آلودگی هوا وتغذیه
در سالهای اخیر و همزمان با سرد شدن آلودگی هوا در برخی از روزها آنقدر شدید میشود که کارشناسان از
شرایط هشدار و اضطرار میگویند و مسئوالن مثل همیشهه بههدنبها راهاهاری بهرای مهل مسهئته هسه ند
آالیندههای موجود در هوا ،مثل اکسیدهای ازت ،دی اکسید کربن ،منواکسیدکربن و بههطهور کتهی گازههای
مخرب ،هر کدام بهگونهای بر هریک از اعضای بدن تأثیر مهیگذارنهد و باعها اخه د در عمتاهرد مطتهوب
دس گاههای مخ تف در بدن میشوند در چنین شرایطی ،باید قهدرت داهاعی بهدن در مقابهل بیمهاریهها را
اازایش داد
نوع تغذیه و ایناه از چه غذاهایی بیش ر اس فاده کنیم ،میتواند تا مدی از عهوار خطرنهاآ آالینهدهههای
موجههههههههههههههههود در هههههههههههههههههوا بههههههههههههههههر بههههههههههههههههدن بااهههههههههههههههههد
آلووودگی هووواو ه ورووه توو ت وو هوو و ستموو هوو م تل وون توویر توو ت توویگووذا؟د

موادی که از طریق هوای آلوده وارد محیط میشوند و برای سدمت بدن بهشهدت مضهر و زیهانآورنهد دارای
ترکیباتی هس ند که باعا نابودی بااتهای مخ تفبدن میشوند این رادیاا هایآزاد ،از طریق ریه ،پوست،
مخاط بدن ،مثل مخاط چشم ،گوش ،بینی و دس گاه گوارش ،وارد بدن میشوند و باعها تخریهت تهکتهک
ستو ها میشوند
؟ادیک ل ه م آزاد که د؟ هوام آلوده وجود دا؟ریو ه وره ت عث ر تودم ت

ه و س ول ه م تیر تیشووری

هنگام آلوده بودن هوایی که انسان اس نشاق میکند ،روزانه مقادیر زیادی رادیاا آزاد ،وارد بدن میشود ،به
عبارت دیگر ،تجمع رادیاا های آزاد در بدن در هنگام آلوده بودن هوا ،اازایش مییابد؛ چرا که رادیاا های
آزاد ،بهدلیل آناه اکسیژنهای ناپایداری هس ند ،دنبا جا و ماانی میگردند که با یک ستو واکنش نشهان
دهند و آن را اکسید کنند ،به تعبیر دیگر ،رادیاا های آزاد ،اکسیژنهای آزادی هسه ند کهه بهه بااهتهها و
ستو های بدن میچسبند و باعا نابودی و تخریت آنها یا تغییر ماهی شان میشوند
بنابراین ،با تجمع رادیاا های آزاد دربدن به دلیل آلودگی هوا ،یک پروسه تخریبی و ال هابی اتفاق میاا د و
بهدنبا آن ،انواع بیماریهای مزمن از قبیل برونشیت ،سرطانهای خون و برخی دیگر از بیماریهها ااهزایش
مییابد ،بنابراین ذرات آلوده در هوا ،از راههای مخ تف وارد بدن میشود و په از آن وارد سیسه م گهردش
خون می شود و از آنجایی که خون همه بدن را سیراب میکند ،این خون آلوده به سهتو ههای بهدن آسهیت
مهههههههیرسهههههههاند و باعههههههها ااهههههههزایش بیمهههههههاریههههههههای مهههههههزمن مهههههههیشهههههههود
خووووور آلووووودهو ت عووووث توووو وز هووووه تت وووو ؟مهوووو یی توووویشووووود

خون آلوده وق ی وارد سیس م مغز میشود باعا بروز سردرد ،وق ی وارد سیسه م اعاهاب و روان مهیشهود،
باعا کاهش آس انه تحمل ااراد و پرخاشگری میشود و عدوه براین ،تیرگهی ،چهروآ پوسهت ،ریهزش مهو،
د درد ،نفههههس و سههههایر بیمههههاریهههههای مههههزمن از دیگههههر عدلههههم ناشههههی از آلههههودگی هواسههههت.

آی د؟ تواقعی که آلودگی هوا تشییی تی شودو تن تع غذایی و روع تغذیه ا ادو تیتواری از ا و ا تلو
آلوووووودگی هووووووا تووووو تووووویر تووووو

ووووویم ج ووووووگت م کنوووووی

برای جتوگیری از تأثیر مواد مضر به بدن ،هر یک از اندامهای بدن ماانیسم خاص خهود را دارد بهه عبهارت
دیگر ،برای جتوگیری از تأثیر مواد مضر راههای داعی وجود دارد ،بهعنوان نمونه ،تعریق از راه پوست ،سهراه
از راه ریه ،ادرار از راه کتیه و مداوع از طریق رودهها ،بنابراین در مورد نوع غذا در هنگام آلودگی هوا ،به رین
توصیه اازایش مارف مایعات مخ تف در طو روز است
در هنگام الودگی هوا مارف دو تا سه لیوان شیر در طی روز می واند در کاهش اثرات مخرب ایهن آلودگیهها
بسیار موثر باشد سایر مایعات مانندآب ،انواع نوشیدنیها ،میوه ،انواع سهبزی ،سهوو و آش باشهد همچنهین
برای از بین بردن اثرات مخرب اتزات سنگین مثل سرب که در هوای آلوده وجود دارد ،باید دریااهت منهابع
آهن مثل انواع گوشت را اازایش داد
تواد غذایی تض د؟ زت ر آلودگی هوا

در هنگام بروز پدیده آلودگی هوا ،هر خوراکی ای که مانند آلودگی هوا خاصیت اسیدانی داش ه باشهد  ،مهی
تواند آسیت های وارده را تشدید نماید
این مواد غذایی عبارتند از:
غذاهای پر چرب بخاوص چربیهای اشباع
غذاهای پر پروتئین
است اودها و غذاهای آماده
مواد غذایی ماوی مواد نگه دارنده مثل چیپ  ،پفک و انواع کنسرو

تهیه وگرد آوری :
دک ر ممید ترآ زاده-مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

.

