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چربی سوزهای خانگی که وزنتان را کم میکند

باشگاه خبرنگاران :مهدی شادنوش
متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره
مصرف انواع چربی ســوزهای طبیعی
بــرای کاهش وزن بیان کــرد :میزان
کالری مواد غذایی اهمیت زیادی دارد
و هیچ چـیز را نمیتوان جایگزین یک
رژیم غذایی متعادل و برنامه ورزشــی
منظم کرد .وی افزود :مصرف ســوپ
یکی از راهکارهایی اســت که تأثیرات
شگرفی در چربی سوزی و کاهش وزن
افراد دارد به طوری که در یک تحقیق
نشــان داده شــده اســت که زنان باید از بین ســه پیش غذا با  ۲۷۰کالری یک مورد را انتخاب
میکردند ،افرادی که ســوپ مــرغ و برنج را انتخاب کردند ۱۰۰ ،کالری کمتر از ســایرین انرژی
دریافت کردند.
وی نوشــیدن آب را یکی دیگر از مواردی معرفی کرد که نقش مهمی در کاهش وزن دارند و
افزود :تحقیقات جدید اشاره بر این دارند که نوشیدن آب ،سبب تسریع کاهش وزن و کاهش اشتها
می شود و با کمک به دفع سدیم و سموم بدن ،نفخ و باد شکم را نیز از بین میبرد.
شادنوش مصرف چای ســبز را روش دیگری برای کاهش وزن و چربی سوزی طبیعی دانست
و گفت ::عصاره چای ســبز ،متابولیســم بدن را افزایش می دهد و به کاهش وزن کمک میکند
همچنین چای ســبز خواص ضد سرطانی نیز در خود دارد و از بروز بیماریهای قلبی نیز جلوگیری
میکند .این متخصص تغذیه و رژیم درمانی مصرف انواع میوهها مانند سیب ،گالبی و گریپ فروت
را در کاهش وزن موثر دانســت و تصریح کرد :گریپ فروت سرشــار از ویتامین  Cاست و باعث
پایین آوردن ســطح انسولین خون میشــود که به کاهش وزن میانجامد ،مصرف سیب و گالبی
که به دلیل فیبر باال و کالری کم باعث میشــود که احساس گرسنگی برطرف شود و فرد غذای
کمتری مصرف کند.
وی با اشــاره به این که هریک از این مواد غذایی مفید برای کاهش وزن ،در معده احســاس
پری ایجاد میکند ،اظهار کرد :میوههای تازه و آبدار ،سبزیجات و سوپ کالریهای موجود در مواد
غذایی را کاهش می دهند و باعث می شــوند با وجود مصرف موادغذایی بیشــتر ،کالری کمتری
دریافت کنید؛ در واقع میوههای پر فیبر ،ســبزیجات و حبوبات دســتگاه گوارش را سالمت و سطح
انسولین خون را در حد تعادل نگاه میدارد که باعث میشود چربی کمتر در بدن ذخیره شود.

