
بررسی تاثیر صنایع مد 
بر محیط زیست 

مد سریع جذاب 
و پروسوسه، اما 

مخرب محیط زیست 
اغلب افراد جهان مد را هنرمندانه و شاد می دانند، 

اما کمتر کسی است که به پشت صحنه جهان 
پرزرق و برق مد  نگاهی علمی و نقادانه بیندازد. 

چند سالی است که نظر کارشناسان محیط زیست 
به آلودگی های حاصل از مد جلب شده تا جایی 

که کارشناسان باور دارند، اگر در آینده نزدیک ولع 
انسان ها به مصرف و سپس دور انداختن لباس ها 

مهار نشود، بزودی صنعت مد یکی از شرکای جدی 
آلوده کردن محیط زیست خواهد شد...صفحه6

میزگرد »پوست« 
درباره بیماری های ناخن 

ناخن؛ زیبایی 
و بیماری

ناخن یکی از ضمائم پوست است که به دلیل نقش 
محافظت از انگشتان، ساختار محکم تری دارد. 

انجام فعالیت  های مختلف روزمره آسیب هایی به 
ناخن وارد می کند که گاه زمینه ساز بروز عفونت 
قارچی می شود. همچنین بعضی از بیماری های 

داخلی و ناراحتی های پوستی نیز با تظاهراتی 
روی ناخن ها مانند تغییرشکل، شکنندگی، ایجاد 

شیار و... همراه است...صفحه7

سازمان غذا و داروی آمریکا درباره خطر برخی از 
انواع سرطان از جمله کارسینوم سلول سنگفرشی 

و لنفوم های گوناگون که ایجاد آنها در بافت 
جوشگاهی اطراف ایمپلنت های پستانی گزارش 

شده است، هشدار داده است. سازمان غذا و 
داروی آمریکا اعالم کرد که گرچه خطر ایجاد این 
سرطان ها در کپسول اطراف ایمپلنت های پستانی 

ممکن است نادر باشد، اما پزشکان و افرادی که این 
ایمپلت ها را دارند یا می خواهند آنها را کار بگذارند، 

باید از این موارد بروز سرطان آگاه باشند...صفحه8

ایمپلنت های پستان 
خطر ایجاد برخی 
از انواع سرطان را 
افزایش می دهند

سال هجدهم  شماره  864  شنبه  16 مهر 1401  8 صفحه   15000 تومان

دانشمندان می گویند ماسک تنفسی را ساخته اند که می تواند 
ویروس کرونای معلق در هوا را در فقط ۱۰ دقیقه شناسایی کند. 
این ماسک بسیار حساس می تواند ویروس کرونا را در هوا 
شناسایی کند و از طریق اپلیکیشنی روی تلفن شان به فردی که 
ماسک زده است، هشدار دهد... صفحه8

ماسکی که می تواند 
ویروس کرونای معلق 
درهوا را شناسایی کند

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان خانم ندا ابراهیمی هستیم که 
از حدود 3 سالگی، ابتالی ایشان به دیابت نوع یک تشخیص داده 
شده است. خانم ابراهیمی، بدخوری و عدم اراده الزم برای رژیم 
گرفتن را عامل اضافه وزن خودشان می دانند... صفحه4

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل اضافه 
وزن با حضور کارشناسان سالمت

اضافه وزن دراثر دیابت 
نوع یک و بدخوری

یائسگی می تواند باعث ایجاد تغییرات زیادی در پوست 
صورت و بدن شود. اولین و مهم ترین تغییر این است که بدن 
تولید حجم باالی کالژن را متوقف می کند و شما حجم زیادی 
از چربی های زیرپوستی خود را از دست می دهید... صفحه5

بایدها و نبایدهای 
مراقبت از پوست
 پس از یائسگی

عمل جراحی 
در آرایشگاه!

چطور در سنین باال 
موهای سالم تر و جذاب تری 

داشته باشیم؟

مراقبت از موها 
پس از 50 سالگی 

برخی از جراحان زیبایی و پالستیک هشدار 
می دهند که برخی افراد غیرمتخصص و غیرپزشک 

با سوء استفاده و وعده های واهی، متقاضیان 
عمل های زیبایی را جذب می کنند. حتی مراجعه 

به افراد غیرپزشک برای اعمال زیبایی، پرونده های 
قضایی زیادی را هم به بار آورده است...صفحه2

شاید این سوال برای خیلی از افراد پیش بیاید که 
با افزایش سن چه اتفاقی برای پوست سر و موها 
می افتد؟ بهتر است بدانید که با رسیدن به سنین 

میانسالی، موها مانند سایر اعضای بدن شروع به 
تغییر تدریجی می کنند...صفحه5
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نوشیدن چـای 
باعث افزایش طول 

عمرمی شود!
صفحه3

   داروخانه داران می گویند که کمبود دارو  
   برایشان تبدیل به چالش شده است  

داردارووخانه ها در بن بستخانه ها در بن بست
  کمبودهای دارویی برای داروخانه ها تبدیل به چالش شده است. داروخانه داران تهران می گویند که دسترسی   
   به ساده ترین اقالم دارویی دشوار شده است و بیشتر داروخانه داران سود مورد نیاز خود را از فروش لوازم   

   بهداشتی و آرایشی تامین می کنند و فروش دارو برای آنها سود چندانی ندارد...صفحه2  



تهرانی  داروخانه داران  آنالین،  سپید  گزارش  به 
می گویند که اجرای طرح دارویار آنها را با مشکالت 
متعدد مواجه کرده است. به طوری که حاال فروش 
دارو سود چندانی برای داروخانه داران ندارد و 
آنها ناچار هستند سود مورد نیاز خود را از محل 

کنند.  تامین  آرایشی  بهداشتی و  لوازم  فروش 
حاضر  حال  در  که  می گویند  داروخانه داران 
حدود  آسم  بیماران  ویژه  تنفسی  اسپری  قیمت 
خرید  برای  داروخانه ها  و  است  شده  برابر   4
متناسب  را  خود  نقدینگی  که  هستند  ناچار  آن 
با آن افزایش دهند که این مساله در توان مالی 
بسیاری از داروخانه ها و به ویژه داروخانه های 

نیست.  ضعیف  مناطق 
حال  در  تهران  داروخانه های  گزارش  اساس  بر 
بسیار  تنفسی  اسپری های  مانند  اقالمی  حاضر 
ساده تری  داروهای  حتی  است.  شده  کمیاب 
پمادهای  و  سدیم  کلرور  بینی  قطره  همچون 
چشمی که در فصل پاییز و زمستان مورد مصرف 
قرار می گیرد هم در داروخانه ها نیست و کمبود 
آنتی بیوتیک ها و سرم از جمله موارد دیگری است 
که داروخانه داران گزارش می دهند. در کنار این 
داروها، اکنون بیمارستان ها هم در خصوص تامین 
داروهای بیهوشی و کمک بیهوشی با چالش مواجه 
تولیدکنندگان  اما  ماجرا  این  دیگر  هستند. سوی 
دارو هستند که می گویند قیمت گذاری دستوری 
صرفه  داروها  از  بسیاری  تولید  که  شده  باعث 

باشند.  نداشته  اقتصادی 

کردهاند بدعهدی بیمهها
سازمان  مدیره  هیئت  عضو  کربکندی،  حسن 
مشکالت  خصوص  در  اصفهان  پزشکی  نظام 
بازار دارویی کشور توضیح داده است که هنوز 
طرح  برای  ارتش  و  اجتماعی  تامین  بیمه های 
این  نداشته اند.  پرداختی  داروخانه ها  به  دارویار 
در حالی است که طرح دارویار از تیرماه جاری 
شروع شده و سه بیمه سالمت، بیمه تامین اجتماعی 
و نیروهای مسلح از دولت برای تحقق این طرح 
که  است  سالمت  بیمه  فقط  اما  گرفته اند  بودجه 

پرداخت های به روز انجام داده است.
او در گفتگو با وب سایت خبری بازار تاکید کرد: 
»در جلسه ای که از مقامات سازمان تامین اجتماعی 
در  نادرستی  اطالعات  داشته اند  رئیس جمهور  با 
خصوص به روز بودن پرداختی ها به رئیس دولت 
سیزدهم ارائه شده است. حتی در این جلسه ادعا 
قبل تر  داروسازان  انجمن  که  اطالعاتی  که  شده 
هم  شده  رسانده  رئیس جمهور  به  نامه ای  طی 
حقیقت ندارد. این در حالی است که هیچ کدام 
تامین  سوی  از  پرداختی  کشور  داروسازان  از 

