
پرسش اول: آیا درست است که شیر، رحم را 
سرد می کند و خانمی که قصد باردار شدن دارد 

نباید شیر بخورد؟ 455****0912

پرسش دوم:  آیا خوردن تخم شنبلیله برای کسی 
که دیابت دارد مفید است؟ 455****0912

پرسش سوم:  آیا از نظر طب سنتی، دمنوشی 
وجود دارد که به کاهش عوارض شیمی درمانی 

کمک کند؟ 678****0912

پاسخ
دکتر محمدباقر مینایی

 متخصص طب سنتی، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

پاسخ اول: همه آفریده های خداوند برای بدن 
مفید هستند، به شرط آنکه طبع بدن با غذایی 
که خورده می شود تناسب داشته باشد. یکی از 
ویژگی های طعام که در قرآن هم به آن اشاره 
شده این است که طیب باشد. طیب بودن طعام 
یعنی غذا با طبع انسان تناسب داشته باشد. شیر 
برای بدن مفید است اما باید براساس مزاج 
بدن خورده شود. خانم هایی که قصد باردار 
شدن دارند مشکلی از نظر مصرف شیر ندارند. 
رحم یک بافت عضالنی است و مزاج گرمی 
دارد و طبیعتش این است که هر ماه یکبار 
با خونریزی مواد سمی واردشده را از خود 
دفع  کند. از نظر طب سنتی هیچ عاملی به جز 
دیر ازدواج کردن یا ازدواج نکردن نمی تواند 
رحم را سرد کند. دیر ازدواج کردن مزاج رحم 
را زودتر از زمان مقرر سرد می کند که این 
مساله می تواند روی باروری تاثیر سوء بگذارد.

پاسخ دوم: مصرف تخم  شنبلیله برای کنترل و 
درمان بیماری دیابت مفید نیست. دیابت یک 
اختالل متابولیسمی است و گیاهان دارویی فقط 
در کنترل این بیماری نقش دارند، نه در درمان 
آن. به عنوان مثال دمنوش های مختلف از جمله 
دمنوش زبان گنجشک، دمنوش خرنوب و... 
تا حدی در کنترل قندخون موثر هستند اما 
داشتن شیوه زندگی سالم، رفتار متعادل، غذا 
خوردن براساس دستور اسالم که انسان قبل 
از سیری کامل دست از غذا خوردن بکشد 
و خوردن فقط یک نوع غذا در هر وعده در 
کنترل قندخون و فاکتورهای کبدی موثر است.
همچنین یکی از راه هایی که در طب سنتی 
را  خونی  فاکتورهای  سایر  و  قند  می تواند 
کنترل کند نوعی استحمام است که شرح آن 
در کتاب های طب ایرانی آمده است. در این 
نوع استحمام فرد باید بعد از ورود به حمام 
ابتدا بدن خود را با روغن های گیاهی مالش 
بدهد. بهترین روغن برای میانساالن و سالمندان 
روغن بابونه و برای کودکان و جوانان روغن 
ُمورد یا امرسینا و روغن بنفشه است. پس از 
روغن مالی فرد باید به بدنش سفیدآب بزند 
و سپس خود را با صابون های ایرانی بشوید. 
افرادی که چاق هستند می توانند هر روز و 
افرادی که الغر هستند یک روز در میان این 
نوع استحمام را انجام دهند. به تجربه ثابت 
شده انجام این استحمام در کاهش قندخون 
و تنظیم فاکتورهای کبدی بسیاری از بیماران 

تاثیر بسیار خوبی دارد.

