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راههای پیشگیری از سرطان پوست

دکتر بابک س��اعدی دبیر علمی شش��مین کنگ��ره بین المللی
انجمن علمی راینولوژی ایران در آس��تانه برگزاری شش��مین
کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران اظهار کرد :در
میان جراحی های سر و صورت جراحی بینی بسیار شایع است
که جهت زیبایی ،کارکرد مناس��ب بینی و بازتوانی تنفس انجام
می شود.وی با بیان اینکه سرطان پوست و به ویژه سر و صورت
در افرادی که در معرض نور مس��تقیم آفتاب قرار دارند بیش��تر
اس��ت ،افزود :این س��رطان در افرادی که دارای پوس��ت روشن

همچنین کش��اورزان ،مش��اغلی که با مواد صنعتی
سرکار دارند و سابقه سوختگی دارند بیشتر مشاهده
می ش��ود.دبیر علمی شش��مین کنگره بین المللی
انجمن علم��ی راینولوژی ایران ادام��ه داد :افرادی
که در معرض نور مس��تقیم آفتاب قرار دارند برای
پیشگیری از سرطان پوست ضرورت دارد از کرم های ضد آفتاب
که  SPFآنها باالی  ۳۰است استفاده کنند.ساعدی خاطرنشان
کرد :هر نوع زخمی که بیش��تر از  ۲هفته بهبود نیابد ،خالهای

که تغییر رن��گ دهند و بزرگتر ش��وند همچنین
هر زخم غیر معمول در گوش و بینی ،تغییر صدا و
بی حسی در صورت باید جدی گرفته شوند چراکه
می توانند نشانهای از سرطان پوست باشند بنابراین
باید توسط پزشک متخصص مورد آزمایش و بررسی
قرار گیرند .ششمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی
ایران ۱تا ۳آذر با حضور  ۱۲کش��ور در مرکز همایش های رازی
برگزار خواهد شد

زندگی

همه چیز درباره جراحی پالستیک صورت

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا  :عمل پالستیک
حدود  600سال قبل از ميالد مسيح توسط يك
جراح يوناني به نام «هنيه» انجام ش��د که بيني
يكي از بيماران خود را با استفاده از گوشت گونه
او تحت عم��ل جراحي قرار داد .و اما نخس��تين
شواهد جراحي«بازسازي» پالستيك 2600سال
قبل در هند باس��تان يافت ش��ده اس��ت .در آن
زمان بس��ياري از تبهكاران اعضاي بدن قربانيان
خود را قطع مي كردند .بنابراين طبيعي است كه
نياز زيادي به جراحي ترميمي در آن زمان وجود
داش��ته باش��د؛ نيازي كه منجر به ايجاد اشكال

ابتدايي جراحي پالستيك شد كه هدف اصلي آن
برگرداندن شكل و عملكرد طبيعي اعضا بود.حال
با توجه به گذشت زمان و گرایش به این نوع عمل
ه��ا آفتاب یزد دراینباره با دکتر بابک س��اعدی ،
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،فلوشیپ
جراحی پالس��تیک صورت ،دبیر علمی ششمین
کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران
به گفتگو نشسته که در ادامه می خوانید :

وی در ابت��دا گف��ت  :جراح��ی پالس��تیک در
س��ه مورد کارای��ی دارد که اولین موردش��امل
بازسازی نقایص صورت اس��ت که برای دو مورد
انجام می ش��ود افرادی که از طری��ق مادرزادی
دچار نقص صورت شده اند که شایع ترین نوع آن
شکاف لب است و یا اکتسابی که بر حسب دالیلی
از جمله سوختگی  ،تصادف و  ...به وجود می آید .
دکتر س��اعدی ادامه داد :م��ورد دوم در جراحی

پالس��تیک صورت بازتوانی اس��ت که در برخی
موارد از جمله فلج صورت اس��تفاده می شود که
به طور مثال چش��م فرد بسته است و نمی توانند
ببیند و یا موردی که فرد نمی تواند غذا بخورد و..
از آن بهره می بریم .
این استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار
کرد  :مرحله سوم بازسازی یا همان جوان سازی
پوست است که به علت گذشت سن و تاثیر جاذبه
بر روی صورت و تاثیر نور خورشید و به اصطالح
مسن شدن در پوست صورت اتفاق می افتد و فرد
می خواهد این اث��رات را متوقف کند یا برعکس
کند .که ما به دو شیوه انجام می دهیم که جراحی
و غیر جراحی می باشد.
دکتر ساعدی عنوان کرد  :برای انجام مرحله سوم
بازس��ازی یا همان جوان سازی پوست که به دو
صورت اس��ت که جراحی برای رفع چروک و ..در
اطراف چش��م ،روی ابرو ، ،لیفت صورت و ..انجام
می شود و در موارد غیر جراحی از ژل ،بوتاکس و
لیزر و امواج ماوراء صوت برای مبارزه با تاثیر سن
بر روی صورت بهره می بریم.
وی در پایان گفت  :و مورد س��وم که زیباسازی
صورت اس��ت ک��ه باید گفت اصوال ش��ایع ترین
آن عمل بینی اس��ت و بخش بسیاری را به خود
اختصاص می دهد و در عمل زیباسازی بینی باید
بازتوانی تنفس وموارد دیگر نیز مورد بررسی قرار
گیرد.

برای پیشگیری از بیماری های عفونی در مناطق زلزله زده چه باید کرد؟

عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید بهشتی گفت:
س�لامت آب و غذا و رعایت اصول بهداش��ت فردی سه اصل مهم
برای پیش��گیری از بیماری های عفونی در مناطق زلزله زده است
که هموطنان در مناطق غربی کش��ور باید رعایت کنند.به گزارش
ایرنا،دکت��ر داود یادگاری که مس��ئولیت قرارگاه بهداش��تی زلزله
رودبار را در س��وابق کاری دارد ،افزود :به دنبال وقوع زلزله ،بخشی
از زیرساخت های منطقه از جمله بهداشتی دچار مشکل می شود
و این موضوع می تواند مردم را در معرض بیماری های عفونی قرار
دهد.وی اظهار کرد :به دلیل مصرف آب آشامیدنی ناسالم ،عفونت
روده ای مانند بیماری های اس��هالی اع��م از معمولی و خونی ،در
این مناطق افزایش می یابد و به همین دلیل به مردم این مناطق
توصیه می ش��ود که حتما از آب س��الم آشامیدنی استفاده کنند.
متخصص بیم��اری های عفون��ی تاکید کرد ک��ه در صورت نبود
آب س��الم ،حتما آب را پس از جوش��اندن استفاده کنند تا دچار
بیماریهایعفونینشوند.ویاظهارکردکهدرمناطقروستاییمعموال
فاضالب و چاه آب نزدیک به هم هستند و براثر این حادثه ممکن

است فاضالب ،آب چاه ها را آلوده کند و در این شرایط ،مردم حتی
برای شس��تن ظروف هم از آنها استفاده نکنند.یادگاری ادامه داد:
هرچند مراکز بهداش��تی و درمان��ی تمام منابع آب ها را کلرزدایی
می کنند ،اما این کار معموال زمان بر است و مردم در این مدت از
آب آشامیدنی سالم یا آب جوشیده استفاده کنند.وی افزود :زمین

افزایشسن باعثافزایششیوعسرطانمیشود

لرزه خانه و محل زندگی برخی از مردم را تخریب و آنان را ناگزیر به
اقامت در چادرها یا فضای باز می کند ،به همین دلیل باید مراقب
عفونت های ویروسی مانند آنفلوآنزا باشند.یادگاری افزود :درحال
حاضر هوای مناطق زلزله زده سرد است و احتمال ابتال به بیماری
ویروس��ی مانند س��رماخوردگی به مراتب بیشتر است که توصیه
می شود در صورت امکان افراد و به خصوص مبتالیان به بیماری های
قلبی و عروقی ،کلیوی و ریوی و سرطان ،واکسن آنفلوآنزا دریافت
کنند.وی به افراد مبتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا هم توصیه کرد
که از تماس نزدیک با سایرین پرهیز کنند و در صورت نیاز حتما از
ماسک یا دستمال استفاده کنند تا مانع از گسترش بیماری شوند.
یادگاری همچنین با اشاره به دشواری نگهداری غذا در این مواقع،
افزود :در چنین شرایطی ،حتی االمکان غذاهای کنسروی مصرف
شود ،غذاهای پخته شده در معرض هوای معمولی قرار نگیرد و یا
دوباره گرم و مصرف نشود.عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
ش��هید بهشتی تاکید کرد که غذاهای کنس��روی پیش از مصرف
حتما باید  10تا  20دقیقه حرارت ببینند.