نکرده اند.« دریافت  اجتماعی 
این مقام صنفی همچنین گفت: »از طرفی کمبودهای 
دارویی در برخی از اقالم حیاتی همچون اسپری 
بسیار  آسم  حمله  در  استفاده  مورد  سالبوتامول 
نگران کننده شده است. این کمبودها هم در شرایطی 
شکل گرفته اند که به نظر می رسد چندان با تحریم ها 
هم مرتبط نباشند و موضوع نبود صرفه اقتصادی 

در تولید این داروها پررنگ تر است.«
آسم  بیماران  ویژه  اسپری  تولید  نبودن  به صرفه 
علی  این  از  پیش  که  می شود  مطرح  حالی  در 
فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم 
گفته  ایسنا  به  و  کرده  اشاره  مشابه  موضوعی  به 
بود که هنوز کمبودهای دارویی دو رقمی نشده 
و کمبود برخی داروها مثل  آنتی بیوتیک ها، برخی 

داروهای بیماران خاص و اعصاب و روان، بیماران 
را به شدت آزار می دهد. قیمت گذاری نامناسب 
تولید  توقف  به  است  ممکن  بهداشت  وزارت 

داروها منجر شود. برخی 
بیشتر  دارویی  کمبودهای  که  بود  افزوده  فاطمی 
پیش  ماه   ۶ که  است  داروهایی  همان  به  مربوط 
این  از  یکی  آنتی بیوتیک ها  داشتند.  کمبود  هم  
اقالم است. به ویژه آنتی بیوتیک های کودکان که 
دارند.  زیادی  کمبود  هستند  شربت  صورت  به 
کمبود سرم هم وجود دارد. برخی داروهای اعصاب 
داروهای  برخی  و  یا صرع  تشنج  برای  روان  و 

دارند. کمبود  نیز همچنان  بیماران خاص 
آ نتی بیوتیک هایی  مقام صنفی کمبود  این  به گفته 
کالو،  آموکسی  سفکسین،  اریترومایسین،  مانند 
حتی آ موکسی سیلین و بسیاری از انواع آ نتی بیوتیک 
به صورت  که  بیوتیک هایی  آ نتی  به خصوص  و 
شربت برای کودکان تولید می شوند، جدی است.
توضیح  داروسازان همچنین  انجمن  رئیس  نایب 
داده است که بخش مهمی از کمبود آنتی بیوتیک ها 
در بازار ایران به علت قیمت گذاری نامناسب است و 
تولید آنتی بیوتیک اکنون برای شرکت های دارویی 
گونه ای  به  آ ن  قیمت  و  است  زیان ده  کشور  در 
است که تولید آن در ایران صرفه اقتصادی ندارد.
سازمان  مدیره  هیئت  عضو  کربکندی،  حسن 
که  است  کرده  تاکید  هم  اصفهان  پزشکی  نظام 

تولید برخی  کمبودهای دارویی واقعی نیست و 
از اقالم دارویی برای شرکت ها خارج از صرفه 
اقتصادی است. از این رو می توان گفت محدودیت 
هایی که دولت در قیمت گذاری ایجاد کرده باعث 
رو  این  از  است.  شده  داروها  از  برخی  کمبود 
هم  داروسازی  کارخانه های  که  نیست  عجیب 
از  را  داروها  از  برخی  و  بدهند  ضرر  نخواهند 

کنند. حذف  تولید  سبد 
و  دارو  این  شدن  گران  با  کریکندی  گفته  به 
داروهای مشابه آن، سرمایه در گردش داروخانه ها 
باید بسیار باال برود. این در حالی است که از یک 
طرف تعداد داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرد روز به روز زیاد می شود و به تازگی ۵۰ 
مورد به دیگر هم به این تعهدات اضافه شده است.
نگرانی  این  که  می کند  تاکیئ  صنفی  مقام  این 
نتوانند  تدریج  به  ها  داروخانه  که  دارد  وجود 
سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کنند؛ چرا 
که بانک ها به مشکل خورده اند و در پرداخت 
خیلی  و  نمی کنند  عمل  سابق  مثل  تسهیالت 
بنابراین  می شود.  پرداخت  سختی  به  تسهیالت 
سال  یک  در  داروسازان  که  نقدینگی   حداکثر 
می توانند جذب کنند ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون است 
اما میزان سرمایه در گردشی که باید ایجاد کنند 

