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نوشــیدنی ها همانند خوراک ها مــی توانند بر بهبود 
یا بدتر شــدن ریفالکس معده تاثیر بگذارند. یکی از 
نوشــیدنی های معموال ما ایرانیان چای است که چای 
کهنه دم آن به شدت برای افرادی که از ریفالکس معده 
رنج می برند مضر است. پس از ایننوشیدنی مضر برای 
ریفالکس معده دوری کنید. در این مقاله بیشتر در این 

باره بحث شده است.
نوشیدن چای

فرزاد بابایی در گفت و گو با  ایسنا، با اشاره به وجود 
انواع چای، گفت: انواع چای از جمله چای سیاه، سبز 
و سفید در سطح بازار عرضه می شود که چای سیاه به 

صورت معمول بیشترین مصرف کننده را دارد.
بابایــی چای تــازه دم را عنوان یکی از ســالم ترین 

نوشــیدنی ها دانست و افزود:  چای نوشیدنی سالمی است که مصرف آن در جامعه ما طرفداران زیادی هم دارد، 
اما اگر این نوشیدنی به شکل صحیح مصرف نشود می تواند برای سالمتی مضر باشد.

این کارشــناس تغذیه با اشاره به وجود اسید تانیک و اگزاالت در چای، گفت: این دو ماده در چای باعث عدم 
جذب آهن می شوند و مقدار آنها در چای کهنه و پررنگ بیشتر است.

وی افزود: در همین راستا افراد باید از مصرف چای کهنه و نیز چای پررنگ که حاوی مقدار زیادی اسید تانیک 
و اگزاالت است خودداری کنند.

بابایی تصریح کرد: همچنین برای جذب بهتر آهن توصیه می شــود، افراد از مصرف چای بالفاصله بعد از وعده 
غذایی خودداری کنند.

وی در خصوص نحوه مصرف چای هم یادآور شــد: طبق مطالعات انجام شــده چای داغ یکی از عوامل ایجاد 
سرطان معده و مری است، بنابراین افراد باید اجازه دهند چای کمی خنک شده و بعد آن را مصرف کنند.

بابایی افزود: همچنین مصرف زیاد چای کهنه باعث ایجاد ریفالکس می شود، بنابراین زیاده روی در مصرف چای 
داغ و کهنه دم می تواند اثرات مخربی بر دریچه معده و مری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه چای که در اثر کهنه دم بودن غلیظ شده باشد اصال قابلیت مصرف ندارد، گفت: چای پررنگ 
یا کهنه می تواند موجب کم خونی های شــدید شــده و مشکالت دستگاه گوارش ایجاد کند که توصیه می شود 

اکیدا از مصرف آن خودداری شود.
این کارشناس تغذیه مصرف چای را برای افرادی که مشکالت گوارشی دارند مضر دانست و اظهار کرد: افرادی 
که بیماری هایی مانند زخم معده دارند الزم اســت مصرف چای را محدود کنند، همچنین افرادی که مبتال به کم 
خونی هستند و یا انواع سرطان های دستگاه گوارش را دارند و نیز برای زنان باردار مصرف چای توصیه نمی شود.

 بابایی مصرف مواد شــیرین همراه با چای را عامل خطری برای ســالمتی دانســت و افزود: برخی افراد عادت 
دارند چای را با مواد دیگر مخلوط کنند یا اینکه چای را همراه با مواد شــیرین مصرف  کنند که این کار عالوه بر 
ازبین بردن خواص چای، موجب افزایش قند و چربی خون می شــود، بنابراین توصیه می شود افراد حتی المقدور 
از مصرف مواد شــیرین همراه چای خودداری کرده و چای را همراه با تعداد کمی توت خشک، مویز یا خرمای 

خشک مصرف کنند.

نوشیدنی مضر برای ریفالکس معده!

وجود برخی از این عالیــم در کنار یکدیگر می 
تواند زنگ خطری برای مشــکالت روده و داشتن 

روده ناسالم باشد.
روده مهمترین و بزرگترین بخش دستگاه گوارش 
است که درون آن از مجموعه ای از میکروبیوم ها 
تشکیل شده اســت. روده نقش مهمی در هضم و 
جذب بهتر غذا و در نتیجه عدم ایجاد مشــکالت 
گوارشــی اســت. اما گاهی عملکرد روده دچار 
مشکل می شــود که عالیم بیرونی مشخصی دارد 
که با اطالع از آن ها می توانید سریع تر به وجود 
مشــکل در روده پی ببریــد. در ادامه این مطلب 

