیماری های مختل��ف و کاهش اختالالت تخری��ب کننده سلولی
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وابستهب��هس��نتأثی��رمثبت��یداشت��هباش��د.
-1دربیم�اریه�ایقلب�ی:
نق��شکیوت��ندربعض��یازبیم��اریه��ا:
ثابت شده اس��ت که در بسی��اری از انواع بیماری
مناب��ع غذایی با منشاء حیوانی مانند گوشت قرمز ،ه��ای قلبی ،میزان کیوتن بدن کاهش م��ی یاب��د.
گوش��ت ماهی یا تخم مرغ،از این ترکیب مهم غنی تأثی��ر سودمن��د کوآنزیم کیوت��ن در پیشگیری و
می باشند ولی مقدار آن در غذاهای
درمان بیماری های قلبی به
گیاه��ی کمتر است .کوآنزیم کیوتن
خاطر توانایی آن در افزایش
در بدن انس��ان اعمال فیزیولوژیکی
تولی��د ان��رژی در سلول ها،
بسیار مهمی انج��ام می دهد ،مثل منابع غذایی با منشاء
ممانع��ت از تشکی��ل لخت��ه
حیوانی مانند گوشت
انتقال الکت��رون در زنجیره تنفسی
در خ��ون و عملک��رد آنت��ی
و حفظ پای��داری و سیالیت غشاها .قرمز ،گوشت ماهی یا
اکسیدان��ی آن م��ی باش��د.
کوآنزیمکیوت��ن در تولی��د ان��رژی ،تخم مرغ،از کیوتن غنی یک مطالع��ه نشان می دهد
می باشند ولی مقدار
تقوی��ت سیستم ایمن��ی و افزایش
اف��رادی ک��ه پ��س از ب��روز
ظرفیت آنت��ی اکسیدانی بدن نقش آن در غذاهای گیاهی
حمل��ه قلبی به ط��ور روزانه
کمتر است.
مهم��یدارد.
و ب��ه م��دت  3روز از مکمل
ب��ا افزایش سن ،مقادی��ر سرمی و
های ح��اوی کوآنزیمکیوتن
بافت��ی کوآنزیم کیوت��ن کاهش می
استفاده نم��وده اند ،احتمال
یاب��د .نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف نشان بروز حمله دیگر و درد سینه در آن ها بسیار پائین
می دهد ک��ه مصرف مکمل های ح��اوی کوآنزیم آمده اس��ت .میزان مرگ و میر در این بیماران نیز
کیوت��ن ب��ه تنهایی و یا همراه ب��ا سایر شیوه های ت��اح��دودزی��ادیکاه��شنش��انم��یده��د.
درمان��ی و مکمل های غذایی دیگ��ر می تواند در
پیشگیری یا درمان برخی اختالالت و بیماری های
 -2در فش�ار خون باال:
ج��دیمؤث��رباش��د.
می��زان کوآنزی��م کیوتن در پالسم��ای افراد مبتال
به فشار خون باال ،کاه��ش چشم گیری نشان می

دهد .مطالعات متعدد نشان می دهند که کوآنزیم
کیوت��ن دارای خاصی��ت ضد فشار خ��ون باال می
باش��د .در یک مطالعه متشک��ل از  83بیمار مبتال
ب��ه فشار خون باال ،نش��ان داده شد که مصرف 60
میل��ی گرم کوآنزیم کیوتن دوبار در روز و به مدت
 12هفته موجب کاهش قابل مالحظه ای در فشار
خ��ونم��یگ��ردد.
دانشمن��دان در  12مطالعه بالینی جداگانه به این
نتیج��ه رسیده اند که کوآنزیم کیوتن قدرت پائین
آوردن فش��ار خون سیستولی را ت��ا  17میلی لیتر
جیوه و فشار خ��ون دیاستولی را تا  10میلی لیتر
جیوه دارد ،بدون اینکه تأثیر جانبی مضری از خود
برج��ای گذارد .ب��رای حصول اطمین��ان در زمینه
کاه��ش فشار خون با مصرف مکم��ل های کیوتن
نی��ز مانند مورد قبلی نیاز به انجام مطالعات بیشتر
ب��اتع��داداف��رادبیشت��رم��یباش��د.
 -3در بیماری های ناش�ی از باال رفتن س�ن:

رادیک��ال ه��ای اکسیژن��ی عام��ل اصل��ی در بروز
اخت�لاالت وابست��ه به س��ن و گست��رش بیماری
ه��ای متع��دد مانند ،سرط��ان ،دیاب��ت ملیتوس،
بیماری ه��ای قلبی و بیم��اری آلزایمر می باشند.
آنتی اکسیدان هایی چ��ون کوآنزیم  Q+oمانع از
اکسیداسیون کلست��رول توسط رادیکال های آزاد
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ش��ده و با مهار مراحل اولی��ه در اکسیداسیون این
ترکیبات نقش مهم��ی در پیشگیری از بسیاری از
ه��ایف��ام��یکنن��د.
بیم��اری ا
مصرف مکمل های ح��اوی کوآنزیم کیوتن ،باعث
افزای��ش مقادی��ر کیوت��ن در
پالسم��ا و لنفوسی��ت ها شده
و مقاوم��ت لنفوسی��ت ها را در
محیط کش��ت در برابر شکست
در مطالعات بسیاری
های  DNAناشی از  عمل گونه عملکرد آنتی اکسیدانی
های فعال اکسیژن رابسیار باال
کوآنزیم کیوتن در از
م��ی برد .همچنی��ن نشان داده
بین بردن رادیکال
ش��ده است که پ��س از مصرف
های آزاد ثابت شده
کوآنزیمکیوت��ن ،ترمیم DNA
و در کاهش اختالالت
در سلول های��ی که نسبت این تخریب کننده سلولی
کوآنزی��م در آن ها باالتر است،
وابسته به سن تأثیر
سریعترص��ورتم��یگی��رد.
مثبتی داشته باشد.

در این بیماران کمبود ترکیب حیاتی کیوتن ناشی
از مصرف داروه��ای پایین آورنده میزان کلسترول
جب��ران می نماید ،ب��دون اینکه اث��رات مفید این
داروه��اراازبی��نبب��رد

 -4در بیماری های ناش�ی
از باال رفتن کلس�ترول خون:

مق��دار کوآنزی��م کیوتن در افرادی ک��ه کلسترول
خ��ون باالیی دارند ،بسی��ار پایین می آید .از طرف
دیگ��ر استفاده از داروه��ای پایین آورن��ده میزان
کلست��رول باعث کاهش ذخیره کوآنزیم کیوتن در
بدن آن ها می شود .مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن
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 -5در بیم�اران دیابت�ی:

مکم��ل کوآنزیم کیوتن می تواند
سالم��ت قلب��ی را در بیم��اران
دیابت��ی باال ب��رده و مقادیر قند
خون ،کلسترول باال و فشار خون
باال را در آن ها کنترل کند .این
اخت�لاالت در بیم��اران مبتال به
دیابت بسیار شایع می باشند .در
دو مطالعه جداگانه صورت گرفته
در ای��ن زمینه به اف��راد مبتال به
دیابت مق��دار  200میلی گرم و
دو ب��ار در روز کوآنزی��م کیوتن
داده ش��د و هی��چ گون��ه کاهش
ناگهان��یدرقندخونآنه��امشاه��دهنگردی��د.
 -6در آس�یب قلبی ناش�ی از ش�یمی درمانی:

نتیجه مطالعات متعدد نشان می دهد که کوآنزیم
کیوت��ن می تواند از آسیب قلب��ی ناشی از مصرف
تع��دادی از داروه��ای م��ورد استف��اده در شیمی

درمان��ی ممانعت نمای��د .در زمین��ه پیشگیری از
آسیب قلب��ی در مبتالیان سرطان��ی تحت شیمی
درمانی با مص��رف کوآنزیمکیوتن نیاز به مطالعات
بیشت��ریم��یباش��د.
 -7در س�ردردهای میگرنی

ثابت ش��ده است که مکمل ه��ای کوآنزیم کیوتن
در پایی��ن آوردن زمان و شدت ب��روز سردردهای
میگرن��ینی��زنق��شدارن��د.
می��زان دوز مصرف شده در ای��ن مطالعات  150تا
300میل��یگ��رمدرروزم��یباش��د.
-8درس�رطانس�ینه:

مطالعاتی که در زنان مبتال به سرطان سینه انجام
گرفت��ه نشان می دهد که مص��رف مکمل کوآنزیم
کیوت��ن ( در کنار سای��ر استراتژی ه��ای درمانی
و رژی��م های غذای��ی حاوی آنت��ی اکسیدان های
دیگ��ر و نیز اسیدهای چرب ض��روری) در کاهش
ان��دازه توم��ور و تخفیف درده��ای وابسته به آن و
بهب��ود نسبی در برخی افراد نق��ش دارد .هر چند
نم��ی توان هم��ه این تأثیرات مفی��د و سودمند را
ب��ه کوآنزیم کیوتن نسب��ت داد و در این مطالعات
از آنت��ی اکسیدان های دیگری چون ویتامین های

مکمل درما نی

 ب��ه تاخیر انداخت��ن پیری و افزای��ش شادابی وجوان��یدراف��رادمس��ن
References:
اگ��ر عالقمند ب��ه مطالعه بیشتر در این موضوع هستی��د منابع زیر را

 E,Cو همچنی��ن ماده معدنی سلنیوم نیز استفاده
ش��دهاس��ت.
-9دربیم�اریلث�ه:

بیم��اری پریودیتال  ،بیماری شایع لثه ها است که
درآن تورم ،خون ریزی ،درد و قرمز شدگی در لثه
ه��ارخم��یده��د.
مقادیر کوآنزیمکیوتن در لثه این بیماران نیز پایین
م��ی آید .در تعدادی از مطالع��ات نشان داده شده
است که مصرف مکمل های غذایی حاوی کوآنزیم
کیوت��ن می تواند منجر به بهبود سریع تر و ترمیم
بافت��یبیشت��ردرای��نبیم��ارانگ��ردد.
تأثی�راتدیگ�رکوآنزی�مکیوت�ندرب�دن:

 بهب��ود عملکرد سیستم ایمن��ی در افراد ضعیف(مانن��د مبتالیان به بیماری ایدز) و یا عفونت های
مزم��ن (مانند عفونت های ویروسی ،باکتریایی و یا
عفون��ته��ایناش��یازمخمره��ا)
 افزایش تحرک اسپرم و قدرت باروری در مردان کمک به درم��ان بيماري هاي تخریب کننده یعصب��یمانن��دآلزایم��روپارکینس��ون
کاه��شآسی��بناش��یازحمل��هقلب��ی افزایش قدرت بدنی در انجام حرک��ات ورزش��ی-موث��ردرافزای��شسالم��تپوس��ت

برایتان معرفی می کنیم.
 inکیوتن 1. Therapeutic effects of coenzyme
neurodegenerative diseases. Beal MF. Methods Enzymol. 2004;382:473-87.
 and exercise trainکیوتن 2. Coenzymeing in chronic heart failure. Belardinelli R,
Mucaj A, Lacalaprice F, et al. Eur Heart J.
2006;27(22):2675-81.
3. Effect of ezetimibe and/or simvastatin
 levels in plasma: a ranکیوتن on coenzymedomised trial. Berthold HK, Naini A, Di Mauro
S, Hallikainen M, Gylling H, Krone W, GouniBerthold I. Drug Saf. 2006;29(8):703-12.
4. The emerging role of coenzyme Q-10 in
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بیماری های عفونی و انگلی در کودکان
از میان بیماری های عفونی مختلف ،بیماری
های اسهالی پس از عفونت های حاد دستگاه
شای��ع ترین علت مرگ و میر کودکان زیر ۵
سال هستد .اگر چ��ه در کشورهای در حال
توسع��ه بررسی های دقیق چندانی روی این
بیماری انجام نشده اس��ت ،به نظر می رسد
که بیماری های اسهالی و مشکالت ناشی از
آن در ای��ن مناطق بیش از حد انتظار باشد،
ل��ذا مرور جمع بررسی ه��ای انجام شده در
ایران ،در مشخص ساختن پاتوژن های شایع
ایجاد کنن��ده اسهال و در نتیج��ه کنترل و
پی��ش گی��ری از این بیم��اری ،نقش مهمی
ایفا می کند .بررسی های انجام شده ونتایج
حاص��ل از آن نشان می ده��د الگوی پاتوژن
های اصل��ی ایجاد کننده اسه��ال در کشور
ما ،ب��ا بسیاری از کشور های در حال توسعه
متفاوت است.
اسهال در کودک��ان بیماری خطرناکی است
ویکی از عوامل مهم مرگ ومیر کودکان زیر
۵سال می باشد مهمترین علت ناشی از مرگ
ومیر اسهال از دس��ت دادن اب وامالح بدن
اس��ت .اسهال همچنین یک��ی از عوامل مهم
تأ خیر رشد جسمی درکودکان  ،سوء تغذیه
ومستعد شدن در بربر بیماری ها است.
شی��ر خواری که فق��ط از شیر م��ادر تغذیه
میش��ود ،مدفوع نرمتر از ح��د عادی دارد و
ممکن است روزان��ه  ،چندین بار مدفوع نرم
و نیم��ه آبکی دفع نمای��د که طبیعی است .
در این شیر خواران ،اسهال به افزایش تعداد
دفعات دف��ع و آبکی بودن مدف��وع ،بطوری
ک��ه با دیگر مواقع فرق داشت��ه باشد  ،گفته
میش��ود .نتای��ج بدس��ت آم��ده از بررسی
مکملهای تغذیهای بر روند رشد کودکان 6
ت��ا  60ماهه حاکیست :مکمل درمانیهای با
ویتامین  Aو «روی» تأثیر مفیدی بر افزایش
وزن کودکان دارد.
مکمله��ای تغذیهای ی��ک روش مداخلهای
ساده و مؤثر در حیطه بهداشت عمومی است
ک��ه در جهت کنت��رل بیماریهای عفونی و
انگل��ی در کودک��ان انج��ام میگیرد.مکمل
درمانی با ویتامین  Aو «روی» تأثیر مفیدی
ب��ر افزایش وزن کودکان دارد ،اما در افزایش
ق��د و پیشگی��ری از بیماریه��ای اسهالی و
تنفسی آنها تأثیر چندانی ندارد.

2000;54(5):786-793.
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با تغذیه مناسب از بیماری قندیشگیری کنیم و از عوارض آن بکاهیم

نسخه ای نه چندان شیرین
برای گرفتــاران شیرین

مهندس میثم جعفری (کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی) امروزه مصرف ویتامین ها ،مواد معدنی و سایر ترکیبات به عنوان مکمل غذایی در جهان گسترش
چشمگیری یافته است و تالش دانشمندان در جهت ابداع شیوه های نوین با استفاده از این ترکیبات همچنان ادامه دارد .ویتامین ها و مواد
معدنی اعمال متنوعی را در بدن موجب می شوند .در ابتدا عمده ی فعالیت دانشمندان ،برای یافتن شیوه هایی جهت پیشگیری از بروز بیماری
های ناشی از کمبود این ترکیبات حیاتی مانند اسکوروی ،پالگر و ریکتز بوده است؛ ولی یافته های جدید نشان می دهند که نقش ویتامین ها و
مواد معدنی در بدن بسیار گسترده بوده و در تنظیم متابولیسم ،بیان ژن های مختلف و پیشرفت بسیاری از بیماری های مزمن مانند سرطان،
بیماری های قلبی – عروقی و دیابت نقش فعالی ایفا می کنند.

