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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

خطر ابتال به دیابت در کمین نوزادان کم وزن

کودکانی با وزن تولد کمتر از  ۲.۵کیلوگرم مستعد ابتال به دیابت نوع  ۲در بزرگسالی
هستند.به گزارش مهر ،در تحقیقاتی که تا به حال انجام شده مشخص شده دادههای به
دست آمده نشان داد که وزن کم تولد (کمتر از  ۲.۵کیلوگرم) حاکی از آن است که ریسک
ابتالء به دیابت نوع  ۲در مقایسه با زنان متولد شده با وزن بین  ۳.۵تا  ۴.۵کیلوگرم،
 ۲.۱۵برابر بیشتر است.

تاثیر مصرف سبزیجات در پیشگیری از دیابت و چاقی

مطالع��ات جدید نش��ان می ده��د که م��اده ای به نام
نیترات که در سبزیجات پهن برگ مانند اسفناج ،کاهو
و کرفس موجود است ،می تواند به سالمت قلب کمک
کن��د و خطر ابتال به چاقی و دیاب��ت را کاهش دهد.به
گزارش مهر ،محققان به این نتیجه رسیدند که خوردن
سبزیجات سبز غنی از نیترات ،خطر تولید هورمون" اریتروپویتین"
که از کبد و کلیهها ترش��ح میشود را کاهش میدهد.این هورمون
تع��داد گلبولهای قرمز خ��ون را در بدن تنظیم میکند .هنگامی

ک��ه بدن مبتال به بیماری قلب��ی عضالنی میگردد،
دچار کمب��ود اکس��یژن میش��ود .اریتروپویتین با
افزایش تولی��د گلبولهای قرمز خ��ون ،این کمبود
اکس��یژن را جبران میکند .با این ح��ال ،باال رفتن
تعداد گلبولهای قرمز خون باعث غلیظ شدن خون
میگردد .در چنین ش��رایطی اعضای بدن و بافتها ممکن اس��ت
دچار کمبود شدید اکسیژن شوند و به دلیل اینکه خون بسیار غلیظ
ش��ده و از مویرگها به آسانی رد نمیشود اکسیژن کافی دریافت

نمیکنند.براساس یافتههای این مطالعات ،مصرف سبزیجات غنی
از نیترات میتواند خون را رقیق کرده و تعداد گلبولهای قرمز خون
تولید ش��ده را کاهش دهد که تأثیر بسیار مهمی بر روی سالمت
دارد .مصرف این سبزیجات میتواند از ایجاد لخته خون در رگها،
س��کته یا حمالت قلبی جلوگیری کند.نیترات همچنین میتواند
با تبدیل کردن چربیهای "ب��د" به چربیهای "خوب" از دیابت و
چاقی جلوگی��ری کند .در این فرایند ،س��لولهای س��فید دارای
چربی بد ،به سلولهایی که چربی خوب دارند تبدیل میشوند.

