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دانستنیها

تجویــــز داروهــا ،تنـــــها با معاینــه بالیــنی
و گرفتــن شــرح حــال امکان پذیــر است
و اگـــر در پاســـخ به ســـواالت مصـــرف
دارویـــی توصـــیه می شـــود ،پـــس از
مشورت با متخصص مصرف شود.

«سردی کردن»
چیست؟

دکتر حسین کرمی
متخصص کلیه

سـالمـت

آیا مــواد غذایی هــم وجود دارد
که از بروز سنگ کلیه پیشگیری
کند؟
کرفس حاوی آنتی اکســیدانها و
ترکیباتشناختهشدهبرایافزایش
تولیــد ادرار اســت؛ اضافــه کــردن
کرفس به وعدههای غذایی به طور
منظممیتوانــدبهکاهشاحتمال
ابتالبهسنگکلیهکمککند.
ســنگ کلیه هنگامــی رخ میدهد
که مــواد معدنــی ،نمــک ،اگزاالت
کلســیم ،در کلیه هــا کریســتال
میشــود و رسوبهای ســختی را
ایجادمیکند.اگرچهاینسنگها
درکلیههــاتشــکیلمیشــودولی
میتواند روی هربخشی ازدستگاه
ادراریتأثیربگذارد.
از دســت دادن آب یکــی ازعوامــل
مهم در پیشرفت سنگ کلیه است.
هنگامیکهبدنخشکشود،مایع
به آرامــی ازطریــق کلیهها حرکت
میکنــد و ایــن کنــدی حرکــت،
احتمالترکیبموادمعدنیونمک
راافزایشمى دهد.
لیمــو حاوی ســیترات اســت که به
تجزیهرسوباتکلسیمکمکورشد
آنهــا را کنــد میکند؛ مصــرف دو
لیوانآبلیموصبحقبلازغذاوچند
ساعتقبلازشامممکناستباعث
کاهشایجادسنگکلیهشود.
هنگامخریدآبلیموبهبرچسبآن
بادقتنگاهکنید.برچسببسیاری
از محصوالت آب لیمو حاوی مقدار
کمیعصارهلیمویخالصومقادیر
زیــادی از شــیرینکننده هاســت
کــه میتواند خطــر ســنگ کلیه را
افزایش دهد .خرید عصاره خالص
یالیمویتازهوآبگرفتنآندرخانه
سادهترینراهبرایمصرفآبلیمو
بدونموادافزودنىاست.
نعناعحاویترکیباتشناختهشده
برای کمک به تثبیت سطوح اسید
اوریک اســت و ایجاد سنگ کلیه را
ســخت مى کند .همچنین ،نعناع
حاویاسیداستیک،مادهشیمیایی
شــناخته شــده برای کمک به حل
سنگاست.یکقاشقچایخوری
عصــاره نعناع یــا آب خالــص آن در
روزممکن است به جلوگیری و دفع
سنگکلیهکمککند.

وقتی بازار سارقان کساد می شود

هرکسیامضایمیکروبی
منحصربه فردی دارد!
پروبیوتیکها
باکتری ها و
مخمرهایی است
که برای سالمت
بدن به ویژه برای
سیستم گوارش مفید
است .پیش ازاین
محققان در چند
مطالعه به وجود
ارتباط پیچیده میان
مغز وباکتری های
روده انسان پی برده
بودند .برای مثال
یک مطالعه نشان
داده بود که نبود
باکتریهایی خاص
در روده انسان
می تواند موجب
تغییر مناطقی در مغز
شود که در اضطراب
و افسردگی دخیل
هستند.

تا به حال شنیده بودید که هر کس
خواندنی
اثرانگشت منحصر به فرد دارد اما
خوب اســت بدانید که به تازگی
مشخص شده است که هرکسی
امضای میکروبی منحصربه فرد
خود را هم دارد.باورنکردنی است ،اما انسان هرساعت
حدود  36میلیون سلول میکروبی در محیط اطراف خود
منتشــرمی کند و جالب تر این که هرکســی امضای
میکروبی منحصربه فرد خود را دارد و ازلحاظ تئوریک
این یک شاهد اساسی در تحقیقات جنایی محسوب
میشود.

مطالعات جدید محققان دانشــگاه ایلینوی درشیکاگو
نشــان می دهــد کــه می تــوان از روی میکروب هــای
برجای مانــده از مجرم درصحنه جــرم ،عملیات ردیابی
را انجام داد.
آنانسرقتهایفریبندهایرادر 10خانهمختلفانجام
دادند .قبل و بعد از ســرقت نمونه هــای موردنیاز گرفته
شــد .همچنین نمونه های میکروبی را از دســت و بینی
صاحب خانه ها و سارقان جمع آوری کردند.
درمجمــوع هشــت هــزار مجموعــه میکروبــی از 400
نفر حاضــر در این تحقیق شناســایی شــد و بعد امضای
ال گرفته بودند ،مطابقت
میکروبی ســارقان با آن چه قب ً
داده شــد.میزان تطابق و صحت یافته هــا به  75درصد
رســید که این رقم بــرای ردیابی ســارقان در تحقیقات
جنایی قابلقبول است.
درواقعمیکروبافرادحاضردرخانه،قبلوبعدازسرقت
موجــود بود و محققان بــا یافتن میکــروب جدید متوجه

سالمت

ارتباطکمخوابیخانمهاباافسردگی
کم خوابی برای همه افراد عوارض و خطراتی دارد اما خطرات آن برای دختران بیشتر از پسران است.
تازه ترین پژوهش ها نشان می دهد ،دختران بیش از پسران تحت تأثیر کمبود خواب قرار می گیرند و
بیش ازآن ها ممکن است سر کالس درس و مدرسه چرت بزنند.
براساس نتایج تحقیقات،کمخوابی عامل مهم افسردگی دردختران است؛ شاید یک شبکمخوابی
باعث کاهش افسردگی روز بعد شود ،ولی بنا برمطالعهای جدید،کمخوابی مزمن رابطهای مستقیم
و جدی با افزایش شدت افسردگی دردختران جوان دارد.
ســازمان غذا و داروی جهانــی ،مصرف دارو را بــرای رفع بی خوابــی درکــودکان و نوجوانان توصیه
نمی کند ،اما تأکید می کند ،رعایت بهداشت خواب و الگوی خواب و بیداری به خوب خوابیدن افراد
کمک میکند.

کافه سالمت

دستگاههای
کوچککننده بینی
کارایی ندارد
معــاون فنــی اداره کل تجهیزات
پزشکی وزارت بهداشت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی گفــت :طبق
بررســی فنــی کمیتــه مصــداق
تجهیزات پزشکی ،دستگاه های
کوچک کننــده بینــی کــه در
شــبکه های ماهــواره ای تبلیــغ
می شــود ،اثربخشــی و کارایــی
ندارد.
به گزارش برنا ،علیرضا سلیمانی،
در این بــاره گفت« :به علت وجود
نداشــتن مــدارک و مســتندات
معتبــر درباره میزان اثربخشــی و
کارایــی دســتگاه کوچک کننده
بینــی (که بــرای کوچــک کردن
و فــرم دادن بینــی های گوشــتی
و غضروفــی از طریــق اعمــال
ویبــره و حــرارت مــورد اســتفاده
قرار می گیــرد) ،برابربررســی
فنی دســتگاه یادشــده درکمیته
مصــداق تجهیــزات پزشــکی بــا
حضور متخصصان و استادان فن،
هم اکنون وسیله مذکور به لحاظ
عملکــردی مــورد تاییــد وزارت
بهداشت نیست».
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حضور سارق و فرد جدید در منزل شدند.
پیشترمشخصشدهبودکهتعدادمیکروبهادرداخلبدن
ورویپوستبرابرباتعدادسلولهایبدناستودربرخی
موارد،بیشترازاینکهانسانباشیم،میکروبهستیم!
امــروزه تعــداد بیشــتری از محققان بــه نحــوه ورود این
مســافران قاچــاق میکروســکوپی به بدن عالقه نشــان
داده انــد و قصــد دارنــد دربــاره آن چــه «میکروبیــوم»
(ریزســازوارگان هم زیســت) نامیده می شــود؛ تحقیق
کنند.
بهعنوان نمونه باکتری های روده ارتباط شگفتآوری با
طیف وسیعی از بیماری ها مانند دیابت یا برخی شرایط
روانی در انســان دارند و دســتکاری باکتری ها در روده
می تواند به مداخالت پزشــکی مفید در آینده نه چندان
دورمنجر شود.
همچنین باکتریها درپوست یا در منافذ هوایی ،ارتباط
پیچیده ای با ســامت ما دارند .برخی از آن ها دوستانه

عمــل و از مــا در برابــر پاتوژن هــا محافظــت می کننــد،
درحالی که برخی دیگر می توانند عفونت مرگ باری را
وارد خون ما کنند.
به گزارش خبر آنالین،اما محققان دانشگاه ایلینوی در
شــیکاگو رهیافت جدیدی را در برابر میکروب ها اتخاذ
و این ســؤال را مطرح کرده اند که آیا طیف مشــخصی از
میکروبهادرصحنهجرمباقیمیمانندکهازرویآنها
بتوان مجرمان را ردیابی کرد؟
«امضــای میکروبــی در ســرقت از منــازل» نــام تحقیق
آن هاست که در اجالس ساالنه انجمن میکروبیولوژی
آمریکا( (ASM Microbeدر آتالنتا مطرح شد.
«جاراد همتون-مارســل» سرپرست گروه تحقیق درباره
یافتههای این تحقیق چنین توضیــح داد ":با جمعآوری
امضای میکروبی از محیط خاص ،میتوان به حضور فرد
ناشناساذعانکردوباتحلیل«ریزسازوارگانهمزیست»
بهطورقانونیبهتحقیقاتجناییکمککرد".

