
يادداشت مهمان

در هفته ای که گذشت، یکی از خبرهای 
تلخی که شنیدیم، این بود که همایون شهنواز، 
کارگردان سریال »دلیران تنگستان« در اثر 
حادثه ای که در منزل شخصی اش رخ داد، 
دچار آتش سوزی شد؛ یک آتش سوزی شدید 
)80 درصدی( در سن 80 سالگی.  ظاهرا علت 
این حادثه تلخ، نشت گاز بوده و انفجاری 
که متعاقب نشت گاز رخ داده، باعث آسیب 
شدیدی شده است. تا لحظه ای که این مطلب 
نوشته می شود، آخرین خبر این است که 
او همچنان در آی سی یو تحت مداواست. 
صحبت هایی در خصوص انتقال او به خارج 
از کشور برای جراحی های ترمیمی نیز مطرح 
است که هنوز به طور رسمی تایید نشده است. 
»سالمت« برای این کارگردان توانمند 
کشورمان آرزوی سالمت عاجل دارد... 
)صفحه 19(

توصیه ها و هشدارهای غذایی به 
آنهایی که دچار حریق شده اند

رژيم درمانی 
سوختگی

تعريف سالمت جنسی چیست؟

یکی از مقوله هایی که در حوزه سالمت کمتر 
به آن پرداخته می شود »سالمت جنسی« است. 
تعریف سالمت جنسی نیز مثل اغلب بخش های 
سالمت با توجه به شرایط فرهنگی و مذهبی 
دیگر  ابعاد  برخالف  باشد.  متفاوت  می تواند 
سالمت  برای  متعددی  تعاریف  سالمت، 
جنسی وجود دارد. تنوع فرهنگی و اعتقادی 
شاید یکی از دالیل این  تفاوت ها در تعریف 
سالمت جنسی باشد. سازمان جهانی بهداشت، 
است.  کرده  ارائه  جنسی  سالمت  از  تعریفی 
طبق این تعریف، تحقیقات نمی تواند برای همه 
جوامع، جامع و کامل باشد، هرچند در تعاریف 
سازمان جهانی بهداشت، تالش بر این است 
که تعاریف حتی االمکان با آموزه های فرهنگی، 
مذهبی و قومی مغایرت نداشته باشد. تعریف 
که  آن گونه  تاکنون  ایران  در  جنسی  سالمت 
شایسته و بایسته است، به  صورت رسمی از 
سوی یک مرجع علمی ارائه نشده است. انجمن 
علمی سالمت خانواده ایران در راستای ماموریت 
علمی خود و با بهره گیری از نظر کارشناسان 
این حوزه تعریفی از سالمت جنسی ارائه کرده 
است: »توانایی برقراری رابطه عاطفی و جنسی 
هدفمند، ایمن و آرامش دهنده با همسر که با 
لذت، رضایت و ارضای درست و تامین نیازهای 
طرفین همراه باشد و هیچ یک در معرض اکراه، 
اجبار، تحقیر، تهدید و خشونت قرار نگیرند. 
سالمت جنسی در چارچوب باورها و اعتقادات 
مذهبی تعریف شده و با هنجارهای فرهنگی و 
قانونی نیز در تضاد نیست و در محیطی سرشار 
از عالقه، محبت، احترام متقابل و متعهدانه و با 
رعایت اخالق انسانی و حفظ حقوق یکدیگر 
صورت می گیرد.« تعریف فوق می تواند شروع 
بومی و  تعریف  ارائه یک  با  تا  باشد  مناسبی 
منطبق با باورهای دینی و فرهنگی با هم اندیشی 
و بهره گیری از نظر کارشناسان این حوزه تعریفی 
رسا، کامل و جامع از سالمت جنسی تقدیم 

پژوهشگران و دانشجویان شود.

 دکتر محمدباقر 
صابری زفرقندی

رئیس انجمن علمی سالمت 
خانواده ایران و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

عملکرد ویتامین C در بدن

سنتر كالژن: یکی از مهم ترین عملکردهای ویتامینC در بدن، تاثیر در سنتز کالژن است. کالژن 

پروتئینی است که خاصیت االستیک یا کشسانی ایجاد می کند وجزو ترکیبات اصلی پوست، 

غضروف ها، عروق خونی، بافت های همبند، استخوان ها، لیگمان ها، تاندون ها و دندان ها محسوب 

می شود. مولکول های کالژن از 3 زنجیره اسیدهای آمینه تشکیل شده که در اطراف هم تنیده 

شده اند. این اسیدهای آمینه برای عملکرد خود به آنزیم هایی نیاز دارند که فعالیت آنها تحت تاثیر 

ویتامینC تسریع می شود. از همین رو، کمبود ویتامینC زمینه ساز مشکالت جسمانی متعددی 

مانند خونریزی لثه، ایجاد لکه روی پوست، شکستگی های استخوانی و... می شود. تاثیر ویتامین

C بر پوست به حدی است که دریافت کافی آن درخشندگی و سالمت پوست را در پی دارد و 
بروز چین و چروك های پوستی را به تاخیر می اندازد.

