
پرسش

خونریزی  شده  باعث  که  دارم  فیبرومی  رحمم  دهانه  داخل 
ماهانه ام بسیار شدید باشد. لطفا در باره راه های درمان آن توضیح 

دهید. 453****0919

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان

متخصص زنان و زایمان 
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیبروم یا میوم یک توده خوش خیم و بسیار شایع عضالنی است که 
در بافت عضالنی رحم ایجاد می شود. این توده می تواند در سطح 
داخلی رحم، داخل عضله رحم، گردن رحم یا بیرون  رحم و چسبیده 
به آن قرار گیرد. بنابراین عالئم آن براساس محل قرارگیری متفاوت 
است و می تواند اصال عالمت نداشته باشد یا عالئم بسیار زیادی 
ایجاد کند. اندازه فیبروم ها بسیار متفاوت است، به طوری که از اندازه 
چند میلی متری تا 30-20 سانتی متری آن دیده شده است. همان طور 
که اشاره شد، وجود فیبروم در خانم ها شیوع باالیی دارد و تقریبا از 
هر دو خانم یکی از آنها فیبروم دارد. فیبروم شما در دهانه رحم یعنی 
در سطح داخلی رحم قرار گرفته و با بیرون  تماس دارد و می تواند 
لکه بینی و خونریزی ایجاد کند، به طوری که گاهی باعث می شود بین 
دوره های عادت ماهانه هم مدام خونریزی و لکه بینی داشته باشید. اگر 
میزان خونریزی زیاد باشد برای پیشگیری از کم خونی باید حتما فیبروم 
را درمان کرد. بهترین درمان برای شما احتماال جراحی و برداشتن 
فیبروم با هسترسکوپی است. در این روش رحم از طریق برشی روی 
بخش پایینی شکم، از راه واژن یا از طریق الپاراسکوپی خارج می شود. 
اگر میزان خونریزی بسیار کم و ناچیز باشد و گهگاهی لکه بینی دیده 
شود نیازی به جراحی نیست. البته درمان فیبروم در درجه اول جراحی 
نیست و بسیاری از درمان های طبی را می توان برای خانم ها انجام داد 
چون فیبروم ها معموال وابسته به هورمون استروژن هستند و به دارو 
جواب می دهند. در صورتی که این درمان ها موفق نباشند، جراحی 
پیشنهاد خواهد شد. معموال فیبروم های کوچک مشکلی برای خانم 
ایجاد نمی کنند اما ممکن است همین فیبروم های کوچک در محلی 
قرار بگیرند که باعث خونریزی های شدید شوند بنابراین افراد مختلف 
نسبت به فیبروم واکنش  های متفاوتی نشان می دهند. ممکن است خانمی 
با فیبرومی در بدنش مشکلی نداشته باشد و خانم دیگری با فیبروم به 
همان اندازه و در همان محل دچار خونریزی های شدید شود بنابراین 
خانم ها نباید خود را با هم مقایسه کنند چون واکنش بدن هر فرد در 

مقابله با هر بیماری یا مشکلی متفاوت است.
برخی مواقع هم فیبروم ها بسیار بزرگ می شوند و روی ارگان های 
مجاور فشار وارد  کرده و حتی می توانند عملکرد مثانه یا کلیه را مختل 
کنند و باعث تکرر ادرار و یبوست شوند. بنابراین فیبروم های بزرگ را 
هم باید جدی گرفت و آنها را درمان کرد. از آنجا که فیبروم های بزرگ 
به درمان های طبی جواب نمی دهند، آنها را با جراحی برمی دارند. در 
صورتی که فیبروم خیلی بزرگ نباشد و عالئمی نداشته باشد، بیمار 
تا زمان یائسگی تحت کنترل قرار می گیرد. با توجه به اینکه فیبروم ها 
وابسته به هورمون استروژن هستند، در دوران بارداری بزرگ می شوند 

و  بعد از یائسگی و با کاهش هورمون استروژن کوچک خواهند شد.

پرسش

برای رفع سرفه های شبانه که بعد از ابتال به سرماخوردگی بروز 
می کنند، چه توصیه ای دارید؟ آیا خوردن لعاب دانه »به« مفید 

است؟ 591****0912

پاسخ
دکتر محمد فصیحی

متخصص عفونی و پژوهشگر طب سنتی

بله، در طب سنتی می گویند خوردن لعاب به دانه و چهارتخمه 
خوب است. همچنین مصرف ترکیبی از آب گرم و عسل هم قبل 

از خواب مفید است و به کاهش سرفه های شبانه کمک می کند.
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پرسش

و  هستم  ساله   20 دختری  اول:  پرسش 
کولیت روده دارم. آیا می توانم از راه تغذیه 
کنم؟  کنترل  را  بیماری ام  رژیم درمانی  و 

0938****722

پرسش دوم: آیا نوشیدن چای گرم برای معده 
و روده مضر است؟ دمای مناسب برای چای 
و سایر مایعات چقدر باید باشد تا به بدن 

آسیب نرساند؟ 650****0911

پرسش سوم: از نظر رژیم درمانی برای فردی 
که ریفالکس شدید معده دارد چه توصیه  هایی 

داده می شود؟ 221****0917

پاسخ
دکتر احمد اسماعیل زاده

متخصص تغذیه
عضو هیات علمی دانشگاه علوم  

پزشکی تهران

پاسخ اول: بله، بیماری کولیت اولسراتیو یا کولیت 
اولسروز یکی از بیماری های مهم گوارشی است 
بر مصرف  برای درمان آن عالوه  که می توان 
داروهایی در فاز فعال بیماری از رژیم درمانی 

و استفاده از منابع غذایی حاوی پروبیوتیک یا 
مکمل های آن کمک گرفت. به این ترتیب حمالت 
بیماری بسیار کند شده و فاز خاموش بیماری 
طوالنی تر می شود. عالوه بر بیماران مبتال به کولیت 
اولسروز، سایر افراد مبتال به بیماری های روده ای از 
جمله بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر، 
بیماری کرون و... هم می توانند با مصرف مواد 
غذایی حاوی پروبیوتیک یا مکمل های آن به کمتر 
شدن مشکالت خود کمک کنند. حتی توصیه 
می شود افراد در فصول سرد سال و فصولی که 
احتمال ابتال به عفونت ها به خصوص عفونت های 
روده ای افزایش می یابد مصرف پروبیوتیک ها را 
برای آماده نگه داشتن سیستم ایمنی بدن و تقویت 
آن برای مبارزه با عوامل بیماری زا فراموش نکنند. 
طبق گفته یکی از محققان بزرگ دنیا در زمینه 
تغذیه، اگر می خواهید سیستم ایمنی بدنتان را 
فعال و آماده نگه دارید، مرتب ماست بخورید. 
ماست می تواند روده و سیستم ایمنی بدن را 

بسیار خوب و قوی نگه دارد.

پاسخ دوم: بهترین دما برای مصرف انواع مایعات 
و غذاها دمای محیط است. متاسفانه به دلیل مصرف 
چای بسیار داغ شیوع سرطان مری و معده در 
کشور ما زیاد است. توصیه متخصصان تغذیه این 

است که از خوردن مایعات داغ یا حتی خیلی 
سرد اجتناب کنید و اجازه بدهید دمای نوشیدنی 
به دمای محیط برسد یا حداقل از داغی یا سردی 

زیاد بیفتد و سپس آن را استفاده کنید.

پاسخ سوم: اولین نکته ای که از نظر تغذیه ای به 
افرادی که دچار اختالل ریفالکس هستند توصیه 
می شود، این است که تجمع چربی را در ناحیه 
شکمشان کم کنند. به عبارت دیگر اگر وزن بیمار 
باالست آن را با رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی 
پایین بیاورد. کم کردن وزن در کاهش ریفالکس 
تاثیر بسزایی دارد. همچنین این افراد بهتر است 
خوردن چای زیاد، شکالت یا به طور کلی مواد 
حاوی کافئین، غذاهای تند، گوجه فرنگی، مرکبات، 
خیار، نعناع یا عرق نعناع را محدود کنند. معموال 
افرادی که ریفالکس را تجربه می کنند نفخ هم 
دارند. در طب سنتی ما هم برای کاهش نفخ، نعناع 
یا عرق نعناع تجویز می شود. درست است که نعناع 
در کاهش نفخ موثر است،  همزمان موجب شلی 
اسفنگتر معده- مری می شود و برگشت اسید از 
معده به مری را افزایش می دهد. بنابراین افرادی 
که ریفالکس دارند و این مشکل با سوزش قسمت 
فوقانی معده همراه است، بهتر است کمتر نعناع 

یا عرق نعناع بخورند.

