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تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

استفاده از قرص کالژن و کرم
دور چشم آری یا نه ؟
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست ومو و زیبایی

سالمت

آیــا می توانــم از قــرص های کالژن ســاز
اســتفاده کنم؟ از چه ســنی می تــوان این
قرص را مصرف کرد؟ محدودیت ها و زمان
مصرف این قــرص را بگویید .آیا دوره های
مصرف این قرص  28روزه اســت .در طول
ســال چه مقــدار از آن مــی توان اســتفاده
کرد؟
معمــوال از  25ســالگى مــي توان شــروع كرد
عــوارض چندانــى نــدارد.در مــوارد كمــى
اسهال ،احساس پرى و سنگينى در شكم و به
ندرت راش و حساســيت پوستى دارد .كالژن
خوراكى افــزون بــر بهبــود ناخن و پوســت بر
روحيه ،كاهش استرس ،گوارش ،تنظيم وزن
بدن هم تاحدودى تاثير دارد .
 ۳۰ســاله ام و اصال زیر چشــمم چروک
نــدارد ولی خواســتم بــرای پیشــگیری از
کرم دور چشــم اســتفاده کنم اما از وقتی
این کرم را استفاده کردم اتفاقا خطی زیر
چشمم ظاهر شد ،علت چیست؟
کرم ها معموال برای پیشگیری هستند چروک
را از بیــن نمــی برنــد ولی چــروک هــم ایجاد
نمی کننــد و فقط رونــد چروک شــدن را کند
می کنند.

فرنگیس یاقوتی
مترجم

بهداشــت لباس زیربخش مهمی
از ســامت خانمها را تحت تاثیر قــرار میدهد
اما شاید افراد کمی درباره آن اطالعات داشته
باشــند .تحقیقات زیــادی در دنیا در بــاره این
موضوع انجام شده است که در زیر بخشی از آن
را مرور می کنیم :

درصورتتشخیصندادنبهموقع چسبندگیرحم
ممکناستبهنازایییاسقطهایمکررمنجرشود

پزشکی

چسبندگیهای شــایع در زنان چند دســتهاند؛ یکی چســبندگی داخل رحم است

و دیگری چســبندگی در داخل لگن .چســبندگی نوع اول اگر در رحم اتفاق بیفتد
زنان ممکن است دچار نازایی شوند ،چرا که بافت داخل رحم محل النهگزینی جنین

است و با آسیب دیدن آن خطر نازایی به وجود میآید .همچنین ممکن است موجب

سقطهای مکرر یا دردهای زیر شکم یا قطع قاعدگی شود.
چسبندگی نوع دوم
آن چســبندگی کــه بیــن مــردم مصطلــح اســت در واقع
چســبندگی لگن اســت که در اطراف رحم یا بیــرون از آن
اتفاق میافتد کــه بین رحــم ،تخمدانها ،جــداره روده و
جدارهشکمیاجدارهلگنچسبندگیایجادمیکند.بازهم
عفونتها در صدر علل به وجود آمدن این عارضه هستند.
عفونتهای ناشی از میکروب «کالمیدیا» یکی از علتهای
این چسبندگی است .چسبندگی داخل رحمی در شرایط
معمولی برای هیــچ زنی اتفاق نمیافتد ،چرا که پوشــش
درونی رحم یا مخاط آندومتر به طور طبیعی و مرتب ایجاد
میشود و ریزش میکند که باعث به وجود آمدن قاعدگی
میشــود .اما گاهی اوقات تحت شــرایطی ایــن مخاط از
بین میرود و کمکم به دلیل فقدان آندومتر ،قسمتهای
مختلف داخلی رحم به هم میچسبد که به اصطالح به آن
«نشانگان آشرمن» گفته میشود.
بیماریهایی که میتواند ابتال به چسبندگی رحم
را زیاد کند
یکــی از بیماریهایــی کــه میتوانــد احتمــال ابتــا بــه
چســبندگی رحم را زیادکند آندومتریوز اســت که در این
بیماری ،بافت داخل رحم بیرون از رحم ایجاد میشــود و
ی زیادی را داخل لگن ایجاد کند.
میتواند چسبندگ 
در عفونتهای ناشــی از بیماری ســل و نیز در کسانی که
آپاندیسیت کهنه دارند و دیر به آن رسیدگی شده یا سوراخ

