
7 توصیه تغذیه  ای به مناسبت روز جهانی سالمت شنوایی

رژیم درمانی و حس شنوایی
سوم مارس، برابر با 13 اسفند، 
در تقویم سالمت جهانی با نام 
شنوایی«  سالمت  جهانی  »روز 
بسیاری  است.  شده  نامگذاری 
از ما می دانیم بعضی از مواد غذایی می توانند بر 
سالمت بینایی م  ا تاثیرگذاری مثبتی داشته باشند 
اما شاید خیلی از ما ندانیم خوردن کدام گروه از 
خوراکی ها می تواند به ارتقای سالمت شنوایی ما 
کمک کند یا کدام گروه از مواد غذایی می تواند 
تاثیری منفی بر سالمت شنوایی ما داشته باشد. 
از این رو، در ادامه این مطلب در صفحه »سفره 
سالم« به توصیه های تغذیه  ای تاثیرگذار بر سالمت 
شنوایی می پردازیم و در ادامه هم این نکته را یادآور 
می شویم که کدام گروه از محصوالت غذایی برای 

سالمت شنوایی ما مضر هستند. 
 

1 موز بخورید 
یکی از ترکیباتی که به افزایش سالمت شنوایی، 
مخصوصا همراه با افزایش سن کمک می کند، ماده 
معدنی پتاسیم است. زمانی که سطح پتاسیم در 
خون پایین می آید، انتقال صدا از گوش میانی به 
مغز با کندی انجام می گیرد و ممکن است فرد با 
کاهش شنوایی مواجه شود. این مساله در سنین 
باالتر با شدت بیشتری خودش را نشان می دهد. 
از این رو، معموال به تمامی افراد، مخصوصا افراد 
میانسال و سالمند، توصیه می شود برای دریافت 
پتاسیم کافی حتما مصرف موز را در رژیم غذایی 
روزانه خودشان داشته باشند. موز تازه می تواند 
سطح باالیی از پتاسیم را به بدن برساند و باعث 

بهبود سالمت شنوایی شود. 
انواع  مانند  بر موز، خوراکی های دیگری  عالوه 
انواع  گوجه فرنگی،  انواع  اسفناج،  سیب زمینی، 
کشمش، پرتقال، ماست کم چرب و شیر کم چرب 
هم حجم قابل توجهی از پتاسیم را در خود جا 
داده اند و می توانند با اضافه شدن به رژیم غذایی، 
باعث بهبود سالمت شنوایی در افراد میانسال و 

سالمند شوند. 
 

2 مصرف ماهی را جدی بگیرید
انواع ماهی )خصوصا ماهی های چرب( می توانند 
نقشی کلیدی در حفظ سالمت شنوایی بازی کنند. 
ماهی ها مقادیر مناسبی از امگا3 و ویتامین D را 
در خود جا داده اند که هر دوی این ریزمغذی ها به 
قوی شدن استخوان های میانی گوش کمک می کنند 
و باعث پیشگیری از ابتال به بعضی بیماری های 
مرتبط با کاهش شنوایی با افزایش سن می شوند. 
و  متخصصان گوش و حلق  دلیل هم  به همین 
بینی توصیه می کنند برای حفظ سالمت شنوایی 
حداقل  حتما  میانسالی  یا  سالمندی  دوران  در 
هفته ای دو وعده از ماهی های چرب مانند سالمون، 

قزل آال، ساردین، کیلکا 
و... را مصرف کنید. 

هروعده ماهی حدودا با 100 تا 150 گرم برابر 
است. اگر نمی توانید هفته ای ۲ بار ماهی مصرف 
کنید، می توانید سایر خوراکی های حاوی امگا3 
رژیم  در  را  چیا  دانه  یا  کتان  بذر  گردو،  مانند 

غذایی تان داشته باشید. 
ضمن اینکه برای دریافت ویتامین D کافی هم 
می توانید زرده تخم مرغ، جگر، لبنیات غنی شده با 
ویتامین D یا روغن های غنی شده با این ویتامین 

را در برنامه غذایی تان بگنجانید. 
 

3 بیشتر از حبوبات استفاده کنید
آیا می دانید یکی از مواد معدنی تاثیرگذار بر حفظ 
سالمت شنوایی، ارتقای سالمت سیستم ایمنی بدن 
و کاهش احساس وزوز یا زنگ زدن گوش، ماده 

معدنی روی )زینک( است؟ 
یکی از راه های ارزان قیمت تغذیه ای برای بهبود 
سالمت شنوایی در دوران میانسالی و سالمندی 
این است که از دوران نوجوانی انواع حبوبات را 

در برنامه غذایی خودتان بگنجانید. 
ماده معدنی روی  از  قابل قبولی  مقادیر  حبوبات 
)زینک( را درون خود جا داده اند و مصرف ۲ تا 3 
وعده از آنها در طول هفته عالوه بر حفظ سالمت 
فشارخون  و  قند  تنظیم  باعث  می تواند  شنوایی 
شود. انواع حبوبات پخته می توانند در ساالدهای 

مختلف، سوپ ها، آش  ها، خورش ها، خوراک ها 
یا در ترکیب با برنج مورد استفاده قرار بگیرند. 

