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های  )حساسیت(  آلرژی  
فصلی به  این علت به وجود 
ایمنی  سیستم  که  می آیند 
را  اشتباهی  واکنش  بدن، 
نسبت به عوامل محرک بیرونی )آلرژن ها( 
باعث  حساسیت ها  این  می دهد.  بروز 
شکل گیری عالئمی مانند خارش چشم ها، 
آبریزش بینی، عطسه و خارش گلو می شوند. 
می توانند  نیز  حساسیت ها  محرک  عوامل 
در فصل های مختلف ویژگی های متفاوتی 
داشته باشند. یکی از راه های تخفیف عالئم 
که  است  این  بهار،  در  فصلی  حساسیت 
اصالح الگوی غذایی را در برنامه روزانه 
در صفحه  رو  این  از  باشید.  داشته  خود 
بهترین  معرفی  به  هفته  این  سالم«  »سفره 
مواد غذایی برای افرادی که از حساسیت 

فصلی در بهار رنج می برند، می پردازیم.

نشان  علمی  تحقیقات  از  بعضی  ماهی:   .1
می دهند اسیدهای چرب امگا3 که بیشتر از 
همه در ماهی سالمون، تُن و دیگر ماهی های 
چرب یافت می شوند، می توانند احتمال ابتال 
به حساسیت را کاهش بدهند و نقش موثری 
در کاهش عالئم حساسیت  داشته باشند. این 
به خاصیت  مربوط  از همه  بیش  اثرگذاری 

ضدالتهابی امگا3 است.

2. سیب، پیاز و توت ها: شاید از کنار هم 
انواع توت ها )به  پیاز و  قرار گرفتن سیب، 
خصوص توت های تیره( تعجب کرده باشید، 
اما عاملی که این 3 را کنار هم جمع می کند، 
ماده  نوعی  کوئرستین،  است.  »کوئرستین« 
شیمیایی گیاهی و طبیعی محسوب می شود 
که می تواند از آزادسازی هیستامین ها توسط 
و  کند  جلوگیری  ایمنی  سیستم  سلول های 
درنتیجه واکنش های هیستامین را در بدن کاهش 
بدهد. یادتان باشد دیگر مواد غذایی غنی از 
کوئرستین عبارتند از کلم بروکلی، گل کلم، 

گوجه فرنگی و جعفری.

3. آناناس: دلیل اثرگذاری آناناس در کاهش 
عالئم حساسیت، وجود نوعی آنزیم به نام 

»بروملین« در این میوه است. درواقع،  همین 
آنزیم می تواند مشکالت ناشی از ابتال 
به حساسیت فصلی را تسکین بدهد.

از  یکی  زردچوبه،  زردچوبه:   .4
که  است  هندی  ادویه های  مهم ترین 
مصرف  و  دارد  ضدالتهابی  خاصیت 

می توانید صبح ها در فضای بخارآلود حمام 
دوش بگیرید تا از فواید بخار آب بهره مند شوید.

توانایی  با  D درون شیر  شیر: ویتامین   .9
کنترل آسم و مشکالتی مانند خس خس سینه 
مرتبط است. بنابراین، شما می توانید از شیر 
به عنوان یکی از نوشیدنی های ضدحساسیت 
با این حال، اگر به هر دلیلی  کمک بگیرید. 
نمی توانید از شیر یا محصوالت لبنی استفاده 
کنید،  مصرف مکمل ویتامین D برای شما 
مفید است. مصرف آب پرتقال غنی شده با 
ویتامین D نیز می تواند جایگزین مناسبی از 

این نظر باشد.