گفتگو
در گفتوگوی آفتاب یزد با جراح ومتخصص چشم بررسی شد

دلیل ایجاد تیک عصبی در چشم کودکان چیست؟

آفتاب یزد – محبوبه مظفری  :البد ش��ما هم
رفتارهای تکراری یا واکنش های بی دلیل را در
آدم های زیادی دور و بر خود دیده اید .کسی که
ب��دون علت پای خودش را تکان می دهد ،فردی
که بی��ش از اندازه پلک می زند یا ش��خصی که
ب��ا فواصل کوتاه بدون اینکه مریضی یا گلودردی
داشته باشد ،سرفه می کند .همه این رفتارها یک
نام دارند :تیک.این وضعیت گاهی اوقات ش��امل
کودکان نیز می ش��ود.کودکانی ک��ه در مواقعی
ش��روع به بر هم زدن چش��مها یا ب��اال انداختن
شانههای خود میکنند و حتی توصیههای مکرر
و مس��تقیم ش��ما هم بر روی آنها اثری نداردبه
گونهای که ش��خص و اطرافیانش را آزار دهد .با
توجه به اهمیت موضوع آفت��اب یزد در این باره
ب��ا دکتر بهرام آزادی ،جراح و متخصص چش��م
گفتوگو کرده است.
وی در اینب��اره می گوید :تیک عبارت اس��ت از
حرکات س��ریع و مکرر ماهیچهه��ا که منجر به
ایجاد صداه��ا یا تکانهای ناگهان��ی و غیر قابل
کنترل در قسمتی از بدن فرد میشود.
دکت��ر آزادی ادام��ه داد  :تیک عصبی به صورت
تصادفی میتواند اتفاق بیفتد و ممکن اس��ت با
عوامل دیگر از قبیل استرس ،اضطراب ،خستگی،
هیجانزدگی ارتباط داشته باشد.
ای��ن ج��راح و متخصص چش��م اظهارداش��ت :
تیکهای عصبی معموال به دنبال انباشته شدن
یک حس ناخوش��ایند در بدن ش��روع میشوند
که نهایتاً به ش��کل تیک آزاد میشود یا فروکش
میکند.
وی خاطرنش��ان کرد  :تی��ک در اطفال و به ویژه
دختران ش��ایعتر اس��ت به ویژه اگر دو تا کودک
هم سن و س��ال در خانه با هم زندگی کنند که
بیشتربرای جلب توجه یا نشان دادن عدم رضایت
از برخورد یا وجود مش��کل این حالت در آنها رخ
می دهد.
دکت��ر آزادی اضاف��ه کرد :تیکه��ای عصبی در
کودکان اغلب از س��نین دو سالگی ،یعنی وقتی
که ک��ودک به طور کامل محیط اط��راف ( پدر،
م��ادر و) ...را میشناس��د با تیکه��ای حرکتی
ساده شروع میشود.این جراح و متخصص چشم
عنوان کرد :معموال تیکهای عصبی در کودکان
عارضه خطرناکی نیس��تند و به مرور زمان بهبود
پیدا میکنند ،ام��ا میتواند برای فرد و اطرافیان
نگرانکننده و ترسآور باش��د .وی افزود :معموال
ایج��اد تیک در ک��ودکان خطر یا آس��یبی برای

ک��ودک ایجاد نمیکند ،ولی واقعیت این اس��ت
که تحمل این حالت توس��ط والدین کار آس��انی
نیست و حتی گاه والدین کودکانشان را به دلیل
انجام این حرکات و صداهای نابهنجار مورد تنبیه
قرار میدهن��د .دکتر آزادی ابراز داش��ت  :تیک
در کودکان میتوان��د تاثیر مهمی بر عزت نفس
کودک ،پذیرش اجتماع��ی وی ،چگونگی روابط
خانوادگی کودک و عملکرد تحصیلی وی بگذارد
و در نتیجه بهتدری��ج عزت نفس در وی کاهش
یافته و گاه دچار افسردگیشود.
دکتر آزادی اظهار کرد :یکی از عارضههای تیک
عصبی در چش��م کودکان ،پرش چشم است که
گاه��ی بروز میکن��د ،اما این ن��وع تیک عصبی
هیچ عوارضی ندارد و بهترین روش برای رفع آن
داشتن آرامش و بیتوجهی نسبت به این مسئله
از طرف اطرافیان اس��ت زیرا در اکثر موارد هدف
ک��ودک از این کار ،ایجاد جلب توجه اس��ت که
در ص��ورت تمرکزاطرافیان برروی آن  ،تیکهای
عصبی کودک افزایش خواهد یافت .
ای��ن جراح و متخصص چش��م بیان کرد  :جهت
درم��ان تیکهای ناش��ی از علل روان��ی باید در
فکر اص�لاح رابطه کودک با والدی��ن بود ،ترس
از والدین باید در کودک برطرف ش��ود و س��ایر
ناسازگاریهای کودک در ارتباط با دیگران نیز از
بین برود و باید وضع تحصیلی کودک را در خور
اس��تعدادش ترتیب داد اما متاسفانه در برخی از
موارد به دلیل عدم وجود تجربه کافی پزشک و
ریشه یابی علل ایجاد تیک عصبی  ،پزشک برای
کودک،عینک و قطره و ...تجویز میکند که امکان
اینکه س�لامتی چشم کودک را به خطر بیندازد،
وجود دارد.
وی در پای��ان گفت :در بیش��تر مواقع تیکهای
عصبی در چش��م کودک خود ب��ه خود بر طرف
خواهد شد و نیازی به مراجعه پزشک نیست ،اما
در صورتی که تیکه��ای عصبی حالت مزمن و
طوالنی پیدا کرده و ش��خص و اطرافیانش را آزار
دهد مراجعه به چشمپزشک برای انجام اقدامات
درمانی ضروری است .

