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سالمت

   روزنامهصبحایران

چهارشنبه   24آبان  26 .  1396صفر    .  1439شماره 19684

هر نوع زخمی که با گذشت بیشتر از۱۴روز بهبود نیابد و خالهایی که تغییر رنگ دهد ،باید توسط پزشک متخصص آزمایش و بررسی شود.
به گزارش مهر ،دکتر بابک ساعدی دبیر علمی ششمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران  ،اظهار کرد:خطر بروز سرطان پوست و به ویژه سر و صورت در افرادی که در معرض نور
مستقیم آفتاب قرار دارند ،بیشتر است .این سرطان در افراد دارای پوست روشن ،کشاورزان ،افرادی که با مواد صنعتی سروکار و سابقه سوختگی دارند ،بیشتر مشاهده می شود.

صحبت های معاون تحقیقات وزارت بهداشت درباره علل ابتال به سرطان مری

چای داغ خطر ابتال به سرطان مری را افزایش می دهد
سرطان های دستگاه گوارش و کبد ،حدود نیمی
از سرطان ها را در ایران تشکیل میدهد و در میان
سرطان های دستگاه گوارش فوقانی ،سرطان سلول
سنگفرشی مری ،یکی از کشندهترینهاست و شمال
شرق گلستان باالترین میزان بروز این سرطان را در
کل جهان دارد.
ن سرطان دنیا
کشندهتری 
«نتایج مطالعه حاکی است کسانی که چای خود را
دو تا سه دقیقه یا کمتر پس از ریختن مینوشند ،در
مقایسه با کسانی که چای خود را  ۶تا  ۷دقیقه بعد
مینوشند 10 ،برابربیشتر به سرطان مری مبتال
می شوند».
رضا ملکزاده ،معاون تحقیقات وزیر بهداشت و رئیس
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،با بیان این مطلب از پیشرفت بسیار
چشمگیر ایران در کاهش میزان بروز سرطان مری و
مرگ ناشی از آن ،در داغترین نقطه این نوع از سرطان
(شمال شرق ایران) در جهان خبر داد.
ثبت رکورد جهانی شیوع سرطان مری در سه نقطه ایران
وی به تاریخچهای از وضعیت شیوع سرطان مری
در ایران اشاره کرد و گفت :طی دهه  70میالدی،

میزان بروز این نوع سرطان در میان مردان زیر پوشش
مطالعه 82 ،نفر در  100هزار نفر و در زنان 95 ،نفر در
 100هزار نفر بوده است.
هم چنین وی تأکید کرد :زیان های مصرف تریاک طبق
این مطالعه بسیار بیشتر از سیگار است .مصرف تریاک
عالوه بر ایجاد سرطان مری ،با افزایش مرگ ناشی از
بیماریهای قلبی و عروقی و نیز بیماریهای ریوی در
ارتباط است چراکه ترکیبات موجود در تریاک روی
فیزیولوژیوسالمتانسانازطرقمختلفاثرمیگذارد.
به گزارش تسنیم  ،نتایج مطالعه همچنین نشان داد
مصرف طوالنیمدت تریاک و مشتقات آن حتی بهمیزان
کم (نیم گرم) میتواند خطر بروز انواع دیگر سرطان از
جملهسرطانمعده،سرطانریه،سرطانمثانهوسرطان
لوزالمعده را بسیار افزایش دهد.

میزان بروز سرطان سنگفرشی مری در نواحی شرق
استان گلستان ،بهطور متوسط  80نفر در  100هزار و
باالترین میزان این نرخ در شهرستان های گنبد و کالله
و آققال و در افراد نژاد ترکمن بود که به  150تا 200
نفر در هر  100هزار نفر میرسید.

سهم 25درصدی سرطان مری در سرطان های مرگبار
وی افزود :نتایج مطالعات در آغاز نشان داد در میان
سرطان ها ،سرطان مری شایع ترین سرطان مشاهده
شده است؛ بهطوری که  25درصد کل سرطانها در این
منطقه مربوط به سرطان مری است.

تأثیر مصرف آسپرین در پیشگیری از سرطان
ملکزاده  ،به تأثیر مصرف آسپرین در پیشگیری از
سرطان اشاره کرد و گفت :تحقیقات نشان می دهد
مصرف آسپرین تا  80میلیگرم در روز برای افراد
باالی  50سال خطر بروز بسیاری از سرطان ها از جمله
سرطا نهای گوارشی را کاهش و طول عمر بیماران
سرطانی را نیز افزایش میدهد .هرچند توصیه میشود
پزشکان باید بهدنبال نظارت در این زمینه نیز باشند.

