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خشکبارهایی از جنس فشارخون

مصــرف زیاد   تنقــات د  ر عید  
باعث بروز برخی مشــکالت معد  ه و
رود  ه د  ر انســان می شود   .د  ر واقع
خشــکبار نظیر باد  ام ،فند  ق و گرد  و
از عناصر کمیاب محسوب میشوند  
و مصرف آنها به تمامی سنین افراد  
جامعه توصیه می شود  .
البته الزم به ذکر اســت ،مصرف
تنقــات باید   با حجــم کم مصرف
شــود   چرا که مصرف بیش از اند  ازه
آن می توانــد   باعث اختالالت د  ر بد  ن افراد   شــود   و د  ل د  رد   ایجاد   کند   .مصرف بســیار تخمه
ژاپنی و انواع آنها می تواند   باعث فشــار خون ،چربی زیاد   و چاقی بیش از اند  ازه گرد  د   ،د  ر واقع
تا حد  ود  ی مصرف خشــکبار الزامی اســت و مصرف بیش از اند  ازه آن موجب بروز بیماریهای
خطرناک میشود  .
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لوازم شخصی که هرگز نباید قرض دهید

عواملی که به جنین آسیب می رسانند  

محققــان د  ر جد  ید  تریــن
پژوهشهای خود   د  ریافتهاند   بروز
پیــری میتوانــد   از د  وران جنینی
روند  ی رو به پیشرفت د  اشته باشد  
و باعث شود   سن سلولهای جنین
سریعتر از سن بیولوژیک او شود  .
گفتنی است :بر اساس تحقیقات
اضافــه وزن ماد  ر و یا اســتعمال
د  خانیــات د  ر د  وران بــارد  اری د  ر
تخریــب و آســیب رســاند  ن به
 DNAسلولی جنین موثر است.
پژوهشــگران همچنین اعتقاد   د  ارند   مصرف ســیگار میتواند   باعث محد  ود   شــد  ن د  ریافت
اکسیژن از طریق بند   ناف جنین شود   و به این ترتیب روند   رشد   او را با اخالل مواجه کند  .
چاقی و اضافه وزن ماد  ر د  ر د  وران بارد  اری نیز میتواند   د  ر د  ریافت کم اکسیژن به جنین موثر
باشد   و حتی باعث بروز شرایطی چون پره اکالمپسی د  ر د  وران بارد  اری شود  .
خانم ها باید   قبل از بارد  اری نظارت د  قیق بر وزن خود   د  اشته باشند   تا د  چار اضافه وزن حین
بارد  اری نشــوند   و د  ر حین بارد  اری نیز با تغذیه سالم ،ورزش و تنفس هوای پاک کنترل د  قیقی
بر سالمت خود   و جنین د  اشته باشند  .
ید  هد   چاقی د  ر د  وران بارد  اری اثرات طوالنی مد  ت بر
تحقیقات همســو همچنین نشــان م 
روی قلب جنین د  ارد   و باعث افزایش خطر ابتال به بیماریهای قلبی مزمن د  ر بزرگســالی نوزاد  
میشود  .

رازی که با د  انستن آن فرزند  ی باهوش خواهید  
د  اشت

پژوهشــگران اعــام کرد  هاند  
کم آبــی د  ر بد  ن مــی تواند   باعث
کاهش سطح هوش به صورت موقت
د  ر افراد   شود   .گفتنی است ،براساس
جد  ید  تریــن پژوهشها  حــد  ود   75
د  رصد   از حجم مغز را آب تشــکیل
د  اد  ه است و هنگامی که بد  ن د  چار
کم آبی میشــود   مغز افراد   منقبض
میشود  .
ید  هند   براساس
بررسیها نشان م 
تحقیقات محققان ایاالت متحد  ه بر
روی کود  کان  9الی  11ســاله د  بستانی کم آبی میتواند   د  ر کاهش عملکرد   آنها موثر باشد   .کم
آبی همچنین میتواند   باعث افزایش خستگی ،سرد  رگمی و کاهش سطح هوشیاری د  ر افراد   نیز
شود   .اما به محض مصرف مایعات حالت کاهش عملکرد   ذهنی فوری از بین میرود   .کارشناسان
براین اســاس مصرف مایعات ،خوراکیهای حاوی میوه های با بافت مایع را برای افزایش توان
ذهنی به عنوان یک راهکار به والد  ین توصیه اکید   میکنند  .
پژوهشــگران انواع میوه ها ،ســبزیجات ،آبمیوههای طبیعی ،گروه مرکبــات از جمله نارنگی،
پرتقــال و گریپ فروت را برای حفظ میــزان آب بد  ن و جلوگیری از به هــم خورد  ن الکترولیز
ید  انند   .مصرف میوههای آب د  ار د  ر کنار نوشــید  ن آب و اجتناب از
ارگانهای بد  ن مناســب م 
نوشــابههای گازد  ار و شیرین میتواند   عالوه بر تامین آب بد  ن مانع از افزایش قند   خون و به تبع
آن ابتال به د  یابت ،چاقی و سایر بیماریها د  ر بزرگسالی شود  .