بهداشت خواب چیست؟
منظور ازرعایت بهداشــت خواب ،خوردن شام ســبک دو ســاعت قبل از خواب ،پرهیز از نوشیدن
قهــوه و مواد خوراکی حــاوی کافئین هنگام شــب ،نخوابیدن در هنگام بعدازظهــر ،دوش گرفتن
عصرگاهــی ،داشــتن حداقل فعالیت فیزیکی در ســاعات نزدیــک به خواب ،نور کــم اتاق خواب و
دمای مناسب بین  21-24درجه ســانتی گراد ،احساس آرامش در مکان استراحت شبانگاهی،
دوری از افکار نگران کننده و اســترس زا به ویژه پرهیز از کار یا بازی شبانگاهی با رایانه وهمچنین
مصرف نکردن داروهایی است که به بی خوابی منجر می شود.

آشپزی من
دسر

محققان میگویند
زنانی که صبح ها
زود از خواب بیدار
می شوند ،در مقایسه
با زنانی که دوست
دارند تا دیروقت
بخوابند ،کمتر در
معرض احتمال ابتال به
افسردگی هستند.

شربت زعفران و بیدمشک
زعفران را در کمی آب جوش بریزید و حل کنید .شــکر ،آب و تکه های یخ را هم درون مخلوط کن
بریزید و چند بارروشــن و خاموش کنید تا یخ ها خرد شــود .عرق بهار نارنج ،گالب ،عرق هل ،عرق
بیدمشکوزعفرانآبکردهرادرمخلوطکنبهموادقبلیاضافهودوبارهباهممخلوطکنید.شربت
را در لیوان بریزید و سرو کنید.
عرق بهار نارنج  -سه قاشق سوپ خوری گالب  -نصف قاشق سوپ خوری عرق هل  -نصف
قاشق سوپ خوری عرق بیدمشک  -نصف قاشق سوپ خوری پودر زعفران  -نصف قاشقچای
خوری شکر یا عسل  -دوقاشق غذاخوری آب  -یک پیمانه یخ  -چهار تکه

ردپای دستمالآشپزخانه درمسمومیت غذایی
محققان متوجه شدند که دستمال های
مورد استفاده درآشپزخانه می تواند به
رشد پاتوژن هایی کمک کند که انتقال
آن ها به خوراکی ها موجب مسمومیت
غذایی می شود.
محققان دانشــگاهی درآمریــکا دراین
مطالعه نشــان دادند کــه عواملی مانند
جمعیت افراد خانــواده ،ماهیت برنامه
غذایی ،تعدد کاربردهای دستمال های
آشــپزخانه و مرطــوب مانــدن ایــن

دســتمال ها ،ازجمله عواملی است که
در رشــد پاتوژن هــا در دســتمال های
آشــپزخانه تأثیــر می گــذارد و به طــور
بالقــوه موجــب مســمومیت غذایــی
می شود.
این مطالعه نشــان می دهــد که ترکیب
اعضای خانواده و شیوه های بهداشتی
مورداســتفاده در آشــپزخانه هــم
بر بارمیکروبی دستمال ها و حوله های
آشــپزخانه تأثیــر دارد .ایــن پژوهــش

نشــان داد حوله هایــی کــه بــرای چند
کار مورد اســتفاده قرار می گیرد (پاک
کردن ظروف ،خشــک کردن دست ها،
نگه داشــتن وســایل گرم ،پــاک کردن
وتمیز کردن ســطوح) باکتری بیشتری
نسبت به حوله هایی دارد که فقط برای
یک منظور مورداستفاده قرار می گیرد؛
همچنیــن حوله های مرطــوب باکتری
بیشــتری نســبت به حوله های خشــک
دارد.

بــنــابــرایــن الزم اســـت از اســتــفــاده
چــنــدمــنــظــوره ازدســـتـــمـــال هـــای
آشــــپــــزخــــانــــه یـــــا بـــه کـــارگـــیـــری
دستمال های مرطوب خودداری کرد
وهمچنین خانواده های پرجمعیت
دارای اعضای خردسال و سالخورده
بــایــد بــه طــور خــاص مــراقــب رعــایــت
بهداشت در آشپزخانه باشند .نتایج
این تحقیق در نشست ساالنه انجمن
میکروبیولوژی آمریکا ارائه شد.

