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ن روده پیشگیری میکند
مصرف لبو از ابتال به سرطا 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه لبو حاوی
آنتیاکسیدان بوده و فیبر نیز دارد ،گفت :مصرف این ماده غذایی عالوه
بر مقابله با بیماریهای التهابی از ابتال به سرطانهای روده پیشگیری
میکند.به گزارش فارس ،آزیتا حکمتدوست ،متخصص تغذیه  ،در
ارتباط با راهکارهای تغذیهای در مقابله با استرس ،اظهار داشت :مواد
غذایی حاوی آنتیاکسیدان ،روی ،سلینیوم و ویتامینهای  A، Dو C
برای کاهش استرس مصرف آنها توصیه میشود که میوه و سبزیجات
تازه ،همچنین انواع آجیل جزو مواد غذایی حاوی این ویتامینها است.

وی افزود :انار منبع غنی آنتیاکسیدان
بوده و فلفل دلمهای و گوجهفرنگی نیز
ویتامین  Cدارد ،بنابراین برای تقویت
سیس��تم ایمنی ،کاهش اس��ترس و
افزایش مقاومت بدن ،مصرف این مواد
غذایی توصیه میشود .دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ادامه داد :ماهیهای دریایی حاوی امگا 3بوده و در واقع ضدالتهاب به
شمار میروند ،بنابراین به افراد مبتال به بیماریهای التهابی روده ،دیابت،
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آرتروز ،رماتیسیم مفصلی و سرماخورده توصیه میشود ماهی دریایی
استفاده کنند ،همچنین استفاده از منابع غذایی غنی از ویتامین C
را فراموش نکنند .این متخص��ص تغذیه گفت :مصرف مواد غذایی
حاوی ویتامین  Cعالوه بر اینکه طول مدت سرماخوردگی را کاهش
میدهد ،عالئم آن را نیز بهبود میدهد ،همچنین مصرف لبو از آنجایی
یک آنتیاکسیدان قوی به شمار میرود و حاوی آندوسیانین است و
فیبر نیز دارد ،عالوه بر پیشگیری از بیماریهای التهابی ،با بدخیمهای
روده نیز مقابله میکند ،بنابراین افرادی که لبو مصرف میکنند کمتر
از سایر افراد دچار سرطان روده میشوند.

آفتاب اقتصادی در گفتوگو با رئیس هیئتمدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بررسی کرد

چگونه برای جنگ با کمخونی آماده شویم؟

آفت�اب اقتصادی – نجم�ه حمزهنیا :کمخونی
یکی از بیماریهای شایع خصوصا در زنان است و
در سنین مختلف در افراد رخ میدهد و در هر فرد
عالئم مختلفی دارد .درمان کمخونی س��اده است
اما همین درمان س��اده خیلی از مشکالت شما را
برطرف میکند .به دلیل اهمیت بیماری کمخونی
که به طور مستقیم بر سالمت بدن و فعالیتهای
روزانه فرد تاثیر میگذارد آفتاب اقتصادی با دکتر
ایرج خس��رو نیا ،پزشک متخصص داخلی ،رئیس
هئی��ت مدیره جامعه پزش��کان متخصص داخلی
ایران گفت وگو کرده است.
وی در ابت��دا گف��ت« :کمخونی ی��ا آنمی اختالل
خونی شایعی است که در آن گلبولهای قرمز و یا
هموگلوبین کافی در خون برای رساندن اکسیژن
به سایر بافتهای بدن وجود ندارد».
دکترخس��رونیا ادامه داد« :کمخونی (آنمی) به دو
عل��ت در بدن ف��رد رخ میدهد که عبارتند از فقر
آهن و اختالالت دیگر».
این پزش��ک متخص��ص داخلی در پاس��خ به این
پرس��ش که چکونه کمخونی به دلیل فقر آهن به
وجود میآید ،بیان ک��رد« :کمخونی به دلیل فقر
آهن به دلیل سوءجذب مواد غذایی ،عدم استفاده
از مواد غذایی حاوی آهن ،خونریزی فعال در بدن
ب��ه علت وجود برخ��ی بیماریها در ب��دن مانند
بواسیر ،زخم معده و ...ایجاد میشود».