آب لیموهای تقلبی به هیچ وجه خطر زا نیستند  

رســتگار رئیــس آزمایشــگاه
مرجــع ســازمان غــذا و د  ارو با
اشاره به جزئیات آبلیموهای تقلبی
گفــت :آبلیموهایی کــه د  ر رد  هی
محصوالت تقلبی قرار گرفتند   طبق
بررســیها برای افزایش حجم به
آنها آب اضافه شــد  ه و یا رنگها و
اسانسهای غیرمجازی که استفاد  ه
از آنهــا د  ر مواد   غذایی د  یگر مجاز
است ،د  ر تولید   آبلیموها به کار برد  ه
بود  نــد   .وی تصریح کرد   :البته با توجه به اینکه برای د  اشــتن یــک لیتر آبلیمو 2 ،یا  3کیلو لیمو
نیاز اســت و بسیاری از محصوالت قیمتشان با قیمت مقد  ار لیموهای مورد   نیاز همخوانی ند  ارد  ،
پر واضح اســت تقلب صورت گرفته است از طرفی برند  هایی که رد   شد  ند   ،کمترشان از برند  های
معروف بود  ند   و بیشتر نمونههایی تقلبی اعالم شد  ند   که قد  مت کمتری د  ارند  .
رستگار د  ر پاسخ به علت وجود   آرم استاند  ارد   روی برچسب محصوالت تقلبی گفت :نمونههایی
از این شــرکتها که د  ر ابتد  ا برای اخذ مجوز مورد   آزمون قرار گرفتند   هیچ مشــکلی ند  اشتند و
صد   د  رصد   طبیعی بود  ند   .از آنجایی که پس از تولید  ات متعد  د   ما به صورت تصاد فی محصوالت
ید  هیم متوجه شــد  یم که د  ر تولید  ات برخی شرکتها مالکهای فنی و
را مورد   آزمایش قرار م 
بهد  اشتی رعایت نمیشود  .
رئیس آزمایشــگاه مرجع سازمان غذا و د  ارو تاکید   کرد   :فرآورد  ه  هایی که این شرکتها برای
تولید  اتشان اســتفاد  ه کرد  ند   صد  مات جد  ی روی ســامت وارد   نمیکنند   اما کیفیت را کاهش
ید  هد   اثر مغزی ،خواص آنتی اکســیدا نی و انواع ویتامینهــا د  رون آبلیمو کاهش مییابد   اما
م
خطر زا نیستند  .
ید  هد   فقط  2تا  3نمونه از رنگهایی که د  ر آبلیمو
وی خاطر نشــان کرد   :بررسی ها نشــان م 
غیرمجاز است ،استفاد  ه کرد  ه اند   و بیشترین تقلبات اضافه کرد  ن آب و اسید   سیتریک بود  ه است
البته استفاد  ه از این رنگهای غیر مجاز هم برای سالمتی ضرر ند  ارد  .