عالیم آشکار روده ناسالم را بررسی می کنیم.
احساس خوبی در معده ندارید

اســهال، یبوســت، نفخ، حالت تهوع، و سوزش 
سردل نشانه های کالسیک بروز مشکل در سالمت 
روده هســتند. ناراحتی گوارشی، به ویژه پس از 
مصرف وعده های غذایی سرشار از کربوهیدارت 
مــی توانــد در نتیجه گــوارش و جذب ضعیف 
اسید  بازگشــت  بگیرد.  شــکل  ها  کربوهیدارت 
معــده به مری، بیماری التهابی روده، بیماری روده 
تحریک پذیر و کولیت همگــی با عدم تعادل در 

میکروبیوم پیوند خورده اند.
برخی غذاها را زیاد هوس می کنید

هوس های غذایی، بــه ویژه برای خوراکی های 
شــیرین می تواند به معنای عدم تعادل در باکتری 
های روده باشد. در صورت رشد بیش از حد مخمر 
در بدن، که ممکن اســت پس از یک یا دو دوره 
مصــرف آنتی بیوتیک ها و از بیــن رفتن باکتری 
های خوب رخ دهد، می تواند موجب هوس های 
غذایی برای خوراکی های شیرین شود. با افزایش 
مصــرف پروبیوتیک ها می توانید ســالمت روده 

خود را تقویت کنید.
با نوسان وزن مواجه هستید

برخی انواع باکتری های روده می توانند موجب 
افزایش یا کاهش وزن شوند، به ویژه زمانی که در 
روده کوچک حضور داشته باشند، که این شرایط 
به نام رشد بیش از حد باکتری های روده کوچک 
)SIBO( شناخته می شود. میکروب های بیش از 

حد در روده کوچک می تواند به واســطه تداخل 
در جــذب ویتامین ها، مــواد معدنی و چربی در 
ســالمت روده اختالل ایجاد کند. اگر به صورت 
عادی قــادر به گوارش و جذب چربی نباشــید، 
امکان کاهش وزن وجــود دارد. انواع دیگری از 
باکتری ها با افزایــش وزن پیوند خورده اند زیرا 
برخــی میکروب ها می توانند کالری بیشــتری از 

غذاها برداشت کنند.
بدبو تنفس 

 هالیتوزیس یا همان تنفس بد بو ناشــی از عدم 
تعادل میکروبی در روده است. در شرایطی که این 
عدم تعادل ها در معده آغاز می شوند، در بسیاری 
مواقع به بخش های دیگر بدن، از جمله دهان نقل 
مــکان می کنند. اگر دهانشــویه ها و روش های 
درمانی خارجی دیگر موجب از بین رفتن بوی بد 
دهان نمی شوند، بروز مشکل در روده ها می تواند 

دلیل این شرایط باشد.
عدم تحمل غذایی

عدم تحمل غذایی، ماننــد عدم تحمل الکتوز یا 
گلوتن، یک محصول جانبی ناشــی از دشــواری 
در گــوارش کامل این مواد در روده ها اســت. 
در صورت ابتال به ســندرم روده نشت پذیر، این 
دشــواری در تجزیه غذا یک واکنــش التهابی را 
تحریک مــی کند، که نه تنها بر گوارش تاثیرگذار 
است، بلکه سیســتم ایمنی بدن انسان را نیز تحت 

تاثیر قرار می دهد.
مضطرب یا افسرده هستید

تقریبــا 80 تا 90 درصد ســروتونین، یک انتقال 
دهنده عصبی که بــر خلق و خو، رفتار اجتماعی، 
خواب، اشتها، حافظه و حتی میل جنسی تاثیرگذار 
است، در روده تولید می شود. زمانی که سروتونین 
کمتری در بدن تولید می شــود، این شــرایط می 
تواند اثر منفی بر خلق و خوی انسان داشته باشد.

خوب نمی خوابید
ســطوح ناکافی سروتونین می تواند به بی خوابی 
یا دشواری در به خواب رفتن منجر شود. خستگی 
مزمن و عالئم فیبرومیالژیا می تواند با عدم تعادل 

باکتری های روده مرتبط باشند.

