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زندگی

چه مدت میتوانیم از یک "ماسک" استفاده کنیم؟

کارش�ناس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت :در حال حاضر از دو
ماسک سه الیه و ماسک  N95بیش از انواع دیگر ماسک استفاده میشود و هریک از آنها
را میتوان حداکثر از چند س�اعت تا چند روز اس�تفاده کرد.شهریار بغدادی در گفتگو با
ایس�نا افزود :ماسک سه الیه استانداردهای خاصی برای استفاده شان وجود دارد ،اما این
امکان هست که به مدت  24ساعت از این ماسکها استفاده کرد.

توصیه

راهکارهایتقویت
سیستم ایمنی دیابتی ها

یک متخص��ص تغذیه ،در خص��وص راههای
تقویت سیستم ایمنی بدن در بیماران دیابتی،
گف��ت :به طور کل��ی یک بیم��ار دیابتی باید
قندخون خود را کنت��رل کند به خصوص در
روزهایی که شیوع و ابتال به کرونا افزایش پیدا
کرده است بنابراین کنترل قند خون از اهمیت
باالیی برای این بیماران برخوردار است.س��ید
علی کش��اورز در گفتگو با مهر اظهار داشت:
بیم��اران دیابتی برای ج��ذب و مصرف غذاها
و فرآوردهای��ی ک��ه حاوی ویتامی��ن  A، Eو
 Cباشد مش��کلی ندارند و چناچه فرد دیابتی
اگر میخواهد در معرض کرونا نباشد باید قند
خون خود را کنترل کند و مصرف مواد غذایی
حاوی شکر و قند را ممنوع و محدود کند .برای
مثال مصرف میوهها باید محدود باشد و شربت
و شیرینیها به طور کامل حذف شوند.کشاورز
ادامه داد :یکی از راهکارهای کنترل قند خون
در بیماران دیابتی مصرف غذاها در وعدههای
کم است به صورتی که وعدههای غذایی را به
سه وعده اصلی و دو میان وعده بعد از صبحانه
و شام تقسیم کنند بدیهی است هرچه میزان
م��واد غذایی مصرف��ی در وعدهه��ای غذایی
کمتر باشد قند خون کنترل شدهتر است.این
متخصص تغذیه ،مصرف فیبرها در وعدههای
غذایی را به عن��وان راهکار بعدی کنترل قند
خون عنوان کرد و گفت :مصرف انواع سبزیها
اعم از س��بزی خوردن ،ک��دو ،بادمجان ،قارچ،
نخ��ود ،بامیه ،کرفس ،کلم ،لوبیا ،عدس ،ماش
و نان س��بوس دار میتوانند هضم نشاس��ته و
کربوهیدراته��ا را کنترل کنند و از باال رفتن
قند خون جلوگیری کنند.کشاورز تصریح کرد:
با کنترل قند خون بیماران دیابتی میتوانند تا
حد زی��ادی از بروز بیماریهای قلبی ،کلیوی
و چش��می در امان باشند و هم سبب ضعیف
شدن گلبولهای سفید که وظیفه حفظ ایمنی
بدن را بر عهده دارند ،نشوند .گلبولهای سفید
به نوعی س��ربازان مدافع بدن انسانند و افراد
دیابتی با رعایت اصول کلی تغذیهای میتوانند
سیس��تم ایمنی قویتری داش��ته باشند و از
ب��روز بیماریهای قلب��ی و عروقی جلوگیری
کنند.

