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پنجره

فواید خواندنی سبزی خوردن
در گفتگو با یک متخصص طب سنتی مطرح شد

متخصص طب ســنتی در خراســان جنوبی گفت: ســبزی های خوش  مزه و 
اشتها آوری که پای ثابت سفره بســیاری از خانواده های ایرانی است، هر کدام 
ویژگی های تغذیه ای و درمانی خاص خودشــان را دارند و مصرفشان به دالیلی 

توصیه می شود.
مریم نواب زاده، با اشاره به اینکه تره ساقه ندارد و از نظر خواص تغذیه ای شبیه 

به ســیر و پیاز اســت، اما طعم و بوی مالیم تری دارد، افزود: تره دو نوع 
دارد؛ برگ های یکی کوتاه و نازک بوده و اغلب در بهار و تابستان می روید 
و دیگری تره فرنگی است که برگ های پهن، قوی و بلند داشته و پیاز آن 

مشخص است. تره به دلیل پتاسیم باالیی که دارد ادرارآور بوده و سموم 
را دفع و از فشار و کلسترول بد خون می کاهد.

متخصص طب سنتی در خراسان جنوبی تصریح کرد: منیزیم آن 
از بروز ســرطان روده و پروســتات جلوگیری کرده و اگر به همراه 

غذا میل شــود ســوءهاضمه را درمان کرده، از ســوزش معده 
کاسته و یبوست دائمی و بواسیر را بهبود می بخشد. همچنین 
ناراحتی هــای طحــال را برطرف کرده و بــرای نقرس و درد 

مفاصل مفید و تمایالت جنسی را افزایش می دهد.
وی یادآور شــد: تره نفاخ اســت، بر این اساس هر چقدر 
ظریف تر و جوان تر باشد قابلیت هضم بهتری داشته و مواد 

مغذی آن بهتر جذب می شود.
متخصص طب سنتی در خراسان 
جنوبی با اشــاره به اینکــه تربچه 
برگ های پهن و کرک دار داشــته 

و دارای انــواع ترب ســفید، ســیاه و 
قرمز اســت، گفت: تــرب طبیعت گرم 
دارد و کمــی نفــاخ اســت و بــه دلیل 
دارا بــودن مــواد گوگــرد دار خاصیت 

ضدعفونی کنندگی فراوانی دارد 
و همچنین اشــتهاآور خوبی 
است. ویتامین C فراوان آن 
در رفــع بیماری های دهان و 

پیوره موثر اســت و از پوسیدگی 
دندان ها می کاهد. این ویتامین در برگ 

تربچه چندین برابر بیشــتر است و اگر به همراه غذا خورده شود، به 
جذب آهن کمک می کند.

نواب زاده ادامه داد: براســاس تحقیقات انجام شــده، تربچه ســلول های 
ســرطانی بدن را از بیــن برده و در بهبود عوارض شــیمی درمانی موثر اســت. 
همچنین به دلیل دارا بــودن ید برای بیماران مبتال به گواتــر، مفید و با تنظیم 
سوخت و ســاز بدن، گردش خون را بهبود می بخشد و برای دفع سنگ کلیه و 

کیسه صفرا مفید است.
متخصص طب سنتی در خراسان جنوبی افزود: ریحان بسیار معطر و خوشبو، 
ضد یبوســت، ضدتشنج، رفع کننده ســردردهای عصبی )میگرن( و سرگیجه 
است و به دلیل ترکیبات آرامبخش برای رفع بی خوابی های اضطرابی موثر بوده 
و مســکن خوبی به شمار می رود. ریحان، شیر مادران شــیرده را زیاد می کند و 
برای رفع التهاب کلیه مفید است. این سبزی نفاخ نیست و اسپاسم های معده 

را برطرف می کند.
نــواب زاده ادامــه داد: شــاهی طبیعت معتدلــی دارد و بــه دلیــل دارا بودن 