10. انگور قرمز: آنتی اکسیدان مهمی که در 
پوست انگور قرمز یافت می شود، »رزوراترول« 
نام دارد. نتایج تحقیقات بسیاری نشان داده اند 
باالیی  دارای قدرت ضدالتهابی  رزوراترول 
است و درنتیجه می تواند عالئم حساسیت را 
کاهش بدهد. گروهی از محققان در سال 2007 
میالدی با بررسی کودکانی که در جزیره کرت 
زندگی می کنند، متوجه شدند مصرف مقدار 
زیادی انگور، سیب، پرتقال و گوجه فرنگی 

با کاهش عالئم حساسیت مرتبط است.
WebMD :منبع

آن به همین دلیل به کاهش عالئم حساسیت 
منجر می شود.

5. کفیر و ماست پروبیوتیک: این محصوالت 
هستند  مهمی  پروبیوتیک های  حاوی  لبنی 
دستگاه گوارش  به  را  مفید  باکتری های  که 
در  موثری  نقش  درنتیجه  و  می رسانند 
ابتال  از  و جلوگیری  با حساسیت ها  مبارزه 
پروبیوتیک ها همچنین  می کنند.  ایفا  آنها  به 
بدن  ایمنی  سیستم  واکنش های  می توانند 
نسبت به حساسیت زا ها را نیز کاهش بدهند 
و به کاهش التهاب در بدن منجر شوند. این 
ترکیبات ضدحساسیت در انواع خوراکی های 
تخمیری هم یافت می شوند. به گفته محققان، 
پروبیوتیک ها به طور خاص می توانند به دفع 
عالئمی مانند آبریزش بینی و احتقان کمک 

کنند.

6. عسل: جالب است بدانید مصرف عسل در 
شروع هر فصل، خصوصا اگر در محل زندگی 
شما تهیه شده باشد، می تواند تحمل پذیری 
شما را نسبت به عوامل حساسیت زای منطقه 
این  در  مطالعات  بدهد.  افزایش  زندگی تان 
اما  می دهند،  نشان  را  متفاوتی  نتایج  زمینه 
چنین کاری به امتحانش می ارزد. اگر مصرف 
برای حساسیت  خاصی  نتیجه  عسل ها  این 
شما نداشته باشد، باز هم از دیگر فواید آن 

بهره مند خواهید شد.

7. مواد غذایی سرشار از منیزیم: خوراکی هایی 
مانند بادام هندی، سبوس گندم، سویا و شکالت 
تلخ سرشار از منیزیم هستند. این مواد غذایی 
می توانند عملکرد ریه ها را تقویت کنند و اثر 
ضدهیستامین به جا بگذارند. البته افرادی که 
نسبت به مغزهای خام مانند همین بادام هندی 
حساسیت دارند، نمی توانند از آن استفاده کنند.

8. چای داغ: چای حاوی آنتی هیستامین های 
طبیعی است که همگی برای کاهش عالئم 
حساسیت موثر و مفید محسوب می شوند. 
به عالوه، بخاری که مایعات گرم مانند همین 
چای داغ دارند، تجمعات درون مسیر تنفسی 
گزینه هایی  بهترین  می کند.  رقیق  را  بینی  و 
که می توانید استفاده کنید، چای سبز و چای 
که خاصیت های ضدالتهابی  است  زنجبیلی 
تاثیرگذاری  برای  البته  دارند.  قدرتمندی 
مطلوب بهتر است از این چای ها در ساعات 
صبح و پیش از شروع عطسه های حساسیت زا 

چای استفاده کنید. اگر هم اصال  به 
عالقه ای 
ندارید، 

اگر در فصل بهار دچار حساسیت فصلی می شوید، مصرف این 10 ماه غذایی می تواند برای شما سودمند باشد

رژیم درمانی آلرژی فصلی
 ترجمه: ندا 

احمدلو
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1. غذاهای تند و ادویه دار: بسیاری از ادویه ها و غذاهای 
تند می توانند به آزادسازی هرچه بیشتر هیستامین ها در بدن 
منجر شوند. همین ترکیبات هستند که باعث تورم و التهاب 
در مسیر تنفسی شما می شوند. نتایج بعضی تحقیقات نشان 
داده اند کپسایسین موجود در فلفل های تند و چیلی، عالئم 
شبه  حساسیت زا را برانگیخته و درنتیجه عالئم حساسیت را 

در افراد مبتال به حساسیت تشدید می کنند.