ام��روزه مص��رف ویتامین ها ،مواد معدن��ی و سایر ترکیبات ب��ه عنوان مکمل
غذای��ی در جه��ان گسترش چشمگی��ری یافته است و ت�لاش دانشمندان در
جه��ت ابداع شیوه های نوین با استفاده از ای��ن ترکیبات همچنان ادامه دارد.
ویتامین ها و مواد معدنی اعمال متنوعی را در بدن موجب می شوند .در ابتدا
عم��ده ی فعالیت دانشمندان ،برای یافتن شیوه هایی جهت پیشگیری از بروز
بیم��اری های ناش��ی از کمبود این ترکیبات حیات��ی مانند اسکوروی ،پالگر و
ریکت��ز بوده است؛ ولی یافته های جدید نشان می دهند که نقش ویتامین ها
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و م��واد معدنی در بدن بسیار گسترده ب��وده و در تنظیم متابولیسم ،بیان ژن
های مختلف و پیشرفت بسیاری از بیماری های مزمن مانند سرطان ،بیماری
های قلبی – عروقی و دیابت نقش فعالی ایفا می کنند .این ترکیبات اغلب به
عنوان کوآنزیم ها یا کوفاکتورهای اصلی در واکنش های متابولیک عمل کرده،
فرایندهای مه��م سلولی شامل گلیکولیز ،چرخ��ه اسیدسیتریک و متابولیسم
اسیدهای آمینه و چربی ها را امکان پذیر می سازند .قابل توجه است که حتی
کوچک ترین کمبود در میزان هر یک از این ترکیبات ،می تواند بیماری ها و

ف
نظ
و
زي

اختالالت بسیار جدی به همراه داشته باشد .دیابت ب��دن و در کن��ار آن با سایر روند ه��ای درمانی ،تا
در ه��ر دو نوع  1و  ،2از جمل��ه اختالالت مزمنی ح��دودزی��ادیآنراممک��نساخ��ت.
است که ویتامین ه��ا و مواد معدنی در کنترل آن می��زان نیاز افراد مبتال و یا در خطر ابتال به دیابت
ب��ه ترکیبات تغذیه ای و به ویژه ویتامین ها و مواد
ش��دهن��د.
بسی��ارموث��رشناخت��ه ا
دیاب��ت ،اخت�لال در سوخت و ساز ب��دن است که معدنی با افرادی که شرای��ط طبیعی دارند ،بسیار
به عل��ل مختلف تظاه��ر ک��رده و در آن انسولین متف��اوتاس��ت.
پنج ترکیب بر اس��اس اهمیتی
به مق��دار کافی در ب��دن وجود
ک��ه در ای��ن دسته اف��راد پیدا
نداشته و یا انسولین موجود قادر
می کنن��د ،بیشتر م��ورد توجه
به انجام عمل خود نمی باشد .در
اوي غالت كامل (نان
دانشمن��دانب��ودهاس��ت.
نتیجه به علت پیدایش مقاومت

سنگك ،نان جو و)...
استفاده کنید.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي
ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺷﺨﺺ ،در
ﻃﻲ روز ﻣﻲﺗﻮانید  6اﻟﻲ
 11واﺣﺪ از ﮔـﺮوه ﻧـﺎن
و ﻏـﻼت اﺳﺘﻔﺎده کنید.

در ب��دن نسبت به انسولین ،قند
خون قادر به ورود موثر به سلول
ها نب��وده و مق��دار آن در خون
باال می رود .عالیم دیابت نوع 1
شامل تک��رر ادرار ،تشنگی بیش
از حد و غیر عادی ،گرسنگی غیر
طبیعی ،کاهش وزن ،خستگی و
ضعف ف��راوان و تحریک پذیری
بی��ش از ان��دازه می باشد .در دیاب��ت نوع  2عالوه
بر م��وارد فوق ،عفونت های بی��ش از حد ،اختالل
در بینای��ی ،تاخیر در بهب��ود زخم ها و کرختی در
انگشت��ان دست و پا نیز بروز می کند.پیشگیری از
دیابت ام��ری است که می توان با در پیش گرفتن
رژیم تغذیه ای مناسب و تامین ترکیبات مورد نیاز

.1ک�روم:

این عنصر معدن��ی برای حفظ
متابولیس��م طبیع��ی گلوک��ز
ضروری بوده و کمبود آن منجر
ب��ه اختالل در متابولیسم گلوکز
می گردد .ب��ه نظر می رسد که
کروم با تقویت عملکرد انسولین
در بیماران دیابت��ی ،تاثیر گذار
باش��د .کروم در بیماران دیابت��ی در افزایش تعداد
گیرن��ده های انسولین و نیز اتصال انسولین به آنها
و فع��ال سازی این گیرنده ها ،نقش مهمی ایفا می
کن��د .نش��ان داده شده است که ک��روم در تقویت
اث��ر دو آنزیم مهم در بیم��اری دیابت یعنی فسفو

تیروزی��ن فسفات��از و فسفو تیروزی��ن کیناز بسیار
اهمی��تدارد.
 .2نیکوتی�ن آمی�د ( ویتامی�ن :) B3

عملکرد ویتامین  B3در صدها آنزیم مختلف نمود
پیدا ک��رد و نقش مهم��ی در کنت��رل متابولیسم
طبیعی کربوهیدرات ها ،لیپیدها و پروتئین ها ایفا
می کن��د .با محافظت از سلول ه��ای پانکراسی از
تخریب خود ایمنی این سلولها جلوگیری کرده ،با
مهار آنزیم  PARPیا پل��ی  ADPریبوز پلیمراز
ک��ه در ترمیم  DNAنقش دارد ،از عالیم اختالل
دیابت می کاهد .مقادیر بیش از حد طبیعی آنزیم
  PARPموجب خالی شدن   NADسیتوپالسمی
و الق��ای ژن تنظی��م کننده ایمن��ی و آپوپتوزیس
(مرگ سلول��ی برنامه ریزی شده) گشته و تخریب
سلول های بتای پانکراس و کاهش ترشح انسولین
راب��هدنب��الخواه��دداش��ت.
.3منیزی�م:

منیزی��م در بیش از  300آنزی��م مختلف به عنوان
کوفاکت��ور ضروری عم��ل ک��رده و در فرایندهای
متابولی��ک متعددی شامل سیستم ه��ای انتقالی،
گلیکولی��ز ،متابولیس��م انرژی ،واکن��ش های بیو
سنتزی ،متابولیسم طبیعی استخوان ،فعالیت های
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اکسیدان  ه��ای محل��ول در آب  مانندگلوتاتیون
نش��ان می دهد ت��ا حدود زی��ادی از عالیم دیابت
مانند  ،CVDنوروپاتی و نفروپات��ی م��ی کاه��د.

عصب��ی عضالنی ،تعادل الکترولی��ت ها و پایداری
غش��ای سلول ها شرکت می کن��د .کمبود منیزیم
در ب��دن موجب ب��اال رفتن فشار خ��ون و افزایش
مقاومت به انسولین و عدم تحمل گلوکز می گردد
و نهایت��اً بیماری ه��ای قلبی،
دیابت و اختالالت بارداری بروز
م��یکنن�� .د
مصرف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي
کمب��ود منیزی��م از شایع ترین
و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي ﺑﺮاي
کمبودهای م��واد تغذیه ای در
بیماران دیابتی به شمار می آید ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﻴﺴﺖ .ممكن است
و عم��ده ترین عامل کمبود آن
شنيده باشيد كه
در ای��ن بیم��اران ،افزایش دفع
منیزیم از طریق ادرار می باشد .مبتاليان به ديابت نبايد
در بیماران دیابت��ی تکرر ادرار مواد نشاسته اي بخورند
ولي به خاطر داشته
ب��روزم��یکن��د.

 .5ویتامین ه�ای گ�روه :B

وجود مقادیر باالی هموسیستئین
در خ��ون موج��ب افزایش خطر
بروز بیماری های عروق کرونری
قلب و همچنی��ن عروق محیطی
می گردد .مقادی��ر افزایش یافته
هموسیستئی��ن در خون یکی از
علل ابت�لا به دیابت ن��وع  2می
باشد ،به طوری که هموسیستئین
ب��اال احتمال مرگ و می��ر را در
مبتالی��ان ب��ه دیاب��ت نسبت به
باشيد كه اين توصيه
افراد طبیعی ت��ا دو برابر افزایش
ديگران را هرگز اجرا
می ده��د .وج��ود ویتامین های
.4ویتامی�ن:E
نكنيد.
گروه  Bدر مقادی��ر مناسب و به
ویتامی��ن    Eی��ک ویتامی��ن
ویژه ویتامین  ،B6ویتامین B12
محلول در چربی بوده و در بدن
و ویتامی��ن  B9در متابولیس��م
ب��ه عنوان یک آنت��ی اکسیدان
قدرتمن��د عمل م��ی کند .در مطالع��ات متعددی هموسیستئی��ن بسی��ار تأثیر گذار م��ی باشند .به
ثاب��ت شده اس��ت که مقادی��ر پایی��ن ویتامین  Eطوری که حتی در م��واردی ویتامین   B12را در
در ب��دن ،همراه ب��ا افزایش خطر بیم��اری دیابت درم��ان نوروپاتی محیطی در بیم��اران دیابتی به
ب��ردهن��د.
می باش��د .مقدار کلی آنتی اکسی��دان ها در بدن ک��ار ا
بیم��اران دیابتی کاهش می یاب��د و نیاز این افراد دستور العمل استفاده صحیح از غذاهاي متن��وع:
به آنتی اکسی��دان ها بیشتر از اف��راد طبیعی می -1گ�روهن�انوغلات
باشد .از طرف دیگر مقادیر افزایش یافته گلوکز در مص��رف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران
خون افراد مبتال ،میزان تولید رادیکال های آزاد را دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻴﺴﺖ .ممك��ن اس��ت شني��ده
افزایش می دهد .ویتامین  Eبا که با آنتی واکنشی باشيد كه مبتاليان به ديابت نبايد مواد نشاسته
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اي بخورن��د ولي ب��ه خاطر داشت��ه باشيد كه اين
توصي��ه ديگران را هرگز اج��را نكنيد .بهتر است از
نان ه��اي حاوي غالت كامل (نان سنگك ،نان جو
و)...استف��ادهکنی��د.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺷﺨﺺ ،در
ﻃﻲ روز ﻣﻲﺗﻮانید  6اﻟﻲ  11واﺣﺪ از ﮔـﺮوه ﻧـﺎن و
ﻏـﻼت اﺳﺘﻔﺎده کنی��د   .
ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﺎن و ﻏﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ   :
 ﻳﻚ ﺑﺮش  20×20ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻧﺎن ﻟﻮاش ،یک ﺑﺮش
 10×10ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﻚ و ﺗﺎﻓﺘﻮن ،ﻳﻚ ﺑﺮش
 7×7ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي،
 ﻳﻚ ﺳﻮم ﻟﻴﻮان ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان ﻟﻮﺑﻴﺎ ،ﻋﺪس
ﻳﺎ ﻧﺨﻮد ﻳﺎ ذرت ﭘﺨﺘﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ ﭘﺨﺘﻪ 
ﻛﻮﭼﻚ ،دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﻴﺖ ﺳﺒﻮس��دار
-2گ�روهمی�وهه�اوسب�زیه�ا
چون افراد دیابت��ی بیشتر به بیماری های عفونی
مبت�لا می شون��د الزم است سیست��م دفاعی بدن
خ��ود را تقوی��ت کنند .میوه نق��ش اساسی در باال
ب��ردنق��درتدفاع��یب��دندارد.
ميوه ه��اي خشك شده در واقع شكل تغليظ شده
هستند كه مقادي��ر زيادي قند دارند ،بنابراين بايد
ب��ه ميزان اندك��ي مصرف شوند انگ��ور داراي قند
فراوان��ی است كه اگر آن را ب��ه مقدار زياد مصرف
كني��د بر كنترل قند خون شما اث��ر م��ي گ��ذارد.
خ��وردن ميوه ها به ص��ورت كامل بهتر از مصرف
آبمي��وهه��ااس��ت.
همچني��ن ب��رای پيشگي��ري از يبوس��ت و ديگر
عوارض گوارشي سعي كنيد تا حد امكان ،ميوه ها
راب��اپوس��تمص��رف كني��د.
ب��ـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـ��ـﻪ ﻣﻴـ��ـﺰان ﻛـ��ـﺎﻟﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻣـﻲﺗـﻮانی��د در روز ﺳﻪ اﻟﻲ ﭘﻨﺞ واﺣـﺪ از ﮔـﺮوه
ﺳـ��ـﺒﺰﻳﺠﺎت اﺳــﺘﻔﺎدهﻧﻤــایی��د .سبزي ها را به
ص��ورتخ��ام ي��اپخت��همص��رفنمايي��د.
ﻳـ��ـﻚ  واﺣـ��ـﺪ ﺳـ��ـﺒﺰي ﻣﻌﺎدل ﻣﻘﺎدﻳﺮ  زﻳﺮ 
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  :
ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﺎم ،ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮﻳﺞ ،ﻟﻮﺑﻴﺎو ...ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان آب
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣـﻲﺗـﻮانید دو
اﻟـﻲ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ از ﮔﺮوه ﻣﻴﻮهﺟﺎت در روز اﺳــﺘﻔﺎده
ﻧﻤــایی��د.

مکمل درما نی

ﻳـ��ـﻚ واﺣﺪ ﻣﻴﻮه ﻣﻌﺎدل ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ    :
ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان آب ﻣﻴﻮه ،ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان ﻛﻤﭙﻮت ﻣﻴﻮه،
ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻟﻴﻮان ﻣﻴﻮه ﺧﺸﻚ ﻧﻈﻴﺮ  اﻧﻮاع ﺑﺮﮔﻪ،
ﻧﺼﻒ ﻣﻮز ،ﻳﻚ ﺑﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﺎﻧﺎس ،ﻳﻚ و ﻳﻚ 
ﭼﻬﺎرم ﻟﻴﻮان ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﻲ 400 ،ﮔﺮم ﻫﻨﺪواﻧﻪ300 ،
ﮔﺮم ﻃﺎﻟﺒﻲ  300 ،ﮔﺮم ﺧﺮﺑﺰه ،ﻳﻚ ﻋﺪد اﻧﺎر ،ﻳﻚ 
ﻋﺪد ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻳﻚ ﻋﺪد ﺳﻴﺐ ،دو ﻋﺪد اﻧﺠﻴﺮ ،ﻳﻚ 
ﻋﺪد ﻛﻴﻮي ،دوازده ﻋﺪد ﮔﻴﻼس ،ﻳﻚ ﻋﺪد ﺷﻠﻴﻞ ﻳﺎ 
ﻫﻠﻮ ،دو ﻋﺪد ﻧﺎرﻧﮕﻲ  ،ﺳﻪ ﻋﺪد زردآﻟﻮ
-3گ�روهﭘﺮوﺗﺌﻴﻦه�ا
ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻮد.
سع��ي كنيد كم چربي ترين گوشت را بخريد و آنرا
بدون افزودن چربي طبخ كنيد .پوست مرغ داراي
چرب��ي زياد است؛ قبل از پخت ،پوست آن را كام ً
ال
ج�� اد كني�� .د
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛـﺎﻟﺮي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﻲﺗﻮانی��د
 2اﻟﻲ   3واﺣﺪ  از ﮔﺮوه ﺷﻴﺮ  و ﻓﺮاوردهﻫﺎي آن و
 2اﻟﻲ 3واﺣﺪ از ﮔﺮوه ﮔﻮﺷﺖ در روز اﺳـ��ـﺘﻔﺎده
ﻧﻤــایی��د.
 ﻳــﻚ واﺣــﺪ ﺷــﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي آن ﻣﻌﺎدل
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳـﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  :
ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﺖ 
و 2لی��وان دوغ
واﺣﺪ 
ﻳﻚ 
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﺎدل
ﻣﻘﺎ د ﻳﺮ 
ز ﻳﺮ 

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  :
 30ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﺮغ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺘﻪﺷﺪه ،ﻳﻚ 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢﻣﺮغ 30 ،گ��رم پنی��ر ،ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان ﺳﻮﻳﺎ  
-4گ�روهچرب�یه�اوشیرین�یه�ا
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ واﺣﺪ از ﮔﺮوه ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ و
ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﻫﺎ ﻃـﻲ روز ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد   .
ﻳﻚ واﺣﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  :
ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑـﺎﺧﻮري روﻏـﻦ،ﻛﺮه ،ﺳﺲ ﻣﺎﻳﻮﻧﺰ،
ﻳــﻚ ﻗﺎﺷـ��ـﻖ ﻏــﺬاﺧﻮري ﭘﻨﻴـ��ـﺮﺧﺎﻣﻪاي (15
ﮔﺮم) ،دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﺧﺎﻣﻪ ،ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان
ﺑﺴﺘﻨﻲ ،ﻳﻚ ﻋﺪد ﻛﻠﻮﭼﻪ ﻛﻮﭼﻚ ،دو ﻋﺪد ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ 
ﺧﺸﻚ ،ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﺷﻜﻼت ﻛﻮﭼﻚ  ب��اﻳﺪ ﺑﻪ  اﻳﻦ 
ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ  داﺷﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﻫـﺮم
ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻪﺟﺎي ﻏﺬاي ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ 
وﻟـﻲ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳـﻚ ﮔﺮوه را ﻣﻲﺗﻮان
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﮔﺮوه ﻏﻼت
ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺎن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻤﻮد وﻟـﻲ ﻧـﺎن را
ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴـﻮه ﻳـﺎ شی��ر ک��رد.
References:
1- Endocrinology Harrison 2006
2- American diabetes association http://www.
diabetes.org/food-and-fitness/food/planningmeals/diabetes-meal-plans-and-a-healthydiet.html

 -3اصول آموزش تغذیه در دیابت  ،دکتر باقر الریجانی
 -4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
http://publicrelations.tums.ac.ir/articles/index.
asp?articleID=40

پوکی استخوان
از میان بیماری های عفونی مختلف ،بیماری
های اسهالی پس از عفونت های حاد دستگاه
شای��ع ترین علت مرگ و میر کودکان زیر ۵
سال هستد .اگر چ��ه در کشورهای در حال
توسع��ه بررسی های دقیق چندانی روی این
بیماری انجام نشده اس��ت ،به نظر می رسد
که بیماری های اسهالی و مشکالت ناشی از
آن در ای��ن مناطق بیش از حد انتظار باشد،
ل��ذا مرور جمع بررسی ه��ای انجام شده در
ایران ،در مشخص ساختن پاتوژن های شایع
ایجاد کنن��ده اسهال و در نتیج��ه کنترل و
پی��ش گی��ری از این بیم��اری ،نقش مهمی
ایفا می کند .بررسی های انجام شده ونتایج
حاص��ل از آن نشان می ده��د الگوی پاتوژن
های اصل��ی ایجاد کننده اسه��ال در کشور
ما ،ب��ا بسیاری از کشور های در حال توسعه
متفاوت است.
اسهال در کودک��ان بیماری خطرناکی است
ویکی از عوامل مهم مرگ ومیر کودکان زیر
۵سال می باشد مهمترین علت ناشی از مرگ
ومیر اسهال از دس��ت دادن اب وامالح بدن
اس��ت .اسهال همچنین یک��ی از عوامل مهم
تأ خیر رشد جسمی درکودکان  ،سوء تغذیه
ومستعد شدن در بربر بیماری ها است.
شی��ر خواری که فق��ط از شیر م��ادر تغذیه
میش��ود ،مدفوع نرمتر از ح��د عادی دارد و
ممکن است روزان��ه  ،چندین بار مدفوع نرم
و نیم��ه آبکی دفع نمای��د که طبیعی است .
در این شیر خواران ،اسهال به افزایش تعداد
دفعات دف��ع و آبکی بودن مدف��وع ،بطوری
ک��ه با دیگر مواقع فرق داشت��ه باشد  ،گفته
میشود.
نتای��ج بدست آم��ده از بررس��ی مکملهای
تغذیهای بر روند رشد کودکان  6تا  60ماهه
حاکیست :مکم��ل درمانیهای ب��ا ویتامین
 Aو «روی» تأثی��ر مفیدی ب��ر افزایش وزن
کودکان دارد.
مکمله��ای تغذیهای ی��ک روش مداخلهای
ساده و مؤثر در حیطه بهداشت عمومی است
ک��ه در جهت کنت��رل بیماریهای عفونی و
انگلی در کودکان انجام میگیرد.
مکمل درمانی با ویتامین  Aو «روی» تأثیر
مفیدی ب��ر افزایش وزن کودک��ان دارد ،اما
در افزای��ش قد و پیشگی��ری از بیماریهای
اسهالی و تنفسی آنها تأثیر چندانی ندارد.
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استفاده از ویتامین ها و ماده معدنی کلسیم به میزان
30درصد احتمال ابتال به سرطان سینه را کاهش می دهد

سرطان سینه
دومین علت مرگ ناشی از سرطان

نگار جعفری(دانشجوی داروسازی از دانشگاه اصفهان) یک رژیم غذایی بر پایه
سرطان سین��ه شایع ترین سرطان در زنان است و بعد از سرطان ریه دومین
ی منابع گیاهی در مقایسه با رژیم های پرچرب و حاوی منابع حیوانی
عل��ت مرگ ناشی از سرطان محسوب می شود.در ایران ساالنه هفت هزار زن
می تواند تا حد زیادی در پیشگیری از این سرطان مؤثر باشد.بر این
ب��ه این سرطان مبتال م��ی شوند(.روزنامه جام جم در سال)1389لذا با توجه
اساس توصیه می شود افراد از سبزی و میوه های تازه استفاده کنند و
به این که 70در صد این بیماران باالی پنج سال عمر می کنند ،اكنون حدود
70ه��زار زن مبتال به ای��ن بیماری در کشور داریم .سن ابتال به سرطان سینه
میزان مصرف غذاهای حیوانی مخصوصاً گوشت قرمز را کاهش دهند.
مطالعات نشان داده است که افراد مبتال به سایر انواع سرطان و بیماری در ای��ران پن��ج سال پایین ت��ر از سطح جهانی است .در ح��ال حاضر به طور
متوس��ط سن ابتال به ای��ن بیماری در ایران بین 45تا 55سال است ،در حالی
مزمن دیگر که به این روش غذا میخورند نیز کمتر در معرض خطر
مرگ قرار می گیرند.دکتر «ماریلین ال وان» یک محقق کالیفرنیایی می ک��ه این سن در کشورهای غرب��ی بین 50تا 60سال اس��ت .بیشترین میزان
شی��وع این بیماری در سن باالی 65سال است .ب��ه طور کلی ریسک ابتال به
گوید :مصرف یک برنامه غذایی غنی از میوهها ،سبزیجات ،غالت
سرط��ان از 40سالگی به بعد بسیار افزایش می یاب��د .سرطان سینه از جمله
سبوسدار و ماکیان ،و مصرف کمتر گوشت قرمز و غذاهای فرایندشده
بیماریهاس��ت که تشخی��ص زود هنگام آن نقش موثری در درمان آن ایفا می
میتواند تأثیر مثبتی روی سالمت زنان داشته باشد و از بیماریهای
کن��د ،به طوری که اگر بیم��اری در شروع تشکیل توم��ور درسینه تشخيص
مزمن نیز جلوگیری نمای
داده ش��ود در ص��د بهبودی بیماری بسیار باال رفت��ه و سالهای بیشتری زنده
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عالمت غي��ر عادي مانند فرو رفتگ��ي پوست و يا باید بعد از  40سالگی ه��ر سال تست ماموگرافی
نوك سين��ه ويا زخمهاي مزمن ي��ا پوسته پوسته بدهد.تس��ت ه��ای تشخیص��ی ک��ه در کلینی��ک
ش��دن نوك سينه يا حالت پوس��ت پرتقالي سينه ه��ا و بیمارستان ه��ا انجام می گی��رد عبارتند از
م��ی مانند .عالوه بر این ب��ه دلیل این که بیماری
ماموگراف��یبیوپس��یواسک��ن.
توج��ه كني�� .د
در ابت��دا عالمت خاصی ن��دارد که باعث شود فرد
خانم هایی که بیشتر در معرض
مرحله دوم:ب��ه پشت بخوابيد و
به پزش��ک مراجعه کند باید دق��ت بیشتری برای
خطرن�� :د
دس��ت سمتي راك��ه ميخواهيد
تشخی��صزودهنگ��امانج��امگی��رد.
احتمال ب��روز سرطان در برخی
معاين��ه كنيد زير سر بگذاريد و
در حال حاضر به طور
اف��راد بیشتر از بقی��ه است این
با قسمت نرم بند آخر انگشتان
این
خود آزمایی يا معاينه س�ينه توسط خود فرد :دس��ت مقابل تمام��ي سينه را متوسط سن ابتال به
بدان معنا نیس��ت که افرادی با
بیماری در ایران بین
یک��ی از این خصوصی��ات حتما
خود آزمایي ي��ا معاينه سينه توسط خود فرديكي معاينه كنيد .بافت پستان را به
45تا 55سال است،
به سرطان مبتال می شوند بلکه
از روشه��اي تشخيص زودرسسرطان سينه است و آرامي روي قفسه سينه با حالت
چون نيازي به صرف وقت وهزينه ندارد و به راحتي دوراني بلغزاني��د .در انتها نوك  در حالی که این سن
این گونه افراد باید بیشتر مراقب
در کشورهای غربی
خ��ود باشند و بیشت��ر به عالیم
در من��زل قابل انجام اس��ت ميتواند به تشخيص و سينه را به آرامي فشار دهيد تا
است.
درمان زودرس كمك كند.به همه خانم های باالی از وجود ي��ا عدم ترشحات نوك  بین 50تا 60سال
هشداردهن��دهتوج��هکنن��د:
بیشترین میزان شیوع
• سابقهی فامیلی سرطان سینه
 20سال توصیه می شود این خود آزمایی را انجام سين��همطل��عشوي��د.
این بیماری در سن
به خصوص در فامیل درجه اول
دهند و در ص��ورت تشخیص توده سفت در سینه در ص��ورت لمس توده يا سفتي
باالی 65سال است.
ریسک ابت�لا را  5برابر افزایش
در سينه يا ترشح از نوك سينه
ی��ازیربغ��لب��هدکت��رمراجع��هکنن��د.
م��یده�� .د
خود آزمایی سین��ه دو مرحله دارد :مشاهده برای ب��دون اضط��راب و نگران��ي به
تشخی��ص عالیم ظاه��ری و لمس ک��ردن جهت پزشك مراجعه كنيد زيرا در بسياري از موارد اين • ب�روز اولی�ن دورهی قاعدگ�ی قب�ل از
عالمته��ا مربوط به بيماريهاي خ��وش خيم سينه 12سالگ�ی
تشخی��صت��ودهه��ا
•یائسگ�یبع�داز55سالگ�ی
ب��رای این کار در مرحل��ه اول ابتدا در جلوي يك  ب��ودهودرم��انآنه��ابسي��ارآس��انميباش��د.
آين��ه پهن ايستاده و به سينهه��اي خود در چهار زن��ان ب��االی  50س��ال بای��د سالیان��ه آزمای��ش • اف�رادی ك�ه در ط�ول زندگ�ی ب�اردار
ماموگراف��ی را انجام دهند زیرا  توده های کوچک نشدهان�د( )nulliparityو یا اولین بارداری
حال��تشام��ل:
مرحله اول:دستها باالي س��ر ،دستها به كمر زده ،ب��ا لمس قابل تشخی��ص نیستند.اگر خانمی خطر آنه�ابع�داز30سالگ�یب�ودهاس�ت
دسته��ا در كن��ار بدن آويزان خم ش��ده به سمت ابتال به بیماری مانند سابقه خانوادگی داشته باشد • سرط�ان سینه در یک طرف سینه احتمال
ایج�اد توم�ور در طرف دیگ�ر را افزایش می
جلوب��ه دقت نگاه كنيد ودر صورت وجود هر گونه
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د
ده� .
•زندگیب�یتح�ركوفعالی�تبدن�یك�م
•س�نب�االی65س�ال
عوام�ل دیگ�ری ک�ه اف�راد را در معرض این
بیم�اریق�رارم�یدهن�دعبارتن�داز:
• اضاف�ه وزن:استف�اده از چربی ه�ای زیاد
خصوص ًا بع�د از یائسگی احتم�ال سرطان را
ب�االم�یب�رد.
•مص�رفطوالن�یم�دتال�كل
• استف�اده طوالن�ی م�دت از دارو ه�ای
استروژن�یبع�دازیائسگ�ی
آیا استف��اده از داروه��ای ضد ب��ارداری خوراکی
()OCPخطرسرطان سینه را افزای��ش می دهد ؟
در هنگ��ام ورود اولین OCPها ب��ه بازار به دلیل
دوز باالیی که داشتند خطر ابتال به  سرطان سینه
را افزایش می دادند اما امروزه با توجه به تحقیقات
گست��رده ای که در این مورد انج��ام گرفته است
این داروها حت��ی توسط کسانی که سابقه ابتال به
سرطان سینه داشته اند و 5سال است سرطانشان
غیرفع��الش��ده،قاب��لاستف��ادهاس��ت.
عالیم هشدار دهنده بیماری س�رطان س�ینه

خان��م ها در ص��ورت تشخیص هرک��دام از عوامل
زی��ر بهتر است ب��ه یک متخصص زن��ان و رایمان
مراجع��ه کنندتا تس��ت ماموگرافی روی آنها انجام
شده وجود توده و یا افزایش ضخامت در پستان و
ی��اناحی��هزی��ربغ��لتشخی��صدادهش��ود.
• وجود توده و یا افزایش ضخامت در پستان
ویاناحیهزی�ربغ�ل(مه�متری�نعالم�ت)
•ترش�حشف�افي�اخون�یازپست�ان
•پوستهری�زیدرن�وکپست�ان
•قرم�زیوی�ات�ورمسین�ه
• وقوع تغییر شکل پستان که موجب متفاوت
ش�دنآنب�اپست�اندیگ�رش�ود.
در برخ��ی دیگ��ر از بیم��اری های سین��ه نیز این
عالی��م دیده می شود.حتی در هنگام قاعدگی این
عالیم در برخی افراد بروز می کند.پس صرف این
عالی��م نشان دهنده ی سرطان نیست و باید برای
تشخی��صب��هپزش��کمراجع��هک��رد.
برخ��ی از خان��م ها با درد سینه نگ��ران می شوند
ح��ال آن که درده��ای شایع سینه ب��ه دو دسته
دورهایوغی��ردورهایتقسی��ممیش��ود:
درده��ای دورهای در زنان  30تا  35ساله در نیمه
دوم قاعدگ��ی دیده م��ی شود .معم��وال دو طرفه
هستن��د و با مصرف كافئین یا در صورت اضطراب
و افسردگ��ی تشدید میشون��د .دردهای غیر دوره
ای معموالً با قاعدگی ارتباط ندارند.در افراد باالی
 40سال دیده میشوند و ماهیت سوزنی یا كششی
دارند.علت دردهای غیردورهای عموماً كیستهای
ناحی��ه سینه،دردهای قلب��ی و عضالنی،تودههای
خ��وشخی��می��ابدخی��مسین��ههستن��د.
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هفت��ه پنج بار تکرار شود بیش از هر فعالیت دیگر
موث��رب��ودهاس��ت.
چند نکته برای پیش�گیری
تغذی��ه مناسب:یک رژیم غذایی ب��ر پایه ی منابع پژوهشگران متوجه شدند که فعالیت جسمانی نیز
گیاه��ی در مقایسه با رژی��م های پرچرب و حاوی خطر سرطان سینه را در زنانی که احتمال ابتالی
منابع حیوانی می تواند تا حد زیادی در پیشگیری آنها به این سرطان بیش از سایر افراد است کاهش
از این سرطان مؤثر باشد.بر این اساس توصیه می م��ی دهد .این تحقیقات نشان می دهد که ورزش
شود افراد از سبزی و میوه های تازه استفاده کنند ب��رای زنان الغر تا وزن متعارف و حتی آنهایی که
و میزان مصرف غذاهای حیوانی مخصوصاً گوشت کم��ی چاق هستن��د بیش از دیگر زن��ان سودمند
قرم��ز را کاهش دهند .مطالع��ات نشان داده است است.ام��ا از نظ��ر خطر سرطان سین��ه ،زنان چاق
ک��ه افراد مبتال ب��ه سایر انواع سرط��ان و بیماری تنه��ا زمان��ی بیشترین به��ره را از ورزش می برند
مزم��ن دیگر که به این روش غ��ذا می خورند نیز که وزن خود را ک��م کنند .او همچنین اشاره کرد
کمتر در معرض خط��ر مرگ قرار می گیرند.دکتر ورزش با کاهش میزان چربی در بدن از خطر ابتال
«ماریلی��ن ال وان» یک محق��ق کالیفرنیایی می به سرطان سینه می کاهد .ورزش خطر سرطان را
کاهش م��ی دهد چون از چربی
گوید :مصرف یک برنامه غذایی
بدن می کاه��د و کاهش میزان
غن��ی از میوهه��ا ،سبزیج��ات،
چربی ب��دن خود باع��ث پایین
غالت سب��وس دار و ماکیان ،و
مصرف باالی ماهی و
آمدن هورم��ون های سرطان زا
مص��رف کمتر گوش��ت قرمز و
به دنبال آن امگا 3و
می شود .حت��ی اگر زنی ورزش
غذاه��ای فرایندش��ده می تواند
رعایت نسبت امگا3
کند اما از زیاده روی در خوردن
تأثی��ر مثبتی روی سالمت زنان
به امگا 6در خانمهای
دس��ت نکش��د ،به ط��وری که
داشته باش��د و از بیماری های
ژاپنی باعث شده است
سطح چربی ب��دن او باال بماند،
مزمننی��زجلوگی��رینمای��د.
که سرطان پستان به
برخالف زنانی که چربی بدنشان
ورزش:
مقدار  5برابر کمتر از
کمتر است از فواید ضدسرطانی
به اعتقاد پژوهشگران تندرستی،
خانمهای اروپایی و
ورزش مح��روم می ش��ود .زنان
زنان در هر گروه سنی می توانند
دیده
با انجام حرکات ورزشی به طور آمریکایی در آنها
باید پن��ج روز در هفته و در هر
شود.
روز حداق��ل 30دقیق��ه ورزش
منظ��م ،می��زان خط��ر ابتال به
معت��دلنج��امدهن��د.
ا
سرطان سین��ه را کاهش دهند.
مطالعات علمی باره��ا نشان داده است که ورزش استف�اده از ویتامین ها و ماده معدنی کلسیم
منظم به بدن انسان در مقابله با بیماری ها کمک به می�زان 30درصد احتمال ابتلا به سرطان
می کند .تحقیقاتی تازه ،که  74هزار زن در آمریکا سین�هراکاه�شم�یده�د:
در آن شرک��ت داشته اند ،نشان می دهد که برای ویتامین ه��ا و ماده معدنی کلسی��م باعث کاهش
آغ��از فعالیت های ورزشی هی��چ سنی دیر نیست .خط��ر ابتال ب��ه سرطان سین��ه می شود.
محقق��ان با انتش��ار مقال��ه ای در نشریه «انجمن در مطالع��ات انجام گرفته268زن
پزشکی آمریکا» اظهار م��ی دارند حتی آن دسته مبتال ب��ه سرطان سینه و 457
از زن��ان که وارد دوره یائسگی شده اند ،می توانند زن سال��م شرکت داشتند و
ب��ا ورزش کردن از خطر سرطان سینه بکاهند .در نتیجه به این
ای��ن راستا دکتر «ان مک تیرن��ان» و همکاران او ص��ورت
از مرکز مطالعات سرط��ان هاچینسون در سیاتل،
مطالع��ات خ��ود را بر اساس اطالعات��ی که از تک
تک این زنان جم��ع آوری شده بود انجام
داده اند .از کلیه این  74هزار زن سوال
ش��ده بود چه مق��دار از وقت خود
را ص��رف فعالیتهای ورزشی
می کنند و آیا در جوانی هم
ورزش م��ی کردند؟ محققان
دریافتن��د که خط��ر ابتال به
سرطان سینه در زنانی که به
طور مرتب ورزش می کردند
 20درص��د کمتر بود .وزرش
های معتدل مانند پیاده روی،
دوچرخ��ه سواری یا شنا که در