تازهها

خواص سحرآمیز خوراکی
به ظاهر دور ریختنی

مص��رف خرم��ا در س��نین مختل��ف از طرف
پزشکان متخصص تغذیه و رژیم درمانی توصیه
میشود و جز در موارد اندکی که پزشک معالج
تشخیص بدهد ،ممانعت خاصی در قرار دادن
ای��ن خوراکی مفی��د و مغذی وج��ود ندارد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،درمان
ک م خونی ،ضعف و تقویت سیستم ایمنی بدن
از جمله خواص درمانی خرما محسوب میشود
و باعث ش��ده این خوراکی شیرین ،طرفداران
بسیار زیادی در سراسر دنیا پیدا کند.به گفته
پزشکان متخصص تغذیه و رژیم درمانی هسته
خرما هم خواص درمانی متعدد و سحرآمیزی
دارد .مصرفکنندگان خرما بهتر است هسته
این خوراکی مقوی را دور نریخته و به طریقی
که در ادامه این گزارش بیان میشود ،مصرف
کنند.بر اس��اس یافتههای جدید پژوهشگران
هس��ته خرم��ا را میت��وان پس از شستش��و
و ق��رار دادن ب��ه م��دت  ۱۵روز در آب و نرم
شدن هستهها ،آن را تفت داده و سپس بعد از
کوبیدن به صورت آرد آن را مورد استفاده قرار
داد.هستههای کوبیده شده را پس از اینکه به
ش��کل آرد درآمد ،میتوان مثل چای دم کرد
و ب��ه عنوان یکی از بهترین داروهای بازکننده
رگهای بدن از آن بهرهمند شد .مصرف هسته
خرما در باز کردن عروق و رگهای قلب خواص
جالب و بیش��ماری دارد.بر اساس یافتههای
محققان ،هسته خرما سرشار از آنتی اکسیدان
ب��وده و به مه��ار و کنترل رادیکاله��ای آزاد
در ب��دن و کاهش اس��ترس و اضطراب کمک
موثری خواهد کرد .در صنعت زیبایی از روغن
موجود در هسته خرما استفاده میشود .عالوه
بر تاثیرات مفی��د و کاربردی که این روغن در
سالمت پوست افراد به جا میگذارد ،میتوان
به بهبود رش��د موها و همچنین تغییر ظاهر
آنها اش��اره کرد.جالب اس��ت بدانید مصرف
روغن هسته خرما در جلوگیری از سفید شدن
موها نقش غیرقابل انکاری دارد ،شما میتوانید
برای توقف سفیدی موهای خود از این روغن
استفاده کنید.

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

مدلسازی محاسبهای محققان نشان میدهد که استفاده
از نور ماورابنفش  )C (UVCبا دوز پایین میتواند برای
ضدعفونی کردن فضاهای بسته استفاده شود به طوریکه
در مقایسه با دستگاههای تهویه ،میزان ضدعفونی کردن
را  ۵۰تا  ۸۵درصد افزایش میدهد .به گزارش مهر ،برخالف UVC
عادی که برای نابودی میکروارگانیزمها استفاده میشود اما بینهایت
برای انسان مضر اس��ت و احتماالً موجب " "cataractsو سرطان
پوس��ت میشود ،شواهد نشان داده اس��ت که استفاده از  UVCبا

دالیل پوسته ریزی چیست؟

خوراکیهایی که
شما را بداخالق میکند

یافته

تاثیر ترکیبات موجود
در شکالت تلخ و انگور
در مقابله با کرونا

محققان دریافتند ترکیبات شیمیایی موجود
در مواد غذای��ی و نوش��یدنیها نظیر چای
س��بز ،انگور و ش��کالت تلخ میتوانند باهم
پیون��د خورده و مان��ع از عملکرد یک آنزیم
خاص موس��وم به پروتئ��از در کروناویروس
ش��وند.به گ��زارش مهر ،به گفت��ه محققان،
پروتئازه��ا ب��رای س�لامت و زن��ده ماندن
س��لولها و ویروسها مهم هس��تند .اگر از
عملکرد پروتئازها جلوگیری ش��ود ،سلولها
نمیتوانند بسیاری از عملکردهای مهم خود
نظی��ر تکثیر را انجام دهن��د«.دی یو ژی»،
سرپرست تیم تحقیق در این باره میگوید:
«یکی از اهداف آزمایش��گاهی ما یافتن مواد
مغذی در مواد غذایی یا گیاهان دارویی است
که مانع از چس��بیدن ویروس به سلولهای
انس��انی ی��ا تکثیر وی��روس در س��لولهای
انس��انی میش��ود».محققان در این مطالعه
مش��اهده کردند پروتئاز اصلی کروناویروس
موس��وم به  Mproدر مواجهه با شماری از
ترکیبات ش��یمیایی گیاهی مختلف واکنش
نش��ان میدهد.به گفت��ه ژی Mpro « ،در
کروناویروس برای تکثیر ویروس الزم است.
اگر م��ا بتوانیم مان��ع فعالیت ای��ن پروتئاز
شویم ویروس میمیرد».ش��بیه سازیهای
کامپیوتری نش��ان داده اس��ت که ترکیبات
ش��یمیایی موردمطالع��ه در چای س��بز ،دو
ن��وع انگور ،پودر کاکائو و ش��کالت تلخ قادر
ب��ه پیوند خ��وردن با بخشه��ای مختلفی
از  Mproاس��ت.ژی در ادام��ه میافزای��د:
«  Mproبخش��ی دارد به ش��کل جیب که
توسط ترکیبات شیمیایی پر میشود .وقتی
ای��ن جیب پر ش��د ،پروتئ��از عملکرد مهم
خود را از دس��ت میدهد».نتایج نش��ان داد
ترکیبات ش��یمیایی موجود در انگور و چای
س��بز در مهار عملکرد  Mproبسیار موفق
بودند .ترکیبات ش��یمیایی موجود در پودر
کاکائو و ش��کالت تلخ فعالی��ت  Mproرا
تقریباً به نصف کاهش دادند.