سینوزیتوپولیپبینیشایعتریناختاللراینولوژی

هر چه سن باالتر میرود تغییرات و جهشهای
ژنتیکی بیشتری ایجاد میکند و زمینه را برای
ابتال به س��رطان آماده میسازد درواقع با هرم
سنی که در کش��ور وجود دارد انتظار افزایش
س��رطان در جمعیت کشور وجود دارد .عبداهلل
فض��ل علی زاده ،نائب رئیس انجمن س��رطان
ایران بابیان اینکه در کش��ور شیوع سرطان در
حال افزایش اس��ت ،گفت :ب��ا توجه به عوامل
متعدد که زمینهس��از بروز س��رطان هستند ،
افزایش س��ن در جامعه ایرانی یکی از عواملی
اس��ت که در آینده منجر به ش��یوع و افزایش
سرطان خواهد شد.
وی با بیان اینکه عوامل مهم در ایجاد سرطان
تقریبا شناختهش��ده اس��ت گفت  :تنها کاری
ک��ه میتوان ب��رای مبارزه  ،کنت��رل و کاهش
س��رطان انجام داد ب��اال بردن س��طح آگاهی
و اطالعات م��ردم برای ش��ناخت عوامل بروز
س��رطان و تقوی��ت راههای پیش��گیری از آن
اس��ت .وی اضافه ک��رد  :برای پیش��گیری در
س��طوح مختل��ف فردی،اجتماعی و کش��وری
نیاز به س��رمایهگذاری  ،حمایتها و همکاری
بخشهای مختلف حوزه س�لامت در کش��ور
هس��تیم .به گفته وی  40درصد سرطانها در
کش��ور را میتوان پیش��گیری کرد و با اصالح
برخ��ی رفتارها و دوری از عوامل خطر و تغییر
س��بک زندگی میتوانیم عوامل زمینهس��از و
ابت�لا به س��رطان را کنترل کنی��م .وی افزود:

افزایش چش��مگیر س��رطان در طی س��الهای
اخی��ر در تم��ام کش��ورها بهط��وری که طبق
پیشبینی سازمان بهداشت جهانی از رقم 14
میلیون در س��ال  2012به رقم  27میلیون در
س��ال 2030خواهد رس��ید و این رقم در تمام
سطوح جامعه بشری کشورهای مختلف اتفاق
خواهد افتاد.فضل علیزاده تصریح کرد :سازمان
بهداش��ت جهانی طی سالهای اخیر سرطان را
از نظر میزان بروز ش��یوع س��رطان رتبهبندی
کرده اس��ت و  5رتبه را در نظر گرفته اس��ت و
از بیشترین به پایین طراحی کرده است که در
ای��ن رتبهبندی ایران در رده چهارم قرار دارد و
این یعنی سرطان در ایران نسبت به کشورهای
دیگر رقم باالیی ن��دارد.وی عنوان کرد :با این
وجود وظیفه ما این اس��ت که ب��رای بیماری
مانند س��رطان که سرکش اس��ت و سیر رو به
افزایش��ی را طی میکند استراتژی و پالنهای
متفاوتی را داش��ته باشیم که بتوانیم در آینده
دچار فاجعه نش��ویم .به گفته دکتر فضل علی
زاده ،برنامه نظام ثبت سرطان کشوری ،پایهای
اساسی و ریش��های برای برنامههای پیشگیری
از س��رطان در کل کشور اس��ت ،چراکه هدف
وزارت بهداشت در مورد سرطانها ،پیشگیری
و کنترل انواع آن اس��ت .گفتنی است :دومین
اجالس سرطان غرب آس��یا از تاریخ  ۹لغایت
 ۱۱آذرم��اه در س��الن همایشه��ای هتل ارم
برگزار میشود.

