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از سال 1364

داروی آرتروز به رشد مجدد موها کمک می کند

دارو

درمان سرطان با ترکیب داروی دیابت و فشارخون
طبق نتایج یک مطالعه ،تلفیق داروهای دیابت و فشارخون
می تواند شیوه جدید موثری در مقابله با سرطان باشد.
به گزارش مهر ،محققان دانشگاه باسل سوئیس در
تحقیقات خود دریافتند ترکیب داروی دیابت «متفورمین»
و داروی فشارخون «سیروسینگوپین» می تواند موجب
تحریک مرگ سلول های سرطانی شود.دان بنجامین،
سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :ما توانستیم
نشان دهیم که دو داروی شناخته شده منجر به تاثیرات
عمیقی بر تکثیر سلول های سرطانی بیش از هریک از داروها
به تنهایی خواهند شد».به گفته بنجامین« ،این داده ها از
این مطالعه حمایت می کند که بکارگیری شیوه های تلفیقی
در درمان بیماران سرطانی مفید هستند».متفورمین
دارویی است که به شکل گسترده ای برای درمان دیابت
نوع ۲تجویز می شود.
عالوه بر کاهش قندخون ،دارای ویژگی های ضدسرطانی
نیز هست .البته دوز درمانی متداول آن ،تاثیر بسیار کمی در
مقابله با سرطان دارد .دوز باالی این داروی ضددیابتی مانع
از رشد سلول های سرطانی می شود اما می تواند عوارض
جانبی ناخواسته ای هم داشته باشد.تحقیق جدید نشان
می دهد داروی ضدفشارخون سیروسینگوپین هم دارای
تاثیر ضدسرطانی همچون متفورمین است .طبق نتایج
این تحقیقات ،ترکیب این دو دارو در درمان طیف وسیعی
از سرطان ها موثر است.
به گفته بنجامین« ،به عنوان مثال ما در نمونه بیماران مبتال
به لوسمی اثبات کردیم که تقریبا تمامی سلول های تومور با
ترکیب این دو دارو و با میزان دوز مصرفی که برای سلول ها
سمی نبود ،نابود شدند».
همچنین در این تحقیقات مشخص شد در موش های
مبتال به سرطان کبد بدخیم ،بزرگ شدن کبد بعد از انجام
این روند کاهش یافت.
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با درآمد پرورش شترمرغ تبلیغ میکنم

حاشیـــه

محققان در ماه نوامبر گزارش دادند که دو بیمار ،یک مرد و
یک زن ،پس از مصرف دارو برای درمان آرتروز ،رشد مجدد
حداقل برخی از موهای خود را مشاهده کردند.به گزارش
مهر ،در بیماری موسوم به  alopecia universalisکه در آن
سیستم ایمنی بدن افراد به فولیکول های مو حمله می کند
و منجر به از بین رفتن مو در کل بدن می شود؛ اما این مرد
و زن پس از مصرف داروی  tofacitinibآرتریت ،شاهد رشد
مجدد مو در پوست سر ،ابرو و در زیر بغل خود می شوند.
با این حال ،این دارو دارای عوارض جانبی است .استفاده
طوالنی مدت از  tofacitinibبا توجه به گزارش شرکت
سازنده آن ،باعث افزایش خطر ابتال به عفونت های جدی
و همچنین پارگی معده و روده می شود.
با این حال ،این یافته های جدید برای بیماران امیدواری
ایجاد می کند .دکتر دوریس دی ،متخصص پوست در
بیمارستان لنوکس هیل در نیویورک ،که در این مطالعه
شرکت نداشت ،بیان کرد« :از دست دادن مو واقعا اعتماد
به نفس را تحت تاثیر قرار می دهد .با مطالعه چگونگی
اثرگذاری  ،tofacitinibمحققان بهتر می توانند درک کنند
چه نقصی موجب می شود که افراد ریزش مو را تجربه کنند
و سپس قادر به توسعه درمان های جدید با اثرات جانبی
کمتری خواهند بود».

صاحب امتیاز :شرکت تعاونی صبح ساحل

نیازمندیها32245579 - 32248088 :

مشاغل زیادی هستند که ما آنها را به
درستی نمیشناسیم .آدمهای زیادی هم
هستند که هنوز جویای شغل مناسب
هستند .مجله مهر شما را با برخی از این
مشاغل آشنا میکند.
با دستخالی هم میتوان یک کار تولیدی
را آغاز کرد« .سید هادی علوی» طلبه جوان بندرگزی ثابت
کرده که میتوان با همت و حتی بدون هیچ پساندازی کاری
را شروع کرد و در آن موفق هم بود .این طلبه که به قول
قبال تجربه کارخانهداری داشته ،حدود دو سال گذشته
خودش ً
شانس خود را در پرورش شترمرغ امتحان میکند و از درآمد کار
اقتصادیاش ،کار فرهنگی میکند .آقای علوی با دستخالی
کار خود را شروع میکند و در مدت کمی میتواند در این کار
موفقیت کسب کند .بااینهمه سختیهای کار که او خودش
آنها را قانونهای دستوپا گیر مینامد ،او را دچار مشکالت
زیادی کرده است؛ تا جایی که اآلن فقط بهخاطر فنسکشی
دور زمینش ،به ساختمانسازی غیرمجاز محکوم و  ۵۳میلیون
جریمه شده است! این طلبه جوان کار پرورش شترمرغ را
همچنان شغلی پرسود میداند؛ بهشرط اینکه بتوان از قوانین
سفتوسخت آزاد شد.
شترمرغ هنوز در ایران ناشناخته است
شما برای شروع بهکار در این شغل اول باید یک زمین داشته
باشید و مقداری هزینه اول که بتوانید با آن جوجه بخرید و
پرورش دهید و در ادامه هم به یک دستگاه جوجه کشی احتیاج