عالوه بر حبوبات، شما می توانید ماده معدنی روی 
را از طریق مصرف گوشت های کم چرب، تخمه 
کدو، کنجد، ارده، بادام هندی، بادام درختی، اسفناج 

و شکالت تلخ هم دریافت کنید. 
 

4 هر روز شکالت تلخ بخورید
شکالت تلخ )باالی 70 درصد( به  دلیل داشتن منیزیم 
فراوان می تواند باعث ارتقای سالمت شنوایی شما 
شود. منیزیم موجود در شکالت تلخ به بهبود گردش 
خون در اندام هایی مانند گوش ها کمک می کند و 
به این ترتیب تاثیر مثبتی بر حفظ سالمت شنوایی 
می گذارد. شما می توانید شکالت تلخ را در ترکیب 
با شیر کم چرب گرم مصرف کنید تا بیشترین تاثیر را 
بر سالمت شنوایی بگذارید. عالوه بر شکالت تلخ، 
خوراکی های دیگری مانند اسفناج، کلم بروکلی، 
انواع گوجه فرنگی، انواع سیب زمینی، انواع کنگر، 
تازه هم  یا سبزی های  از میوه ها  موز و بسیاری 
حجم قابل قبولی از منیزیم را در خود جا داده اند. 

 
5 مصرف منظم سیر را پشت گوش نیندازید

استفاده منظم و روزانه از سیر باعث بهبود گردش 
خون در اندام های انتهایی بدن مانند گوش ها و 

کاهش التهاب در بدن، خصوصا کاهش التهاب در 
گوش ها می شود. از این رو، افرادی که به طور منظم 
مصرف سیر را در رژیم غذایی روزانه دارند، کمتر با 
مشکالت شنوایی مانند کاهش شنوایی، وزوز گوش 
یا زنگ زدن گوش در سنین میانسالی و سالمندی 
مواجه می شوند. از طرف دیگر، افزایش فشارخون 
ناشی از افزایش سن در بعضی افراد می تواند به 
سالمت شنوایی آنها آسیب برساند. این درحالی 
تنظیم  با  می تواند  سیر  روزانه  مصرف  که  است 
فشارخون به کاهش مشکالت شنوایی کمک کند. 

 
6 خوراکی های حاوی ویتامین B9 و 

B12 را مصرف کنید
ویتامین B9 یا همان اسید فولیک در خوراکی هایی 
حبوبات  بروکلی،  کلم  مارچوبه،  اسفناج،  مانند 
)خصوصا انواع لوبیا( یافت می شود. دریافت فوالت 
یا اسید فولیک کافی در طول روز به پیشگیری از 
کاهش شنوایی ناشی از افزایش سن کمک می کند 
در  بهبود گردش خون  به  می تواند  فوالت  زیرا 

گوش ها کمک کند. 
از طرف دیگر، دریافت ویتامین B1۲ کافی در 
مشکالت  کاهش  باعث  می تواند  هم  روز  طول 
شنوایی ناشی از افزایش سن مانند وزوز گوش 
یا عدم تعادل شود. ویتامین B1۲ در خوراکی هایی 
مانند گوشت قرمز کم چرب، تخم مرغ، تخم انواع 
پرندگان، گوشت ماکیان، لبنیات کم چرب و سایر 
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یکی از راه های ارزان قیمت تغذیه ای برای 
بهبود سالمت شنوایی در دوران میانسالی 

و سالمندی این است که از دوران نوجوانی 
انواع حبوبات را در برنامه غذایی خودتان 

بگنجانید. حبوبات مقادیر قابل قبولی از 
ماده معدنی روی )زینک( را درون خود جا 
داده اند و مصرف 2 تا 3 وعده از آنها در 
طول هفته عالوه بر حفظ سالمت شنوایی 

می تواند باعث تنظیم قند و فشارخون شود

از  بسیاری  برای  افزایش سن  با  معموال  که  از مشکالتی  یکی 
سالمندان اتفاق می افتد، وزوز کردن یا زنگ زدن مداوم گوش هاست. 
گاهی هم عدم تعادل یا پیچیدن صداهایی در سر با افزایش سن 
اتفاق می افتد که همگی می توانند با سالمت شنوایی افراد رابطه 
مستقیمی داشته باشند. محققان دریافته اند زیاده روی در مصرف 
بعضی مواد غذایی در دوران جوانی یا میانسالی می تواند باعث 
کاهش سالمت شنوایی در دوران سالمندی شود. از این رو، این 
مواد غذایی باید به صورت محدود و کنترل شده در برنامه غذایی 
جابگیرند تا سالمت شنوایی شما را در دوران سالمندی تحت 
تاثیر قرار ندهند. مهم ترین این خوراکی ها شامل موارد زیر هستند: 

