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یک روان شناس بالینی ترشیح کرد

از افرسدگی بهاری چه
میدانیم؟

روان شناس بالینی گفت :اختالل
افسردگی عمده با الگوهای فصلی که
با نام اختالل عاطفی فصلی شناخته
میشود ،نوعی اختالل افسردگی مرتبط با
تغییر فصل است که افراد مبتال هر سال
در زمان خاصی از سال به آن مبتال شده
و با پایان آن زمان دوباره سالمت روان
خود را باز مییابند.
 ،مریم گویا درباره تغییر فصل و افسردگی
بهاری افزود :به طور کلی هر اتفاق و
تغییری میتواند روی جسم و روان ما
تاثیرگذار باشد.
به طور مثال بسیاری از افراد در فصل
ت فصلی میشوند و
بهار دچار حساسی 
همین امر زمینه را برای افسردگی در آنها
ایجاد میکند یا گاهی تغییر فصل موجب
نامنظم شدن خواب شده و این موضوع
روی مغز و انتقال دهندههای عصبی
انسان تاثیر میگذارد.
وی ادامه داد :در فصلهای مختلف،
انسانها ممکن است دچار افسردگی
شوند و با پایان آن فصل به شرایط عادی
باز گردند؛ همچنین در فصل زمستان و
بهار احتمال مشاهده عالئم مربوط به
زوال عقل و اختالل شناختی نسبت به

دو فصل تابستان یا پاییز بیشتر است که
این موارد نشان از تاثیر باالی تغییرات
فصلی بر سالمت روان انسانها دارد.
عالئم و علت افسردگی بهاری
این روان شناس بیان کرد :برای بیشتر
افراد این دوره در آغاز فصل بهار یا پاییز
شروع شده و در پایان فصل به حالت
عادی بر میگردند.
از عالئم این نوع از افسردگی در بهار
میتوان به از دست دادن عالقه،
اختالالت خواب ،تغییر در اشتها ،تغییرات
وزن و پریشانی یا اضطراب اشاره کرد.
گویا اظهار کرد :علت دقیق افسردگی
فصلی شناخته شده نیست و احتماال
میتواند ناشی از تغییرات هورمونی
باشد .از طرفی برخی معتقدند به خاطر
تغییر در دریافت مقدار نور خورشید در
طول ماههای مختلف ،خلق و خوی افراد
به هم میریزد.
نشانههای بروز این نوع از افسردگی
این روان شناس بالینی گفت :در مجموع
می توان به احساس افسردگی در زمانی
طوالنی مدت ،احساس بیارزشی،
احساس ناامیدی ،انرژی کم و کندی،
مشکل داشتن با خواب ،تغییر در وزن یا
اشتها ،دشواری در تمرکز ،همچنین افکار
مرگ یا خودکشی به عنوان نشانه های
بروز این نوع افسردگی اشاره کرد.
وی بیان کرد :با وجود آنکه مردان مبتال
به افسردگی فصلی ممکن است عالئم
بیشتری را تجربه کنند ،اما زنان بیشتر
به این اختالل تشخیص داده میشوند.
همچنین جوانان بیشتر از بزرگساالن دچار
افسردگی فصلی میشوند و ژنتیک ممکن

است در افسردگی فصلی نقش داشته
باشد .زیرا افراد مبتال به این اختالل
بیشتر احتمال دارد که بستگان افسرده
داشته باشند.افسردگی فصلی که اختالل
تاثیرپذیری فصلی ( )SADهم نامیده
میشود ،حالتی است که هر ساله در
یک زمان مشخص رخ میدهد و بطور
معمول در پاییز یا زمستان آغاز میشود
و در بهار یا اوایل تابستان پایان مییابد.

www. payameasalooye.ir

payameasalooye@gmail.com
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علل و درمان کم ن
خو�

آهن خون را چگونه تنظیم کنیم؟
کم خونی از شایعترین بیماریهای دنیا و ایران است که
عالوه بر درمان دارویی ،به کمک منابع غذایی حاوی آهن
نیز قابل درمان است.
آنمی یا فقر آهن یکی از شایعترین بیماریهای رایج
در ایران است؛ در این بیماری اکسیژن به دلیل اختالل
در عملکرد هموگلوبین که مسئول اکسیژن رسانی به
تمام اعضای بدن است ،با مشکالتی چون هایپوکسی
مواجه میشود؛ به طور کلی کم خونی دالیل مختلفی
مانند وراثت ،کمبود ب  ،۱۲مسمویت با سرب و  ...دارد و
شایعترین نوع آن ،فقر آهن است.
به کاهش گلبو ل های قرمز خون در بدن در شرایطی که
شمار هموگلوبین در زنان زیر  ۱۲و در مردان ،زیر  ۱۳باشد،
کم خونی و آنمی می گویند.
پوپک اسدی فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :علت کم خونی
میتواند ناشی از عواملی مانند خونریزی ،کمبود آهن در
رژیم غذایی و متناسب نبودن میزان دریافت و مصرف
آهن باشد که مورد آخر در دوران بارداری و شیردهی
نمود بیشتری دارد.
وی افزود :کمخونی در بیمارانی که با مشکل غدد درون
ریز مواجه هستند ،به خصوص اگر آسیب در ناحیه
هیپوفیز یا جراحی در لوب قدامی هیپوفیزباشد ،هم دیده
میشود.
این فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم اظهار
کرد :آنمی از نوع نورموکروم نورموسیت است و در
این اختالل کاهش گلبول سفید هم میتواند رخ دهد
همچنین هورمون رشد باعث تحریک گلبول قرمز می
شود.
کمخونی و اختالل در عملکرد تیروئید
وی با اشاره به اینکه بیماریهای تیروئیدی از دیگر علل
بروز آنمی هستند که شامل نورموسیتیک ،ماکروسیتیک
یا میکروسیتیک میشود ،گفت :کمبود هورمون تیروئید
باعث کاهش آهن و ویتامین ب  ۱۲و اسید فولیک در
بدن می شود و اغلب پس از درمان اصالح خواهد شد.
این فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم ادامه
داد :اغلب کمخونی در بیماران تیروئیدی شدید نیست
و هموگلوبین به زیر  ۸و  ۹نمیرسد مگر آنکه کمککاری
آنقدر شدید باشد که باعث خونریزی شدید ماهیانه در
خانمها شود که به دنبال آن فقر آهن و کم خونی شدید
ایجاد کند.
اسدی ادامه داد :بیماری دیگر عامل کمخونی پاراتیروئید
است .هورمون  PTHمترشحه از غده پاراتیروئید باعث
سرکوب شدن گلبولهای قرمز میشود؛ کم خونی به هر
علتی که باشد خصوصا در زمینه فقر آهن ،باید در این
دوران بحران کرونا اصالح شود؛ چرا که باعث ضعف
سیستم ایمنی خواهد شد و امکان ریسک ابتال بیشتر
می شود.
درمان کم خونی با عادات مناسب تغذیه ای
آنمی یا همان فقر آهن شایعترین بیماری در جهان و
ایران است که مبتالیان زیادی دارد و درمان آن ،دغدغه
بیمارانی است که تعدادشان هم کم نیست.
بررسی علل ابتال و تشخیص نوع کم خونی ،به درمان
هرچه سریع تر و دقیق تر بیماری کمک می کند .عالئم
ابتال به کم خونی فراوان است و برخی از این عالمت
ها حائز اهمیت و خطرناک و برخی دیگر ،کم اهمیت
است اما بررسی تک تک این عالئم ،تشخیص و درمان
را آسان می کند .
کوروش صمدپور ،متخصص تغذیه و رژیم درمانی بیان
کرد :اگر آهن مصرفی در غذایی که مصرف می کنیم به
اندازه کافی نباشد یا در صورت دریافت ،به شکلهای
مختلف ،آن را از دست بدهیم ،باعث بروز آنمی میشود.
در افراد بزرگسال هم توصیه می کنیم که اگر افراد دچار کم
خونی هستند ،صرفا به خوردن قرص آهن بسنده نکنند
و پیگیر درمان باشند.
صمدپور افزود :بروز عالئم کم خونی ،به این دلیل است
که اکسیژن به خوبی به اعضای بدن نمی رسد و یکی از
شایعترین عالئم کم خونی ،ضعف و بیحالی است .این
افراد خیلی زود خسته میشوند و تمرکز روی کارهایشان
ندارند .دومین عالمت کم خونی ،رنگ پریدگی بوده که

