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زندگی

ارتباطتزریقخونجوانباپیشگیریازبیماریهایافزایشسن

نتایج یک مطالعه نشان داده است که تزریق خون جوان به موش های مسن از ابتال به
بیماری های مرتبط با سن پیشگیری کرده و عملکرد شناختی آنها را به خوبی حفظ
می کند.به گزارش مهر«،دام لیندا پاتریج» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید:
«تحقیق ما نشان می دهد خون جوان به انسان ها اجازه می دهد تا زندگی عاری از
بیماری های نظیر سرطان ،زوال عقل و بیماری قلبی تا زمان مرگ شان داشته باشند».

گزارش

کولهپشتی مناسب چه
ویژگیهایی باید داشته باشد؟
کی��ف دانشآموزان بای��د به صورت
کولهپش��تی بوده و  ۲بند داشته باشد؛
قرارگرفت��ن  ۲بن��د کولهپش��تی روی
شانهها وزن کیف را به صورت مساوی
بر  ۲طرف بدن تقس��یم و این قرینگی
در اعمال نی��روی وزن کولهپش��تی از
وارد ش��دن آسیب به س��تون فقرات،
شانه و مچ دست دانشآموز جلوگیری
میکند
عضو هیئ��ت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران
ب��ا توجه به فرا رس��یدن فص��ل خرید کیف
دانشآم��وزان گفت :والدی��ن هنگام انتخاب
کولهپش��تی برای فرزندانش��ان باید عالوه بر
زیبایی اس��تانداردهایی را هم درنظر بگیرند.
پرهام پارس��انژاد عضو هیئت مدیره انجمن
فیزیوتراپ��ی ای��ران در گفتوگو با باش��گاه
خبرن��گاران ؛ درباره نکات��ی که والدین برای
خرید کیف دانشآم��وزان باید به آنها توجه
کنند ،اظه��ار کرد :کی��ف دانشآموزان باید
به صورت کولهپش��تی بوده و  ۲بند داش��ته
باش��د؛ قرارگرفت��ن  ۲بند کولهپش��تی روی
ش��انهها وزن کی��ف را ب��ه صورت مس��اوی
بر  ۲طرف بدن تقس��یم و ای��ن قرینگی در
اعمال نیروی وزن کولهپش��تی از وارد شدن
آس��یب به ستون فقرات ،ش��انه و مچ دست
دانشآم��وز جلوگی��ری میکن��د.وی درباره
مناسبترین وزن کولهپشتی بیان کرد :وزن
کیف و محتوی��ات درون آن باید بین  ۱۲تا
 ۱۵درصد وزن بدن باش��د؛ س��نگین بودن
کولهپشتی بدن را به سمت عقب میکشاند،
بنابرای��ن دانش آموز برای جلوگیری از عقب
رفتن ب��دن ،به جلو خم میش��ود؛ این خم
شدن به جلو در طوالنی مدت افزایش قوس
پش��تی ،ضعف عضالت پشت ستون فقرات،
کوتاهی عضالت س��ینهای و شکمی و بر هم
خوردن توازن ماهیچههای جلو و پشت بدن
را ب��ه هم��راه دارد.این عضو هیئ��ت مدیره
انجمن فیزیوتراپی ایران افزود :دانشآموزان
نباید کوله پشتیهایش��ان را روی یک شانه
بیندازند یا با یک دس��ت آن را حمل کنند.
پارس��انژاد تاکید کرد :حمل یک طرفه کیف
انحراف جانبی ستون فقرات را به دنبال دارد،
بنابرای��ن اف��راد تا قبل از س��ن بل��وغ برای
درمان ای��ن عارضه بای��د از کمربندهای فلزی
اصالحکنندهاستفادهکنندهمچنینبرایایجادو
تقویت تعادل عضالنی و جلوگیری از افزایش
زاویه انحراف ستون فقرات انجام فیزیوتراپی
ضروری است.وی تصریح کرد :سنگین بودن
کوله پش��تی عالوه بر انحراف جانبی ستون
فقرات تعادل دانش آموز را هنگام راه رفتن،
ب��اال و پایی��ن رفت��ن از پلهه��ا و س��وار و
پیاده شدن از سرویس مدارس ب ه هم میزند
و سبب زمین خوردن آنها میشود؛ همچنین
این بیتعادلی نبود کنترل مناس��ب بر روی
مفاصل را به همراه دارد بنابراین در این موارد
احتمال بروز پیچ خوردگی مچ پا و کشیدگی
عضالنی و تاندونی بیش��تر میشود.این عضو
هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران درباره
ابعاد کولهپشتی گفت :لبه باالیی کولهپشتی
نباید از س��طح ش��انهها باالتر ق��رار بگیرد و
لبه پایینی آن ه��م باید کمی باالتر از قوس
کمر باش��د؛ حجم بزرگ کی��ف هم میتواند
تع��ادل دانش آموز را به هم بزند.پارس��انژاد
اظهار کرد :بندهای کوله پشتی باید ضخیم
بوده و پدگذاری ش��ده باش��ند تا به عضالت
و تاندونهای س��ر شانه آس��یب وارد نشود؛
ضخامت این بندها باید پنج سانتیمتر باشد.
وی بیان کرد :بندهای کولهپش��تی باید قابل
تنظیم باشند؛ روی س��ینه قرار بگیرند و به
ناحیه زیر بغل فشار وارد نکنند؛ کوله پشتی
باید عالوه بر بندهای سرشانه یک بند کمری
هم داشته باشد تا قسمت پایینی آن را روی
بدن ثابت نگ��ه دارد بنابراین در این صورت
وزن کولهپشتی روی تمام سطح پشت دانش آموز
توزیع میش��ود و کولهپش��تی لق نمیزند.
ای��ن عضو هیئت مدیره انجم��ن فیزیوتراپی
ایران افزود :الیه پشتی کولهپشتی باید تهویه
مناسبی داشته باش��د تا موجب تعریق کمر
نش��ود همچنین این الیه باید آنقدر محکم
باش��د تا اجس��ام نوک تیز مانن��د قیچی به
پش��ت دانش آموز فرو نرود همچنین داخل
کیف باید محفظه بندی ش��ده باش��د تا هر
ک��دام از کتابها و ل��وازم در جای خود قرار
بگیرند و هنگام راه رفتن و دویدن به طرفین
پرتاب نشوند.پارسانژاد یادآوری کرد :درد در
ناحیه پشت گردن ،شانهها یا گزگز و مورمور
دس��تها و ضع��ف در بازوها نش��اندهنده
غیر اس��تاندارد بودن کی��ف دانشآموزان و
فش��ار بند بر اعصاب زیر بغل کودکان است
که باید اصالح شود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