ویتامین هایA و C جزء آنتی اکسیدان های قوی بوده و برای دفع رادیکال های 
مضر بدن مفید است. همچنین پایین آورنده قند خون بوده و لکه های قهوه ای 

و کک و مک ناشی از تماس مستقیم با نور خورشید را رفع می کند.
متخصص طب ســنتی در خراســان جنوبی اظهارکرد: شاهی چربی و 
کلسترول بد خون را کاهش می دهد و روغن های فرار آن برای مخاط تنفسی، 
آسم، برونشیت و ســرفه های مزمن مفید است. ترکیبات موجود در این سبزی 
محرک فعالیت کلیه ها بوده و دافع سنگ کیسه صفرا، مثانه و کلیه و فوق العاده 

برای دردهای مفصلی و نقرس مفید است.
وی تصریــح کرد: جعفری سرشــار از ویتامین و امالح معدنی آهن، کلســیم و 
فسفر است، عادت ماهانه را تنظیم و خون را تصفیه می کند، همچنین روده ها 
را ضدعفونی می کند. مصرف جعفری به دلیل دارا بودن آهن گیاهی در غذای 

روزانه افراد کم خون یا بچه هایی که روند رشد ضعیفی دارند توصیه می شود.
نواب زاده با اشاره به اینکه این سبزی بادشکن خوبی است و درد و پیچش شکم 
را رفع می کند، اظهار کرد: جعفــری بیماری های کبدی، تنگی نفس و عالئم 
یائسگی زودرس را رفع کرده و جویدن آن به رفع بوی بد دهان و گازهای تخمیری 

معده کمک می کند.

وی یادآور شد: ترخون عطر تندی دارد و کمی تلخ است. وجود چند برگ ترخون 
در بین سبزی های سفره، اشتها را تحریک و نفس را خوشبو می کند. بوی تند آن 

موجب مهار رشد میکروب های پوست و کاهش بوی بد بدن می شود.
ترخون به دلیل اسانس تندی که دارد جایگزین مناسب نمک بوده و مصرف 
آن به همراه غذا برای بیمــاران قلبی، افراد مبتال به 
فشار خون یا اشــخاصی که رژیم غذایی بی نمک 
دارنــد، توصیه می شــود. این ســبزی اعصاب را 
تقویت کرده و به هضم غذاهای پرچرب کمک 

می کند و یک آرامبخش مالیم است.
نواب زاده تاکید کرد: ترخون سم زدای 
خوبی است و موجب تسکین درد و رفع 
مشــکالت قاعدگی از جمله تهوع و 
ضعف می شــود. این سبزی قدرت 
دفاعی بدن را باال برده و از شــدت 

بیماری های ویروسی می کاهد.
متخصــص طب ســنتی در 
خراسان جنوبی بیان کرد: 
گشــنیز طبیعت سردی 
دارد و بــوی خوشــایندی 
ندارد. چینی ها این ســبزی را 
جعفری چینی می نامند. گشنیز 
فشــار و قند خــون را کاهش 
داده، عطــش و تهــوع را رفع 
می کند، تقویت کننده قلب، مغز 
و معده، ضد اسپاســم، معرق و محرک 

اشتها و بهترین داروی کبد و طحال است.
این سبزی، جوش های پوستی و دهانی ناشی از 
گرمی غذاها را رفع کرده و تمایالت جنســی را مالیم 
می کند. مقــدار زیاد آن خــواب را پریشــان، عادت 
ماهیانــه را نامنظم و مصــرف کننده را دچــار گیجی، 

بی حسی و خوابی عمیق می کند.