 
ارتباط  می تواند  سدیم  داشتن  به دلیل  نمک  مصرف  نمک:   .1
مستقیمی با افزایش فشارخون داشته باشد. زمانی که فشارخون 
افراد باال می رود، سرعت گردش خون در اندام های آنها کمتر 
می شود و گردش خون در اندام های انتهایی بدنشان مانند گوش ها، 
با مشکالتی مواجه می شود. به همین دلیل هم بیشتر افرادی که 
نمکین  به مصرف خوراکی های  میانسالی  یا  دوران جوانی  در 
یا غذاهای شور عادت دارند، در دوران سالمندی با مشکالت 
یا  گوش  شدید  وزوز  شنوایی،   کاهش  مانند  مختلفی  شنوایی 

احساس زنگ زدن مداوم گوش ها مواجه می شوند. 
 

2. چربی های اشباع: زیاده روی در مصرف چربی های اشباع یا 
همان چربی های حیوانی می تواند خطر بروز گرفتگی عروق و 
کاهش خونرسانی مناسب به اندام های انتهایی بدن مانند گوش ها 
را در پی داشته باشد. به همین دلیل هم اگر در دوران جوانی 
فراوان،  قرمز  گوشت  پرچرب،  لبنیات  مصرف  به  میانسالی  یا 
گوشت های پرچرب یا بخش های داخلی دام ها مانند دل، جگر، 
قلوه یا کله پاچه عادت داشته باشید، حتما در دوران سالمندی با 

مشکالت شدید شنوایی مواجه خواهید شد.

3. قند و شکر: تحقیقات نشان داده اند میزان مشکالت شنوایی 
به دیابت  افراد متبال  میانسالی در  یا حتی  در دوران سالمندی 
اخیر  از مطالعات دهه های  بسیاری  افراد است.  از سایر  بیشتر 
ثابت کرده اند ابتال به دیابت نوع۲ در زندگی ماشینی امروزی 
بیشتر به دلیل افزایش مصرف شیرینی ها و چربی ها و همچنین 

اضافه وزن ناشی از آنها اتفاق می افتد. 
بنابراین، اگر شما بتوانید از دوران جوانی مصرف انواع قند و 
شکر یا نوشیدنی ها و خوراکی های قند و شکر را تا حد زیادی 
از  هم  سالمندی  و  میانسالی  سنین  در  کنید،  کنترل  یا  محدود 

سالمت شنوایی مطلوبی برخوردار خواهید بود.

یا  میانسالی  دوران  در  قهوه  در مصرف  زیاده روی  قهوه:   .4
سالمندی می تواند باعث افزایش استرس در بدن و بیشتر شدن 
احساس وزوز یا زنگ زدن گوش ها شود. به همین دلیل هم 
یا  یا سالمند عالقه مند به خوراکی ها  افراد میانسال  به  معموال 
نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه، چای یا شکالت تلخ توصیه 
می شود مصرف این خوراکی ها را به صورت کنترل شده داشته 
شنوایی  مشکالت  تشدید  دچار  آنها  خوردن  با  اگر  و  باشند 

شدند، حتما مصرفشان را بسیار محدودتر یا حتی قطع کنند.

خوراکی های آسیب رسان 
به شنوایی ما

7سفره سالم شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفند نودونه

7 مصرف بروکلی را فراموش نکنید
کلم بروکلی در گروه خوراکی های اَبَرمغذی قرار می گیرد و می توان ادعا کرد 
جزو ارزشمندترین انواع سبزیجات به شمار می رود. کلم بروکلی مقادیر فراوانی 
از ویتامین K، ویتامین C و فیبر خوراکی را در خود جا داده که همگی 
می توانند نقشی اساسی در مبارزه با رادیکال های آزاد بازی کنند و جلوی 
ابتال به مشکالت ناشی از افزایش سن مانند کاهش قدرت شنوایی را بگیرند. 
شما می توانید کلم بروکلی را به صورت خام یا کمی بخارپز در انواع ساالد یا 
کنار وعده های غذایی اصلی مصرف کنید. ترکیب کلم بروکلی با انواع حبوبات 
یا گوشت ها می تواند ترکیب برنده ای برای حفظ سالمت شنوایی شما باشد. عالوه 
بر کلم بروکلی، خوراکی های دیگری مانند سبزی های برگ سبز تیره )اسفناج، کاهو و انواع سبزی 

خوردن( هم می توانند همزمان ویتامین های K، C و فیبر غذایی کافی را به بدن برسانند.


