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تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر موسوی
پزشکی

متخصصزنانوفوقتخصصآنکولوژیزنان

رنگهای مورد استفاده در صنایع غذایی به صورت
کلی به دو دسته تقسیم میشوند؛ رنگهای گیاهی و
شیمیایی .دسته دوم یعنی رنگهای شیمیایی باید استانداردهایی

سالمت

خانم  ۴۰ســاله چند بار باید تســت پاپ
اسمیر انجام بدهد؟
تست پاپ اسمیر را از ٢١تا  ٦٥سالگی هر سه
سال یک بار  ،از سی سالگی به بعد هر پنج سال
یک بــار همراه با تســت  HPVمی تــوان انجام
داد این در باره فردی اســت كه جواب تست او
طبیعی است.
چند وقت پیش به متخصص زنان مراجعه
کردم بعد از معاینه گفتند؛ عفونت و زخم
داری .هر روز حالم بدتر می شود و احساس
درد شــدید دارم  ۱۹ .ســاله ام و ازدواج
کرده ام.
درباره افرادی كه تازه ازدواج می كنند احتمال
عفونت اســت و عالیم آن درد ،ترشحات بد بو،
سوزش و خارش اســت .اگر درست تشخیص
داده شود درمان آن مصرف آنتی بیوتیك و كرم
واژینال اســت و نیازی به شســت وشــو و روش
فریز کردن نیست .
علت بروز سرطان رحم چیست؟
علت اصلی بروز سرطان رحم مشخص نیست
اما پزشــکان معتقدند که به هم خوردن تعادل
هورمون هــا در بروز این ســرطان موثر اســت.
تخمدان ها مسئول تولید هورمون استروژن و
پروژسترون هستند .تولید بیش از حد هورمون
استروژن ،باعث تحریک سلول های سرطانی
خواهد شد.
سرطان رحم چه عالیمی به همراه دارد؟
شایع ترین عالیم سرطان رحم عبارت اند از:
خون ریزی و ترشح غیر طبیعی از واژن خون ریزی واژن بعد از یائسگی مشــاهده تومــور و تــوده در قســمت انتهاییشکم
 احساس درد در ناحیه لگن و قسمت انتهاییشکم
-کاهش وزن ناگهانی
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در عیــن حال گاهــی اوقات
بهتر است در عوض نه گفتن
بهخریدخوراکیحاویرنگ
های شــیمیایی،گزینههای
مناســبتر را بــه فرزندمــان
معرفیکنیم.

از عوامل بدرفتاری کودکان
معروفتریــن گــروه از رنگهای
مجازخوراکیکهعوارضشناخته
شدهای دارند ،شش رنگ در دامنه
رنگی زرد و قرمز هســتند که به نام
رنگهــای ســوتهمپتون
( )S o u t h a m p t o n
شــناخته میشــوند.
دلیل این نــام گذاری
آن اســت که در سال
 2007محققــان
دانشگاه سوتهمپتون
متوجه عــوارض این رنگها
در کودکان شدند .بررسی آن
ها نشــان میداد مصرف این رنگها باعث میشود،
کودکان برخی نشــانههای رفتاری اختالل کمبود
توجــه (بیشفعالــی) شــامل رفتارهای تکانشــی و از
دست دادن تمرکز را از خود نشان دهند .در این
مطالعه تاثیر منفی شــش رنگ شیمیایی مجاز
تایید شــد .نتایج بررســی ایــن محققان در
نشریه معتبر لنســت به چاپ رسید و پس از
آن ،تعدادی از کشورها اســتفاده از این شش
رنگرامحدودیاتولیدکنندههارامجبورکردند
تا روی بستهبندیهای خود این جمله را که «این
محصول میتواند موجب اثرات سوء بر رفتار و توجه
كودكانشود»،درجکنندامااستفادهازاینششرنگ
در کشورمان چگونه است ؟
بچههای ایران و مصرف این رنگها
بر مبنای اطالعاتی که در ســایت وزارت بهداشــت موجود است
در کشــور ما هم اکنون تنها یکــی از رنگهای این فهرســت (زرد
زعفرانــی ،تارترازین کــه به نام زعفران عربســتانی نیز شــناخته
میشــود) به علت عوارض بســیار شــدید و خطرناک دیگری که

را داشته باشند تا به عنوان رنگ مجاز شناخته شوند تا امکان استفاده
از آنها در صنایع غذایی وجود داشته باشد اما این استانداردها تنها
حداقلهای مربوط است و بررسیها نشان داده است که برخی از این
رنگها هر چند به عنوان مجاز شناخته میشوند اما با عوارضی همراه
هستند.درادامهبهبررسیاینرنگهامیپردازیم:

دارد ،ممنــوع اســت اما پنج رنــگ دیگر هنــوز در صنایــع غذایی
اجازه اســتفاده دارند .نــام این پنج رنــگ عبارت اســت از :رنگ
قرمز كارمویزین ( ،)E 122نارنجی سانستیلو ( ،) E 110زرد
كینولینیلــو ( ،)E 104قرمــز آلــورارد ( )E 129و قرمز پونســیو
(.) E 124
نکته قابل تامل این اســت که در ســایت وزارت بهداشــت ،تنها
هفت رنگ شیمیایی به عنوان رنگ مجاز خوراکی معرفی شده
اســت .از این فهرســت ،دو رنگ در طیف آبی و پنــج رنگ دیگر
در طیف قرمز ،زرد و نارنجی هســتند که این پنج رنگ عوارض
شناخته شــده ای دارند .در واقع میتوان نتیجهگیری کرد که
هیچ رنگ خوراکی مجاز شــیمیایی در طیــف رنگی زرد و قرمز
که عارضهای نداشــته باشــد ،وجود ندارد و اگر فرزند شــما از
محصولی اســتفاده میکنــد که رنگ مجــاز شــیمیایی در این
طیف رنگی در آن استفاده شده است ،باید انتظار بدرفتاری از
جانب او را داشــته باشید .شاید با شــنیدن این موضوع ،به فکر
فرو رفتهاید و دوســت دارید بدانید چه کاری برای این موضوع
میتوانید انجام دهید.
چه میتوانیم انجام دهیم؟
رنگهایخوراکیدربخشهایگوناگونصنایعغذاییاستفاده
می شوند .محصوالتی که در آن ها از این رنگها بیشتر استفاده
می شود عبارت اند از؛ پاستیل ،ژله ،بیسکویت ،شکالتهایی با
روکش رنگی ،دراژهها ،بستنیها ،نوشیدنیها و برخی کیکها.
بنابراینبهتراستدرزمانخریداینمحصوالتبهچندنکتهتوجه
داشته باشید:
آگاهانه خرید کنیم
در زمــان خرید ،به مــواد تشــکیلدهنده نگاه کنیــد و در صورتی
که دیدیــد از رنگهای مجاز شــیمیایی طیــف زرد و قرمــز در آن
اســتفاده شــده اســت ،در خرید خود تجدیــد نظر کنیــد .اگر هم
اهل شــیرینیپزی یا درســت کردن پاســتیل در خانه هستید ،به
رنگهایی که برای این کار انتخاب میکنید ،بیشتر دقت کنید.
رنگهای شیمیایی خوشرنگتر هستند اما عوارض آنها به ویژه
در کودکان باید جدی گرفته شود.

کمتر مصرف کنیم
واقعیت این اســت که امکان حذف کامل رنگهای شــیمیایی برای
بسیاریازماوجودندارد.اینموضوعبهویژهبرایوالدینیکهفرزندان
کمسنوسالی دارند،بسیاردشواراستاماشایدهدفواقعبینانهتر،
نه حذف کامل که کم کردن استفاده از این ترکیبات باشد .به عنوان
مثالبهجایاینکهبهاوبگوییمبستنینمیخریم،اورابهسمتخرید
بستنیهایسادهسوقدهیمیادرزمانخریدشکالت،شکالتهای
ساده را جایگزینشکالتهایروکشدارکنیم.
تغییر در ذائقه را امروز شروع کنیم
رنگهای شــیمیایی در مقایســه بــا رنگهای طبیعــی ،چندین
مزیت دارنــد که به همین دلیل نیز بیشــتر اســتفاده می شــوند.
رنگ بهتر ،به صرفه بودن ،ماندگاری و البته مقاومت به حرارت از
جمله مزیتهای این رنگهاست .به عبارت دیگر اگر ما به دنبال
محصوالتیبارنگهایطبیعیهستیمبایددرکنارهزینهبیشتر،
از محصوالتــی کمرنگتر و بــا جذابیت بصری پایینتر اســتفاده
کنیم .پذیرش این مسئله کار آســانی نیست .چرا که طی سالها
ذائقهبیناییمابهموضوعیخالفآنعادتکردهاست.پسبرای
تغییر ،الزم است آماده تغییر در سلیقه خودمان نیز باشیم .شاید
بهتر باشد برای شروع و در زمان آماده کردن مواد غذایی در خانه،
خود را ملزم به استفاده از رنگهای طبیعی کنیم.
مطالبه کنیم
یکی از دالیل مقاومت کارخانههــای تولیدکننده مواد غذایی در
استفادهازرنگهایطبیعی،تقاضایبازاربرایمحصوالتخوش
رنگ و لعاب اســت اما تجربه نشان داده اســت هر چه تقاضا برای
محصوالت طبیعی بیشتر شود ،تولیدکنندهها نیز بیشتر به سراغ
این محصوالت میروند .با توجه به این نکته ،مهم اســت که افراد
بتوانند صدای خود را به گوش تولیدکنندهها و سیاســتگذاران
برســانند .پس اگر کیک تولد ســفارش میدهید ،از انواع ساده و
با رنگهای طبیعی سفارش دهید و از طریق کانالهای ارتباطی
تولیدکنندهها (تلفن ،سایت ،صفحات در شبکههای اجتماعی)
از آنها درخواست کنید تولید گزینههای سالمتر را در برنامههای
خود قرار دهند.

