
تاکید دکتر مجید حسن قمی متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن تغذیه ایران

اگر هوا آلوده بود، غذای خیابانی نخرید!
معضالت  از  یکی 
دهه های اخیر در بسیاری 
جهان،  کالنشهرهای  از 
معضلی به نام آلودگی هوا 
بوده است! براساس آمارهای جهانی، ساالنه 
حدود 9 درصد از مردم دنیا به دلیل آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند و در این 
میان، کودکان، سالمندان و افرادی با نقص 
سیستم ایمنی، بیشتر در معرض خطر قرار 
دارند. از این رو، در صفحه »سفره سالم« 
این شماره، گفت وگویی با دکتر مجید حسن 
قمی، متخصص تغدیه و نایب رئیس انجمن 
تغذیه ایران درباره بهترین و بدترین الگوهای 
غذایی در شرایط آلودگی هوا انجام داده ایم. 

: آقای دکتر! به عنوان اولین سوال 
اینکه در شرایط آلودگی هوا، چه توصیه ای 
به خانواده هایی که کودک یا سالمندی در 

خانه دارند، دارید؟
اگر بخواهیم صادقانه ترین توصیه را در این 
زمینه مطرح کنیم، باید بگوییم که بهتر است 
افراد مبتال به بیماری های قلبی-عروقی، کودکان، 
سالمندان و تمامی افرادی که مشکالت مرتبط 
با آسم و آلرژی دارند، در شرایط آلودگی هوا 
از خانه خارج نشوند! این توصیه، بسیار مهم و 
اساسی است زیرا این افراد با مشکالتی مانند 
نقص یا ضعف ایمنی مواجه هستند و آلودگی 
هوا می تواند باعث تشدید بیماری آنها بشود. به 
عنوان مثال، وقتی که یک بیمار مبتال به بیماری 
قلبی-عروقی در شرایط آلودگی هوا از خانه خارج 
می شود، نیاز بیشتری به اکسیژن پیدا می کند و در 
این شرایط، حتی با کوچک ترین و سبک ترین 
فعالیت هم به سیستم قلبی-عروقی خود فشار 
وارد می کند که این مساله می تواند خطر جانی 

برای او به همراه داشته باشد.

فعالیت  شما،   نظر  از  بنابراین   :
در  باید  هم  کردن  ورزش  مانند  فیزیکی 

روزهای آلوده سال، محدود بشود؟
اگر در شهرهای بزرگ، مخصوصا در نقاطی از 
شهر که در آلودگی شدیدتری دارند، زندگی 
می کنید، بهتر است ورزش و فعالیت های سنگین 
بدنی کمتری در فضای آزاد داشته باشید. همیشه 
سعی کنید تا بعد از رسیدن به منزل، تمامی 
مخاط های بدن از جمله چشم ها، دهان و بینی 
که بیشتر در معرض آلودگی هوا هستند را کامال 
بشویید. افرادی هم که مشکالت خونی، ضعف 
سیستم ایمنی یا بیماری قلبی دارند،  باید عالوه 

بر پرهیز از ورزش در فضای باز در روزهای 
آلوده سال، حتما از ماسک های فیلتردار 

هم استفاده کنند تا سالمت خود را 
به خطر نیندازند. یک نکته مهم 

دیگر اینکه اگر در روزهای 
آلوده سال به هر دلیلی از 
منزل خارج شدید، بعد از 

برگشتن به منزل، لباس های 
خود را داخل کمد یا کنار سایر 

به  را  آنها  نگذارید؛  تمیز  لباس های 
در  زمان شستشو  تا  یا  بشویید  سرعت 

محل مناسبی قرار دهید! ضمن اینکه توصیه 
می شود در این روزها، به شدت از خرید و 
مصرف خوراکی های باز، غذاهای خیابانی و 

تمام آشامیدنی ها یا خوردنی های بدون پوشش 
استاندارد، خودداری کنید. 

یا  خوراکی ها  مصرف  آیا   :
نوشیدنی های خاصی در شرایط آلودگی هوا 

ممنوع است؟
بهتر است در روزهای آلودگی هوا از خوردن 
انواع خوراکی ها یا آشامیدنی هایی که باعث 
افزایش التهاب در بدن می شوند، خودداری 
کنید. انواع غذا هایی مانند غذاهای سرخ کردنی، 
فست فود ها، ساندویچ های رستورانی و آماده، 
کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها، شیرینی ها، 
 ... و  پفک  چیپس،  گوشتی،  فراورده های 
می توانند فشار زیادی به سیستم ایمنی بدن 
تحمیل کنند. معموال بیشتر این مواد غذایی 
حاوی حجم باالیی از قند، شکر، نمک، چربی 
اشباع و چربی ترانس هستند و به همین دلیل 
هم می توانند با باال بردن سطح التهاب و میزان 
رادیکال های آزاد در بدن، باعث افت عملکرد 

سیستم ایمنی بشوند.