است. اینها  از  بیشتر  خیلی 
پرداخت  در  بیمه ها  تاخیر  ادامه  تفاسیر  این  با 
مطالبات داروخانه ها می تواند داروخانه ها را  به 
نقطه ای برساند که داروخانه ها دچار توقف شوند. 
به  نمی توانند  داروخانه ها  اینکه  از  غیر  بنابراین 
در  آنها  از  زیادی  شمار  و  دهند  ادامه  فعالیت 
داروی  تامین  می گیرند،  قرار  ورشکستگی  خطر 
مواجه  مشکل  با  هم  دارویار  طرح  در  نیز  مردم 
کشور  نقاط  همه  داروخانه های  یعنی   می شود. 
نمی توانند همه داروها را بیاورند و تعداد زیادی 
نزدیک  در  خدمت  ارائه  به  قادر  داروخانه ها  از 
محل به بیمار که ادعا می شد طرح دارویاری قرار 

است این کار را انجام دهد امکان پذیر نیست.

سازمان کلی سیاست قیمتگذاری
غذاودارواست

به  همچنان  دارو  و  غذا  سازمان  این  وجود  با 
قیمت گذاری دستوری دارو اصرار دارد و معتقد 
در  قیمت ها  از جهش  مانع  کار  این  با  که  است 
بازار دارو می شود و موجبات نارضایتی بیماران 

را فراهم نمی آورد. 
علی شریف اعلم، رئیس اداره مواد اولیه دارویی 
»اعتراض  فانا گفت:  به  دارو هم  و  سازمان غذا 
به  دارویی  اولیه  مواد  تولیدکنندگان  سندیکای 
قیمت های تعیین شده برای برخی اقالم در دست 

است.« بررسی 
تولیدکنندگان مواد  اعتراض سندیکای  او درباره 
دارو  و  غذا  سازمان  اعالمی  قیمت های  به  اولیه 
گفت: »اگر اعتراضی باشد، ما بررسی می کنیم و 
پاسخ می دهیم. سندیکا به یک سری موارد اعتراض 
باید تغییر بدهیم و  داشت که درست هم بود و 
شکی در آن نیست. به هرحال یک سری موارد 
تغییر خواهد  قابل  آن چیزی  اما  کند،  تغییر  باید 

باشد.« براساس مستندات  که  بود 
اعلم با بیان ضرورت قیمت گذاری مواد اولیه دارویی 
با توجه به قیمت گذاری داروی نهایی افزود: »وقتی 
به  اولیه هم  مواد  باید  قیمت گذاری می شود  دارو 
تولیدکننده  نمی شود  برسد.  فروش  به  آن  تناسب 
مواد اولیه هر چقدر خواست بفروشد و انتظار داشته 
باشید که تولیدکننده داروی نهایی با قیمتی که شما 
می خواهید بفروشد. قیمت گذاری مواد اولیه دارویی 

سیاست کلی سازمان غذا و دارو است.«
اگر شرکت های  این پرسش که  به  پاسخ  او در 
قیمت های  از  دارویی  اولیه  مواد  تولیدکننده 
چه  نکنند،  تمکین  دارو  و  غذا  سازمان  اعالمی 
دارو  و  غذا  سازمان  »وظیفه  گفت:  کرد  باید 
در  و  است  مردم  برای  باکیفیت  داروی  تأمین 
راستای آن هر کاری که الزم باشد انجام می دهیم 
اولیه  مواد  واردات  مجوز  شامل  می تواند  که 

باشد.« هم  دارو 
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برخی از جراحان زیبایی و پالستیک هشدار می دهند 
که برخی افراد غیرمتخصص و غیرپزشک با سوء 
استفاده و وعده های واهی، متقاضیان عمل های زیبایی 
را جذب می کنند. حتی مراجعه به افراد غیرپزشک 
برای اعمال زیبایی، پرونده های قضایی زیادی را هم به بار آورده است. 
پیشتر هم سازمان پزشکی قانونی اعالم کرده بود که مجموعه این 