متخصصان به نوعی واکس��ن جدید سرطان دست پیدا
کردند ک��ه در "نمونههای آزمایش��گاهی"  ۱۰۰درصد
موفقیت آمیز بوده اس��ت.به گزارش ایس��نا ،بررسیها
نش��ان میدهد این واکس��ن در کنار روشهای درمانی
موجود نه تنها میتواند در درمان س��رطان مالنوم موثر
باش��د بلکه از بازگشت عالئم بیماری جلوگیری میکند.گروهی از
متخصصان به این واکس��ن جدید دس��ت پیدا کردند که وقتی با
س��ایر روشهای درمانی همراه شود میتواند برای مقابله با مالنوم

نکته

تازهها

شناسایییکنوع
آنتیبیوتیکجدید

محققان عنوان می کنند ترکیب قارچی شناسایی
شده یک کاندیدای امیدبخش برای آنتی بیوتیک
اس��ت که به آس��انی در محیط آزمایش��گاه قابل
دس��ترس اس��ت.به گزارش مه��ر ،س��ازمان ها و
نهادهای س�لامت در سراس��ر دنیا در تالش برای
کاه��ش اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها هس��تند .از
آنجای��ی که مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها در
سالهای اخیر موجب کاهش تاثیرگذاری آنها شده
است« ،ابرمیکروب ها» ظاهر شده اند؛ ابرباکتری ها
مجموعهایازباکتریهاهستندکهدربرابربسیاری
از انواع مختلف آنتی بیوتیک ها مقاوم شده اند .از
اینرومحققاندرتالشبراییافتنآنتیبیوتیکهای
جدید هستند.حال تیمی از محققان  ،تکنیکی را
برای سنتز آلبومیس��ین ها ،گروهی از ترکیبات
قارچ��ی دارای خ��واص ضدمیکروبی ،گس��ترش
داده اند .محققان توانستند در مقادیر زیاد به این مواد
دست یابند و بتوانند فعالیت آنتی بیوتیکی آنها را
آزمایش کنند«.یوآن هه» ،سرپرست تیم تحقیق،
در ای��ن باره می گوی��د« :متد مورد اس��تفاده ما
می تواند به شکل موثر و کارآمدی ،مواد آلبومیسین
را س��نتز کند .آزمایش اولیه آزمایش��گاهی روی
حیوانات اثبات کرده است که این مواد ایمن هستند،
اما ما باید تحقیقات مان را در مورد ایمنی آنها ادامه
دهیم».به گفته تیم تحقیق ،آزمایشات بیشتر برای
مش��اهده تاثیر و ایمن��ی ای��ن دارو در مقابله با
عفونت های باکتریایی ادامه دارد.

با آرتروز شانه چه باید کرد؟

آفت�اب ی�زد – گروه زندگی  :آی��ا تا به حال
درد ش��دید در ناحیه زانو یا احس��اس سفتی در
مفاصل ،شما را وادار به مراجعه به پزشک کرده
اس��ت؟ آرتروز ،بیماری بسیار شایعی است که با
افزایش س��ن عجین بوده و بس��یاری از افراد در
س��ن باال دچار آن می شوند .یکی از مکانهایی
ک��ه احتمال ابتال به آرت��روز در آنجا وجود دارد ،
ش��انه می باش��د  .آرتروز ش��انه می تواند با درد
همراه باش��د و انج��ام فعالیت ه��ای روزمره را