برای پیش��گیری از ایجاد کمخونی افراد
باید تغذیه مناسب داشته باشند و از مواد
غذای��ی حاوی حبوب��ات ،نان سبوس��دار،
گوش��ت ،م��رغ ،ماه��ی و لبنی��ات و ...که
خونساز هستند بهره ببرند و از جذب آن
در ب��دن مطمئن ش��وند و در صورتی که
بیماری دارند که در بدن ایجاد خونریزی
ک��رده س��ریعا پیگیری و جه��ت رفع آن
اقدام کنند

وی خاطرنشان کرد« :برخی دیگر از دالیل ایجاد
کمخون��ی در بدن وج��ود بیماریه��ای بدخیم،
اس��هال ،استفراغ ،استفاده از رژیمهای نامناسب و
بارداری در خانمها است».
رئی��س هیئتمدی��ره جامعه پزش��کان متخصص
داخل��ی ایران عن��وان کرد« :برخ��ی بیماریهای

خونی مانند ناهمگون��ی گلبولهای قرمز خون با
آهن خون در فرد ،اخت�لاالت ژنتیکی ،اختالالت
خون��ی نی��ز در ایجاد کمخون��ی ف��رد تاثیرگذار
هستند».
دکترخسرونیا عنوان کرد« :برای درمان کمخونی
ب��ه هیچ عن��وان نباید بدون تجویز پزش��ک ،دارو

مص��رف ک��رد ،زی��را ابتدا باید پزش��ک ب��ا انجام
آزمایشات مناسب علت را دریابد و جهت رفع آن
اقدامات الزم را به بیمار توصیه کند».
ای��ن پزش��ک متخصص داخل��ی بیان ک��رد« :از
دیگر عالیم افراد کمخون این اس��ت که احساس
خستگی زودرس ،رنگپریدگی و تمایل به خوردن
مهر نماز ،خاک ،برنج خام و یخ دارند».
وی عنوان کرد« :برای پیشگیری از ایجاد کمخونی
افراد باید تغذیه مناس��ب داش��ته باشند و از مواد
غذایی حاوی حبوبات ،نان س��بوسدار ،گوش��ت،
مرغ ،ماهی و لبنیات و ...که خونس��از هستند بهره
ببرند و از جذب آن در بدن مطمئن ش��وند و اگر
بیم��اری دارند که در بدن ایج��اد خونریزی کرده
سریعا پیگیری و جهت رفع آن اقدام کنند».

هر بامداد در سراسر ایران
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نکته

 ۲۷۰نوع سرطان
در جهان وجود دارد

دکت��ر ناصر پارس��ا عضو هیئتمدی��ره انجمن
س��رطان ای��ران در دومین کنگ��ره بینالمللی
پزش��کی ش��خصی گفت :امروزه با تش��خیص
بیومارکره��ا در مولکوله��ای ب��دن میتوانیم
تش��خیص زودرس بیماریه��ا را رق��م بزنیم.
این متخصص سرطانش��ناس گفت ۲۷۰ :نوع
سرطان داریم س��رطانهایی که در مرحله اول
تش��خیص داده میش��وند کامال قاب��ل درمان
هستند و سرطانهایی که بیمار دیر متوجه آنها
میشود و بافتهای دیگر بدن را درگیر میکند
درمان آنها سخت خواهد ش��د .در اینجا وجود
بیومارکرها بس��یار پراهمیت خواهد بود زیرا هر
س��رطان بیومارکرهای خاص خود را دارد .وی
ادامه داد :تضمین س�لامت مردم جهان در گرو
مطالع��ات س��لولی مولکولی اس��ت و نهایتا هر
شخص امضای پزش��کی خود را خواهد داشت.
این ژن مانند اثر انگش��ت کام�لا خاص بوده و
در همه افراد با یکدیگر متفاوت اس��ت .پارس��ا
اظهار داش��ت :وجود این کنگره کمک میکند
که بدانیم خارج از ایران چه میگذرد و این علم
در داخل کش��ور در چه مرحلهای قرار دارد که
با بررس��ی آن ،علوم مربوط به ای��ن حوزه را با
دانش��مندان دیگر کشورهای جهان به اشتراک
بگذاریم .وی در پایان خاطرنشان کرد :پزشکی
ش��خصی در ایران از فاز مطالعاتی گذر کرده و
افراد در بانک ژنها میتوانند بفهمند که مستعد
بیماری خاصی هستند یا خیر.

میوههایی که زندگی شما را تغییر میدهند

خوردن میوه مفید است و خواص بسیاری برای
ب��دن دارد .مصرف میو ه به کنترل فش��ارخون،
کاهش خطر تش��کیل س��نگ کلی��ه و کاهش
تحلیل رفتن و ضعف استخوانها کمک میکند
و همچنین برای حفاظت از بدن در برابر حمله
قلب��ی و س��کته مغزی مفید اس��ت .به گزارش
ایس��نا ،میوههای تازه منابع غنی و سرش��ار از
انواع ویتامینها ،امالح و مواد معدنی هس��تند
و براس��اس مطالعات گوناگون ،افرادی که میوه
را بهعنوان بخش��ی از یک رژیم غذایی س��الم و
متعادل مص��رف میکنند کمتر با خطر ابتال به
بیماریهای مزمن روبهرو میشوند .اگرچه تمام
انواع میوهها و س��بزیجات برای بدن ضروری و
مفیدن��د اما در این مقاله ب��ه چند مورد از آنها
اش��اره ش��ده که میتوانند تقریبا تمام خواص

ذکر ش��ده در باال را داش��ته باش��ند و بنابراین
با گنجان��دن آنها در رژیم غذای��ی روزانه خود
میتوانید زندگی سالمتر و باکیفیتتری داشته
باشید:
آووکادو :این میوه خواص فراوانی دارد .آووکادو
سرش��ار از فیبر خوراکی ،ویتامین  Kو اس��ید
فولیک (فوالت) اس��ت .این می��وه دو برابر موز
پتاس��یم دارد و به این ترتیب به س�لامت قلب
کم��ک میکند .همچنین خ��واص ضد التهابی
دارد .البته با وجود تمام این مزایا آووکادو نباید
هر روز خورده شود ،چون میتواند موجب بروز
حساسیت غذایی شود و بنابراین بهتر است که
به شکل متنوع در رژیم غذایی گنجانده شود.
گوجهفرنگی :گوجه یک منبع خوراکی سرشار از
ویتامینها ،آنتیاکسیدانها ،فیبر و مواد معدنی

میکند و سرش��ار از فیبر خوراکی است که در
پیش��گیری از چندین بیم��اری نقش دارد .این
میوه در عین حال به کاهش وزن کمک میکند
و اغلب برای بیماران دیابتی توصیه میشود.
نارگیل :نارگیل هم به یک "خوردنی فوقالعاده"
معروف اس��ت و تقریبا میتواند نیاز روزانه بدن
به تمام ریزمغذیهای ض��روری را تأمین کند.
نارگی��ل حاوی "لوریک اس��ید" اس��ت که یک
ب میشود و سطح
چربی اش��باع شده محس��و 
کلس��ترول "بد" را در بدن کاه��ش میدهد و
همچنی��ن به پاکس��ازی عروق و س�لامت آنها
کمک میکند .این میوه در عین حال سرشار از
الکترولیتها ،آنزیمها و امالح معدنی اس��ت که
به بهبود گوارش و تقویت س��وخت و ساز بدن
کمک میکند.