عالئمی در کودکان که باید جدی گرفته شوند

بیتوته :وقتی پدر و مادر میشــویم ،ســامت فرزندمان ،یکی از الویتهای زندگیمان میشود.
وقتی آنها به یک بیماری مبتال میشــوند ،نگرانیهای ما افزایــش مییابد چون دیدن رنج و درد
فرزندمان ،به ما این احســاس را میدهد که برای او هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم .به همین علت،
اولین عالمت غیرعادی میتواند فوراً ما را به مطب پزشــک ببرد تا علت را بفهمیم و هر چه زودتر
درمانش کنیم .اما گاهی با وجود تمام دقتها و زیرنظر گرفتنها ،ممکن است یک سری عالئم را
نادیده بگیریم و آنها را مهم و جدی تلقی نکنیم .در این مطلب برخی از عالئم خطرناک را برایتان
میگوییم که هرگز نباید از آنها غافل شوید.
 .۱تب باال
بــرای یک کودک زیر ســه ماهه ،درجه حرارت مقعدی بــاالی  ۳۸درجه خطرناک بوده و باید
هر چه ســریعتر به پزشک مراجعه کنید .برای کودک سه تا شــش ماهه ،تب باالی  ۳۸.۳درجه،
خطرناک تلقی میشود و بعد از آن ۳۸.۸ ،درجه ،خطرناک بوده و باید به پزشک مراجعه کنید .یادتان
باشــد ،عددی که تب سنج نشان میدهد ،تنها عامل مهمی نیست که برای تشخیص بتوان به آن
اکتفا کرد .اگر تب فرزندتان پایین آمده اما همچنان ناخوش است ،به متخصص اطفال مراجعه کنید.
 .۲طوالنی مدت شدن تب
اگر چهار ســاعت بعد از استفاده از داروهای تب بُر ،تب کودکتان پایین نیامد ،و یا باال و پایین
آمدن تبش ،بیشتر از پنج روز طول کشید ،هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنید.
 .۳تب همراه با سر درد
نســبت به درد در ناحیهی گردن ،گرفتگی گردن و یا سر درد همراه با تب ،خیلی هشیار باشید،
زیرا این عالئم میتوانند نشانگر مننژیت باشند.
 .۴غیر عادی بودن آلت تناسلی پسران
شما باید همیشه آلت تناسلی پسر کوچولویتان را چک کنید تا اگر هر گونه بریدگی یا ناصافی
غیرعادی مشاهده کردید به پزشک مراجعه کنید.
 .۵لکههای قرمز پوستی
واکنش آلرژیک نســبت به یک سری از بیماریها عالئمی اســت که باید تحت آزمایش قرار
گرفته و درمان مناسب تجویز شود.
 .۶درد ناگهانی شکم
اگر فرزند کوچکتان از درد اطراف نافش و یا ســمت راســت شــکمش ناراحت است ،او را به
متخصص کودکان نشان دهید ،مخصوص ًا اگر احساس درد و ناراحتیاش همراه با سایر عالئم مانند
اســهال و استفراغ باشد .اینها ممکن است نشــانههای آپاندیسیت باشد که اگر به موقع تشخیص
داده نشود ،خیلی سریع پیشرفت میکند.
 .۷کاهش ادرار
این عالمت معموال همراه با خشــکی دهان ،رنگ پریدگی ،تهوع و یا اســهال است و میتواند
عالمت کم آبی بدن باشد .اگر با رنگ پریدگی و بی حالی کودک خردسالتان مواجه شدید ،هر چه
سریعتر به نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید.
 .۸سر درد همراه با تهوع
میگرن در میان کودکان ،غیر عادی نیست اما این عالئم باید با دقت بیشتری بررسی شوند.
 .۹تورم صورت ،زبان و لبها
اینها عالئم یک واکنش آلرژیک بسیار جدی هستند .اگر چنین نشانههایی در کودکتان دیدید،
حتم ًا فوراً به پزشک متخصص مراجعه کنید.
 .۱۰کبودی لبها
این عالمت ممکن اســت همراه با تنگی نفس باشد .شــاید متوجه شوید که فرزند کوچکتان،
به ســختی نفس میکشد و یا خس خس میکند .ممکن اســت مشکلی مربوط به سیستم تنفس
او باشــد که ناشــی از یک واکنش آلرژیک و یا حتی حملهی آسم است .در این جور موارد ،هر چه
زودتر به پزشک مراجعه کنید.
 .۱۱استفراغ بعد از افتادن
این اتفاق مخصوصا اگر برای کودکان روی بدهد ،نیاز به اورژانس نورولوژی دارد .اگر کودکتان
بعد از افتادن از جایی ،دچار تهوع و اســتفراغ شــد ،معطل نکنید و هر چه زودتر او را به اورژانس
برسانید.
 .۱۲خونریزی زیاد
اگر جایی از بدن کودکتان بریده شد و حتی بعد از چندین دقیقه فشار هم خونریزی قطع نشد،
او را به پزشک برسانید چون نیاز به استریل کردن و درمان دارد.
اگر کودکتان یک یا چند عالمت از موارد گفته شــده را داشت ،اقدام فوری انجام دهید ،حتی
اگر احتمال بســیار کمی میدهید که مشکل جدی نباشد ،اما باز هم غفلت نکنید ،چون خیلی بهتر
است که خیالتان راحت بشود تا اینکه بعداً افسوس بخورید.