دبیر اجرایی ششمین کنگره
بی��ن المللی انجم��ن علمی
راینول��وژی ای��ران ،گف��ت:
شایعترین اختالل راینولوژی
بیماریه��ای س��ینوزیت و
پولیپ بینی اس��ت.دکتر نادر
اکب��ری در آس��تانه برگزاری
شش��مین کنگره بی��ن المللی انجم��ن علمی
راینولوژی ای��ران ،اظهارداش��ت :وقتی صحبت
از راینولوژی (بینیشناس��ی) میش��ود ،به این
یاد میافتیم ،ه��ر آنچه که با بینی و کنار بینی
ارتباط داشته باشد ،بیماری های بینی و سینوس
راینولوژی ش��ناخته میشود.وی گفت :هر آنچه
ک��ه در رابطه با بیماریهای بینی و سینوس��ی
اس��ت و به سمت چشم گس��ترش پیدا میکند
در راینول��وژی جای میگی��رد .در این روش به
جای اینکه کاس��ه سر باز شود از بینی به تومور
دسترس��ی پی��دا میکنیم ک��ه با ای��ن کار هم
کیفیت باالتر میرود ،جای بخیه باقی نمیماند
و مناس��بتر اس��ت.اکبری افزود :بای��د در نظر
داش��ته باشیم سالهای اخیر تا حدود زیادی به
کشورهای پیش��رفته نزدیک شدیم و همچنین
مباحث تخصص��ی و غیرتخصصی در کنگرهای
که پیشرو است و از چند کشور خارجی در آن
حضور دارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی
با اشاره به سیس��تم ناوبری برای درمان گوش،
حلق و بینی گفت :از این سیس��تم در راس��تای

اولین کاری که یک پزش��ک برای ارزیابی سالمت
مراج��ع می کند ،چک کردن هر گونه کمبود مواد
مغذی اس��ت.به گزارش س�لامت نی��وز ،حتی اگر
فوق العاده نگران سالمتی خود باشید ،باز هم ممکن
است زندگی پر مشغله امروزی باعث شود از دریافت
مواد مغذی مورد نیازتان در سه وعده غافل شوید .به
همین خاطر برخی از کمبود ها نسبت به موارد دیگر
ش��ایع تر هستند .امروز می خواهیم به بررسی این
کمبودهای شایع و راه حل آن ها بپردازیم.

اس��تخوان هایی ق��وی اس��ت .در واقع تحقیقات
نش��ان داده ویتامین  Dنقشی اساسی در عملکرد
ایمنی ،مقاومت به انس��ولین و فش��ار خ��ون دارد.
کمبود ویتامین  Dیکی از کمبودهای شایع است،
مخصوص��ا اگ��ر در جایی زندگی کنی��د که آب و
هوای س��ردی دارد و یا زمان زیادی را بیرون و زیر
نور آفتاب نگذرانید .برخی غذاها حاوی ویتامین D
هستند ،اما اگر کمبود ویتامین داشته باشید مسلما
بهتر است از مکمل های ویتامین  Dاستفاده کنید.
تحقیقات نشان داده تاثیر گذارترین نوع این مکمل،
ویتامین  D3است.

شایعترینکمبودموادمغذیوراههایجبرانش

-1ویتامینD

اهمی��ت ویتامی��ن  Dخیلی بیش��تر از داش��تن

 -2آهن

فقر آهن یکی از کمبودهای قدیمی است که هنوز
هم بسیاری گرفتار آن می شوند .معموال کودکان و
خانم های باردار ،بیشتر در خطر فقر آهن هستند.
در واقع فقر آهن شایع ترین نوع کمبود در سراسر
جه��ان اس��ت .آهن جه��ت س��اخت هموگلوبین
برای بدن ضروری اس��ت و هموگلوبی��ن ،در واقع
همان چیزی اس��ت که خونت��ان را قرمز می کند.
مکمل های آهن ممکن اس��ت مش��کل ساز شوند
چ��ون می توانند باعث ناراحتی گوارش��ی و حالت
تهوع شوند .اما اگر نوعی از مکمل ،به نام آهن بیس
گلیسینات را استفاده کنید می توانید مطمئن شوید
مقدار مناسبی از آهن را جذب بدن می کنید.
-3منیزیم

انجام بوتاکس در آرایشگاه ها عارضه دارد

عضو انجمن راینولوژی ایران ،گفت :انجام بوتاکس در مراکزی همچون آرایشگاهها بهدلیل اینکه
توسط فرد متخصص انجام نمیشود و دوز دارو مناسب و با کیفیت نیست سبب حساسیت جدی در
اینافرادمیشود .بهگزارشمهردکتربهزادپوستیبااشارهبهاینکهبرخیافرادبهدلیلهزینهکمبه
آرایشگاههامراجعهمیکنند،عنوانکرد:ایندرحالیاستکهبرایبرخیبههیچعنواننبایدبوتاکس
انجامشودهمچنینبوتاکسدرافرادیکهدارایافتادگیچشمهستندسببمیشودتاچشمبیمار
بسته شود.