پیدا میکنید .میزان هزینه اولیه به بودجه و امکانات شما
بستگی دارد؛ اما برای خریدن یک زمین دوهزار متری حداقل به
ده میلیون و برای تهیه  ۴۰عدد جوج ه شترمرغ تقریبا به هفت
میلیون احتیاج دارید .مواد غذایی موردنیاز شترمر غها را ذرت،
سویا و یونجه تشکیل میدهد و عالوه بر آن باید در هر تن غالت،
 ۶۰کیلو هم ویتامینه اضافه کرد .ویتامینهها کمک میکند که
قبال که
شترمر غها سریعتر رشد کنند و به سن پروار برسندً .
این مکملها به غذای شترمر غها اضافه نمیشد ،سن رشد و
پروار این حیوان در ایران  ۱۴ماه بود که اآلن به هفت ماه رسیده
است .شترمرغ در ایران حیوان ناشناختهای است و پرورش آن
در کشور هنوز تخصصی نیست و بیشتر افراد سنتی کار میکنند.
چگونه از شترمرغ مراقبت کنیم؟
برای هر  ۴۰الی  ۵۰شترمرغ ،یک نفر برای رسیدگی به آنها کافی
است .شترمرغ از بهمنماه شروع به تخمگذاری میکند و تا
مهرماه و زمانی که هوا هنوز گرم است ،این تخمگذاری ادامه
تقریبا  ۴۲روز در دستگاه جوجهکشی طول میکشد که
دارد.
ً
جوجهها سرازتخم دربیاورند .باید در این قسمت مراقب رطوبت
و دمای هوا باشید .دمای هوا را بهوسیله دستگاه تنظیم
میکنید؛ اما ا گر رطوبت هوا زیاد است ،میتوانید از دستگاههای
تقریبا دو کیلوگرم
سرمایشی کمک بگیرید .هر شترمرغ روزانه
ً
غذا میخورد که این میزان در ماههای ابتدایی کمتر است .مثل
ا کثر حیوانات ،شترمرغ هم باید در فضایی تمیز و سا کت پرورش
پیدا کند و تا سهماهگی باید مستمر و روزانه به آنها رسیدگی
کرد و تا پنجماهگی هم باید در مکانی سیمانی رشد کند؛ چرا که

ممکن است گلوالی بخورد و درنهایت به خاطر انباشت این
گلوالی در رودهشان بمیرد .غذای این حیوانات باید تازه و
سالم باشد و غذای کپکزده در دسترس آنها نباشد .کسانی
که تازه کار هستند باید این نکته را بدانند که در سال اول فقط
دخلوخرجشان برابر میشود.
شترمرغ دورریختنی ندارد
پرورش شترمرغ از هر نظر سوددهی دارد .هر شترمر غ  ۸۰الی
 ۹۰کیلو گوشت و سه تا چهار کیلو روغن دارد و هر کیلو گوشت
شترمرغ  ۴۰الی  ۵۰هزار تومان است .البته روغن شترمر غ

از گوشتش هم پرطرفدارتر است و پوست و تخممر غ آنهم
قابلاستفاده است .ا گر تخمها به جوجه تبدیل شدند که
میتوان آنها را پروار کرد؛ اما ا گر این تخمها خراب بودند و
به هر دلیلی جوجه نشدند ،نگران نباشید! میتوان به روش
خاصی این تخمها را خالی کرد و از آنها برای مصارف تزیینی
استفاده کرد .البته بهصورت جدا گانه هم میتوان تخم شترمر غ
را برداشت کرد که به خاطر امگا ۶و امگا ۳زیاد آن بیشتر بهعنوان
مکمل به درد ورزشکاران میخورد .عالوه بر گوشت و روغن و
تخم شترمرغ از پوست آنهم میتوان درآمدزایی کرد.

پایگاه اطالع رسانی هرمز

پزشکی

تغذیه

مصرف روغن ماهی در دوران بارداری و کاهش
ریسک آسم کودکان

یک آزمایش بالینی جدید نشان می دهد زنانی که در طول
سه ماهه سوم بارداری خود روغن ماهی مصرف می کنند،
خطر ابتال به آسم در فرزندانشان تا یک سوم کاهش می یابد.
به گزارش خبرنگار مهر ،با توجه به تحقیق دکتر هانس
بیسگارد ،استاد دانشگاه کپنها گ در دانمارک ،روغن
ماهی سطح اسید چرب باالیی دارد اما عوارض جانبی قابل
توجهی ندارد.بیسگارد گفت« :تفسیر شخصی من این است
که روغن ماهی یک راه امن برای جلوگیری از برخی از موارد
آسم در کودکان است ».اما او همچنین گفت که سواالتی
برای مطالعات آینده وجود دارد.
مانند این که بهترین زمان شروع مصرف روغن ماهی در
دوران بارداری ،چه زمانی است؟ و چه میزان مصرفی
مناسب است؟
دکتر جنیفر وو ،متخصص زنان در بیمارستان ،Lenox Hill
در شهر نیویورک گفت« :این امکان وجود دارد که حتی دوز
پایین تر هم بتواند موثر باشد .در حال حاضر او پیشنهاد
کرد که زنان باردار در مورد اینکه آیا آنها به میزان بیشتری از
اسیدهای چرب موجود در روغن ماهی نیازدارند یا خیر ،با
پزشک خود مشورت کنند».اسیدهای چرب یافت شده در
روغن ماهی عمدتا  DHAو  EPAهستند.به گفته محققان،
در مادرانی که یک نوع ژن که باعث کاهش سطح DHA /
 EPAدر خون می شود ،دارند ،مکمل ها موثرتر هستند .به
احتمال زیاد درصد افراد دارای انواع ژن بد که باعث کاهش
سطح  DHAو  EPAمی گردد ،از یک جمعیت به جمعیت
دیگر متفاوت است.دکتر جفری بیلر ،رئیس بخش اطفال در
بیمارستان کودکان نیکالس در میامی ،اشاره کرد که مواردی
مانند سابقه خانوادگی و قرار گرفتن در معرض خطرات
زیست محیطی ،مانند دود سیگار ،از عوامل خطرساز برای
ابتال به آسم در کودکان هستند.
علمی