آسیب دیدگی سر در نوجوانان ورزشکار احتمال ابتال
به  MSرا افزایش میدهد

ایســنا :مطالعات اخیری که در دانشگاه اوربرو سوئد انجام شده است نشان داد که آسیبدیدگی
ناحیه سر در ورزشکاران ،احتمال ابتال به بیماری  MSرا افزایش میدهد.
ی ناحیه سر
بررســیهای جدید نشان داده است که حفاظت نوجوانان ورزشــکار از آسیبدیدگ 
اهمیت زیادی دارد ،زیرا این آسیبدیدگیها احتمال ابتال به  MSرا  22درصد افزایش میدهد.
نتایج این بررســیها در مجله ساالنه تخصص اعصاب منتشر شده است .نوجوانانی که بیش از
ی ناحیه سر در ورزش داشته باشند بیش از دو برابر احتمال ابتال به  MSدارند.
یک بار آسیبدیدگ 
مدیر این تحقیقات میگوید MS :به دالیل ژنتیکی و زیســت محیطی ایجاد میشود .تمامی
ورزشکارانی که دچار آسیبدیدگی از ناحیه سر میشوند نباید نگران باشند احتمال دارد که آنها ژن
الزم برای ابتال به  MSرا نداشــته باشند ،اما کسانی که این ژن را دارند با آسیبدیدگی ناحیه سر
خطر ابتال به  MSرا پیدا میکنند.
آسیبدیدگی ناحیه سر در نوجوانی ممکن است پروسهای را آغاز کند که طی آن سیستم ایمنی
بدن به یک الیه از ســلولهای عصبی حمله میکند و از فعالیت درســت آنها جلوگیری میکند.
نوجوانان معموال بدون کاله ایمنی ورزش میکنند .اگر خانوادهها بدانند که آسیبدیدگی ناحیه سر
چه تبعاتی دارد ،این مسأله را بیشتر جدی میگیرند.
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تبیــان :منوی غذایــی مبتالیان بــه دیابت با
شــروع فصل پاییز باید تغییر کند چون بسیاری از
گروههای غذایی پاییزی خاصیت کاهش قند خون
را برای دیابتیها دارند.
مبتالیان به دیابت مصرف گزینههایی از قبیل
دارچین ،سبزیجات خانواده کلم ،سیب ،جوی دو سر،
دانه کدوتنبل و هویج را در فصل پاییز بنا به دالیل
زیر نباید فراموش کنند:
سیب
ســیب از جمله میوهها و منابع غنی فیبر است
که به علت داشتن پکتین و داشتن شاخص قندی
کمتری نســبت به ســایر میوهها بــه عنوان یک
میان وعده مناسب بهویژه در مبتالیان به دیابت به
شــمار میرود .مصرف روزانه سیب ،به میزان یک
تا چهار واحد سیب متوسط در عموم افراد و بهویژه
مبتالیان به دیابت توصیه میشود.
سیب زمینی شیرین
یک ســیب زمینی شــیرین که در اجاق کبابی
شــده  ۳۰درصد کمتر از سیب زمینی معمولی قند
خــون را افزایش میدهد زیرا حــاوی فیبر باال و
ریزمغذیهایی اســت کــه  ۴۰درصد آنها از نوع
حالل بوده و ســبب کاهش کلســترول و کندی
هضم غذا میشوند .در ضمن سیب زمینی شیرین
غنــی از کاروتنوئید و رنگ دانههای زرد و نارنجی
است که به ارگانیسمها اجازه عکسالعمل در برابر
انسولین را میدهد .سیب زمینی شیرین همچنین
غنی از اسید کوروژنیک است .این ترکیب گیاهی
طبیعــی میتواند بــه کاهش مقاومــت در برابر
انسولین کمک کند.
جوی دو سر
مصرف جــوی دو ســر باعث میشــود بین
آنزیمهــای هضم کننده در معــده و مولکولهای
آمیدون (نشاسته) غذا ،یک سد چسبناک به وجود
بیاید .در نتیجه دستگاه گوارش مدت طوالنیتری
غذا را در خود نگه داشــته و قندها به تدریج وارد
خون میشوند.
دانه کدوتنبل

تبیان :اگــر خون بهدرســتی در رگها جریان
نداشته باشد مشکالتی مانند تورم پاها ،ورم قوزک
پــا ،گرفتگی عضالت در شــب ،بیطاقتی و مانند
اینها در فرد دیده میشــود؛ اما میتوان با رعایت
نکات تغذیهای گردش خون را در بدن بهتر کرد و
از این قبیل مشکالت دور ماند.
در ادامــه چند ماده غذایی که به این کار کمک
میکند معرفی شده است:
-۱ماهی آزاد
ماهی آزاد حاوی میزان قابلتوجهی اســیدهای
چرب امگا  ۳است که برای سالمت قلب مفید است
و باعث بهبود گردش خون در رگها میشود.
-۲لیموترش
لیموترش قاتل بیش از بیســت نوع میکروب و
عفونت است و با سرماخوردگی ،آنفلوانزا ،تب و غیره
مقابله کرده و باعث افزایش جریان خون میشود.
به عقیده متخصصان ســیترات ســدیم و سیترات
پتاســیم موجــود در لیموتــرش تصفیهکنندههای
قوی خون هســتند .این ترکیبات حالت چسبناکی
رگهای خونی را کاهش میدهد.
-۳آووکادو
آووکادو چرب و پرکالری اســت اما درعینحال
سرشار از ویتامین  Eاســت که جزو محافظهای
رگهای خونی اســت .توصیــه میکنیم هر هفته
یک مرتبه آووکادو را به همراه لیموترش (سرشــار
از ویتامین  )Cمیل کنید تا رگهایتان در سالمت
بماند و خون به راحتی در آنها جریان داشته باشد.
-۴فلفل کائن
فلفل کائــن بهصورت تازه و یا ادویه خشــک
وجود دارد که باعث افزایش متابولیســم یا همان
سوختوساز بدن شده و شریانها و رگهای خونی
را تقویت میکند .توصیه میکنیم که فلفل کائن را

تبیان« :حجامت» یکی از روش های طب سنتی
است و همه ما ایرانی ها آن را میشناسیم .البته خیلی
از افراد درباره مفید و یا بی فایده بودن حجامت شک
دارند که این نیز نیازمند داشتن شناختی کامل از این
طب است .متخصصان طب سنتی معتقدند حجامت
نقش مهمی در پیشــگیری از بیماری ها به خصوص
بیماری های مزمن و مرتبط با سبک زندگی دارد.
دکتــر حوریه محمدی متخصص طب ســنتی و
عضو هیأت علمی دانشــکده طب سنتی در گفت و
گو با جام جم آنالین بیان کرد :در منابع طب ســنتی
از حجامت در درمان بســیاری از بیماری ها نام برده
شده ولی معموال در اکثر این بیماری ها همراه با دارو
و دســتورات غذایی و  ...است و تقریبا در هیچ کجا،
به تنهایی نقش درمانی ندارد .امروزه نیز در بسیاری
از مقاالت که در کشورهای مختلف انجام شده تاثیر
حجامت را بررســی کرده اند که بیشــترین اثر آن در
کاهش انواع مختلف درد ،زونا ،آسم و سرماخوردگی،
روماتیسم و دردهای مفاصل بوده است.
وی در ادامــه افــزود :بهترین زمان بــرای انجام
حجامت ،بســتگی به هدف انجــام دارد اگر حجامت
به منظور درمان انجام می شــود طبق نظر پزشــک
می توانــد در هر فصلی انجام شــود ولی اگر هدف از
انجام حجامت پیشــگیری از بیماری باشــد ،بهترین
زمان فصل بهار و بعد پاییز است.
محمــدی متذکر شــد :حجامت هم مانند ســایر
روش های درمانی طب ســنتی بایدهــا و نبایدهای
خاص خود را دارد و همیشــه برای همه مفید نخواهد
بود .به صورت کلی حجامت در ســرزمین های خیلی
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غذاهای پاییزی برای دیابتیها!

منبــع خوبــی از چربیهــای ســالم ،فیبر و
کربوهیدرات اســت .مصرف روزانه  ۵گرم معادل
 ۲قاشق غذاخوری از این دانه منجر به تنظیم مؤثر
قند خون در افراد دیابتی میشود.
هویج
هویج یکی از منابــع طبیعی غنی از بتاکاروتن
اســت که میتواند خطر ابتال به دیابت را کاهش
داده و قند خون را تنظیم کند.