نکته

با مصرف هر روز تخم مرغ،
چه اتفاقی در بدنتان میافتد؟

تحقیقات اخیر دانش��مندان نشان میدهد که
مصرف بیش از حد تخم مرغ بر روی سالمت
بدن تاثیر میگذارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،یک متخص��ص تغذیه گفت :تخم مرغ
 ۱۳درصد پروتئین و ۱۲درصد چربی ،کلسیم،
فسفر و یک مجموعه کامل از ویتامینها است.
فواید تخم مرغ به رنگ پوس��ته بستگی ندارد.
اول��گا کوبرالوا افزود :یک فرد س��الم میتواند
حداکثر دو یا س��ه تخم مرغ در روز بخورد .از
نظر تئوری ،میتوانی��د در هفته ده تخم مرغ
یا بیشتر بخورید ،اما بهتر است که تعداد آنها
پنج یا شش مورد بیشتر نباشد.اولگاه کوبرالوا
در ادام��ه گفت :ب��دن در هر حالتی زرده تخم
م��رغ را جذب میکند؛ خام ،جوش��انده ،نرم و
غیره .با این حال ،تخم مرغ خام میتواند خطر
س��المونلوز (یک عفونت رودهای حاد است که
میتواند نارس��ایی کلیه را تحریک کند) ایجاد
کند.پیش از این دانشمندان ثابت کرده بودند
ک��ه خطر ابتال به دیابت مس��تقیماً با افزایش
مصرف تخم مرغ در ارتباط است.

دوز پایین ایمن و مطمئن است.دکتر «لیانگ یانگ»،
سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این ب��اره میگوید« :در
محیطهای بس��ته که امکان فاصلهگذاری اجتماعی
وج��ود ندارد ،ذرات کروناوی��روس معلق در هوا که با
نفس کش��یدن در هوا پخش میشوند احتمال گسترش بیماری را
افزایش میدهند.وی میافزاید« :این تحقیقات نشان داده است که
نور  UVCبا دوز پایین میتواند روشی جایگزین ،ایمن و ارزان برای
کاهش انتقال کروناویروس باش��د».به گفته یانگ« ،ما دریافتیم نور

 UVCب��ا دوز پایین در فضاهای با تهویه ضعیف میتواند به اندازه
ماسکهای متداول  N۹۵در پیشگیری از انتقال بیماری مؤثر باشد».
نور  UVCزیرمجموعه یکی از س��ه نوع تابش الکترومغناطیسی با
طول موج کوتاهتر از اش��عه نور مرئی اس��ت .با سرعت  ۱۰۰تا ۲۸۰
نانومتر ( ،)nmطول موج  UVCکوتاهتر از  UVAو  UVBاست.
 UVCبا دوز پایین که برای انس��ان بیخطر است ،میتواند توسط
المپه��ای ویژه تولید ش��ده و به عنوان ض��د عفونیکننده عوامل
بیماری زا مورد استفاده قرار گیرد.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص پوست و مو بررسی کرد

