
پتاسیم از جمله امالح مهم در بدن است که در اغلب موارد به دریافت کافی آن توجه چندانی نمی شود.  این در حالی است که کمبود 
آن برای بدن مضر است.  به گزارش ایسنا،این ماده معدنی مهم نقش اساسی در عملکردهای بدن از جمله تنظیم مایعات و کارکرد 
صحیح ماهیچه ها دارد. همچنین بررسی ها حاکی از آن است که دریافت این ماده معدنی ممکن است فرد را از ابتال به بیماری های 

قلبی و کلیوی حفظ کند. به گفته پزشکان افراد بزرگسال حداقل در روز باید 4700 میلی گرم پتاسیم دریافت کنند .

2روزنامهصبحایران سالمت

10 س��ال پیش تحت عمل هیسترکتومی برای  س. 
فیبروز قرار گرفتم و تخمدان هایم را در آوردم.آیا به 

آزمایش پاپ اسمیر نیاز دارم؟
ج.هنگام آزمایش پاپ اسمیر قسمتی که مورد معاینه 
ق��رار می گیرد، دهانه رحم است.اساسا این آزمایش 
برای مشخص کردن سرطان دهانه رحم در مرحله اولیه 
صورت می گیرد.در عمل هیسترکتومی،رحم و دهانه 

رحم برداشته می شود.
 پس از عمل هیسترکتومی چیزی ب��رای انجام دادن 
آزمایش پاپ اسمیر وجود ندارد بنابر این به این آزمایش 
ساالنه نیاز ندارید.اما استثنایی که وجود دارد در مورد 
زنانی است که به علت سرطان تحت عمل هیسترکتومی 
ق��رار گرفته ان��د. این احتمال وج��ود دارد که سرطان 
به قسمت باالی  واژن سرایت کرده باشد بنابر این به 
طور منظم باید  ازواژن )کانال واژن  درانتهای  قسمت 
داخل( آزمایش پاپ  اسمیر انجام گیرد. این آزمایش 
باید سالی دو بار انجام شود و در صورت نتیجه غیر عادی 
آزمایش معاینه باید هر 6 یا 12 ماه صورت گیرد.عالوه 
بر سرطان،  عفونت ها و ترشحات غیر عادی و زخم نیز 

ردیابی می شود.
س :از آن جا که خیلی عرق می کنم ازبوی بدن رنج می 

برم. چه کار می توانم بکنم ؟
ج: تعریق زیاد اغلب به دلیل استرس و مشکل قند خون 
اس��ت ، در حالی که ب��وی ب��دن  نشانه نیاز ب��دن به سم 

زدایی است. 
مصرف قند  و محرک هایی مانند چای و قهوه  را حذف 
و غذاهایی مصرف کنید که محتوای قند خود راآهسته 
آهسته آزاد می کنند، مانند  نان جو ،غالت، سبزیجات، 
میوه و مکمل های ویتامین  C ،  کمپلکس  B و  مصرف 

روزی 200میکروگرم کرومیم.  
گوشت قرمز و لبنیات باید از برنامه غذایی کامال حذف 
شود و مصرف میوه و سبزی و آب )1.5 تا 2 لیتر( در روز 
افزایش پیدا کند. تا حد  امکان میوه های ارگانیک مانند 
زردآل��و، انواع توت، طالبی، کیوی ، هلو، انگور قرمز  و 
سبزیجاتی مانند فلفل، چغندر، کلم بروکلی ، خیار، 
گوجه فرنگی، هویج، اسفناج، شاهی آبی،کلم پیچ و 

جوانه لوبیا که سم زدایی عالی است  مصرف کنید.  