دارچین
کارشناسان انجمن دیابت آمریکا اعالم کردهاند
کــه مصرف روزانــه  ۱تا  ۶گرم دارچین توســط
مبتالیــان به دیابت نوع  ،۲عالوه بر این که منجر
به کاهش گلوکز ناشــتا میشــود ،تأثیر زیادی در
کاهشتری گلیسیرید ،کلسترول بد یا ال دی ال و
کلسترول تام دارد.
کلم بروکسل

کمک به بهبود جریان خون با این مواد
غذایی

بهصورت خام در ساالد استفاده شود.
-۵پرتقال
پرتقال و مرکبات دیگر سرشــار از ویتامین C
بــوده و جریان طبیعی خون را بهبود میدهند .این
میوههــا باعث تقویت جدارههــای رگهای خونی
شده و از تشکیل پالکهای خونی ناشی از جریان
بد خون پیشگیری میکنند.
-۶شکالت سیاه
کاکائو حــاوی فالوونوئیدهایی اســت بهطور
طبیعی در گیاهان و میوهها وجود دارند و به بهبود

گردش خون کمک میکنند .نتایج پژوهشــی که
در  Circulation Journalبه چاپ رسیده
اســت نشــان میدهد شکالت ســیاه که سرشار
از فالوونوئیدهاســت بهتر از شــکالت سفید که
فاقد این ترکیبات هســتند به گردش خون کمک
میکنند.
-۷تخمه آفتابگردان
تخمــه آفتابگــردان سرشــار از ویتامیــن E
اســت که از تشــکیل لختههای خونی پیشگیری
میکند .مصرف این تخمههای پرخاصیت یکی از

هشدار درباره حجامتهای زیرزمینی

گرم و خیلی ســرد ،فصول خیلی گرم و خیلی سرد و
مزاج های خیلی ســرد و افراد بسیار چاق ممنوعیت
دارد کــه باید حتما قبل از انجام حجامت با پزشــک
طب ســنتی مشــورت و در صورت نیاز تدابیری قبل
و بعــد آن اتخاذ شــود و یا اینکــه روش دیگری را
جایگزین آن نمایند .این متخصص در رابطه با ارتباط
حجامت با درمان ســرطان گفــت :در برخی مقاالت
کار شده در سایر کشــورها بیان شده که حجامت در
بیماران سرطانی می تواند باعث تأثیر بیشتر داروهای
شیمی درمانی و افزایش پاســخ به درمان شود .البته
بازهــم تاکید می شــود کــه در کنار ســایر داروها
می تواند کمک کننده باشــد ،در متون طب سنتی به
قوت مریض و وضعیت گوارشــی و کــم خونی و ...
هم توجه شــده که درصورت وجود شرایط الزم می

توان حجامت را انجام داد .عضو هیأت علمی دانشکده
طب سنتی در خصوص اقدام خودسرانه افراد به انجام
حجامت اظهار داشــت :اقدام خودســرانه در پزشکی
به صورت کلی ممنوع اســت و اگر خودسرانه و بدون
نیاز انجام شود ممکن است مضر نیز باشد .در حجامت
نیز پزشک باید وضعیت گوارش فرد ،تغذیه وی ،سن،
شــغل ،بیماری های همراه ،عادت های فردی و  ...را
مدنظر قرار دهد و بعد حجامت را توصیه و یا منع کند.
به گفته محمــدی ،امروزه حجامت اکثرا در مطب
پزشــکان و با وســایل یکبار مصرف و استریل انجام
می شــود ولی اگر در مــکان های غیربهداشــتی و
زیرزمین ها و با وسایل غیراستریل انجام شود می تواند
عامل انتقال بیماری های عفونی باشد.
وی در رابطه نقش حجامت در درمان آلرژی های
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این ســبزی کم قند در پاییز و زمســتان بسیار
در دسترس است و یک انتخاب هوشمندانه برای
ثبات ســطح قند خون در افــراد دیابتی میتواند
باشــد .دو فنجان کلم بروکســل حــاوی مقادیر
کافی از پروتئین بدون چربی و فیبر اســت .ضمن ًا
رژیم غذایی سرشــار از گیاهانی مانند کلم و کاهو
میتواند خطر ابتال بــه این دیابت را تا  ۱۴درصد
کاهش دهد.
روشهای مناســب برای بهبود جریان خون است.
توجه داشته باشید که مواد غذایی سرشار از ویتامین
 Eدیگر مانند زیتون ،میوههای صدفی و تخمهکدو
نیز همین خاصیت را دارند.
-۸ریشه زنجبیل
زنجبیل شهرت زیادی در تسکین و بهبود حالت
تهوع و مشــکالت گوارشی داشــته و به گردش
بهتر خون کمک میکنــد .میتوانید زنجبیل تازه
را بهصورت خام و یــا با مواد غذایی دیگر مصرف
کنیــد .میتوانید از آن چای و دمنوش تهیهکرده و
میل کنید.
-۹سیر
سیر حاوی خواص فوقالعادهای است که برای
تصفیه خــون مفید بوده و از تشــکیل پالکهای
خونــی پیشــگیری میکنــد .مواد غذایــی دیگر
هم خانواده ســیر مانند تربچه ،پیاز و ترهفرنگی نیز
برای بهبود جریان خون بسیار مؤثرند.
-۱۰هندوانه
هندوانــه سرشــار از لیکوپــن اســت و ایــن
آنتیاکســیدان طبیعی باعث بهبــود جریان خون
میشــود .لیکوپن یک رنگدانه طبیعی اســت که
در مــواد غذایــی قرمز رنگ ماننــد گوجهفرنگی،
گریپفــروت صورتــی و زردآلــو وجــود دارد.
توتفرنگی و مــورد صحرایی جزء مــواد غذایی
حاوی این رنگدانهها هســتند که به دلیل داشــتن
ویتامینها نیز باعث تقویت جدارههای رگها شده
و مانع از ورود آب به بافتهای خونی میشود.
-۱۱تخممرغهای ارگانیک
تخممرغ ارزش غذایی باالیی دارد .سرشــار از
ویتامین  Eو اســیدهای چرب امگا  ۳اســت که
به حفظ غشای ســلولی کمک کرده و جدارههای
رگها را تقویت میکند.

فصلی گفت :در منابع طب ســنتی آمده که در هنگام
تغییــر فصــل به خصوص فصــل بهار میــزان بروز
آلرژی های فصلی بیشــتر می شود و برای پیشگیری
از آن ها باید قبل از شروع این بیماری بدن پاکسازی
شــود که شیوه پاکســازی ،بسته به شــرایط و افراد
مختلف متفاوت خواهد بود و بسته به شرایط می تواند
حجامت ،فصد ،داروی مسهل یا  ...انتخاب شود.
این متخصص طب ســنتی تصریــح کرد :اهدای
خون یک اقدام خداپســندانه و خوب بوده و در نجات
بیماران و نیازمندان به خون بسیار مفید و موثر است.
در اهــدای خون معموال  1واحد خون دریافت و برای
نیازمندان اهدا می شود اما در حجامت از چند قطره تا
 40-30سی سی ممکن است خون دریافت شود پس
از نظر حجم خون خارج شــده قابل مقایسه نیستند.
البته این بســتگی به هدف پزشک از انجام حجامت
نیز دارد اگر هدف از حجامت کم کردن خون به دلیل
ازدیاد خون باشد می توان به بیماران توصیه کرد که
به انتقال خــون مراجعه و خون اهدا کند و یک هفته
قبل و بعد آن ســکنجبین ،ســوپ جو با سبزیجات و
شربت لیمو مصرف کنند.
محمدی در پایان توصیه کــرد :افرادی که قصد
انجام حجامت دارند باید قبل و بعد حجامت از مصرف
غذاهای شــور و ترش و لبنیــات و تخم مرغ پرهیز
کنند ،در حالت گرســنگی حجامت نکنند و غذاهای
سنگین و حجیم هم نخورده باشند .ورزش سنگین و
کار ســخت نکرده باشند ،همچنین خانم ها در دوران
بارداری و ایام عادت ماهیانه نیز نباشند و حتما با نظر
پزشک انجام شود.