یافته

کاهش تاثیر آلودگی هوا بامصرف مکمل روغن ماهی

محقق��ان دریافتند عالوه بر ت�لاش برای بهبود
کیفیت ه��وا ،مصرف مکملهای رژیمی میتواند
ش��یوه دیگری برای کاهش خطرات قلبی ناشی
از آلودگی هوا باش��د به گزارش مهر ،محققان در
این مطالعه ب��ر روغن ماهی تمرکز کردند .روغن
ماهی سرش��ار از اس��یدهای چرب امگا  ۳اس��ت
که میتواند فواید زیادی برای س�لامت داش��ته
باش��د از جمله کاهش میزان فش��ارخون ،بهبود
ق��وه بینای��ی و مقابله با افس��ردگی.در یک دوره
 ۴ماهه ،محققان تأثیر مصرف مکمل روغن ماهی
را بر س�لامت قلب شرکت کنندگان قرار گرفته
در معرض  PM۲.۵بررسی کردند.در این مطالعه
 ۶۵دانش��جو س��الم به دو گروه تقسیم شدند :به
یک گروه روزانه دو کپس��ول (هر یک  ۱.۲۵گرم)
روغ��ن ماهی و به گروه دیگر ،روزانه دو کپس��ول
روغن دانه آفتابگردان داده شد.محققان فشارخون
اف��راد را اندازه گیری کردند و  ۱۸نش��انه مرتبط

با س�لامت قلب ،نظی��ر عالئم الته��اب ،لختگی
خ��ون و اختالالت متابولیکی را بررس��ی کردند.
آنها دریافتند اکثر نش��انهها و شاخصها در گروه
دریاف��ت کننده روغن دانه آفتابگ��ردان در زمان
قرارگیری در معرض میزان باال  PM۲.۵واکنش
نش��ان دادند اما در گ��روه دریافت کننده مکمل
روغن ماهی ،این نشانه هادر سطح نسبتاً ثابت و
پایداری باقی ماندند.در گروه دریافت کننده روغن
دانه آفتابگردان ،افزایش در میزان غلظت PM۲.۵
با افزای��ش میزان لختگی خون ،التهاب ،مقاومت
انسولین و آزادشدن هورمون استرس همراه بود،
نش��انههای که رابط��ه نزدیکی ب��ا بیماریهای
قلبی-عروق��ی دارند .اما چنی��ن ارتباطی در گروه
دریافت کننده روغن ماهی مشاهده نشد.محققان
معتقدند مکمل روغن ماهی دارای تأثیرات حفاظتی
در مقاب��ل عالئم بیماری قلبی و عروقی ناش��ی از
قرارگیری در معرض آالیندههای  PM۲.۵است.