برای بیمار دش��وار نماید .مفاصل شانه تقریبا در
تمام حرکت های دس��ت نقش دارند و به همین
خاطر دردناک ش��دن حرکت ها در مفصل شانه
م��ی تواند بر بس��یاری از فعالیت ه��ای روزمره
تاثی��ر داش��ته باش��د و کیفیت زندگ��ی فرد را
دچار مش��کل نماید .با توجه به اهمیت موضوع
آفتاب ی��زد در این باره ب��ا دکتر مرتضی نخعی
امرودی ،متخصص ارتوپدی و جراح شانه و آرنج
گفت و گو کرده است .
وی درای��ن باره م��ی گوید :بیم��اری آرتروز به
معنای س��ائیدگی در مفصل می باش��د  .آرتروز
شانه در بین دیگر مفاصل بزرگ از جمله زانو از
شیوع کمتری برخوردار است و عالیم آن نیز با
شدت کمتری در فرد بروز می نماید .
دکت��ر نخعی امرودی در ادامه خاطرنش��ان کرد :
افراد مبت�لا به آرتروز ش��انه بدین خاطرعالیم
آرتروز در آنها از ش��دت کمتری برخوردار است
ک��ه اگر یک دس��ت دچار مش��کل ش��ود ،فرد
کمتر از آن دس��ت اس��تفاده کرده و استراحت
می کند و کارهای سنگین را با دست مقابل انجام
م��ی دهد و بدین خاطر اکث��ر بیماران تا وقتی
که این بیماری به مرحله پیشرفته نرسد به فکر
درمان و مراجعه به پزشک نمی افتند .
ای��ن متخص��ص ارتوپدی ،علت ب��روز بیماری
آرت��روز ش��انه را این گونه تش��ریح کرد  :علت
بیماری آرتروز شانه مانند سایر مفاصل  ،افزایش
س��ن ،انجام کارهای سنگین  ،وارد شدن ضربه
طی مدت طوالنی به ش��انه  ،فاکتورهای ارثی و
ژنتیکی ،شکستگی و انجام اعمال جراحی قبلی
در ناحیه شانه می باشد .
وی اظه��ار کرد  :با توجه به این نکته که به طور
معم��ول در افراد بیماری آرتروز در س��نین باال
رخ میده��د ،برخی از افراد دچار بیماری آرتروز
زودرس در تمام مفاصل از جمله شانه می شوند
که در این گروه از افراد ،آرتروز ش��انه در سنین
پایین تری مشاهده می شود ولی به طور معمول
این بیماری در سنین باال رخ میدهد.
دکتر نخعی امرودی در پاس��خ به این پرس��ش
که "عالیم بیماری آرتروز ش��انه چیست " ،بیان
زخم های سرد ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس
که با نام تبخال ش��ناخته می ش��وند ،با احساس
س��وزش و خارش در منطقه آس��یب دیده خود
را نش��ان می دهند.ب��ه گزارش س�لامت نیوز،
خوش��بختانه تبخال یک عارضه جدی نیست و
معم��وال بعد از چند روز از بین می رود .بهترین
کار ای��ن اس��ت که عالئم آن را در اس��رع وقت
درمان کنید چون خشک شدن ناحیه تاول زده،
خطر انتقال ویروس تبخال را به دیگران کاهش
می دهد.برای درمان س��ریع تبخال 7 ،پیشنهاد
ساده و سالم را امتحان کنید:
شیر سرد