پزشکی

بهبود بیماری گوارشی با زیتون پرورده

تغذیه

 مصرف مرکبات؛ کلید پیشگیری
 از سرماخوردگی

مصرف زیتون پ���رورده همراه رب ان��ار در بهبود ورم 
لوزالمعده موثر است، با مصرف این ماده غذایی از ورم 
معده کاسته می شود و این بیماری به طور خاص بهبود 

می یابد.
دکتر شاهین شهبازی، متخصص گوارش، در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مصرف الکل باعث ایجاد 
تورم در ناحیه لوزالمعده می شود؛ سنگ های صفراوی 
و سنگ های لوزالمعده زمانی ایجاد تورم می کند که 
چربی خون باالی 500 باشد. این چربی ها از طریق 
ورزش و رژیم غذایی کاهش می یابد.وی افزود: در زمینه 
بیماری هایی که کلسیم خون را باال می برد، می توان به 
پاراتیروئید اشاره کرد. افرادی که ورم لوزالمعده دارند 
مستعد بیماری مجرای ادراری هستند. وی اف��زود: 
صدمه  دی��دن لوزالمعده باعث تخریب م��واد درون آن 
می شود. کم شدن مواد غذایی، مصرف الکل و ایجاد 
سنگ های صفراوی از علل عمده ورم لوزالمعده است. 
باال رفتن چربی و کلسترول خون نیز عامل ایجاد بیماری 

اوریون است.
مصرف میوه ها، سبزیجات و غذاهایی که ویتامین E دارد، 
در پیشگیری از انواع سرطان ها و ورم لوزالمعده نقش 
دارد.  مصرف سویا و زیتون و چای سبز به بهبود کامل 

بیماری لوزالمعده، بسیار کمک می کند. 
بهبود  در  تأثیری  بخش ها  آرام  و  مسکن ها  مصرف   
لوزالمعده ندارد و آن را تقویت نمی کند. دانه های روغنی 
زیتون و هسته انگور و دانه روغنی سویا، در بهبود این 

بیماری موثر است.   

بهترین راه مقابله با سرماخوردگی، استفاده از مرکبات و 
مقاوم سازی سیستم ایمنی بدن است.

گلزار موالیی، مشاور تغذیه در گفت وگو با ایسنا ، اظهار 
ک��رد: مرکباتی همچون شلغم منبعی سرشار از آنتی 
بیوتیک اس��ت که مصرف ای��ن م��اده غذایی به تقویت 
سیستم دفاعی بدن در مواجهه با سرما کمک و از بروز 
سرماخوردگی جلوگیری می کند. عالوه بر آن مصرف 
دم کرده ها در طول فصل سرما نیز مفید است  و نوشیدن 
آن چند مرتبه در روز توصیه می شود.با توجه به تعریق کم 
بدن در فصل  سرد سال بهتر  است از مایعات گرم برای 
انجام فرآ یند مکانیسم تشنگی استفاده شود.به دلیل 
شیوع سرماخوردگی در فصل سرد ، نوشیدنی های گرم و 
غذاهای سوپی در وعده های روزانه گنجانده و از مرکبات و 
میوه و سبزی حاوی ویتامین ها و آنتی بیوتیک های طبیعی 

برای جلوگیری از بروز سرماخوردگی استفاده شود.   
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پرسش و پاسخ
 موضوع س���واالت درباره مش���کالت جس���می و پزشکی 

مبتال به همه افراد در همه جاس���ت 

امروز نمونه ای از پاسخ های دکتر 

»مارتین اس���کر« یکی از پزشکان 

معروف انگلیس���ی را به سواالت 

بیماران آورده ایم.

بیشتر بدانیم

شیرینی  با ماست

آشپزیمن

مواد الزم: ▪   
1.زرده تخم م��رغ – 2 

عدد
2.شکر – 2 پیمانه

3.خامه یا ماست چکیده 
– 2 پیمانه

4.ج��وش شیرین – یک 
قاشق مربا خوری

5.سرکه سفید – نصف 
قاشق مربا خوری

6.نمک – نصف قاشق 
مربا خوری

7.وانیل – کمی
8.آرد – حدود5 پیمانه

مواد برای روی شیرینی: ▪   
1.سفیده تخم مرغ – 2 عدد

2.پودر قند – 2 پیمانه
3.اسانس نعنا ع– یک قاشق مربا خوری

4.آب لیمو – یک قاشق مربا خوری

   ▪ طرز تهیه:
  فر را روی 165 درجه سانتی گراد تنظیم کنید و سینی فر را با کاغذ 

روغنی بپوشانید.
  زرده تخم مرغ و دو پیمانه شکر را  هم بزنید؛ سپس 2 پیمانه خامه را به آن 