هشدار

یک متخص��ص تغذیه گفت :مص��رف برخی
موادغذای��ی بداخالقتان میکند.ب��ه گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،به نظر النا سولوماتینا،
قند در درجه اول میتواند بر وضعیت عاطفی
تأثیر ب��دی بگذارد.او گفت :ب��ه محض اینکه
مقدار زیادی قند مصرف ش��ود بدن شروع به
ترشح انس��ولین فراوان میکند .سطح گلوکز
در جریان خون به س��رعت پایی��ن میآید و
فرد احساس خس��تگی میکند و آماده است
از همه دنیا متنفر باش��د .ب��ا تحریک پذیری
و بدخلقی میتوانید تش��خیص دهید که فرد
قند زیادی مصرف کرده است.سولوماتینا بیان
کرد :اول از همه ،چنین جهش��ی میتواند در
اف��رادی که غالباً از قندهای س��اده اس��تفاده
میکنند (ش��یرینی و ش��کر) بیشتر مشاهده
ش��ود.این متخصص افزود :یکی دیگر از مواد
غذای��ی که منج��ر به بدتر ش��دن خلق و خو
خواهد ش��د غذاهای حاوی چربیهای ترانس
است.سولوماتینا گفت :بیسکویت ،کیک ،نان
و مارگارین میتوانند باع��ث ایجاد روحیه بد
شوند ،زیرا غش��ای سلول و رشتههای عصبی
را از بین میبرند.

استفادهازنورماورابنفشدراستریلکردنمحیطهایپرخطرکرونایی

آفتاب یزد -گروه زندگی :پوس��ت دارای س��ه الیه اصلی است که
ش��امل الیه درونی ،الیه میانی و الیه بیرونی میباشد .در این میان،
الی��ه بیرونی به جایگزینی س��لولهای جدید پوس��تی میپردازد و
پوست به حذف سلولهای مرده پوست اقدام میکند .بنابراین درمان
پوس��ت خشک از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت .در بسیاری موارد،
پوسته پوس��ته شدن پوست بر انگش��تها ،صورت ،دستها و دیگر
بخشه��ای بدن رخ میدهد .دالیل زی��ادی وجود دارد که میتوانند
به بروز این مش��کل منجر ش��وند .این مشکل میتواند شواهدی دال
بر مشکالت جدی در سالمتی باشد که نباید نسبت به آنها بیتوجه
باش��ید لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد در اینباره با دکتر
داریوش دائ ر ،متخصص پوست و موگفتوگو کرده است.
وی در اینباره میگوید :به طور کلی به پوست خشک و خشن همراه
با پوسته ریزی اصطالح "ایکتیوز" گفته میشود که میتوان آن را به
شکل فلسی شدن یا پوست شبیه فلس ماهی نیز تشبیه کرد.
دکتر دائر خاطرنش��ان کرد :شاید گاهی اوقات افراد با مسئله پوسته
ت به طور جدی برخورد نکنند و آن را امری عادی
پوسته شدن پوس 
بدانند ،در صورتی که این مشکل میتواند شواهدی دال بر مشکالت
جدی در سالمتی باشد که شما نسبت به آنها بیتوجه بودهاید.
این متخصص پوس��ت ومو عنوان کرد :بیماری پوس��ته پوسته شدن
پوس��ت یا ایکتیوز به دو ش��کل عمده در افراد میشود که عبارتند از
مادرزادی و دیگری اکتسابی.
وی ادامه داد که در نوع مادر زادی پوس��ته پوسته شدن پوست ،نوع
پوست دچار خشکی و شکنندگی بوده و دارای طیفی است از خفیف
تا بسیار شدید در افراد بروز میکند.
دکتر دائر بیان کرد :نوع اکتس��ابی پوس��ته پوس��ته ش��دن بدن نیز
ب��ر اثر مص��رف برخی داروها مانند اس��ید نیکوتینی��ک و داروهای
ضد افزایش کلس��ترول خون ،بیماری مزمن کبدی ،بیماری مزمن
کلیوی ،بیماریهای غده تیروئید و پاراتیروئید ،بیماری س��وء جذب،
جذام ،بیماری بدخیم خونی مانند لنفوم و سایر بدخیمیهای اعضاء
بدن ایجاد میشود.
وی متذکر شد :برخی از افراد پس از درمان سرطان به خصوص پس
از پرتودرمانی واکنش نامطلوبی را تجربه میکنند .پوسته پوسته شدن
پوس��ت را میتوان با کورتیکواستروئید درمان کرد که به شما کمک
میکند تا در همان حال که سیس��تم ایمنی بدن شما ضعیف است،
عفونت ثانویه را از بین ببرید.
این متخصص پوست ومو اظهار داشت :نوع آب و هوا و تغذیه نیز به
طور کلی در ایجاد پوسته پوسته شدن پوست دخالت چندانی ندارند