معاینات مکرر و انجام به موقع ماموگرافی
تنها راه کشف سرطان سینه

یک فوق تخصص جراحی ســینه گفت :هیچ راهی به جز معاینات مکرر توسط پزشک و انجام
به موقع ماموگرافی برای کشف زود  رس سرطان سینه وجود   ند  ارد  .
زهرا نفیسی گفت :سرطان سینه شایعترین سرطان بین بانوان ایران و اکثر کشورهای د  نیاست؛
از هر چهار خانومی که مبتال به سرطان میشوند   یک نفر د  رگیر سرطان سینه است.
وی افزود   :البته خوشبختانه این آمار هنوز از آمار جهانی کمتر است بطوریکه د  ر کشور ما میزان
بروز سرطان حد  ود    30است و د  ر برخی کشورهای غربی بیش از  80د  رصد   است.
نفیســی ،تصریح کرد   :این بیماری عالِئم اولیه مشخصی ند  ارد   و اگر افراد   مراجعه به پزشک
جراح ند  اشته باشند   اغلب پس از یک د  وره طوالنی و با بزرگ شد  ن تود  ه و لمس تود  ه توجهشان
به آن جلب میشود   .وی با بیان این مطلب که تمام تالش جهت آگاه سازی افراد   بد  ین منظور
است که بیماری د  ر مراحل اولیه کشف شود   ،افزود   :هیچ راهی به جز معاینات مکرر توسط پزشک
و انجام به موقع ماموگرافی برای کشف زود  رس نیست.

همــه ی ما د ر کنار افراد د یگــر زند گی می کنیم،
مانند اعضای خانواد ه یا د وستان صمیمی که معاشرت
یــا صمیمیت زیاد با آنها باعث می شــود که خیلی از
ما حاضر شویم لوازم شــخصی و بهد اشتی مان را د ر
اختیارشان قرار د هیم.
بــه هر حال همه ی ما به این افــراد اعتماد د اریم
و د ر نگاه اول به نظر می رســد مشکل چند انی به بار
نمی آید  ،اما د ر پس این سخاوت و مهربانی امکان د ارد
که برخی از بیماری ها و عفونت ها منتقل شوند  .شما
که نمی د انید د ر بد ن طرف مقابل چه می گذرد .
مشکل اینجاســت که برخی افراد د رک د رستی از
لوازم شخصی ند ارند و گاهی وقتها نیز بد ون اجازه ی
شما و احتماال د ور از چشم تان از وسایل شما استفاد ه
می کنند  .اما باید حواســتان جمع باشد  .د ر این مطلب
مهم ترین وســایلی که نباید به بقیــه قرض د هید را
معرفی می کنیم.
حوله
د ر اکثــر خانــه ها مــی بینیم که یــک حوله د ر
د ستشــویی آویزان شــد ه و همه ی اهل خانه و حتی
مهمان ها نیز از آن اســتفاد ه می کنند  .این کار اشتباه
اســت .عالوه بر این ،حوله ی حمام نیز کامال شخصی
است و نباید آن را به کسی قرض د اد .
برخی مواد غذای به قدری کالری کمی وارد بدن
می کنند که انرژی صرف شــده برای هضم آن ها به
مراتب بیشــتر از انرژی کسب شده از آن ها است .به
همین دلیل به آن ها مواد غذایی با کالری منفی گفته
می شود .شاخص گلیسمی این مواد غذایی پایین بوده
و فیبر آن ها باالست.
البته این مواد غذایی عاری از کالری نیســتند اما
میزان کالری شــان بسیار اندک اســت .نتایج هیچ
پژوهش علمی اثبات نکرده اســت که با مصرف این
مواد غذایی می توان یک شبه مانکن شد؛ اما مصرف
این مــواد غذایی به خصوص بــه صورت خام نقش
زیادی در مصرف انرژی بیشــتر ،بهبود سوخت و ساز
بدن و ترشــح آنزیم های گوارشی دارد که به تجزیه
چربــی ها کمک زیادی می کنند .در این مطلب مواد
غذایی با کالری منفی را بیشــتر معرفی می کنیم تا
از آن ها برای افزایش ســوخت و ساز بدن و داشتن
تغذیه ای سالم تر استفاده کنید.
خیار
 95درصد کل وزن خیار از آب تشکیل شده است.
این میوه کالری اندکی دارد (هر  100گرم  12کالری)
و برای افرادی که رژیم گرفته اند و یا نگران تناســب
اندامشان هستند فوق العاده است.
کاسنی فرنگی یا آندیو
کاسنی فرنگی سرشار از فیبر ،منبع ویتامین  B9یا
همان اســیدفولیک و ویتامین  Cاست .در عین حال
کارشناسان هشد ار مید هند مصرف زیاد آب پرتقال
میتواند منجر به آســیب  DNAسلولهای پوستی و
حتی بروز سرطان پوست د ر افراد شود .
گفتنی است ،د ر عوض کارشناسان توصیه میکنند
افراد مرکبات را به صورت پالم ،یعنی به همراه پوست
و گوشت میوه مصرف کنند و تا د و ساعت پس از آن از
قرار گرفتن د ر معرض نورخورشید  اجتناب کنند .
بررســیها نشان مید هند  ،بر اســاس مطالعات تا
د و ســاعت پس از خورد ن مرکبات  DNAسلولی د ر
مقابل آسیبها د چار ضربه پذیری است.
کارشناسان یکی از بهترین میوه ها برای محافظت
د ر برابر ســرطان و بیماریهای قلبی را انواع توتها
معرفی کرد هاند  .توتها میتوانند د ر برابر ســرطان و
بیماریهای قلبی از طریق تقویت سیستم ایمنی بد ن
و نیز حفظ سالمت کبد و مغز موثر باشند .
بر اســاس پژوهشها گیاهان و اد ویه جات د ر رد ه
د وم پس از توتها به لحاظ میزان آنتی اکسید ان قرار
د ارند .
رنگهــای شــفاف فلفل د لمهای سرشــار از
بهترین مواد مغذی اســت .فلفــل د لمهای منبعی
غنی از ویتامین آ و ویتامین سی است كه هر د وی
آنها آنتیاكســید انهایی قوی هستند .هر د وی این
آنتیاكســید انها بر روی راد یكالهای آزاد كه اثر
تخریبی روی سلولها د ارند  ،تاثیر میگذارند .
فلفلد لمــه ای قرمز پتاســیم کمــی د ارد و
یک منبــع عالی از ویتامین هــا  Cو ، A ، B6
اســید فولیک وفیب ر اســت ،فلفل د لمه ای قرمز
حاویلیکوپین ،آنتی اکســید انی است که از شما
د ر برابرسرطان های خاص محافظت می کند .
بــه عــاوه ایــن ســبزی د ارای خــواص