هشدار

مضراتمکملها
برای سالمت قلب

ب��ه تازگ��ی گروه��ی از متخصصان ب��ه مطالعه
روی انواع��ی از مکمله��ای ورزش��ی و کاهش
وزن پرداختند تا مش��خص ش��ود این مکملها
بیخطر هستند یا میتوانند برای سالمتی مضر
باشند .به گزارش ایسنا،سازمان جهانی مبارزه با
دوپینگ ،تمامی ورزشکاران را از مصرف داروها و
مکمله��ای ح��اوی "هایژنامین" ک��ه تاثیرات
مسموم کننده روی قلب دارند ،منع کرده است .با
این وجود ،بسیاری ازمکملهای غذایی حاوی این
ترکیب مضر هستند که به طور طبیعی در برخی
از انواع گیاهان همچون "اقونیطون" وجود دارد.
متخصصان آمریکایی اظهار داشتند :هایژنامین
نه تنها در ساخت مکملها کاربرد گسترده دارد
بلکه ش��رکتهای سازنده این مکملها به میزان
صحیح اس��تفاده از این ترکیب اشاره نمیکنند.
همچنی��ن به گفت��ه متخصصان برخ��ی از این
محصوالت حاوی می��زان باالیی از محرکهایی
هستند که بیخطر بودن آنها مورد تایید نیست
و میتواند خطر ابتال به مشکالت قلبی-عروقی را
در مصرف کنندگان افزایش دهد.

(نوعی س��رطان پوست) به کار گرفته ش��ود.در این
بررس��ی محققان س��ه روش درمانی مختلف را روی
موشهای مبتال به س��رطان مالنوم آزمایش کردند.
تمامی موشها نوعی ایمنی درمانی س��رطان به نام
""anti-PD-L1را دریافت کرده و همچنین در کنار
این روش انواع مختلف واکسن را دریافت کردند.متخصصان موشها
را به س��ه گروه تقسیم بندی کردند :گروه نخست واکسن سرطان
را دریافت کردند ،گروه دوم واکس��ن س��رطان را در کنار مولکولی

به نام"  Diprovocimو گروه س��وم واکس��ن سرطان را در کنار
ماده کمکی دیگر دریافت کردند.آنها مشاهده کردند احتمال زنده
ماندن هش��ت موشی که واکس��ن را در کنار "" Diprovocimو
روش درمان��ی " "anti-PD-L1دریاف��ت ک��رده بودند در مدت
بیش از  ۵۴روز ،صد درد بوده اس��ت .درحالیکه ،در این بازه زمانی
موشهای دریافت کننده ایمنی درمانی و واکسن سرطان به تنهایی
تلف ش��دند .همچنین احتمال زنده ماندن موشهای گروه س��وم
 ۲۵درصد بوده است.