2. میوه ها و سبزی های خام: بعضی گرده های حساسیت زا 
حاوی پروتئین هایی هستند که با ورود به بدن موجب آزار 
حساسیت زای  ترکیبات  به  زیادی  شباهت  و  می شوند  فرد 
میوه ها و سبزی ها دارند. بنابراین، بدن بعضی افراد می تواند 
با همدیگر اشتباه بگیرد. برای مثال، اگر  این دو ترکیب را 
به گرده گیاه آبروسیا حساسیت داشته باشید، پس از خوردن 
طالبی و هندوانه نیز با عالئم حساسیت مواجه خواهید شد. 
گاهی اوقات نیز محرک های حساسیت زا می توانند شما را به 
تعجب وادارند. برای مثال، درخت غان و فندق نیز دارای 
گرده های  به  فردی  اگر  پس  هستند.  مشابهی  پروتئین های 
درخت غان حساسیت داشته باشد، پس از خوردن فندق یا 
نسکافه های فندقی نیز با عالئم حساسیت مواجه خواهد شد. 
البته پیش از آنکه این مواد غذایی را از برنامه غذایی خودتان 
حذف کنید، باید بدانید پختن میوه ها و سبزی ها معموال به 
از بین رفتن این پروتئین های مشابه منجر می شود و درنتیجه 

احتمال مواجهه شما را با عالئم حساسیت کاهش می دهد.

عوامل  شایع ترین  از  بعضی  اینکه  به  توجه  با  کرفس:   .3
خوراکی  گیاهان  خانواده  از  بهاری  حساسیت  ایجادکننده 
باعث  می تواند  سبزی ها  و  مرکبات  بعضی  هستند،  مصرف 
ابتال به نشانگان حساسیت دهانی شود. درواقع، این حساسیت 
فقط با آبریزش بینی و عطسه همراه نیست، بلکه شما را با 
خارش دهان و گلو مواجه می کند. در ضمن، توجه داشته 
باشید ذرت، گندم و برنج نیز از نوعی علف رشد می کنند 
بنابراین، اگر نسبت  که به مرحله محصول نهایی می رسند. 
به علف ها حساسیت دارید، ممکن است پس از مصرف این 

غالت نیز دچار واکنش متقابل غذایی شوید.

4. ملون، گوجه فرنگی، هلو )در موارد خاص(: محققان 
می گویند افراد مبتال به حساسیت نسبت به علف ها، می توانند 
نیز  ملون  یا  طالبی  و  هلو، گوجه فرنگی  کرفس،  با مصرف 

دچار مشکل شوند.

5. موز، خیار،  ملون و کدو )در موارد خاص(: افراد مبتال به 
حساسیت نسبت به گرده گیاه آبروسیا نیز ممکن است پس از 
مصرف موز، خیار،  ملون و کدو با عالئم این حساسیت مواجه شوند.

تشدید  به  می تواند  که  است  ترکیباتی  از  نمک  نمک:   .6
عالئم حساسیت منجر شود. به همین دلیل، اگر رژیم غذایی 
و  می کنید  تقویت  را  ریه ها  عملکرد  باشید،  داشته  کم نمک 

عالئم حساسیت را هم کاهش می دهید.