تحريك سلول هاى استخوانى: ویتامینC در تحریک سلول های استخوانی موسوم به استئوبالست ها 

 Cنقش دارد که تا حد باالیی در حفظ مقاومت استخوان ها موثر است. البته دریافت ناکافی ویتامین

موجب ضعف توده های استخوانی می شود و احتمال نرمی استخوان و شکستگی افزایش پیدا می کند.

بهبوددهنده جراحت ها: زمانی که بدن دچار زخم و جراحت می شود، ویتامینC تاثیر جدی بر 

روند بهبود آنها دارد. در واقع، این ویتامین روند سنتز فیبرهای کالژن را تحریک می کند که موجب 

افزایش بافت های همبند در محل زخم می شود، درنتیجه باعث بهبود زودتر خواهدشد اما در مقابل، 

در صورت کمبود ویتامین C، زخم ها دچار خونریزی می شوند و روند بهبود بسیار کند خواهد شد.

آنتى اكسيدان قوى: پوست حاوی مولکول هایی به نام رادیکال های آزاد است که برای سلول ها و 

بافت های مختلف مضر هستند. مقابله با این مولکول ها به کمک ترکیبات آنتی اکسیدانی امکانپذیر 

است و ویتامینC یکی از بهترین آنتی اکسیدان ها شناخته می شود. این تاثیر ویتامینC می تواند 

خطر بیماری های قلبی- عروقی و سکته های مغزی را نیز کاهش دهد و تاثیر قابل توجهی نیز در 
پیشگیری از سرطان ها دارد.

دارد و  بدن  دفاعی  تقویت سیستم  نقش چشمگیری در   Cویتامین ايمنى:  تقويت سيستم 

به خصوص در درمان گلودرد و سرماخوردگی بسیار موثر است. همچنین تشکیل گلبول های 

سفید را افزایش می دهد و مانع بروز عفونت ها و التهابات می شود. از طرفی، در سنتز ناقل های 

عصبی و تولید انرژی نقش دارد. البته ویتامینC عالوه بر موارد ذکرشده، در بهبود عملکرد 
مغز، سوخت وساز چربی ها، کاهش خستگی 

جسمی و ذهنی و جذب بهتر آهن در بدن 
نیز نقش دارد.

پوستر سالمت شماره ششصدوشصت  شنبه نوزده اسفند نودوشش24

 ترجمه:
مريم سادات 

كاظمى

ويتامينC كه با نام اسيداسكوربيك نيز شناخته مى شودجزو مهم ترين ويتامين ها براى حفظ سالمت و شادابى است زيرا در 
پيشگيرى و تسهيل روند درمان بسيارى از بيمارى ها نقش دارد. اين ويتامين محلول در ّآب است، به اين معنا كه نمى تواند 
به مقدار باال در بدن ذخيره شود و به همين دليل الزم است از دريافت كافى ويتامينC در برنامه غذايى روزانه اطمينان 
داشت. شناخت تاثير اين ويتامين در بدن به سال 1747 ميالدى برمى گردد و پزشكان دريافته اند ويتامينC مى تواند مانع بروز 

اسكوربوت در دريانوردانى شود كه طى سفرهاى دريايى طوالنى، ميوه و سبزيجات مصرف مى كردند.

در برنامه تغذیه گنجانده شود زیرا وجود دیگر ریزمغذی ها کنار ویتامین C، • بهتر است به جای مکمل های ویتامین C، خوراکی های طبیعی سرشار از آن می کند که به خصوص بیماران دیابتی باید به این مساله توجه داشته باشند.بیولوژیک مانند مقدار کراتینین و گلوکز در آزمایش خون و ادرار اختالل ایجاد • مصرف مقدار باالی ویتامینC (بیش از 2 گرم در روز) در نتیجه برخی آزمایش های مکمل های آن شب ها میل نشود تا در کیفیت خواب تاثیر منفی نگذارد.• به منظور پیشگیری از تاثیر خفیف محرك بودن این ویتامین، توصیه می شود یادتان باشد که...
• مصرف دوز باالی آسپیرین می تواند جذب ویتامینC را در سیستم گوارش روند جذب را بهبود می دهند.