شکایت ها در حوزه خدمات زیبایی افزایش یافته است. 
بابک نیکومرام، رئیس انجمن جراحی پالستیک ایران هم با بیان اینکه 
اخیرا این موارد مشاهده می شود که برخی افراد به جراحی زیبایی در 
آرایشگاه ها اقدام می کنند و با آسیب های جسمی و روانی مختلفی نیز 
مواجه می شوند گفت: »فعالیت این مراکز قانونی نیست. افرادی که معموال 
به واسطه تبلیغات گسترده در شبکه های مجازی و اینستاگرام و بدون 
تحقیق درباره سابقه فعالیت این مراکز مراجعه کرده اند اطالعات دقیقی از 
نحوه انجام عمل جراحی خود ندارند. فرد ارائه دهنده خدمت نیز با نشان 
دادن چند عکس در اینستاگرام یا آلبوم های موجود در آرایشگاه، بیمار 
را ترغیب به انجام عمل زیبایی می کند.« وی ادامه داد: »معموال مراکزی 
که این اقدامات را انجام می دهند عمدتا مجوز فعالیت حتی آرایشگاهی 
را هم ندارند و از آنجا که در لیست صنف قرار ندارند، بازدید و نظارتی 
از آن ها صورت نمی گیرد. در این مراکز اگر مشکلی ایجاد شود بیمار 
نمی تواند اثبات کند که جراحی را در این مرکز انجام داده و ممکن است 

فرد متخلف تغییر مکان داده یا زیر بار تخلف خود نرود.«
به گفته نیکومرام، »این مراکز معموال خدمات را با قیمت نازل ارائه می دهند 
و از همین رو بیماران برای انجام خدمات زیبایی در این مکان ها تشویق 
می شوند، اما باید در نظر داشت که قیمت کمی که این مرکز پیشنهاد 
می دهند ممکن است به دلیل بی کیفیت بودن یا تقلبی بودن مواد مورد 

استفاده باشد و منشا تهیه این مواد نیز مشخص نیست.«
وی به فارس یادآور شد: »ممکن است آرایشگاه از اجناس نامرغوب 
استفاده کند و بعضی از این مواد و ژل ها در بدن باقی بماند. شاید تزریق 
مواد در همان بار اول مشکلی ایجاد نکند، اما در مراجعات بعدی برای 
فرد مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد که عواقب آن پس از گذشت 
یک سال نمایش داده می شود. بعضی از عوارض این جراحی ها سال ها 
بعد خود را نشان می دهند. زمانی که شاید دسترسی به فرد ارائه دهنده 
خدمت یا آن مرکز ممکن نیست. از آنجا که پزشک شناسنامه ماده 
تزریقی را در دسترس ندارد، درمان فرد به دلیل اطالع نداشتن از نوع 

ماده تزریقی به تعویق می افتد.«
رئیس انجمن جراحی پالستیک ایران افزود: »بعضا دیده شده که در 
برخی از این محیط ها عمل های جراحی در سطح وسیع تر نیز انجام 
اتاق عمل  باید در محیط های خاص  انجام عمل جراحی  می شود. 
باشد و شرایط الزم از لحاظ ایمنی و رعایت مسائل عفونی را داشته 
باشد. همچنین فردی که اقدام به این کار می کند باید دانش آموخته 
پزشکی باشد و توانایی انجام کار را داشته باشد. در مواردی مشاهده 
می کنیم که افراد تصور می کنند برخی اقدامات زیبایی مانند لیفت ابرو 
یا برداشتن پف چشم، کار ساده ای است. از همین رو اقدام به انجام آن 
در مراکز غیرتخصصی می کنند، اما عدم مهارت فرد منجر به ریزش مو 

و زخم های شدید و درمان های ناممکن شده است.«

ضرورتبرخوردباجراحیهایافرادپزشکنما
همچنین بابک سلحشور، مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی 
کشور هم پیشتر به تبعات جراحی زیبایی از سوی افراد غیرپزشک اشاره 
کرده و گفته بود: »در مواردی شاهدیم که افراد به دالیلی همچون پایین تر 
بودن هزینه و یا تحت تاثیر تبلیغات نامعتبر برای دریافت خدمات زیبایی به 
مراکز و یا افراد غیرمتخصص مراجعه می کنند و پس از اقدام زیبایی دچار 
عوارض و نواقصی در چهره یا سایر اعضای بدن خود می شوند. متاسفانه 
بسیاری از مردم در مورد کارشناس و یا مرکزی که مدعی اقدام درمانی 
و خدمات زیبایی است، پرس وجو نمی کنند و بدون کسب اطالعات 