با این غذاها سرماخوردگی را ضربه فنی کنید

برف زمس��تانی همانطور که تماشایش میتواند
خوشایند باش��د ،تبعاتی هم دارد .گاهی آنقدر
سرد میش��ود که ممکن است س��رما بخورید و
مجبور شوید در خانه بمانید و استراحت کنید .به
گزارش تبیان ،هنگام سرماخوردگی ،با این غذاها
میتوانید کمک زیادی به بهبودیتان بکنید.
سوپ مرغ
اینکه سوپ مرغ برای التیام سرماخوردگی مفید
اس��ت ،نه تنها توصیهی بیهودهای نیس��ت ،بلکه
خیلی هم درست است .وقتی بچه بودیم مادرمان
یک کاس��ه س��وپ مرغ برایمان میآورد و وقتی
خودش هم بچه بود مادرش همین کار را میکرد.
چرا؟ زیرا واقعاً مفید اس��ت! س��وپ مرغ ،درمانی
قدیمی است که پشتوانهی علمی هم دارد .سوپ
مرغ حاوی کارنوزین است؛ مادهای که به سیستم
ایمنیتان در روزهای بیماری کمک میکند ،مث ً
ال
وقتی که عالئم اولیهی سرماخوردگی را میبینید،
میتوانید با سوپ مرغ این عالئم را تسکین دهید،
مانند گلودرد .سوپ مرغ التهاب را کم میکند و
یک شام عالی برای یک شب سرد زمستانی است.
سوپ سبزیجات
اهل گوش��ت نیس��تید؟ ای��رادی ندارد ،س��وپ
سبزیجات هم میتواند به جنگ سرماخوردگیتان
برود .سوپ سبزیجات دارای مقدار قابل توجهی

از م��واد مغذی اس��ت که ش��ما برای تس��کین
سرماخوردگیتان به آنها نیاز دارید .به سوپتان
قارچ و س��یر ه��م اضافه کنید؛ ه��ر دوی اینها
سیستم ایمنیتان را تقویت میکنند.
موز
حاال باید بیشتر میوه بخورید ،و چه چیزی بهتر
از موز؟! موز سرش��ار از پتاس��یم است که مادهی
مغذی مهمی در زمان تب
محسوب میشود .هر چه
بیشتر عرق کنید ،پتاسیم
بیش��تری از بدنتان دفع
میش��ود .پتاسیم بدنتان
را با خ��وردن آووکادو هم
میتوانید تأمی��ن کنید.
م��وز دارای ویتامین B6
هم هست که با عفونت مبارزه میکند .اگر برای
خوردن موز اش��تها ندارید ،آن را تکه تکه کرده و
به یک کاسه شیر اضافه کنید.
سیب زمینی شیرین
سیب زمینی شیرین برای غلبه بر سرماخوردگی
عالی است؛ زیرا منبع خوبی از ویتامین  Aاست.
ب��ا کمک ویتامین  Aمیتوانی��د از مخاط بدن و
پوستتان ،مانند مخاط سیستم گوارشی و درون
بینی محافظت کنید .چرا مهم است؟ چون اگر از

پوستتان خوب مراقبت نکنید ،میتواند زمینهی
مساعدی برای بیماریها و باکتریها باشد .بینی
ش��ما ،یک ورودی کامل برای سرمای زمستانی
است.
گوشت گوساله
گوشت گوساله منبع عالی روی است که مادهی
مغذی مهمی برای تولید سلولهای سفید خون
است .س��لولهای سفید
خون یا همان گلبولهای
س��فید ،س��ربازهای بدن
هس��تند ک��ه از آن دفاع
میکنن��د .اگ��ر س��طح
روی بدنت��ان کم باش��د،
بس��یار مس��تعد ابتال به
س��رماخوردگی خواهید
بود .گوشت گوساله حاوی پروتئین نیز هست.
چای سبز
وقتی دچار س��رماخوردگی بدی ش��دهاید ،چای
س��بز میتواند یکی از بهترین دوس��تهای شما
باشد زیرا سرش��ار از آنتیاکس��یدانهایی است
ک��ه سیس��تم ایمنیت��ان را تقویت ک��رده و با
س��رماخوردگی مبارزه میکنند .اگر عالقهای به
چای س��بز ندارید میتوانید نوع طعمدار شدهی
آن را انتخاب کنید.