کاهش دهد.
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بود. البته به طور کلی مصرف سبزیجات خام برتری دارد زیرا مقدار بیشتری از این پخته شوند. پخت در مایکروویو و بخارپز کردن از جمله بهترین روش ها خواهند به همین دلیل بهتر است این گروه از خوراکی ها با مقدار کم آب و در مدت کوتاه • گرما و پخت منابع این ویتامین همراه با آب زیاد، سبب از بین رفتن ویتامینC می شود. نکاتی برای حفظ ویتامینC در مواد غذایی
• میوه ها و سبزیجات را باید تازه مصرف کرد زیرا مقدار ویتامینC به تدریج پس از 3 ماده مغذی حفظ می شود.

• در مصرف میوه ها و سبزیجات خساست به خرج ندهید و البته منابع متنوع شان را تا 4 روز کاهش پیدا می کند.
• اگر نیمی از ویتامینC موجود در خوراکی ها در محیط قرار گیرد، پس از 24 ساعت میل کنید.

• هنگام شستشو آنها را بدون غوطه رو کردن در آب بشویید.میوه ها و سبزیجات را درست پیش از مصرف پوست بگیرید.• میوه ها و سبزیجات تازه از نظر مقدار ویتامین نسبت به انواع منجمد برتر هستند.از بین می رود.

C بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین

ميوه هاى قرمز: زغال اخته، توت فرنگی، تمشک، انگور فرنگی سیاه، گیالس و... در اصطالح تغذیه به میوه های 

قرمز شناخته می شوند که به دلیل مقدار فراوان ریزمغذی های مفید از جمله آنتی اکسیدان ها می توانند به بهبود 

حافظه کمک کنند و خطر بیماری های قلبی- عروقی و سرطان ها را کاهش دهند. همچنین جزو منابع سرشار از 

ویتامینC هستند که در تقویت سیستم ایمنی و محافظت از بافت های همبند موثر خواهند بود.

كلم ها: کلم ها سبزیجات عالی سرشار از ویتامینC هستند که یک لیوان از آنها 33 میلی گرم ویتامین دارد. البته کلم 

بروکسل گل سرسبد آنهاست و یک لیوان آن حاوی 97 میلی گرم ویتامینC است. ریزمغذی های فراوان کلم ها در 

مقابله با سرطان و بیماری های قلبی- عروقی تاثیر دارد. البته برای حفظ ریزمغذی های کلم بهتر است به شکل خام 

مصرف شود. در صورت تمایل به پخت فقط روش های بخارپز، مایکروویو و پخت سریع در تابه توصیه می شود.

مركبات: بر کسی پوشیده نیست که مرکبات جزو منابع غنی ویتامینC هستند اما پتاسیم، پکتین و ترکیبات مفید 

دیگری که می تواند با بسیاری بیماری ها مانند حساسیت، آسم، سرطان، آب مروارید، بیماری های قلبی، سکته 

مغزی و سرماخوردگی مقابله کند را نیز نباید فراموش کرد.

كيوى: یک کیوی درشت حدود 80 میلی گرم ویتامینC دارد و همچنین سرشار از پتاسیم، پکتین و فیبرهای 

حل شدنی است که به کنترل کلسترول خون کمک می کند. لوتئین و زیگزانتین؛ آنتی اکسیدان های موثر در سالمت 
چشم ها نیز در این میوه وجود دارند.

فلفل دلمه اى: فلفل یکی از بهترین منابع ویتامینC کنار مرکبات است. یک فلفل متوسط معادل 32 کیلوکالری 

انرژی دارد اما مقدار ویتامین آن با توجه به رنگ متغیر است. یک فلفل سبز متوسط به طور کامل نیاز روزانه به 

این ویتامین را تامین می کند اما اگر نوع قرمز آن انتخاب شود می تواند تا 50 درصد موثر باشد.

آناناس: تا مدت های طوالنی، آناناس به عنوان یک پشنهاد تغذیه ای برای تنظیم مشکالت روده ای و تسکین 

یبوست کاربرد داشت اما این میوه استوایی در تقویت سیستم ایمنی، استخوان ها و سالمت سیستم قلبی- عروقی 

نیز عالی خواهد بود که قطعا بی ارتباط با ویتامینC موجود در آن نیست. یادتان باشد یک لیوان از این میوه 25 
میلی گرم ویتامینC دارد.