پاسخ سوم: یکی از دمنوش های بسیار مفید 
برای بدن استفاده از دمنوش گیاهی به نام 
خرنوب است. برای تهیه این دمنوش 7 عدد 
از میوه گیاه خرنوب را در یک لیتر آب بریزید 
و سپس آن را به مدت 30 دقیقه بجوشانید. 
کرده،  را صاف  دمنوش  مدت  این  از  پس 
دمنوش  بخورید.  و  کنید  مخلوط  عسل  با 
خرنوب تونیکی است که قابلیت فعال کردن 
غدد آندوکرین به خصوص غده هیپوفیز را دارد 
و باعث ترشح بهتر آنها می شود. ترشح این 
غدد هم انسان را در برابر عواملی که قابلیت 
آزار و بیماری زایی  دارند، به خصوص در برابر 
رادیکال های آزاد که به واسطه شیمی درمانی در 
بدن ایجاد می شوند، محافظت می کند. همچنین 
مقداری  ولرم  آب  فنجان  یک  در  می توان 
شیرخشت یا ترنجبین یا شکر سرخ ریخت 
و سپس آن را نوشید. این نوع ترکیبات هم 
قابلیت محافظتی بدن در برابر عوامل آزاررسان 

را افزایش می دهند.
از دمنوش های دیگری که مصرف آن برای 
بدن بسیار مفید است می توان به دمنوش زبان 
گنجشک اشاره کرد. برای تهیه این دمنوش 
گیاه زبان  گنجشک را در مقداری آب بریزید 
و به مدت 10 تا 15 دقیقه بجوشانید، سپس آن 

را صاف کرده و با عسل میل کنید.
از  دیگر  یکی  هم  کوهی  چای  دمنوش 
دمنوش های مفید و محافظت کننده بدن در 
برابر عوامل آسیب رسان است. چای کوهی 
قابلیت افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن را دارد 
و انسان را در برابر درد و افزایش مایع میان  بافتی 
که به واسطه بیماری های روماتوییدی و دیگر 

عوامل ایجاد می شوند، محافظت می کند.

با خوانندگان      شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت10

پرسش اول: آیا اصالح صورت با تیغ می تواند 
باعث خشکی پوست شود؟ 265****0912

پرسش دوم: سال هاست از خارش پوست رنج 
می برم که هرچند وقت یکبار ناگهان عود می کند 
و آزارم می دهد، به طوری باعث ریزش ابرو و 
موهای سرم شده است. به پزشک مراجعه کرده 
و دارو هم مصرف می کنم اما فایده ای نداشته 
است. خودم عرق کاسنی مصرف می کنم. احساس 
می کنم کمی خارش ها کمتر شده اما هنوز از بین 
نرفته است. لطفا راهنمایی کنید. 524****0912

پرسش سوم: آیا گذاشتن خمیردندان روی پوستی 
که سوخته، کار درستی است؟ 325****0913

پاسخ 

دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تیغ  با  صورت  موی  تراشیدن  برای  اول:  پاسخ 
برای  مثل کف ریش تراش  ماده ای  از  الزم است 
در صورت  کرد.  استفاده  اصالح  شدن  راحت تر 
خشکی  باعث  می تواند  خود  ماده  این  استمرار، 
پوست شود اما تراشیدن مو به تنهایی کمتر باعث 

خشکی پوست خواهد شد.

پاسخ دوم: خارش پوست مبحث بسیار گسترده  ای است 
و علل بسیار زیادی دارد که شامل بیماری های پوستی، 
داروها، حساسیت ها،  داخلی، مصرف  بیماری های 
نیش حشرات، آفتاب سوختگی، بارداری، استرس ها 
و... است. افرادی که مانند شما چند سال است از 
خارش رنج می برند قطعا باید علتی برای خارش شان 
داشته باشند که طی این چند سال باید با آزمایش ها 
یا نمونه برداری تشخیص داده می شد. با آزمایش ها و 
نمونه برداری هایی که انجام می شود عامل اصلی خارش 
تشخیص داده خواهد شد. توصیه می کنم به متخصص 
پوست مراجعه کنید و از ایشان بخواهید عالوه بر 
درمان های عالمتی، علت خارش پوستتان را هم با 

نمونه برداری پیدا و سپس درمان کند.

پاسخ سوم: گذاشتن خمیردندان، سیب زمینی و... 
روی محل سوختگی کار نادرستی است. این کارها 
معموال برای کاهش سوزش انجام می شود و داخل 
خمیردندان مواد خنک کننده ای وجود دارد که ممکن 
است در همان لحظه سوزش ناشی از سوختگی را 
کاهش دهد اما این کار قطعا آسیب پوستی را افزایش 
می دهد و ترمیم سوختگی را به تعویق می اندازد 
و آن را طوال نی  می کند بنابراین توصیه می شود به 
هیچ وجه از خمیر دندان برای خنک شدن محل 
سوختگی استفاده نشود اما ریختن آب خنک روی 
محل سوختگی به خصوص سوختگی های شیمیایی 
که پوست در مواجهه با ماده اسیدی آسیب  دیده، کار 
خوبی است که موجب می شود ماده سوزاننده رقیق 
شود و از روی پوست کنار برود و نفوذش داخل 
پوست کاهش یابد. کمپرس یخ در سوختگی های 
برای  آن  از  می توان  که  است  مفید  نیز  حرارتی 
اطراف محل سوختگی استفاده کرد. گذاشتن یخ 
روی پوست باعث می شود خونرسانی به منطقه 
کم و تهاجم مواد و سلول های التهابی به منطقه با 

سرعت کمتری انجام شود.

پرسش اول: افرادی که از کولیت روده رنج می برند 
چه غذاهایی را باید از رژیم غذایی شان حذف و 

چه غذاهایی را اضافه کنند؟ 320****0915

پرسش دوم: خانمی که قبل از بارداری مصرف 
مکمل اسید فولیک را شروع می کند اما پس از 
3 ماه باردار نمی شود، چه باید بکند؟ آیا همچنان 
می توان مصرف قرص را تا زمان باردار شدن ادامه 

داد؟ 554****0912

پرسش سوم: مردی 56 ساله با قد 173 سانتی متر، 
وزن 63 کیلوگرم و دور شکم 88 سانتی متر هستم. 
هر کاری می کنم چاق نمی شوم. لطفا بگویید چه 

کنم؟ 654****0916

پاسخ
دکتر ضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: ابتدا باید نوع کولیت را مشخص کرد. 
بلغم و خون همراه هستند و  با  برخی کولیت ها 
بعضی دیگر به صورت متناوب یبوست و اسهال 
ایجاد می کنند. افرادی که گاهی دچار یبوست و 
روده  نشانگان  به  عمدتا  می شوند،  اسهال  گاهی 
تحریک پذیر یا کولیت عصبی مبتال هستند. این افراد 
باید بیشتر منابع غذایی حاوی پروبیوتیک مانند دوغ 
کفیر، ماست و پنیر پروبیوتیک و... را در رژیم غذایی 
خود بگنجانند یا با تجویز پزشکشان از کپسول های 
پروبیوتیک استفاده کنند. البته خود بیماران پس از 
مدتی متوجه می شوند خوردن چه غذاهایی موجب 

آزار و اذیت آنها می شود و عوارضی مانند نفخ و 
دل پیچه یا اسهال در آنها ایجاد می کند. در نتیجه 
باید مصرف این غذاها را کنار بگذارند. مهم ترین 
نکته در بهبود حال بیماران مبتال به کولیت روده 
دوری از هر گونه استرس و اضطراب است زیرا 
مسائل روانی می تواند روی روده تاثیر بگذارد و 
عالئم بیمار را تشدید کند. بیماران مبتال به کولیت 
روده باید حتما زیرنظر پزشک فوق تخصص گوارش 
باشند زیرا عالئم آنها دائم در حال رفت و برگشت 
است. درمان به موقع، تغذیه مناسب و حفظ آرامش 
3ضلع مهم درمان کولیت های عصبی روده هستند.