= نوع اکتس��ابی پوس��ته پوسته ش��دن بدن نیز بر اثر
مصرف برخی داروها مانند اس��ید نیکوتینیک و داروهای
ضد افزایش کلسترول خون ،بیماری مزمن کبدی ،بیماری
مزم��ن کلیوی ،بیماریه��ای غده تیروئی��د و پاراتیروئید،
بیماری سوء جذب ،جذام ،بیماری بدخیم خونی مانند لنفوم
و سایر بدخیمیهای اعضاء بدن ایجاد میشود
= عوارض بالقوه ناش��ی از ش��رایط پوسته پوسته شدن
پوس��ت شامل احس��اس خارش زیاد ،ایجاد زخمهای باز
ناش��ی از خاراندن بیش از حد پوس��ت ،ایج��اد خراش و
احتمال گسترش عفونت میباشد
و مشکل اصلی در تغییرات ایجاد شده در پروتئینهای تشکیلدهنده
بخش خارجی الیه اپیدرم پوست یا همان الیه شاخی پوست است.
وی مطرح کرد :تظاهرات بالینی پوس��ته پوسته شدن پوست نیز به
ش��کل پوست خشک با پوسته پوسته ش��دن نواحی مختلف بدن از
جمله لب ها ،ساق ها ،ران ها ،کنار لبها یا کف دستها و پاها است
ول��ی در موارد ش��دیدتر به صورت ترک خوردن و ورقه ورقه ش��دن
پوس��ت و عالیم دیگری مانند جمع شدن نوک انگشتان ،پینه بستن
کف دس��تها و پاها ،تاول زدن و برخی اختالالت در اعضاء بدن نیز
دیده میش��ود .دکتر دائر در مورد درمان ایکتیوز نیز ابراز کرد :برخی
از انواع مادرزادی پوس��ته پوسته شدن پوست با افزایش سن تدریجا
بهب��ود یافته و حالت طبیعی پیدا میکنند ول��ی در برخی افراد نیز

چند توصیه مفید برای درمان سوءهاضمه

س��و ء هاضمه میتواند باعث ناراحتیهای بس��یاری از جمله نفخ،
اس��یدیته ،یبوست ،احس��اس سوزش در قس��مت فوقانی شکم یا
سوزش قلب شود .به گزارش ایسنا ،همچنین عواملی چون خوردن
غذاهای چرب ،س��رخ شده و مضر ،عادات و شیوهزندگی ناسالم از
جمله کشیدن س��یگار ،ریفالکس اسید معده و عفونت باکتریایی
ناشی از هلیکوباکتری پیلوری میتوانند باعث سوء هاضمه شوند.در
این مطلب برخی از بهترین و موثرترین اقدامات خانگی برای درمان
سوءهاضمه آورده شده است:
>درمانیهایطبیعی

برخی ادویهجات مانند فلفل قرمز ،زردچوبه ،زنجبیل و خوراکیهایی
مانند عسل و موز میتوانند به مقابله با سوءهاضمه کمک کنند که
البته انتخاب آنها بستگی به عالئم عارضه و نیز سازگاری این مواد
ضدالتهابی آن
ب��ا بدن هر فرد دارد .برای مثال زنجبیل که خواص
ِ
شناخته شده است ،میتواند در بهبود سوءهاضمه موثر واقع شود و
نوشیدن چای زنجبیل قبل از مصرف غذا به حفظ سالمت دستگاه
گوارش کمک میکند .زردچوبه نیز ادویهای شگفت انگیز است که
برای بیماریهای بسیاری به عنوان درمان خانگی مورد استفاد قرار
خاص موجود در آن به طور
گرفته و "کورکومی��ن" ،نوعی ترکیب
ِ
موثر به مقابله با مش��کالت دس��تگاه گوارش کمک میکند .فلفل
قرمز هم در کمال تعجب میتواند به مقابله با مشکالت سوءهاضمه

ترکیب
و عالئمی چون تهوع ،درد و نفخ کمک کند" .کاپسایسین"،
ِ
موج��ود در فلفل قرمز به بیحس��ی عصبه��ای تولید درد منجر
میش��ود .دانههای رازیانه نی��ز در از بین بردن نفخ و گرفتگیهای
دس��تگاه گوارش موثر است .همچنین عس��ل میتواند به مقابله با
عفونتهای باکتریایی که باکتری هلیکوباکتر ایجاد میکند ،کمک
کن��د .موز نیز باعث افزایش پوش��ش موکوس مع��ده و در نتیجه
محافظت از آن میشود.

