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راهکارهایی برای رهایی از حساسیت فصلی

ایســنا :هرساله با شروع فصل
بهار و گرده افشانی گیاهان یکی
از موضوعاتی که ممکن اســت
افراد با آن دست و پنجه نرم کنند،
حساســیت بهاری و آلرژی است
کــه اغلب به شــکل آب ریزش
بینی ،عطســههای پــی در پی
و سرفه خود را نشان میدهد.
یک فوق تخصــص آلرژی و
ایمونوروژی بالینی ضمن تعریف
دقیق علت بــروز آلرژی ،به ارائه

راهکارهایی برای درمان آن پرداخت.
دکتر علیرضا شــفیعی ،آلــرژی را افزایش پاســخ دهی غیرمعمول سیســتم ایمنی بدن به
عوامل محیطی توصیف کرده و افزود :سیســتم ایمنی بدن که جهت محافظت از عواملی مانند
ویروسها ،میکروبها و سلولهای ســرطانی فعالیت میکند گاهی اوقات به عوامل نه چندان
مضر محیطی مانند گرده گیاهان ،غذاها و داروهایی که در تماس با بدن هســتند واکنش نشان
میدهد و عالئم آلرژی در فرد ظاهر میشود.
شــفیعی در ادامه این عوامل آلرژیزا را در سه دســته خوراکی ،استنشاقی و پوستی برشمرد
و افزود :در افرادی که نســبت به برخی غذاها حساســیت دارند ،میتوان شاهد بروز مشکل در
دســتگاه گوارشی و در افرادی که نســبت به گرده گیاهان حساسیت دارند ،میتوان مشکالت
تنفسی را مشــاهده کرد .همچنین برخی افراد در تماس با عامل آلژیزا دچار حساسیت پوستی
مانند کهیر میشوند که میتواند از عالئم آلرژی باشد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران گفت :اگرچه در فصل بهار به علت گرده
افشانی گیاهان عالئم آلرژی بیشتر در افراد مشاهده میشود ،اما این حساسیت میتواند در برخی
نیز دائمی باشــد .گرد و غبار در منازل ،حساسیت به پرندهها و موی حیوانات میتواند از عوامل
دیگر بروز آلرژی باشد که فقط مربوط به فصل بهار نیست.
شفیعی ،راه قطعی برای پیشگیری از بروز آلرژیها را مشخص نشده عنوان کرد و افزود :چون
زمینههای ژنتیکی در افراد نقش مؤثری دارد ،نمیتوان از پیشگیری قطعی آلرژی صحبت کرد.
یکی از توصیههای جدی برای پیشــگیری از بروز آلرژی در نوزادان این اســت که تا چهار الی
شش ماهگی تغذیه فقط از شیر مادر باشد .همچنین کاهش تماس با عوامل محرک دیگر مانند
آالیندهها ،عدم استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیکها و تغذیه مناسب شامل مصرف ویتامین ،D
میوههای تازه و غذاهای حاوی آنتی اکسیدان و امگا  ۳است.
این فوق تخصص آســم و آلرژی افزود :اگرچه تصور میشــود ایــن بیماریها قابل درمان
نیستند ،اما میتوان در بلندمدت با درمان دارویی مناسب این بیماریها را درمان کرد.
وی گفــت :به علت اشــتراک در عالئم آلرژی با بیماریهایی مانند عفونتهای ویروســی،
سینوزیت و غیره ،تشخیص آلرژی حتم ًا باید توسط پزشک صورت گیرد؛ چراکه استفاده از داروی
نامناسب نه تنها در بهبود بیماری مؤثر نیست ،بلکه میتواند باعث بروز سایر مشکالت نیز شود.
شــفیعی ادامه داد :استفاده خودسر از بعضی اسپریهای بینی باعث انقباض عروق بینی شده
که ممکن است با قطع مصرف ،عالئم در فرد تشدید شود .همچنین استفاده از آنتیهیستامینها
خالی از عارضه نبوده و عوارضی مانند خشکی مخاط بینی ،خوابآلودگی و اختالل در کار روزمره
پیش میآورنــد .کورتونهای تزریقی هم خالی از عوارض نیســتند و در بلندمدت باعث پوکی
استخوان شده و در رشد کودکان نیز اثر دارند.
شــفیعی در پایان افزود :تغییر فصل در کسانی که آسم به همراه آلرژی دارند ،باعث عود این
بیماری میشود.کســانی که حساسیت دارند در قسمت فوقانی مجاری تنفسی و کسانی که آسم
دارند در قسمت تحتانی مجاری تنفسی دچار مشکل میشوند که کنترل مناسب التهاب دستگاه
تنفسی فوقانی در پیشگیری از تشدید عالئم آسم در این فصل نقش به سزایی دارد.

بیخوابی مشکلی شایع در مبتالیان به سرطان

ایســنا :نتایج یک بررســی نشــان میدهد که تقریبا نیمی از مبتالیان به سرطان به عالئم
بیخوابی و اختالالت خواب دچار میشوند.
پزشکان اظهار داشتند :اختالل خواب و مشکل بیخوابی در مبتالیان به سرطان حداقل یک
سال ادامه پیدا میکند .بیش از  ۱۰درصد از افراد در کشورهای توسعه یافته از بیماری بیخوابی
مزمن رنج میبرند و مبتالیان به سرطان مستعد ابتال به این عارضه هستند.
درحالیکه اختالالت خواب پیامدهای بســیار منفی برای مبتالیان به سرطان دارد ،تحقیقات
انجام گرفته تاکنون تصویر روشــنی از آنچه موجب میشود مبتالیان به سرطان دچار مشکالت
خواب شوند ارائه نکرده است.
در این بررســی ســوابق پزشــکی  ۴۰۵بیمار مبتال به ســرطان در آلمان مورد مطالعه قرار
گرفت که میانگین ســنی آنان  ۵۹ســال بود .همچنین شــدت بیخوابی آنان در دو بازه زمانی
آغاز شــروع تحقیقات و  ۱۲ماه بعد مورد ارزیابی قرار گرفت .بیشــتر این بیماران برای اولین بار
تحت درمانهای سرطان قرار گرفته بودند .متخصصان میگویند در شروع مطالعه  ۴۹درصد از
بیمــاران دچار عالئم بیخوابی بودند و  ۱۳درصد نیز به حدی از اختالالت خواب دچار بودند که
وادار به مراجعه به کلینیکهای تخصصی شدند.
پس از گذشت یک سال  ۶۴درصد از بیماران که در شروع مطالعه به اختالل بیخوابی دچار
بودند همچنان از این عالئم رنج میبردند.

تماس با میکروبها در پیشگیری از زخم روده موثر
است

مهر :اســتاد دانشــگاه علوم
پزشــکی تهــران با اشــاره به
نشــانههای ابتالء بــه زخم روده
گفــت :تمــاس بــا میکروبها،
طبیعــت و آنتــی ژنها ســبب
میشــود تــا افــراد کمتــر به
بیماریهایی همچون زخم روده
مبتال شوند.
محمدجعفر فرهوش ،در آستانه
برگزاری کنگره دو روزه کشوری
در رشت ( ۲۹و  ۳۰فروردین ،)۹۸
در مــورد بیماریهــای التهابی
روده ،اظهار کرد :بیماریهای التهابی روده شامل کولیت اولسروز (زخم روده) و کرون است.
وی افزود :کولیت اولسروز یا زخم روده بیماری است که روده بزرگ را درگیر میکند و عالئم
آن عبارتنــد از خونریــزی ،زخم ،دل درد و دفع بلغم همچنین با شــدت این بیماری وزن افراد
کاهش پیدا کرده و ممکن است همراه با تب باشد.
این فوق تخصص گوارش با اشاره به اینکه در جوامعی که بهداشت پایینتر است زخم روده
کمتر مشاهده میشود ،ادامه داد :در دهههای اخیر با بهبود بهداشت و سالم شدن آب آشامیدنی
و مصرف مواد غذایی همچون انواع کنسرو ،همچنین وجود استرس سبب شده تا سیستم ایمنی
بدن علیه مخاط روده تحریک شده و شروع به آسیب و از بین بردن این مخاط کند.
فرهوش اضافه کرد :تماس با میکروبها ،طبیعت و آنتی ژنها ســبب میشود تا افراد کمتر
به بیماریهایی همچون کولیت اولســروز یا زخم روده مبتال شوند هرچند هنوز علت اصلی این
بیماری مشــخص نشده اســت لذا محققان معتقدند که هنگامی که انسانها در سالهای اولیه
رشد خود با میکروبها و آنتی ژنهای مختلف در تماس باشند سیستم ایمنی آنها در بزرگسالی
مقاومتر میشود اما اگر فرد در محیطی بسیار استریل و تمیز بزرگ شده باشد بیش از سایر افراد
مبتال به کولیت اولسروز میشود.
استاد دانشــگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد :در خانوادههایی که یکی از اعضای آن
به این بیماری مبتال میشــوند  ۲۰درصد احتمال دارد که سایر افراد هم درگیر زخم روده شوند،
لذا ژنتیک در بروز آن نیز نقش دارد.
وی گفت :درمانهای دارویی کولیت اولســروز در ابتدا شــامل خوراکــی ،تزریقی و یا حتی
اســتفاده از شیاف اســت اما اگر این راهکارها جواب نداد اســتفاده از دارویی که سیستم ایمنی
بدن را ضعیف میکند توســط پزشک تجویز میشود و در نهایت درصد کمی از بیماران نیازمند
جراحی هستند.
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تبیان :تغذیهی آگاهانه و هوشــمندانه شــاید
توصیهی ســادهای به نظر برسد اما در عمل کمی
دشــوار است .با کسب اطالعات در مورد اینکه هر
غذایی چه تأثیری بر پوســت و سالمتیمان دارد
گام بزرگی میتوانیم در این جهت برداریم.
فراموش نکنید که هرکسی منحصربهفرد است
و همه نمیتوانند از خام خوری ،رژیم پاکسازی یا
گیاهخواری سود یکسانی ببرند.
سیب زمینی سرخ کرده
جایگزین :سیب زمینی شیرین
ســیب زمینی ســرخ کرده از هــر جهت مضر
اســت ،چون هم نمک دارد و هــم چربی مضر.
غذاهایــی که در دمــای باال و در روغن ســرخ
میشوند رادیکالهای آزادی ایجاد میکنند که به
سلولهای پوست آسیب میزنند.
قــرار گرفتن در معــرض رادیکالهــای آزاد،
پروسهی پیری را ســرعت میدهد زیرا منجر به
پدیدهای به نــام کراس لینــک (اتصال عرضی)
میشوند .کراس لینک بر مولکولهای  DNAاثر
گذاشته و میتواند انعطاف پذیری پوست را کاهش
بدهد .ضمن ًا مصرف نمک زیــاد نیز باعث خروج
آب از پوســت شــده و آن را دهیدراته میکند .در
نتیجه پوستتان مستعد چین و چروک میشود .به
جای سیب زمینی سرخ کرده ،سیب زمینی شیرین
پخته شــده را کمی ســرخ کرده و مصرف کنید.
ســیب زمینی شیرین سرشار از مس است که ضد
پیری بوده و به تولید کالژن پوست کمک میکند.
نان سفید
جایگزین :نان سبوسدار
وقتی کربوهیدراتهای تصفیه شده با پروتئین
ترکیب میشــوند موجب تشکیل  AGEsشده
که تأثیر مستقیم بر بیماریهای مزمن و پروسهی
پیری دارنــد .غذاهایی که شــاخص گلیســمی
باالیــی دارند ،مانند نان ســفید ،میتوانند موجب
التهاب در بدن شــوند که با فرایند پیری مستقیم ًا
مرتبط اســت .به جای نانهای ســفید معمولی از
نانهای سبوسدار اســتفاده کنید که حاوی هیچ
قند افــزودهای نیســتند .نان ســبوسدار دارای
آنتیاکسیدانهایی است که برای پوست مفیدند.
شکر
جایگزین :عسل یا میوه
قند یا شــکر یکی از عوامل معروف در عوارض
ناخوشایند پوســتی مانند آکنه هستند .همانطور
که گفتیم ،قند موجب تشــکیل  AGEsمیشود
که به کالژن پوســت آسیب میزنند .وقتی سطح
قند در بدن باال میرود ،پروسهی تولید AGEs
تقویت میشود که اگر همراه با تابش نور خورشید
باشد بیشتر نیز خواهد شد .بنابراین به جای اینکه
کنار دریا بستنی بخورید ،میوهی منجمد میل کنید
که هیچ قند اضافی ندارد .هر وقت هوس شیرینی
کردید ،میوه یا شــکالت تلخ بخوریــد .بلوبری،
جلوی کاهش کالژن پوست را میگیرد.
مارگارین

تبیان :همهی ما میدانیم که اگر زیاد غذا بخوریم،
با عجله بخوریم و یا نوشــابهی گازدار زیاد بنوشــیم
احتما ًال دچار آروغ زدن میشویم تا هوای اضافی درون
معده را دفع کنیــم .برخی از افراد ،مخصوص ًا خانمها،
معمو ًال وانمود میکنند که هرگــز آروغ نمیزنند؛ اما
باید این واقعیــت را بپذیرید که همهی ما گاهی دچار
بادگلو میشــویم .بله درست است که ناخوشایند است
اما کام ً
ال طبیعی است.
آروغ زدن هم مانند سایر عملکردهای طبیعی بدن
مانند باد شــکم ،ادرار کردن و مدفــوع کردن چیزی
نیســت که بابت آن شرمنده باشــیم؛ اما گاهی الزم
است نســبت به آن کمی حساستر و دقیقتر بشویم
و به جای اینکه نادیدهاش بگیریم و سعی کنیم وانمود
کنیم وجود ندارند ،باید علت را پیدا کنیم.
پزشکان میگویند آروغ زدن میتواند عالمت بدن
باشــد که سعی دارد به شــما بگوید چیزی در بدنتان
درست نیست و مشکلی در ســامتیتان وجود دارد.
مطلب زیــر را بخوانید تا در مورد زنگ هشــدار این
عملکرد بدن بیشتر بدانید.
چرا آروغ میزنیم؟
آروغ یا بادگلو ،شــیوهی بدن بــرای خروج هوای
اضافی از سیســتم فوقانی گوارشی اســت .بیشتر ما
هنگام خوردن و آشــامیدن ،آدامس جویدن ،نوشیدن
نوشــابههای گازدار ،ســیگار کشــیدن ،حرف زدن و
یا وقتی که بــا عجله غذا میخوریــم ،هوای اضافی
میبلعیم.
آروغ زدن معمو ًال جایی برای نگرانی ندارد زیرا یک
عملکرد طبیعی است و خودش متوقف میشود .هوای
اضافی که میبلعیم معمو ًال به معده نمیرسد بلکه در
مری جمع میشود.
امــا آروغ زدن عالئم خطرناکی نیــز دارد که باید
آنها را جدی بگیرید:
آروغهای مزمن
اگر مدتهاست مرتب ًا آروغ میزنید شاید مشکلتان
فراتر از بلعیدن هوای اضافی باشــد .آروغ میتواند به
مشــکل گاستریت معده مربوط بشــود که التهابی در
مخاط معده اســت .افرادی که گاســتریت دارند دچار
عالئمی چون شکم درد و سوزش معده نیز هستند.
باکتریومی به نام هلیکوباکتر پیلوری ،شــایعترین
علت زخمهای گوارشی است .این باکتریها از مخاط
موکوس معده عبور کرده و ســلولهای معده را نسبت
به اســیدها حســاس میکنند .در نهایت ممکن است
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جایگزین :روغن زیتون یا آووکادو
مطالعات پیشــین نشــان داده بودنــد افرادی
که کره یا مارگارین مصرف نمیکنند نســبت به
افــرادی که این دو را مصرف میکنند ،آســیب و
چین و چروکهای پوستی کمتری دارند .مطالعات
اخیر نیز نشــان دادهاند مارگاریــن از کره بدتر نیز
هســت زیرا روغن هیدروژنهی نسبت ًا زیادی دارد.
این اســیدهای چرب ترانس ،پوســت را مستعد
جذب پرتوهای فرابنفش خورشــید میکنند که به
االســتیته و کالژن پوست لطمه میزنند .به جای
کــره و مارگارین ،روغن زیتون یا آووکادو مصرف
کنید که سرشار از آنتیاکســیدانهای ضد پیری
هستند.
گوشتهای فرآوری شده
جایگزین :مرغ و بوقلمون
هات داگ ،بیکن ،سوســیس و همبرگر همگی
نمونههایی از گوشــتهای فرآوری شــدهاند که
برای پوست مضرند .این گوشــتها ُپر از سدیم،
چربیهای اشباع و سولفیت میباشند که میتوانند
پوســت را دهیدراته کــرده و با ایجــاد التهاب،
کالژن پوســت را تضعیــف نماینــد .تخم مرغ و
حبوبات نیز منابع ســالمی از پروتئیناند .به جای
گوشتهای فرآوری شده ،مرغ و بوقلمون مصرف
کنید زیرا این نوع گوشــتها غنــی از پروتئین و
آمینواسیدهایی هســتند که برای تشکیل کالژن

طبیعی پوست الزماند.
لبنیات کمتر مصرف کنید
جایگزین :منابع گیاهی کلسیم
هنوز نمیدانید لبنیات باالخره خوب اســت یا
بد؟ علم نیز هنوز نمیداند! بعضی از افراد با حذف
لبنیات ،تغییرات مثبتی در پوســت خود مشــاهده
میکنند ،عدهای نیز هیچ تفاوتی نمیبینند .ظاهراً
همه چیز بســتگی به خود فــرد دارد .در برخی از
افراد لبنیات ممکن است التهاب را در بدن افزایش
بدهد و منجر به استرس اکسیداتیو بشود .استرس
اکســیداتیو یکی از عوامل اصلی پیری زودهنگام
پوســت اســت .رژیمهای غذایی که لبنیات جای
کمتری در آنها دارد احتما ًال میتوانند تا حدودی
از پوســت در برابــر چین و چروکهــا محافظت
کنند .لبنیات منبع بزرگی از کلسیم است که برای
سالمت عمومی از جمله سالمت پوست ضروری
است .سایر منابع کلسیم شــامل دانهها ،حبوبات،
بادام ،سبزیجات برگدار و انجیر میشوند.
قهوه و نوشابه کمتر مصرف کنید
جایگزین :شیر طالیی
کاری که قهوه و نوشــابه بــا بدنتان میکنند
بیشتر مربوط به خواب و پوستتان میشود .هر دو
کافئیــن زیادی دارند که اگر مکــرراً در طول روز
آنها را بنوشــید بر خواب شــبتان اثر میگذارند.
کمخوابی میتواند عالئم پیری را روی پوســتتان

زنگ خطر برای یک مشکل گوارشی

زخمــی در معده ،مری و یا روده بــه وجود بیاید .زیاد
آروغ زدن ممکن اســت یکی از عالمتهای این زخم
باشد.
آروغ همراه با سوزش سر دل
اگر زیاد آروغ میزنید و ســوزش سر دل هم دارید
پــس احتما ًال دچار ریفالکس اســید معــده به مری
هســتید .ریفالکس ،جدیتر از ســوزش معده است و
موجب برگشــتن اســید معده به مری ،حلق و دهان
میشود.
آروغ همراه با مشکل بلع
زمانــی که آروغ زدن همراه با مشــکل در بلع غذا
باشد معمو ًال به معنی وجود انسدادی در مری است که
پزشک باید آن را بررسی کند.
آروغ همراه با استفراغ
معمو ًال استفراغ به تنهایی نیز چیزی است که بیشتر
افراد را نگــران میکند اما اگر همراه با آروغهای زیاد
باشد میتواند نشــاندهندهی فتق هیاتال ،ریفالکس
اســید ،اختالل گاستروپارســیس (تأخیر در تخلیهی
معده) و یا زخم معده باشد.
آروغ همراه با کاهش وزن بیدلیل
اگر آروغ همراه با کاهش وزن ناخواسته باشد یک
زنگ خطر اســت .هر چند این حالت میتواند عالمت
التهاب باشــد اما این امکان نیز وجود دارد که ناشی از

یک عفونت ،زخم ،سرطان و یا افسردگی شدید باشد.
آروغ همراه با یبوست یا اسهال
همهی افراد گاهی دچار اسهال یا یبوست میشوند.
اما اگر اسهال یا یبوســتتان همراه با آروغ زدن بود،
ممکن اســت عالمت ســندروم روده تحریک پذیر،
بیماری سلیاک ،بیماری کرون و یا کولیت زخمی باشد.
آروغ همراه با نفخ شدید
اگر نفختان آنقدر شــدید اســت که موجب تورم
شکمتان شده میتواند عالمت مشکل جدیتری باشد.
برآمدگی شــکم و آروغ زدن میتواند عالمت آلرژی
یا عدم تحمل ،انســداد جزئی روده ،کیست تخمدان،
فیبروم رحم و یا سایر بیماریها باشد.
چه باید کرد؟
اگر مطمئن شدید که آروغهای شما علت خطرناکی
ندارند یا ناشی از مشکل خاصی در سالمتیتان نیستند،
میتوانید بــا رعایت نکات زیر از آروغ زدنهایتان کم
کنید:
* شــیوهی خوردن و نوشــیدنتان را تغییر دهید؛
آهستهتر غذا بخورید ،هنگام جویدن غذا حرف نزنید،
با نی ننوشید و غذای کمتری در دهان بگذارید.
* بعد از غذا چای زنجبیل بنوشید .زنجبیل موجب
تسکین ناراحتیهای گوارشی شده و از بازگشت اسید
معده به مری جلوگیری میکند.
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بروز بدهد و حلقههای تیره رنگ پای چشــمانتان
بیندازد و خطوط ریــز را در چهرهتان نمایان کند.
به جــای قهوه میتوانید شــیر طالیی بنوشــید.
زردچوبه عنصر اصلی شیر طالیی است که سرشار
از آنتیاکســیدانها بوده و یکــی از قدرتمندترین
ترکیبات ضد پیری محسوب میشوند.
با دمای باال پخت و پز نکنید
برخی از روغنهای چند غیراشــباع دارای امگا
 6زیادی هســتند مانند روغــن ذرت یا آفتابگردان
که میتوانند منجر به تشــکیل رادیکالهای آزاد و
مضر شــده و التهاب را در بدن افزایش بدهند .اگر
برای پخت و پز و سرخ کردن مواد غذایی از دمای
باال اســتفاده کنید ،این مضرات افزایش مییابند.
البته تمام روغنها ناســالم نیســتند .بهتر است از
روغنهای تک غیراشباع استفاده کنید تا به هیدراته
نگه داشتن پوستتان کمک شود .به جای روغنهای
گیاهی از روغن زیتون اســتفاده کنید که سرشار از
آنتی اکســیدان ،ویتامین  Eو فیتواسترولهاست و
التهاب را در بدن کاهش میدهد.
مقابله با فروکتوز با اسید لیپوئیک
شربت فروکتوز خیلی ســریعتر از قند معمولی
میتواند کالژن را تخریــب کند و موجب چین و
چروک پوست بشود .اسید لیپوئیک جلوی تأثیرات
مخرب فروکتوز بر پوست را میگیرد .کلم بروکسل
سرشار از اسید لیپوئیک است.