عوارض مصرف خودسرانه قطره های چشمی
فارس- حیدر امینی چشم پزشک گفت: مصرف خودسرانه برخی داروها به خصوص قطره های 
چشمی حاوی کورتون، سبب بیماری آب سیاه )گلوکوم( می شود که در صورت ادامه مصرف و 
مراجعه نکردن به موقع به چشم پزشک، منجر به نابینایی فرد خواهد شد. بیماری گلوکوم اغلب 
بر اثر باال بودن فشار داخل چشم ایجادشده، تخریب عصب بینایی را به دنبال دارد و از آنجا که 
فرآیند این تخریب، تدریجی صورت می گیرد در صورت مناسب نبودن درمان، سبب نابینایی فرد 
می شود.  وی با اشاره به اینکه گلوکوم، عمده ترین علت نابینایی غیرقابل برگشت در جهان است، 
یادآور شــد: از آنجا که احتمال ابتالی افرادی که پدر، مادر، خواهر و برادر آنان دچار گلوکوم 
هســتند به این بیماری 5 تا 6 برابر دیگران اســت، ضرورت دارد، این افراد مورد معاینات منظم 
چشمی قرار گیرند.هرچند هیچ گروه سنی حتی کودکان از ابتال به این بیماری مصون نیستند، 
اما ضروری است، افراد باالی 60 سال به طور ساالنه مورد معاینات چشمی منظم قرار گیرند.

آیا تیروئیدتان سالم است؟
شــفا آنالین- دکتر موســوی متخصص غدد گفت: این غده وظیفه تنظیم ســوخت و ساز 
بدن را دارد که مشــکالت آن در مراحل مقدماتی با دارو و در حادترین مراحل با انجام اعمال 
جراحی قابل درمان اســت.پس از عالئم ظاهری باید بررسی هایی در خصوص تشخیص این 
اختالل انجام داد. این غده با همکاری دیگر غدد ســالمت پوست را حفظ می کند و همچنین 
تعادل هورمونی را نیز برقرار می کند که در صورت اختالل در عملکرد این غده و برهم خوردن 
هورمون هــای تیروئید می تــوان افزایش یا کاهش ناگهانی وزن را مشــاهده کرد. وی افزود: 
خانم های باردار نباید به هیچ وجه داروهای ضد تیروئید بدون نظر پزشــک قطع شــود، چرا که 
می تواند آسیب هایی جدی به جنین وارد کند و همچنین به دیگر افراد نیز تأکید کرد که با انجام 
آزمایش میزان هورمون تیروئید را کنترل کنند تا در مراحل اولیه با مصرف دارو درمان شود چرا 

که مراحل حادتر می تواند مشکالتی جدی ایجاد نماید.

تاثیر آسپیرین در پیشگیری از ابتال به سرطان روده
مهر- دانشــمندان مرکز ملی ســرطان ژاپن و مرکز بیماری های بزرگســاالن در اوســاکا، به 
سرپرســتی دکتر هیداکی ایشیکاوا، برای بررســی تاثیر آسپیرین در پیشگیری از سرطان روده 
بزرگ شــروع به انجام آزمایش بالینی با ۷000 بیمار نموده اند.رده ســنی شرکت کنندگان این 
مطالعه ۴0 تا 6۹ ســال اســت که قبال هم تحت عمل جراحی برداشتن پلیپ از روده، به خاطر 
داشتن خطر ابتال به سرطان، قرار گرفته اند. طبق گزارش تیم پزشکی، ۲5 درصد از بیمارانی 
که قطر پلیپ برداشــته شــده شان بیش از یک سانتی متر بود، در معرض خطر باالی سرطان 
پیشــرفته روده قرار داشتند.پیش بینی می شود روند این مطالعه تا ۷ سال به طول انجامد. این 
اولین بار است که از یک دارو برای درمان بیماری استفاده نمی شود، بلکه از آن برای پیشگیری 
از بیماری استفاده می شود.با این حال، برخی مطالعات قلبی هم نشان داده بودند که آسپیرین 

دارای مزایایی برای افراد مستعد به ابتال به سرطان است.