دقیق، خود را در معرض اقدامات و مداخالت زیبایی قرار می دهند.«
او تاکید کرد: »همانطور که مردم در بسیاری از امور زندگی خود 
حساس و دقیق هستند، از آنان درخواست می کنم قبل از دریافت هر 
اقدام درمانی و تشخیصی به خصوص اقدامات زیبایی که متاسفانه در 
کشور ما بسیار زیاد شده، تحقیقات کافی به عمل آورند و با حساسیت 

و وسواس زیاد، پزشک و درمانگر خود را انتخاب کنند.«
اگرچه آمار مراجعه برای عمل های زیبایی، تب باالیی در ایران دارد، اما 
برخی کارشناسان بر این باورند که باال بودن این آمارها، نمی تواند به 
طور مطلق یک امر مثبت یا منفی تعبیر شود. با وجود تحلیل های 
روانشناسی و جامعه شناسی که درباره دالیل باال بودن آمار عمل های 
زیبایی در ایران انجام می شود، واقعیت این است که نمی توان نسخه 
واحدی برای همه متقاصیان این اعمال جراحی پیچید. دالیل رغبت به 
اقدامات زیبایی می تواند از هر فردی به فرد دیگر کامال متفاوت باشد. 
در نظام های توسعه یافته سالمت نیز نیت خوانی انجام نمی دهند و جدای 
از انگیزه بیماران برای انجام عملی خاص، نظارت جدی بر تبلیغات 
عمل زیبایی دارند تا خواسته های القایی در جامعه ایجاد نشود. مهم تر 
از آن، باید نظارت جدی هم اعمال شود تا افراد غیرپزشک با تبلیغ 

اقدامات زیبایی تخصصی، سالمت جامعه را به خطر نیندازند.

عمل جراحی در آرایشگاه!

داروخانه داران تهرانی می گویند که 
اجرای طرح دارویار آنها را با مشکالت 

متعدد مواجه کرده است. به طوری که 
حاال فروش دارو سود چندانی برای 

داروخانه داران ندارد و آنها ناچار هستند 
سود مورد نیاز خود را از محل فروش 
لوازم بهداشتی و آرایشی تامین کنند 

داروخانه داران می گویند که کمبود دارو برایشان تبدیل به چالش شده است

داروخانه ها در بن بستداروخانه ها در بن بست
داروخانه ها  برای  دارویی  کمبودهای 
است.  شده  چالش  به  تبدیل 
که  می گویند  تهران  داروخانه داران 
دارویی  اقالم  ساده ترین  به  دسترسی 

مورد  سود  داروخانه داران  بیشتر  و  است  شده  دشوار 
نیاز خود را از فروش لوازم بهداشتی و آرایشی تامین 

می کنند و فروش دارو برای آنها سود چندانی ندارد. 
آنها می گویند که شرکت های بیمه هم برخالف وعده قبلی 

در پرداخت مطالبات خود به داروخانه ها کوتاهی می کنند 
و از آن سمت به دلیل افزایش قیمت دارو، داروخانه ها 
نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و در مجموع این مسایل 

داروخانه ها را با چالش جدی مواجه کرده است.  

شماره هشتصدوشصت وچهار   شانزده مهر هزار و چهارصدویک

خبـر

 مریم 
شکرانی

 امین 
جاللوند

توقف تربیت متخصص طب سالمندی
رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش شمار سالمندان در کشور   
گفت: »فردی که قرار است از سالمند مراقبت کند باید مهارت و دانش کافی برخورد با سالمند را 
داشته باشد؛ بنابراین در مورد پرستار سالمند که با نام »سالمندیار« می شناسیم باید اقدامات تربیتی 
منسجم انجام شود تا بتواند بهترین خدمت را به وی ارائه دهد.«محسن شتی همزمان با روز جهانی 
سالمند، درباره سند ملی سالمت سالمندی گفت: »این سند باالدستی با این هدف نوشته شده 
است که اهداف کلی کشور و جهت گیری و راهبردهای کالن در رابطه با سالمندان مشخص شود 
و در راستای آن سند، دستگاه های مختلف کشور شامل دستگاه های دولتی و غیردولتی هر یک 
وظیفه خود را بدانند و با همکاری و همراهی بین بخشی، اهداف تعیین شده محقق شده است.«