پرسش
و پاسخ

دکتر حسین مینوچهر – دندان پزشک

س :مراقبت های بعد از عصب کشی دندان چیست ؟
ج :معموال بعد از عصب کشی ،دندان دچار التهاب می شود که برای درمان
آن از داروهای ضد التهاب استفاده می شود  .برای درمان عفونت نیز از
داروهای آنتی بیوتیک استفاده می شود .داروهایی مانند آموکسی سیلین
و ژلوفن .بیمار برای این که دچار درد نشود ،بهتر است از مصرف غذاهایی
که به جویدن زیاد نیاز دارد تا مدتی صرف نظر کند .به بهداشت دهان
ودندان نیز باید توجه شود .مسواک به موقع دندان ها برای جلوگیری از
عفونت ضروری است .
علیمرسلیدندانپزشک-فارس
پس از درمان ریشه دندان نباید روی پانسمان موقت را با مسواک سایید.
همچنین بهتر است نخ دندان نیز در ناحیه پانسمان وارد نشود.گاهی
بعد از درمان ریشه ،با درد و تورم شدیدی مواجه میشویم و ممکن است
التهاب به حدی شدید باشد که حتی نتوان دندانها را روی هم قرار داد.
این مشکالت ،ربطی به موفقیت درمان دندان ندارد و به زودی برطرف
خواهد شد .در این شرایط بهتر است از داروهای تجویز شده استفاده شود
و اگر دارویی تجویز نشده بهتر است با دندان پزشک مشورت شود .در
موارد درمان مجدد ریشه و در صورت وجود درد شدید قبل از شروع درمان،
احتماال درد و تورم بعد از درمان بیشتر خواهد بود.مسواک زدن و استفاده
از نخ دندان منعی ندارد .فقط روی پانسمان موقت را نباید با مسواک
سایید.در این زمان بهتر است منتظر رفع بی حسی شد و غذاهای نرم
مصرف کرد .اگر بیمار در باز کردن فک مشکل دارد ،از حوله گرم استفاده
کند و محل درد را به آرامی ماساژ دهد.

سالمندی زیبایی های خودش را دارد!
سالمت

سالخوردگی دارای زوایای مبهمی است که باعث ترس می شود ،
اما دانشمندان دریافتهاند برخی از رفتارها و مهارتهای انسان
تنها پس از پایان دهه پنجم زندگی خود را نمایان میسازد ،آن
هم به تدریج.
در پنجاه سال دوم زندگی ،انسانها بهترین تصویر از بدن خود
را دارند و توانایی باالیی دردرک احساسات دیگران به دست
میآورند.اگر نگران هستید که اصلیترین بخش زندگی شما به
سرعت درحال پایان یافتن است ،شاید دانستن مهارتهایی که
در نیمه بعدی زندگی به دست میآورید کمی به شما آرامش دهد:
افزایشخردپساز ۶۰سالگی
به نظر میآید با باالرفتن سن  ،افراد خردمندتر و باهو شتر
میشوند .در پژوهشی که چند سال قبل انجام گرفت ،افرادی که
در تحلیل یک مشکل ،بررسی زوایای مختلف یک موضوع ،حدس
زدن و ارائه را هحلها بهترین عملکرد را از خود نشان دادند،
حداقل  ۶۰سال داشتند.
وسعتدایرهواژگاندراواخردهههفتمواوایلدهههشتمزندگی
در سال  ۲۰۱۵از حدود  ۴۹هزار داوطلب خواسته شد تا مجموعه
آزمونهایی را انجام دهند و نتایج این آزمونها نشان داد ،دایره

واژگانی یک انسان در اواخر دهه هفتم و با ورود به هشتاد سالگی
به بیشترین میزان خود میرسد.
بهبودتصویرازبدنپساز ۷۰سالگی
در نظرسنجی گالوپ مشخص شد دو سوم آمریکاییهای باالی
 ۶۵سال همواره از ظاهر خود رضایت کامل دارند .به نظر میرسد
خود ادراکی مردها پس از  ۸۰سالگی بهبود پیدا میکند زیرا ۷۵
درصد از مردان در این سن اعالم میکنند که از وضعیت ظاهری
خود رضایت دارند .این درحالی است که  ۷۰درصد از زنان در ۷۴
سالگی از شکل بدن و ظاهر خود اعالم رضایت میکنند.
بهبودسالمتروانیدر ۸۲سالگی
در پژوهشی که در سال  ۲۰۱۰انجام گرفت ،دانشمندان
از داوطلبان خواستند نردبانی  ۱۰پلهای را تصور کنند و به
این پرسش پاسخ دهند درحالی که باالترین پله بهترین شکل
زندگی و پایینترین پله نماد بدترین شرایط زندگی است ،آن ها
روی کدام پله ایستادهاند؟ گروهی که باالترین سن را در میان
داوطلبان داشتند ( ۸۲تا  ۸۵ساله)  ،باالترین امتیاز یعنی عدد ۷
را به وضعیت زندگی خود دادند درحالی که  ۵۰سالهها امتیازی
پایینتر ۶٫۳ ،را به دست آوردند.