آفتاب یزد در گفت وگو با متخصص ارتوپدی بررسی کرد

ریشه ژنتیک در بروز اعتیاد

مس��ئول کمیته جشنواره دانش��جویی سومین
کنگره بین المللی پزش��کی ش��خصی ایران در
ارتباط با برگزاری این کنگره گفت  :جدیدترین
دستاوردهای علمی در ارتباط با موضوع پزشکی
شخصی در این کنگره که  24تا  26بهمنماه سال
جاری برگزار میش��ود .دکترآروین حقیقتفرد،
دکت��رای ژنتیک افزود :پزش��کی ش��خصی در
حوزهه��ای مختلفی قابل بحث بوده و باید توجه
داشت که بر اساس موضوع پزشکی شخصی هر
فرد بر اساس ژنوم ش��خصی خود نیاز به درمان
متفاوت بیماریها دارد در حالی که در پزش��کی
کالسیک نشانههای جهانشمول کلی وجود دارد
و برای بیماران با یک بیماری یکس��ان اقدامات
درمانی یکسانی انجام میگیرد در حالی که افراد
بر اساس ژنوم خود نیاز به درمان متفاوت داشته تا
با بهبودی بهتری همراه شوند.وی ادامه داد :اعتیاد
نیز از جمله بیماریهایی است که باید بر اساس
پزشکی شخصی به آن توجه کرد همچنین این
اصل را مدنظر ق��رار داد که درمان اعتیاد نداریم
بلکه درمان معتاد مدنظر است و بر اساس ژنتیک
فرد ،ترک اعتیاد مناس��ب را میت��وان ارائه و در
نهایت نتیجه موفق و بدون شکس��تی را ش��اهد
بود.حقیقتفرد گفت :در مورد بیماریهای روان
نیز به همین صورت است و ابتدا باید ژنتیک فرد
را ش��ناخت و در گام بعدی درمان مؤثر را انجام
داد همچنین میزان وابستگی افراد به موادمخدر،
سیگار ،بازیهای رایانهای،اینترنت و  ...بر اساس
ژنتیک آنها متفاوت اس��ت بنابراین با استفاده از
پزش��کی ش��خصی میتوان راهکار مؤثرتری در
درمان موفق این افراد داشته باشیم.

موفقیت ۱۰۰درصدی واکسن جدید سرطان

ش��یر دارای ماده ای به
نام لیزین اس��ت که پس
از جذب توس��ط پوست،
ویروسی که سبب ایجاد
تبخال می ش��ود را مهار
می کند .از طرفی دمای
سرد شیر نیز دردهای تبخال را کم خواهد کرد .پنبه
را در شیر زده و کامال چندین بار در روز روی زخم
بزنید .می توانید از همان لحظه که احساس کردید
زخم ها تشکیل شده اند ،از این مرهم استفاده کنید.

درص��ورت ب��روز بیم��اری آرت��روز،
غضروف مفصلی که بین دو استخوان
دو طرف مفصل است به مرور تخریب
و قطعه قطعه می ش��ود که در نتیجه،
استخوان های دو طرف مفصل به جای
اینکه روی سطح نرم غضروفی مفصل
حرکت کنند به صورت اس��تخوان به
استخوان ،به یکدیگر گیر می کنند و
باعث ایجاد درد همراه با گیر کردن و
احساس صدا در شانه میشوند
روش های تزریق دیگر جهت درمان
بیم��اری آرتروز ش��انه ش��امل روش
 ،PRPاوزون  ،ژل هیچگونه اثر اثبات
ش��ده علمی جهت درمان این بیماری
ندارند
کرد  :عالیم بیماری آرتروز شانه شامل احساس
درد در ناحیه اطراف مفصل شانه و قسمت باالی
بازو اس��ت که با حرکت دادن مفصل شانه و باال
بردن بازو شدیدتر می شود .
این متخصص جراح ش��انه و آرن��ج اضافه کرد :
درصورت ب��روز بیماری آرتروز ،غضروف مفصلی
که بین دو اس��تخوان دو طرف مفصل اس��ت به
م��رور تخریب و قطع��ه قطعه می ش��ود که در
نتیجه ،اس��تخوان های دو طرف مفصل به جای
اینکه روی س��طح نرم غضروفی مفصل حرکت