 بدترین خوراکی ها 
برای مبتالیان به حساسیت فصلی

نگاه متخصص تغذیه
 دکتر محمدحسن انتظاری

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دلیل اثرگذاری 
آناناس در 

کاهش عالئم 
حساسیت، 
وجود نوعی 
آنزیم به نام 

»بروملین« در 
این میوه است. 
درواقع،  همین 
آنزیم می تواند 
مشکالت ناشی 

از ابتال به 
حساسیت فصلی 
را تسکین بدهد

14 درصد از بچه ها هنوز در معرض خطر آسیب های مغزی ناشی از کمبود ید هستند

کمبود ید در هر سال مغز 19 میلیون نوزاد را نشانه می رود!
گزارشی جدید حاکی از آن 
است که کمبود ید در دوران 
اولیه  مراحل  و  بارداری 
19میلیون  سال  هر  تولد، 
نوزاد را در سراسر جهان با خطر صدمات 
دائمی اما قابل پیشگیری مغزی روبرو می کند. 
کمبود ید در زمان بارداری می تواند بر رشد 
فیزیولوژیک و عصبی تاثیرات مخرب بگذارد 
و آی کیو )ضریب هوشی( این کودکان را 
از 10 به 8 نمره برساند. به نظر کارشناسان، 
کمبود ید در سطحی وسیع تر می تواند سرمایه 
شناختی ملت ها و رشد اقتصادی اجتماعی را 
تقلیل دهد. حرکتی جهانی که از دهه 1990 
میالدی برای جبران کمبود ید مقدار کمی 
از این ماده را به نمک خوراکی اضافه کرد، 
توانست به خوبی این مشکل را مهار و از رشد 
مغزی کودکان سراسر جهان محافظت کند، 
اما نتایج مطالعه ای که چندی قبل منتشر شده، 
نشان می دهد کار مبارزه با کمبود ید هنوز 
تمام نشده و 14 درصد از نوزادان هنوز در 
خطر صدمات مغزی قابل پیشگیری ناشی از 
کمبود این ماده هستند. برای حل این مشکل، 
طی دهه گذشته، آژانس کودکان ملل متحد 
)یونیسف( همراه اتحاد جهانی برای تغذیه 

بهتر )گین( مشغول همکاری هستند.

گزارش مشترک »گین« و »یونیسف« با عنوان 
مغزی  رشد  از  حفاظت  روشن تر:  »آینده 
در مراحل ابتدایی تولد با استفاده از نمک 
افزودن ید به نمک غذایی را  تاثیر  یددار« 
»رونالد  است.  کرده  بررسی  13 کشور  در 
یونیسف  تغذیه  ارشد  کارشناس  کوپکا«، 

عقیده دارد: »یددار کردن نمک های خوراکی 
اقدام موفقیت آمیز بزرگی بود، اما هنوز این 
بر  دهه ها و سده ها  می تواند طی  که  روند 
است.  نشده  کامل  بگذارد،  تاثیر  بشر  نوع 
زندگی  ابتدای  کودک  که  مغذی ای  مواد 
دریافت می کند، بر رشد مغزی او در تمام 
عمر اثر می گذارد و می تواند آینده کامیاب 

او را مخدوش یا شکوفا کند. 

اهمیت ید در مهم ترین دوره 
حیاتی رشد کودکان

مهم ترین دوره حیاتی رشد کودک و درنتیجه 
دریافت ید کافی، 1000 روز از زمان لقاح 
با  همراه  درست  تغذیه  است.  سالگی   2 تا 
حمایت، محرک فعالیت ها و یادگیری اولیه 
در فرد است و نیز مغز وی را برای تمام عمر 

شکل می دهد.«

ساکنان بسیاری از کشورهایی که ید کافی 
در خاک یا محیط طبیعی آنها وجود ندارد، 
درمعرض کمبود ید قرار دارند. در بسیاری از 
مناطق، خاک به سرعت از ید خالی می شود. 
تعیین  کشوری  هر  جغرافیایی  خصوصیات 
می کند چه مقدار ید باید به چرخه غذایی 
افراد اضافه شود، اما در هر صورت اضافه 
کردن ید به نمک های خوراکی برای جلوگیری 