پرسش

پرسش اول: آیا می توان به کودکان زیر 2 سال 
ارده شیره یا عسل داد؟ 776****0912

پرسش دوم: آیا خوردن سبوس گندم را همراه 
با غذا توصیه می کنید؟ 332****0917

پرسش سوم: دختری 17 ساله هستم. بعد 
از هر وعده غذایی اجابت مزاج دارم. آیا 
ممکن است مشکلی از نظر گوارشی داشته 

باشم؟ 900****0919

پاسخ
دکتر کوروش جعفریان

متخصص تغذیه
عضو هیات علمی دانشگاه علوم  

پزشکی تهران

پاسخ اول: همان طور که   بارها گفته ایم سیستم 
ایمنی بدن کودکان زیر 2 سال هنوز به طور 
کامل تکامل نیافته، در نتیجه ما در دادن برخی 
مواد غذایی که ممکن است حساسیت زا باشند 
به کودکان زیر 2 سال احتیاط می کنیم. عسل 
و ارده شیره هم از موادی هستند که ممکن 
است در کودک عالئم حساسیت زا ایجاد کنند. 
به همین دلیل توصیه می کنیم به کودکان زیر 
تا موجب  این مواد بدهید  از  2 سال، کمتر 
نگرانی های بعدی والدین نشود. نکته دیگری 
که در مورد عسل وجود دارد پاستوریزه نبودن 
آنهاست. امروزه در بازار عسل های پاستوریزه 
عرضه می شود که نگرانی میکروبی چندانی 
ندارند اما در عسل های غیرپاستوریزه ممکن 
و...  بوتولیسم  سم  مثل  آلودگی هایی  است 
وجود داشته باشد بنابراین مصرف آن برای 
بود.  خواهد  خطرناک  سال   2 زیر  کودکان 
توصیه ما این است که در سنین باالی 2 سال 
هم از عسل های پاستوریزه شده استفاده کنید 

تا خطری فرزندتان را تهدید نکند.

پاسخ دوم: اگر سبوس گندم از نظر بهداشتی 
وزارت  تایید  مورد  و  باشد  نداشته  مشکلی 
گوارشی  نظر  از  هم  فرد  و  باشد  بهداشت 
دچار مشکل نشود، مصرف آن مضر نیست 

و می توان آن را همراه غذا میل کرد.

پاسخ سوم: اگر اجابت مزاج به صورت اسهال 
از  باید  است  تکرار  حال  در  دائم  و  باشد 
نظر چند بیماری مورد بررسی قرار بگیرید. 
اولین نکته بررسی گلوتن است. برخی افراد 
به گلوتن موجود در مواد غذایی حساسیت 
به آن واکنش نشان  بدنشان نسبت  دارند و 
می دهد. برای بررسی این موضوع مدتی از 
خوردن نان یا هر فراورده ای که در آن گندم 
یا جو به کار رفته، خودداری کنید. اگر با انجام 
این کار از نظر گوارشی بهتر شدید، احتمال 
بیماری سلیاک مطرح است. برای اطمینان از 
این موضوع می توانید به فوق تخصص گوارش 
مراجعه کنید و تست های مخصوص بیماری 

سلیاک را انجام بدهید.
روده  نشانگان  یا   IBS بحث  بعدی  مساله 
شما  مزاج  اجابت  اگر  است.  تحریک پذیر 
به صورت دوره ای به شکل اسهال یا یبوست 
روده  دچار  است  ممکن  می شود،  تکرار 
تحریک پذیر شده باشید که بهتر است برای 
بررسی بیشتر به فوق تخصص گوارش مراجعه 
کنید. آلودگی های غذایی هم می توانند فرد را 
مدام دچار اسهال و بیرون روی کنند. اگر از 
مطمئن  مصرفی خود  غذایی  مواد  بهداشت 
نیستید برای مدتی بهداشت آب و مواد غذایی 
بیشتری غذا  با وسواس   را جدی بگیرید و 
بخورید تا ببینید مشکل تان حل می شود یا نه. 
البته بیماری های دیگری هم می توانند باعث 
اجابت مزاج مرتب و تکراری  شوند که شیوع 
برای  است  بهتر  حال  این  با  دارند.  کمتری 
بررسی بیشتر به متخصص تغذیه یا گوارش 

مراجعه کنید.

پرسش

خانمی 24 ساله با قد 155 سانتی متر و وزن 40 کیلوگرم هستم. 
بعد از زایمان بسیار الغر شدم. مشکل خاصی هم ندارم. لطفا مرا 
راهنمایی کنید تا هم بتوانم شیردهی مناسبی داشته باشم و هم با 
مصرف مواد غذایی پرکالری وزنم را برگردانم. 531****0936

پاسخ
دکتر سیدضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

برخالف آنچه بسیاری تصور می کنند بیشترین نیاز انرژی خانم ها در 
دوران شیردهی است و خانم ها در دوران بارداری فقط به 350 تا 370 
کیلوکالری بیشتر از نیاز معمول شان نیاز  دارند، در حالی که در دوران 
شیردهی ترشح و ترکیبات 750 تا 800 سی سی شیر که در شبانه روز 
تولید می شود، به انرژی بیشتری نیاز دارد. قسمتی از این انرژی از 
ذخیره چربی هایی که با سازش های فیزیولوژیکی دوران بارداری در 
بدن تجمع پیدا کرده، تامین می شود اما قسمتی دیگر از این انرژی از 
تغذیه مادر در دوران شیردهی به دست می آید. به همین دلیل ما به 
همه مادران شیرده توصیه می کنیم طی این دوران حتما روزی 4 لیوان 
شیر بنوشند زیرا مواد مغذی ای که از طریق شیر خود به کودکشان 
انتقال می دهند به خصوص کلسیم باید از راه خوردن شیر و مواد غذایی 
مقوی و غنی جبران شود تا بدن از ذخایر خودش کمتر استفاده کند. 
از این رو، توصیه می شود مادران شیرده به جای مصرف مواد غذایی 
پرکالری اما کم خاصیت مثل انواع شیرینی و شکالت از تلفیق انواع 
حبوبات و غالت، تخم مرغ و سیب زمینی، شیر و لبنیات، انواع روغن های 
مفید مثل روغن زیتون، دانه ها و مغزهای خام، میوه ها و سبزه ها و... 
استفاده کنند تا هم ریزمغذی ها و درشت مغذی های متنوع را دریافت 
کنند و هم انرژی مورد نیاز برای تولید شیر را داشته باشند. بنابراین، 
به منظور نتیجه بهتر الزم است حتما نزد متخصص تغذیه بروید تا با 
توجه به شرایط و میزان فعالیتی که دارید برایتان برنامه غذایی افزایش 

وزن تنظیم کند و در حد متعادل و متناسبی وزن بگیرید.

پرسش

پرسش اول: خانمی 42 ساله هستم و با اینکه 
وزن مناسبی داشتم، در ایام عید نوروز دچار 
اضافه وزن شدم. آیا می توانم برای کاهش وزن 
در وعده ها و میان وعده ها انواع ساالد را جایگزین 
غذای اصلی کنم تا وزنم کاهش پیدا کند؟ لطفا 

راهنمایی کنید. 092****0933

پرسش دوم: مدتی است فیلمی در فضای مجازی 
دست به دست می شود که فردی در آن نمک 
دریا را داخل یک ظرف آب نارنج می ریزد و 
نمک همچنان سفید ته نشین می شود اما وقتی 
نمک یددار مورد تایید وزارت بهداشت را داخل 
آب نارنج می ریزد، تغییر رنگ می دهد و بنفش 
می شود و فرد معتقد است بر این اساس نمک 
دریا بهتر از نمک های یددار است. لطفا در 
این خصوص توضیح دهید. 240****0920