توصیه

آفتاب یزد در گفتگو با فلوشیپ جراحی پالستیک صورت بررسی کرد

بازس��ازی نقایص صورت
اس��ت ک��ه ب��رای دو مورد
انجام می ش��ود افرادی که
از طریق م��ادر زادی دچار
نقص صورت ش��ده اند که
ش��ایع ترین نوع آن شکاف
لب اس��ت و یا اکتسابی که
بر حس��ب دالیل��ی از جمله
س��وختگی  ،تصادف و  ...به
وجود می آید
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بهب��ود کیفی��ت اس��تفاده
میش��ود و به دلیل اینکه این
اعمال جراحی بسیار حساس
هس��تند ،باید از این سیستم
استفاده شود.متخصص گوش
و حلق و بینی اف��زود :ناحیه
اعض��ای س��ر همگ��ی به هم
نزدیک هستند و در عمق سر ما جای گرفتهاند.
تربیت کسانی که بخواهند این جراحیها را انجام
دهند بسیار مشکل و سیستمهای ناوبری هزینه
باالیی دارد؛ همچنین سیستمهای تصویربرداری
در راس��تای این درمان هزینه میلی��اردی دارد.
اکب��ری افزود :ما با نقطه ای��دهآل فاصله زیادی
داریم اما آنچه مشخص است دچار کمبود شدید
و بحرانی نیس��تیم و عالوه بر نیروی انس��انی با
کمبود مالی مواجه هستیم.وی گفت :شایعترین
اخت�لال راینول��وژی بیماریهای س��ینوزیت و
پولیپ بینی است که یکی از مهمترین معضالت،
در حیطه تومورها همچنین تومورهای هیپوفیز
اس��ت.اکبری افزود :کیفیت درمان با پیش��رفت
راینولوژی بسیار تغییر پیدا کرده است .یعنی هر
آنچه بینی را تهدید میکند سینوس را هم تحت
تأثیر قرار میدهد و باید به فکر این بیماری بود
تا مشکلساز نشود.ششمین کنگره بین المللی
انجمن علم��ی راینولوژی ایران  ۱تا  ۳آذر  ۹۶با
حضور  ۱۲کش��ور در مرک��ز همایش های رازی
برگزار خواهد شد.

منیزیم اخیرا توجه افراد بس��یاری را به خود جلب
کرده و بی دلیل نیز نیست .این ماده معدنی توسط
صدها واکنش بیوش��یمیایی در بدن ،مورد استفاده
قرار می گیرد و در سالمت قلب و رگ های خونی،
مغز ،استخوان ها ،عضالت اسکلتی ،ریه ها و پانکراس
نقش ایفا می کند .بسیاری از افراد ،این ماده معدنی
آرامش بخش را برای کنترل اس��ترس و سیس��تم
گوارشی بدن استفاده می کنند.

-4ویتامینهایB

ویتامین های  Bانواع بس��یار زیادی دارد ،بنابراین
شاید برایتان گیج کننده باشد که کدامشان بیشترین
اهمیت را دارد و یا باید از چه ترکیبی استفاده کنید.
هر کدام از این ویتامین ها متفاوت است اما همه آنها
در کنار یکدیگ��ر ،در بدن کار می کنند تا از تولید