کنن��د به ص��ورت اس��تخوان به اس��تخوان ،به
یکدیگ��ر گیر می کنند و باعث ایجاد درد همراه
با گیر کردن و احساس صدا در شانه میشوند.
ایش��ان ادامه داد  :صداهایی که از مفصل ش��انه
احس��اس می شود معموال به صورت تق تق در
موقع چرخاندن بازو ایجاد می ش��ود و دردناک
اس��ت .دکت��ر نخعی ام��رودی عنوان ک��رد  :در
بیماران مبتال به آرتروز شانه دامنه حرکتی شانه
محدود می شود و بیمار نمی تواند دست خود را
باال ببرد یا به پش��ت خود برساند .این متخصص
ارتوپدی ،نحوه تشخیص بیماری آرتروز شانه را
ای��ن گونه بیان کرد  :تش��خیص این بیماری به
کمک گرفتن ش��رح حال و انجام معاینه توسط
پزش��ک متخصص انجام می ش��ود و پس از آن
گرفتن یک یا دو عکس ساده از شانه در صورت
لزوم کافی می باشد .
ایش��ان افزود  :جهت تش��خیص بیماری آرتروز
ش��انه معموال نیازی به انجام سی تی اسکن و ام
آر آی نمی باشد مگر آنکه جهت درمان بیماری،
نیاز به جراحی روی شانه باشد که در این صورت
انجام سی تی اسکن و ام آر آی ضروری است .
دکتر نخعی امرودی خاطرنشان کرد :در مرحله
ابتدایی درمان بیماری آرتروز شانه شامل محدود
کردن فعالیت و حرکت ش��انه ،مصرف داروهای
مسکن و نیز انجام فیزیوتراپی می باشد که اغلب
بیماران با همین راهکارهای درمانی ،بیماریشان
بهبود مییابد و احساس رضایت می کنند .

برای بهبود تبخال 7درمان طبیعی را امتحان کنید!

گوجه فرنگی

آنت��ی اکس��یدان های
موجود در گوجه فرنگی
برای تحریک بازس��ازی
س��لولی در مناطقی که
تحت تاثیر زخم تبخال هستند ،ایده آل است .مصرف
گوجه فرنگی س��رعت رشد میکروارگانیسم ها را
کاهش می دهد .کمی از رنده شده گوجه فرنگی
را ب��رای  30دقیقه روی تبخال قرار دهید و این
کار را روزی دو بار تکرار کنید.
ماست طبیعی

اس��ید الکتیک ماست
طبیع��ی ماده ای اس��ت
که مانع رش��د زخم های
سرد می شود .همچنین
عالئمی نظیر خارش و سوزش ناشی از تبخال را کم
کرده و سبب تضعیف عفونت ناشی از آن می شود.
شیرین بیان

نشان داده ش��ده که عناصر و ترکیبات موجود

در ش��یرین بیان زمان
بهب��ودی تبخ��ال را
س��رعت می بخشد .به
طور منظم شیرین بیان
بخورید و یا مکمل های
ش��یرین بی��ان مصرف
کنی��د .می توانید کمی از پودر مکمل ش��یرین
بی��ان را به صورت خمی��ر در آورده و چندین
ب��ار در روز ب��ه طور مس��تقیم روی محل زخم
ضربه ای استفاده کنید.
عصاره دانه گریپ فروت

دان��ه گری��پ ف��روت
خ��واص ضد ویروس��ی
دارد و میتوان��د منجر به
کاه��ش فعالی��ت منفی
ویروس تبخال شود .این
عص��اره دارای ویتامین
س��ی اس��ت که به تعمیر پوست آس��یب دیده
کمک می کند و مانع ایجاد میکروارگانیس��م ها
ی است دوقطره از عصاره این دانه
می شود .کاف 

عل��ت بیم��اری آرت��روز ش��انه مانند
س��ایر مفاص��ل  ،افزایش س��ن ،انجام
کارهای س��نگین  ،وارد ش��دن ضربه
طی مدت طوالنی به شانه  ،فاکتورهای
ارث��ی و ژنتیکی ،شکس��تگی و انجام
اعم��ال جراحی قبلی در ناحیه ش��انه
می باشد