هوا،   آلودگی  روزهای  در  شما   :
مصرف کدام گروه از مواد غذایی را بیشتر 

توصیه می کنید؟
مصرف انواع مواد غذایی تازه و دست اول که 
فراوری خاصی روی آنها انجام نشده باشد و 
 E و ویتامین C حاوی حجم باالیی از ویتامین
باشند، در شرایط آلودگی هوا توصیه می شوند. 
انواع  قدرتمندترین  جزو  ویتامین،  دو  این 
آنتی اکسیدان ها هستند و دریافت آنها می تواند 
به شدت باعث تقویت سیستم ایمنی بدن بشود. 
مهم ترین منابع خوراکی حاوی این دو ویتامین 
پرتقال،  مانند  مرکبات  انواع  شامل  ارزشمند 
گوجه فرنگی،  لیموشیرین،  نارنج،  نارنگی، 
کیوی، پیاز بنفش خام، کلم بنفش و فلفل های 
رنگی می شوند. بهتر است در شرایط آلودگی 
هوا، دریافت اسیدهای چرب ضروری که باعث 
کاهش التهاب در بدن می شوند را هم در برنامه 
غذایی خود داشته باشید. منابع غذایی حاوی 
اسیدهای چرب ضروری شامل روغن زیتون، 
روغن و دانه خام آفتابگردان، روغن بادام، انواع 
مغزدانه های خام و بذر کتان هستند. تمامی این 

مواد غذایی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های باال، 
باعث کاهش التهاب در بدن و تقویت سیستم 
ایمنی در مقابل رادیکال های آزاد در شرایط 
آلودگی هوا می شوند و تا حد قابل قبولی جلوی 

تخریب سلول ها در این روزها را می گیرند. 
توصیه دیگر این است که سعی کنید در روزهای 
آلوده سال، میزان مصرف ماهی های چرب و گردو 
را در برنامه غذایی خود کمی افزایش بدهید. 
ماهی های چرب و گردو، حجم قابل توجهی از 
اسیدهای چرب امگا3 را در خود جا داده اند و از 
این رو می توانند به شدت باعث پایین آمدن سطح 
التهاب در بدن و تقویت سیستم ایمنی بشوند. 
در چنین شرایطی، حداقل هفته ای 2 بار ماهی 
و روزی 1 تا 2 عدد گردوی خام مصرف کنید. 

: چه توصیه ای در مورد نوشیدنی ها 
دارید؟

سعی کنید تا در صورت امکان، حداقل 8 تا 
10 لیوان آب ساده و مایعات بدون گاز و بدون 
شکر افزوده در طول روز استفاده کنید. انواع 
دمنوش های سنتی، چای سبز یا چای سیاه بسیار 

رقیق هم می توانند برای این روزها مناسب باشند؛ 
البته به شرط اینکه آنها را با قند و شکر یا 
خوراکی های حاوی شکر، مصرف نکنید! به 
خاطر داشته باشید که مصرف نوشابه های گازدار، 
نوشیدنی های انرژی زا و ورزشی به دلیل داشتن 
قند باال می تواند باعث افزایش التهاب در بدن و 

افت عملکرد ایمنی در این روزها بشود. 

: آیا درست است که می گویند مصرف 
شیر و لبنیات باعث دفع آالینده های سمی از 

بدن می شود؟
انواع لبنیات کم چرب یا بدون چربی، مقادیر قابل 
توجهی از کلسیم، منیزیم، فسفر و پروتئین را 
در خود جا داده اند. پروتئین موجود در لبنیات 
کم چرب، جزو پروتئین های باکیفیت است و 
از این رو، می تواند در کنار سایر امالحی که 
نام بردیم، عالوه بر سم زدایی از بدن، از ورود 
ترکیبات سربی داخل بدن در روز های آلوده سال، 
جلوگیری کند. بد نیست بدانید که هرچه میزان 
دریافت این مواد معدنی در شرایط آلودگی هوا 
بیشتر باشد، دفع آالینده های هوا از طریق ادرار 
و مدفوع هم بیشتر خواهد شد و به این ترتیب، 

بدن ما هرچه سریع تر پاکسازی خواهد شد. 