ش��د که مص��رف ویتامی��ن ب��ه میزان30درصد و
مکمل کلسیم به میزان  40درصد احتمال سرطان
سینه را کاهش می دهد و مکمل کلسیم به میزان
40درص��د .پرفسور جیم مات��ا از دانشگاه پانس و
عضوانجمن سرطان می گوید :این گونه نیست که
شما امروز ویتامین بخورید و فردا احتمال سرطان
در شم��ا کم شود ولی تحقیقات ما نشان می دهد
استف��اده مداوم از این مکمل ها در کاهش ابتال به
سرطان سینه موث��ر است .در این تحقیقات نشان
داده شده ک��ه استفاده از ای��ن مکمل ها ظرفیت
ترمیم��ی م��اده وراثتی را باال می ب��رد و از آن جا
ک��ه هر گونه اشکال در فرآیند همانند سازی ماده
ژنتیکی باعث افزایش در تقسیم سلولی و به دنبال
آن ایجاد توده می شود افزایش ظرفیت ترمیمی از
ایجاد اشکال در این سیستم جلوگیری می کن��د.
ع�لاوه بر ای��ن دیده ش��ده است ک��ه در سالهای
اخی��ر خانمه��ای آمریکای��ی و اروپای��ی بیشتر به
سم��ت مصرف اسیده��ای چرب امگ��ا  6رفته اند
ولی خانمهای ژاپنی ب��ه علت مصرف باالی ماهی
 ،اسیدچ��رب امگ��ا 3را بیشتر به ب��دن خودشان
میرسانند .مصرف باالی ماهی و به دنبال آن امگا3
و رعایت نسبت امگا 3به امگا 6در خانمهای ژاپنی
باعث ش��ده است که سرطان پست��ان به مقدار 5
برابر کمتر از خانمهای اروپایی و آمریکایی در آنها
دیده شود.مادران��ی که در حین بارداری از مکمل
امگا 3ی��ا غذاهای غنی از آن مانن��د ماهی ،لوبيا،
سوي��ا ،پسته وگردواستفاده م��ی کنند امکان بروز
سرطان سین��ه در دخترانشان را حدود 40درصد
کاه��شم��یدهن��د.
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زیبایی خدادادی شما در کمین سودجویان

ویتامینآرایی

یوری ویلوناس(متخصص زیبایی و پوست از روسیه) مترجم:الهام هادی زاده(کارشناس ارشد زبان روسی) وقتی که از خواب برمی خیزید و به چهره خود در آینه نگاه
می کنید ،معموالً از آنچه در آینه می بیینید احساس خوبی ندارید .چرا که در این زمان چهره شما ،سن شما را بزرگتر از آنچه هستید نشان می
دهد .موهای شما حتی اگر از بهترین شامپوها استفاده کنید مرده و بی حالت و پوستتان کسل و خشک به نظر می رسد .گاهی پلک ها در هنگام
صبح قرمز می شوند و برای بازگشت به حالت عادی به زمان زیادی نیاز دارند .همه ی اینها به احتمال زیاد در اثر کمبود ویتامین  Aدر بدن ایجاد
می شود چرا که مصرف این ویتامین بر وضعیت مو ،ناخن ها و پوست موثر است.
ای��ن عادت در میان مردم شیوع پیدا کرده است که برای محافظت از زیبایی
خ��ود از کرم ها و دیگر محصوالت آرایش��ی استفاده کنند و از ویتامین ها به
صورت محدود بهره گیرند .اما این به روشنی قابل درک است که استفاده ی
همیشگی از این محصوالت نه تنها مناسب نیستند ،بلکه به تدریج باعث بروز
برخ��ی آسیب ها مثآلفتادگی پوست و شکنندگ��ی ناخن و مو می شوند ودر
حقیق��تخط��ریب��رایزیبای��یانس��انمحس��وبم��یگردن��د.
ویتامی��ن ه��ا حتی باعث تاثی��ر مثبت بر روی خلق و خ��وی افراد می شوند.
مص��رف بعضی ویتامین ها ب��ه افرادی که عالقه مند ب��ه برنزه شدن هستند
کم��کمیکن��دت��اسریعت��رب��هرن��گپوس��تمطل��وبخ��ودبرسن��د.
م��ا به شما با مص��رف ویتامین ها کمک خواهیم کرد تا عالوه بر داشتن بدنی
سال��م،ازچه��رهایج��ذابوزیب��ابه��رهمن��دشوی��د.
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وقتی که از خواب برمی خیزید و به چهره خود در آینه نگاه می کنید ،معموالً
از آنچه در آینه می بیینید احساس خوبی ندارید .چرا که در این زمان چهره
شم��ا ،سن شما را بزرگتر از آنچه هستید نش��ان می دهد .موهای شما حتی
اگ��ر از بهتری��ن شامپوها استفاده کنید مرده و ب��ی حالت و پوستتان کسل و
خشک به نظر می رسد .گاهی پلک ها در هنگام صبح قرمز می شوند و برای
بازگش��ت به حالت عادی به زمان زی��ادی نیاز دارند .همه ی اینها به احتمال
زی��اد در اثر کمب��ود ویتامین  Aدر بدن ایجاد می ش��ود چرا که مصرف این
ویتامی��نب��روضعی��تم��و،ناخ��نه��اوپوس��تموث��راس��ت.
ق��رار گرفتن در معرض نور خورشید به م��دت طوالنی ،نیاز به ویتامین  Aرا
ب��ه طور چشم گیری در ب��دن افزایش می دهد .ویتامین  Aیا رتینول وظیفه
مب��ارزهب��ارادیک��اله��ایآزادراب��دندارد.

رادیکال های آزاد م��وادی بسیار تهاجمی هستند
ک��ه به هر چه ب��ر سر راهشان ق��رار گیرد ( نظیر
دیواره ه��ای سلول فریم ه��ای پوست ،اسیدهای
آمینه و هورمون ها) آسیب می رسانند و آن ها را
نابود می کنند .مه��م ترین خطر این رادیکال ها،
آسی��بآنه��اب��هپوس��تاس��ت.
آنها با انباشته شدن تدریجی خود ،باعث بروز پیری
زودرس ب��ه پوست م��ی شوند.عملک��رد نامطلوب
رادیک��ال های آزاد باعث م��ی شوند تا مو ،کم کم
حال��ت خود را از دس��ت بدهد و رن��گ مو سفید
ش��ود .اما خوشبختانه بدن ما آنتی اکسیدان هایی
دارد ک��ه توانایی خنثی ک��ردن رادیکال های آزاد
را دارن��د .ویتامین  Aیکی از ای��ن آنتی اکسیدان
هاست که بسیار قدرتمند عمل می کند .ویتامین
 Aدائم��ا در ح��ال مبارزه با ای��ن رادیکال هاست.
بنابرای��ن الزم است مقدار کاف��ی از این ویتامین
ب��رای بدن برس��د .رتینول در روغ��ن ماهی ،جگر
گوسال��ه ،کره ،تخم م��رغ ،محصوالت لبنی و جگر
ماهی یافت می شود.همه این مواد غذایی در گروه
چرب��ی ها قرار می گیرند چرا که رتینول ،ویتامین
محل��ولدرچرب��یاس��ت.
متاسفانه ،نگرانی اکثر خانم ها در مورد اضافه وزن
و از دس��ت دادن وضعیت مطل��وب بدنشان باعث

شده است تا ب��ا کمبود این ویتامین مواجه شوند .به مح��ض اینکه بدن ویتامین م��ورد نیاز خود را
چراکه در منوی روزانه غذایی آنها مواد چربی دار دریاف��ت کرد ،آنزیم ها فعالیت خود را متوقف می
کنن��د و این مزیتی است ک��ه بتاکاروتن نسبت به
ش��دهن��د.
ح��ذف ا
ویتامین  Aدارد ،چراکه در کبد
از جمل��ه معایب ای��ن ویتامین،
انباشت��ه نمی ش��ود و بنابراین
تجمع آن در بدن است .انباشته
اثرات بدی ب��ر روی بدن ندارد.
شدن این ویتامین در کبد سبب
با قاطعیت می توان
تجم��ع بتاکاروت��ن تنها در الیه
می شود تا این عضو به درستی
گفت که ویتامین  cبر
ه��ای زیری��ن پوس��ت اس��ت.
عم��ل نکند .مصرف بیش از حد
این ویتامین باع��ث شکم درد ،زیبایی فرد اثر شایانی
بنابراین مصرف منظم بتاکاروتن
س��وء هاضمه ،ته��وع ،خارش و دارد .پوست ما از کالژن سبب طالیی و برنزه شدن رنگ
درد مفاصل م��ی شود .بنابراین ها تشکیل شده است.
پوست می شود .این نکته جالب
اگر کالژن ها بخوبی
است که بدانید ،بتاکاروتن عامل
بای��د در مصرف آن دقت ک��رد.
تحت
سنتز نشوند (یا
اصلی رنگ نارنج��ی میوه هایی
ویتامی�ن ب�ی خط�ر :تأثیر رادیکال های آزاد همچ��ون هوی��ج ،ک��دو ،تنبل،
تخریب شوند) پوست
سنج��د تلخ و بسی��اری دیگر از
بتاکاروت�ن
خود
بتاکاروتن به عن��وان پیش ساز شل شده و کشش
سبزیجات و میوه های زرد رنگ
را از دست می دهد.
م��یباش�� .د
ویتامی��ن  Aعمل می کند .این
بتاکاروتن در سبزیجات با رنگ
ماده تحت تأثیر آنزیم های بدن
سبز تیره نظیر اسفناج ،جعفری،
به ویتامین  Aتبدیل می شود.
از ی��ک مولکول بتاکاروتن ج��ذب شده  2مولکول کل��مبروکلیوپیازچ��هنی��زیاف��تم��یش��ود.
ویتامی��ن  Aدریافت م��ی شود .این عم��ل دقیقاً ای��ن نکته قابل تام��ل است که اسی��د معده قادر
هنگامی انجام می شود که بدن به رتینول احتیاج نیس��ت تمامی الی��اف گیاه را در خ��ود حل کند.
بنابرای��ن بدن نمی تواند از همه م��واد مفید گیاه
دارد.
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این بدان معنی اس��ت که مصرف ویتامین  cبرای
جلوگی��ری از خونریزی لث��ه ،رگ های واریسی و
کب��ودیزی��رزان��وموث��راس��ت.
تامی��ن کردن ای��ن ویتامین ک��اری بسیار سهل و
آسان است .شما می توانید با مراجعه به داروخانه
ه��ا این ویتامی��ن را به صورت ق��رص هایی که از
کودکی ب��ا آن ها آشنایی داری��د خریداری کنید
(البت��ه الزم ب��ه ذک��ر است ،اگ��ر شم��ا مبتال به
گاستری��ت یا هم��ان ناراحتی مع��ده هستید بهتر
است از گلوکز یا آسکوربات کلسیم که کمتر معده
راتحری��کم��یکن��داستف��ادهکنی��د).
شم��ا حتی می توانید بدون استفاده از قرص های
ویتامین��ه از تامی��ن کنندگان اصل��ی ویتامین که
می��وه ه��ا و سبزیجاتی نظیر کی��وی ،توت ،سیاه،
ت��وت ،فرنگی ،سنج��د ،تل��خ ،مرکب��ات ،فلفل و
نخ��ود سبز هستند استف��اده کنید .البته این نکته
را درنظ��ر داشته باشید که میوه ه��ا و سبزیجات
فقط باید به صورت ت��ازه استفاده شوند ،چراکه با
گذش��ت زمان ویتامین  cآنها کاهش می یابد و یا
اگر حرارت داده شون��د مقدار قابل توجهی از این
ویتامی��نازدس��تم��یرود.
ویتامی�ن:E