شده است ،همچنین در زنانی که اعمال جراحی شکم 
ی
داشــتهاند یا به عنوان نمونه ،رودهشان مورد جراحی قرار
گرفته ،ممکــن اســت چســبندگی در لگن و شــکم ایجاد
شــود .ایجــاد بیماریهای شــکمیمانند آپاندیســیت در
افراد اجتنابناپذیر است و هیچکس نمیتواند جلوی آن
را بگیرد ولی توصیه میکنیم که برای هر نوع بیماری ،هر
چه زودتر اقدام و از پیشرفت آن جلوگیری شود.
دالیل ایجاد چسبندگی
ایجــاد هر گونه آســیب ،زخم یــا عفونتی در داخــل دیواره
رحــم میتوانــد بهانهای بــرای آغــاز چســبندگی رحمی
باشــد .به عبارتی ،چســبندگی رحم بــه موقعیتی اطالق
میشود که در بافت دیواره پوششی رحم ،زخمهایی ایجاد
شــود .چســبندگی رحم اغلب بعد از زخــم در حفره رحم
مانند اتساع و کورتاژ اتفاق می افتد که برای ختم حاملگی
یا ســقط جنین ،خون ریزی بیش از حد رحم بعد از زایمان
یا دیگر شرایط ژنتیکی ایجادمی شود .دالیل دیگر ممکن
است مربوط به جراحی های سرپایی باشد که بافت هایی
مانند پولیپ یا فیبروم یا آندومتریت (عفونت الیه رحم) را از
بین می برد .شرایط درمان چسبندگی رحم با فیبروم های
رحمی یا پولیپ های آندومتر متفاوت است.
عالیم چسبندگی رحم
زنان مبتال به چسبندگی رحم ممکن است هیچ عالمتی را
تجربه نکنند اما برخی از خانم ها فقط ممکن است چرخه

قاعدگی نامنظم ،خون ریزی ســبک یا نداشتن قاعدگی
را تجربه کنند.
مهم ترین پیامد چسبندگی رحم
از مهم ترین آثار چســبندگی رحم می توان بــه ناتوانی در
بارداری یا سقط مکرر اشاره کرد .در موارد نادرتر ،ممکن
است جریان قاعدگی توسط چسبندگی ها مسدود شود و
باعث درد لگن یا دیسمنوره (دوره های قاعدگی دردناک)
شود.
راه های تشخیص چسبندگی رحم
چســبندگی رحــم معمــو ًال بــا روش اشــعه ایکــس بــه نام
هیستروســالپنگوگرام ( )HSGتشــخیص داده می شــود
که از یک ســوند کوچک کــه در دهانه رحم قــرار می گیرد
برای پمپ کردن رنگ داخل رحم اســتفاده می شــود .در
سونوگرافی شــور ،یک محلول شــور در داخل حفره رحم
وارد و سونوگرافی انجام می شود که می تواند چسبندگی
را نیز تشخیص دهد .همچنین با هیستروسکوپی می توان
چسبندگی داخل رحمی را تشخیص داد.
درمان
بــه طــور کلــی از هیستروســکوپ بــرای از بیــن بــردن
چســبندگی داخــل رحمی اســتفاده مــی شــود ،اگرچه
هنوز داده هــای زیــادی وجود نــدارد که اثبــات این روند
احتمال ســقط جنین را کاهش می دهد.در موارد شدید،
ممکن اســت بیش از یک روش برای درمان موفقیت آمیز
چســبندگی رحم انجام شــود .افزون بر این ،ممکن است
پزشــک بــرای جلوگیــری از ایجاد دوبــاره چســبندگی،
هورمــون یــا ( NSAIDSداروهــای ضــد التهابــی غیــر
استروئیدی) تجویز کند و گاهی اوقات جراح ممکن است
توصیه کند که یک ســوند پالستیکی ســاختاری را درون
رحم برای چند روز یا حتی چند هفته نگه دارید تا دیوارها
حفظ شود.