ضررهای مصرف بیش از حد کلسیم
تســنیم- ابراهیــم ایراندوســت 
محقق طب ســنتی گفت: ماست، 
شــیر، چای و غذاهایی با طبع سرد 
برای افرادی که طبع ســرد دارند، 
خوب نیست.افرادی که فشارشان 
ُافت پیــدا می کند، عمومــًا دارای 
دست و پای سردی هستند، هنگام 

خواب آب از دهانشــان به روی بالــش می ریزد،دچار 
کم خونــی، ترشــحات پشــت حلقــی و یبوســت نیز 
هســتند، بنابراین غذاهای با طبع سرد به آنها آسیب 
وارد می کنــد. وی افزود: بــه افراد جامعه القا شــده 
است که برای رفع کمبود کلسیم و پیشگیری از پوکی 

استخوان، شــیر و ماســت یا سایر 
لبنیات را مصرف کنند، این درحالی 
است که مصرف بیش از حد کلسیم 
موجب رسوب آن در مفاصل شده، 
دردهای مفصلی را ایجاد می کند.
وجود بیش از حد هــر نوع ماده ای 
مانند کلســیم در بدن باعث رسوب 
بیش از حد کلســیم در مفاصل و زانو می شود و تجمع 
آن در پاشــنه پا خار پاشنه را ایجاد می کند.بهترین راه 
بــرای درمان پوکی اســتخوان اســتفاده از غذاهای 
کشک دار است و بهتر است که از کشک های محلی 

استفاده شود.

میوه های ضدویروس  را بشناسید
باشــگاه خبرنگاران- اســالم 
درخشــان پور متخصص طب قرآنی 
و ســنتی گفــت: ســییب و مرکبات 
بهترین میوه های با خاصیت باالی 
ضدویروسی هســتند و برای درمان 
آنفلوآنزا مفید هســتند.خوردن روزی 
یک بار دو عدد سیب، مصرف روزانه ۲ 

یا 3 عدد لیموترش تازه به ویژه در کنار وعده های غذایی، 
انواع مرکبات، پرتقال، نارنگی، نارنج، گریپ فروت، انار، 
انجیر، آلبالو، شربت عسل و لیموترش تازه، کاهو، کلم، 
هویج، لبو، شلغم، انواع ترب ها شامل ترب قرمز، سفید و 
سیاه به مقدار کم، پیاز ، سیر و... برای درمان آنفلوآنزا مفید 

است. وی افزود: اســتفاده از ساالد 
میوه ها و سبزیجات، میوه های پاییزی 
و زمستانی از جمله مرکبات و سیب، 
عصاره میوه ها، دمنوش ها، استراحت 
کافی، تغذیه سالم در وعده های غذایی 
مختلف از بهترین روش های درمان 
آنفلوآنزا است.مصرف دمنوش هایی 
شــامل پونه، پونه کوهی، بادرنج بویه، اســطوخودوس، 
آویشــن، گل گاوزبان،ویتامیــن C خاصیــت بــاالی 
ضدویروســی دارد و بهترین ویتامین و ماده غذایی برای 
درمان آنفلوآنزا است. میوه ها، سبزی ها و مواد غذای که 

حای مقادیر بسیاری از این ویتامین هستند.

چند واقعیتی که در مورد 
قهوه نمی دانید

تبیان- آیــا جزو افــرادی هســتید که زیــاد قهوه 
می نوشــید و حتی یک روز را هم نمی توانید بدون آن 
به شب برســانید؟ باید بدانید که واقعیت های جالب 
و قابل توجهی در خصوص این نوشــیدنی پرطرفدار 
وجود دارد که باید بدانید. در این مطلب شــما را با 10 

واقعیت جالب در خصوص قهوه آشنا می کنیم. 

مصرف قهوه با برخی از آنتی بیوتیک ها 
توصیه نمی شود

اگر مشغول مصرف آنتی بیوتیک هستید در مصرف 
قهــوه احتیاط کنید. این نوشــیدنی حــاوی کافئین 
اســت و نباید با آنتی بیوتیک هایی کــه برای درمان 
عفونت های ادراری مصرف می شوند نوشیده شود. 
همچنین توصیه می شــود قهوه به همراه داروهای 
آنتی هیستامین مصرف نشود چراکه آنتی بیوتیک ها 
در روند دفع کافئین اشــکال ایجــاد می کنند. البته 
این مســئله صرفــًا در خصوص قهوه نیســت و این 
مالحظــات در مصرف چای و نوشــابه های کوال نیز 

وجود دارد.