ریسک مرگ قلبی در کریسمس افزایش می یابد

محققان دریافته اند سرمای زمستان علت مرگ های قلبی
در سال نو و کریسمس نیست ،بلکه خود فصل تعطیالت
در این مورد نقش دارد.به گزارش مهر ،محققان استرالیایی
دریافته اند در کشور نیوزیلند ،در ماه های دسامبر و ژانویه
ریسک افزایش مرگ قلبی به مراتب بیشتر است و در این
مدت نرخ مرگ و میرها بیش از  ۴درصد افزایش می یابد.
حال آنکه هوا در نیمکره جنوبی در این ماه ها گرم است.
جوش نایت ،عضو تیم تحقیق از دانشگاه ملبودن ،در این
باره می گوید« :تاثیر کریسمس که در زمستان نیمکره شمالی
مشاهده شده در نیمکره جنوبی در تابستان مشاهده شده
است».به گفته وی« ،این بدین معناست که این ریسک با
مدت تعطیالت و بدون وابستگی به فصل مرتبط است».
به گفته محققان ،برخی افراد در طول تعطیالت درمان خود
را به تاخیر می اندازند و در نهایت به دلیل حمله قلبی در
این مدت جان خود را از دست می دهند.از جمله عوامل
دیگر تاثیرگذار در افزایش مرگ قلبی در طول تعطیالت
استرس مرتبط با تعطیالت ،تغییر در رژیم غذایی و نوشیدن
الکل ،حضور کارمندان کمتر در بیمارستان و دوری از خانه
عنوان می شود.این مطالعه شامل داده های مربوط به ۲۵
سال مرگ در نیوزیلند ( )۲۰۱۳-۱۹۸۸بود .در این مدت در
مجموع بیش از  ۷۳۸هزار مرگ اتفاق افتاده بود .از بین این
تعداد  ۱۹۷هزار نفر به دلیل مشکالت قلبی درگذشته بودند.

 5درمان خانگی فوق العاده برای ا گزمای پوستی
ا گزما یکی از مشکالت شایع در فصل سرما است و بویژه
دست افراد به شدت در معرض این بیماری قرار می گیرد
برای جلوگیری از خارش پوست از درمان های خانگی
استفاده کنید.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ در اثر ا گزما
پوست دست خشک و قرمز شده و دچار خارش و سوزش
می شود ،در اثر خارش وشکاف بین سلول های پوستی
امکان خونریزی از پوست هم ایجاد می شود که می تواند
راه ورود با کتری ها و عوامل عفونی را به بدن آسان کند.
خارش پوست در اثر ا گزما می تواند بسیار آزاردهنده باشد
و سبب اختالل در فعالیت های روزانه افراد شود ،برای
درمان این مشکل در کنار استفاده از داروهای کنترلی تحت
نظارت پزشک می توان از درمان های خانگی نیز بهره برد،
ا گزما قابل درمان نیست و تنها می توان آنها را کنترل کرد و با
شناسایی عوامل ایجاد کننده آن از بروز نا گهانی این مشکل
پوستی پیشگیری کرد.در گام اول چرب نگه داشتن پوست
می تواند مانع از تشدید عالئم ا گزما شود ،به همین دلیل
استفاده از دستکش ضد حساسیت هنگام شستشوی
ظروف  ،شستن دستها با صابون و شوینده های حاوی
مواد مرطوب کننده و استفاده از کرم های درمانی می تواند
مفید باشد.روغن نارگیل و روغن جوجوبا دو نمونه ماده
بسیار مفید برای چرب نگه داشتن پوست بدن و دستها و
جلوگیری از ایجاد ا گزما هستند ،به ویژه پس از استحمام
و شستشوی دستها با چرب کردن دستها با این روغن ها
می توانید مانع از ایجاد ا گزما در پوست بدن خود شوید،
مشروط براینکه به این دو ماده آلرژی و حساسیت نداشته
باشید.استحمام در وان حاوی بلغور جوی دوسر هم
می تواند به بهبود ا گزما کمک فراوان کند ،به این منظور
مقداری بلغور جو را در یک کیسه ریخته در مسیر جریان شیر
آب ولرم داخل وان قرار می دهید تا زمانی که رنگ آب وان
به حالت شیری رنگ درآید آنگاه به مدت  10الی  15دقیقه در
وان نشسته تا تمام قسمت های آسیب دیده با آب جوی
دوسر تماس پیدا کنند ،سپس بدون آبکشی بدن را به آرامی
با حوله لطیف خشک کنید ،به شرط نداشتن حساسیت به
جو این روش می تواند برای درمان ا گزما بسیار مفید باشد.
تحقیقات کارشناسان نشان داده است مصرف روغن ماهی
می تواند برای درمان و کنترل ا گزما در افراد مبتال بسیار مفید
باشد ،کارشناسان اعتقاد دارند روغن ماهی می تواند مانع از
خشکی و تجزیه سلول های پوستی و از بین رفتن الیه derm
پوست شود و به این ترتیب از پوست محافظت می شود.
عسل طبیعی هم به دلیل خواص درمانی فراوان می تواند
یک درمان عالی برای مشکل ا گزمای پوست بدن باشد ،قرار
دادن مقداری عسل بر روی پوست آسیب دیده به مدت 20
تا  30دقیقه سه بار در روز و شستشو با آب سرد می تواند به
سرعت ا گزما را از بین ببرد.در تمامی این درمان های خانگی
ابتدا باید نداشتن حساسیت بدن به آن مواد تست شود زیرا
ا گزما یک وا کنش سیستم ایمنی بدن و نوعی التهاب خود
ایمنی است.
پوست ومو