 
پاسخ دوم: خوشبختانه مصرف زیاد ویتامین های 
گروه B از جمله اسید فولیک یا ویتامین9B به این 
علت که محلول در آب هستند، مشکلی در بدن 
ایجاد نمی کند و مازاد آنها از راه ادرار از بدن دفع 
می شود. با توجه به نقش های مهم و متعددی که 
اسید فولیک در بدن برعهده دارد به همه خانم هایی 
 3 حتما  می شود  توصیه  دارند  بارداری  قصد  که 
مکمل  مصرف  بارداری  برای  اقدام  از  قبل  ماه 
از  اسید فولیک را شروع کنند. متاسفانه بسیاری 
خانم ها بدون برنامه ریزی قبلی و بدون اینکه مکمل 
اسید فولیک دریافت کرده باشند باردار می شوند. 
از آن جهت مهم است که  اسید فولیک  مصرف 
نقش تاثیرگذاری در کانال مغز و اعصاب جنین 
که در هفته 28 بارداری ساخته می شود، برعهده 
دارد. اگر مادری دچار کمبود اسید فولیک در بدن 
باشد، کانال عصبی جنین خوب بسته نمی شود و 
نواقصی در بدن جنین ایجاد می کند. حتی ممکن 
از جمجمه جنین تشکیل شود  است مغز خارج 
یا مایع مغزی- نخاعی خارج از نخاع قرار بگیرد 
بنابراین با توجه به نقش و اهمیت اسید فولیک 

و بی ضرر بودن آن توصیه می شود مصرف مکمل 
اسید فولیک را ادامه بدهید. این مساله در مورد 
خانم هایی که به کم خونی مگالوبالستیک مبتال هستند 
بیشتر حائز اهمیت است زیرا مصرف اسیدفولیک 

به خون سازی هم کمک می کند.

پاسخ سوم: ابتدا باید ببینیم اصال به افزایش وزن 
بیشتری نیاز دارید یا نه. برای بررسی این موضوع 
و بررسی تناسب وزن با قد فرمولی وجود دارد که 
بهتر است همه مردم آن را بدانند. به این صورت 
که آقایان باالی 19 سال باید عدد 102 را از قدشان 
براساس سانتی متر کم کنند. خانم ها هم باید قدشان 
را براساس سانتی متر منهای 150 کرده و سپس عدد 
به دست آمده را در 0/9 ضرب و پاسخ را با 45 
جمع کنند. عددی که به دست می آید، وزن متناسب 
و ایده آل است، مثال اگر خانمی 160 سانتی  متر قد 
داشته باشد باید آن را منهای 150 کرده و سپس 
10 را در 0/9 ضرب کند که پاسخ 9 می شود. 9 
به اضافه 45 می شود 54، بنابراین وزن ایده آل یک 
خانم 160 سانتی متری 54 کیلوگرم است.وزن شما 
هم 173 سانتی متر است که اگر عدد 102 را از 
آن کم کنیم، 71 به دست می آید. پس وزن ایده آل 
شما 71 کیلوگرم است اما با توجه به سن تان به 
ندارید و اگر در همین  نیاز  افزایش وزن زیادی 
وزن باقی بمانید سالم تر خواهید بود و کمتر گرفتار 
بیماری های دوران سالمندی مثل پرفشاری خون، 
افزایش چربی خون، دیابت نوع2 و... خواهید شد 
اما در عین حال هم اجازه ندهید وزنتان از این 
میزان کمتر شود. اگر وزنتان از این میزان کمتر شود 
باید به پزشک مراجعه کنید تا علت آن را مورد 
بررسی قرار دهد زیرا الغری بی جهت 150 علت 

مختلف دارد که باید حتما تشخیص داده شود.