از آنجایی که حوله ی حمام معموال نم د ار و خیس
اســت ،می تواند محل خوبی برای رشــد میکروب ها
باشد  ،بخصوص اگر عاد ت د ارید آن را د ر د اخل حمام
نگــه د ارید  .لذا باید بعد از حمــام ،حوله را د ر معرض
هوای آزاد و زیر آفتاب خشک کنید .
یاد تان باشــد هــر از گاهی حوله ی حمــام را نیز
بشــویید  .د ر غیر این صورت حوله تان تبد یل به محل
امنی برای رشد عوامل بیماری زا مانند قارچ ها می شود
و مشکالتی مانند آکنه یا ورم ملتحمه ی چشم بیشتر
به سراغتان می آید .
د ئود ورانت
حتی اگر خواهر ،براد ر یا صمیمی ترین د وســتتان
هم مام (ضد تعریق) شــما را خواست تا به زیر بغلش
بمالد  ،یک «نه» بلند بگویید  .حتی اسپری د ئود ورانت
را نیز مشترک استفاد ه نکنید  ،چون امکان د ارد همین
کار ســاد ه باعث انتقال باکتری ها و بوی بد به ناحیه
زیر بغل ها شود .
مسواک
خوشبختانه به نظر نمی رسد که امروزه کسی حاضر
باشد مســواک خود را به فرد د یگری قرض د هد  .هر
کســی باید مســواک مخصوص خود را د اشته باشد .
البه الی برس این وســیله ،پر از باکتری های د هان

کسی است که از آن استفاد ه می کند .
یاد تان باشد که الزم است هر از گاهی مسواک تان
را ضد عفونی کرد ه و به طور مرتب آن را تعویض کنید .
باوجود اینکــه باکتری های د اخل مســواک معموال
بی ضرر هســتند  ،اما د ر برخی موارد می توانند باعث
بــروز آنفلوانزا ،ســرماخورد گی و د یگــر بیماری های
عفونی شایع شوند .
صابون
خیلی از خانواد ه ها عاد ت د ارند که یک عد د صابون
جامد د ر د ستشویی یا حمام قرار د هند تا همه اعضای
خانواد ه از آن اســتفاد ه کنند  .د رست است که این کار
شــاید صرفه جویی باشد  ،اما اشــتباه بزرگی است .با
اینکه برخی از این صابون ها آنتی باکتریال هســتند ،
ولی باز هم سطح آنها پوشید ه از میکروارگانیسم هایی
است که می توانند مولد بیماری باشند .
اگر صابون د ر یک محیط مرطوب قرار د اشته باشد
این خطر بیشتر اســت ،چون چنین محیط هایی برای
رشــد و تکثیر ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها محل
امن و خوبی اســت .د ر هر حال بهتر است شما صابون
مخصوص خود تان را د اشــته باشــید و از استفاد ه ی
صابون های مشترک خود د اری کنید .
موچین

مواد غذایی با کالری منفی

هر  100گرم از آن فقط  15کالری به بدن می رساند.
کدو
کدوی بخارپز شده در هر  100گرم  23کالری به
بدن می رساند 96 .درصد این سبزی آب است اما در

عین حال سرشار از ویتامین های  C،B3و  Aاست.
لوبیا سبز
لوبیا سبز منبع فیبرها است و باعث احساس سیری
می شود .هر  100گرم از این لوبیاهای تر و تازه فقط

رابطه سرطان پوست با مصرف آب پرتقال

کلیه هایتان درد می کند؟
فلفل دلمه ای قرمز بخورید

ضد عفونیکنند گی نیز هســت .کپسایسین موجود
د ر فلفــل ،به خصوص د ر فلفــل معمولی ،ترکیب
شــیمیایی د ارد که موجب تحریک سیستم ایمنی
شد ه و به این سیســتم د ر حمله به عوامل عفونی
کمک میکنــد  .به عالوه ،ایــن ترکیبات موجب
تحریک معد ه برای ترشــح اسید میشود  ،بنابراین
افراد ی که د ر برنامهٔ غذایی شــان به طور مرتب از