حمله قلبی در ارتفاعات خطرناک تر است

محققان دریافته اند زندگی در پنت هاوس می تواند موجب
ایست قلبی خطرنا ک تری شود.به گزارش مهر ،محققان در
یک مطالعه دریافتند افرادی که دچار ایست قلبی می شوند
(به این معنی که ضربان قلب شان متوقف شده است) ،ا گر
در طبقه های میانی یا فوقانی ساختمان های بلند باشند،
نسبت به کسانی که در طبقه های پایین تر هستند ،احتمال
کمتری وجود دارد که زنده بمانند.
در طول دوره مطالعه پنج ساله انجام شده در کانادا۴.۲ ،
درصد از بیمارانی که دچار ایست قلبی شده و در طبقه های
اول تا سوم بودند ،جان سالم به در بردند ،در حالی که تنها
 ۲.۶درصد از کسانی که در طبقه  ۳یا باالتر سا کن بودند،
زنده ماندند .از کسانی که باالتر از طبقه  ۱۶بودند ،کمتر از ۱
درصد زنده ماندند و در طبقه های باالتر از  ،۲۵هیچ کس
زنده نمانده بود.
دکتر رابرت سیلورمن ،استادیار پزشکی اورژانسی در دانشکده
پزشکی هافسترا نورسول در نیویورک ،که در مطالعه شرکت
نداشت ،با توجه به تحقیقات خود گفت که بیشترین تاخیر
در رسیدن به بیماران ایست قلبی معموال در ساختمان
های چند طبقه رخ داده است .موانع رسیدگی به موقع به
بیمار شامل ارتفاع و پیچیدگی طرح ساختمان ،قفل بودن
درب البی و عدم هر نوع همراهی است که می تواند حرکت
به محل بیمار را تسهیل کند.به گفته محققان ،هر چه زودتر
خدمات پزشکی و مراقبتی به یک بیمار ایست قلبی ارائه
شود ،شانس بیشتری برای زنده ماندن خواهد داشت.

زندگی

حضور بانوان
روستاییدر
گوجهچینی

گفته می شود تومورهای استخوانی تنها دو دهم درصد از انواع سرطان
ها را به خود اختصاص داده و نوعی است که به گفته کارشناسان ،به
خاطر نادر بودن موارد ابتال ،گویا بدشانس ترین ها را گرفتار می کند.
به گزارش ایرنا ،انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران روز پنج شنبه
سمینار یک روزه ای را تحت عنوان تازه های تشخیص و درمان
تومورهای استخوان با هدف شناخت و بررسی جدید ترین روش های
تشخیص و درمان بیماران دارای تومورهای اولیه استخوان برگزار کرد.
بیمارانی که سرطان آنها به گفته دکتر احمدرضا سبزاری متخصص
رادیوتراپی و انکولوژی و سخنران سمینار ،از جمله 10سرطان شایع
کشور نیست و تنها دو دهم درصد از سرطان ها را به خود اختصاص
داده است و به تعبیری آنقدر تعداد مبتالیان این سرطان کم است که
پزشکان آنان را بدشانس ترین سرطانی ها می دانند.
وی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا ،با بیان اینکه بیشتر ،افراد زیر
 20سال شامل جوانان ،نوجوانان و کودکان درگیر تومورهای استخوان
می شوند ،ادامه داد :این افراد که در سن فعال زندگی به سر می برند
برای جلوگیری از معلولیت و از دست رفتن بهترین سال های عمر خود
به طور حتم نیازمند درمان کیفی و سریعتری هستند.
**مهمترین عالئم سرطان استخوان
لنگ زدن کودکان را جدی بگیرید
دکتر سبزاری در ادامه با اشاره به مهمترین عالئم وجود سرطان
استخوان در فرد اظهارکرد:این بیماری ممکن است در اوائل واضح
نباشد اما تب مختصر ،کاهش وزن دردهای شدید استخوان های
موضعی مانند اطراف زانو و کمر حتی حین خواب و همچنین تورم
و قرمز شدن محل درد یا همان توده نشانه های اصلی وجود این
سرطان است.
این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی ادامه داد :تومورهای استخوانی
بیشتر در اندام تحتانی بدن مانند پا شایع تر و در ران نیز بیشتر شکل
می گیرد و در کودکان با لنگ زدن همراه است.
وی با اشاره به اینکه این سرطان کشنده است ،تا کید کرد :حتی
مقداری تشخیص دیر این سرطان ،انتقال سریع تومور به سایر بافت
های بدن همچون ریه و کبد را بدنبال خواهد داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه،
مهمترین علت ایجاد تومورهای استخوانی هنوز شناسایی نشده
است در عین حال نقش تغییرات سلولی در این نوع سرطان را
همچون سایر سرطان ها با اهمیت دانست و گفت :به طوریکه سلول
قابلیت تقسیم بی نهایت پیدا می کند و رشد آن دیگر قابل کنترل

سرطانی که بدشانس ترین ها می گیرند
نیست.
وی در خصوص اینکه،
چه عاملی باعث تغییرات
سلولی می شود نیز اظهار
کرد :شکل گیری تومورها
به عوامل مختلفی از جمله
وراثت ،پیشینه شغلی،
نوع تغذیه و استفاده از
دارو بستگی دارد.
دکتر سبزاری در عین حال
گفت :البته باید گفت
همه دردهای استخوان
نمی تواند ناشی از وجود
تومور استخوانی و سرطان
در بدن باشد و نباید
نگرانی ایجاد شود اما ا گر فردی چنین عالئمی داشت حتما باید برای
تشخیص و غربالگری به پزشک عمومی یا متخصص ارتوپد مراجعه
کند.
**نقش شیمی درمانی در تومورهای استخوانی
دکتر سبزواری همچنین در ادامه در خصوص نقش شیمی درمانی در
تومورهای اولیه استخوان گفت :شاید قسمت اصلی درمان تومورهای
استخوان موضعی و جراحی باشد اما بیمار برای نتیجه گیری درمانی
بهتر ،افزایش طول عمر و عوارض کمتر ناشی از جراحی نیازمند
استفاده از داروهای شیمی درمانی است.
وی ادامه داد :شیمی درمانی بیمار قبل از عمل جراحی در بیشتر موارد
به منظور از بین بردن حجم توده و همچنین پا ک شدن برخی نقاط
بدن از آن که بصورت میکروسکوپی در گیر شده است و همچنین
جلوگیری از معلولیت های ناشی از عمل جراحی مفیدتر است.
این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی در خصوص جدیدترین
دستاوردهای حوزه درمان تومورهای استخوانی نیز با بیان اینکه
در حال حاضر درمان این سرطان بصورت هدفمند انجام می شود،

مزایا و معایب تک فرزندی را بدانید
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ،داشتن تنها
یک فرزند تبعات خاصی را بدنبال دارد .یک روانپزشک با اشاره به
پیامدهای تک فرزندی برای فرزندان و والدین ،تک فرزندها را در
معرض آسیبهایی مانند انزوا و گوشه نشینی و عدم استقالل دانست
و از والدین خواست تا مهدکودک را جایگزین خواهر و برادر نکنند.
فربد فدایی اظهار داشت :پدیده تک فرزندی موجب میشود تا پدر
و مادر تمام سرمایه گذاری عاطفی خود را بر یک کودک قرار دهند و
متقابال فقط پدر و مادرش را میبیند و از داشتن تجربیات با
کودک نیز
ً
خواهر و برادر محروم میماند.
وی افزود :بخش مهمی از آموخته های کودک مربوط به تعامالت با

خواهر و برادر میشود و بر اساس آن جهان را کشف میکند.
فدایی ادامه داد :کودکان در این حالت میآموزند چگونه حرف خود
را به بزرگترها بفهمانند و نیازهای خود را مطرح کنند.
وی ادامه داد :کودکی که تک فرزند است این فرصت را پیدا نکرده و
دنیا را از افق دید پدر و مادر کشف میکند.
این روانپزشک تصریح کرد :برخی میگویند تک فرزند خود را به
مهد کودک میفرستیم تا با همسن و سالهایش تعامل اجتماعی
داشته باشد .باید گفت زندگی  24ساعته با برادر و خواهر و پیوند
عاطفی ناشی از آن با مهد کودک قابل جبران نیست و مهد کودک
معموال پدر و مادر
نمیتواند جای خواهر و برادر را بگیرد .وی افزود:
ً

نبایدهای پس از غذا
بسیاری از مردم در سراسر جهان عادت دارند که بالفاصله پس از صرف
وعده غذایی ناهار یا شام دراز کشیده و مشغول تماشای تلویزیون
شوند .اما این عادتی ناسالم محسوب می شود.
عصر ایران نوشت :بسیاری از مردم در سراسر جهان عادت دارند که
بالفاصله پس از صرف وعده غذایی ناهار یا شام دراز کشیده و مشغول
تماشایتلویزیونشوند.امااینعادتیناسالممحسوبمیشودومی
تواند سالمت ما را تحت تاثیر قرار دهد.
بی تحرکی و لم دادن پس از صرف غذا تنها عادت بدی نیست که مردم
دارند و در ادامه با چند کاری که نباید پس از غذا خوردن انجام دهید،
بیشترآشنامیشویم.
سیگار کشیدن
ا گرچه مردم از مضرات سیگار کشیدن برای سالمت کلی خود آ گاه
هستند ،اما همچنان این کار را ادامه می دهند و حتی آن را پس از صرف
یک وعده غذایی انجام می دهند .ا گر قادر به ترک سیگار نیستید ،بهتر

است پس از غذا خوردن چند ساعت صبر کنید و سپس سیگار بکشید
زیرانیکوتینموجوددر آنباا کسیژناضافیموردنیاز برای گوارشپیوند
تشکیل می دهد و از این رو ،بدن مواد سرطانزای بیشتری را نسبت به
حالت عادی جذب می کند .چندین مطالعه نشان داده اند که سیگار
کشیدن پس از یک وعده غذایی می تواند معادل کشیدن  ۱۰نخ سیگار
به طور همزمان باشد .افزون بر این ،این کار خطر ابتال به سرطان های
روده و ریه را افزایش می دهد.
میوهخوردن
ا گر قصد دارید میوه بخورید بهترین زمان برای انجام این کار پیش از
یک وعده غذایی و با معده خالی است زیرا گوارش میوه به آنزیم های
متفاوتینیاز داردوقندهایسادهموجوددر میوهبهزمانبیشتریبرای
جذب کاملنیاز دارند.افزونبراین،هنگامی کهمعدهخالیاست،شما
از تمام مواد مغذی ،فیبر و قندهای ساده موجود در میوه بهره خواهید
برد .در مقابل ،مصرف میوه در زمانی نزدیک به یک وعده غذایی یا پس

گفت :طبق این روش درمان
پس از شناسایی ذرات و
ملکول های ایجاد کننده
تومورهای سرطانی صورت
می گیرد.
وی با اشاره به مزایای درمان
و از بین بردن هدفمند
تومورهای سرطانی گفت :در
این روش تنها تومور تحت تاثیر
دارو قرار گرفته و ضمن اینکه
نیاز به عمل جراحی برای بیمار
کمتر می شود ،تومور ها نیز
دقیق تر از بین خواهند رفت.
اما دکتر سبزاری در خصوص
تفاوت درمانی تومورهای
استخوانی در کشورمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیز با اشاره
به مشکل دسترسی بیماران سرطانی به داروهای جدید درمانی
گفت :عدم پوشش بیمه ای این داروها و تهیه آزاد آن هزینه درمانی
بیماران به خصوص مبتالیان به سرطان های پیشرفته را افزایش داده
است.
**تاخیر در درمان این سرطان مساوی با از دست دادن نیروی
جوان جامعه
دبیر انجمن کلینیکال انکولوژی ایران نیز در این سمینار در سخنانی
با بیان اینکه ،سرطان استخوان در کشور از شیوع باالیی برخوردار
نیست در عین حال با اشاره شیوع بیشتر این بیماری در بین نوجوانان
و جوانان اظهارکرد :تاخیر در درمان این بیماری از دست رفتن نیروی
جوان و فعال آینده کشور را بدنبال خواهد داشت.
دکتر حسین فودازی در سمینار یک روزه تازههای تشخیص و درمان
تومورهای استخوان اظهار کرد :استئوسارکوم و سارکوم یوئینگ از
شایعترین تومورهای استخوانی دوره نوجوانی و جوانی است که به
راحتی حتی با تصویر برداری ساده قابل تشخیص هستند .تشخیص

به موقع این تومورها از متاستاز و انتشار تومور به سایر اندامها و ریهها
جلوگیریمیکند.
این متخصص کلینیکال انکولوژی در ادامه تصریح کرد :کندروسارکوم
از جمله تومورهای استخوانی در سنین میانسالی است که به صورت
نادر بروز مییابد.
وی با بیان اینکه ،گام نخست برای درمان تومورهای استخوانی
جراحی است در عین حال گفت :در گذشته به دلیل جلوگیری
از انتشار تومور ،جراح ناچار بود عضو درگیر را قطع کند اما امروزه
خوشبختانه با پیشرفت دانش انکولولوژی ،تشخیص و مراجعه
زودهنگام ،این بدخیمی هابه موقع شناسایی و درمان میشوند و در
نتیجه در ا کثر موارد جراحی منجر به قطع عضو نخواهد شد.
این متخصص کلینیکال انکولوژی ادامه داد :امروزه با انجام شیمی
درمانی و رادیوتراپی نیز میتوان بسیاری از بیماران را درمان کرد
بنابراین انجام یک کار تیمی بین جراحان ارتوپدی ،کلینیکال
انکولوژیستها میتواند منجر به بهبودی قطعی بیمار شود.
فودازی در خصوص تاخیر در مراجعه اولیه بیمار هشدار داد و تا کید
کرد :ا گر افراد با تاخیر به پزشک مراجعه کنند ،تومور به سایر استخوان
ها و ریههای فرد منتشر میشود که متاسفانه کاهش طول عمر را
بدنبال خواهد داشت.
** بهترین شیوه درمانی تومورهای استخوان
دبیر علمی سمینار یکروزه تازه های تشخیص و درمان تومورهای
استخوان نیز با اشاره به این که این تومورها به دو دسته خوش خیم
و بدخیم تقسیم می شوند ،به خبرنگار ایرنا گفت :مبتالیان تومورهای
بدخیم دو دهم درصد از مجموع سرطان ها را به خود اختصاص می
دهند اما متاسفانه تومورهای خوش خیم بدون عالمت هستند و
تعداد مبتالیان آن نیز مشخص نیست.
دکتر مرضیه لشگری با تا کید بر اینکه تومورهای بدخیم استخوانی
نیازمند درمان خاص می باشند ،گفت :در گذشته این بیماران برای
درمان جراحی صورت می گرفت که گاها با قطع عضو بدن نیز همراه
بود اما در حال حاضر استفاده از روش های ترکیبی درمانی رادیوتراپی
همراه با شیمی درمانی نتایج بهتری از جمله آسیب دیدگی کمتر بیمار
را بدنبال خواهد داشت.
وی همچنین در خصوص بهترین روش درمانی بیماران مبتال
به تومورهای استخوان نیز با اشاره به اینکه شکل گیری تومور در
بیماران متفاوت است در عین حال ترکیب جراحی با شیمی درمانی و
رادیوتراپی را بهترین شیوه درمانی این نوع بیماران عنوان کرد.