این متخصص جراح شانه و آرنج یاد آور شد  :در
برخی از افراد مبتال به بیماری آرتروز ش��انه  ،با
انج��ام اقدامات درمانی مرحله ابتدایی  ،بهبودی
حاصل نمی شود و بیماری پیشرفته تر می شود
و درد و محدودیت حرکتی بیشتری مشاهده می
گردد که در این صورت جهت بهبود بیماری این
افراد باید جراحی شانه انجام شود.
وی بی��ان کرد  :جراحی مفصل ش��انه به صورت
تعویض مفصل ش��انه است که طی این جراحی
سطوح مفصلی یک طرف مفصل ( سر استخوان
ب��ازو ) یا در ص��ورت نیاز ه��ر دو طرف مفصل
برداش��ته می شوند و به جای آن پروتز از جنس
فلز و پالستیک مخصوص در آن مکان قرار داده
می شود.
دکتر نخعی امرودی خاطرنش��ان ک��رد :امروزه
اعم��ال جراحی مفصل ش��انه به ط��ور کامل در
داخل کش��ور انجام می ش��ود و نتای��ج آن هم
رضایت بخش می باش��د و به ط��ور معمول 80
ال��ی  90درصد بیماران پ��س از انجام این عمل
رضای��ت کافی دارند و به بهبودی کامل دس��ت
خواهند یافت .
این متخصص ارتوپدی خاطرنش��ان کرد  :جهت
درمان بیماری آرتروز شانه به ندرت و فقط جهت
کاه��ش درد آن هم به صورت موقت می توان از
روش تزریق کورتن به داخل مفصل استفاده کرد
که البته باید به این نکته نیز اش��اره شود که اثر
آن کوتاه مدت می باشد و روند پیشرفت بیماری
را نیز تسریع می نماید .
ایش��ان اف��زود  :روش های تزری��ق دیگر جهت
درمان بیماری آرتروز ش��انه شامل روش ،PRP
اوزون  ،ژل هیچگونه اثر اثبات شده علمی جهت
درمان این بیماری ندارند .
این متخصص جراح ش��انه و آرنج در پایان گفت
 :درمان بیماری آرتروز ش��انه صرفا باید توس��ط
پزش��ک متخصص انجام ش��ود و داروهای طب
س��نتی و طب های مش��ابه دیگ��ر فقط ممکن
اس��ت به صورت بسیار کوتاه مدت باعث کاهش
درد شانه در این افراد شود و اثر بیشتری جهت
بهبودی این افراد نخواهند داشت .
را روی منطقه آسیب دیده قرار دهید و این کار
را دو بار در روز تکرار کنید.
یخ

عملک��رد ی��خ ب��ه این
شکل است که محیطی
نامناس��ب ب��رای رش��د
وی��روس تبخ��ال ایجاد
ک��رده و همچنین دردهای ناش��ی از تبخال را به
خوبی کاهش می دهد .بهتر اس��ت از کیس��ه یخ
اس��تفاده کنید تا اینکه خود یخ را مستقیما به کار
ببرید .درمان با یخ را روزی سه بار و به مدت  10تا
 15دقیقه انجام دهید.
نمک دریایی

خاصیت آنتی سپتیک و
ضد ویروسی دارد و به درمان
سریععفونتلبمنجرمی
شود .مصرف نمک دریایی
مانع گس��ترس ویروس تبخال می شود .کمی از
نمک دریای��ی را روی موضع تبخ��ال قرار دهید.
یادتان باش��د که بلورهای نمک باید روی تبخال
بچسبند .نمک را پس از  10دقیقه بشویید.