این سبزی استفاد ه میکنند  ،کمتر به بیماریهای
عفونی مبتال میشوند .
د ر بعضــی موارد اســتفاد ه از مشــتقات این
ســبزی بر روی پوســت میتواند سبب عوارض
و حساســیتهایی شــود از این رو به افراد توصیه
میشــود که د ر مصرف اینگونه مشتقات بر روی
پوست د قت بیشتری اعمال کنند .
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بــا وجود اینکه خانم ها بــه راحتی با موچین خود ،
ابروهای د یگران را نیز برمی د ارند  ،و یا د ر آرایشگاه ها
به طور مشــترک از یک موچین استفاد ه می شود  ،اما
بهتر اســت این کار صورت نگیرد  ،چون امکان انتقال
باکتری ها ،ویروس ها و حتی بیماری های قابل انتقال
توســط خون وجود د ارد  .بهتر اســت موچین شخصی
خود تان را د اشــته باشید و حتی د ر آرایشگاه هم از آن
استفاد ه کنید .
ریش تراش یا ژیلت
این ابزار پوست های مرد ه را به همراه موهای زاید و
همچنین باکتری ها از بین می برند  .بنابراین استفاد ه ی
مشــترک از ژیلت یا ریش تراش می تواند کار بســیار
خطرناکی باشد  ،چون امکان انتقال بیماری های خونی
مانند هپاتیت و اید ز وجود د ارد .
کاله معمولی یا کاله کاسکت
کاله و کاله کاســکت رطوبت ایجاد شد ه د ر حین
تعریــق را جذب خود می کننــد  .بنابراین یک محیط
مناسب برای رشد و تکثیر باکتری ها و قارچ ها فراهم
می شود  .این مســئله نیز د یر یا زود باعث بروز شوره
ســر و یا آســیب به پوست سر می شــود  .استفاد ه ی
مشــترک از این وسیله ی شــخصی ،این مشکالت را
انتقال می د هد .
گوشواره
اکثــر د خترهای جوان عــاد ت به ایــن کار د ارند
که گرد نبند  ،گوشــواره و غیره را بــه یکد یگر قرض
می د هند  .اما کمتر کسی است که به ضد عفونی کرد ن
منظم گوشــواره هایش فکر کند  .همین گوشواره های
زیبا می توانند بیماری زا شــوند  ،چــون محل تجمع
باکتری ها محسوب می شوند .
بهتر اســت تــا حد امکان از قــرض د اد ن و قرض
گرفتن گوشــواره ها نیز بپرهیزید  .قبل از اســتفاد ه از
گوشواره بهتر است آن را ضد عفونی کنید .
لوازم آرایشی
قــرض د اد ن و قرض گرفتن لوازم آرایشــی مانند
پود رها ،مد اد ها ،رژ لب و غیره د ر بین خانم ها بســیار
رایج اســت .با وجود اینکه این کار چند ان خطرناک به
نظر نمی رســد  ،اما تماس این لوازم با انواع پوست ها
می توانــد راه انتقال باکتری ها ،قــارچ ها و بیماری ها
باشــد  .هر نوع وسیله ی آرایشــی باید کامال شخصی
باشــد  ،چون د ر تماس مســتقیم با پوست است ،مثال
قرض د اد ن رژ لب می تواند شما را د ر معرض ابتال به
تبخال قرار د هد .
حرف آخر
حرف آخر اینکه هیچ وقت زیر بار قرض د اد ن لوازم
شــخصی خود تان نروید  ،چون امکان د ارد تبعات آن
بیشتر از ناراحتی د وستتان باشد .
 20کالری به بدن می رساند.
اسفناج
اسفناج حاوی آهن و اسیدفولیک است و هر 100
گرم از آن  25کالری به بدن می رســاند .این سبزی
همچنین منبــع خوب فیبرها ،منیزیم و کلســیم نیز
محسوب می شــود .پروتئین های گیاهی موجود در
اسفناج نیز چشمگیر است.
مارچوبه
با  25کالری در هر  100گرم یکی از ســبزیجات
کم کالری و در عین حال سرشار از آنتی اکسیدان را
در اختیار دارید.
گل کلم
هر  100گرم گل کلم  25کالری دارد و منبع خوب
فیبرها و کلسیم محسوب می شود .یار همیشگی ترشی
است و برای تهیه ی غذاهای دیگر نیز مناسب است.
هندوانه
هندوانه حاوی میزان زیادی آب اســت و به همین
دلیل یکی از میوه های کم کالری محسوب می شود.
هر  100گرم از این میــوه فقط  15کالری وارد بدن
می کند.
لیموترش
لیموترش یکی از مرکبات کم کالری و چربی سوز
سرشــار از ویتامین  Cمحسوب می شود و به راحتی
قادر است سموم را از بدن دفع کرده و آن را پاکسازی
کند.
پژوهشــگران بیشــترین میزان آنتی اکسید ان را
د ر میوه تمشــک مید انند  ،ســپس د ر توت فرنگی و
زغال اخته که برای ســامت بد ن بسیار مفید هستند
و باید د ر رژیــم غذایی روزانه قــرار بگیرند  .به گفته
پژوهشــگران مصرف میوههای فریز و منجمد شــد ه
میتواند باعث نابود ی آنتی اکســید انهای موجود د ر
میوه شود و ارزش تغذیهای آن را از بین ببرد .
از جملــه د یگر میوههای مفید بــرای محافظت از
چشم میتوان هویج و انگور سیاه را نام برد که به ویژه
انگور سیاه میتواند برای کاهش عالئم فشار چشم د ر
اثر استفاد ه بیش از حد از کامپیوتر مفید باشد .
زالزالک نیز میوه مفید د یگری برای حفظ ســامت
چشمها است که حاوی رنگد انه آنتی اکسید انی به نام
زیگزانتین است و میتواند د ر برابر ابتال به دژنراسیون
ماکوال از چشم افراد محافظت به عمل آورد .
کارشناســان اعتقاد د ارند با مصــرف صحیح ،به
انــد ازه و به موقع میوهها میتوان از ابتال به بســیاری
از بیماریها جلوگیری کرد .

