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راهكاری مفید و عجیب
برای سریع تر خوابیدن با “تنفس”

این روش بســیار ســاده بوده و به این طریق است که به مدت  4ثانیه از طریق بینی تنفس
کنید ،برای  7ثانیه نفس خود را نگه داشته و سپس به مدت  8ثانیه از طریق دهان بازدم داشته
باشــید ،این حرکات ضربان قلب را کند کرده و مواد شــیمیایی را در مغز آزاد میکند که باعث
آرامش می شــود .این روش نه تنها در خوابیدن ســریع نقش دارد بلکــه زمانی که افراد دچار
اســترس شدید هستند نیز میتوانند از این متد استفاده کنند .این روش باعث انتشار آدرنالین در
سیســتم غدد درون ریز میشود .اغلب در زمانهای استرس ضربان قلب سرعت باالیی داشته و
تنفس نیز ســریع و کم عمق است لذا با اســتفاده از این روش به راحتی میتوانید شاهد اثرات
طبیعی آدرنالین در بدن باشید .این روش ممکن است در ابتدا کمی ناراحت کننده به نظر آید اما
بســیار ساده و تاثیر گذار است .نکته قابل توجه این است که با تکرار و ادامه این روش ضربان
قلب آهســته شده و ذهن آرام میگردد .این روش احساسی مشــابه بودن در کنار ساحل را به
شما میدهد.

درمان سردرد در سه سوت!

پیشــنهاد میکنیم درمان ســردرد خود را با مصرف قرص و مســکن فرامــوش کرده ،این
دستورالعمل ساده را اجرا کنید و در حدود چند دقیقه از سردرد خود خالص شوید.
این متد روشــی ســنتی بوده که تعداد کمی از افراد با آن آشــنا هستند و پیش از آنکه مورد
حمایت واقع شود ،از آن انتقاد میشود.
گفتنی است ،این راه درمانی بسیار ساده است و در این راه به نمک و آب لیمو نیاز دارید.
ابتدا باید مقداری نمک با کیفیت عالی انتخاب کنید ،بهتر اســت از نمک کریســتال استفاده
شــود( .چراکه این گونه نمک حاوی مواد معدنی غنی شــده اســت) این نمک شامل  84نوع
عنصر بســیار مهم است .نکته قابل توجه این است که نمک شما را از سر درد و میگرن نجات
داده و باعث افزایش ســطح سروتونین در خون ،تقویت سیســتم عصبی و ایجاد تعادل محیط
اســیدی-قلیایی میشــود .همچنین شــما به آب لیموی تازه نیاز دارید که آن را با دو قاشــق
چایخوری نمک و مقداری آب مخلوط کرده و به یک باره بنوشــید .اگرچه این نوشیدنی عطر و
طعم ناخوشایندی دارد اما به طور عجیبی عمل میکند.

با استفاده از این پودر به جنگ بیخوابی بروید

پودر کودک دارای اثراتی منحصر به فرد بر ســامت افراد است و دارای کاربردهای منحصر
به فردی است که از آن جمله میتوان به تسکین بثورات جلدی اشاره کرد.
گفتنی اســت ،پودر بچه میتواند پس از شنا و یا تفریح در سواحل شنی دریاها و رودخانهها
سبب تسکین بثورات جلدی و پاک شدن بدن و پاها از شن و ماسه چسبنده و داغ شود.
بررســیها نشــان میدهند ،پودر بچه همچنین میتواند سبب جذب چربی اضافی در ریشه
موها و درمان مشــکل موهای چرب در افراد شــود .همچنین پاشیدن مقدار کمی پودر بچه در
کف کفش میتواند مانع از تعریق پا و ایجاد بوی نامطبوع در کفش شود .همچنین کارشناسان
توصیه میکنند افراد چنانچه دچار مشــکل بیخوابی هستند ،میتوانند با پاشیدن مقداری پودر
بچه به ملحفه و تشک خود با تنظیم کردن دمای تخت از خوابی آرام لذت ببرند.

الگوهای نامناسب زندگی ،پوست را  20سال پیرتر
کرده است

مهرداد افشاریان ،متخصص پوست و مو گفت :استرس و فشارهای روحی و روانی ،خستگی
و کار زیاد ،اســتعمال دخانیات و مواد مخدر به ویژه سیگار ،رژیمهای غذایی نامناسب و سخت،
اســتفاده غیر اصولی از کرمها و فرآوردههای بهداشــتی و نور خورشید از مهمترین عوامل بروز
چین و چروکهای پوستی و در نتیجه پیری زودرس است.
وی با اشاره به تاثیر چشمگیر سیگار ،تغذیه نامناسب و برخی از مواد و لوازم آرایشی در بروز
پیری زودرس پوست ،تاکید کرد :متاسفانه الگوهای نامناسب زندگی که به مهمترین آنها اشاره
شد ،تاثیرات منفی زیادی بر روی پوست بدن گذاشته و با افزایش روند بروز چین و چروکهای
پوســتی و بسیاری دیگر از عارضهها و آســیبها ،پوست بسیاری از انسانها را تا حدود  20سال
پیرتر کرده اســت .افشــاریان یادآور شــد :بافتهای ماهیچهای صورت در افرادی که ورزش
نمیکنند ،سریعتر از دیگران کیفیت خود را از دست میدهند و منقبض میشوند.
وی خاطر نشــان کرد :کشــیدن طبیعی عضالت صورت و نرمشهای صورت ،از مهمترین
اقدامات جهت درمان و پیشگیری از بروز چین و چروکهای پوستی و پیر تر شدن پوست است.

شناسایی اولین ماده غذایی که جنین میخورد

پژوهشگران دانشگاه منچستر به تازگی دریافتهاند جنین در ماه اول بارداری مادر نوعی ماده
غذایی دریافت میکند که دانشمندان نام «شیر رحم» را بر روی آن گذاشتهاند.
گفتنی است ،بر اســاس تحقیقات در طول  11هفته اول بارداری در رحم مادر مواد قندی و
پروتئینی ترشح میشود که به رشد جنین کمک می کند .بررسیها نشان میدهند ،این یافتهها
می تواند برای بهبود درمان توسط روش  IVFو عدم شکست آن مورد استفاده قرار بگیرد.
این ماده غذایی یا  HistiotroPheســبب تامین انرژی و ساخت بلوکهای بیوشیمیایی
در بدن نوزاد میشود .پزشکان این نتایج را با انجام اسکن کامپیوتری از جنین در حال رشد در
رحم مادر و بررسی و غربالگری نوع ماده تغذیهای او بدست آوردهاند.
پروفسور «گراهام برتون» فیزیولوژیست باروری در دانشگاه کمبریج اعالم کرده است برای
نخســتین بار در ســال  2002دریافتهاند چند هفته اول بارداری یک مرحله حیاتی برای رشد و
نمو جنین است.
بر اســاس این تحقیقات پس از گذشــت  11هفته از شکل گیری جنین سطح این ترشحات
کاهش مییابد زمانــی که اندازه جنین به حد کافی برای دریافت مواد مغذی از طریق بند ناف
مادر رســیده باشــد .پژوهشگران امیدوار هستند کشــف این مطلب باعث کمک به نگهداشتن
نوزادانی شود که از طریق  IVFبدنیا آمدهاند و یا مادرانی که سابقه سقط جنین مکرر داشتهاند.

هنگام خرید مواد غذایی ،به ارزش غذایی آنها توجه کنید

مسعود کیمیاگر ،متخصص تغذیه با اشاره به ارزش پایین غذایی مواد تولید شده در کارخانهها
اظهار کرد :مواد غذایی ســاده و بدون افزودنی نسبت به نوع فرآوری شده آن فواید بیشتری از
لحاظ تغذیهای دارد و مواد غذایی فرآوری شده ارزش غذایی کمتری دارند و باید سعی کنیم از
مواد غذایی بدون مواد افزودنی استفاده کنیم.
وی ادامــه داد :در هنــگام خرید مواد غذایی باید به تاریخ تولید و مصرف ،نوع بســته بندی
و کارخانــه تولید کننده آن توجه کنیم و از مواد غذایی اســتفاده شــود کــه داخل فریزرها و
یخچالهای استاندارد نگهداری میشوند.
این متخصص تغذیه افزود :استفاده از سبزیجات تازه نسبت به نوع کنسرو شده و فریزر شده
آن ارزش غذایی باالتری دارند و نباید بیش از  48ساعت از زمان نگهداری سبزیجات بگذرد به
دلیل آنکه در طی این مدت ویتامینهای موجود در ســبزیجات از بین میرود و این سبزیجات
ارزش غذایی خود را از دست میدهند.
کیمیاگر توصیه کرد :مصرف غذاهای تازه و ســالمتر را نسبت به نوع فرآوری شدهی آن در
کارخانهها ترجیح بدهیم زیرا این مواد غذایی ترکیباتی چون ســدیم ،نیتریت و نیترات دارند که
از مضرات استفاده از این مواد به شمار میرود.
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حتمــ ًا میدانید که یکــی از عوامل اصلی پیری
ســلولهای پوســتی ،نــور آفتاب اســت .در واقع
اشــعههای ماورای بنفش خورشــید در پوست نفوذ
کرده و در پی آن ســر و کلهی چیــن و چروک و
مشکالت دیگری پوســت پیدا میشود .اما از آنجا
که بشــر میل زیادی بــه جوان نگه داشــتن جلد
خود دارد تمام تالش خــود را برای محافظت خود
از این اشــعههای مــاورای بنفش انجــام میدهد.
واقعیت این اســت که چین و چروک پوســتی دیر
یا زود روی پوســت همهی مــا نقش میبندد .تنها
کاری که از دســت ما برمیآید (بهجای بوتاکس و
صرف هزینههای هنگفت) این اســت که با مصرف
آب کافی و مواد غذایی مناســب ،پوست خود را در
برابر اشعههای ماورای بنفش خورشید قویتر کرده
و پیدایش این چین و چروک را به تعویق بیندازیم.
با ما همراه باشید تا با مواد غذایی مفید برای مقابله
با نور آفتاب بیشتر آشنا شوید.
دالیل اصلی پیری پوست
اولیــن عامل پیــری زودهنگام پوســت عوامل
ژنتیکی اســت .بهتر است پوســت پدر و مادر خود
را با دقت بیشــتری نگاه کنید تا متوجه شــوید در
آینده چگونه پوســتی خواهید داشت .دومین عامل
اصلی پیری ســلولهای پوســتی ،نفوذ اشعههای
ماورای بنفش ( )UVاســت .مصرف دخانیات نیز
از عوامل پیری زودهنگام پوســت اســت .پوســت
افراد سیگاری  300برابر بیشــتر از غیرسیگاریها
دچار چین و چروک میشــود .در مورد ژنتیک کار
چندانی از دســتتان برنمیآید ،اما الزم اســت که با
دو عامل بعدی یعنی اشــعههای مــاورای بنفش و
دخانیات مقابله کنیــد .برای این کار باید با مصرف
مواد غذایی مناسب پوســت خود را تقویت کرده و
همچنین بهطور مرتب کــرم ضدآفتاب بزنید .دوم
اینکه سیگار را ترک کنید.
یار شمارهی یک :فالوونوئیدها
کاکائو و چای ســبز دو مادهی غذایی سرشار از
فالوونوئیدها هســتند و تأثیر آنها در محافظت از
پوست به اثبات رســیده است .به عقیدهی محققان
مصرف کاکائو (با درصــد باال) بعد از  6هفته حدود
 15درصــد و بعــد از  12هفته حــدود  25درصد
التهابهای ناشی از نور خورشید را کاهش میدهد.
عالوه بر این مصرف عصارهی چای ســبز به میزان
همواره این هشــدار وجود داشته که رژیم غذایی
پرچرب موجب افزایش خطر بروز مشکالت سالمتی
نظیر بیماری قلبی و ســکته مغزی میشــود ،اما در
حال حاضــر این نگرانی وجــود دارد که رژیمهای
غذایی پر از چربی ممکن اســت باعث افزایش بروز
افسردگی و ســایر اختالالت روانپزشکی در افراد
شود.
مطالعه جدید با عنوان «روانپزشکی بیولوژیکی»،
این احتمــال را افزایش میدهد کــه رژیم غذایی

طعم دهان توســط ســاختارهای ویژه ای به نام
جوانه های چشــایی احســاس می شــود .به طور
متوســط ده هزار جوانه چشایی در دهان وجود دارد
که اکثر آنها روی زبان قرار گرفته اند ،اما برخی نیز
در سقف دهان و در پشت حلق واقع شده اند.
هــر یک از ایــن جوانــه های چشــایی حدود
 50سلول گیرنده حســی دارد که به نوشیدنی ها و
غذاها واکنش نشــان می دهند .جوانه های چشایی
به پنج طعم اصلی حساس هستند :شیرینی ،ترشی،
شوری ،تلخی و اومامی (طعم گوشتی /لذیذ).
بزاق موجود در دهان ،مواد شــیمیایی موجود در
غذا و نوشــیدنی هایی را کــه مصرف می کنیم ،در
خود حل می کند و پرزهای چشــایی کوچک روی
ســلول های گیرنده ،پیام هایی به مرکز چشایی در
مغز ارسال می کنند.
بــو نیز نقش مهمی در چشــایی ما ایفا می کند.
پوشــش داخلی بینی حاوی ســلول های گیرنده بو
اســت که بوی غذاها را می گیرند و این دو حس در
کنار هم کار کرده و طعم های گوناگون را شناسایی
می کنند .حس چشایی بســتگی به ترکیب غذا نیز
دارد .اگر غذای شیرین را پس از بلع غذای بی مزه،
بخورید ،طعم آن شیرین تر احساس می شود.
اگر به خوردن یک نوع غذا پشــت سر هم ادامه
دهید ،کاهش رضایت از طعم را احســاس می کنید
که به علت سازگاری و انطباق با مزه آن غذاست.
چــه چیزهایی می توانــد موجب تغییر
چشایی شود؟
جوانه های چشایی دائما در حال جایگزین شدن
هستند .بنابراین تغییر در سالمت بدن ،تغذیه ،داروها،
هورمون ها و سن همگی می توانند بر عملکرد آنها
تاثیر گذاشــته و باعث شوند غذاها بی مزه یا مشابه
به نظر برســند یا طعم بد ،شیرین ،گچی ،خونمانند
یا طعم های نامطلوب دیگر در دهان ایجاد کنند.
از جمله دالیل احتمالی طعم های غیر طبیعی در
دهان عبارتند از:
عدم رعایت بهداشــت دهان :بهداشــت
ضعیف دهان می تواند به معنای بروز مشکالت لثه
و دندان مانند ژنژیویت باشد که موجب طعم بدن در
دهان می شود.
عفونــت دســتگاه تنفســی فوقانی:
ســرماخوردگی ،آلــرژی و ســینوزیت از جملــه
بیماری هایی هســتند که موجب احتقان مسیر بینی
و کاهــش حس بویایی می شــوند و به این ترتیب
توانایی چشیدن طعم ها کاهش می یابد.
بارداری :در مراحل اولیه بارداری ،برخی از زنان
متوجه می شوند حس چشایی شان تغییر کرده است.
ممکن اســت طعم فلزی عجیب در دهان احساس
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سال بیستم

شماره 5476

مواد غذایی ،سدی در برابر
اشعههای ماورای بنفش

 300میلیگــرم و دو مرتبــه در روز باعث افزایش
میزان پروتئینهای پوست یعنی االستین و کالژن
میشود .توجه داشته باشــید که آنتیاکسیدانهای
چای سبز با آنزیمهایی که کالژن پوست را تخریب
کرده و باعث چین و چروک میشوند مقابله میکند.
بنابراین توصیه میکنیم روزانه چند تکه شــکالت
ســیاه (با درصد کاکائوی باال) میــل کنید و یا چند
فنجان چای سبز بنوشید.
یار شمارهی دو :خانوادهی کاروتنوئیدها
کاروتنوییدهــا به خانوادهی مــواد مغذی گیاهی
تعلــق دارند کــه حداقــل  600ترکیــب از جمله
بتاکاروتن ،لوتئین و لیکوپن را دارا هستند.
بتاکاروتن
نتایج یک بررســی عملی نشــان داده است که
مصــرف باالی بتاکاروتن تأثیــر مثبتی در مقابله با
آفتابســوختگی دارد .توصیه میکنیم تا حد امکان
مصرف هویج ،ســیبزمینی ،کدوحلوایی ،اسفناج و
بهطورکلی سبزیجات رنگی را افزایش دهید.

لوتئین
این کاروتنوئید برای محافظت چشــمها در برابر
آبمروارید شهرت خاصی دارد و خوشبختانه پوست
را نیز از آسیب وارده اشعههای ماورای بنفش حفظ
میکند .این ترکیبات مغذی مانع از به خطر افتادن
 DNAشــده و اثرات التهابی اشــعههای ماورای
بنفش را کاهــش میدهند .بهتریــن منابع غذایی
لوتئین ،اسفناج ،کدو ،بروکلی ،ذرت و فلفل دلمهای
ســبز اســت .از دیگر منابع غذایی غیرگیاهی این
ترکیب میتــوان به تخممرغ اشــاره کرد .با وجود
اینکه لوتئین موجود در تخممــرغ بهاندازهی منابع
گیاهی نیست اما جذب آن بسیار باالست.
لیکوپن
بهتریــن منبع غذایــی لیکوپــن گوجهفرنگی،
هندوانه و گریپفروت قرمز یا صورتی اســت .نتایج
بررســیهای بالینی نشان میدهد که هر چه میزان
لیکوپن بدن باال باشد احتمال قرمزی پوست کاهش
پیدا میکند.

تأثیر رژیم غذایی پرچرب در بروز اختالالت روانی
پرچرب موجب تغییر در ســامت و رفتار میشــود؛
ایــن تغییرات تا حدودی ناشــی از تغییر در ترکیب
باکتریهای موجود در روده موسوم به «میکروبیوم
روده» است.
میکروبیوم انســانی متشــکل از هزاران میلیارد
میکروارگانیزم است که بسیاری از آنها در مجرای
گوارشی مســتقر هستند .این ریزاندامگان همزیست

برای عملکرد عادی فیزیولوژیکی الزم هســتند .با
این حال ،مطالعــه تحقیقاتی جدید بیان میکند که
تغییر در میکروبیوم ها میتواند زمینهساز ابتالی فرد
به بیماری از جمله اختالالت روانی و عصبی باشد.
طبــق این مطالعــه ،رژیمهــای غذایی پرچرب
موجب بروز چندین اختالل در رفتار از جمله افزایش
اضطــراب ،حافظه ضعیــف و رفتارهــای تکراری

اگر دهانتان بدمزه است

کنند ،یا برخی نوشــیدنی ها و غذاهایی که ســابقا
برایشــان لذتبخش بودند ،ناگهان ناخوشایند به نظر
برسند .همچنین فرد ممکن اســت از غذاهایی که
پیش از این خوشش نمی آمد ،لذت ببرد.
شــیمی درمانــی و داروهــای درمان
بیولوژیکی :افرادی که با این داروها تحت درمان
سرطان قرار می گیرند ،ممکن است طعم عجیبی در
دهان حس کنند که مزه فلزی ،تلخ یا شور است.
مصرف داروهای دیگر :برخی از داروهایی که
برای درمان آلرژی ،آلزایمر ،آنمی (کم خونی) ،آسم،
فشار خون ،گلوکوم (آب ســیاه چشم) ،پارکینسون،
نقرس ،آرتروز روماتیسمی ،اسکیزوفرنی و مشکالت
تیروئید مصرف می شوند و نیز آنتی بیوتیک ها (مانند
مترونیــدازول) ،ضد قارچ ها ،کورتیکواســتروئیدها،
دیورتیک ها و چسب های نیکوتین می توانند طعم
بد و غیرطبیعی در دهان ایجاد کنند.
بیماری ها :خشکی دهان به علت کم آب شدن
بدن یا آسیب غدد بزاقی می تواند به طعم فلزی در
دهان منجر شود .در افرادی که به دیابت یا بیماری
تیروئید ،کبد یا کلیه مبتال هســتند ،و نیز افرادی که
ام اس ،فلج صورت یا سکته مغزی دارند ،مشکالت
طعم دهان محتمل تر است.
سوء هاضمه در نتیجه بیماری ریفالکس مری به
معده نیز می تواند طعم شــیرین یا اسیدی در دهان
ایجاد کند.
پیری یا ســوء تغذیه :طعم شــیرین و شور

اغلب با تغذیه نامناسب یا پیری ،کاهش می یابد.
سندرم ســوزش دهان :ایــن وضعیت که
به نام هــای گلوســودینی ( ،)glossodynia
گلوسوپیروز (  ،)glossopyrosisاستومودینی
( )stomodyniaو دیسستزی دهان نیز شناخته
می شــود ،با حس مداوم سوزش در لب ها ،زبان یا
جای دیگری دهان مشخص می شود.
ایــن وضعیت می توانــد با طعم تلــخ یا فلزی
نامطلــوب در دهان یا کاهش حس چشــایی همراه
باشد.
عمل جراحی :جراحی هایی که در دهان ،بینی
و حلق انجام می شــود ،مــی توانند به عصب های
جوانه های چشایی یا غدد بزاقی آسیب وارد کنند.
اختالالت چشایی :نادر هستند ،اما برخی افراد
به صورت ارثی ممکن است ناتوانی بویایی یا چشایی
را تجربه کنند.
ضعف چشایی به کاهش حس چشایی و اختالل
چشــایی یک طعم غیرطبیعی اشــاره دارد .احتمال
این که اختالالت بویایی مسئول مشکالت چشایی
مزمن باشند ،بیشتر است.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟
طعــم های غیرطبیعی به علت عفونت دســتگاه
تنفســی فوقانی یا مصرف دارو ،باید طی چند روز تا
چند هفته پس از رفع عفونت یا قطع مصرف دارو و
در صورتی که به علت بارداری باشد ،معموال پس از
سپری کردن سه ماهه اول بارداری ،برطرف شود.
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یار شمارهی سه :ویتامین E
نتایج بررسیها نشان میدهند که ویتامین  Eبه
همراه آنتیاکســیدانهای دیگر مانند سدی در برابر
اثرات ماورای بنفش خورشید عمل میکند .بهترین
منابع غذایی این ویتامین عبارت است از روغنهای
گیاهی غیراشــباع مانند روغن جوانهی گندم ،روغن
آفتابگــردان و همچنین بادام ،فندق ،دانهی میوهی
درخت کاج و تخمهی آفتابگردان.
یار شمارهی چهار :رژیم مدیترانهای
نتایج پژوهشــی که در ســال  2001انجام شده
است نشان داد افراد ســالمندی که چین و چروک
کمتری روی پوســت دارند مشتری دائم سبزیجات،
روغنزیتــون و حبوبات بودهاند .این افراد گوشــت
قرمز (بخصوص سوسیس و کالباس) ،مواد قندی و
شیرین (نوشیدنیهای گازدار ،شیرینی جات ،بستنی)،
ســیبزمینی و محصوالت لبنــی پرچرب کمتری
مصرف کردهاند .البته نیازی نیســت که بهطورکلی
گیاهخوار شوید و دست از مصرف گوشت و لبنیات
بردارید ،اما بهتر اســت بدانید که مصرف سبزیجات
بیشــتر در پی گرفتــن رژیمی ماننــد رژیم غذایی
مدیترانــهای کمک زیادی به افزایش اســتحکام و
جوانی پوست میکند.
رنگ و روی بهتر با کاروتنوئیدها
خیلی از خانمها حتی در حین خرید لوازم آرایشی
نیز به ســراغ کرمهای هلویی رنگ میروند .بدون
شــک افرادی که هویج بیشــتری مصرف میکنند
پوســت خــوش آب و رنگتری دارنــد .نتایج یک
پژوهــش اخیر نشــان میدهد که بــا مصرف زیاد
میوهها و ســبزیجات سرشــار از کاروتنوئید ،رنگ
پوست شادابتر و خوش آب و رنگتر خواهد شد.
حرف آخر
حرف آخر اینکه باید پوســتتان را به دو شــیوه
حفاظت کنید :اول با مصرف مواد غذایی ســالم که
سالمت درونی و عمومی بدن را ارتقا میدهد .دوم با
استفاده از کرمهای ضدآفتاب که پوست را از بیرون
محافظت کرده و تأثیر اشــعههای ماورای بنفش را
کاهش میدهد .برای افزایش محافظت پوســت در
برابر پیری زودهنگام ،سالم بخورید و کرم ضدآفتاب
با  SPFمناســب بزنیــد .در این صورت عالوه بر
داشتن پوستی شاداب ،خطر ابتال به سرطان پوست
را نیز کاهش میدهید.
میشــود .همچنین باعث ایجاد التهاب در مغز شده
که از نشانههای آن ،تغییرات رفتاری در فرد است.
دکتــر «جان کریســتال» ،عضو تیــم تحقیق،
در ایــن باره میگوید« :ایــن مقاله بیان میکند که
رژیمهــای غذایی پرچرب به ســامت مغز و روان
آســیب میرســانند ،که این مســئله تا حدودی به
دلیل اختالل در رابطه همزیســتی بین انســانها و
میکروارگانیزم هایی اســت کــه در مجاری معده و
رودهای ما مستقر هستند».

اما اگر تغییر بلندمدتی در حس چشــایی احساس
کردید ،به پزشــک مراجعه کنید .پزشــک عمومی
احتماال شــما را به متخصص گوش و حلق و بینی
ارجاع می دهد.
توانایی شناســایی طعم ها را می توان با استفاده
از محلول های مختلــف در نواحی مختلف دهان و
زبان امتحان کرد.
ساکروز سلول های گیرنده شیرینی ،کلرید سدیم
طعم شور ،کنین طعم تلخ و سرکه یا اسید سیتریک
طعم ترش را مشخص می کند.
آزمایش خون برای کمک به تشــخیص ممکن
است توصیه شود .در صورتی که درمان الزم باشد،
شیوه آن به دلیل کاهش حس چشایی بستگی دارد.
بزاق مصنوعی ممکن اســت در موارد خشــکی
دهان توصیه شــود ،یا ممکن است تجویز بلندمدت
دارو ،بــه داروهایــی که همین عوارض را نداشــته
باشند ،تغییر داده شود.
در دوره ای که حس چشایی تغییر کرده
است ،چه اقدامی می توانیم انجام دهیم؟
در اینجا چند توصیــه برای کمک به لذت بردن
از غذا (در صورت تغییر موقت حس چشــایی) آمده
است:
 اگر طعم همه غذاها برایتان مانند هم اســت،غذاهایی با طعم قوی تر مصرف کنید.
 با استفاده از گیاهان معطر ،سس و ادویه طعمبیشتری به غذاها بدهید.
 گوشــت قرمز را در سرکه یا آب میوه بخوابانیدیا آن را با ســس کاری یا ســس شــیرین یا ترش
مصرف کنید.
 غذاهای ســرد ممکن اســت طعم بهتری ازغذاهای گرم داشته باشند.
 ترشی یا شــور برای افزایش طعم در کنار غذامصرف کنید.
 اگر قهوه یــا چای معمولی برایتان طعم خوبیندارد ،آب لیمو یا چای سبز را امتحان کنید.
 نوشــیدنی های گازدار یــا زنجبیلی که طعمقوی تری دارند ممکن است برایتان جالب تر باشند.
 مقــدار زیادی آب خالص بنوشــید .می توانیدمقداری آب لیموی تازه نیز به آن اضافه کنید.
 مرکباتی ماننــد پرتقال ،گریپ فروت و کیویمی توانند مفید باشند.
 جویــدن آدامس بدون قند یا مکیدن آب نباتسفت ممکن است مفید باشد.
 دندان هایتان را دو تا ســه بار در روز مسواکبزنید .هنگام مســواک ،زبان تــان را نیز به آرامی
مســواک بزنیــد .اســتفاده روزانه از نــخ دندان به
خصوص بعد از غذا را فراموش نکنید.