نسبت به کودک تک فرزند بیش از حد توجه میکند و این کودکان
متکی به والدین بار می آیند .در این حالت تمام خواسته های
کودک برآورده میشود و این موضوع سبب میشود که کودک آموزش
اجتماعی الزم را نبیند .وی ادامه داد :مسئله رقابت بین خواهر و
برادرها برای آموزش در دوران بزرگسالی و برخورد با مسائل جامعه
مؤثر است .این روانپزشک گفت :اینکه چگونه با رقابت و حسادت
کنار بیایند و آن را دفع کنند در پرتو ارتباط با خواهر و برادر ایجاد
میشود .فدایی اظهار داشت :حتی داشتن دو فرزند از یک جنس
نیز مشکالتی در پی خواهد داشت.بر این اساس فرزندان پسری
که تنها یک برادر دارند از درک ظرافتهای دختران بیبهره میمانند.
دختران نیز در صورتی که تنها یک خواهر داشته باشند نمیتوانند با
رفتار و روحیات پسرها آشنا شوند .این فرزندان در زندگی زناشویی
خود نیز دچار مشکل میشوند .وی افزود :آموزشهای مربوط به
شناخت و تعامالت به بازیها مربوط میشود.تک فرزندها به بازیهای

انفرادی گرایش پیدا میکنند و تماشای تلویزیون و بازی با رایانه
را نسبت به بازیهای گروهی ترجیح میدهند که این ویژگی انزوا و
گوشهنشینی را همراه خواهد داشت .این روانپزشک اظهار داشت:
تک فرزندها هرگز یاد نمیگیرند که باید مستقل باشند و وقتی بزرگتر
میشوند از دولت انتظار دارند که برای آنها شغل ایجاد کرده و در
کسب برخی ملزومات آنها را یاری کند .این متخصص بهداشت روان
گفت :واقعیت این است که پدران و مادران دارای تک فرزند هم با
مشکالتی مواجه خواهند بود زیرا در وجود دو جنس ویژگیهایی
وجود دارد که والدین با داشتن یک فرزند از آن محروم میمانند.وی
خاطرنشان کرد :پدران به طور ذاتی به دختران و مادران به پسران
عالقه دارند بنابراین داشتن هر دو جنس میتواند این نیاز را برآورده
سازد .همچنین پدران و مادران دوست دارند ویژگیهای دوران
کودکی خود را در فرزندانشان بازسازی کنند که در صورت نداشتن
فرزند از یک جنس نوعی نارسایی در والدین ایجاد میشود.

از آن می تواند به آروغ زدن ،سوزش سر دل ،سوء هاضمه و بسیاری
ناراحتیهایدیگرمنجرشود.
خوابیدن
ا گر بالفاصله پس از یک وعده غذایی به خواب بروید ،احتمال تجربه
نفخ ،ناراحتی و الگوهای خواب عجیب نیز افزایش می یابد زیرا سوزش
معدهدر طولشبرابههمراهدارد.نتایجیکمطالعهنشاندادافرادی
که پس از صرف غذا مدت زمان بیشتری پیش از به خواب رفتن صبر می
کنند،احتمال کمتریداردسکتهمغزیراتجربه کنند.برهمیناساس،
چندساعتپیشاز خوابنبایدغذایسنگینبخورید.
دوش گرفتن
هرگز بالفاصله پس از صرف یک وعده غذایی دوش نگیرید زیرا جریان
خون به سمت دست ها ،پاها و بدن افزایش می یابد و از این رو ،میزان
جریانخونبهسمتمعده کاهشمییابد.در نتیجه،سیستم گوارش
تضعیف و ناکارآمد می شود و این شرایط به درد معده منجر می شود.
چاینوشیدن
بالفاصله پس از صرف یک وعده غذایی چای ننوشید زیرا در جذب

آهن اختالل ایجاد می کند .اسید تانیک موجود در چای با پروتئین و
آهن پیوند تشکیل می دهد و از جذب موثر آنها توسط بدن جلوگیری
می کند .کمبود آهن در بدن انسان می تواند به کم خونی یا آنمی منجر
شود و از این رو ،درد سینه ،سردی دست ها و پاها ،شکنندگی ناخن
ها،بیاشتهایی،پوسترنگپریده،خستگیشدید،ضعفوسرگیجه
را موجب شود.