>سبک زندگی سالم

تمرین عادات زندگی س��الم مانند ورزش منظم و خوردن غذاهای
س��الم میتواند به جلوگیری از س��وء هاضمه کمک کند .س��یگار
کش��یدن از عادات ناسالمی است که میتواند باعث رفالکس اسید
و ناراحتی معده شود .نوشیدن الکل نیز باعث افزایش ترشح اسید
معده و آسیب دیدن پوشش مخاط معده میشود و به همین دالیل
باید از کشیدن سیگار و نوشیدن الکل اجتناب کرد.همچنین وزن
مناس��ب میتواند به جلوگیری از سوء هاضمه کمک کند چرا که
اضافه وزن باعث افزایش فش��ار وارد بر معده و س��وزش س��ر دل
میشود .ورزش منظم و خوردن غذاهای کم کالری در کاهش وزن
موثر اس��ت .اگر به طور مکرر از مشکالت سوءهاضمه رنج میبرید
هنگام خواب از چند بالش اضافه کمک بگیرید تا س��ر و شان ه خود
را در سطح باال نگه دارید .این اقدام باعث میشود که از ورود اسید

تاثیر آلودگی کارخانهها و آتش سوزی
بر افزایش ریسک آلزایمر

مطالعه جدید نش��ان میدهد آلودگی ناش��ی
از اتومبی��ل ها ،کارخانه ه��ا ،نیروگاهها و آتش
سوزی جنگلها همانند سیگارکشیدن و دیابت
از فاکتورهای پرخطر ابتال به آلزایمر هس��تند.
به گزارش مهر ،یک مطالعه جدید نش��ان داده
اس��ت که در میان افراد مس��ن دارای اختالل
شناختی ،هر چه آلودگی هوا در محل سکونت
شأن بیشتر باش��د ،احتمال تشکیل پالکهای
آمیلوئید -مش��خصه اصلی بیم��اری آلزایمر-
بیشتر اس��ت.محققان دریافتند افراد ساکن در
مناطق دارای بیش��ترین آلودگی در مقایسه با

مناطق با آلودگی کمتر ۱۰ ،درصد بیشتر دارای
پالکهای آمیلوئید در مغزش��ان بودند«.گیل
رابینوویچی» ،سرپرس��ت تی��م تحقیق در این
باره میگوید« :نتایج مطالعه ما نش��ان میدهد
آلودگ��ی هوا فاکتور پرخطر بیم��اری آلزایمر و
زوال عقل اس��ت».به گفته محققان ،قرارگیری
روزان��ه در مع��رض ذرات  ،PM۲.۵حت��ی در
میزانی که نرمال تلقی میشود ،میتواند در بروز
واکنش التهابی مزمن نقش داشته باشد .به مرور
زمان این شرایط بر سالمت مغز تاثیر گذاشته و
باعث تجمع پالکهای آمیلوئید میشود.