خواص گیاهان

آیا ادویهجات هم فاسد میشود؟
ادویههایکی از پرکاربردترینچاشنیها
برایخــوشطعم و دلچســبتــر کردن
غذاهابهشمار می رود.
طولعمر ادویهجاتو گیاهانخشــک
بــه نوع آمــاده ســازیو نحــوه نگهداری
شانمربوط میشود.ادویهخرد شده،
ادویه جات کامل وگیاهان خشکشده
هر کــدامبــهنحــوی عمرشــان افزایش
می یابد .ادویه جات کامــل مانند چوب

میخــکو دارچیــن کهبــه همان شــکل
کاملو طبیعی خود خشــک شده است
طولعمر بیشتری دارد.
اینادویهجــات کامل را قبــل از این که
بــیخاصیــت شــود میتوانیــد چهــار تا
پنج ســال نگهداری کنید .در این میان
یک اســتثنا وجود دارد و آن فلفل کامل
اســت که حدود پنج تا شــش سال دوام
میآورد.

آشپزی من
آشپزی من

ادویهای که خوبخــرد و تبدیل به پودر
شــده ،ماننــد جــوز هنــدی ،دارچیــن،
زیره ســبز و کاری ،دو تا ســه ســال قابل
استفاده است.
گیاهــانو ســبزیجات خرد شــده مانند
ریحان ،جعفــریو پونه کوهی دو تا ســه
ســال دوام دارد .اگــر در همــانشــکل
طبیعی خود خشــک و نگهداری شــود،
ممکن اســت کمیبیشــتر حدود ســه یا

ت

رفن

دها

اجاق گاز ایده خوبینیست ،چون گرما
ســرعت در هم شکستن ســاختار ادویه
جــاتو ســبزیجات خشــک شــده را باال
میبــرد .همچنین خشــک نگه داشــتن
ادویه جاتو گیاهانخشــک شده عطر
و طعم شــان را برای مدت زمان طوالنی
تری قوی نگه میدارد.
کاهــش رطوبتخــارج از بطر یهــا نیز
به کاهش خطر خرابیکمک میکند.

چهار سال عمر کند.
بســیاری از دانهها ماننــد رازیانه حدود
چهار ســال عمر میکند .دانه کنجد در
این میــان استثناســتو بایدپــس ازدو
سال به دور انداخته شود.
بــرایاین کــهعمــر ادویــهجــات را باال
ببریم ،آنها را در جاییخشــک و خنک
نگهداری کنید مانند یک گنجه .ذخیره
سازی ادویه جاتدر قفسهای نزدیک به

سالمت

کاهشدمایبدنانسانطی 2قرنگذشته

فوتوفنتهیهخمیرپیتزایعالی

۲

درستکردنیکپیتزابارنگقهوهایطالییخوشرنگوپنیری
که کامل و درست ذوب شده باشد به نظر سخت است اما درست
کردناینپیتزانیازبهدقتوتوجهبهمیزانحرارتفریامدتزمان
همزدنخمیردارد.برایتهیهیکپیتزایخوببایدخمیرخوب
داشتهباشید.پسمواردزیررابهیادداشتهباشید:
خمیررازیادهمنزنید
مواد خمیررا داخل ظرف مخلوط کن بریزیــد و فقط تا زمانی که
مواد با هم مخلوط شــوند ،دستگاه را روشــن بگذارید .ورزدادن
بیشازحد،خمیرراسفتوخشکمیکند.
خمیرراصافومساویپهنکنید
ابتدا خمیر را به شــکل توپ در آورید ،سپس به آرامی پهن کنید.
وقتــی خمیــر را به صــورت دایــره در مــی آوریــد ،خیلــی راحت
می توانید در ســینی دایره ای پیتزا پهن کنید .بعد از پهن کردن
خمیر ،با اســتفاده از غلتک ،آن را کامال صاف کنید .سعی کنید