به��ره گی��رد .بنابراین اگر می خواهی��د بتاکاروتن خوب ،خواب آرام و اشتهای طبیعی به آن بستگی
الزم ب��ه بدنتان برس��د الزم است میوه و یا سبزی دارد .هم��ه ی ما این را باور داریم که رفتار خوب
را رنده یا خ��رد کنید و یا آنها را به خامه ترش یا همچ��ون ظاهر زیبا و مناسب حائز اهمیت اس��ت.
روغ��ن گیاهی آغشته کنی��د .چربی و روغن باعث با قاطعیت می توان گفت که ویتامین  cبر زیبایی
می شوند ت��ا بتاکاروتن بهتر و سریعتر جذب بدن فرد اثر شایانی دارد .پوست ما از کالژن ها تشکیل
شده است .اگر کالژن ه��ا بخوبی سنتز نشوند (یا
شون�� .د
تح��ت تأثی��ر رادیک��ال های
نیاز بدن به ویتامین  Aبه شرایط
آزاد تخری��ب شون��د) پوست
آب و هوای��ی بستگی هم دارد .در
شل ش��ده و کشش خود را از
فص��ل تابستان و یا ق��رار گرفتن
طوالنی در مع��رض خورشید (به ویتامین  :B5پی بردن
دست می دهد .همراه با وارد
عن��وان مث��ال در جن��وب کشور) به فقدان این ویتامین
شدن م��واد غذایی ب��ه بدن،
در بدن ساده است.
ویتامی��ن  cپوست ما را سالم
نیاز به ویتامی��ن  Aبسیار بیشتر
شما
اگر دست و پای
و صاف نگه م��ی دارد .چراکه
است .بنابراین در طول تابستان از
محصوالتی که دارای ویتامین  Aبی حس می شوند و یا
این ویتامین ی��ک مورد الزم
اگر در سر انگشتانتان
و ضروری ب��رای سنتز کالژن
هستندبیشت��راستف��ادهکنی��د.
احساس سوزن سوزن
ه��ای کشش پوس��ت در طی
شدن دارید الزم است
مدت زمان طوالنی هستن��د.
ویتامی�ن:c
بدن
محبوب تری��ن ویتامین در میان ذخایر اسید را در
جالب است بدانید که پس از
خود تامین کنید.
نیم ساع��ت از خوردن مواد
ویتامی��ن های دیگ��ر است .نقش
غذای��ی محت��وی ویتامین
مه��م و اساسی ای��ن ویتامین در
تقویت سیستم ایمنی بدن بر همگان روشن است c .تولی��د کالژن ها  6برابر م��ی شود .هنگامی
ام��ا این تنها مزی��ت ویتامین  cنیس��ت .ویتامین ک��ه پوست صدم��ه می بیند ی��ا زخم تازه ای
 cهمچ��ون ویتامین  Aآنت��ی اکسیدانی است که روی آن ایجاد می شود ،رساندن مقدار زیادی
پوس��ت را از پیر شدن محافظت م��ی کند .سنتز ویتامی��ن cبه بدن برای تشکیل بافت ضروری
سروتونی��ن به ویتامین  cبستگی دارد .سروتونین ،اس��ت .ای��ن ویتامین همچنی��ن باعث تقویت
هورم��ون آرام اس��ت .هورمونی ک��ه خلق و خوی دیوارهه��ایرگه��ایخ��ونم��یگ��ردد.
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در نگاه اول چنین به نظر می رسد که ویتامین E
نقش قابل مالحظه ای در ظاهر افراد ندارد اما این
ویتامی��ن نقش موثری در سالمت پوست و زیبایی
دارد .نق��ش اصل��ی ای��ن ویتامین در ب��دن آنتی
اکسی��دان است .ما در م��ورد نقش آنتی اکسیدان
ه��ا و فعالی��ت آنها در بدن صحبت ک��رده ایم .اما
هرکدام از آنها ویژگی و کارایی خاص خود را دارند.
به عنوان مثال ویتامین  Eاز دیواره های سلول ها
در مقاب��ل حمله رادیکال های آزاد دفاع می کند.
دانشمندان تخمین زده اند که هر سلول 10000
بار م��ورد حمله قرار می گیرد و اگ��ر ویتامین E
ب��ه مقدار کافی ب��ه بدن نرسد سل��ول ها سریعتر
از بوج��ود آمدن سلول های جدی��د نابود خواهند
شد .این مسئله در
مورد سلول
ه��ا ی

پوستی که در معرض اشعه ماورای بنفش هستند
بسیار مه��م است .یکی از اث��رات کمبود ویتامین
 ،Eب��روز لکه های روی دست اس��ت .همانطور که
می دانید خ�لاص شدن از شر آن ها کاری تقریباً
غی��ر ممکن است.ویتامی��ن  Eاز گلبول های قرمز
خ��ون نیز محافظت م��ی کند که ای��ن گلبول ها
از حساسی��ت و شکنندگی پوس��ت جلوگیری می
کنن��د
.
گلبول های قرمز در مواجهه با رادیکال های آزاد،
توانای��ی خود را برای انتق��ال اکسیژن به سلول از
دس��ت می دهن��د .در نتیجه سلول ه��ا با کمبود
اکسیژن مواجه شده و گ��اه از بی��ن م��ی رون��د.
ویتامین  Eاطراف سلول را احاطه کرده و
آن را از لحاظ تامین اکسیژن ،حمایت
م��ی کند .هر میلی مت��ر مکعب خون
شامل  5میلی��ون گلبول قرمز است
که در صورت عدم حمایت ویتامین
 ،Eنیم��ی از فعالیت موثر خود را
از دس��ت م��ی دهن��د .کمبود
اکسی��ژن و فعالی��ت رادیکال
های آزاد دو عامل بسیار مهم
در پیری پوست هستند .به
همی��ن دلیل است که در
بیشتر ل��وازم آرایشی از
ویتامی��ن  Eاستف��اده
می شود .این ویتامین

ب��رای شادابی و جوانی پوست و ترمیم زخم بسیار
موثر است و همچنی��ن مانع از تشکیل بافت شده
و پوست را از زخم ه��ای کوچک اما عمیق نجات
می دهد .ویتامی��ن  Eهمچون یک دوست واقعی
ب��رای ویتامین  Aعمل م��ی کند و به ویتامین A
کم��ک می کند تا با رادیکال های آزاد بدن مبارزه
کند .نشانه ه��ای کمبود ویتامین  Eرا در بدن به
دش��واری و با گذشت مدت زمان طوالنی می توان
تشخیص داد .یکی از شاخص های کمبود طوالنی
مدت ویتامین  Eتغیی��ر رنگ پوست دست است.
پ��س الزم است قبل از ابتال به آن ،این ویتامین به
اندازه کافی برای بدن تامین شود .این ویتامین را
می توان از دانه های روغنی (روغن جوانه گندم)،
آجیل ،دان��ه آفتابگ��ردان و سبزیج��ات برگ دار
تامین ک��رد .ویتامین Eبرای اف��رادی که فعالیت
زیادی دارند و ی��ا ورزش می کنند بسیار ضروری
و حائ��ز اهمی��ت است .برخ�لاف ویتامین  ،Aاین
ویتامی��ن در کبد انباشته نم��ی شود و تنها گاهی
در چرب��ی ه��ای شکم و ران ذخی��ره می شود که
کام� ً
لاب��یخط��راس��ت.
ویتامی�ن:B5

پی بردن ب��ه فقدان این ویتامی��ن در بدن ساده
است .اگ��ر دست و پای شما ب��ی حس می شوند
و یا اگر در س��ر انگشتانتان احساس سوزن سوزن
شدن دارید الزم است ذخایر اسید را در بدن خود

تامی��ن کنید .کمبود طوالنی م��دت این ویتامین
باع��ث ریزش موه��ای سر و بروز ت��رک در گوشه
های دهان می ش��ود .باید این اطمینان را حاصل
کنید که در رژی��م غذایی شما به مقدار کافی این
ویتامی��ن وج��ود دارد .این ویتامی��ن را به آسانی
می توان برای بدن تأمی��ن کرد .چراکه در بیشتر
محص��والت وج��ود دارد .با این ح��ال یک سوم از
ویتامین محصول با انجماد و نیمی از آن با حرارت
ناب��ود می شود و از آنجایی که مواد غذایی تازه به
اندازه کاف��ی در رژیم غذایی ما وجود ندارند ،بدن
B5م��ورد نیاز خود را دریافت نم��ی کند .این نوع
ویتامین در جگر گوساله ،گوشت گاو ،گندم سیاه،
تخ��مم��رغونخ��ودیاف��تم��یش��ود.
ویتامین  B5نق��ش مهمی در سنتز بافت ،به ویژه
در پوس��ت و غشاهای مخاط��ی دارد .هنگامی که
ای��ن ویتامین در بدن کم ش��ود پوست روز به روز
خش��ک تر شده و کش��ش آن کمتر می شود و در
پوس��ت چین و چروک هایی ظاهر می شود .بدون
اسی��د زخم های کوچک و خش های روی صورت
بهب��ود پی��دا نمی کنن��د و به راحت��ی در معرض
آلودگی ق��رار می گیرند .عالوه ب��ر این  B5روی
رش��د موها و رنگ دانه های آن نیز اثر می گذارد.
ای��ن ویتامین در متابولیس��م چربی بدن نیز نقش
داشته و چربی را تجزیه م��ی کند.به همین دلیل
مصرف این ویتامی��ن باعث کاهش وزن می شود.
یکی دیگر از ویژگی های بسیار خوب این ویتامین
این است که پ��س از قرار گرفتن در سطح پوست
براحتی جذب می ش��ود .به همین دلیل است که
از این ویتامین در داروهای سوختگی و محصوالت
آرایش��یاستف��ادهم��یش��ود.
بیوتی�ن(ویتامی�ن)H

موه��ای شکنن��ده و ناخ��ن های ن��ازک از عالئم
شای��ع بری ب��ری هستند که ما ب��رای درمان آنها
ب��ه کلسیم و ویتامین  Aروی م��ی آوریم و یا در
تابست��ان از ماسک مو و ناخن ب��ا انواع میوه های
ت��ازه و یا وان آب دریا استفاده م��ی کنیم.اما این
ه��ا برای رفع مشکل ،به ما کمک نخواهند کرد .با
کمب��ود بیوتین ،مو و ناخن ب��ه حالت غیر معمول
و ناخوشایندی در م��ی آیند .بدن به بیوتین برای
شکست��ه ش��دن چربی ه��ا و پروتئی��ن هایی که
وظیف��ه ی ساختن سلول ه��ای جدید ناخن و مو
را دارن��د ،نیاز دارد .چنین به نظر می رسد که اگر
ب��ه طور طبیعی غذا بخورید کمبود بیوتین جبران
م��ی شود ،اما ب��ه این سادگی نیس��ت .مانند همه
ویتامین ها B5 ،نیز در حرارت از بین می رود ،در
صورتی که محصوالتی ک��ه می توان این ویتامین
را از آن تامی��ن کرد ،به ص��ورت خام مصرف نمی
شوند .مانند :جگر ،حبوب��ات( ،سویا ،نخودفرنگی)
زردهتخ��ممرغ،نان،گن��دم،سی��اه،گ��لکل��م.
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مکمل های غذایی مناسب برای ورزشکاران

ز نیرو بود مرد را راستی
طه رزم آرا :کارشناس ارشد تربيت بدني وعلوم ورزشي شما بايد پس از مشورت با متخصص و پزشک ،مکمل غذایی و مولتی ویتامین نوع مناسب بدنتان
را حتما در رژيم غذايي خود قرار دهيد .اگر روزانه مقدار زيادي ميوه و سبزيجات استفاده مي کنيد نوع ضعيف آن براي شما مناسب خواهد بود.
مص��رف هر گونه مکملی بدون توصیه ی پزشک امری است خطا و.بهتر است
ه��ر ورزشکاری ب��ا رژیم غذایی مناسب ب��ه وزن مناسب برس��د .مکمل ها ی
غذای��ی و داروئی کوتاه اثر هستند و دارای ع��وارض جانبی بسیار.ممکن است
ب��ه ظاه��ر در افزایش یا کاهش وزن موثر باشند ام��ا به محض قطع کردن آنها
وضعی��ت دوباره به حالت قب��ل باز می گردد.مصرف مكمله��ای غذایی بدون
نظر پزشك باعث ایجاد اختالالت��ی درسالمت ورزشكاران میشود.رژیم غذایی
ورزشكاران بایستی متنوع باشد ،چون یكی از اهداف تغذیه ی مناسب ورزشی
عدم خستگی و آسیب دیدگی است.متاسفانه بعضی از ورزشكاران ،رژیم غذایی
متنوعی نداشت��ه و از یك نوع غذا مثال غذاهای سرخ كردنی استفاده میكنند
و در نتیج��ه با كمبود مواد مورد نیاز در ب��دن مواجه میشوند .هر ورزشكاری
برحسب نوع ورزش و تمریناتی كه انجام میدهد نیازمند رژیم غذایی خاص آن
رشته است ،پس بنابراین نمیتوان یك دستورالعمل كلی در زمینه رژیم غذایی
ارائه كرد و رژیم غذایی باید متنوع باشد .افرادی كه انرژی كافی را از غذایی كه
میخورند دریافت نمی كنند ،آمادگی ابتال به بسیاری از بیماری ها مثل پوكی
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استخوان ،اخت�لاالت استخوانی و بیماری های عفونی را دارند .زمانی كه رژیم
غذای��ی ناكافی و شدت تمرینات باال باشد ،ورزشكاران بیشتر دچار مشكالت و
بیماری ه��ای روانی مثل افسردگی میشوند .سوخ��ت اصلی تمام ورزشكاران
،كربوهی��درات و مواد قندی پیچیده مثل سیب زمین��ی آب پز ،ماكارونی ،نان
و برنج است .بعض��ی ورزشكاران برای سوخت بدن غذا مصرف نمیكنند ،بلكه
ب��رای افزایش عضالت مجبورند پروتئین مصرف كنن��د ،یعنی به ازای هر یک
كیلوگ��رم وزن بدن ورزشكار ،باید  1/2گ��رم پروتئین مصرف شود  .بین  60تا
 65درصد میزان انرژی كه باید ورزشكاران در طول روز دریافت كنند ،بایستی
از مواد نشاستهای باشد .گرایش غلطی كه اكثر ورزشكاران با آن مواجه هستند،
دریاف��ت بیش از حد پروتئی��ن است ،در صورتی كه نیاز آنها به پروتئین تا حد
خاصی بوده و بقیه پروتئین دریافتی دفع میشود.
بعضی از ورزشكاران بیش از حد نیاز ،ویتامین مصرف میكنند و بایستی توجه
داشته باشند كه مصرف بیش از حد این ماده به كبد آسیب میرساند.
ورزشكاران بایستی حتما یك برنامه غذایی متناسب با برنامههای تمرینی خود

م��ي شود (باالي  2.5تا  5ساعت) به اين معني که
استفاده اين پروتئين ب��ه عنوان يک مکمل غذايي
قبل از خ��واب بسيار خوب است چ��ون در هنگام
خواب بدن شما يک مدت طوالني را بدون پروتئين
در طول شب سپري مي کند.
پروتئي��ن تخم مرغ (سفيده آن) به شيوه متوسطي
هض��م مي شود (بين  1.5تا  3ساعت) و براي همه
زمانها پروتئيني بسيار مفيد است و مي تواند براي
ترشح مداوم آمينو اسيدها در بدن کمک کند.
سوي�ا :تنها پروتئيني است ک��ه منبع آن از
گياه��ان است .سوي��ا يک پروتئين خ��وب و کامل
است ،اگر چه به تاثي��ر گذاري پروتئين هاي ديگر
مثل شير و سفيده تخم مرغ نيست.
مکمله�اي پروتئيني  :مکمل های پروتینی
ي��ا بطور مستقيم حاوی  یک��ی از پروتئين  ها می
باشن��د و يا ترکيبي از آنها را در خود دارند و امتیاز
آنه��ا نسب��ت ب��ه پروتین ه��ای  دیگ��ر  در هضم
سریع،متوسط و یا جذب طوالنی مدت در بدن می
باشد.
کراتين :