بسته به شدت کم خونی متفاوت است .عالمت بعدی
سردرد و سرگیجه است که به دلیل ورم ناشی از کمبود
اکسیژن عروق بروز میکند .از دیگر عالمتهای کم خونی
طپش قلب است ،از آنجایی که قلب به اکسیژن بیشتری
برای بافتها نیاز دارد ،کم خونی باعث ایجاد طپش قلب
می شود.
وی ادامه داد :عالئم دیگری نیز مربوط به کم خونی است
مثل تغییر شکل ناخنها که در این حالت ،ناخنها به
شکل قاشقی میشوند .خشک شدن دهان و احساس
ناخوشایند در زبان هم میتواند از عالئم کم خونی باشد.
این متخصص تغذیه بیان کرد :پاهای بی قرار از دیگر
عالئم فقر آهن است که زیاد به آن توجه نمی شود .این
افراد در موقع استراحت معموال احساس ناخوشایندی در
ساق پا دارند و پاهایشان حالت پرش دارد .موارد دیگری
مثل تمایل به خوردن چیزهای غیرمعمول مثل خاک و
کاغذ و کاموا نیز از عالئمی است که به کم خونی ربط
دارد ،اما خیلی شایع نیست همچنین تغییرات خلقی،
افسردگی و پوستهای خشک و موهای شکننده و
احساس سردی دست و پا از دیگر عالئم ابتال به فقر آهن
محسوب میشوند.صمدپور بیان افزود :برای درمان کم
خونی باید ابتدا دالیل ابتال مورد بررسی قرار بگیرد .منابع
غذایی حاوی آهن ،تاثیر زیادی در درمان کم خونی دارد.
غذاهایی مثل گوشت قرمز ،مرغ و ماهی ،حبوبات و تخم
مرغ منابع غنی آهن هستند.
در شرایط کنونی مهمترین راهکار درمانی برای کم خونی،
درمان غذایی در کنار درمان دارویی با استفاده از مواد
غذایی غنی از آهن است .متخصصان تغذیه بر مصرف و
حفظ تعادل مواد غذایی نقش مهمی دارد.
چه کسانی بیشتر در معرض کم خونی هستند؟
فریبا کوهدانی ،استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم
شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :کم خونیهای
تغذیه ای به سه دسته اصلی کم خونی فقر آهن ،کم
خونی در ارتباط با اسیدفولیک و کم خونی ناشی از کمبود
ویتامین ب  ۱۲تقسیم می شوند.
کوهدانی افزود :در مورد کمخونی ناشی از فقر آهن،
کودکان و خانمهایی که در سنین باروری هستند ،دختران
نوجوان و به ویژه خانمهای باردار ،جزو گروههای پرخطر
از نظر ابتال به این نوع کم خونی هستند.
کوهدانی تصریح کرد :اگر حتی یک رژیم غذایی داشته
باشیم که از نظر تراکم منابع غذایی آهن غنی باشد،
معموال در درصد زیادی از افرادی که جزء گروههای
پرخطر هستند ،نمیتوانیم صرفا از طریق برنامه ریزی
غذایی آهن را تامین کنیم؛ به همین دلیل در برخی از
افراد جامعه ،مصرف مکملهای آهن ضروری است اما
میزان استفاده از مکمل و فواصل استفاده از آن ،باید زیر
نظر درمانگر باشد.
این استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در مورد
منابع غذایی که غنی از آهن هستند و مصرف آنها
توصیه می شود ،گفت :در حال حاضر در درصد عمده
ای از آردهایی که برای تامین نان در کشور استفاده می
شوند ،آهن و اسید فولیک اضافه می شود که بخشی از
آهن مورد نیاز افراد از این طریق تامین می شود ،اما نیاز