كدو حلوايى: نصف لیوان کدو حلوایی پخته شده در فر می تواند 10 درصد نیاز غذایی بدن به ویتامینC را 

تامین کند. کدو حلوایی جزو بهترین سبزیجات زمستانی خوشرنگ و خوشمزه است که به پیشگیری از آکنه، 
بیماری های قلبی و حفظ تناسب اندام نیز کمک می کند.

C آشنایی با عملكرد، نشانه های کمبود و منابع غذایی ویتامین

ويتامین شادابی و سالمت

150 تا 200 میلی گرم در روز افزایش پیدا می کند.الکل، ورزش حرفه ای و فعالیت جسمانی شدید، بارداری و شیردهی تا مقدار این ویتامین نیاز دارند. البته این مقدار در شرایطی مانند مصرف مرتب سیگار و بود. طی دوران نوجوانی نیز دختران به 45 میلی گرم و پسران به 65 میلی گرم از است و از 1 تا 3 سالگی 15 میلی گرم و تا 8 سالگی 25 میلی گرم در روز خواهد طبیعی است. این نیاز در کودکان از زمان تولد تا 1 سالگی حدود 50 میلی گرم است. این مقدار معادل 100 گرم کلم بروکسل یا 200 میلی گرم آب پرتقال تازه مقدار مطلوب دریافت ویتامینC برای یک فرد بزرگسال 110 میلی گرم در روز میزان مورد نیاز بدن

C عوارض جانبی افراط در مصرف ویتامین

مصرف خیلی زیاد ویتامینC موجب بروز عوارضی در بدن می شود که 

مهم ترین آنها می تواند بیماری  های گوارشی روده به خصوص حالت تهوع، 

استفراغ و اسهال و بی خوابی، سنگ کلیه و اختالالت نورولوژیک مانند 

سردرد، میگرن، سرگیجه و بیهوشی باشد.

C باشد، سیستم ایمنی عالئم هشداردهنده کمبود ویتامین Cکه در جلوگیری از ابتال به بیماری ها ابتالى مكرر به بيمارى ها: زمانی که بدن دچار کمبود ویتامین T به طور مستقیم فرد را در برابر این بیماری ها محافظت نکند، سرماخوردگی و آنفلوانزا شایع ترین بیماری های ناشی از کمبود این ویتامین هستند. نقش دارند به طور جدی کاهش می یابند و این مساله فرد را مستعد بیماری می کند. ضعیف می شود. در واقع لنفوسیت های Cباشد، زمینه ابتال به دیگر بیماری ها نیز تشدید خواهد شد.موجب کاهش عالئم مرتبط با بیماری می شود. در صورتی که کمبود ویتامین جدی حتی اگر ویتامین
به طور کلی، خستگی عامل مهم کمبود ویتامینC است زیرا در پی آن، متابولیسم نیز خستگی به دلیل ویروس آنفلوانزاست که کمبود ویتامین، آن را تشدید می کند. نمی کند، درنتیجه کم خونی موجب احساس خستگی عمومی خواهد شد. گاهی ناشی از علل مختلفی باشد. به عنوان مثال، در این شرایط بدن به خوبی آهن جذب احساس خستگى: کمبود ویتامینC با احساس خستگی همراه است که می تواند 

بدن پایین می آید.
به هر بیماری به خصوص بیماری های عفونی کمبود ویتامین Cرا تشدید می کند.فعالیت های روزمره می شوند. باید توجه کرد استرس، استعمال دخانیات و ابتال تشدید می شود. این دردها معموال بسیار ناراحت کننده هستند و مانع انجام مطلوب محافظت از مفاصل نیز کمک می کند و در اثر کمبود آن بیماری هایی مانند آرتریت پارگی عضالت و تاندون ها نیز بیشتر خواهد بود. عالوه بر عضالت، ویتامینC به همچنین احتمال تشدید التهابات از جمله تاندینیت (التهاب تاندون ها) و خطر دارد، کمبود این ویتامین نیز در بروز دردهای عضالنی و اسکلتی تاثیرگذار است. دردهاى عضالنى و اسكلتى: از آنجا که کالژن به میزان کافی ویتامینC بستگی 

ويتامین شادابی کرد زیرا بی توجهی می تواند ناراحتی را تشدید کند و منجر به التهاب مزمن لثه ها شود.گاز زدن میوه اتفاق می افتد. اگر این مشکل تکرار شود، الزم است با پزشک مشورت تورم و خونریزی لثه ها نیز عارضه شایع این ویتامین است که معموال هنگام جویدن یا ویتامینC است، درنتیجه این رگ های ظریف مستعد پارگی در هر زمانی می شوند. خونريزى بينى و لثه ها: ضعیف شدن مویرگ های خونی یکی دیگر از پیامدهای کمبود 
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