* جویدن دانههای رازیانه بعد از وعدههای غذایی
نیز از دیگر راهکارهای کمککننده است .این مادهی
غذایی موجب خــروج گاز از رودهها و هضم بهتر غذا
میشود.
* نوشــیدن چای بابونه یکی دیگــر از گزینههای
مفید برای پیشگیری از ریفالکس اسید معده است.
* رژیــم غذاییتان را اصالح کنید؛ نوشــابههای
گازدار ننوشید .دی اکسید کربن میتواند موجب نفخ و
آروغ شود ،آدامس نجوید و آبنبات سفت نخورید چون
باعث میشوند بیشــتر از حد نرمال هوا ببلعید ،کمتر
غذای نشاستهدار ،قندی و یا فیبردار مصرف کنید زیرا
نفاخ هســتند مانند حبوبات ،بروکلی ،پیاز ،کلم برگ،
نان سبوسدار و موز.
* اگر عدم تحمل الکتوز دارید از مصرف غذاهایی
که باعث ســوزش معده میشــوند ،ماننــد کافئین،
گوجه فرنگی و مرکبات پرهیز کنید.
بعد از غذا چای زنجبیل بنوشــید .زنجبیل موجب
تسکین ناراحتیهای گوارشی شده و از بازگشت اسید
معده به مری جلوگیری میکند
* تغییراتی در سبک زندگیتان ایجاد کنید؛ هنگام
سیگار کشــیدن ،هوای زیادی بلعیده میشود بنابراین
ترک سیگار میتواند مشکل زیاد آروغ زدن را برطرف
کند.
* اگر از دندانهای مصنوعی استفاده میکنید حتم ًا
کام ً
ال اندازه باشــند .چون دندان مصنوعی اگر خوب
روی فکتان جا نیفتد باعث میشــود هوای بیشــتری
هنگام غذا خوردن ببلعید.
* استرســتان را کم کنید؛ اضطراب و استرس زیاد
موجب تنفسهای تند و سطحی میشوند که این نیز
عامل دیگری برای بلع هوای اضافی اســت؛ در نتیجه
دچار سوزش معده و بادگلو خواهید شد.
* اگر گرفتگی بینی دارید از اســپری آبنمک یا
ضد احتقان اســتفاده کنید .گرفتگی بینی و گرفتگی
سینوس میتواند به دلیل ســرماخوردگی ،آلرژی و یا
عفونت سینوسها به وجود بیاید و شرایطی ایجاد کند
که هوای زیادی ببلعید.
* بعــد از غذا کمی پیــادهروی کنید .فعالیت بدنی
سبک به هضم بهتر غذا کمک میکند.
در نهایت این که
اگر فکــر میکنیــد آروغهایتان زیــاد و خارج از
حد طبیعی شدهاند یا عالئم گفته شده را دارید حتم ًا به
پزشک مراجعه کنید.