دانستنیهای سالمت از نگاه طب سنتی
دانستنیها

آشپزی من

 دسر انار

دوش حمام محیط مناسبی
برای رشد باکتریهاست
بهداشت

مواد الزم

روش تهیه

زرده تخممرغ  -شش عدد
شکر  180 -گرم
وانیل  -یکهشتم قاشق چای خوری
شیر  -یک پیمانه
پودر ژالتین  -دو قاشق سوپ خوری
آب انار -یکدوم پیمانه
پنیرخامهای  150 -گرم
خامه فرمگرفته  350 -گرم

کیک اسفنجی چهار تخم مرغی-
یک عدد

موادالزمرویه:
نشاسته ذرت  -دو   قاشق سوپ
خوری
شکر  -دو قاشق سوپ خوری
آب انار -یک پیمانه

* زرده های تخم مرغ ،وانیل و شکر را با دور متوسط همزن
برقی هم بزنید تا سفید و سبک شود.
* شیر را داخل ظرفی بریزید و روی شعله مالیم قرار دهید
تا گرم شود سپس در حالی که همزن روشن است ،شیر را
کم کم به زرده ها اضافه کنید .سپس ظرف را کنار بگذارید
تا خنک شود .پودر ژالتین را روی یک دوم پیمانه آب انار
بریزید و روی بخار آب قرار دهید تا ژالتین ذوب شود .
* سپس ژالتین خنک شده را به مخلوط شیر و تخم مرغ
اضافه کنید.پنیرخامه ای را کمی با همزن برقی دور
متوسط هم بزنید و خامه فرم گرفته را اضافه کنید و کمی
با همزن برقی هم بزنید .در صورت تمایل می توانید
کمی رنگ قرمز به خامه اضافه کنید تا دسر خوشرنگ
تر شود.مواد تخم مرغی خنک شده را کم کم به مخلوط
پنیرخامه ای و خامه اضافه کنید و با لیسک هم بزنید تا
مخلوط یکدستی حاصل شود.
* برای آماده کردن این دسر داخل قالب مونو پورشن،
نیاز به کیک اسفنجی  4تخم مرغی داخل قالب 20

در 30داریم.
* از کاتر مخصوص مونو پورشن استفاده کنید و کیک
اسفنجی را با آن ببرید و در کف قالب ها قرار دهید .دیواره
قالب را با ورق استات بپوشانید و دسر آماده را روی کیک
ها بریزید و داخل یخچال قرار دهید تا مواد نیم بند شود.
در این فاصله مواد رویه را آماده کنید.

طرز تهیه رویه:
* نشاسته ذرت ،شکر و آب انار را مخلوط کنید و هم بزنید
تا نشاسته حل شود سپس روی شعله مالیم قرار دهید
و مرتب هم بزنید تا مواد غلیظ شود و به جوش آید .پس
از غلیظ شدن از روی شعله بردارید و مرتب هم بزنید تا
خنک شود.
* در این مرحله می توانید به دلخواه از کمی رنگ خوراکی
نیز استفاده کنید .پس از خنک و براق شدن رویه ،روی ک ِرم
ها را با این رویه پر کنید و مجدد داخل یخچال قرار دهید
تا کام ً
ال بسته شود.

«نوا فیرر» پروفسور دانشگاه کولورادو اخیرا
تحقیقاتی درباره آلودگیهای سر شیر دوش حمام
انجام داده است .او گفته است :وقتی سر شیر بیشتر
دوشها را باز کنید ،در قسمتی که آب از آن بیرون
میآید ،الیهای سفیدرنگ میبینید که در واقع
همان رسوبات است.
محیط نمناک داخل شیر باعث میشود این محیط
برای رشد باکتر یها بسیار مناسب باشد .دوش
آب گرم فضای مناسبی برای باکتریها فراهم می
کند .از طرفی این باکتریها تا زمانی در این محیط
وجود دارد که آب باز نشده است .وقتی شما وارد
حمام می شوید و آب را باز میکنید قبل از آب این
باکتریهاست که از سوراخهای دوش حمام بیرون
می آید و در هوا منتشر میشود .در واقع در آن زمان
است که شما بیشترین مقدار باکتری را با تنفس
کردن وارد بدنتان میکنید.
برخی باکتر یها باعث بیماری میشود و البته
برخی هم برای بدن مفید است .پس نباید بیش از
اندازه نگران باکتری باشید اما بهتر است هر چند
وقت یک بار دوش حمام را تمیز و داخل آن را با الکل
ضدعفونی کنید.