آمينو اسيد کراتين براي حجم دادن به ماهيچه ها ولي بسيار بسيار مهم هستند .اگر شما کمبود يک
ويتامين يا مينرال (ماده معدني) داشته باشيد اين
بسيار خوب عمل ميکند.
با مص��رف صحيح آن مي توان تعداد حرکات ،ست موض��وع حتما مانع پيشرفت شما در ورزش خواهد
ها و وزنه هاي ورزشي خود را افزايش داد و به تبع شد .مولتي ويتامي��ن هاي خوب براي پيشرفت در
حجم دادن به ماهيچه هايتان بسيار ضروري است
آن به  رشد بافت هاي ماهيچه کمک کرد..
چرخه زمانی مصرف کراتين بايد مشخص  و درست   عالوه ب��ر اينکه براي سالمتي شم��ا نيز مي توانند
داشته باشند تا سالمتیشان به خطر نیفتد.
مفيد باشند .شما بايد پس از مشورت با متخصص و
طه رزم آرا چندین مکمل مناسب را برای شما باشد و بهتر است بعد از ورزش  مصرف شود.
پزشک ،مکمل غذایی و مولتی ویتامین نوع مناسب
معرف�ی می کند.مص�رف مکمل ه�ا همراه با
بدنتان را حتما در رژيم غذايي خود قرار دهيد .اگر
داشت�ن اطالعات در مورد آنها
گلوتامين :
گلوتامين بيشترين آمينو اسيد روزانه مق��دار زيادي ميوه و سبزيجات استفاده مي
حتما مفید فایده خواهد بود
موجود در بافت ماهيچه است .کنيد نوع ضعيف آن براي شما مناسب خواهد بود.
مکمل های پروتینی يا
اين م��اده از کم کاري ماهيچه
پروتئين :
بطور مستقيم حاوی
: HMB
يک ف��رد معمولي روزان��ه حدود یکی از پروتئين ها می ها جلوگيري مي کند و ترميم
آنه��ا را بهبود م��ي بخشد .در  HMBي��ک مکم��ل غذاي��ي بسيار خ��وب است.
 1-2گرم پروتئي��ن براي هر يک
باشند و يا ترکيبي از
واق��ع پ��س از ورزش ه��ر چه  HMBم��اده اي است ک��ه بر اثر سوخ��ت و ساز
پون��د (حدود  450گ��رم) از وزن
آنها را در خود دارند
بهتر و سريعت��ر به حالت اوليه اسيده��اي آمين��ه در بدن بوجود مي آي��د و تاثير
بدن��ش ني��از دارد؛ بنابراي��ن يک و امتیاز آنها نسبت به
خود برگرديد بهت��ر و قوي تر عميق��ي بر افزايش ماهيچه ه��ا و محافظت از آنها
ف��رد متوسط ب��ا وزن تقريبي  70پروتین های دیگر در
کيلوگ��رم ،بايد روزانه بين  150تا هضم سریع،متوسط و یا ميتوانيد به ورزش ادامه دهيد .دارد و حتي مي تواند در از بين بردن چربي ها نيز
گلوتامين را نباي��د همزمان با به بدن کمک کند.
 300گرم پروتئي��ن مصرف کند .جذب طوالنی مدت در
کراتي��ن استفاده ک��رد ،چون
ام��ا نکته مهم آن است که از انواع
بدن می باشد.
: ZMA
در اي��ن حالت آنها ب��ا هم در
پروتین ها کدام مناسب چه کسی
جذب ش��دن رقابت مي کنند ZMA .مخف��ف Zinc Magnesium
است؟
پروتئين  مايه پنير :اين نوع پروتئين بسيار سريع گلوتامي��ن را قب��ل از ورزش و کراتي��ن را پ��س از  Aspartameبه معن��ي روي منيزيم و اسپارتيت(نوع��ي اسيد آمينه) است ،در واقع  ZMAترکيب
هضم مي شود (ح��دود  30دقيقه) و  %100بهينه ورزش مصرف کنيد.
روي ،منيزي��م ،اسپارتيت و ويتامين  B6است .اين
عمل مي کند و يک��ي از بهترين محصوالت مکمل
مکمل غذاي��ي شامل ويتامين و مين��رال ها ،براي
غذايي است.
مولتي ويتامين ها :
هرگزنبايد مولتي ويتامين را فراموش کرد .با وجود افزاي��ش نيرو ،تستوست��رون و پيشرف��ت ترميم و
م�اده پروتئي�ن شي�ر :بسي��ار دي��ر هضم         آنک��ه معموآل آنها را خيلي ساده بحساب مي آورند ،خواب بسيار سودمند است .

شماره  - 1شهریور ماه 1391

79

حکیمان مینویسند

برنامه اجرایی برای شعار پیشگیری بهتر از درمان

طب مکمل

در طول تاریخ و بخصوص طی چند قرن گذشته ،جوامع انسانی با هدفی مشترک به دنبال راهی برای
مهندس هاتف صمدی :کارشناس ارشد ژنتیک
بهبود سالمت بوده اند تا به هدف دیرینه افزایش طول عمر دست یابند .در این فرآیند  ،تمدنها و فرهنگهای مختلف در سراسر دنیا بسته به
دیدگاههای خود  ،راههای متفاوتی را ارائه نموده اند .از این بین می توان از یک سو به رویکردهائی کهن نظیر طب سنتی ایران ،طب سنتی هند
( آیورودا)  ،یوگا ،طب سنتی چین( ، )TCMطب سنتی بومیان آمريكا ،شفا بخشی با دستها و از سوی دیگر به روشهايی با قدمت کمتر مانند
هومیو پاتی ،استئو پاتی  ،کایروپراکتیک و  ...اشاره نمود .
آنچ��ه ك��ه امروزه با شني��دن واژه « پزشك��ى «يا « طبابت»  ب��ه ذهن اكثر تع��داد اي��ن روشها بالغ ب��ر  ۱۰۰عدد اس��ت و مجموعه آنها را ب��ا نامهايى 
م��ا خطور مى كن��د ،مجموع��ه اى از روشه��اى تشخيصى-درمانى است كه نظي��ر    « طب مكم��ل » ( )Complementary Medicineيا «طب  
در بيمارستانه��ا ،درمانگاهه��ا و اغلب مطبهاى پزشک��ی انجام مى گردد و به جايگزي��ن» ()Alternative Medicineدر سراس��ر جهان مى شناسند.
دانشجوي��ان  رشته پزشكى در دانشگاههاى كشور آموزش داده مى شود .اين اي��ن مجموعه  ،از سيستمهاى پزشك��ى بسيار متفاوتى تشكيل شده است كه
عل��م را«پزشكى رايج»يا «طب غربى»مى نامند  ،چرا كه در حال حاضر رايج آنچ��ه در تمامى آنها مشترك است تفاوتشان با رويكرد طب رايج در روشهاى 
تري��ن سيستم درمانی در  بیشتر کشورها و در کشور ما نیز می باشد و ریشه تشخي��ص ،درم��ان و يا ه��ر دو آنها اس��ت .برخى از اين شي��وه ها در اصول
درعل��م پزشکی غربی دارد.اما در واقع  ،طب غرب��ى تنها يكى از رويكردهاى  تشخيصى -درمانى خود شباهتهاى زيادى با يكديگر دارند ،ولى گاهى تفاوت
بش��ر ب��ه مسئله سالمت و بيم��ارى اس��ت .در كنار اي��ن روش  ،شيوه هاى  برخى از آنها با هم ،بيش از اختالفشان با طب غربى است .اين امر سبب شده
ديگ��رى از پزشكى نيز وجود دارند كه با تفاوتهايى در اصول ،قواعد و راههاى  اس��ت كه طب  مکمل-جايگزين  ملغمه اى از روشهاى گوناگون باشد كه هر
تشخي��ص و درمان  ،سعى در حفظ سالمتى و جلوگيرى از ايجاد بيمارى در ي��ك به نوبه خود سعى در باال ب��ردن سطح  سالمتى افراد و جامعه     دارند.
در ط��ول تاری��خ و بخصوص طی چند قرن گذشت��ه ،جوامع انسانی با هدفی
اشخ��اصسال��م    دارن��د.
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مشترک به دنب��ال راهی برای بهبود سالمت بوده فیزیول��وژی و بی��و شیمی  و ارتب��اط ساختاری -سرطانه��ا روب��رو است .ل��ذا چال��ش اصلی دست
اند تا ب��ه هدف دیرینه افزای��ش طول عمر دست عملکردی موجود بین سلوله��ا ،بافتها و ارگانهای اندرک��اران بهداشت و درم��ان در حال حاضر و در
ب��دن استوار شده اس��ت  .در پزشكی مدرن (طب آینده نزديك  ،ارائه روشهايی برای زندگی سالم و
ی��ا    بن��د.
در ای��ن فرآیند  ،تمدنه��ا و فرهنگهای مختلف در رایج) ،هدف اصلی عبارتست از :تشخیص و درمان پیشگی��ریازبیماریهاس��ت.
بیماریها(عمدت��ا بیماریه��ای نظ��ر ب��ه پیشرفت عل��م و گست��رش دیدگاههای
سراسر دنیا بسته به دیدگاههای
ح��اد ) با بکار گي��ری داروهای پزشک��ی م��درن ،منط��ق نوین��ی در کشوره��ای
خود  ،راهه��ای متفاوتی را ارائه
شيميايی پر ق��درت ،جراحی  ،پیشرفته دنیا مبنی بر ادغام توانمندیهای پزشکی
نموده ان��د .از این بین می توان
با استفاده از طب
پرتوتاب��ی و رویکردهای مشابه     مدرن با امکانات موجود در رشته های طب سنتی
از ی��ک سو به رویکردهائی کهن
مدرن  ،تنها در طی
و بطور عام  ،طب مکمل  -جایگزین  ،شکل گرفته
درمان��ی.
نظیر ط��ب سنتی ای��ران ،طب
سنت��ی هند ( آی��ورودا)  ،یوگا ،یک قرن گذشته طول
  با استفاده از طب مدرن  ،تنها ا  س��ت.
عمر بشر به دو برابر
در طی یک ق��رن گذشته طول ه��دف از این رويكرد جدید  ،ارتقاء سطح سالمت
طب سنت��ی چی��ن(، )TCM
مندی
ط��ب سنتی بومیان آمريكا ،شفا رسیده و با بهره
عم��ر بشر ب��ه دو براب��ر رسیده و کیفی��ت زندگی ب��ه موازات افزای��ش طول عمر
از فناوری مهندسی
و ب��ا به��ره من��دی از فن��اوری   ب��ا بکارگیری  هوشمندان��ه رویکردهای طبیعی و
بخشی با دستها و از سوی دیگر
زنتیک ،کلون سازی
مهندسی زنتی��ک ،کلون سازی روشهای  مختلف طب مکمل -جایگزین با استناد
ب��ه روشهاي��ی با قدم��ت کمتر
وتکثیر سلولهای
وتکثی��ر سلوله��ای بنی��ادی  ،ب��هتجربی��اتبالین��یوتحقیقات��ی    اس��ت.
مانند هومیو پاتی ،استئو پاتی ،
بنیادی  ،افقهای
افقه��ای جدیدی ب��رای درمان   بدی��ن ترتیب  ،پزشکی مدرن ق��ادر خواهد بود
کایروپراکتیک و  ...اشاره نمود .
جدیدی برای درمان
طیف گست��رده تری از بیماریها در رویاروئ��ی با چالشهای نوی��ن خود  ،به بهترین
  طب سنتی  ،به وجود انسان با
طیف گسترده تری از
نح��و از تجربیات ارزشمند و بی ضرر طب مکمل-
گش��ودهخواه��دش��د.
رويك��ردي کل نگر می پردازد و
خواهد
در واقع برگرفته از تمدن ،محیط بیماریها گشوده
ب��ه همین خاطر ،بشر در هزاره جایگزی��ن برای زندگی سالمت��ر جوامع انسانی در
شد .
سوم بیش از پیش با بیماریهای سراسر دنی��ا و رهائی بیماران از درد و رنج توام با
جغرافیائی و سنتهای هر تمدن
ناش��ی از سالخوردگ��ی  ،شیوه احساس درماندگی در مقاب��ل بیماری  ،بهره مند
است .در حاليكه پزشكی مدرن
(ط��ب آلوپاتی��ک)  ،ریشه در ط��ب یونان و روم و زندگ��ی ناسالم و محیط غی��ر طبیعی نظیر پوکی ش��و  د.
شمال اروپا دارد و بر پایه علومی همچون آناتومی ،استخ��وان ،بیماریه��ای قلب��ی عروق��ی  ،دیابت و
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Eat
Healthy
Your body needs the right vitamins,
minerals, and other nutrients to stay
healthy. A healthy diet means that
you are eating:
• Vegetables, fruits, whole grains,
and fat-free or low-fat milk products
• Seafood, poultry, lean meats,
eggs, beans, and nuts
Stay away from:
• Cholesterol, sodium (salt), and
added sugars
• Tran's fats – Tran's fats may be
in foods like cakes, cookies, stick
margarines, and fried foods.
• Saturated fats – These fats come
from animal products like cheese,
fatty meats, whole milk, and butter.
Get a personalized Daily Food Plan
to help you choose healthy foods.
A healthy diet can keep your
body strong and active.
By making smart food choices, you
can help protect yourself from:
• Heart disease
• Bone loss
• Type 2 diabetes
• High blood pressure
• Some cancers, such as colorectal
cancer
Making small changes in your eating habits can make a big difference in your life. Here are some
tips and tools to get you started.
Keep a food diary.

Knowing what you eat now will
help you make changes. Starting
today, write down:
• When you eat
• What you eat
• How much you eat
• Where and with whom you eat
• How you are feeling when you eat
For example:
Tuesday 3:30 pm, 2 chocolate chip
cookies, at work with Mary, feeling
stressed.
Plan ahead to save time.
Planning your meals for the day or
week can save you time and money.
These tools can help you plan
healthy meals that are easy to make
and taste great.
Try these other tips to save time:
• Cook several main dishes on the
weekend when you have more time.
Make enough to get you through
the busy weeknights.
• Rinse and chop vegetables the day
before you will need them.
Shop smart at the grocery store.
Try these tips the next time you go
shopping:
• Eat a snack at home before you go
to the store.
• Always use a shopping list.
• Buy a variety of vegetables and
fruits in different colors.
• Choose the fat-free or low-fat
types of milk products. .
• Choose 100% whole-wheat or
whole-grain bread and crackers.
• Buy foods when they are on sale
or in season to save money.
Read the nutrition facts label.
• Look at the serving size and the
number of servings per package.
• Check out the percent Daily Value
(% DV) column.
• Try to keep saturated fat, Trans
fat, cholesterol, and sodium at 5%
or less.
• Look for foods that have 20% or
more of fiber, calcium, potassium,
and vitamin D.
Be a healthy family.

If you have children, you are a
role model for making good food
choices. Many kids like to help
with grocery shopping and cooking,
so let them help out!.
Eat healthy away from home.
It’s important to make smart food
choices wherever you are – at work,
in your favorite restaurant, or running errands. Try these tips:
• At lunch, have a sandwich on
whole-grain bread.
• Choose fat-free or low-fat milk,
water, or 100% fruit juice.
• In a restaurant, choose steamed,
broiled, or grilled dishes instead of
fried foods.
• On a long drive or shopping trip,
pack fresh fruit, unsalted nuts, or
fat-free or low-fat string cheese
sticks to snack on.
If you are concerned about your
diet, talk to a doctor.
If you need help making healthier
eating choices, your doctor or nurse
can help. Be sure to take a food
diary with you to help start the
conversation.
Manage your high blood pressure
or diabetes.
If you or a loved one has high
blood pressure, type 2 diabetes, or
heart disease, talk with your doctor
about how to stay healthy. If you
need a special diet, check out these
:
• Eating Healthy to Lower Your
Blood Pressure (DASH)
• Tasty Recipes for People with
Diabetes and Their Families
• Keep the Beat™: Heart Healthy
Recipes

: توجه
همراه گرامی پیام حکیم��ان « خانه ترجمه پل» ارائه دهنده خدمات
 به بهترین، زبان خارجی15 ترجمه رسم��ی و غیر رسمی در بیش از
  ترجم��ه فارسی مقاالت انگلیسی چاپ ش��ده در این مجله جایزه می
.دهد
:شما می توانید ترجمه هایتان را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید
info@pol-ir.com
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Guidelines for
Stopping:

Tips
to Help
You Quit
Smoking
If you're thinking about quitting
smoking, take the first step with
simple guidelines following the
letters in the word “START.”
This word can help you set
concrete goals that will make
your resolution a success
Set a Quit Date
The first step is to set a date in
the next two weeks when you're
going to quit. Some people
choose a special day, like New
Year's Day, their anniversary or
their child's birthday. Keep the
quit date close to when you first
made your decision to quit. This
way, you’ll keep your motivation
high and have the steps you need
to take planned out.
Tell People
Tell your family, friends and
coworkers that you plan to
quit. Doing so will build your
support network and help
create accountability. It will be
easier to fight cravings and any
challenges that come up when
the people you care about are
encouraging and supporting you.
One extra benefit from telling
others could be learning from
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those who have quit smoking
themselves. They can provide
firsthand experience and tips that
may give you an extra edge.
Anticipate Challenges
The process of quitting smoking
is difficult. Therefore, anticipate
and plan for the challenges you'll
face while quitting. One way to
do this is to think about when
you have cravings and what
triggers them, and then take
steps to remove those triggers.
For example, if you're in the
habit of smoking after lunch,
try taking a brisk walk every
day after lunch to create a new
pattern for yourself.
Remove Temptation
An important step, along with
anticipating triggers, is to
remove cigarettes and other

tobacco products from your
home, car and workspace. Be
sure to clean thoroughly and
don't leave any “hidden” stashes.
By increasing the inconvenience
to light up, you help keep
yourself from giving in to
cravings.
Talk With Your Doctor or
Nurse
Talk to your doctor or nurse
about getting help. You are not
the first person to seek advice
about quitting smoking, and your
medical professional will have
lots of experience to help you.
A doctor can give you advice
on quitting, put you in touch
with counselors and a support
network, and provide medicines
to reduce cravings and manage
withdrawal symptoms.