ممکن اس��ت این حالت تا پایان عمر ادامه پیدا کند لذا بهتر اس��ت
ای��ن اف��راد از محیطهای کم رطوبت و خش��ک دوری کرده و مکررا
و به مقدار زیاد از مرطوب کنندههای مناس��ب بر سطح پوست شان
استفاده کنند.
ای��ن متخص��ص پوس��ت وم��و اضاف��ه ک��رد :در م��وارد ش��دید
بیماری پوسته پوسته شدن پوست نیز میتوان از حمام روغن و افزودن
پارافین و گلیسیرین در آب وان کمک گرفت.
وی افزود :فرآوردههای حاوی اوره و اسید سالیسیلیک یا اسید الکتیک
نیز میتواند پوس��ته پوس��ته ش��دن را کاهش دهند و فرآوردههای
کورتون��ی موضعی نیز در موارد بخص��وص کاربرد دارد که حتما باید
زیر نظر پزشک متخصص انجام شود.
دکتر دائر توضیح داد :به طور کلی پوستی که مبتال به پوسته پوسته
شدن مزمن میشود ممکن است به عوارض جدی مانند ایجاد اگزما
مبتال شود .هنگامی که علت اصلی تشخیص داده میشود ،باید برنامه
درمانی که پزشک به شما توصیه کرده است را دنبال کنید تا عوارض
ناشی از پوسته پوسته شدن به حداقل برسد.
این متخصص پوس��ت ومو اظهار داشت :پوسته پوسته شدن به طور
کلی ناش��ی از فرآیندهای طبیعی یا محیطی یا عادات بهداش��تی و
س��بک غلط زندگی اس��ت و به ندرت عوارض بالق��وهای دارد .با این
حال ،عوارض بالقوه ناشی از شرایط پوسته پوسته شدن پوست شامل
احساس خارش زیاد ،ایجاد زخمهای باز ناشی از خاراندن بیش از حد
پوست ،ایجاد خراش و احتمال گسترش عفونت میباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که درچه مواقعی باید برای درمان پوسته
پوس��ته شدن به پزشک مراجعه کرد ،بیان کرد :پوسته پوسته شدن
ناشی از خشکی پوست یا آفتاب سوختگی خفیف احتماال با لوسیون
و کرم بهبود مییابد و معموال نیازی به مراقبتهای پزش��کی نیست.
اما اگر در مورد علت پوس��ته پوسته شدن شک دارید یا اگر وضعیت
شدید باشد ،قبل از اس��تفاده از لوسیون یا داروهای خانگی ،با دکتر
پوست مشورت کنید .دکتر دائر در آخر پاسخ به این پرسش که "چه
چیزی سبب پوسته پوسته شدن پوست میشود " را اینگونه گفت:
افراد میتوانند با ایجاد تغییرات ساده در سبک زندگی و محیط خود
از ایجاد فلس و پوسته جلوگیری کرده یا احتمال ایجاد آن را کاهش
دهی��د .برخی از این تغییرات عبارتند از نوش��یدن مقدار زیاد آب در
طول روز ،انتخاب صابونهای مالیم برای شستشو ،استفاده از مرطوب
کنندهها به خصوص در فصول سرد که از سیستمهای گرمایشی در
خانه استفاده میشود ،کوتاه کردن مدت زمان استحمام واجتناب از
شستن پوست با آب داغ.
برخ��ی ادویهجات مانند فلف��ل قرمز ،زردچوب��ه ،زنجبیل
و خوراکیهای��ی مانند عس��ل و م��وز میتوانند ب��ه مقابله با
سوءهاضمه کمک کنند که البته انتخاب آنها بستگی به عالئم
عارضه و نیز سازگاری این مواد با بدن هر فرد دارد

معده به مری در طول خواب جلوگیری شود.
>تمرینات تنفسی و یوگا

یکی از علل سوء هاضمه استرس است .تمرینات تنفسی در کاهش
استرس و آرام کردن شما بسیار نقش مهمی دارد .تنفس راحت و
آساناهای یوگا (تمرینات و وضعیتهای اصلی یوگا) به از بین بردن
استرس و در نتیجه درمان سوءهاضمه ناشی از آن کمک میکند.
>تغذیههوشمندانه

یک��ی از موثرترین راههای جلوگیری از س��وء هاضمه نحوه تغذیه
هوشمندانه اس��ت .به جای خوردن سه وعده غذایی بزرگ در روز
باید وعدههای غذایی کوچکتر اما به دفعات بیش��تر داشته باشید.
همچنی��ن ب��ه آرامی غذا خ��ورده و لقمههای خود را به درس��تی
بجوید .از خوردن غذاهای چرب ،س��رخ شده و مضر اجتناب کنید.
همچنین نوشیدنیهای کافیئندار مانند چای و قهوه میتواند عالئم
س��وءهاضمه را تشدید کند .اگر از س��وءهاضمه به طور مرتب رنج
میبرید توصیه میش��ود که س��ه تا چهار ساعت پیش از رفتن به
رختخواب از خوردن اجتناب کنید.

پیوند ریه
امید برخی از بیماران کووید۱۹-
تنها ِ

نتایج یک بررسی نش��ان میدهد که بیماری
کووی��د ۱۹-در برخی از مبتالی��ان میتواند
آس��یبی به ریهها وارد کند ک��ه تنها با عمل
پیون��د ریه ادامه حیات بیم��ار ممکن خواهد
بود.به گزارش ایس��نا ،در این بررسی جدید،
محققان به مطالعه روی بافت دور ریخته شده
بیمار مبتال به کووی��د ۱۹-که تحت جراحی
پیون��د ریه ق��رار گرفته بود و بیم��اری که بر
اث��ر این عارضه ف��وت کرده ب��ود ،پرداختند.
آن��ان دریافتن��د ک��ه بیم��اری کووی��د۱۹-
میتوان��د چارچوب اصلی ری��ه را از بین برده

خوراکیهایی که به صورت معجزه آسا باعث الغری میشوند

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت :برخی از مواد غذایی به
ش��دت بر روند الغری و افزایش سوخت و ساز بدن موثر هستند.
نرگس جوزانی در گفتوگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان افزود:
مص��رف لبنیات به خصوص ماس��ت به دلیل این که سرش��ار از
پروتئین هس��تند عالوه بر عضلهس��ازی در روند الغری افراد هم
بس��یار کمککننده خواهد بود و روند س��یری را به دنبال دارند.
جوزان��ی بیان کرد :در بی��ن انواع ادویه ج��ات ،فلفل را میتوان
به عنوان یک چربی س��وز طبیعی دانس��ت .برای الغر شدن الزم
اس��ت تا میزان سوخت و س��از بدن تا حد قابل توجهی افزایش
یابد که مصرف فلفل به عنوان چاش��نی غ��ذا نه تنها در این امر
به ش��ما کمک میکند بلکه سبب کاهش اشتها نیز میشود ،اما
گفتنی اس��ت افرادی که مشکل معده دارند بهتر است از مصرف
این ادویه اجتناب کنند.این مشاورتغذیه گفت :افرادی که دیابت
دارند مصرف دارچین به آنها توصیه میشود ،زیرا یکی از خواص
دارچین ثابت نگه داش��تن قند خون اس��ت و همین امر س��بب

میشود تا این افراد تمایل کمتری به مصرف قند و شیرینی جات
داش��ته باش��ند؛ بنابراین مصرف ادویه به دلیل افزایش سوخت و
س��از بدن ،کاهش اش��تها و ثابت نگه داش��تن قندخون یکی از
چربی س��وزهای طبیعی اس��ت که در روند الغری بس��یار موثر
خواهد بود.وی افزود :زمانی که افراد تصمیم به الغری میگیرند

که در این ش��رایط این ارگان بدن به راحتی
نمیتوان��د بهبود پیدا کند.ب��ه گفته محققان
در ای��ن ش��رایط گزینهه��ای درمان��ی بیمار
بس��یار محدود خواه��د ش��د .همچنین این
تیم تحقیقاتی اظهار داش��تند که سلولهای
منحصر به فردی موس��وم به سلولهای "اپی
تلی��ال  "KRT۱۷در بافت ریه بیماران مبتال
ب��ه کووی��د ۱۹-وج��ود دارد که ب��ر اثر این
عفونت دچار آس��یب جبران ناپذیری شدهاند
و همی��ن امر گزین��ه پیوند ری��ه را ضروری
میکند.

اولین چیزی که به سمت مصرف آن میروند چای سبز است .اما
نکتهای که هنگام مصرف چای سبز باید به آن توجه شود رعایت
حد اعتدال اس��ت ،زیرا زیاده روی در مص��رف این چای نه تنها
مفید نخواهد بود بلکه سبب کم خونی و بیخوابی خواهد شد .به
همین دلیل مصرف روزانه بیش از یک لیوان چای س��بز در طول
روز توصیه نمیشود.جوزانی بیان کرد :متاسفانه بسیاری از افراد
بر این باورند که مصرف تخم مرغ باعث افزایش وزن خواهد شد.
در حالی که تخم مرغ سرش��ار از مواد مغذی و پروتئین است که
بعد از مصرف عالوه بر ایجاد احساس سیری باعث سرکوب اشتها
خواهد ش��د .او اضافه کرد :باتوجه به این که در فصل س��رد سال
قرار داریم افراد تمایل بیش��تری به مص��رف غذاهای گرم مانند
س��وپ دارند .مصرف س��وپهای کم کالری ب��ه عنوان پیش غذا
حجم زیادی از معده را پر میکند و احساس سیری را در شما به
وجود میآورد و سبب میشود تا تمایل کمتری به مصرف غذای
اصلی داشته باشید.