پیامدهای عفونت ناشی
از تعویض مفصل هیپ
پزشکی

یکی از مهم ترین و شایع ترین علل مرگ و میر،
عفونت ناشی از تعویض مفصل هیپ است.
به گزارش روابط عمومی انجمن جراحان ارتوپدی
ایران  ،دکترسید محمد جواد مرتضوی در این باره
اظهار کرد :درگیری مفصل لگن یا هیپ به علل
مختلفی همچون دررفتگی مادرزادی ،تروما و
تصادفات ،آرتروز اولیه و عفونت مفصل هیپ ایجاد
میشود.
دبیر انجمن ارتوپدی با اشاره به این که عوارض
تعویض مفصل شامل مواردی همچون عفونت،
لخته شدن خون و آمبولی است ،ادامه داد:
دررفتگیهای نامحسوس از جمله علل تغییرات
مفصل هیپ در افراد جوان است .این مشکل نیاز به
درمان به موقع دارد تا از تخریب کامل مفصل هیپ
جلوگیری شود.

(چهار شنبه ها)

برنج سفید پرمصر فترین ماده خوراکی در سفره ایرانیان،
سودازاست و موجب غلظت خون میشود .برنج یبوست زاست و
باعث انسداد عروقی ،سنگ صفرا و سنگ کلیه میشود.
چای سیاه موجب کم خونی ،آریتمی قلب ،اختالالت گوارشی،
چروکیدگی پوست و ریزش مو میشود.
شکر سفید برای کبد مضر است و موجب به هم خوردن
متابولیسم سلول های کبدی می شود و مواد رنگبر قند و شکر
هم مضر است.
قند و شکر در واقع تفاله چغندر قند و نیشکر است که مواد
ارزشمند آن گرفته شده و به دام ها داده میشود .
* اسیدهای چرب ترانس در چیپس پس از حرارت مکرر سرطان
زا میشود.انواع تن ماهی ،کنسروها ،کمپوت ها ،سرکه ،آبلیمو و
آبغوره های کارخانه ای ،رب کارخانه ای ،بستنی ها ،شکالت ها،
کاکائوها ،بیسکویت ها و اقالم غذایی کارخانه ای و بسته بندی
به دالیل متعدد مضر ،سرطان زا و کشنده است.
* ظروف استیل ،سرب را وارد غذا میکند که سرطان زاست.
*ظروفتفلونهمدرصورتتخریبالیههایتفلونسرطانزاست.
*ظروف آلومینیم موجب کم خونی ،آلزایمر ،ضعف اعصاب و
لرزش دست میشود.
* ظروف لعاب دار حاوی ترکیب سرب و سرطان زاست .ظروف
زودپز ،مایکروویو و دستگاه های داغ کننده برقی همگی
مضراست .استرس تا پنج برابر عملکرد سیستم ایمنی بدن را
کاهش می دهد .

چگونهخمیردندانمناسببخریم؟
دهان و دندان
(چهار شنبه ها)

خمیردندان دارای اجزای مختلفی است که هر یک نقش خاصی
نهارابرمی
دارد.مثالموادسایندهخمیردندان،رسوباترویدندا 
یدهد.
داردودرواقعتاحدیکارسفیدکنندگیراانجامم 
اسانس ها ،خمیردندان را خوش بو میکند و فلوراید ،نقش
پیشگیریازپوسیدگیدارد،ترکیبودرصدایناجزادرخمیردندان
هایمختلف،متفاوتاست.مثالدرخمیردندانهاییکهبهعنوان
یهاتبلیغمیشوددرصد
جرمگیریاخمیردندانمخصوصسیگار 
موادسایندهزیاداست.بایددقتکردکهاینباالبودنموادساینده
لزوما خوب نیست و در صورت استفاده مداوم میتواند موجب
آسیبدیدگیمینایدندانشود.بنابراینازایننوعخمیردندانها
نها ،از
باید هر چند روز یک بار استفاده کرد و در فواصل مصرف آ 
خمیردندانمعمولیاستفادهکرد.
بهگزارشتبیان ،بایددانستکهجرم،رسوبیسختاستواصوال
باخمیردندانبرداشتهنمیشود،برایبرداشتنآنبایدجرمگیری
توسط دندان پزشک انجام شود .خمیردندان های ساینده فقط
کمیدندانهاراسفیدمیکند.
یک موضوع مهم درباره خمیردندانها ،داشتن فلوراید است .چرا
که فلوراید نقش اصلی را در پیشگیری از پوسیدگی ایفا میکند.
همیشه از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده کنید .در واقع دوبار
درروزمسواکزدنباخمیردندانحاویفلوراید،توصیه اصلیبرای
رعایتبهداشتدهاناست.فقطدرموردکودکانبایددقتکنیمتا
زمانیکهکودک،تواناییبیرونریختنمحتویاتدهانراپیدانکرده
نحاویفلورایداستفادهشودکهاینزمان
است،نبایدازخمیردندا 
حدودسهسالگیاست.