اضافه کنید و مواد را هم بزنید.
  جوش شیرین و سرکه را با هم مخلوط و به مواد مذکور اضافه کنید.نمک 

و وانیل را نیز به مواد اضافه کنید.
  در حالی که همزن با چنگک مخصوص خمیر، روی دور آهسته قرار 
دارد  هر بار نصف پیمانه آرد را به مواد اضافه کنید.مواد بسیار چسبناک 

خواهد بود.
  هر بار یک قاشق مربا خوری خمیر را در دست قرار دهید و به شکل گردو 
در بیاورید. سپس بین دو دست کمی باز  کنید.این کار را ادامه دهید تا 
تمامی خمیر تمام شود.در صورت نیاز می توان از آرد اضافه  هنگام شکل 

دادن خمیر استفاده کرد.
  شیرینی را روی سینی بچینید و به مدت 28 دقیقه در فر بگذارید تا  کمی 

طالیی شود.
  به محض این که سینی را از فر بیرون آوردید آن را در مواد رویه فرو ببرید. 

   برای تهیه رویه، سفیده تخم مرغ را با سرعت باال هم بزنید تا فرم بگیرد.
   سپس سرعت همزن را به پایین ترین درجه کاهش دهید و پودر شکر،آب 

لیمو و اسانس نعنا ع را  به آن اضافه کنید.    

12درصد مردم دنیا دچار سردرد میگرنی هستند
نتایج آمارها نشان می دهد که ابتال به سردردهای میگرنی به طور میانگین در سطح دنیا 12 درصد است اما به تفکیک جنسیت 17 درصد 
زنان جوان و 6 درصد مردان به این سردردها مبتال می شوند. به گزارش ایرنا از انجمن سردرد، دکتر منصوره تقا متخصص بیماری های مغز 
و اعصاب ) نورولوژی( با بیان این مطلب افزود: درهر شرایطی سردرد به سراغ انسان می آید، خواه عللی با منشاء درونی داشته باشد، خواه 
مسائل روانی و تنش ها فرد را درگیر کند. سردردهای میگرنی اغلب به صورت دوره ای است و بیشتر در سن جوانی بروز می کند. دردهای 
میگرنی معموال یک طرفه است  و اگر دو طرفه باشد، در یک طرف سر بیشتر احساس می شود. این درد در بسیاری از موارد همراه با تهوع 
است. سردرد میگرنی ممکن است در نواحی اطراف چشم بیشتر از سایر مناطق باشد یا در ناحیه پیشانی و شقیقه  شدت بیشتری داشته 
باشد. سردرد به آرامی شروع می شود و حدود 20 دقیقه به شدت خود می رسد و در زمان شدت چند ساعت می ماند و بعد از آن آرام آرام از 

شدت درد کاسته می شود و به سمت بهبود می رود و معموال نور شدید، سروصدا و حرکت باعث تشدید سردرد می شود.
سردرد میگرنی قابل پیشگیری است. افرادی که زمینه ابتال به این نوع سردرد را دارند، با تمهیدات خاصی می توانند مانع از بروز آن یا حداقل 

کاهش دفعات و مدت آن شوند. لذا پیشگیری اهمیت دارد .