هشدار

سرابی از جنس خمیردندان های ذغالی

مطالعات محققان نشان داد که خمیردندان های
ذغالی نه تنها خاصیت س��فیدکنندگی نداشته،
بلکه اس��تفاده از آن ها باعث پوس��یدگی و بروز
لک��ه های دندانی نیز می ش��ود.به گزارش ایرنا،
پژوهشگران از افس��انه تبلیغات گسترده بازاری
مبنی بر خاصیت سفیدکنندگی و آنتی باکتریال
بودن خمیردندان های ذغالی ،پرده برداش��تند.
در تبلیغات ،اس��تفاده از ذغال فع��ال به عنوان
ش��یوه ای برای از بین بردن لک��ه های دندانی
معرفی می ش��ود .اس��تفاده از ذغال برای تمیز
کردن دندان ها چیز تازه ای نیست؛ نخستین بار
یونانیان باس��تان از ذغ��ال ب��رای از بین بردن
لکه های دندانی و مخفی کردن بوی بد نامطبوع
ناش��ی از بیم��اری لثه ،اس��تفاده کردند .اکنون
محققان نتیجه  15تحقیق پیش��ین را در قالب
پژوهشی با نام «خمیردندان های حاوی ذغال»

خالص��ه کرده و آن چه م��ا در مورد محصوالت
دندانی حاوی ذغال م��ی دانیم را مورد بازبینی
قرار دادند .نتیجه مطالعات این محققان نش��ان
داد ک��ه محبوبی��ت خمیردندان ه��ای ذغالی،
به تبلیغات گس��ترده بازاریابی متکی اس��ت .به
گفته دکتر ج��وزف گرینوال کوه��ن از مولفان
ای��ن پژوه��ش جدی��د ،ادعاه��ای تبلیغات��ی
مبنی بر این که خمیردندان های ذغالی خاصیت
آنت��ی باکتریال و ضدقارچی دارن��د و دندان ها
را س��فید م��ی کنن��د ،ب��ی اس��اس اس��ت.
کمپی��ن ه��ای تبلیغاتی معم��وال در تبلیغ این
محصوالت به بازی با کلمات متوسل می شوند.
تحقیقی در س��ال  2017نشان داد که در تبلیغ
 88درصد از خمیردندان های ذغالی از واژه هایی
چون «س��ازگار با محیط زیس��ت»« ،گیاهی»،
«طبیعی» و امثالهم استفاده می شود.

نکته

بین خوردن افطاری و شام فاصله بیندازید

ی��ک متخصص تغذیه گفت :بیش��تر افراد وقتی
سر سفره افطار مینشینند و در حالی که رغبت
و تمای��ل زیاد برای غذا خوردن دارند ش��روع به
خوردن افطار میکنند .قاسم کرمانی در گفتگو با
آنا اضافه کرد :در چنین ش��رایطی که فرد تا این
اندازه گرسنه است دلش میخواهد هرچه که سر
سفره غذا وجود دارد را تناول کند.این متخصص

تغذیه ادامه داد :توصیه میشود روزهداران در سر
س��فره افطار به خاطر آن که قند خونشان پایین
است افطار را با یک قند و آب جوش باز کنند .هر
چند که یک ظرف سوپ نیز میتواند برای افطار
مفید باش��د .بهتر است در چنین شرایطی فرد از
سر س��فره افطار کنار برود ،زیرا نیم ساعت زمان
نیاز دارد تا قند خون دوباره افزایش پیدا کند.

آلوئه ورا
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در طب آیورودا (طب س��نتی هندی) ،آلوئه ورا به عنوان پادشاه گیاهان دارویی شناخته میشود.
رشد آلوئهورا در باغچه یا گلدان شما نیاز به مراقبتهای زیادی نخواهد داشت .در عوض میتواند
انواع مختلفی از بیماریها و مش��کالتی چون یبوست ،ناراحتی گوارشی ،آکنه ،ضعف ایمنی بدن
را درمان خواهد کرد .

ریحان

ریحان مقدس یا ملکه گیاهان دارویی دارای خواص متعددی نیز میباشد؛ رایحه قوی آن به اندازه
کافی سودمند است تا با رشد باکتریها مقابله کند.این گیاه به خاطر خواص درمانی فوقالعادهای
که دارد مانند افزایش قدرت مبارزه با اس��ترس ،افزایش طول عمر ،درمان سرفه ،ضد سرطان و
 ...شناخته شده است.

شش گیاه دارویی اعجابانگیز
نعنا
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دارویی تاز ه معط��ر برای طیف
این گی��اه
ِ
گس��تردهای از اهداف اس��تفاده میشود؛
از تقوی��ت خلق و خوی گرفت��ه تا درمان
س��وءهاضمه .برخ��ی از خ��واص این گیاه
داروی��ی حف��ظ پویایی دس��تگاه گوارش،
تقویت ایمنی ،بهبود خلق و خو ،تس��کین
سرفه ،حفظ سالمت دستگاه تنفسی ،دور
کردن پشهها می باشد که قابل بهره برداری
است.

ش��نبلیله ی��ک اعجوبه در می��ان گیاهان
داروی��ی اس��ت و این ب��ه دلی��ل خواص
ش��گفتانگیز آن میباشد .بخشی از فواید
این گیاه فوقالعاده عبارت اس��ت از کنترل
سطوح کلسترول ،جلوگیری از ریزش موها،
افزایش اش��تها ،تقویت دس��تگاه ادراری،
پاکس��ازی خون ،کاهش فشارخون ،مفید
برای درد مفاصل و دیابت می باشد.
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شنبلیله

امروزه طب جدید ،قرصها و داروهای پیش�رفته بخش مهمی از زندگی مردم ش�دهاند و به
نظر میرسد گیاهان دارویی مانند سابق مورد استفاده قرار نمیگیرند؛ اما خوب است بدانید
که برخی گیاهان میتوانند به طور مؤثر باعث درمان و حل برخی مشکالت سالمتی شوند و
میتوانند نقش مهمی در سلامت عمومی شما داشته باش�ند .به گزارش تبیان،این گیاهان،
از زم�ان وجود ما بخش�ی از زندگیم�ان بودهان�د و از زمانهای قدیم برای اه�داف دارویی
مختلف مورد استفاده قرار میگرفتند .در این مطلب قصد داریم به خواص شش گیاه دارویی
اعجابانگیز اشاره کنیم؛ با ما همراه باشید.

رازیانه
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رازیانه یک گیاه معطر است که برای درمان انواع مختلفی از مشکالت سالمتی مفید است .در هند،
مردم به جویدن رازیانه بعد از هر وعده غذایی عادت دارند .برخی از خواص شگفتانگیز دانههای
رازیانه عبارتند از درمان سرفه ،کنترل کلسترول ،بهبود بینایی ،جلوگیری از تنفس بدبو افزایش
شیر مادران شیرده است .
یک متخصص آس��م و آلرژی گفت :مواد غذایی
غن��ی از ویتامین  Cو اس��ید فولی��ک به کاهش
التهابات ناش��ی از واکنش ه��ای آلرژیک کمک
می کنند.ب��ه گزارش ایرنا ،عب��اس رهایی افزود:
افرادی که حساسیت دارند ،دارای دستگاه ایمنی
هوشیار هستند که نسبت به مواد ظاهرا بیضرر
موجود در محل زندگی خود ،واکنش��ی بیش از
حد معمول نش��ان میدهند.وی اظهار داشت :به
عنوان مثال گرده گیاهان میتواند سیستم ایمنی
شخص آلرژیک را طوری تحریک کند که گویی
با یک خطر جدی روبرو ش��ده ،حساس��یت یک
مشکل بسیار شایع اس��ت و از هر  10نفر 2 ،نفر
به نوعی از آن مبتال هستند .رهایی با بیان اینکه
ح��دود  30درصد جمعی��ت دنیا آل��رژی دارند،
ادامه داد :مصرف مواد غذایی حاوی ویتامی  Cو
اسید فولیک موارد حساسیت افراد مبتال به آلرژی
به گفت��ه محققان طبق نتای��ج تحقیقات انجام
ش��ده  ،م��ردان نیز همانن��د زنان دارای س��ن
بیولوژیکی هستند .مردانی که در سن باال قصد
پدرشدن دارند ،همسرشان را در معرض ریسک
ب��اال عوارض بارداری نظیر دیاب��ت بارداری ،پره
اکالمپسی (فش��ارخون باال) و زایمان زودهنگام
قرار میدهند .به گزارش مهر ،محققان با بررسی
 ۴۰س��ال مطالعه در مورد تأثیر س��ن والدین بر
قدرت ب��اروری ،ب��ارداری و س�لامت کودکان،
عنوان میکنند مردانی که س��ن پدرشدن شان

تاثیر یک افزودنی غذایی
پرمصرف بر سالمت روده
گروهی از متخصصان به ش��واهد جدیدی دس��ت پیدا
کردند که نش��ان میدهد نانوذرات موجود در بسیاری
از مواد غذایی اثرات نامطلوب و قابل توجهی بر سالمت
بدن دارند .به گزارش ایسنا ،در این مطالعه تاثیر افزودنی
غذایی ( E171دی اکسید تیتانیوم) که به مقدار زیاد در
مواد غذایی و برخی داروها به عنوان عامل سفید کننده
استفاده میشود ،مورد بررسی قرار گرفت .این افزودنی
در بی��ش از  900محص��ول غذایی از قبی��ل آدامس و
سس مایونز وجود دارد و روزانه مقدار قابل توجهی از آن
وارد بدن میش��ود .مطالعه انجام شده روی موشهای
آزمایشگاهی نش��ان داده است که مصرف مواد غذایی
حاوی افزودنی" "E171بر میکروبیوم روده اثر میگذارد
و میتوان��د در افزای��ش خطر ابتال ب��ه بیماریهایی از
قبیل بیماریهای التهابی روده و س��رطان روده نقش
داشته باشد .محققان اظهار داشتند :هدف از انجام این
تحقیق این اس��ت که استفاده از نانوذرات در استرالیا و
دیگر کش��ورهای جهان بر اساس استانداردها و قوانین
جدید باشد .درحالیکه نانوذرات در داروها ،مواد غذایی و
پوشاک کاربرد دارد تاثیرات احتمالی آنها به ویژه اثرات
طوالنی مدت آن به درس��تی مورد مطالعه قرار نگرفته
است.افزایش تعداد مبتالیان به زوال عقل ،بیماریهای
خودایمنی ،س��رطان پیش��رفته ،اگزما ،آسم و اوتیسم
میتواند با قرار گرفتن در معرض نانوذرات مرتبط باشد.

گشنیز

برگ ،دانه و پودر دانه آن ،همه برای س�لامتی ش��ما مفید است .این گیاه دارویی طیف وسیعی
از خ��واص داروی��ی را به خ��ود اختصاص میدهد ک��ه برخی از آنه��ا عبارتن��د از اینکه غنی از
آنتیاکسیدانهاست ،احتباس ادرار را درمان میکند ،هضم را بهبود میبخشد ،چرخه قاعدگی را
تنظیم میکند و آکنه را درمان میکند.

مصرف ویتامین  Cآلرژی را کاهش می دهد
را در فصل بهار کاهش می دهد.رهایی خاطرنشان
کرد :بسیاری از حساس��یتها ،ارثی هستند و از
والدین به فرزندان منتقل میشوند ،افراد میتوانند
توانایی ابتالء به آلرژی را نیز ارث ببرند ،هنگامی
ک��ه یکی از والدین به نوعی از حساس��یت مبتال
باش��د ،شانس ابتالی فرزند او  50درصد و اگر هر
دو آنها آلژیک باش��ند ،این مق��دار به  75درصد
میرسد.اینپزشکاضافهکرد:سبزیجاتیمانندکلم
بروکلی و آناناس حاوی ویتامین  Cزیادی است
که نقش موثری در تسکین عالئم آلرژی دارد و به
باز شدن سینوسها کمک میکند .رهایی تصریح
کرد :مطالعات نشان داده که حدود  500میلیگرم
ویتامین  Cدر روز میتواند عالئم آلرژی را تسکین
ده��د.وی با بی��ان اینکه مرکبات��ی مانند پرتقال

و لیموت��رش نیز برای درمان حساس��یت بهاری
مفید است ،گفت :سیر و پیاز نیز ار مواد قدرتمند
برای مقابله با آلرژی است ،چون عملکردی مانند
آنتیهیس��تامینها دارند و افراد برای پیشگیری
از حساس��یت در فصل بهار باید بیشتر از سیر و
پیاز اس��تفاده کنند.رهایی افزود :آبریزش بینی،
اشک ریزش ،س��رفه ،عطسه و اشکال در تنفس،

تاثیر سن پدر بر سالمت مادر باردار و نوزاد
را به تأخیر میاندازند باید با پزش��ک مش��ورت
کنند«.گلوریا بچمن» ،سرپرس��ت تیم تحقیق،
در این باره میگوید« :درحالیکه کامال پذیرفته
شده اس��ت که تغییرات فیزیولوژیکی که بعد از
 ۳۵سال در زنان رخ میدهد میتواند بر بارداری
و سالمت کودک تأثیر گذارد ،اما اکثر مردان باور
ندارند که افزایش س��ن میتواند تأثیر مشابهی
هم بر آنها داشته باشد».محققان دریافتند مردان

باال  ۴۵سال ش��اهد کاهش قدرت باروری بوده
و همسرش��ان را در معرض ریس��ک باال عوارض
بارداری نظیر دیابت بارداری ،فشارخون بارداری
و زایم��ان زودهن��گام ق��رار میدهند.همچنین
مطالعات نشان داد نوزادان دارای پدر سن باال در
معرض ریسک باال تولد زودرس ،تولد دیرهنگام،
وزن پایین در هنگام تولد ،موارد بیشتر تشنج و
نقایص هنگام تولد نظیر بیماری قلبی مادرزادی

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

گرفتگی بینی ،عطس��ه ،خارش و تورم پوس��ت،
پوس��ت خش��ک و قرمز و حتی بروز جوشهای
پوستی از عوارض حساسیت است که به واکنش
افراد نسبت به آن ماده آلرژی زای خاص بستگی
دارد.وی تصریح کرد :حساس��یتهای فصلی در
چش��م موجب ورم ،ملتهب شدن و قرمزی ،تورم
و اش��ک ریزش و حساس��یت به نور ،در دستگاه
تنفسی فوقانی باعث گرفتگی ،خارش و آب ریزش
بینی و در دستگاه تحتانی تنفسی موجب سرفه،
احس��اس کمبود هوا ،خس خس ،تنگی نفس و
در بینی موجب احس��اس خارش در بینی و گلو،
سقف دهان و گوشها ،کاهش تمرکز و احساس
ناخوش��ی و خستگی و عصبی ش��دن میشود.
این پزش��ک تاکی��د کرد :م��واد غذای��ی حاوی
ویتامین  Cو اس��یدفولیک نقش دارویی بس��یار
مهمی در جلوگیری از آلرژی دارند.
و شکاف سقف دهان هس��تند.با بزرگتر شدن
ای��ن کودکان ،آنان با احتم��ال افزایش ابتالء به
س��رطانهای دوره کودکی ،اختالالت شناختی
و روانی ،و اوتیس��م قرار میگیرند.محققان علت
اکثر این مش��کالت را ناش��ی از کاهش طبیعی
می��زان تستوس��ترون و کاهش کیفیت اس��پرم
میدانن��د ک��ه با افزایش س��ن اتف��اق میافتد.
محقق��ان همچنین دریافتند این مش��کالت در
مواردی که سن همسر کمتر از  ۲۵سال باشد به
مراتب بیشتر است.
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جهت فضاهاي بي دنداني
 -٦درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
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