پرسش سوم: آیا وجود جوش  شیرین در نان 
یبوست زاست؟ مصرف نان صنعتی بهتر است 

یا نان سنتی؟ 109****0935

پاسخ
دکتر احمدرضا درستی

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: از نظر متخصصان تغذیه، ساالد متشکل 
از سبزیجات متنوع و مقداری آبلیمو و کمی نمک 
است، البته به شرطی که بیمار پرفشاری خون یا 
بیماری قلبی- عروقی نداشته باشد. برخی افراد 
فکر می کنند اگر هر نوع چاشنی ترشی مانند انواع 
سرکه را روی ساالدشان بریزند برای سالمتشان 
خوب است و هیچ اشکالی ندارد، در حالی که 
سرکه نوعی شربت با قند ترش است بنابراین ریختن 
سرکه اضافی در ساالد، مقدار فراوانی انرژی به آن 
اضافه می کند. پس امکان اینکه فردی با خوردن 
ساالد همراه با سرکه وزن کم کند، وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه برخی افراد ساالدهایی تهیه می کنند 
که میزان سبزیجات آن بسیار کم است و داخل آن 
بیشتر سیب زمینی، تکه های مرغ، تخم مرغ، ماکارونی 
و... می ریزند، به خصوص اینکه برخی از این مواد ابتدا 

سرخ  و بعد داخل ساالد ریخته می شوند. همان طور 
که می دانید وقتی یک ماده غذایی سرخ می شود، 
مقدار فراوانی روغن جذب می کند. یک قاشق 
غذاخوری روغن حدود 15 گرم است و هر گرم 
روغن، 9 کیلوکالری انرژی دارد؛ یعنی یک قاشق 
روغن 135 کیلوکالری انرژی تولید می کند که معادل 
حدود 45 دقیقه پیاده روی است. این در حالی است 
که برای سرخ کردن مواد غذایی مختلف معموال 
خیلی بیشتر از یک قاشق روغن استفاده می شود. 
مساله دیگر اضافه کردن مواد غذایی کنسروشده 
مثل انواع ذرت، نخودسبز، زیتون، خیارشور و... 
به ساالد است. این مواد حاوی مقدار زیادی نمک 
هستند که به شدت برای سالمت قلب و عروق 
مضر است. اضافه کردن انواع سس ها با پایه سس 
مایونز به ساالدها هم یکی دیگر از مواردی است 
که ساالد را پرکالری می کند. سس مایونز شامل 
سفیده تخم مرغ، روغن و سرکه است که همه این 
مواد خود به تنهایی کالری باالیی دارند. یادتان باشد 
علت خوشمزه بودن بسیاری از مواد غذایی، چربی 
آنهاست. سس مایونز هم به این دلیل خوشمزه 
است که چربی باالیی دارد. خیلی افراد به جای 
سس مایونز از سس ماست استفاده می کنند. سس 
ماستی که یا از ماست پرچرب برای تهیه آن استفاده 
شده یا موادی به آن اضافه شده که کالری باالیی 
دارند. یادتان باشد برخی مواد با اینکه می توانند 
جایگزین چربی شوند، خودشان کالری باالیی 
دارند بنابراین ما سس خوشمزه بدون چربی و 
کالری نداریم و همه سس های خو ش طعم و مزه 
قطعا هم چربی  دارند و هم کالری شان باالست 
و این اشتباه محض است که فکر کنیم ساالدی 
با چنین مشخصاتی یک گزینه مناسب است که 
می تواند به کاهش وزن کمک کند. ضمن اینکه 
بدن عالوه بر سبزی ها به مواد مغذی دیگر هم نیاز 
دارد بنابراین نباید همه مواد غذایی را حذف کرد 
و فقط سبزی خورد، بلکه می توان به اندازه و در 
حد تعادل و کمی کمتر از انرژی مورد نیاز از همه 
مواد غذایی استفاده کرد تا هم سالمت ماند و هم 
به تدریج وزن کم کرد. کنار این رژیم غذایی سالم، 
ورزش و فعالیت بدنی را هم نباید فراموش کرد.