به این آهن در همه افراد جامعه یکسان نیست .به طور
مثال در آقایان ،میزان نیاز به آهن بسیار پایین تر است
و با توجه به اینکه انرژی دریافتی روزانه شان هم بیشتر
است احتمال اینکه آهن از طریق مواد غذایی حتی بیشتر
از نیازشان دریافت شود وجود دارد.
وی بیان کرد :در برنامه غذایی هر فردی که از کم خونی
ناشی از فقر آهن رنج می برد باید منابع غذایی حاوی
آهن ،وجود داشته باشد .انواع گوشتها منابع غنی آهن
هستند .هرچه رنگ گوشت قرمزتر باشد آهنش بیشتر
است یعنی قسمتهای عضالنی گوشتهای قرمز مثل
گوشت گوسفند و گوساله و گاو و  ...حاوی آهن بیشتری
است.
ت سفید هم منبع خوبی برای
کوهدانی افزود :گوش 
دریافت آهن است ،اما میزان آهن نسبت به گوشت
قرمز کمتر است .یکی از بهترین و غنی ترین منابع آهن،
جگر است که در رژیم غذایی متعادل از این منبع استفاده
متداول نداریم و البته نباید هم خیلی مصرف کنیم ،اما
در افرادی که از فقر آهن شدید رنج میبرند ،با برنامه و
در کنار بقیه اقدامات ،مصرف هر از گاه این منبع غنی می
تواند در تامین مقدار آهن مورد نیاز موثر باشد.
کمبود آهن خون را از چه منابعی تامین کنیم؟
مواد غذایی حاوی  ۲نوع آهن هستند؛ آهن «هِ م» که
ی شود و آهن «غیرهِ م»
صرفا در منابع حیوانی یافت م 
که در منابع گیاهی نیز وجود دارد اما جذب آهنی که از
منابع گیاهی یا حیوانی دریافت می کنیم متفاوت است.
کوهدانی بیان کرد :عالوه بر مقدار مصرف منابع غذایی
آهن ،چگونگی مصرف و همراهی با سایر مواد غذایی،
نیز اهمیت دارد .عواملی که در رژیم غذایی جذب آهن
را تحت تاثیر قرار میدهند به دو دسته عوامل کاهنده و
افزایش دهنده جذب تقسیم می شوند.
وی افزود :مصرف چای باعث کاهش جذب آهن در بدن
میشود و در مقابل موادی هستند که به جذب آهن
توسط بدن کمک می کنند؛ به طور مثال اگر مواد غذایی
حاوی آهن را با مرکبات که حاوی ویتامین  Cهستند
مصرف کنیم ،به افزایش جذب آهن کمک می کنیم.
این استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی بیان کرد:
منابع آهن باید به درستی شناسایی ،مصرف و با سایر
منابع غذایی ترکیب شوند تا تاثیرگذاری شان افزایش
پیدا کند.
وی گفت :برای درمان کم خونی ناشی از کمبود اسید
فولیک ،استفاده از مناع غذایی سرشار از این منبع ،بسیار
می تواند موثر باشد .جگر ،انواع سبزیجات سبز مانند
اسفناج ،بروکلی؛ حبوبات و قارچ حاوی اسیدفولیک
باالیی هستند؛ افرادی که به دلیل کمبود اسید فولیک
دچار کم خونی هستند ،بنا بر تشخیص درمانگر از مکمل
اسید فولیک استفاده میکنند.
کوهدانی ادامه داد :کمخونی وابسته به کمبود ویتامین
ب  ۱۲بیشتر در سالمندان و گیاهخواران قابل مشاهده
است؛ همینطور افرادی که به هر دلیلی دچار مشکل
داخلی باشند و تولید یک فاکتور داخلی که برای جذب
ویتامین ب  ۱۲در بدن ضروری است ،نداشته باشند ،مثل
سالمندان که بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.