ارتباطمصرفاستامینوفن
در بارداری با حرف زدن کودک

مطالع��ه جدید نش��ان میده��د کودکانی که
مادرش��ان در اوایل بارداری استامینوفن مصرف
کرده اس��ت در معرض ریسک باال تأخیر در به
حرف آمدن قرار دارند .به گزارش مهر ،محققان
دریافتند زمانی که مادران باردار در طول س��ه
ماهه اول ب��ارداری قرصهای ُمس��کن مصرف
کرده باش��ند ،دخترشان بیش��تر با احتمال دیر
ب��ه حرف آمدن در س��ن  ۵ .۲س��الگی مواجه
است .اما چنین رابطهای در مورد کودکان پسر
مشاهده نشد .طبق گفته محققان ،تأخیر در به
حرف آمدن کودک بدین معناس��ت که کودک
کمت��ر از  ۵۰کلمه در صحبت هایش اس��تفاده
میکند .شانا س��وآن ،سرپرست تیم تحقیق از
دانشکده پزش��کی آیکان نیویورک ،در این باره
میگوید« :در حال حاضر هیچ گزینه مناس��بی
به جای استامینوفن نیست» .مطالعه اخیر نشان
داده اس��ت زنانی که بی��ش از یک ماه در طول
بارداریشان اس��تامینوفن مصرف کرده باشند،
کودکانش��ان در معرض ریس��ک باالی ابتال به
اختالل بیشفعالی قرار دارند .محققان معتقدند
احتماال این دارو ُمس��کن ب��ا هورمونهای حائز
اهمیت در رشد مغز جنین تداخل مییابند .به
گفته سوآن« ،اس��تامینوفن به لحاظ هورمونی
فعال است و همین مسئله میتواند توضیحدهنده
علت بروز خطر تأخیر به حرف آمدن در دختران
باش��د .هر نوع تاثیر هورمونی ممکن اس��ت به
شیوهای متفاوت بر دختران و پسران تأثیرگذارد» .
به گفته محققان ،اگر مادری در س��ه ماهه اول
بارداری بیش از شش قرص مصرف کرده باشد،
خطر به تأخیر افتادن حرف زدن دخترش حدود
شش برابر بیشتر است.

تازهها

راهکار

است .همچنین منبع غنی از مادهای موسوم به
لیکوپن اس��ت که از پوست در برابر تشعشعات
 UVحفاظت میکند و برای مقابله با مشکالت
پروس��تات نیز مفید اس��ت .ذخیره ویتامین A
موجود در گوجهفرنگی تاثیر ترکیبات سرطانزا
را کاهش داده و برای حفاظت در برابر سرطان
ری��ه مفی��د اس��ت .گوجهفرنگ��ی همچنین با
پیشگیری از یبوست و اسهال ،دستگاه گوارش
را سالم نگه میدارد.
کیوی :کیوی میوهای آبدار و خوشمز ه است که
منبع غنی از ویتامین  Cمحسوب میشود و به
همین دلیل بهعنوان یک آنتیاکس��یدان قوی
عم��ل میکند و برای از بین بردن مولکولهای
آزاد که عامل التهاب و سرطان هستند ،کاربرد
دارد .کی��وی به تقویت سیس��تم ایمنی کمک

یافته

سیر
خیلیه��ا عقیده دارند باید ب��ه دنبال راهی برای
مصرف بیش��تر س��یر در تغذیهی خود باش��یم.
توصیهی کارشناس��ان س�لامت این اس��ت که
حداقل یک بار در روز سیر بخوریم .برای خیلی از
افراد این مقدار زیادی است اما سیر عالوه بر طعم
خوشایندی که به غذا میدهد ،سیستم ایمنی را
نیز تقویت میکند و به همین دلیل است که باید
راهی مناسبتر برای استفادهی بیشتر از آن پیدا
کنیم .سیر میتواند سموم را از بدن دفع کرده و
ویروسها و باکتریها را نابود کند.
عسل
عسلطبیعیوخالص،خاصیتضدعفونیکنندگیو
ضدمیکروبی دارد و میتواند بسیاری از آسیبها
را التیام بدهد .عسل میتواند عالئم سرماخوردگی
را نیز تس��کین بدهد ،و س��وزش گلویتان را که
همیش��ه در روزه��ای اولی��هی ورود ویروس به
بدن دچارش میش��وید تس��کین بدهد .عسل را
ب��ه چایتان اضافه کنید تا ه��ر چه زودتر حالتان
بهتر شود.
قارچ
قارچ در بسیاری از درمانهای گیاهی وجود دارد
چون توانایی بدن برای تولید سلولهای سفید را
افزایش میدهد .پس از آنها غافل نشوید!