پرسش اول: خانمی 45 ساله هستم. چند ماهی است 
دچار اضطراب شده ام و حالم بسیار بد است. بدنم 
می لرزد، تپش قلب شدید دارم، به حدی که حتی 
در انجام کارهای روزمره ام به مشکل می خورم. به 
پزشک مراجعه کردم. برایم داروهای ضدتپش قلب 
تجویز کرد. با اینکه داروها را مرتب مصرف کردم، 
بهتر نشدم. لطفا مرا راهنمایی کنید. 197****0912

پرسش دوم: من برای انجام هر کاری استرس دارم. 
فرزندم از کنارم دور می شود استرس می گیرم، همسرم 
دیر به منزل برمی گردد، استرس وجودم را فرامی گیرد و 
باالخره در هر شرایطی استرس دارم و نگرانم. خواهش 
می کنم راهنمایی کنید چطور می توانم استرس هایم 

را مدیریت کنم؟ 918****0910

پرسش سوم: مردی 57 ساله هستم. به تازگی دچار 
تپش قلب می شوم و حالت خفگی به من دست 
می دهد. همچنین اخیرا دست ها و پاهایم زود خسته 
می شود و موقع غذا خوردن فکم درد می گیرد. 
آیا این عالئم می توانند نشان دهنده استرس باشند؟ 

0915****281

پاسخ
دکتر علی باغبانیان

روا ن پزشک و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: گاهی افراد نگران موضوع خاصی هستند 
مثال دائم نگرانند که اتفاقی برای فرزندشان پیش نیاید، 
شغلشان را از دست ندهند، به بیماری خاصی مبتال 
نشوند، دچار فقر و تنگدستی نشوند و... یعنی موضوع 
نگرانی فرد کامال مشخص است، درنتیجه درمان آن 
هم بهتر و سریع تر انجام می شود. اگر اضطراب تان پس 

از استرس خاصی ایجاد شده باشد باید به آن عامل 
توجه بیشتری کنید و آن را از بین ببرید اما حدود 60 
درصد بیمارانی که به ما مراجعه می کنند علت نگرانی 
و استرس شان را نمی دانند. این نوع اضطراب ناشی 
از برخی مسائل روان شناختی درونی انسان است که 

حتما باید درمان شود.
توجه داشته باشید عالئم جسمی اضطراب چرخه 
معیوبی در فرد ایجاد می کند؛ یعنی بیمار در اثر استرس 
و اضطراب تپش قلب می گیرد، بعد نگران بیماری های 
قلبی، سکته و مرگ می شود و این نگرانی دوباره بیماری  
و تپش قلبش را تشدید می کند. توصیه می کنم در 
اولین فرصت به روان پزشک یا روان شناس مراجعه 
کنید و مطمئن باشید عالئمتان قابل درمان و رفع است.

پاسخ دوم: مدیریت استرس یا باال بردن سطح تاب آوری 
در افراد یک معنا دارد. بسیاری اوقات شدت استرس های 
پیرامون ما آنقدر نیست که روی روح و روان ما 
تاثیر سوء بگذارد، بلکه تعبیر و تفسیر ما از استرس 
است که به آن شدت می بخشد. برخی افراد دائم به 
همه رویدادهای اطرافشان با دید منفی نگاه می کنند. 
به عنوان مثال اگر فرزند یا همسرشان کمی دیرتر 
از همیشه به منزل برگردد مطمئن هستند که حتما 
اتفاقی افتاده و مثال شاید تصادف کرده است. جالب 
اینکه برخی حتی صحنه تصادف را هم در ذهنشان 
تجسم می کنند و عزیزشان را خون آلود روی زمین 
می بینند. تصویر همین اتفاق های بد، استرس زیادی 
به فرد تحمیل می کند، در حالی که می توان با کمک 
مشاور و روان شناس از این ذهنیت و تصاویر ذهنی 
منفی دور شد و دید مثبتی به زندگی پیدا کرد. جالب 
است بدانید در پژوهشی که در کالیفرنیا و چند شهر 
آمریکایی انجام شد همسران را از نظر استرس و 
تاب آوری آن تحت مطالعه قرار دادند. نتایجی که 
به دست آمد نشان داد اگر زنی استرس داشته باشد، 
همسرش دیگر استرس خاصی نخواهد داشت و 