عفونتناشیازتعویضمفصلهیپازمهمترینعللشایعمرگومیر

دکترس��ید محمد جواد مرتضوی
دبی��ر انجمن ارتوپدی در آس��تانه
برگزاری بیس��ت و پنجمین کنگره
جراح��ان ارتوپ��دی ،در ارتب��اط
با موض��وع هی��پ اظهار داش��ت:
درگی��ری مفصل لگن ی��ا هیپ به
عل��ل مختلفی همچ��ون دررفتگی
مادرزادی ،تروما و تصادفات ،آرتروز
اولی��ه و عفونت مفصل هیپ ایجاد
میش��ود .به گزارش روابط عمومی
انجمن جراح��ان ارتوپ��دی ایران
وی با بی��ان اینکه در همه این م��وارد درمان،
تعویض مفصل هیپ اس��ت ،افزود :در بیس��ت
و پنجمی��ن کنگ��ره جراح��ان ارتوپ��دی انواع
روش های تعویض مفصل هیپ و روشهای نوین
م��ورد بحث و گفتگو قرار میگیرد.دبیر انجمن
ارتوپ��دی با اش��اره ب��ه اینکه ع��وارض تعویض
مفصل ش��امل مواردی همچ��ون عفونت ،لخته
ش��دن خون و آمبولی اس��ت ،ادامه داد :بعد از
 ۴س��رطان مهم در دنیا یکی از مهمترین علل
شایع مرگ و میر ،عفونت ناشی از تعویض مفصل
هیپ است لذا با توجه به اهمیت این مسئله در
بیس��ت و پنجمین کنگره جراحان ارتوپدی به
این موضوع پرداختهایم.وی اضافه کرد :تغییرات
مفصل هیپ در افراد جوان از دیگر موضوعاتی

ب��وده که در بیس��ت و پنجمین کنگره جراحان
ارتوپ��دی مورد بحث و گفتوگ��و قرار میگیرد
و پانلی در همین راستا اختصاص داده ایم .این
ج��راح و فوق تخصص زانو و لگن با بیان اینکه
دررفتگیهای نامحسوس از جمله علت تغییرات
مفصل هیپ در افراد جوان میتواند باشد ،گفت:
این مش��کل نی��از به درمان به موق��ع دارد تا از
تخریب کامل مفصل هیپ جلوگیری ش��ود لذا
بر اساس اهمیت این مسئله در بیست و پنجمین
کنگ��ره جراح��ان ارتوپدی نیز ب��ه این موضوع
پرداختهایم.گفتنی اس��ت؛ بیس��ت و پنجمین
کنگره جراحان ارتوپ��دی  29آبان ماه تا  3آذر
ماه س��ال جاری در هتل المپیک تهران برگزار
میشود .

یافته

سرطان پستان میتواند پس از  ۱۵سال بازگردد

یک مطالعه تازه نش��ان میدهد که
س��رطان پس��تان میتواند  ۱۵سال
پ��س از درم��ان موفق و خاموش��ی
بیماری ،دوب��اره بازگردد.به گزارش
ایس��نا ،زنان��ی که س��رطان به غدد
لنفاوی آنها سرایت کرده ۴۰ ،درصد
بیشتر در معرض خطر بازگشت این
بیماری هستند.بر اساس مطالعهای
که منتش��ر ش��ده اس��ت هورمون
درمان��ی میتوان��د خطر بازگش��ت
دوباره سرطان پستان را کاهش دهد.
در این نوع سرطان سینه ،هورمون استروژن رشد
و تقسیم سلولهای سرطانی را تحریک میکند.
همه بیماران داروهایی نظیر "تاموکس��یفن" یا
"مهارکنندهه��ای آرومات��از" مص��رف میکردند.
ای��ن داروها با اثرات اس��تروژن مقابله یا ترش��ح
هورمون را متوقف میکند .دکتر هونگ چائوپان،
سرپرست این مطالعه میگوید :نکته قابل توجه
این مطالعه این اس��ت که نشان میدهد سرطان
پس��تان میتوان��د برای مدت طوالن��ی غیرفعال
بماند و پس از چندین س��ال باز گس��ترش پیدا
کند .خطر بازگش��ت این سرطان تا سالها بدون
تغییر میماند و بستگی دارد به اندازه تومور اولیه
و اینکه آیا به غدد لنفاوی س��رایت کرده بوده یا
نه؟سالهاست که پزشکان دریافتهاند که مصرف
پنج سال تاموکس��یفن ،خطر بازگشت سرطان
پس��تان را پ��س از پای��ان درم��ان تا یک س��وم
کاهش میدهد.بررس��ی جدید پیشنهاد میکند
ک��ه هورم��ون درمانی به  ۱۰س��ال افزایش پیدا