مکمل های غذایی امروزه به طور گسرتده مورد استفاده قرار میگیرد

مکمل جادویی برای مقابله با سرماخوردگی
ی ها برای سالمت بدن و مقابله با بیماری
مصرف ریزمغذ 
های مختلف ضروری است.مکم ل های غذایی امروزه به طور
گسترده از سوی افراد مورد استفاده قرار میگیرد .بدن در کنار
نیاز به پروتئین و انرژی ،برای کارکرد مناسب به ریزمغذیهای
متفاوتی نیازمند است.یکی از این مکملهای غذایی ،روی
است .عنصر روی برای سالمت سیستم ایمنی بدن ضروری
است .دانشمندان میگویند مصرف مکمل غذایی حاوی روی
میتواند به مقابله با سرماخوردگی ،اسهال و کاهش خطر ابتال
به دیابت کمک کند.
کاهش خطر ابتال به دیابت
انجمن دیابت انگلیس اعالم کرد :زمانی که سطح قند خون
باال باشد ،همانند عنصر منیزیم ،روی نیز از راه ادرار دفع
میشود .در نتیجه افرادی که دیابت دارند نسبت به افراد سالم
دارای سطح پایینی از روی هستند.
روی در واقع به تولید و ترشح انسولین که کاهش دهنده
قند خون است کمک میکند و در صورتی که افراد دیابتی از
کمبود آن رنج ببرند ،پزشک برای آنها مکملهای حاوی روی
تجویز میکند .تحقیقات جدید تاثیر فعال عنصر روی بر کارکرد
انسولین را اثبات کرده است.
محافظت در برابر سرماخوردگی
دکتر یان تولبرگ ،مدیر موسسه سالمت یو سی میگوید:

تحقیقات نشان داده است مصرف خوراکی روی میتواند به
محافظت بدن در برابر سرماخوردگی کمک کند .افراد زمانی
که نخستین عالئم سرماخوردگی مانند خارش گلو را مشاهده
کردند بهتر است مصرف مکمل روی را آغاز کنند.
کمک به رفع اسهال
محققان آمریکایی پیشتر اقدام به پژوهش درباره تاثیر مصرف
روی بر بیماری اسهال کردند .شواهد حاکی از آن بود که
مصرف عنصر روی به ویژه در کودکان مبتال به اسهال میتواند

بسیار کارآمد و موثر باشد.همچنین تحقیقات دیگر نشان داده
است مصرف روی به همراه داروهای مرتبط با اسهال میتواند
طول این بیماری و شدت آن را کاهش دهد.سازمان جهانی
بهداشت و یونیسف توصیه دارند کودکان مبتال به اسهال
شدید به مدت  ۱۰تا  ۱۴روز اقدام به مصرف روزانه  ۲۰میلی
گرم مکمل روی کنند .همچنین نوزادان زیر  ۶ماه نیز در صورت
ابتال به اسهال میتوانند روزانه  ۱۰میلی گرم روی مصرف کنند.
منبع:باشگاهخبرنگاران