دانشآموزان شش گروه هرم غذایی را روزانه مصرف کنند
یک کارش��ناس ارش��د تغذیه دفتر بهبود تغذیه
باتوج��ه ب��ه نزدیک ش��دن به فصل بازگش��ایی
م��دارس و تغذی��ه س��الم ب��رای دانشآم��وزان
گف��ت :دانشآموزان در طول ای��ام تحصیل باید
از غذاهایی اس��تفاده کنند ک��ه عالوه بر افزایش
ق��درت یادگیری ،ان��رژی کافی داش��ته و ضرر
نداشته باشد .حس��ین فالح در گفتوگو با مهر،
مص��رف مواد غذای��ی موجود در ه��رم غذایی را
بهتری��ن تغذیه ب��رای دانشآموزان برش��مرد و
عنوان ک��رد :مواد تعیین ش��ده در  ۶گروه هرم
غذایی مناس��بترین تغذیه ب��رای دانشآموزان
محس��وب میش��ود .چراکه این موارد با داشتن
تمام مواد مورد نی��از ،انرژی کافی بدن را تامین
میکنند.وی با بیان اینک��ه دانشآموزان باید به
مقدار کافی از این مواد اس��تفاده کنند ،توضیح
داد :این گروهها شامل نان و غالت ،میوه ،سبزی،
لبنیات ،گوش��ت و حبوبات است.این کارشناس
تغذیه تصریح کرد :مصرف تمامی این مواد برای
فعالیتهای مغزی و بدنی دانشآموزان ضروری

بوده و قدرت یادگی��ری آنان را افزایش میدهد.
فالح گروه نان و غالت را ش��امل موادی همچون
نان ،برنج و سیبزمینی دانست و ادامه داد :برای
کودکان  ۶تا  ۱۱س��ال ،روزان��ه مصرف  ۶تا ۱۱
واحد و برای دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸سال مصرف
 ۹ت��ا  ۱۱واح��د از این گروه ضروری اس��ت .هر
واح��د غذایی نی��ز برابر با  ۳۰گ��رم و حدودا به
اندازه یک کف دس��ت است.وی درخصوص میوه
و سبزی نیز توضیح داد :کودکان و دانشآموزان
 ۶تا  ۱۱س��ال روزانه  ۲تا  ۳واحد و دانشآموزان
 ۱۲ت��ا  ۱۸س��ال ۴ ،ت��ا  ۵واحد س��بزیجات از
قبیل هوی��ج ،خیار و گوجه بای��د مصرف کنند.
این متخص��ص تغذیه مص��رف روزان��ه لبنیات
وع��ده صبحانه مهمترین وعده غذایی
محس��وب میش��ود و برای هوشیاری
کافی دانشآموزان در طول روز و حفظ
سالمت جس��می و ذهنی آنان ضروری
است

ازجمله شیر ،ماس��ت ،دوغ ،پنیر و خامه را برای
دانشآموزان الزم دانست و عنوان کرد :کودکان
بهویژه دانشآموزان ب��رای افزایش قدرت تمرکز
و رش��د کافی باید گروه لبنیات را روزانه مصرف
کنند .کودکان  ۶تا  ۱۱س��ال حدود  ۲تا  ۳واحد
و دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸نیز باید  ۳واحد لبنیات
در روز اس��تفاده کنند .فالح استفاده روزانه  ۱تا
 ۲واحد گوش��ت ،مرغ ،تخم مرغ و ماهی را برای
افراد و دانشآموزان الزم دانس��ت.وی همچنین
ش از حد گروههای
ب��ر لزوم پرهیز از مصرف بی�� 
چربی و قند نیز تاکید کرد.این متخصص تغذیه
صرف وعده صبحانه را برای دانشآموزان ضروری
دانس��ت و اظهار کرد :وع��ده صبحانه مهمترین
وعده غذایی محسوب میشود و برای هوشیاری
کافی دانشآموزان در طول روز و حفظ س�لامت
جسمی و ذهنی آنان ضروری است.فالح تصریح
کرد :دانشآموزان سعی کنند در وعده صبحانه از
لبنیات بهویژه ش��یر و پنیر و سبزیجات استفاده
کنن��د.وی درخصوص مصرف می��ان وعدهها نیز

توضیح داد :بهتر است دانشآموزان در زنگهای
ن وعدههای چرب و ش��ور اس��تفاده
تفریح از میا 
نکرده و بیش��تر میوهها ،س��بزیجات و لقمههای
خانگ��ی را میل کنن��د.وی گف��ت :دانشآموزان
س��عی کنند از میانوعدههای��ی همچون کیک،
کلوچه ،بیسکوییتهای کرمدار ،چیپس و پفک
در طول روز اس��تفاده نکنن��د چراکه این مواد از
چربی باالیی برخوردار بوده و برای سالمت آنان
بسیار مضر است.

