راز سالمتي

غذاهایمخصوصبرایکاهشاسیدخون!

اس��ید اوریک ماده ای ش��یمیایی حاصل از سوخت و ساز موادی به نام پورینها
در مواد غذایی است .به طور کلی بدن قادر به حل کردن اسید اوریک از طریق
خون اس��ت .اس��ید اوریک از طریق ادرار به طور کامل از بین میرود .اما گاهی
بدن ش��ما یا اس��ید اوری��ک زیادی تولید میکند یا قادر ب��ه دفع مقدار کمی از

یک رژیم غذایی س��الم اگرچه نم��ی تواند جادویی در برابر
ابتال به س��رطان باش��د اما پژوهشها نشان میدهند که اتخاذ
یک برنامه غذایی متعادل میتواند به پیشگیری از سرطان و
حتی عود نكردن آن بسیار کمک کند.

س�ویا  : محققان بر این باورند که اگر دختران در
س��نین نوجوانی  ۲بار در روز سویا مصرف کنند ،در
مراحل بعدی زندگی خود از مزایای ضد س��رطانی
این ماده بهر ه مند خواهند شد .سویا حاوی ترکیباتی
اس��تکهمشابهاس��تروژنعملمیکند.هورمونی
ک��ه میتواند از بروز س��رطان در زنان بزرگس��ال
جلوگیری کند.
میوهها و س�بزیجات نارنجی رنگ :سرشار
از پیشس��ازهای ویتامین  Aیا همان کاروتنوئیدها
هس��تند .زنانی که در جریان خون خود از س��طوح
باالت��ری از کاروتنوئیده��ا برخوردارن��د ،کمتر در
معرض خطر ابتال به سرطان سینه قرار میگیرند.
انواع توت  : این میوهها سرش��ار از ویتامین ،مواد
آل��ی و آنت��ی اکس��یدان هستندومیتواننداز

سرطان سینه جلوگیری کنند.زغال اخته ،با افزایش
اثربخش��یدارویتاموکسیفندرمبارزهباسلولهای
سرطان سینه ،نقش بسزایی در مبارزه با این بیماری
ایفا میکند.
زردچوبه  : حاوی یک ماده ش��یمیایی اس��ت که
کورکومین نامیده میش��ود .این ماده در ترکیب با
داروهای مشخص نقش مهمی در مبارزه با سرطان
سینه ایفا میکند.
کلم بروکلی  :طبق تحقیقات کلم بروکلی از رشد
تومور جلوگیری کرده و مانع از گس��ترش س��رطان
در س��ایر نقاط بدن میش��ود .س��بزیجات چلیپایی
مانند گل کلم ،کلم بروکس��ل و کلم پیچ خواص ضد
سرطانی دارند.
سیر  :سولفیدآلیلموجوددرسیربهچرخهسلولی
نظم میدهد .ترکیب سولفید آلیل در خانواده پیازها
نیز یافت میشود .بیمارانی که داروهای رقیق کننده
مکمل سیر
خون مصرف میکنند باید قبل از مصرف ّ
با پزشک معالج خود مشورت کنند تا دچار عوارض
دارویی نشوند.
س�یب   : پوس��ت س��یب میتواند از گس��ترش

سلولهای سرطانی در بدن جلوگیری کند.
ان�ار  : ان��ار حاوی ترکیبی اس��ت ک��ه میتواند از
رش��د سلولهای س��رطانی به ویژه س��رطان وابسته
به اس��تروژن جلوگیری کند.ب��ا افزودن این میوه به
س��بد خرید خود میتوانید به سایر اعضای خانواده
نی��ز کمک کنید ک��ه از بیماریهای قلبی و س��رطان
پروستات در امان باشند.
گرد و   :از س��رعت رشد تومورهای سرطان سینه
میکاه��د .بنابراین ،این دانه خوش��مزه را به برنامه
مدیریّت سرطان سینه خود اضافه کنید.
ماه�ی  : ماهی یک منبع مناس��ب برای پروتئین
بدون چربی اس��ت .بر اساس برنامه های تغذیه ضد
س��رطان ،باید مصرف گوش��ت قرمز و گوش��تهای
ف��رآوری ش��ده مانند بیکن و کالب��اس را به حداقل
برسانید .ماهی سالمون ،ماهی خال مخالی و ماهی تن
گزینه های مناس��بی برای گنجاندن در رژیم غذایی
ضد سرطان سینه هستند.
ن   :بذر کتان آس��یاب شده حاوی لیگنان
بذر کتا 
استکهدرواقعازرشدتومورهایسرطانی
جلوگیری میکند.
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بوعلي سينا