پزشکی شخصی به کاووش
در ژنوم انسان میپردازد

رئی��س دومین کنگ��ره بینالمللی پزش��کی
ش��خصی با اش��اره به اهمیت این علم گفت:
رویکرد پزشکی شخصی این است که هر بیمار
میبایست نسخه و داروی منحصربهفرد خود
را دریافت کند .دکتر علیرضا جاللی در دومین
کنگره بینالمللی پزشکی شخصی گفت :امروز
دومین کنگره پزش��کی شخصی با محوریت
س��رطان برگزار میش��ود .وی افزود :پزشکی
شخصی را پزشکی شخصی شده و یا فردمحور
نیز میگویند و رویکرد آن این اس��ت که هر
بیمار میبایست نسخه و داروی مخصوص به
خود را دریافت کند .جاللی تصریح کرد :این
حوزه در ایران نوپاس��ت و سعی در استفاده از
علم و تجربیات کش��ورهای دیگر داریم .وی
ادامه داد :وقتی به تاریخ پزش��کی ایران نگاه
میکنیم میبینیم از گذشتههای دور طبیبان
ما معتقد بودند که هر بیمار میبایست دارو و
نسخههای خاص خود را دریافت کند .امروزه
با مطالعاتی که در کشورهای دنیا انجام شده
به این نتیجه رسیدهاند که در بدن انسان یک
جعبه س��یاه به نام ژنوم وجود دارد و واکنش
بدن انس��ان به دارو و تغذیه میتواند ریش��ه
در اطالع��ات این ژنوم باش��د .جاللی تصریح
کرد :با بررس��ی روی ژنوم انسان درمی یابیم
که هر فرد مس��تعد چه نوع بیماری اس��ت و
همچنی��ن در تش��خیص و درم��ان بیماری
س��رطان نیز کاربرد دارد .وی گفت :داروهای
س��رطان علیرغم عوارض و هزینههای زیاد
روی بسیاری از بیماران اثر صد درصدی خود
را ندارن��د که با این عل��م میتوانیم داروهایی
منحصر به هر فرد را تولید کنیم.

تحلیل

توسعهپزشکیمبتنیبرفرد
آیندهکشورراتغیی رمیدهد

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بر
لزوم توجه بیش��تر به حوزه پزشکی مبتنی
بر فرد تاکید کرد و گفت :توس��عه پزش��کی
مبتنی بر ف��رد یکی از فناوریهایی اس��ت
ک��ه میتواند تغییر جدی در آینده کش��ور
ایجاد کند .دکتر س��ورنا س��تاری در مراسم
رونمایی از ژنوم مرجع ایرانیان (ژمیران) در
پژوهش��گاه علوم و غدد درونریز متابولیسم
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود:
ای��ن کار یک��ی از اولویته��ای مه��م این
مجموعه اس��ت و دو س��تاد بیوتکنولوژی و
س��لولهای بنیادی به ص��ورت جدی آن را
دنب��ال میکنن��د .وی به انعقاد ق��رارداد با
دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی در این زمینه
اشاره کرد و گفت :قراردادهایی با دانشگاهها
و همچنی��ن مراک��ز تحقیقات��ی از جمل��ه
پژوهش��گاه رویان در این زمینه منعقد شده
است .وی مهمترین دس��تاورد این پروژه را
آموزش نیروی انس��انی مجرب اعالم کرد و
گفت :اگر قطعا االن وارد این موضوع شویم
در آینده میتوانیم جزء کشورهای پیشرفته
در این زمینه باشیم.

تأثیر هورموندرمانی در
تسکینافسردگی  یائسگی

تحقی��ق جدی��د نش��ان میدهد یک س��ال
هورموندرمانی ریس��ک عالئم افسردگی را در
زنان در اوایل س��ن یائس��گی کاهش میدهد.
ب��ه گزارش مهر ،س��وزان گیردلر ،سرپرس��ت
تیم تحقیق از دانش��گاه کارولینای شمالی ،در
ای��ن باره میگوی��د ۳۲« :درص��د زنانی که به
طورتصادفی به گروه درمانی دارونما اختصاص
داده ش��ده بودند ،عالئم افسردگی را به شکل
قاب��ل توجهی تجربه کردند .ام��ا در مورد زنان
اختصاص یافته در گ��روه هورموندرمانی ،این
ریس��ک به نصف کاهش یافت و تا  ۱۷درصد
رسید» .یافتهها نش��ان میدهد در زنان دارای
س��ابقه قبلی افس��ردگی حاد ،به نظر میرسد
هورموندرمانی خطر عالئم افسردگی را کاهش
نمیدهد .به گفته گیردلر ،زنانی که به صورت
عادی وارد دوره یائس��گی میشوند دو تا چهار
برابر بیش��تر در معرض ریسک ابتال به عالئم
افسردگی قرار دارند .با این حال محققان تاکید
دارند که زنان در سن یائسگی درخواست تجویز
هورموندرمانی را از پزشکشان نکنند.

توصیه

میزان سالمت معده خود با
مصرف «تخم بالنگو»

با مص��رف " تخ��م بالنگ��و" ک��ه در درمان
ناراحتیهای گوارش��ی بس��یار موثر اس��ت،
میتوان میزان س�لامت معده خود را تس��ت
کنی��د .به گزارش تس��نیم؛ محمد عبادیانی،
استاد دانشکده طب سنتی درباره تخم بالنگو
اظهار کرد :به طور کلی تخم بالنگو در درمان
ناراحتیهای گوارش��ی بس��یار موثر است و
بهتر است هنگام اس��تفاده از تخم بالنگو در
طول مدت درمان به خاطر داش��ته باشید که
عالئ��م بروز پیدا کرده ناش��ی از مصرف تخم
بالنگو چگونه اس��ت .این اس��تاد دانش��کده
طب س��نتی تصریح کرد :اگر با مصرف تخم
بالنگو ،ترشحات بزاقی کمتر شود؛ نشانه آن
است که رطوبت ،غالب بوده و تخم بالنگو آن
را تحلیل برده اس��ت اما اگ��ر با مصرف تخم
بالنگو ،آروغ کمتر ش��ود ،نشانه آن است که
برودت (سردی) بر معده غالب بوده زیرا تخم
بالنگو مسخن(گرمکننده) معده است ،در این
ش��رایط باید به تعدیل مزاج معده پرداخت.
وی بیان داش��ت :اگر ب��ا مصرف تخم بالنگو،
هضم غذا یا اشتها بهتر شود ،نشانه آن است
که ضعف هاضمه غالب بوده ،زیرا تخم بالنگو
موجب بهبود قوای هاضمه اس��ت و سیستم
گوارش را تقویت میکند .این استاد دانشکده
طب سنتی یادآور شد :اگر مصرف تخم بالنگو،
موجب بروز اسهال شود ،بیانگر وجود بلغم زیاد
در معده و روده است ،زیرا تخم بالنگو موجب
دفع اخ�لاط بلغمی اس��ت .عبادیانی عنوان
کرد :اسهالی که در اثر عملکرد تخم بالنگو به
وجود میآید با سایر اسهالهای مرضی فرق
دارد .اسهال ناشی از مصرف تخم بالنگو دارای
بدون مغص(دردهای شکمی) و زحیر(نوعی
خونریزی) اس��ت؛ بدون سوزش مقعد ،بدون
خش��کی دهان و بدون ایجاد سستی و ضعف
بدن است.