حکیمان مینویسند

حکیمان میدانند و دوست دارند بدانید:
عالم�ت RDAو DVو ج�دول ترکیبات مکم�ل روی قوطی مکمل های غذای�ی چه معنی و
مفهوم�ی دارندRDA:عبارت است از میزان دریافت توصیه ش�ده روزانه در مورد انواع مواد
مغذی که توسط مراجع ذی صالح تعیین شده و تقریب ًا 97تا 99درصد میزان نیاز روزانه افراد
به مواد مغذی را پوشش می دهد .مث ً
ال اگر RDAترکیبی مانند کلسیم  1000میلی گرم اعالم
شده باشد یعنی هر فرد در طول روز حداقل به دریافت 1000میلی گرم کلسیم نیاز دارد.
( DVدر ص�د ارزش روزان�ه) :یعنی مقداری از نیازها روزانه اف�راد که توسط یک ماده مغذی
موج�ود در مکمل تأمین می گردد .برای مثال اگر  DVکلسی�م در محصولی 50درصد باشد،
یعن�ی این مکمل تنها نیمی از نی�از روزانه بدن به این ریز مغ�ذی را که توسط  RDAتعیین
ش�ده تأمین می کند .جدول ترکیب�ات ( )Supplement tactsجدولی است که نوع و مقدار
ترکیبات موجود در هر محصول و همچنین میزان  DVیا RDAآن را تعیین می کند.
از نظ�ر علم�ی ثابت شده است که تمام مادران مخصوص� ًا در  3ماهه اول بارداری باید روزانه یک میلی گرم اسید فولیک مصرف کنند زیرا
کمبود آن باعث بروز اختالل های جدی مانند نقص لوله عصبی در جنین و از طرفی نوعی کم خونی در مادر می شود.
در افرادی که خشکبار استفاده می کنند ،احتمال ابتال به عوامل خطر ساز که با هم می توانند موجب ابتال به سکته مغزی ،دیابت و بیماری
های قلبی شوند 5 ،درصد کمتر است.
می�زان نی�از روزانه بدن یک فرد بالغ به کلسیم  1000میلی گرم در روز اس�ت و مقدار کلسیم موجود در مکمل های غذایی مختلف معموالً
بی�ن 400تا  1000میل�ی گرم متفاوت است اما مقدار مطلوب که بیشترین جذب و بهترین تأثی�ر را داشته باشد هنوز توسط دانشمندان در
حال بررسی است.
ویتامی�ن  B12می تواند برای محافظت از مغ�ز در برابر بیماری آلزایمر مفید باشد.سالمندانی
ک�ه بخش فعال بیشتری از این ویتامی�ن را در خون خود دارند  ،کمتر در معرض خطر ابتال به
آلزایمر هستند  .البته این ارتباط لزوما به این معنی نیست که مصرف مکمل های ویتامین B
م�ی تواند از تحلیل ذهنی افراد جلوگی�ری کند.پیش از این نیز متخصصان اعالم کرده بودند
که ویتامین های گروه  Bمثل ویتامین  B12و فولیک اسید به بهبود مبتالیان به سکتۀ مغزی
و قلب�ی کمک می کنند .بسی�اری از سالمندان با کمبود ویتامین  B12مواجه هستند و از این
حیث بررسی بیشتر تاثیر این ویتامین بر روی فعالیت و توان مغزی  ،حائز اهمیت است .

مص�رف غ�ذا در حد متعادل و مناسب از تمام گروه های غذایی برای دست یابی به رشد قدی
مناسب از اهمیت به سزایی برخوردار است اما سوال اساسی این است که آیا با تغذیه مناسب
م�ی توان به وراثت ژنتیک که از عوامل اساس�ی تعیین کننده طول قد است غلبه کرد؟پیش
از پاس�خ ب�ه این سوال باید مشخص کرد که میزان م�ورد انتظار برای قد هر فرد چیست؟ قد
متوس�ط برای پسران شامل میانگین قد پدر و مادر به عالوه  6/5و برای دختران میانگین قد
پدر و مادر منهای  6/5است.
برای داشتن قدی مناسب به جای خریدن قرص های افزایش قد با قیمت های گزاف از قرص
های مولتی ویتامین مینرال موجود در داروخانه ها و یا از طریق مصرف متعادل و مناسب مواد
غذای�ی قابل دسترس استف�اده کنید.آنچه مهم است تشخیص کمبوده�ا و رفع آن از طریق
مواد غذایی یا مکمل های غذایی است .سبزی ها و میوه ها ،انواع ویتامین ها و مواد معدنی به
خصوص پیش سازهای ویتامین  aرا در رژیم غذایی تامین می کنند .
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حکیمان توصیه میکنند

هنگام سفر
برای مراقبت از
پوست

بیماری های پوستی
وقتی بیرون از خان��ه هستید بیشتر اوقات فراموش
می کنید از خودت��ان در مقابل خورشید محافظت
کنید .پوست شما در کمتر از  15دقیقه توسط اشعه
ه��ای فرابنفش خورشید آسیب می بیند .این مدت
می توان��د تا  12ساعت هم ط��ول بکشد .حتی در
روزهای سرد و ابری پوس��ت شما نیاز به محافظت
دارد .ابرها مانع اشعه ه��ای فرابنفش نیستند فقط
می توانند آن ها را به مقدار کم فیلتر کنند.
همه م��ا در معرض بیماری های پوست��ی ،به ویژه
سرط��ان پوست ،هستیم با این هم��ه افراد زیر باید
بیشتر مراقب باشند:
• چشم آبی ها و چشم زاغ ها
• آن های�ی که موهای حنای�ی و بلوند طبیعی
دارند
• افرادی که رنگ پوستشان روشن تر است
• آن های�ی ک�ه بیشتر هنگام کار ی�ا بازی در
معرض تابش نور خورشید هستند
• آن های�ی که پوستش�ان در مقابل خورشید
ب�ه راحتی می سوزد ،قرمز می شود یا درد می
کند
توصی��ه می کنیم ب��رای مراقبت بیشت��ر از پوست
خ��ود :در تمام ای��ام سال به وی��ژه در وسط روز ،از
ساعت 10صبح تا 4بعد از ظهر یعنی زمانی که اشعه
فرابنفش بیشترین ق��درت و باالترین خطر را دارد،
پوست شم��ا نیاز به مراقبت دارد .ب��رای مراقبت از
پوست خود پیام حکیمان رابشنوید:
 -1ب��ه سایه ها پناه ببرید ،به ویژه در ساعات میانی
روز

 -2پوس��ت در مع��رض خورشید خ��ود را به نوعی
بپوشانید
 -3با کالهی لبه دار به سر ،صورت ،گوش و گردن
خود سایه بیاندازید
 -4عینک آفتابی مناسب بزنید
 -5کرم های ضد آفت��اب بزنید؛ کرم هایی که اس
پی اف 15دارند
 -6از برنزه کردن پوست جدا ً بپرهیزید.
عنص��ر روي در پوست و بيماريهاي پوست يکي از
پرمصرفترين مکملها است
کساني که پوس��ت حساسي نسبت به آفتاب دارند،
ميتوانن��د جه��ت مقاومس��ازي پوست ب��ه آفتاب
بتاکاروت��ن مصرف کنند .هرچند مصرف ويتامينها
و امالح ،ساير مکمله��اي غذايي در شرايط خاص
و بحران��ي که بدن نياز بيشتري ب��ه اين مواد دارد،
ميتوان��د به سالمتي پوس��ت کمک کند ولي توجه
داشته باشيد که مصرف بيش از حد اين مواد مغذي
ميتواند مضر باشد و باعث مسموميت ناشي از تجمع
اي��ن مواد در بدن شود .بنابراين توصيه ميشود اين
مواد به صورت مقطع��ي ،کوتاهمدت و طبق دستور
پزشک مصرف شود.
این توصیه های دکتر .Jemal A, Li J, Kim J, Ekwueme DU
از مرک�ز پیشگیری و کنترل بیماری ها در امریکا می باشند .دکتر

اکوی�وم به همراه همکاران�ش مقاله ای در س�ال  2012در موضوع

سرطان پوس�ت و راه های پیشگیری از آن تألیف کرد ه اند که در
شماره بعدی مجله ترجمه و چاپ خواهد شد.

برای عزیزان دیابتی که
در تابستان مسافرت می
کنند
یکی از خوشی های سفر ،خارج شدن از روزمرگی
است ،اما اگر بیماری قند دارید الزم است هرگز،
حت��ی در سفر از یک ک��ار روزمره ای تان دست
برنداری��د و آن مراقبت از خودت��ان است .شاید
وقت��ی در ایام تابستان و هوای گرم مسافرت می
کنید ،توجه نکردن به نکاتی خیلی ساده ،سفر را
برای شم��ا و همراهان تان مشقت بارکند .دمای
ب��االی  26/7درجه سانتی گراد به ویژه همراه با
رطوبت نشانه ی گرم بودن هواست .باگرم شدن
هوا میزان گلوکز یا قند شما باال می رود وجذب
انسولین بیشتر می ش��ود ،بنابراین برای این که
آب بدنت��ان را بیشتر از دس��ت ندهید به توصیه
ه��ایزی��رتوج��هکنی��د:
 -1آب و مایع��ات زیادبنوشی��د .نوشاب��ه ه��ای
شیری��نوگ��ازدارمی��لنکنی��د.
 -2دارو هایت��ان را در بسته ی مناسبی در ساک
و ماشین قرار دهید .داروها و بخصوص انسولین
را در معرض مستقی��م نور خورشید و در تماس
ب��ای��خق��رارندهی��د.
 -3تس��ت کننده ی قند خ��ون را حتماً با خود
داشت��هباشی��د.
 -4ک��ارت ویزی��ت و شماره تم��اس دکترتان را
هم��راه با یک کپی از آخرین نسخه ی پزشک با
خ��ودهم��راهببری��د.
 -5سعی کنی��د ورزش یا نرم��ش را در ساعات
اولیه ی روز و در ه��وای سال��م انج��ام دهی��د.
 -6در ماشی��ن یا محل سکونت��ان در مسافرت،
سعی کنی��د از خنک کننده های ه��وا استفاده
کنی��د
.
 -7ه��ر یک یا دو ساعت از ماشین پیاده شوید و
هوای��یبخوری��د.
 -8س��اک کوچک��ی از نوشیدنی ه��ا ،میوه های
ت��ازه،آبوسبزیجاتباخ��ودداشت��هباشی��د.
دوستان�ی که مایلند اطالعات بیشت�ری در این موضوع بدانند
لطف� ًاب�همناب�عزی�رمراجع�هفرماین�د.

Have diabetes. Will travel (http//ndep.nih. .1

.2)gov/media/diabetes
airtravel

/www.cdc.gov/other .3
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www.tsa.gov/travelers/

شب ادراری

برای مادرانی که
فرزندانشان مشکل
شب ادراری دارند

درفصل گرما

برای مراقبت از گرمازدگی
وقت��ی در معرض گرما و نور ق��رار می گیرید و یا
بی��ش از اندازه به فعالیت بدنی می پردازید ،دچار
خستگی گرمایی می شوید.خستگی گرمایی شایع
ترین نوع گرمازدگی است و مشخصه ی اصلی آن،
تعری��ق فراوان و از دس��ت دادن آب و امالح بدن
است .کارگران  ،قهرمانان ورزشی  ،افراد نیروهای
انتظام��ی و کسان��ی که هنگام کار ی��ا ورزش در
هوای گرم ،آب و مایعات کافی نمی نوشند ،بیشتر
از دیگران به این مشکل دچار می شوند.
نشانه های خستگی گرمایی
 تشنگی و تعریق شدید پوس��ت سرد ،رنگ پریدگ��ی و یا بر افروختگیچهره
 نبض ضعیف مردمک های گشاد بی حالی تهوع سرگیجه و سردردخستگی گرمایی به دلیل تعریق شدید و از دست
رفتن مایعات و ام�لاح بدن می تواند به گرفتگی
عضالنی منجر شود .در این حالت معموالً در ساق
پاه��ا یا ماهیچه ه��ای ناحیه ی شک��م  ،انقباض
عضالن��ی روی می ده��د  و منجر به سفت شدن
وتغییر شک��ل عضالت می گردد .برای خنک نگه
داشتن بدنتان توصیه می کنیم:
 -1پوشی��دن لباس متناسب ب��ا هوای گرم مانند
لب��اس های نخی و سبک با رنگ های روشن زیر
لباس رسمی
 -2نوشیدن زی��اد آب و مایعات حتی مواقعی که
احساس تشنگی نمی کنید
 -3کم خ��وردن کافئین و م��وادی که باعث کم
شدن آب بدن می شوند
 -4ک��م ک��ردن حجم غذا در هر وع��ده غذایی و
افزایش تعداد وعده ها
 -5کاستن از فعالی��ت های پر تحرک در ساعات
گرم روز

شب خوب و راحتتان با شب ادراری و گریه بچه ی
نازتان بهم می ری��زد .مجبورید بلند شوید و جای
او را ع��وض کنید .بیشتر بچ��ه ها تا  5سالگی این
مشک��ل را دارند .اگر فرزند شم��ا بعد از  5سالگی
همچن��ان جای خود را خیس م��ی کند ،حتماً به
پزشک متخصص مراجعه کنید.
برای کمک به شما و فرزندتان جهت رهایی از این
مشکل توصیه می کنیم:
 -1فرزندت��ان از مکم��ل ه��ای دارای ویتامین  B
استفاده کند.
 -2مولت��ی ویتامین هایی برای��ش بخرید که همه
ویتامین   Bها را داشته باشد.
 -3غذاهایی تهیه کنید که سرشار از ویتامین B2

و ویتامی��ن  B6باشد مثل :ق��ارچ ،ماست ،اسفناج،
شیر ،کلم بروکلی ،تخم مرغ و توت فرنگی
 -4مواظ��ب باشی��د زیاد س��راغ این غذاه��ا نرود:
گوشت قرم��ز –پیتزا -پپرونی -سیب زمینی سرخ
کرده ،پنیر و نوشیدنی های گازدار و شیرین
-5حداقل یک ساعت قبل از خواب چیزی ننوشد.

دوستان عالقمن�د به این موضوع می توانن�د مطالب و اطالعات
بیشت�ر راجع به شب اداری ( )Bed- Wettingو علل و راه های
پیشگی�ری و درم�ان آن را در شماره بعدی مجله در مقاله ای که

با عنوان «»Children's Supplements for Bed-Wetting
ترجمه و چاپ خواهد شد ،مطالعه فرمایند.