ميوههايمخصوصخانمها

 خاصیت قلیایی دارد و منجر به خنثی ش��دن
آب لیمو: 
ّ
اس��ید اوریک خون میش��ود .ویتامین سی موجود در آن
نیز منجر به دفع اس��ید اوریک میش��ود .صبحها با معده
خالی یک لیوان آب گرم را به همراه لیمو بنوش��ید و برای
چند هفته این کار را تکرار کنید تا ش��اهد کاهش اسید
اوریک خون باشید.
روغنزیتون :انتخابروغنزیتونبهجایروغن
نباتی و یا کره نقش مهمی در کاهش اس��ید اوریک خون
دارد .روغن زیتون سرش��ار از ویتامین ای و آنتی اکسیدانها
است و در کاهش التهاب بدن نیز نقش دارد.
ش�یر کم چرب  : این نوع ش��یر سبب کاهش جذب
مج��دداس��یداوریکوازبینرفت��نآنازطریقکلیهها
میش��ود .نوش��یدن  ۱تا  ۵فنجان شیر کم چرب در روز توصیه
میش��ود.ش��ما همچنین میتوانیدبجایشیرازماستوسایر
محصوالت لبنی کم چرب استفاده کنید.
آبس�بزیجاتتی�رهرن�گ  :خاصیتقلیایی
دارد و غنی از ویتامین س��ی ،کلروفیل ،و مواد ش��یمیایی
گیاهی اس��ت که منجر به س��م زدایی از بدن میش��ود .آب
سبزیجات تیره رنگ منبع خوب پروتئین و اسیدهای آمینه
اس��ت که مصرف آن با لیمو منجر به کاهش اسید اوریک
بدن میشود.

		
صدای کردار از گفتار پر طنین تر است

کنگر فرنگی  : سرش��ار از مواد معدنی ،ویتامینها و آنتی اکس��یدانها و
همچنین فیبر و پروتئین اس��ت .کنگر فرنگی خاصیت دیورتیک
دارد و به همین دلیل س��بب دفع اس��ید اوریک و سایر سموم از
طریق ادرار میشود.
پی�از  : برای درمان انواع بیماریها میتوان به آن اعتماد کرد
ضمن این که یک گزینه غذایی عالی برای کاهش اس��ید اوریک
خون است.
مکملهای ویتامین سی  : ویتامین سی میتواند به کاهش سطح
ّ
اس��ید اوری��کدرخونکمککند.بنابرای��ن،دربارهمصرفمکمل
ویتامین س��ی با پزشک خودتان مش��ورت کنید و در صورت امکان،
مکمل را به  ۵۰۰میلی گرم در روز برسانید.
میزان مصرف این ّ
ب   :نوش��یدن آب به مقدار  ۲تا  ۴لیتر ( ۸تا  ۱۶لیوان)
آ 
در روز ،باعث میشود اسید اوریک بیشتری از کلیهها دفع
ش��ود( .حتمًا  ۱لیوان آب ،قبل از خواب بنوش��ید زیر این کار به کم
ش��دن اس��ید اوریک کمک میکند ).دقت کنید منظور نوشیدن آب
است نه هر نوشیدنی دیگری.
س�یب  : زمانی که از انباش��ت بیش از حد اسید اوریک در خون رنج
میبرید ،مصرف این میوه را فراموش نکنید .مصرف س��یب منجر به
از بین بردن تمام سموم اضافی از بدن میشود .عالوه بر این ،سرکه
س��یب س��م زدای طبیعی اس��ت و به حذف مواد زائد مانند اسید
اوریک بدن کمک میکند.

ت.میزان اس��ید اوریک باال در خون عاملی مهم در ابتال به التهاب مکرر
آن اس�� 
انگش��تان دست و ایجاد درد ،س��نگ کلیه ،نقرس ،و رسوبات اسید اوریکی در
بافتهای نرم میشود.خوش��بختانه در کنار مص��رف داروها ،برخی گزینه های
غذای��ی نیز قادر به کاهش سطوح اسید اوریک خون هستند:

