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

زندگی

هوای پاک موجب کاهش ابتال به آسم در کودکان می شود

محققان دریافتند کاهش میزان آالیندهها با حدود  ۲۰درصد کاهش احتمال ابتالء کودکان
به بیماری آسم مرتبط است .به گزارش مهر ،یافتهها نشان داد کاهش میزان دو آالینده،
دی اکسید نیتروژن و ذرات کوچکتر از  ۲.۵میکرومتر ،با تعداد موارد کمتر ابتالء به آسم
مرتبط هستند .هر دو این آالیندهها با اشتعال سوختهای فسیلی ناشی از اتومبیلها،
تجهیزات جادهای و نیروگاهها مرتبط هستند.

ی��ک ف��وق تخص��ص جراحی پ��ا ،با اش��اره ب��ه پیچ
خوردگیه��ای مک��رر م��چ پا ف��رد را مس��تعد ابتالء
ب��ه آرت��روز ثانویه میکن��د ،گفت ۴۰ :ت��ا  ۵۶درصد
پیچخوردگیهای مچ پا که به درس��تی درمان نش��ده
باش��د ،میتوان��د منج��ر به ناپای��داری مزم��ن مچ پا
گ��ردد .به گزارش مهر ،محس��ن موحدی یگانه ،اظهار داش��ت:
پیچ خوردگی مچ پا یکی از مش��کالت ش��ایع است که به صورت
کلی میتوان گفت پا تعریف��ی از اتفاقات متعدد در محدوده مچ

ی مکرر مچ پا فرد را مستعد ابتال به آرتروز می کند
پیچ خوردگ 

پا اس��ت .رئیس گروه جراحی پا و مچ پا در انجمن
جراحان ارتوپدی ایران ،افزود :پیچ خوردگی مچ پا
در موارد خفیف ناش��ی از کش��یدگیهای ساده در
عناص��ر نگهدارنده مچ پا همچون تاندونها ،رباط و
کپسول مفصلی است .وی گفت :در صورتی که پاره
ش��دن تاندون و رباط ،آسیب غضروفی و یا آسیب عصبی اطراف
مچ پا به وجود آید آسیب به وجود آمده از نوع پیچیده است و نیاز
به درمانهای تخصصی دارد .وی با بیان اینکه تشخیص به موقع

پیچ خوردگی مچ پا در درمان آن بسیار حائز اهمیت است ،افزود:
بیماران در صورتی که دچار مشکل در مچ پای خود شوند حتماً
باید به افراد متخصص مراجعه کنند تا عناصر مختلف در محدوده
مچ پای آنها مورد ارزیابی قرار گیرد .موحدی گفت :عوارض اصلی
پیچ خوردگی مچ پا ش��امل دردهای مس��تمر و مداوم  ،احساس
خال��ی کردن مچ پ��ا و پیچ خوردگیهای مکرر مچ پا اس��ت.وی
گفت :انتخاب کفش مناس��ب در پیشگیری از پیچ خوردگیهای
مچ پا بسیار اهمیت دارد.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با فلوشیپ جراحی پالستیک صورت بررسی کرد

زردچوبه
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چگونه لب هایی برجسته داشته باشیم؟

آفت�اب یزد – نجمه حمزه نی�ا  :لب ها یکی از جهت انجام این موارد در نظر گرفته ش��ود که در
اعضای برجست ه صورت هستند که حالت صورت برخی موارد امکان انج��ام وجود ندارد و می تواند
را بیان میکنند .لبها جاذب ه بی پایانی به صورت در آینده برای فرد هم عوارض داش��ته باشد و هم
و لبخند زیبای شما میدهند و یکی از جذابترین باعث دلزدگی در فرد گردد .
قس��متهای بدن میباش��ند  .تمایل به داش��تن دکترس��اعدی با بیان این نکته که " به طور کلی
لبهای بزرگتر در میان مردم بسیارمحبوب شده ایجاد برجس��تگی لب ه��ا به ص��ورت جراحی و
اس��ت و برای به دس��ت آوردن لب های برجسته غیر جراحی توس��ط متخصصان انجام می شود"،
و زیب��ا حتی به انجام جراح��ی نیز تن می دهند .عنوان کرد:معروف ترین روش غیر جراحی جهت
با توجه ب��ه اهمیت موض��وع آفتاب ی��زد درباره برجس��تگی لب  ،تزریق ژل می باش��د که در دنیا
راه های تقویت لب با دکتربابک ساعدی  ،فلوشیپ نیزبسیار شایع است .
جراحی پالس��تیک صورت و استاد تمام دانشگاه فلوشیپ جراحی پالس��تیک صورت عنوان کرد :
ژل ها جهت برجس��تگی لب به دو گونه هستند.
علوم پزشکی تهران گفت وگو کرده است.
وی دراینب��اره م��ی گوید  :لب ها ج��زو اعضایی ژل ه��ای دائمی یا غیر دائم��ی  .ژل های دائمی
هس��تند که در زیبایی صورت شخص از اهمیت به دلیل اینکه دارای عوارض بس��یاری هستند در
جهان روش��ی منس��وخ
ویژه ای برخوردار هستند
و همچنی��ن ب��ه عن��وان افرادی که سابقه تبخال دارند درصورت شده هستند ولی ژل های
فاکتوری برای زیباتر شدن انجام اعمال جراحی برای برجس��تگی غیر دائمی از جنس " اسید
چه��ره  ،اف��راد تالش می لب باید به پزشک اطالع داده و داروی هیالورونیک " می باشند ،
کنند ب��ا توجه به اینکه از ضد تبخال قبل از جراحی استفاده کنند پزش��کان اجازه تزریق آن
نظر زیبا شناختی فرد باید زیرا باعث شیوع تبخال می شود
را در لب را دارند و معموال
مدت ماندگاری تزریق ژل
از برجستگی لب مناسبی
برخوردار باشد بخصوص در ناحیه خطوط باالی لب بر روی لب ها ش��ش ماه الی یکس��ال اس��ت .وی
برجستگی و قوام مناسبی را دارا باشد ،برای افراد بابیان این نکته ک��ه " از جمله روش های موقت
بسیاری رسیدن به این نوع از فاکتورها اهمیت دارد .برای برجستگی لب ،انجام پروتز است که طرفداران
دکترساعدی خاطرنشان کرد:افتادگی در لب پایین کم��ی دارد " ،اظهار کرد :غی��ر از روش تزریق ژل
و فرو رفتگی درلب ب��االی برخی از افراد به دلیل تزری��ق چربی هم راهکاری دیگری اس��ت جهت
عوامل ژنتیکی ممکن است  ،اتفاق بیفتد.فلوشیپ برجس��ته کردن لب که دارای جذب باالیی است
جراحی پالس��تیک صورت اضافه کرد  :با توجه به و می تواند باعث رضایت افراد شود  .این متخصص
اینکه لب یکی از احساسیترین نقاط صورت است اظهار داش��ت  :از جمله روش های جراحی جهت
ب ها ،همه یا بخش��ی از ظاهر برجس��ته کردن لب  ،پیوند چربی اس��ت  .پیوند
با افزایش س��ن ،ل 
س��الم و خوشفرم خ��ود را از دس��ت میدهند و چربی بر روی لب می تواند ضخامت لب را تقویت
دو طرف دهان نیز دچار افتادگی و چین و چروکهای نمای��د .وی ادام��ه داد :جراح��ی لیفت نیز جهت
عمودی میش��ود و لب ها قوام خود را از دس��ت برجسته کردن لب به طرق مختلف انجام می شود
می دهند .وی عنوان کرد  :باید س��ازش فرم لب با و معموال از زیر بینی است ،به گونه ای که اسکاری
قیافه ظاهری فرد و هماهنگی آن را پزشک یا جراح در زیر بینی ایجاد می کنند ودرافرادی که فاصله
تایید نماید زیرا هدف از برجس��ته و حجیم کردن بین بینی و لب آنها زیاد اس��ت یا طول لب باالی
لب ،بازگرداندن حالت طبیعی ،جذابیت و افزایش شان بلند اس��ت  ،تقویت لب بدین صورت انجام
نسبی منطق ه دهان است.دکتر ساعدی بیان کرد  :می شود .دکتر س��اعدی اظهار داشت  :در برخی
برخی از اف��راد به دلیل گرایش ب��ه مد تمایل به موارد نیز اس��تفاده از مخاطات دهان برای تقویت
بزرگترکردنلبداشتهومعموالبرایبرطرفکردن بخش قرمزلب که اصطالحا به آن "ورمیلیون" نیز
نقایص از روش های مختلف جراحی و غیر جراحی گفته می شود استفاده می شود که جزو روش های
استفاده می کنند که در نتیجه عکس خواسته آنها جراحی هستند که دارای نتایج خوبی نیز هستند
حاصل خواهد ش��د لذا توصیه می ش��ود هیچگاه .وی در پایان گفت  :افرادی که سابقه تبخال دارند
اش��خاص تصویر لب های فالن هنرپیشه یا سوپر درصورت انجام اعمال جراحی برای برجستگی لب
اس��تار را الگویی برای لب خویش ق��رار نداده و از باید به پزشک اطالع داده و داروی ضد تبخال قبل
متخصص نخواهند که دقیقا همان شکل و شمایل از جراحی اس��تفاده کنند زیرا باعث شیوع تبخال
را برایشان ترتیب دهد زیرا باید فاکتورهای بسیاری می شود .

سیر
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زردچوبه از گذشتههای دور برای مبارزه با التهاب ،تقویت سم زدایی ،ترمیم بافت ها ،تسکین درد ،و
بهبود سالمت کلی بدن مورد استفاده بوده است .زردچوبه به عنوان یک مسکن طبیعی برای کاهش
درد مزمن ،دردهای ماهیچه ای ،کمر درد ،دندان درد ،و درد ناشی از آرتریت عمل میکند .برای تقویت
فراهمی زیستی کورکومین ،ماده فعال موجود در زردچوبه ،میتوانید آن را با فلفل ترکیب کنید.

سیر از تاریخچهای طوالنی برای تسکین درد دندان ،عفونتهای گوش ،و درد ناشی از آرتریت برخوردار
اس��ت .با جوشاندن آهسته سه حبه سیر خرد شده در نصف فنجان روغن زیتون به مدت دو دقیقه
میتوانید به سادگی روغن سیر مورد نیاز خود را تهیه کنید .این روغن را میتوانید از صافی عبور داده
و برای دو هفته در یخچال نگهداری کنید .برای تسکین درد میتوانید از روغن سیر استفاده کنید.

مواد غذایی ضد درد را بشناسید
3

میخک

4

گیالس
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میخک گیاهی بس��یار کوچک اما با خواص
درمانی فراوان اس��ت ک��ه در عین حال به
عنوان یک ادویه ش��فابخش مورد استفاده
ق��رار می گیرد  .میخی یک��ی از گزینههای
طبیعی خوب دیگر برای تسکین درد دندان
و لثه است .برای تسکین درد میتوانید یک
میخک را بجوید تا ماده ضد درد قوی آن به
نام اوژنول آزاد شود .اگر نمیتوانید طعم آن
را تحمل کنید ،میتوانید یک چای میخک
تهیهکنید.

نعناعبیابانی

نعناع بیابان��ی از خواص ضد الته��اب و ضد
اسپاسم برخوردار اس��ت ،نه تنها میتواند به
تسکیندردوالتهابکمککند،بلکهدربهبود
اسپاسمها که موجب گرفتگیهای ماهیچهای
میشوند نیز موثر عمل میکند .شما میتوانید
از روغن اساسی نعناع بیابانی برای ماساژ ناحیه
تحتتاثیرقرارگرفتهاستفادهکنیدکهبهبهبود
گردش خون در پوست کمک کرده و باعث باز
شدنمنافذپوستمیشود.
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اکثر داروهای ضد درد اعتیادآور هستند و میتوانند موجب آسیب جدی به کبد ،کلیهها و
روده شوند .در همین راستا ،طی سالیان اخیر تعداد افرادی که در پی جایگزینهای طبیعی
برای تسکین درد و بهبود شرایط بدن خود هستند ،افزایش یافته است .برخی از مواد غذایی
دارای خواصی هستند که میتوانند به بهبود و تسکین درد کمک کنند .در ادامه با برخی از
بهترین نمونهها در این زمینه بیشتر آشنا میشویم.

گیالس میوه بسیار خوشمزه ای است که چه
به صورت میوه تازه یا یا حتی میوه خش��ک
شده برای افراد مفید است .گیالس گزینهای
خوشمزه برای تسکین درد آرتریت ،نقرس ،یا
سردردهای مزمن است .گیالس حاوی سطوح
باال از آنتوسیانینها است که مسئول خواص
ضد التهابی و اثر کاهنده درد این میوه هستند.
این ترکیبات آنزیمهایی که موجب التهاب و
درد در بافت میشوند را از بین میبرند.
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سرکهسیب

سرکه سیب در بهبود و تسکین سوزش سردل
موثر عمل میکند .این محصول به عنوان یک
قلیایی ساز عمل میکند و به بدن در تجزیه
چرب��ی و پروتئین به ش��یوهای کارآمد برای
پیش��گیری از سوزش سردل کمک میکند.
اگر به طور معمول پس از وعدههای غذایی با
سوزش سردل مواجه میشوید ،یک لیوان آب
به همراه یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را
پیش از وعده غذایی بنوشید مصرف کنید.
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پوستدرختبیدسفید

پوس��ت درخت بید سفید در گذشته توسط
یونانیه��ا به عنوان محصولی ش��بیه به یک
آسپرین استفاده میشد .سالیسین ،ترکیب
فعال موجود در پوس��ت درخت بید سفید ،از
خواص کاهنده درد سود میبرد و میتواند اثری
مشابه با آسپرین به همراه داشته باشد .پوست
درخت بید سفید را میتوان برای تسکین درد
در بخشهای مختلف بدن از کمر تا مفاصل،
ماهیچه ها ،سر و دندانها استفاده کرد.
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آناناس

زمانی که موضوع نفخ مطرح میشود ،آناناس
یکیازگزینههایموثربرایمقابلهبااینشرایط
است .این میوه سرش��ار از بروملین است که
ای��ن آنزیم به گ��وارش کارآم��د پروتئین و
همچنین تس��کین دس��تگاه گوارش کمک
میکند .بخش مرکزی آناناس بیشترین تراکم
بروملین را داراست .آناناسهای رسیده انتخاب
خوبی هس��تند ،زیرا بخش مرکزی آنها نرم
است و می توانید ار فواید آن بهره مند شوید .

اخبار کوتاه

دفع سموم بدن با انجام عمل بادکش

یک متخصص طب س��نتی درباره فواید اس��تفاده از بادکش برای بدن
گفت :بادکش روش��ی است که در طب س��نتی برای بازگرداندن انرژی
به بدن و جلوگیری از تراکم و انباش��ته ش��دن خون در جاهای مختلف
بدن مورد اس��تفاده قرار میگیرد .بادکش که به آن حجامت خشک نیز
میگویند موجب س��وختگی و عفونت جزئی پوست خواهد شد اما این
ع��وارض جای نگران��ی ندارد چراکه با مقداری پماد حل خواهد ش��د و
بهطور کلی فواید بینظیر بادکش برای بدن به قدری اس��ت که عوارض
ناچیز آن اص ً
ال به چشم نمیآیند .حسین محبیان در گفتگو با آنا با بیان
اینکه بادکش موجب تسهیل چرخش جریان خون میشود ،تصریح کرد:
بادکش تمام س��موم بدن را دفع میکند لذا یکی از روشها مفید برای
پیش��گیری از ابتالی افراد به بیماریهای مختلف اس��ت .افرای که درد
عضالنی دارند حتماً باید عمل بادکش را انجام دهند چراکه یکی از فواید
بادکش التیام دردهای عضالنی اس��ت.این متخصص طب سنتی اظهار
کرد :بهبود عملکرد کلیهها در دفع س��موم ،پیش��گیری از سکت ه قلبی
و مغزی ،پیش��گیری از دیابت ،آرامش بدن ،تقویت ایمنی دستگاههای
مختلف بدن ،درمان سردرد و بهبود سرعت سوخت و ساز بدن از دیگر
فواید عمل بادکش اس��ت.محبیان با بیان اینکه افرادی که حساس��یت
پوس��تی دارند از انجام عمل بادکش خودداری کنند ،خاطرنش��ان کرد:
انجام بادکش به همه افراد بهجز کسانیکه حساسیتهای پوستی دارند
توصیه میشود.

دانشآموزان از «شببیداری»
در فصل امتحانات خودداری کنند

یک روانش��ناس درباره «راههای کاهش استرس در بین دانشآموزان و
دانش��جویان در فصل امتحانات» ،گفت :اگر دانشآموزان و دانشجویان
تس��لط کاملی به درس پیدا کنند ،اس��ترس کمتری خواهند داش��ت.
س��یما فردوس��ی در گفتوگو با فارس ،ادامه داد :متأسفانه بسیاری از
دانشآموزان و دانشجویان در طول ترم تحصیلی برنامهریزی مشخصی
ب��رای خواندن دروس خ��ود ندارند و همه را برای ش��ب امتحان جمع
میکنن��د که این باعث ایجاد تن��ش زیاد در آنها میش��ود .وی یادآور
ش��د :باید در دوران برگزاری امتحانات از فعالیتهای اضافی و غیرضرور
پرهیز کنند و تمرکز خود را روی برنامههای درسی و مطالعاتی بگذارند؛
ضمن اینکه نظم و انضباط در غذا خوردن و خوابیدن داش��ته و ورزش
را در برنامه روزانه خود قرار دهند .فردوس��ی افزود :باید دانشآموزان و
دانشجویان سعی کنند مسائل اضطرابی خود را به دوستان انتقال ندهند
و اگر قصد بیان این مسائل را دارند ،این را نزد مشاور بیان کنند؛ چرا که
در میان گذاش��تن این مسائل با دوستان خود ،باعث ایجاد اضطراب در
آنها میشود .وی با اشاره به بهترین زمانهای مطالعه در فصل امتحانات،
خاطرنش��ان کرد :بهترین زمان مطالعه صبحهای زود پس از یک خواب
راحت اس��ت و فرد میتواند پ��س از دوش گرفتن و صرف یک صبحانه
مطلوب مطالعه خود را آغاز کند .این روانش��ناس اضافه کرد :در صورتی
که فرد روزهدار نیست ،هنگام ظهر میتواند پس از صرف ناهار استراحت
کوتاهی داش��ته و مجددا ً مطالعه خود را از سرگیرد؛ البته دانشجویان و
دانشآموزان باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که شبها از بیدار
ماندن طوالنی خودداری کنند؛ چرا که این موضوع بس��یار مضر است و
باعث کاهش دقت آنها در روز بعد میشود.

ارتباطدیابتنوع2باسرطان
یافته های تحقیقاتی نش��ان می دهد دیابت نوع ۲منجر به افزایش ریسک
ابتال به انواع سرطان ،از جمله  ۱۱سرطان در مردان و  ۱۳سرطان در زنان
می شود.به گزارش مهر ،در این مطالعه ،محققان  ۴۱۰,۱۹۱بیمار مبتال به
دیابت نوع ۲بین سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷را بررسی کردند و به  ۸۴۸۵مورد
جدید ابتال به س��رطان پی بردند.محققان دریافتند در مقایس��ه با جمعیت
عموم��ی ،مردان و زنان مبتال به دیابت ن��وع ۲به ترتیب  ۳۴و  ۶۲درصد با
ریسک بیشتر ابتال به سرطان مواجه هستند.در بین مردان مبتال به دیابت،
سرطان پروستات با  ۸۶درصد احتمال ابتال ،شایعترین سرطان بود .در زنان،
دیاب��ت ریس��ک ابتال به
«کارسینوم نازوفارنکس»
(سرطان در ناحیه حلق و
بینی) را سه برابر افزایش
میدهد.دیابت همچنین
میتوان��د موجب اختالل
در سیس��تم متابولیک��ی
ب��دن و تغییرات هورمون
جنسی شود که در نتیجه
ریسک سرطان پروستات
افزایش مییابد.

پروتون درمانی گزینه مناسبی برای کاهش عوارض سرطان
محققان دریافتند پروتون درمانی در مقایسه با
پرتودرمانی با اشعه  ،Xعوارض جانبی به مراتب
کمتری برای بیماران مبتال به سرطان دارد.به
گزارش مهر ،محققان در این مطالعه دریافتند
بیم��اران دریاف��ت کنن��ده پروت��ون درمان��ی
در ط��ول مدت  ۹۰روز درمان در مقایس��ه با

بیم��اران دریافت کننده پرتودرمانی ،دو س��وم
با کاهش ع��وارض جانبی بیماری روبرو بودند.
از  ۳۹۱بیمار دریاف��ت کننده پروتون درمانی،
 ۴۵نفر یا  ۱۱.۵درصد عوارض شدید درمان را
تجرب��ه کردند .در گروه بیماران دریافت کننده
پرتودرمان��ی ،از  ۱۰۹۲بیم��ار ۳۰۱ ،بیم��ار یا

 ۲۷.۶درصد عوارض ش��دید درم��ان را تجربه
کردند.همچنین محققان دریافتند تفاوت مدت
زمان زنده ماندن در هر دو گروه فرقی نداشت
که بیانگر این مطلب اس��ت که پروتون درمانی
در درم��ان س��رطان مؤثر اس��ت بطوریکه نرخ
زنده ماندن در طول مدت یک س��ال در گروه
پروتون درمان��ی  ۸۳درصد و در گروه بیماران
پرتودرمانی  ۸۱درصد بود.