برعکس اگر مرد استرس داشته باشد، همسرش استرس 
چندانی را تجربه نخواهد کرد. علت این مساله آن 
است که وقتی مرد یا زن می بیند که همسرش مراقب 
همه امور منزل و خارج از منزل هست و همه کارها 
سروقت انجام می شود، از پذیرفتن مسوولیت شانه 
خالی می کند و کمتر هم تحت استرس کارها قرار 
می گیرد، در حالی که پذیرفتن همه مسوولیت ها توسط 
یک نفر نتیجه ای جز استرس و اضطراب برای آن فرد 
نخواهد داشت بنابراین الزم است همسران در انجام 
همه امور مشارکت داشته باشند و همه وظایف را به 
دوش دیگری نیندازند تا از بودن کنار هم به آرامش 

بیشتری برسند.

افراد  اضطراب  علت  اوقات  بسیاری  سوم:  پاسخ 
مثال  عنوان  به  است.  بیماری های جسمی  به  ابتال 
مصرف  بعضی از داروهایی که به شکل روزمره 
مورد استفاده قرار می گیرند مانند داروهای گوارشی 
پرکاری  بیماری  دیابت،  و  فشارخون  داروهای  یا 
تیروئید، بیرون زدگی دریچه میترال، بیماری های غدد 
فوق کلیوی و بسیاری از بیماری های دیگر می توانند 
برخی از عالئمی که به آنها اشاره کردید را به دنبال 
داشته باشند. اگر تاکنون به پزشک مراجعه نکرده اید 
بهتر است ابتدا به پزشک عمومی یا متخصص داخلی 
مراجعه کنید و بررسی های الزم را با توجه به شرایط 
سنی تان انجام دهید زیرا عالئمی که به آنها اشاره 
کرده اید می توانند به دنبال ابتال به برخی بیماری های 
جسمی هم دیده شوند. اگر بررسی ها مشکل جسمی 
خاصی نشان ندهند، می توان به استرس شک کرده و 
عالئم ایجادشده را با مختصری درمان دارویی کنترل 
کرد. کنار درمان دارویی هم می توان از روش های 
غیردارویی و روان درمانی برای رفع کامل استرس و 
عالئم ناشی از آن بهره جست. اگر هم بررسی ها  حاکی 
از وجود بیماری، اختالل یا کمبود خاصی در بدن بود، 

با رفع و درمان آن عالئمتان بهبود خواهند یافت.

پرسش اول: برخی بر این باورند که نباید همراه 
غذاهای گوشتی ماست خورد چون باعث فساد 
گوشت یا مرغ در معده می شود. این باور تا 

چه اندازه درست است؟ 310****0912

مصرف  میزان  مورد  در  لطفا  دوم:  پرسش 
پروبیوتیک ها و زمان مصرف آنها برای بیشترین 

تاثیرشان توضیح دهید. 332****0930

سرما  که  افرادی  شنیده ام  سوم:  پرسش 
می خورند نباید ماست بخورند و ماست برای 
سرماخوردگی مضر است. آیا این باور درست 

است؟ 009****0919

پاسخ 

دکتر احمد اسماعیل زاده
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: از نظر علمی چنین باوری درست 
نیست و اینکه گفته می شود ماست همراه غذاهای 
گوشتی خورده نشود، به دلیل وجود کلسیم در 
ماست است که در جذب آهن گوشت اختالل 
به  مربوط  بیشتر  توصیه  این  اما  می کند  ایجاد 
افرادی است که دچار کم خونی فقرآهن شده اند. 
در غیر این صورت این توصیه در مورد افرادی 
که مشکل کم خونی ندارند به خصوص در مورد 
آقایان صدق نمی کند و افراد سالم می توانند بدون 
نگرانی همراه غذاهایشان ماست بخورند. افراد 
کم خون هم می توانند 2 ساعت قبل یا بعد از صرف 
غذا ماست یا شیر بخورند و به هیچ وجه نباید با 
این بهانه مصرف لبنیات را از رژیم غذایی شان 

حذف کنند.