پیشگیری از آنفلوآنزا در طب سنتی
رمضانی – با رعایت توصیه های الزم برای پیشگیری از سرماخوردگی، می توان از آنفلوآنزا 
هم پیشگیری کرد .دکتر سید سعید اسماعیلی، پزشک طب سنتی، با بیان این مطلب به 
»زندگی سالم« می گوید : خوردن روزانه 3 لقمه عسل وبوییدن گل نرگس وسیاهدانه  برای 
پیشگیری از آنفلوآنزا توصیه می شود .در برخی موارد برای پیشگیری حجامت نیز موثر است.
برای درمان بسته به عالیم، شیوه های مختلفی وجود دارد. برای رفع تب استفاده از دم کرده 
گل بنفشه و عرق بید مناسب است .انجام بادکش ناحیه پشت، دردهای عضالنی را کم می 
کند . گاهی فرد دچار تهوع واستفراغ نیز می شود که تهوع با مصرف سماق واسهال با مصرف 

زنیان برطرف می شود .

آیا مصرف ویتامین A   ▪ در دوران حاملگی مضر است؟
نتایج یک تحقیق نشان می دهد که اف��راط در مصرف این 
ویتامین در ماه های اولیه بارداری ، ممکن است باعث نواقص 

جدی درقلب و  نخاع  کودک شود.

چه میزان ویتامین A   ▪ در دوران حاملگی مجاز است؟
میزان مصرف توصیه شده برای  یک زن حامله نباید باالتر از 
8000 واحد بین المللی باشد.دوز بیش از 10000 واحد 

بین المللی  می تواند به جنین آسیب برساند.

چه نوعی از ویتامین A   ▪ در دوران حاملگی مضر است؟
دو نوع ویتامین A  وجود دارد ، بتاکاروتن و رتینوئید.بتاکاروتن 
نوع غیر فعال و قابل حل در آب است که  ازگیاهان می توان 
دریافت کرد.مصرف این نوع ویتامین A در دوران حاملگی 

مضر نیست.

آیا شکل دیگر  این نوع ویتامین ضرر دارد ؟ ▪   
 شکل دیگر ویتامین A رتینوئید اس��ت و از منابع حیوانی 
مانند  جگر،زرده تخم مرغ و لبنیات می توان آن را دریافت 
کرد.  افراط در مصرف این  نوع ویتامین می تواند باعث آسیب 
دیدگی جدی جنین شود. مصرف مکمل های ویتامین A به 

شکل قرص، مایع یا کپسول نیز در دوران حاملگی مضر است.

در دوران بارداری مصرف کدام نوع ویتامین A   ▪ ضرری 
ندارد؟

اداره م��واد غذایی آمریکا )FDA( توصیه می کند که زنان 
باردار ویتامین A را در قالب بتاکاروتن دریافت  کنند. چرا که 
منابع  گیاهی ویتامین A سم کمتری دارد. بتاکاروتن در بدن 

به ویتامین A تبدیل می شود.

آیا مصرف کم ویتامین A   ▪ مفید است؟
  افراط  در مصرف ویتامین A در دوران حاملگی مضر است، اما 
نباید به اشتباه آن را کامال حذف کنید. کمبود ویتامین A در 
دوران حاملگی می تواند باعث بروز همان عوارض  افراط در 
مصرف آن شود. بنابراین، باید آن را به مقدار مناسب مصرف 

کرد

آیا باید  از خوردن جگر  و سایر منابع  حیوانی ویتامین  ▪   
A اجتناب کرد؟

از افراط در مصرف منابع حیوانی ویتامین A مانند جگر، زرده 
تخم مرغ و لبنیات در دوران حاملگی پرهیز شود زیرا منبع 

نوعی  ویتامین A به نام رتینوئید است. 

خطرات مصرف زیاد ویتامین A در دوران حاملگی
مترجم:علیرضا –  مانند بقیه ویتامین ها اف��راط در  
مصرف ویتامین A  نیز می تواند هم به مادر و هم به 
جنین آسیب برساند؛ اما سواالت متعددی درباره 
این موضوع پیش می آید که در این مطلب به 

نقل از MSN  به آن اشاره شده است.
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 انتخابی صحیح برای حضور در
 پر تیراژترین روزنامه شرق کشور