: نظرتان در مورد مصرف سیر و 
سبزی خوردن چیست؟ خیلی از مطالعات 
علمی بر مصرف این ماده غذایی در روزهای 

آلوده سال، تاکید می کنند!
هم سیر و هم پیاز خام، حاوی ترکیب ارزشمند و 
بسیار مفیدی به نام آلیسین هستند. آلیسین می تواند 
جذب فلزات سنگینی مانند ارسنیک، کادمیوم، 
آهن، جیوه و سرب را در بدن کاهش بدهد و 
به این ترتیب، فشار مضاعفی به سیستم ایمنی 
وارد نکند. به همین دلیل هم توصیه می شود 
که حتما سیر و پیاز را در رژیم غذایی روزهای 

آلوده سال داشته باشید!
در مورد مصرف سبزی خوردن هم باید بدانید 

که تمامی سبزی های برگ سبز تیره، منبع خوبی 
برای دریافت ویتامین A به حساب می آیند. 
انواع سبزی  ها به خصوص خانواده کلم مانندکلم 
بروکلی، گل کلم و کلم برگ در کنار فلفل سبز، 
جعفری، ریحان، گوجه فرنگی و اسفناج، جزو 
سبزی هایی هستند که توصیه می شود در روزهای 
آلوده سال، هر روز به صورت خام مصرف 
شوند. شما می توانید انواع کلم را در ترکیب 
با پیاز خام، گوجه فرنگی، هویج، روغن زیتون، 
جعفری یا کرفس، آبلیموی تازه و یک نوع از 
مغزدانه های خام، به صورت ساالد مصرف کنید 
تا بتوانید همزمان از خواص تمامی این مواد 
غذایی بهره مند بشوید و حجم بسیار باالیی از 

آنتی اکسیدان ها را وارد بدن تان کنید. 

: آیا می توان ویتامین D را هم در 
گروه ویتامین های مورد نیاز بدن در روزهای 

آلوده سال، قرار داد؟
بله. دریافت ویتامین D کافی می تواند باعث 
افزایش انواع باکتری های مفید روده بشود. زمانی 
که باکتری های مفید روده افزایش پیدا می کنند، 
سیستم ایمنی هم تا حد قابل توجهی، بهتر عمل 
می کند. از این رو، توصیه می شود که در روزهای 
آلوده سال، تا جایی که می توانید لبنیات غنی شده 
از مصرف  با ویتامین D را مصرف کنید و 
تخم مرغ کامل هم غافل نشوید. شما می توانید 
 D در این روزها، مصرف مکمل های ویتامین

را هم زیر نظر پزشک، داشته باشید. 
نکته دیگر اینکه شما می توانید به منظور افزایش 
سطح باکتری های روده برای تقویت سیستم 
ایمنی، مصرف لبنیات حاوی پروبیوتیک را هم 
در برنامه غذایی خود داشته باشید. این نکته را 
هم فراموش نکنید که در کنار ویتامین D، دریافت 
 E آنتی اکسیدان قدرتمند دیگری به نام ویتامین
هم در روزهای آلوده سال، فراموش نکنید. این 
ویتامین در حجم قابل قبولی در انواع بادام خام، 
جوانه گندم، روغن  زیتون و سبزیجات برگ 

سبز تیره وجود دارد. 

: توصیه نهایی شما به خوانندگان 
»سالمت« در روزهای آلوده سال چیست؟

عالوه بر موارد ذکرشده، دریافت سلنیوم و روی یا 
زینک کافی را هم در شرایط آلودگی هوا، جدی 
بگیرند! سلنیوم و روی به عنوان دو ماده معدنی 
ارزشمند، نوعی آنتی اکسیدان قوی برای سیستم 
ایمنی محسوب می شوند. شما می توانید سلنیوم 
مورد نیاز بدن را با مصرف انواع ماهی، مرغ،  
غذاهای دریایی، غالت سبوس دار و انواع نان های 
سبوس دار، تامین کنید. روی یا زینک هم در حد 
قابل توجهی در انواع گوشت های کم چرب یا 
بدون چربی، جوانه گندم، غذاهای دریایی، غالت 

سبوس دار و حبوبات وجود دارد.

 ندا احمدلو

منظورتان این است که به طور کلی، مصرف میوه ها و سبزی های تازه را در 
روزهای آلوده سال افزایش بدهیم. درست است؟

صددرصد! بدن ما در روزهای آلوده سال به دریافت حجم بسیار باالیی از آنتی اکسیدان های 
میوه ها و  انواع  دارد.  نیاز  بدن،  بر  آالینده ها  منفی  تاثیرات  با  مقابله  برای  قدرتمند 
انواع کلم، جعفری، گشنیز، ریحان، چغندر، شلغم،  تازه و رنگی مانند  سبزی های 
کاهو، هویج، پرتقال، خرمالو، زردک، گوجه فرنگی، انار، اسفناج و تمامی انواع سبزی  
خوردن، می توانند آنتی اکسیدان مورد نیاز بدن در چنین شرایطی را تامین کنند. بهتر است 
در شرایط آلودگی هوا، روزی 2 تا 4 واحد میوه و روزی 3 تا 5 واحد از سبزی ها و صیفی های 
تازه را مصرف کنید. اگر برای شما مقدور بود،  روزی یک عدد هم سیب بخورید! سیب سرشار از 

پکتین است و به همین دلیل هم می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در شرایط بحرانی بشود.