سالمت
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی هشدار داد؛

رشد رسعت چاقی و اضافه وزن در ایران

ش های همگانی ،تا سال  ۲۰۳۰بیش از  ۳میلیون شهروند  ۵تا ۱۹
با اعالم رئیس فدراسیون ورز 
ساله ایرانی دچار چاقی و اضافه وزن خواهند بود.
افشین مالیی که امروز دوشنبه در نشست روسای فدراسیونها با مسعود سلطانی فر سخن
میگفت ضمن اشاره به اقداماتی که سال گذشته در ورزش همگانی صورت گرفته است گفت:
برای سال جاری شعار «بهره وری نیروی کار ایرانی با توسعه ورزش همگانی» را در نظر گرفتهایم
که در همین راستا طرحهای این فدراسیون را با چهار محور «جامعه فعال»« ،محیط فعال»،
«مردم فعال» و «سیستم فعال» اجرایی خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه مثل سال گذشته اجرای برنامههای مشارکتی با نهادها و سازمانهای مختلف
را در دستور کار فدراسیون قرار خواهیم داد گفت :امسال باید بتوانیم به رقم  ۴میلیون شهروند
مشارکت کننده در فعالیتهای ورزشی برسیم .عدد بزرگی است اما وظایف هر استان به شکل
مشخص تعریف شده و امیدواریم با حمایت وزارت ورزش بتوانیم به این هدف مهم برسیم.
افشین مالیی با اشاره به مشکالت و موانعی که پیش روی فدراسیون برای اجرای برنامههایش
وجود دارد گفت :تخصیص ناقص اعتبارات در سال گذشته زمینه اخالل در برنامههای هیاتهای
ورزش همگانی را فراهم کرد و نارضایتیهایی را به وجود آورد.
وی در ادامه تاکید کرد :طبق آماری که در اختیار داریم در شرایط فعلی برای هر ایرانی  ۵۴تومان
سرانه ورزشی داریم که اگر بخواهیم برای جمعیت در نظر گرفته شده  ۴میلیونی برنامه داشته
باشیم به  ۲۰۰میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که امیدوارم با حمایت وزارت ورزش این امر محقق
شود.رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با تاکید بر اینکه برای اجرای برنامههای اثربخش به
حمایت وزارت ورزش نیاز داریم خاطرنشان کرد :همانطور که در حوزه ورزش قهرمانی خودمان
را با سایر کشورهای مقایسه میکنیم باید بدانیم خروجی ورزش همگانی ما هم که باید منجر به
کاهش اضافه وزن و چاقی در بین مردم شود چه وضعیتی دارد.
وی ادامه داد :طبق پیش بینی فدراسیون جهانی چاقی که در سال  ۲۰۱۹انجام شده ما تا سال
 ۲۰۳۰بیش از  ۳میلیون شهروند  ۵تا  ۱۹ساله خواهیم داشت که دچار اضافه وزن و چاقی
هستند .بر اساس همین پیش بینیها ما  ۳درصد شانس اهداف تحقق ملی در این سال را
خواهیم داشت.مالیی افزود :با وجود برنامهها و طرحهای خوب و قابل دفاعی که در ورزش
همگانی اجرای شده است اما هنوز نتوانستهایم به اثربخشی الزم برسیم .به همین دلیل نیاز به
اجرای پروژههای مشترک در سطح ملی و تعامل بین بخشی با سازمانها و ارگانهای مختلف
داریم که سال گذشته به بهترین شکل این اتفاق رقم خورد.
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی خاطرنشان کرد :بر اساس آمار منتشر شده سازمان جهانی
بهداشت ،میزان چاقی مردم ایران در سال  ۱۹۹۰بین  ۵۰تا  ۶۰درصد بوده است اما این رقم
در سال  ۲۰۱۰به  ۶۰تا  ۷۰درصد رسیده که نشان میدهد سرعت رشد افزایش چاقی و اضافه
وزن و کاهش کم تحرکی در ایران زیاد شده است و باید کار جدی در این بخش صورت بگیرد.