فشار دستتان یکسان باقی بماند تا ضخامت خمیر در همه جای
ظرفیکنواخت باشد.
خمیررابیشازحدنازکنکنید
اگر خمیر بیش از حد نازک باشد توانایی نگه داشتن سس ،پنیر
پیتزاودیگرمخلفاترانخواهدداشت.بنابرایناگرضخامتخمیر
مناسبباشد،طبیعتابرشهایپیتزاعالیخواهدبود.
خمیررازیادنپزید
یکی از دالیل خشک شــدن خمیر پیتزا ی آماده این است که در
مدتزمانطوالنیمیپزدراهحلیبرایخشکنشدنآنبرایتان
آوردهایم.ابتداظرفمدنظرتانراچربکنیدوبعدخمیرپیتزای
آماده را داخل آن قرار بدهید سپس روی آن سس گوجه به میزان
زیادورویآنپنیرپیتزاوسپسموادپیتزارابریزیدودوباره بهمقدار
زیادپنیربیفزایید وداخلفرازقبلگرمشدهقراربدهیددمایفر
رازیادکنیدودرمدتزمانکمیآنرابپزید.

بانوان

بهداشت لباس زیر

محققان دانشــگاه اســتنفورد با مطابقــت دادن
مجموعهای از اطالعات مربوط به سالمت به این
نتیجه رســیدند که دمای بدن افراد در طول قرن
گذشــته کاهش یافته اســت.به گزارش ساینس
دیلی ،محققان ســه مجموعه متمایز از دادهها را
کهمربوطبهسهدورهتاریخیمختلفبودند،مورد
تجزیهوتحلیلقراردادند.درنتیجهاینتحقیقات
مشخصشددمایبدنزنانبهمیزان۰/۳ودمای
بدن مردان به میزان۰/۶درجه ســانتی گراد در
مقایســه با دمای بدن شــهروندان آمریکا در قرن
نوزدهممیالدیکاهشیافتهاست.

اینموضوعکهدمایطبیعیبدنانساندرحدود
۳۷درجه ســانتی گراد اســت ،اولین بار توســط
یک پزشــک آلمانی در ســال  ۱۸۵۱مطرح شد
و تا حدی مــورد پذیرش قرار گرفت کــه به عنوان
معیاری برای سالمت مورد استفاده متخصصان
قرارمیگیرد.
با وجود این ،اکنون مشــخص شــده است که این
واقعیت تثبیــت شــده در واقع صحیح نیســت یا
به عبارت دقیقتر بدن انســانها در طــول زمان
خنکتر شده است .گزارش کامل این تحقیقات
درنشریه eLifeمنتشرشدهاست.

منابع  :بیتوته ،دکتر سالم ،نی نی بان

از  13سالگی تا االن که  15سالمه بر اثر
استرس و فشار های روحی و روانی بیش از
حد زیاد موهای جلوی سرم  2سانت عقب
رفته اســت و هنوز موهای ضعیفی در این
ناحیه ها وجود دارد.
در این حالت ممکن اســت ریزش مو نداشــته
باشید ولی تار مو به شدت ضعیف و نازک شده
است و باعث می شود که موها کم پشت به نظر
برسند ،بهتر است زیر نظر متخصص از تقویت
کننده استفاده کنید.

عالیم و درمان
چسبندگی رحم

بهداشت

 ۱لباسهای زیر از جنس الیاف طبیعی
انتخاب کنید
آیا شما میدانید بعضی از الیاف و پارچهها برای
لباس زیر مناسبتر است؟ با توجه به حساسیت
و احتمال بروز عفونت ،جنس لباس زیر بســیار
اهمیت دارد .مثال لباس زیر از جنس پنبه برای
جلوگیری از عفونت بهترین است.
لباسهای زیر ازجنس الیاف مصنوعی رطوبت
را در خود نگه میدارد و فضای مناســبی برای
رشد باکتری و عفونت ایجاد میکند در نتیجه
بهتر اســت اصــا از ایــن الیــاف در لبــاس زیر
استفاده نشود.
 ۲روزی یک بار لباس زیر خود را عوض
کنید
پزشکان میگویند شــما میتوانید تا دو روز از
یک لباس زیر اســتفاده کنید اما بهتر است هر
روز لبــاس زیر خــود را عوض کنیــد و لباس زیر
استفاده شــده را با مواد شــوینده کامال شست
و شو دهید.
 ۳لبــاس زیر مناســب بــا انــدازه خود
انتخاب کنید
لباسهــای زیــر بســیار تنگ یا بســیار گشــاد
مناســب نیســت و بهترین کار این است لباس
زیــری را انتخــاب کنید کــه کامال اندازه شــما
باشد.
 ۴بــرای شســت و شــوی لباسهــای
زیرازصابونهای ضد آلرژی استفاده کنید
صابونهــای ضد آلرژی برای شســت و شــوی
لباسهــای زیر بهترین گزینه اســت زیــرا مواد
شوینده معمولی ممکن اســت باعث خارش یا
عفونت یا سوزش و آلرژی شود .لباسهای زیر
را جدا از دیگر لباسها و با آب داغ بشویید و بعد
از شست و شو و خشک شدن ،آنها را در معرض
نور خورشــید قرار دهید و در نهایت بهتر است
لباسهای زیر را اتو کنید.
 ۵بیشتر از یک ســال از یک لباس زیر
استفاده نکنید
با وجود شســت و شــو و رعایت بهداشــت بهتر
است از یک لباس زیر بیش از یک سال استفاده
نکنید و بعد از یک ســال آن را با یــک لباس زیر
جدید جایگزین کنید.
منبعhealthline. :

بیشتر بدانیم
عوامل ایجاد لک های پوستی را بشناسید
عوامل زیادی از جمله اشعه فرا بنفش،باال رفتن سن،
بیماری های مزمن کلیه و کبد ،جای آکنه ،بارداری،
بیماریهایپوستیاگزماودرماتیت،کمبودویتامین
و بیماری های دستگاه گوارش می تواند باعث ایجاد
لک های پوستی شود .متاسفانه لک های پوستی به
راحتی از بین نمی رود اما راهکارهایی برای کم رنگ
شدن و از بین رفتن آن ها وجود دارد :
قبلاستفادهازمحصوالتابتداپوستخودرابررسی
کنید که به محصول حساسیت نداشته باشید برای
این کار مقــداری از مواد را روی پوســت دســت خود
امتحان کنید بعد از یک روز اگر واکنش نشان نداد،
می توانید از آن استفاده کنید.
قبل از شــروع ،مقــداری نمک نرم یا شــکر بــا روغن
مخلوط کنید و این اســکراپ را به آرامی روی پوست
خود بــا حــرکات دورانی دســت بمالید(.اســکراپ
در اطراف چشــم اســتفاده نشود) ســپس با آب گرم
بشویید.
چند پیشنهاد
لیمو
آب لیمو بهترین ماده برای روشــن شدن ،پاک سازی
و ضد عفونی پوست شماست .فقط مراقب باشید که
پوستتانبهمرکباتحساسیتنداشتهباشد.آبلیمو
را با خامه ترش یا عســل مخلوط کنید و مستقیم روی
پوستبمالیدبعداز10دقیقهصورتخودرابشویید.
جوش شیرین
جوش شیرین یکی دیگر ازموادی است که می توانید
آن را با آب لیمو مخلوط کنید و به پوست خود بمالید.
پیاز
پیازحاوی گوگرد و ویتامین cاســت که به بازسازی
پوســت ،رهایی از لک های پوســت ،برطرف کردن
چروک ها و مقابله با آکنه و دیگر عیوب پوستی کمک
می کنــد .آب پیاز قرمــز را روی نواحی مــد نظر قرار
دهید و بعد از  10دقیقه با آب خنک بشویید.