با مشکالت پوستی مواجه هستید
راش های پوســتی و اگزما، بیماری پوستی که با 
جوش های قرمز خارش دار و ملتهب روی پوست 
توصیف می شود، می تواند نشانه ای از ضعف در 
سالمت روده افراد مبتال باشد. این قبیل شرایط می 
توانند به واسطه عدم تعادل در باکتری های روده 

بگیرند. شکل 
به یک بیماری خودایمنی مبتال هستید

عدم تعــادل در میکروبیوم می تواند چیزی فراتر 
از عالئم گوارشی را به همراه داشته باشد. بیماری 
هایی که سیســتم ایمنی را تحــت تاثیر قرار می 
دهند و به نام بیماری های خودایمنی شــناخته می 
شوند می توانند به عدم تعادل اشاره داشته باشند. 
آرتریت روماتوئید، و بیماری ام اس با عدم تعادل 

در باکتری های روده پیوند خورده اند.
سطوح باالی قند

دیابت مزمن ناشــی از انباشــت بیش از حد قند 
در خون شما اســت. اما علت دیگر آن می تواند 
عملکرد ضعیف روده باشــد. باکتــری های مفید 
روده در صورت آســیب دیدن منجــر به ایجاد 
اشکال در فرایندهای متابولیکی می شوند که شکر 

را به انرژی تبدیل می کنند.

بررسی عالیم آشکار روده ناسالم

لخته شــدن خون عامل اصلی ابتال به سکته مغزی و حمله قلبی است. بدن 
شــما از طریق لخته شدن خون، جریان خون را متوقف می كند و این روند 

آسیب های جدی سالمت را به همراه دارد.
بــه گزارش بهداشــت نیوز: رقیق شــدن خون در این میــان، می تواند به 
بازگرداندن جریان خون و جلوگیری از آســیب هــای عمده كمک كند. با 
ایــن حال رقیق كننده هــای طبیعی خون فقط داروهای قوی تجویز شــده 
نیســتند بلکه برخی مواد غذایی نیز به طور طبیعی همین خاصیت را دارند:

 : سیر
ســیر خاصیت رقیق كنندگی خون را دارد و مصرف آن به طور منظم باعث 
جلوگیری از لخته شــدن خون می شــود. البته با پزشک تان در مورد میزان 
مصرف سیر مشورت كنید. اگر شــما از داروهای رقیق كننده خون استفاده 

می كنید. چون ســیر می تواند با مصرف این داروها تداخل ایجاد كند.
ماهی: روغن 

 سرشــار از اســیدهای چرب امگا3 اســت كه نه تنها بــه تقویت عملکرد 
مغز كمک می كند بلکه مشــکالت جدی ســالمت مانند سکته مغزی را نیز 
كاهش می دهد. اســیدهای چــرب امگا 3 همچنین بــا جلوگیری از ایجاد 
مواد تشــکیل دهنده پالكتی، باعث رقیق شــدن خون می شود. اگر طرفدار 
طعــم ماهی نیســتید، مکمل های امگا 3 را برای رقیق شــدن خون روزانه 

كنید. مصرف 
ای: ویتامین 

 منجــر به جلوگیری از تشــکیل لخته خون و كاهش خطــر ابتال به حمله 
قلبی و ســکته مغزی می شــود. ویتامین دی در طیف گســترده ای از مواد 
غذایــی مانند بادام، دانــه های كامل، آفتابگردان، تخــم مرغ و آجیل یافت 
می شــود. از مکمل های ویتامین دی نیز برای رقیق شــدن خون می توان 

برد. بهره 
زنجبیل: 

نه تنها منجر به كاهش التهاب گوارشــی و كمک به رفع ســوء هاضمه می 
شــود، بلکه سالیسیالت موجود در آن، اسیدی اســت كه می تواند منجر به 
كاهش خطر ابتال به ســکته مغزی گــردد. زنجبیل به صورت تازه، ادویه یا 
چای در دســترس است و از این رو گنجاندن آن به صورت منظم در رژیم 
غذایی روزانه دشــوار نیست. تنها پیش از استفاده از زنجبیل با پزشک خود 
مشــورت كنید تا ایــن ماده غذایی با داروهای تجویزی برای شــما تداخل 

نکند. ایجاد 
آووکادو:

 از دو طریــق مانــع ایجاد لخته خون می شــود. اول این كه سرشــار از 
اســیدهای چرب امگا 3 است و از تشــکیل پالكت ها جلوگیری می كند و 
دوم این كه حاوی اســید سالیسیالت است و با كاهش تشکیل لخته، از بروز 

ســکته مغزی نیز پیشگیری می نماید.

تمام رقیق کننده های طبیعی 
یــک متخصص اطفال گفت: بعضی هورمون ها و دارو های طبیعی در کودکی خون را بشناسید

و نوجوانی می تواند ســبب افزایش رشد قد کودکان شود.
به گزارش بهداشــت نیوز : والدین همواره تمایــل دارند فرزندانی قد بلند 
و رشــید داشته باشند و بیشــتر آن ها در تمام مدت بلوغ فرزندشان مضطرب 
و نگران هســتند که مبادا فرزندشــان به قد مطلوب نرسد این نکته را در نظر 
داشــته باشید که به طور کلی میزان رشــد قد افراد در درجه  اول به وراثت 
بســتگی دارد؛ اما عوامل دیگری نیز در روند رشد قد مؤثر هستند که به آن ها 
اشــاره خواهیم کرد؛ قبل از هر چیز به خاطر داشــته باشید اثر در استمرار 

اســت؛ پس باحوصله راهکارها را به طور مستمر انجام دهید.
این متخصص اطفال بیان کرد: رشــد مناســب قد با فعالیت های بدنی میسر 
است؛ یکی از عوامل مؤثر در ترشــح بسیاری از هورمون ها، فعالیت فیزیکی 
اســت، فعالیت بدنی مناســب و منظم در افزایش هورمون رشــد، تیروئید، 
پروالکتیــن و برخی هورمون های غدد فوق کلیوی نقش به ســزایی دارد و 
توصیه می شــود کودکان روزانه چند ســاعت فعالیــت فیزیکی )حتی همان 

باشند. داشته  معمولی(  شیطنت های 
محتشــمی ادامه داد: در سنین نوجوانی، انجام یک فعالیت ورزشی مناسب و 
مورد عالقه نظیر والیبال یا بســکتبال حداقل سه بار در هفته و هر بار به مدت 
۳0 دقیقه توصیه می شــود، با این وجود باید تا زمــان بلوغ از ورزش هایی 
که فشــار زیادی به بدن وارد می کنند همانند وزنــه برداری و ورزش های 

شود. خودداری  استقامتی 
افزایش قد داروهای 

وی افــزود: افزایش وزن و چاقی، مقدار هورمون رشــد را کاهش می دهد؛ 
لذا داشــتن وزن مناسب در افزایش قد مؤثر است، افزایش قد با رژیم غذایی 
درســت یکی از بهترین راه  برای افزایش قد کودک است، استفاده از میوه ها 

و ســبزیجات، لبنیات، ماهی و حبوبات در رشد کودکان بسیار مفید است.
این متخصص اطفال تشــریح کرد: اگر قد بلند می خواهید شــب ها بخوابید؛ 
از دیگر عوامل محرک در ترشــح هورمون رشد، خواب شبانه است که مقدار 
مورد نیاز آن در هر فرد متفاوت اســت، زمان خوابیدن اهمیت زیادی دارد، 
زیرا هورمون رشــد در آغاز و نیمه های شب ترشــح می شود و طبیعی است 
کــودک و نوجوانی که دیر به رختخواب برود از میان کافی هورمون رشــد 

نمی برد. بهره 
محتشــمی بیان کرد: بــه طور کلی زمان خواب کافــی برای کودک یک تا 
سه ســال 10 ساعت است، کودک سه تا 6سال 10 تا دوازده ساعت خواب، 
کودک 6 تا 12 ســال حدود 10 ساعت خواب، 12 سال به باال حداقل هشت 

و نیم تا 9 ســاعت باید خواب کافی داشته باشد.
وی یــادآوری کرد: بعضــی هورمون ها و داروهای طبیعــی در کودکی و 
نوجوانی می تواند ســبب افزایش رشــد قد شــود اما مصرف آن ها فقط در 
موارد خاص و تحت نظر پزشک اطفال یا غدد امکان پذیر است زیرا استفاده  

خود ســرانه از این داروها بیشتر از فوایدشان خواهد بود.

چه کنیم تا کودکمان قد بلند شود؟

دمنوش فوق العاده نعناع و عسل برای
 دانش آموزان توصیه می شود

یـک کارشـناس تغذیـه گفت: در شـب های قبـل از امتحان بهتر اسـت از دم نوش رقیق عسـل و نعنـاع به جای 
کافئیـن به منظور افزابش هوشـیاری اسـتفاده کرد.

بـه گـزارش بهداشـت نیوز: مریم شیرمسـتی گفـت: الزم اسـت در ایـام امتحانات دانـش آموزان و دانشـجویان 
رژیـم غذایـی مناسـبی را رعایـت کنند تـا بتواننـد از حافظه خود حداکثر اسـتفاده را داشـته باشـند.

وی اسـتفاده از غذاهـای پرحجـم، چـرب و نفاخ را بـرای ایام امتحانات نامناسـب دانسـت و افـزود: این غذاها 
مـدت بیشـتری در معـده مـی ماننـد که ایـن امر خون رسـانی به سـایر قسـمت های بـدن از جمله سـلول های 

مغـزی را کاهـش مـی دهـد و خـواب آلودگی را نیـز در پی خواهد داشـت.
 شیرمسـتی غذاهـای سـرخ کردنی، فسـت فود، کلـه پاچـه و ... را از جمله این غذاها دانسـت کـه مصرف آنها 

برای ایام امتحانات مناسـب نیسـت.
 ایـن کارشـناس تغذیـه معتقـد اسـت، اسـتفاده از غذا در ایـام امتحانـات باید در وعـده های متعـدد و با حجم 

کمتـری در هـر وعـده باشـد تا قندخـون فرد نیـز در طـی روز و زمـان درس خواندن متعـادل بماند.
 وی ادامـه داد: در ایـام امتحانـات الزم اسـت بـه منظـور جلوگیری از افت فشـار خـون، آب کافی بـه بدن فرد 

برسـد و همچنین از بروز گرسـنگی پیشـگیری شود.
 ایـن کارشـناس تغذیـه خـواب کافـی را نیز از دیگـر اصول مهمی عنـوان کرد که افـراد باید در ایـام امتحانات 
مد نظر داشـته باشـند . دم نوش رقیق نعناع و عسـل توصیه شیرمسـتی برای افزایش هوشـیاری در ایام امتحانات 

بـود که اثـر دائمی تری بر سـلول های مغـزی دارد.
 وی گفت: استفاده از سیب قرمز و فلفل سیاه نیز در ایام امتحانات برای بهبود عملکرد حافظه مفید است.

 ایـن کارشـناس تغذیـه با اشـاره به اهمیـت وعده صبحانه قبل از امتحان نیز، خاطرنشـان کرد: اسـتفاده از شـیره 
خرمـا و انگـور، عسـل، حلواشـکری یـا یک بشـقاب فرنی همـراه با بـادام پودر شـده بـرای این وعده مناسـب 

است.

اگر دچار کم خونی هستید این دمنوش را میل کنید
گزنـه یـک گیـاه جنگلی اسـت که قابـل مصرف بـوده و در 
ترکیـب سـوپ و آش و همچنیـن به صورت دمنـوش و غیره 
قابـل اسـتفاده اسـت. البته اسـتفاده درمانی و دارویـی از این 

گیـاه معمـواًل بـه صورت دمنـوش یا مکمل آن اسـت. 
شـما مـی توانیـد بـه دامـان طبیعـت زده و از مناطقـی کـه 
آلودگـی کمتـری دارد ایـن گیـاه را بچینیـد. البته بهتر اسـت 
قبـل از لمـس ایـن گیـاه حتمـًا دسـتکش بپوشـید در غیـر 
ایـن صـورت پوسـتتان دچـار خـارش زیـادی مـی شـود. 
خوشـبختانه زمانـی کـه ایـن گیاه خشـک یـا پخته می شـود 

خـواص تحریـک کنندگـی آن برطـرف مـی شـود.
 گزنـه سرشـار از ویتامیـن هـا و مـواد معدنـی زیادی اسـت کـه مشـخص ترین آن ها آهن اسـت. ایـن گیاه 
خـواص گوارشـی و دیورتیـک )ادرارآور( دارد و بـرای کبـد مفیـد اسـت. بنابرایـن بـه طور کلی مـی تواند 
بـدن را پاکسـازی کنـد. مـی تـوان از این گیاه بـرای برطرف کـردن کمبودهـای غذایی و همچنین پاکسـازی 

و سـم زدایـی عمقـی بدن اسـتفاده کرد.

به هنگام مصرف زرشک به تداخل دارویی آن حتما 
توجه کنید
دمنـوش زرشـک ممکـن اسـت بـا آنتـی بیوتیک هـا تداخـل 
دمنـوش  ایـن  را کاهـش دهـد؛  آن هـا  تأثیـر  و  کنـد  ایجـاد 
می توانـد اثـر دارو هـای رقیق کننـده خـون ماننـد آسـپرین را 

کند. کـم 
 زرشـک ممکـن اسـت باعـث افزایـش اثـر آنتی هیسـتامین ها 
بنابرایـن  می دهـد،  کاهـش  را  فشـارخون  گیـاه  ایـن  شـود؛ 
می توانـد اثـر دارو هـای فشـار خـون را افزایش دهد؛ زرشـک 
دیورتیـک  دارو هـای  اثـر  افزایـش  موجـب  اسـت  ممکـن 
)ادرارآور( نیـز شـود؛ ایـن گیـاه قند خـون را کاهـش و تأثیر 

دارو هـای دیابـت را افزایـش می دهـد.