کند تا در جلوگیری از بازگش��ت سرطان و مرگ
بیماران موثرتر باش��د.مهارکنندههای "آروماتاز"
که فقط برای زنان پس از دوران یائس��گی تجویز
میش��وند نیز موثر هس��تند .اما عوارض جانبی
هورمون درمانی بر "کیفیت زندگی" بیماران تاثیر
میگذارد و باعث میشود که بیماران این قرصها
را نخورند.این عوارض شامل نشانههای یائسگی،
پوک��ی اس��تخوان ،دردهای مفاصل و س��ندروم
تونل مچ دست است.پروفسور آرنی پروشوتام ،از
موسسه تحقیقات سرطان انگلیس که هزینه این
تحقیق را تامین کرده میگوید :از زمانی که این
تحقیق شروع شده تا کنون داروهای جدید زیادی
برای درمان سرطان پس��تان استفاده میشود.او
میگوید الزم است که آزمایشات بیشتری انجام
ش��ود تا بهتر بتوان پیشبینی کرد که کدام نوع
سرطان پستان بیش��تر احتمال بازگشت دارد و
برای کدام بیماران بهتر است که هورمون درمانی
به جای پنج سال تا  ۱۰سال انجام شود.

نکته

مواد خوراکی تسکین دهنده آرتروز روماتوئید را بشناسید

ب��ه گفت��ه محقق��ان ،برخ��ی مواد
خوراک��ی م��ی توانن��د درد ،ورم و
خش��کی مفاصل را تس��کین داده
و حت��ی رون��د پیش��رفت بیماری
آرت��روز روماتوئید را ُکن��د نمایند.
به گزارش مهر ،محققان عنوان می
کنن��د مصرف بلوبری و یک فنجان
چای سبز به روند درمان این بیماری
کمک می کند.همچنین آلو بخارا
خش��ک ،انار ،غالت کام��ل ،ادویه
جات نظیر زنجبی��ل و زردچوبه ،و
روغن زیتون نیز ممکن اس��ت ب��ه روند درمان
کم��ک کنند.ب��ه گفته این محقق��ان ،این مواد
خوراک��ی موجب کاه��ش الته��اب و همچنین
خش��کی و درد در مفاص��ل م��ی ش��وند.بوآنا
گوپتا ،سرپرس��ت تیم تحقی��ق ،در این باره می
گوید« :مصرف منظم فیبره��ای رژیمی ،میوه،
س��بزیجات و ادوی��ه جات خ��اص و همچنین
ح��ذف برخ��ی عوام��ل ایجادکنن��ده التهاب و
آس��یب می تواند به بیماران در کنترل بیماری

انرژی و عملکرد عصبی حمایت کنند .استفاده از B
کمپلکس می تواند بسیار مناسب باشد چون حاوی
هشت نوع ضروری از این ویتامین ها است.
-5ویتامینK

بسیاریازشمابااهمیتویتامینهاییمانندویتامین
 C، Dو حتی  Eآشنا هستید اما در مورد ویتامین
 Kچه می دانید؟ اگر شما هم مانند دیگران باشید
مطمئنا اطالعات زیادی ندارید .این ویتامین دست
کم گرفته شده ،برای همه چیز از کشش شریانی و
تراکم مواد معدنی استخوان گرفته تا سوخت و ساز
اهمیت دارد .استفاده از مکمل ویتامین  Kبا کیفیت

آرتروز روماتوئیدشان کمک کند».وی در ادامه
می افزای��د« :بیماران مبتال به آرتروز روماتوئید
بای��د از رژیم های غذایی هم��ه چیز خواری و
س��یگار کش��یدن به رژیم غذایی مدیترانه ای،
گیاهخواری ،و حذف برخ��ی خوراکی ها تغییر
روی��ه دهند».به گفته گوپت��ا ،پروبیوتیک های
نظیر ماس��ت و مکمل های رژیمی هم ش��امل
میکروارگانی��زم ه��ای س��ودمندی اس��ت که
می توانند کمک کننده باشند.

می تواند نیازتان به تمام جنبه های این ویتامین را
پاسخ دهد.
 -6امگا3

جن��گ بر س��ر چربی ها رس��ما به پایان رس��یده.
بس��یاری از دانشمندان و متخصصان تغذیه هر روز
بیش��تر به مزایای چربی های فوق العاده موجود در
روغن نارگیل ،آجیل ها و دانه ها پی می برند .اما از
میان تمام چربی های سالمی که باید دریافت کنید
اسیدهای چرب اشباع نشده امگا  3از همه مهم تر
اس��ت .از کیفیت باالی امگا  3که می خرید حتما
اطمینانحاصلکنید.