پاسخ دوم: همه ما می دانیم ید در محیط اسیدی بنفش 
می شود بنابراین ریختن نمک یددار در آب نارنج که 

اسیدی است و تغییر رنگ آن به بنفش کامال طبیعی 
است و اتفاق خاص و بدی نیفتاده است. ید یک 
ماده معدنی مورد نیاز برای بدن است که به اندازه 
کافی از راه مواد غذایی به بدن نمی رسد بنابراین 
با یددار کردن نمک سعی شده این نیاز برآورده 
شود، در حالی که ید در نمک دریا به اندازه کافی 
وجود ندارد و نمی تواند نیاز بدن فرد را برآورده 
کند. کمبود ید در بدن می تواند روی تیروئید تاثیر 
بگذارد و باعث بزرگی آن شود، در حالی که امروزه 
به همت کارشناسان وزارت بهداشت طی سالیان 
طوالنی و یددار کردن نمک ها این عارضه بسیار 
کم شده است. از سوی دیگر نمک های دریا حاوی 
انواع فلزات سنگین هستند که مصرف آنها می تواند 
به شدت سالمت مصرف کنندگان را تهدید کند.

پاسخ سوم: مشکل جدی جوش شیرین یبوست زا 
بودن آن نیست، بلکه اضافه کردن این ماده به 
نان یا هر ماده غذایی دیگری، میزان قلیایی بودن 
آن ماده را افزایش می دهد درنتیجه موجب آزار 
و آسیب دستگاه گوارش می شود. از طرفی با 
اینکه مزه جوش شیرین، شیرین است، سدیم 
بسیار باالیی دارد و سدیم برای افرادی که به 
پرفشاری خون یا بیماری قلبی- عروقی مبتال 
هستند، خطرناک است. به همین دلیل اگر پخت 
نان تحت نظارت کارشناسان بهداشت مواد غذایی 
نباشد و مورد بازرسی قرار نگیرد، به سالمت 
مردم آسیب خواهد زد. قطعا مصرف نان های 
صنعتی که تحت کنترل و نظارت هستند و همه 
مواد آنها به اندازه اضافه می شود، با بسته بندی های 
مناسب بهداشتی بهتر از نان های سنتی است که 
نمی دانیم چه مقدار نمک به خمیر اضافه شده 
یا جوش  شیرین و مواد مضر دیگر دارد یا نه. 
توصیه ما به مردم این است که از نان های حجیم 
به خصوص انواع سبوس دار آنها بیشتر استفاده 
کنند زیرا مصرف این قبیل نان ها برای سالمت 
بدن بسیار بهتر از نان های نازکی است که طی 
فرایندی کوتاه و با اضافه کردن مواد غیرسالمی 
مثل جوهر قند یا جوش شیرین پخته می شوند. 
از طرفی متاسفانه بسیاری اوقات نان های سنتی یا 
خوب پخته نمی شوند و خمیر هستند یا می سوزند 
مواد غذایی  و همان طور که می دانید مصرف 

سوخته به شدت خطرناک و سرطان زاست.

پرسش

شده اند  باردار  که  چاقی  خانم های  آیا 
بر  چاقی  عوارض  کاهش  برای  می توانند 
جنین شان در همین دوران رژیم کاهش وزن 

داشته باشند؟ 800****0916

پاسخ
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

ایران

بارداری حتی  به هیچ عنوان هیچ خانم  نه، 
اگر بسیار چاق باشد اجازه ندارد طی دوران 
بارداری رژیم کاهش وزن بگیرد، اما این گروه 
از خانم ها می توانند در 3 ماه اول بارداری اصال 
وزن گیری نداشته باشند و زیرنظر متخصص 
تغذیه در 3 ماهه دوم و سوم روند وزن گیری 
کندتر و کمتری داشته باشند، اما کاهش وزن 
یا نگرفتن وزن در این دوران بسیار خطرناک 

است و نباید اجازه داد چنین اتفاقی بیفتد.