قهوه باعث کاهش وزوز گوش می شود
نتایج یــک پژوهــش آمریکایی نشــان می دهد که 
مصــرف کافئین می تواند باعــث کاهش وزوز گوش 
شود. محققان روی 65 هزار زن داوطلب بررسی هایی 
آغاز کردند. در طول این بررسی ها خانم  های شرکت 
کننــده روزانه 3 تا ۴ فنجان یعنی معادل ۴50 تا 500 
میلی گرم کافئین دریافت کردند. محققان مشاهده 
کردند که وزوز گــوش در این خانم ها بــه میزان 15 
درصد کمتر از افرادی شده اســت که روزانه کمتر از 
یک فنجان قهوه )معــادل 150 میلی گرم کافئین( 

مصرف می کنند. 

1 فنجان قهوه باعث کاهش خطر ابتال به 
سرطان کبد می شود

محققان 3۴ پژوهش انجام شــده را بررســی مجدد 
کرده و در ســال ۲015 اعالم کردنــد مصرف قهوه 
برای مقابله با سرطان کبد مفید است. به عقیده این 
محققان مصرف هر فنجان قهوه در روز خطر ابتال به 
سرطان کبد را به میزان 1۴ درصد کاهش می دهد. 
این خاصیت قهوه را مدیون وجود ترکیباتی می دانند 
که اثرات سموم و به  ویژه آفالتوکسین موجود در مواد 
غذایی که در ابتال به این سرطان نقش مهمی دارد را 

کاهش می  دهند.

آقایانی که قهوه مصرف می کنند عملکرد 
جنسی بهتری دارند

نتایج پژوهشی که در دانشگاه تگزاس ایاالت متحده 
آمریکا انجام شده، آقایانی که روزانه یک تا دو فنجان 
قهوه می نوشــند کمتر در معرض اختالالت نعوظی 
قرار می گیرند و این خطر متناســب با میزان مصرف 
می تواند تا ۴0 درصد کاهش پیدا کند. متخصصان بر 
این عقیده هستند که قهوه باعث بروز مجموعه ای از 
واکنش ها می شود که عروق خونی را در عضو تناسلی 
مردانه گشادتر می کند که به گردش خون مناسب در 

این عضو منجر می شود.

سالمت

نعناع یکی از ســبزی  های ُپرمصرف بوده و در ســبزی خــوردن نیز به 
وفور استفاده می  شود. نعناع یک گیاه بوته  ای چند ساله است که انواع 
متعددی دارد. از خصوصیات کلی آن می  شــود به این موارد اشاره کرد: 
ضد تهوع و استفراغ، ضد ویروس تبخال، ضد خارش، ضد تب، بازکننده 
ی برونش و رفع احتقان، صفرا  آور و خارج کننده سموم بدن. یکی دیگر 

از خواص نعناع، ضددرد و مسکن بودن آن است.
مرزه سبزی دیگری است از خانواده ی نعناع که بوی خیلی نافذی دارد 
و به دلیل تند و تیزی مزه  اش، کمتر به شــکل تازه استفاده می  شود ولی 
برخی خانواده  ها در سبزی خوردن  شان مقادیری مرزه می  گذارند. مرزه 
خاصیت ضدمیکروب باالیــی دارد، تعریق را کنترل می  کند و به همین 
دلیل به  عنوان گیاه ضدتشنگی برای افراد مبتال به مرض قند تجویز می 
 شود. این گیاه ضد ویروس تبخال، ضدانگل، خلط آور، محرک و تقویت 

 کننده ی معده است.