است.  ضروری  غذایی  ماده  این  کمبود  از 
کارشناسان تغذیه توصیه می کنند روزانه 5 
گرم ید وارد بدن شود و برای دریافت این 
مقدار باید نمک  های خوراکی را یددار کرد. 
در حال حاضر، در 86 درصد خانه های کل 
و  دارد  وجود  یددار  خوراکی  نمک  جهان 
میزان استفاده از ید در صنایع غذایی هر روز 
بیشتر می شود. با تمام این اقدامات، چالش 
کمبود ید هنوز در بسیاری از کشورهای جهان 
محصوالت  که  کشورهایی  در  به خصوص 
است.  باقی  دارند،  کمی  نمکی  غذایی 
آنها  در  دریافتی  ید  کمبود  که  کشورهایی 
شایع است، شامل برندی، مالی، ماداگاسکار، 
موزامبیک، سودان جنوبی و سودان، است 

که باید به آنها توجه جدی شود.
آخرین گزارش حاکی از آن است که در شرق 
و جنوب آفریقا، میزان پوشش نمک یددار 75 
نوزاد  میلیون  به 4  اما نزدیک  درصد است، 
در برابر کمبود ید حمایت نمی شوند. هرچند 
وضعیت پوشش ید در جنوب آسیا دومین 
پوشش جهانی است، حدود 87درصد میزان 
بیشتر زادوولد در این ناحیه به معنای آن است 
که هنوز 4/3 میلیون کودک به دلیل کمبود 
ید دریافتی در خطر کاهش عملکرد شناختی 
قرار دارند. کوپا می گوید: »تحقیقات ما نشان 
سطح  در  ید  کمبود  کشور   20 در  می دهد، 
این کشورها،  از  بسیاری  است.  مطرح  ملی 
ید  اضافه کردن  اروپایی هستند.  کشورهای 
از کشورهای  به نمک خوراکی در بسیاری 
اروپای غربی درست به انجام نرسیده است. 
حتی در بریتانیا، کمبود ید در دوران بارداری 

مشکل بزرگی شده است.«

ضرورت سرمایه گذاری غذایی
شیر از منابع تامین کننده مواد معدنی برای مردم 
انگلستان است، اما حاال با کاهش مصرف شیر، 
خطر کمبود ید در برخی گروه ها باال رفته است. 
میزان ید موجود در حبوبات و غالت، تخم مرغ 
و غذاهای دریایی متغیر است و در انگلستان، 
این میزان برای جبران کمبود ید کافی نیست. 
»گرگ گارت«، کارشناس اتحاد جهانی برای 
تغذیه بهتر )گین(، می گوید: »با تالش جمعی 
دولت ها، صنایع غذایی، جنبش های مدنی و 
دیگران، اکنون در آستانه دریافت ید کافی برای 
همه کودکان جهان قرار داریم، اما برای پایان دادن 
به کمبود ید در جهان، هنوز راه درازی در پیش 
داریم و امیدواریم با پیوستن بقیه نهادها و افراد 
به این حرکت بتوانیم میزان دریافت ید در مناطق 
دوردست و صعب الوصول را هم بهبود ببخشیم.« 
به پیشنهاد این گزارش، بهتر است ضمن تدوین 
یک نظام قوی تر تنظیم کننده برای قوانین مربوط 
به یددار کردن نمک، تالش های مربوط به یددار 
کردن و کاهش میزان مصرف نمک خوراکی 
با برنامه های ملی حمایتی تغذیه کودکان یکی 
شده و سیستم پایش برای دسترسی به جمعیت 
آسیب پذیر پیش بینی شود. کمبود ید همچنان 
اولین دلیل قابل پیشگیری صدمات مغزی در 
سراسر جهان است. با هزینه کردن ساالنه تنها 
0/05 تا 0/02 دالر برای دریافت ید کافی برای 
هر کودک، می توان عالوه بر صدمات مغزی 
از خسارات اقتصادی بسیاری هم جلوگیری 
کرد. هر دالر آمریکا که برای رساندن ید به بدن 
نوزادان هزینه شود با بهبود توانایی های آتی 

آنها تقریبا 30 دالر را برمی گرداند.
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