پرسش

پرسش اول: مردی 27 ساله هستم که هم منزلمان 
در مرکز شهر است و هم محل کارم، بنابراین 
همواره در هوای آلوده شهر نفس می کشم. آیا 
گیاه دارویی یا داروی گیاهی خاصی هست 
که با مصرف آن از عوارض تنفس در هوای 

آلوده بکاهیم؟ 342****0912

پرسش دوم: آیا برای درمان زردی نوزادان 
گرفت؟  کمک  دارویی  گیاهان  از  می توان 

0939****997

پاسخ
دکتر محمدحسین 

صالحی سورمقی
داروساز و متخصص گیاهان  

دارویی و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پاسخ اول: مطالعات زیادی که در مورد آلودگی 
هوا انجام شده نشان می دهد حدود 100 ماده سمی 
و خطرناک در هوای آلوده شهرها و کالنشهرها 
وجود دارد. از جمله این مواد می توان به ریزگردها 
اشاره کرد که تقریبا در بیشتر فصل ها وجود 
دارند و می توانند مستقیم از راه ریه وارد خون 
شوند و ما متاسفانه هر روز این هوای آلوده را 
تنفس و به راحتی مواد سمی را وارد خونمان 

می کنیم. این مواد می توانند در بلندمدت مشکالت 
بسیار زیادی مثل سرطان زایی، مشکالت کلیوی، 
کبدی، بینایی و... برای افراد ایجاد کنند. حال 
اگر بتوانیم اثر این مواد را خنثی یا کم کنیم قطعا 
عوارض و آثار سوء آنها را هم کم خواهیم کرد. 
جالب است بدانید حتی مصرف مواد طبیعی در 
هوای خوب هم در بدن سمومی ایجاد می کند. 
از این رو خداوند متعال برای اینکه بتوانیم به 
طور طبیعی این سموم را خنثی کنیم گیاهان، 
سبزیجات و میوه های مختلف را در اختیارمان 
و  دارویی  گیاهان  همه  میان  است.  داده  قرار 
مواد  دارای  که  آنهایی  میوه ها،  و  غیردارویی 
رنگی زرد، نارنجی، انواع قرمز، بنفش، سیاه و... 
هستند خاصیت سم زدایی دارند. از جمله این 
گیاهان و میوه ها می توان به کلم بنفش، هویج، 
گوجه فرنگی،  رنگی،  دلمه ای  فلفل های  انواع 
انار، هندوانه، انواع آلو، انگورسیاه، انجیرسیاه، 
پرتقال  گیالس،  آلبالو،  بلوبری،  توت فرنگی، 
گیاهان  این  واقع  در  کرد.  اشاره  و...  خونی  
و میوه ها حاوی ترکیباتی به نام آنتی اکسیدان 
هستند که می توانند سموم موجود در بدن را 
خنثی یا غیرفعال کنند. بنابراین سعی کنید حتما 
این سبزی ها و میوه ها را در رژیم غذایی خود 
بگنجانید، به خصوص اینکه سبزی ها و میوه هایی 
از سایرین  دارند  بنفش  که رنگ های قرمز و 

قوی تر هستند. به عنوان مثال یک عدد انار 10 
برابر یک پرتقال خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. 
گوجه فرنگی و هندوانه هم بعد از انار بیشترین 
خاصیت آنتی اکسیدانی را دارند و مصرف آنها 

برای بدن بسیار مفید است.

پاسخ دوم: زردی نوزادان مساله ای طبیعی است 
که تقریبا برای همه نوزادان ایجاد می شود اما آنچه 
خانواده ها را نگران می کند، طوالنی شدن دوره 
زردی است که در سال های اخیر به دلیل تغییر 
شیوه زندگی و تغذیه نامناسب این دوره طوالنی 
شده و حدود یکی-دو ماه هم طول  می کشد. 
در قدیم برای کاهش زردی نوزادان از ترنجبین 
و شیرخشت استفاده می کردند. مطالعات عملی 
که روی این دو گیاه دارویی انجام شده نشان 
می دهد مصرف این مواد از نظر رانش زردی 
از بدن و سرعت دادن به رفع آن بسیار موثر 
است. به همین دلیل هم یکی از صنایع دارویی 
از شیرخشت داروی گیاهی تهیه کرده که پزشکان 
برای رفع زردی نوزاد آن را تجویز می کنند. البته 
با توجه به اینکه زردی نوزاد می تواند برای نوزاد 
خطرناک باشد، والدین نباید خودسرانه این دارو 
یا گیاه دارویی را تهیه کنند و به نوزادشان بدهند. 
بهتر است نوزادی که زرد شده هر چه سریع تر 

نزد پزشک برده شود.

با خوانندگان شماره ششصدوشصت وچهار  یک اردیبهشت نودوهفت12