هنگام افسردگی

به آنهاییکه
افسرده حالند
افسردگي عبارت است از احساس غم ،دلسردي ،يا
ناامي��دي به مدت حداقل  2هفته در اغلب روزها و
اغلب ساعات روز ،به عالوه عاليم همراه.
وقتی  عالقه تان را از د ست می دهید؛ بيحوصله
و دلزده م��ی شوید؛یا احساس نا امیدی می کنید
و از لذت بردن ناتوانید،کم��ی به خود بیایید.اینها
نشانه های افسردگی هستند.همچنین گوشهگيري 
اجتماع��ي؛ احساس ب��يارزش بودن وم��ورد نياز
نب��ودن ،مشكل داشت��ن در تصميمگيري؛ مشكل 
داشتن در تمركز  ،احس��اس گناه شديد به خاطر
وقايع بياهميت يا خيالي  ,ناتواني از لذت بردن  و
داشتن درده��اي مختلف ،مثل سردرد ،درد قفسه 
سينه بدون شواه��دي از بيماري جسمي از عالیم
دیگر این بیماری می باشند.براي بيماري افسردگي 
واقعي هي��چ علت يگانه و روشني نميتوان متصور

ب��ود .بعض��ي از عوام��ل زيستشناخت��ي مث��ل 
بيماريهاي جسمي ،اختالالت هورموني ،يا بعضي 
داروها ميتوانند نقش داشته باشند.
حکیمان توصیه می کنند برای پیشگیری و ابتالی
کمتر ب��ه این بیماری بدقلق ویتامین  Dبدنتان را
باال ببرید .هرچ��ه ویتامین دی در بدن افراد باالتر
باشد ،به ط��ور چشمگیری خطر ابتال به افسردگی
بویژه در بی��ن افرادی که سابق��ه افسردگی دارند
کمتر می شود.
ویتامین  Dچندین نقش کلیدی در بدن دارد ،و از
هم��ه مهمتر کمک به جذب مواد معدنی کلسیم و
فسفر از غذایی که میخورید.
از ای��ن رو محقق��ان استف��اده از ویتامین  Dرا در
مراقب��ت از بیمارانی دارای سابقه افسردگی تجویز
می کنند.
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حکیمان توصیه میکنند

هنگام خرید

هنگام رمضان

به مومنان روزه د ار
در ماه مب��ارک رمضان و ای��ام روزه داری که مومنان
خوب خدا طی روز از خوردن و آشامیدن امساک می
نمایند از نظر فیزیولوژیک تغییراتی در بدن ایجاد می
شود که بایستی با ایج��اد تغییراتی متناظر در شیوه
طبیعی زندگی عالوه از اجر معنوی و تزکیه روحی به
جهت جسمی و فیزیولوژیکی بهره بیشتری از این ایام
گرفت .یکی از نکاتی که در تغذیه سالم و برای تنظیم
متابولیسم طبیعی توصیه می شود ،داشتن یک نظم
غذایی و وعده ه��ای غذایی مکرر در روز است .در ماه
مبارک رمضان با توجه به ساعات طوالنی ناشتا بودن
باید این نظ��م غذایی در ساعات باقیمانده روز تنظیم
شود به شرح زیر:
الف ) افطار :در مقایسه افطار با وعدهای معمول غذایی،
افطار را می توان متناظر با صبحانه در نظر گرفت .لذا
م��واد غذایی مشابه صبحانه هنگ��ام افطار توصیه می
ش��ود .باید گفت  15تا  20درصد انرژی دریافتی طی
روز را باید هنگام افط��ار مصرف کرد .پس بهتر است
در هنگ��ام افطار غذاهای��ی را مصرف کنیم که سریع
الهضم هستند و فقط  1تا  2ساعت در معده باقی می
مانند .غذاهای سریع الهضم که به گروه کربوهیدراتهای
تصفیه شده نیز معروف هستند ،معموالً حاوی قند آرد
سفید و فیبر می باشند .غذاهای حاوی سبوس ،گندم،
غالت و حبوبات و سب��زی ها مانند لوبیا سبز ،نخود،
ذرت ،اسفناج و برگ چغندر از جمله آنها می باشند.
ب ) غذاه��ای مصرفی در وعده افط��ار باید در حالت
تعادل با یکدیگر باشند و از همه گروه های غذایی مثل
میوه ،سبزیجات و محصوالت لبنی و گوشت در رژیم
غذایی باید وجود داشته باشد.
پ ) از مص��رف غذاهای دیر هضم که مدت زیادی در
دستگاه گوارش می مانند و یا از مصرف غذاهای تعیین
شده که باعث عدم هضم ،سوزش سردل و اختالل در
وزن می شوند خودداری شود.
ت ) افط��ار را ب��ا مواد غذایی مای��ع و سبک به همراه
ترکیب��ی از غالت ترجیحاً نان از نوع سبوس دار (مثل
سنگک) باز نمایید.
ث ) استفاده فراوان از آب و انواع شربت ها برای کنترل
تشنگی بع��د از افطار باعث التهاب مع��ده و دستگاه
گ��وارش می ش��ود و تکرار آن موج��ب درد در ناحیه
فوقانی شکم شده و ممکن است فرد روزه دار را از ادامه
روزه گرفتن باز دارد.
ج)سرعت غذا خوردن را در هنگام افطار بایستی کنترل
کرد تا دستگاه گوارش بتواند فرد را برای شروع مجدد
هضم و جذب آماده نماید و هم طی این مدت تنظیم
احساس سیری توسط مغز دریافت شود.
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 -2میان وعده  :استفاده از میوه جات در ساعات پس از
افطار و نیز انواع سبزیجات عالوه بر تامین ریز مغذی ها
و انژری مورد نیاز به علت فیبر موجود در آن ها شکل
یبوست را که یکی از مشکالت رایج در ایام روز ه داری
اس��ت ،می تواند بهبود بخشد .عالوه بر آن میوه جات
و سبزیجات به علت قندهای پیچیده موجود در آن ها
نقش بسزایی در کنترل متابولیسم و نیز تنظیم اشتها
در اف��راد خواهد داشت .تنقالت مرسوم مانند زولبیا و
بامیه در این ماه باید بطور کام ً
ال محدود و حساب شده،
حتی در افراد سالم استفاده شود.
 -3ش��ام  :بهتر است این وعده غذایی با فاصله زمانی
 45دقیقه تا  1ساعت پس از افطار و آن هم در حجم
کم مصرف شود .باز متخصصین تغذیه توصیه می کنند
در وعده غذایی شام نیز حدالمقدور از خوردن غذاهای
چرب پرحجم ،انواع چلو و غذاهای دیر هضم جلوگیری
شود.
 -4سحری  :وعده غذایی سحری ،به عنوان وعده اصلی
غذای��ی ،مشابه وعده ناهار بطور اکید توصیه می شود
چرا که حذف وعده سحری عالوه بر مشکالت گوارش،
گاه ممکن است باعث عوارض دیگری شود که اثر آن
موجب آسیب جسمی به بدن روزه دار باشد.
در وعده سحری نیز باید توجه نمود که حتی االمکان
مواد قندی ساده مصرف شود چرا که باعث ضعف و بی
حال��ی زودرس در میان روز خواهد شد .ضمناً مصرف
زی��اد آب در هنگام سحر با این تصور که باعث ذخیره
آب و رف��ع تشنگی ط��ی روز خواهد شد تصور غلطی
است چرا که آب خورده شده در هنگام سحر در زمان
محدود از طریق سیستم کلیوی از بدن دفع می گردد.
متخصصین تغذیه معتقدند خوردن چای زیاد هنگام
سح��ر باعث افزایش ادرار ش��ده و از این طریق نمک
های معدنی که در طول روز بدن به آنها نیاز دارد دفع
می شوند.غذاهایی که برای وعده سحری پیشنهاد می
ش��ود غذاهایی هستند که ح��اوی کربوهیدرات های
مرک��ب می باشند و هضم آن ه��ا مدت طوالنی تری
زمان می برد و باعث می شوند که شما کمتر گرسنه
شوید مثل:
 حلیم :که منبع عالی پروتئین است خرما :که سرشار از قند ،فیبر ،کربوهیدرات ،پتاسیمو منیزیم می باشد
 مغز ب��ادام غنی :که حاوی پروتئی��ن و فیبر بوده وحداقل چربی را دارا می باشد
 موز :منبع خوب پتاسیم ،منیزیم و کربوهیدرات میباشد
منبع :با اقتباس و استفاده از سایت تبیان

برای خرید مواد غذایی سالم
انتخ��اب ماده غذایی سالم برای خرید کار چندان
دشواری نیست کافی است چند نکته را به خاطر
بسپارید:
 -1ت��ازه باشند :میوه ه��ا ،سبزیجات و سایر مواد
غذای��ی تازه حاوی مقدار زی��ادی ویتامین و مواد
معدنی می باشند.
 -2فریز نشده باشند :این غذاها سالم ترین غذاها
می باشند و فاقد میکروب و آفات هستند و حاوی
ریز مغذی های زیادی می باشند.
 -3اگ��ر مواد غذایی بست��ه بندی شده می خرید
حتم��اً به نوشت��ه های روی برچس��ب آنها توجه
کنید از شعارهای عوام فریبانه که معموالً روی آن
ها می نویسند چش��م پوشی کنید و به ترکیبات
غذایی و مقادی��ر ویتامین ها و یا مواد معدنی که
روی برچسب نوشته شده توجه کنید.
ب��ا این توضیحات توصیه می کنیم در خرید میوه
و سبزیجات راهنمای زیر را در نظر داشته باشید:
چه نوع سبزیجاتی نخرید

چه نوع سبزیجاتی بخرید

 -کنسروشده

 -تازه:

 -فریز شده با

  خام

مواد نگه دارنده

  کمی بخار داده شده

ماده شیرین کننده

 -خشک شده بدون

  مواد افزودنی

  سولفور

 -پخته شده

  مواد نگه دارنده

 -تفت داده شده

  مواد افزودنی
ماده شیرین کننده
 فریز شده بدون  مواد نگه دارنده
مواد افزودنی
  ماده شیرین کننده

چه نوع میوه نخرید
 -کنسرو شده با شکر زیاد

چه نوع میوه بخرید
 -تازه

 -خشک شده با :

 -خشک اما بدون

  دی اکسید سولفور

سولفور

  شکر

ماده نگه دارنده

  مواد نگه دارنده

ماده افزودنی

  مواد افزودنی

ماده شیرین کننده

  -فریز شده با:

 -فریز شده اما بدون

  مواد نگه دارنده

ماده نگه دارنده

  شکر

ماده افزودنی

  مواد افزودنی

ماده شیرین کننده

هنگام پیر ی

برای ایامی که
انشاء اهلل پیر بشید
پیرم��ردان و زنانی که دوستتان دارند اغلب دعا می
کنن��د که الهی پیر شوید.حکیمان و آنهائیکه نگران
و مس��ول سالمتی شما هستن��د و کمک می کنند
پیر شوید دوست دارند پیر شیر شوید.خوب خوردن
درهرسن��ی مهم است ول��ی گاهی اوق��ات مسائل
بهداشتی ومحدودیت های فیزیکی برای سالمندان
مشکل ایج��اد می کند .افراد مسن ب��ا پیرشدن به
بیماریهای مزمن ،حافظه ضعیف ،بیماری آلزایمر و
کاهش فعالیت بدنی گرفتار می شوند و برای اینکه
راحت تر بتوانند حرکت کنند کمتر غذا می خورند
تا چاق نشوند و با پیشرفت سن میل به غذاخوردن،
نیاز به ان��رژی و حس چشایی کمتر میشود .بعضی
هم به دلیل نداشتن دن��دان ،دندان مصنوعی ،درد
دندان ،زخم دهان ،خشکی دهان مشکل در جویدن
غذا دارند .پوکی استخوان نیز یک مشکل عمده در

سالمندان است که باعث شکستگی استخوان ها می
شود بعضی هم به دلیل ورم مفاصل نمی توانند پخت
وپز انجام دهند .کاهش حس بویایی و چشایی باعث
م��ی شود که افراد از طعم غذا لذت نبرند .حکیمان
به عزیزان سالمند توصیه می کنند از غذاها و مکمل
ه��ای غذایی که دارای ویتامین های    B,C,D,Eو
همچنین اسیده��ای چرب امگ��ا  3هستند بیشتر
مص��رف کنید .نتایج پژوهش های جدید نشان  می
ده��د سالمندانی که سطح ویتامینهای ب ،ث ،د و
ای و همچنی��ن اسیدهای چرب امگا  ۳در خونشان
بیشتر است ،از لحاظ ذهنی قویتر و تواناتر هستند.
افزایش مقدار این ویتامینها و روغنهای ماهی در
بدن از عوامل مهم و موثر در کاهش تحلیل رفتن و
کوچ��ک شدن مغز و در نتیجه پیشگیری از آلزایمر
است.

هنگام خرید میوه

به آنهایی که به بعضی
غذا ها آلرژی دارند

آل��رژي غذايي عبارت است از واكن��ش پيش از اندازه 
دستگ��اه ايمني به برخي غذاها ي��ا موادي كه معموالً
بيخطرند .اين واكنشهاي نامطلوب ممكن است ارثي 
يا ناشي از يك نقص اكتسابي بيوشيميايي باشند .عاليم 
ممك��ن است در عرض چند دقيقه يا تا  2ساعت پس 
از خ��وردن آن غذاي به خصوص بروز كنند .در بعضي 
موارد ،امكان دارد عاليم تا  1-2روز بعد نيز ظاهر نشوند.
هرگونه غذا يا مادهاي كه بلعيده ميشود ميتواند باعث 
بروز واكنش آلرژي��ك شود .غذاهايي كه بيشتر باعث 
اين حالت ميشوند عبارتند از :شير گاو ،زرده تخممرغ،
گندم ،سويا ،بادام كوهي يا همان پسته شامي ،ماهي،
آجيله��اي درختي (مثل گ��ردوي معمولي) ،صدف 
دريايي ،خربزه ،كنجد ،تخم آفتاب گردان ،و شكالت.
توصی��ه می کنیم برای آنکه در خوردن غذا بیگدار به
آب نزنید موارد زیر را مراعات کنید:
 -غذاه��اي مورد شك را براي م��دت دو هفته (يا تا

زمان��ي كه عاليم آلرژي ناپديد شوند) از رژيم غذايي 
خود حذف کنید و سپس صورت تك تك  آنها را به
رژیم غذایی اضافه کنید تا مشخص شود كدام غذاها
در ايجاد آلرژي شما نقش دارند.
آزماي��ش تزريق پوستي گاه��ي ممكن است غذاي مس��ؤول آل��رژي را شناسايي كند ،ام��ا كم نيستند
مواردي كه اين آزمايشها اشتباهاً غذاهايي كه شما
واقعاً به آنها آلرژي نداريد را به عنوان مسؤول آلرژي 
غذايي معرفي كنند.
بيماران��ي كه آلرژي غذايي شديدي به يك نوع غذادارند بايد بسيار مراقبت باشند كه از خوردن آن غذا
پرهيز كنند.
هميشه يك كيت كه داراي سرنگ حاوي آدرنالين است را ب��ه همراه داشته باشيد تا اگ��ر احياناً غذاي 
آلرژيزا تصادفاً خورده شد و واكنش حاد و فوري رخ 
داد ،از اين سرنگ استفاده شود.

هنگام دل درد

برای آنهائی که معده
نازک نارنجی دارند
زخم معده عبارت از یک خوردگی کوچک در لوله
گوارش ،ک��ه شایعترین ن��وع آن ( زخم دوازدهه
) در ابت��دای روده کوچ��ک بع��د از معده رخ می
دهد .این زخم اگر در معده ایجاد شود زخم معده
نامیده می شود.
ده درص��د افراد جامعه در طول عمر خود حداقل
یکب��ار به ب��ه زخم معده یا اثن��ی عشر مبتال می
شوند.
تع��دادی از مبتالی��ان به زخم اثن��ی عشر هیچ
عالمت��ی ندارن��د و از بیماری خود ب��ی خبرند و
در ص��د مبتالیان ب��ه زخم معده ب��دون عالمت
بیشترند.
بیشت��ر بیماران مبتال به زخم اثن��ی عشر از درد
و س��وزش قسمت باالی شک��م (بین ناف و قفسه
صدری) رنج می برند .این درد با غذا خوردن بهتر
یا بدتر می شود .گاهی احساس پری باالی شکم و
نفخ بعد از غذا وجود دارد .گاهی بیمار تهوع دارد.
بعضی بیماران مبتال به زخم اثنی عشر نیمه شب
به علت درد س��ر دل از خواب بیدار می شوند .از
روی عالئم نمی ت��وان زخم معده را از زخم اثنی
عشر تشخیص داد.
حکیمان توصی��ه می کنند ضمن مصرف مکمل
های آه��ن و روی  م��وارد زیر را حتم��ا مراعات
کنید:
از کشی��دن سیگ��ار خوداری کنی��د زیرا سیگارترشح اسید را زیاد می کند.
 غ��ذا را در چند وعده مصرف کنید و از خوردنغذای اضافی در یک وعده پرهیز نمایید.
 از مص��رف کافئین و ه��ر غذایی که وضعیت رابدتر می کند خودداری نمایید.
 چن��د دقیقه قبل و بعد ازغذا خوردن استراحتداشته باشید و غذا را با آرامش میل کنید.
 از خ��وردن غذا  3ساعت قب��ل از خواب پرهیزنمائید.
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