پاسخ دوم: مصرف تخم  شنبلیله برای کنترل و 
یک  دیابت  نیست.  مفید  دیابت  بیماری  درمان 
اختالل متابولیسمی است و گیاهان دارویی فقط 
در کنترل این بیماری نقش دارند، نه در درمان 
آن. به عنوان مثال دمنوش های مختلف از جمله 
دمنوش زبان گنجشک، دمنوش خرنوب و... تا 
حدی در کنترل قندخون موثر هستند اما داشتن 
شیوه زندگی سالم، رفتار متعادل، غذا خوردن 
از سیری  انسان قبل  براساس دستور اسالم که 
کامل دست از غذا خوردن بکشد و خوردن فقط 
یک نوع غذا در هر وعده در کنترل قندخون و 

فاکتورهای کبدی موثر است.
همچنین یکی از راه هایی که در طب سنتی می تواند 
قند و سایر فاکتورهای خونی را کنترل کند نوعی 
استحمام است که شرح آن در کتاب های طب 
ایرانی آمده است. در این نوع استحمام فرد باید 
بعد از ورود به حمام ابتدا بدن خود را با روغن های 

گیاهی مالش بدهد. 
بهترین روغن برای میانساالن و سالمندان روغن 
بابونه و برای کودکان و جوانان روغن ُمورد یا 
امرسینا و روغن بنفشه است. پس از روغن مالی 
فرد باید به بدنش سفیدآب بزند و سپس خود 
را با صابون های ایرانی بشوید. افرادی که چاق 
هستند می توانند هر روز و افرادی که الغر هستند 
یک روز در میان این نوع استحمام را انجام دهند. 
به تجربه ثابت شده انجام این استحمام در کاهش 
قندخون و تنظیم فاکتورهای کبدی بسیاری از 

بیماران تاثیر بسیار خوبی دارد.

پاسخ سوم: کی از دمنوش های بسیار مفید برای 
نام خرنوب  به  گیاهی  دمنوش  از  استفاده  بدن 
است. برای تهیه این دمنوش 7 عدد از میوه گیاه 
خرنوب را در یک لیتر آب بریزید و سپس آن 

را به مدت 30 دقیقه بجوشانید. 
با  کرده،  صاف  را  دمنوش  مدت  این  از  پس 
عسل مخلوط کنید و بخورید. دمنوش خرنوب 
تونیکی است که قابلیت فعال کردن غدد آندوکرین 
به خصوص غده هیپوفیز را دارد و باعث ترشح 

بهتر آنها می شود. 
ترشح این غدد هم انسان را در برابر عواملی که 
قابلیت آزار و بیماری زایی  دارند، به خصوص در 
برابر رادیکال های آزاد که به واسطه شیمی درمانی 

در بدن ایجاد می شوند، محافظت می کند. 
همچنین می توان در یک فنجان آب ولرم مقداری 
شیرخشت یا ترنجبین یا شکر سرخ ریخت و 
سپس آن را نوشید. این نوع ترکیبات هم قابلیت 
محافظتی بدن در برابر عوامل آزاررسان را افزایش 

می دهند.
از دمنوش های دیگری که مصرف آن برای بدن 
بسیار مفید است می توان به دمنوش زبان گنجشک 
اشاره کرد. برای تهیه این دمنوش گیاه زبان  گنجشک 
را در مقداری آب بریزید و به مدت 10 تا 15 
دقیقه بجوشانید، سپس آن را صاف کرده و با 

عسل میل کنید.
دمنوش چای کوهی هم یکی دیگر از دمنوش های 
عوامل  برابر  در  بدن  محافظت کننده  و  مفید 
آسیب رسان است. چای کوهی قابلیت افزایش 
قدرت سیستم ایمنی بدن را دارد و انسان را در 
برابر درد و افزایش مایع میان  بافتی که به واسطه 
ایجاد  عوامل  دیگر  و  روماتوییدی  بیماری های 

می شوند، محافظت می کند.