در روزهایی که هوا 
به شدت آلوده است، 

از خرید و مصرف 
خوراکی های باز، 

غذاهای خیابانی و 
تمام آشامیدنی ها یا خوردنی های بدون 
پوشش استاندارد، جدا خودداری کنید

9سفره سالم شماره هشتصدوبیست ونه    دو بهمن هزار و چهارصد

کم تحرکی و الغری، ضربان قلب را باال می برد!

 دکتر محمدرضا رجبی/ عضو هیات علمی دانشگاه

نگاه متخصص قلب 

ضربان قلب طبیعی هر فرد می تواند بین حدود ۶0 تا 100 باشد چون به 
هر حال تعداد ضربان باال و پایین می شود مثال در شرایط استرس و هر 
شرایط ثانویه ممکن است ضربان کمی باالتر برود و در شرایط استراحت 
و در خواب ممکن است کمی پایین تر بیا ید. درواقع، به صورت طبیعی 
تعداد ضربان حدودا ۷0-۶0 است و اگر فرد استرس نداشته باشد و اگر 
عوامل ثانویه نباشد، حول  و حوش۷0 می شود. اگر بحث آریتمی و اختالل 
ریتم قلبی و نامنظمی های ریتمیک قلبی مطرح نباشد، معموال ضربان قلب 
باال و تپش قلب ناشی از آن بیماری تلقی نمی شود یعنی در واقع یک 

روند ثانویه است و باید علت های  ثانویه کنترل شود.
مهم ترین عواملی که باعث ضربان قلب باال می شود، سبک زندگی و 
تنش های روانی و استرس هاست. مصرف بیش از حد چای و قهوه، 
سیگار و بی خوابی  شبانه که متأسفانه در سبک و سیاق زندگی نسل های 
جدید بیشتر دیده می شود، تپش قلب میاورد. بعضی از داروها هم باعث 
افزایش تپش قلب می  شود، مثال داروهای ریوی و داروهای اعصاب ممکن 
است که این حالت را ایجاد کند. مشکالت داخلی و اختالالت هورمونی 
و مثال اختالل غده تیروئید هم می تواند باعث افزایش تپش قلب شود. 

در رابطه با این خانم به دو نکته باید اشاره کنم، یکی اینکه تپش قلب در 
افراد جوان و در سن پایین به طور تقریبی و فیزیولوژیک معموال ضربان 

قلب باالتر است. هر چه سن باالتر می رود، تعداد ضربان قلب هم پایین تر 
میاید. منظورم این است که این تپش واکنشی که اکثرا در افراد جوان 
مخصوصا در دخترخانم ها می بینیم، بیماری  تلقی نمی شود و به اقتضای 
سن و شرایط طبیعی زندگی است. از طرفی، در افراد کم تحرک و کسانی 
که ورزش هوازی و منظم انجام نمی دهند هم تعداد ضربان قلب باالتر 
است. در ورزشکاران و کسانی که ورزش های هوازی منظم انجام می دهند، 
میانگین ضربان قلب پایین تر میاید و بدن به یک قلب آرام و ورزیده عادت 
می کند که با کوچک ترین تنش و استرس یا با کوچکترین واکنشی ضربانش 
خیلی باال نمی رود. پس سن و سبک غلط زندگی در این میان نقش مهمی 
دارد. بحث الغری  این خانم هم می تواند مطرح باشد چون در افراد 
بسیار الغر تحریک پذیری قلب بیشتر و قلب حساس تر می شود. این افراد 
دچار نوراستنیا یا ضعف سیستم عصبی هستند و این حالت در جوان ها و 
در دخترها ممکن است بیشتر دیده شود.  افراد خیلی الغر ممکن است 
که کال ضعف اعصاب و تحریک پذیری سیستم عصبی شان بیشتر باشد 

بنابراین الغری خیلی شدید را اصال توصیه نمی کنیم.
خالصه همه این صحبت هایی که کردم، این است که معموال علت 
های ثانویه باید اصالح شود و در این حالت قلب فی نفسه مشکل 

خاصی ندارد.
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