اصطالح «ســردی کــردن» معموال
بــرای دلدرد ،دلپیچــه و گاهــی
هــمحالتتهــوعبعداززیــادهروی
درمصــرف خوراکیهایــی با طبع
ســرد وخشــک یا ســرد وتر بــه کار
میرود.
آیادرستاستکهمیگویندتمام
لبنیاتطبعسردداردوبامصرف
آنهاسردیمانمیکند؟
تقریبا تمام لبنیــات جزپنیرکهنه،
شــیرمحلی تــازه ،کــره وماســت
چکیده ،طبــع ســردی دارند .بین
لبنیــات ،پنیرتــازه ،خامــه ،دوغ،
سرشیر ،شــیر پاســتوریزه وماست
معمولی،طبعسردوتردارندوطبع
کشــک و قره قروت ســرد و خشک
است.
چطــور میتوان ازســردی کردن
پسازمصرف مــواد لبنی درامان
ماند؟
بهتراســت ایــن خوراکیهــا را بــا
مصلحهــای آنهــا مصــرف کنید.
مثال پنیر تــازه را با گردو ،آویشــن یا
نعناعخشکبخورید.خامه،سرشیر
و شیر پاستوریزه را با عسل مصرف
کنید.کشکراباسیر،نعناعخشک
وپونهکوهیمخلوطکنید.دردوغیا
ماست مصرفیتان نعناع،آویشن،
ســیر ،کاکوتی،ســیاهدانه یــا پونه
بریزیــد یــا آن را بــا زیتــون همــراه
کنید.قرهقــروت را هــم میتوان با
انواعفلفل،سیاهدانهیازیرهمصرف
کردتادچارسردیناشیازخوردن
آننشد.
چهارشنبهها

پوست و مو

درمانهای طبیعی
برای تبخال لب

تبخــال نوعــی بیماری ویروســی
اســت کــه بــه صــورت تاول هــای
کوچک یا زخــم التهابی قرمز روی
لب هــا ظاهــر می شــود .در واقــع
تبخــال ،نتیجــه حملــه ویــروس
«هرپس» ســاده نوع 1اســت که به
سادگی ســرایت می کند .افرادی
کــه دچار تبخال لب می شــوند در
ابتدا دچار احساس گزگز و خارش
در ناحیــه مــورد نظــر می شــوند،
ســپس تبخال جوانه میزند و گاه
مراحلــی از تــب و حساســیت هم
دیــده میشــود .در ایــن مطلــب
بــا روش هــای کامــا طبیعــی
برایدرمانتبخالآشنامیشوید.
شــیر ســرد :شــیر حاوی ترکیب
شــناخته شــدهای به نــام «لیزین»
است که با جذب شــدن در پوست
فعالیت ویروس منشــأ تبخال را از
کار می اندازد .اســتفاده موضعی
از شــیر باعــث تنظیم  pHپوســت
می شــود و به بهبود ســریع تبخال
کمک میکند.
روش اســتفاده :یــک گلولــه پنبه
را بــه شــیر ســرد آغشــته کنیــد و
روی تبخــال لــب بزنیــد .اجــازه
دهید ترکیبات شــیرروی تاول ها
تاثیربگــذارد .نیــازی بــه آبکشــی
نیســت .این کار را هر روز دو تا سه
بار تکرار کنید.
نهای
گوجهفرنگی:آنتیاکسیدا 
موجــود در گوجــه فرنگــی بــرای
تحر یــک ا حیــا ی ســلو لی
قسمتهایتبخالزدهفوقالعاده
است .این خواص آنتی اکسیدانی
رشد میکروارگانیسمها را متوقف
می کند و سوزش و خارش تبخال
لب را کاهش می دهد.
روش اســتفاده  :یــک بــرش
گوجهفرنگــی تــازه را روی تبخال
لــب قرار دهیــد .اجــازه دهید نیم
ساعت روی آن بماند و سپس با آب
بشــویید .این کار را هر روز دو بار تا
زمانی که احســاس بهبود کردید،
تکرار کنید.
ماســت طبیعــی :اســیدالکتیک
موجــود در ماســت طبیعــی یــک
ترکیبموثربرایکنترلpHپوست
لبهاســتومانــعازرشــدوتکثیر
تبخاللبمیشود.خواصموجود
در ماست خارش ناشی از تبخال را
تســکین میدهد و به درمان سریع
عفونتکمکمیکند.
روش اســتفاده  :بــا مشــاهده
نخستینعالیمتبخاللبمقداری
ماســت طبیعی و شیرین به پوست
آن ناحیه بزنید.