راز گذاشنت یک حبه
سیر زیر بالشت
گذاشتن یک حبه سیر زیر بالش ،یک روش قدیمی و ساده برای داشتن خوابی عمیق و
باکیفیت است.این شیوه بخصوص برای افرادی که از بی خوابی و بد خوابی رنج می برند
فوق العاده است.سیر یک ماده غذایی قدیمی و آبا و اجدادی است که به عنوان چاشنی در
تهیه انواع غذاها استفاده میشود و یکی از ترکیبات اصلی داروهای تجویز شده در طب سنتی
است.این ماده غذایی هم خانواده پیاز بودن و با وجود اینکه بوی کمابیش نامطلوبی دارد ،اما
یکی از پرمصرفترین مواد غذایی در سرتاسر جهان است.در دوران باستان سیر به عنوان یک
چاشنی و طعم دهنده در تهیه غذاها استفاده میشود و همچنین از آن برای درمان بیماریها
و دور کردن جن و پری استفاده میکردند.اگرچه مورد آخر امروزه به تاریخ پیوسته و خرافات
محسوب میشود ،اما در هر عصری از سیر برای از بین بردن انرژیهای منفی و رسیدن به
سالمتی بهره جسته اند.
ارزش غذایی سیر
شاید جالب باشد بدانید که سیر یک ماده غذایی پرکالری است .به این ترتیب که کالری هر
 ۱۰۰گرم از آن میتواند تا  ۱۰۰کیلوکالری برسد.با این حال از آنجایی که مردم میزان بسیار کمی
از این ماده غذایی مفید را مصرف میکنند معموال مشکلی در ایجاد اضافه وزن ایجاد نمیکند.
عالوه بر این ،سیر حاوی کربوهیدراتهای پیچیده و پروتئینها است که راندمان جسمی و
روحی را باال میبرند.سیر همچنین دارای ویتامینهای گروه  Bو مواد معدنی ضروری مانند
سدیم ،پتاسیم و منیزیم هست .با این حال خاصیت اصلی این ماده غذایی را به میزان باالی
ترکیبات گوگردی آن مانند آلیسین نسبت میدهند.
خواص اصلی سیر
سیر به دلیل خواصی که دارد عنوان یکی از بهترین مواد غذایی در رژیم غذایی را به خود
اختصاص داده است.این ماده غذایی یکی از مکملهای خوب برای تسکین و در مان انواع
بیماری ها ،اختالالت متابولیکی و مشکالت دستگاه تنفسی محسوب میشود.
در واقع سیر سرشار از آنتی اکسیدانها و ترکیبات ضدالتهابی است در نتیجه یکی از بهترینها
برای سالمت قلب و عروق میباشد.مصرف منظم سیر باعث افزایش نرمی و انعطاف پذیری
رگها میشود ،مازاد چربی خون را دفع کرده و فشار خون را تنظیم میکند.این ماده غذایی
جریان خون به سمت سلولهای بدن را بهبود داده و به پیشگیری از پیری زودهنگام کمک
میکند .سیر خواص ضدباکتریایی و ضدعفونی کنندگی دارد تاجایی که حتی به میزان آنتی
بیوتیکها موثر عمل میکند.این ماده غذایی ادرارآور طبیعی است که با احتباس آب در بدن و
التهاب بافتها مقابله میکند .عالوه براین متخصصان به این نتیجه رسیده اند وزن افرادی که
به طور منظم سیر مصرف میکنند کمتر از افرادی است که سیر نمیخورند.
فواید گذاشتن یک حبه سیر زیر بالشت
گذاشتن یک حبه سیر زیر بالشت یک روش قدیمی و ساده برای داشتن خوابی عمیق و
باکیفیت است .این شیوه بخصوص برای افرادی که از بیخوابی و بد خوابی رنج میبرند فوق
العاده است.ترکیبات گوگردی سیر در بوی آن نیز وجود دارد و مانند یک ماده آرامبخش عمل
میکند و در نتیجه کیفیت خواب را بهبود میدهد .زینک موجود در این ماده غذایی نیز باعث
ایجاد احساس آرامش میشود.با وجود اینکه شاید در شبهای اول از بوی سیر اذیت شوید،
اما به مرور به این بو عادت میکنید .اگر بیخوابی دارید این روش طبیعی و ساده را امتحان
کنید.چون مشاهده خواهید کرد که صبح با بدنی پرانرژی از خواب بیدار میشوید و تمام روز
را با انرژی بیشتری سپری میکنید.
برای افزایش نتیجه همچنین میتوانید به طور ناشتا سیر مصرف کنید .میتوانید این سیر را به
تنهایی یا با لیموترش مصرف کنید.
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