با این معجون خانگی حتی یک تار مو هم
از سرتان کم نمیشود
برخی از ترکیبات خانگی قوی تر از شامپوی های گرانقیمت
می توانند موهای ریخته را دوباره برگردانند و زیبایی و
جوانی را به شما هدیه کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛
ریزش مو یکی از دغدغه های فکری هزاران نفر در کشورهای
مختلف جهان است که استفاده از انواع داروها و شامپوها به
یک تجارت پرسود برای تاجران تبدیل شده ،ریزش مو برای
هر فردی به ویژه خانم ها می تواند ناراحت کننده باشد اما
می توان با استفاده از یک محلول خانگی بسیار موثر که از
مواد طبیعی و گیاهان دارویی ساخته شده ریزش موها و
طاسی را به سرعت برطرف کرد.برای تهیه این روغن تنها به
این مواد نیاز دارید :مقداری روغن نارگیل 5 ،الی  6حبه سیر
و یک پیاز کامل.ابتدا در ظرفی پیاز و سیر را به قطعات بسیار
ریز تقسیم می کنید ،در ظرفی دیگر روغن نارگیل را حرارت
داده تا حالت مایع پیدا کند ،در این زمان پیاز و سیر را به
روغن نارگیل اضافه می کنید و اجازه دهید برای مدت  5الی
 10دقیقه این مخلوط بجوشد ،آنگاه حرارت را خاموش کرده
تا محلول درمانی خنک شود.
نحوه استفاده از محلول :قبل از استحمام پوست کف سر و
ساقه موها را به این محلول آغشته کرده اجازه دهید برای
یک ساعت روی سر قرار داشته باشد ،آنگاه توسط یک
شامپو آن را پا ک کنید .با تنها چند بار استفاده از این محلول
شاهد اثر خارق العاده و منحصربفرد آن بر روی موهای سر
خود و افزایش زیبایی و طراوت موهای خود می شوید.بوی
احتمالی سیر و پیاز در صورت استفاده ازشامپو به سرعت
برطرف می شود اما اثر بی نظیر محلول بر سالمت موها
باعث می شود تا شما بوی آن را نادیده بگیرید.
سالمتی

تغذیه حرف اول را در بروز سرطان میزند

یکی از اصلیترین دالیل تشکیل تومور در بدن به ویژه
سرطانهای گوارش تغذیه ناسالم است که این موضوع
باید علتیابی شود.حلیمه عالی مشاور وزیر بهداشت در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت :امراض غیر وا گیر
مثل دیابت ،فشار خون و آرتروز شایعترین بیماریهای
داخلی محسوب میشوند که متاسفانه به واسطه سبک
غلط زندگی همانند کمتحرکی در حال افزایش هستند.وی
افزود :دیابت ،فشار خون و آرتروز پس از مدتی فرد را دچار
عوارض می کند که شایع ترین آن مشکالت کلیوی ،چشمی
و مشکالت اسکلتی است که به دنبال نوروپاتی های (
گز گز شدن) ایجاد شده در بیماران ممکن است منجر به
قطع عضو شوند؛ مسئله ای که در قلمرو علوم توانبخشی
قرار دارد.مشاور وزیر بهداشت بیان کرد :بی تحرکی ،نوع
سبک زندگی ،روش تغذیه ای نامناسب ،مصرف بیش
از حد نمک و قند از عواملی هستند که موجب افزایش
شیوع بیماری های غیر وا گیر می شوند.عالی با بیان اینکه
تغذیه در ایجاد سرطان ها حرف اول را می زند ،تا کید کرد:
با توجه به غیر ارگانیک بودن بیشتر غذاها ،مسئله تراریخته
بودن برخی مواد تغذیه ای آمار سرطان ها خصوصا سرطان
های گوارش افزایش یافته که باید مسئله سرطان به صورت
ریشه ای علت یابی شود.وی اظهار داشت :تغییر در سبک
زندگی ،استفاده از غذاهای سالم ،انجام تحرک های مفید
و ورزش های سبک  20دقیقه در روز یا یک و نیم ساعت
در هفته باعث می شود بسیاری از مشکالت جسمی ما
و به دنبال آن اختالالت روحی درمان شوند.مشاور وزیر
بهداشت در خصوص نقش آلودگی های محیطی در
ایجاد بیماری های غیروا گیر یادآور شد :سموم ناشی از
آالیندههای خودرو در شهرهای مرکزی و طوفانهای
خا ک در مناطق جنوبی کشور از شایع ترین دالیلی
هستند که منجر به ایجاد بیماری های ریوی شده است.
طب

گیاهی دارویی که آرامش را به شما هدیه میکند

یک پژوهشگر طب سنتی در مورد فواید مصرف گیاه و
دمنوش اسطوخودوس در فصل زمستان توضیح داد.
اصغر عباسی پژوهشگر طب سنتی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه برگهای سبز رنگ گیاه
اسطوخودوس باریک  ،دراز و پوشیده از گلهای سفید
پنبهای است ،گفت :گلها و سر شاخههای گلدار گیاه
اسطوخودوس قابل استفاده برای درمان بیماری ها و
حساسیت ها است.
عباسی با بیان اینکه گیاه اسطوخودوس ،یگ گیاه
آرامشبخش است ،گفت :مصرف این گیاه باعث درمان
بیماری هایی مانند سردرد ،استرس ،اضطراب ،تشنج،
معده ،دستگاه عصبی ،اسپاسمهای عضالنی ،سوء
هاضمه ،سرگیجه ،رفع بیخوابی و بی اشتهایی می شود.به
گفته این پژوهشگر طب سنتی ،مصرف گیاه اسطوخودوس
در فصل زمستان باعث تعریق زیاد بدن می شود.وی با
بیان اینکه رشد گیاه اسطوخودوس به شرایط محیط و نوع
خا ک بستگی دارد ،تا کید کرد :در بیمارستانهای کشور
انگلستان ،برای اینکه بیماران راحت تر بخوابند محتویات
بالش آنها را با گیاه اسطوخودوس پر می کنند.عباسی درباره
عصاره چای کیسه ای و روغن این گیاه ،بیان کرد :نوشیدن
روزانه یک فنجان از چای یا دمنوش گیاه اسطوخودوس
در درمان بسیاری از بیماری ها و ضدعفونیکردن زخمها و
جراحات مفید است.به گفته این پژوهشگر طب سنتی ،به
دلیل اینکه این گیاه دارای بوی مطبوع است در تهیه عطر از
آن استفاده می شود.