بین تزریق واکسن آنفلوآنزا و کرونا چند روز فاصله باشد؟
 نایب رییس انجمن داروسازان تهران درباره چگونکی تزریق واکسن آنفلوآنزا و واکسن کرونا 
گفت: »باید توجه کرد که حداقل باید ۱۵ تا ۲۰ روز فاصله بین تزریق واکسن آنفلوآنزا با تزریق 
واکسن کرونا وجود داشته باشد.«  بهمن صبور درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 

گفت: »به طور کلی امسال یک برند ایرانی واکسن آنفلوآنزا توزیع شده و دو برند فرانسوی و 
هلندی واکسن آنفلوآنزا نیز وارد و در داروخانه ها توزیع شده است که همه این واکسن های 
آنفلوآنزا هم چهار ظرفیتی هستند. واکسن ایرانی آنفلوآنزا هم از کیفیت خوبی برخوردار بوده 
و چهار ظرفیتی است و سطح پوشش خوبی هم می دهد. به طور کلی طبق گفته سازمان غذا و 
دارو دو میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن آنفلوآنزا در کشور تامین شده است که یک میلیون از این 

واکسن ها ایرانی بوده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن نیز خارجی بوده اند.«

۳ نوع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها
 علی فاطمی افزود: »واکسن های هلندی و فرانسوی آنفلوانزا، به همراه واکسن ساخت داخل در 
سطح داروخانه های کشور توزیع شده و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد. قیمت واکسن های 
خارجی، ۲۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است و واکسن ایرانی هم ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری 
شده است.«  فاطمی با اشاره به اینکه واکسن های خارجی با سه هفته فاصله نسبت به واکسن 
ایرانی در سطح داروخانه ها توزیع شده است، افزود: »استفاده از واکسن ایرانی آنفلوانزا برای 
کودکان و خانم های باردار هنوز مورد تأیید وزارت بهداشت قرار نگرفته و همین موضوع باعث 

شده در مقایسه با واکسن های هلندی و فرانسوی، کمتر مورد استقبال قرار بگیرند.«
وی با اشاره به این موضوع که استفاده از واکسن ایرانی آنفلوانزا برای کودکان و خانم های باردار 

هنوز به تأیید وزارت بهداشت نرسیده است، افزود: »البته استفاده از این واکسن منعی ندارد.«

بیماری در سالمندان دو برابر جوان ترها
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وضعیت سالمندی در کشور گفت: »شاخص ها و 
آمارها نشان از آغاز روند سالمندی در کشور دارند و اگر وضعیت به همین صورت پیش رود، 
در حدود سال ۱4۱۰ در کشورمان انفجار سالمندی رخ خواهد داد.« حسین قناعتی با بیان اینکه 
پدیده سالمندی پدیده ای است که به دلیل پیشرفت های بهداشتی و رشد تکنیک های مدرن پزشکی 
و تغذیه مناسب ایجاد شده است، گفت: »بر این اساس جمعیت جهان رو به پیر شدن می رود. 
باید توجه کرد که در قرن بیست و یکم امید به زندگی در جهان از ۶۶ سال عبور کرده است. 
همچنین هر سال ۱.۷ درصد به جمعیت جهان افزوده می شود. این در حالی است که این افزایش 
جمعیت در افراد باالی ۶۵ سال و باالتر از ۲.۵ درصد است. این فاصله ترکیب سنی جمعیت، 

جهان را به سوی سالمند شدن سوق می دهد. ایران نیز از این تغییر جمعیتی بی نصیب نیست.«

تازه چه خبر؟
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نتایج جدیدترین تحقیق 

نوشیدنچایباعثافزایشطولعمرمیشود!نوشیدنچایباعثافزایشطولعمرمیشود!
پژوهشگران می گویند که 
زمان، زمان نوشیدن چای 
بانک  داده های  است! 
بریتانیا  پزشکی  اطالعات 
نشان می دهند که عادت به نوشیدن روزانه 
2 لیوان چای سیاه می تواند با کاهش خطر 
ابتال به بیماری های قلبی، احتمال مرگ ومیر 
را کم کند و باعث افزایش طول عمر بشود! 
نتیجه جدیدترین تحقیقی که کمتر از یک ماه 
 Annals of پیش در مجله معتبر و علمی
internal medicine منتشر شد، موجی 
از شادی را در میان طرفداران چای سیاه به 
ارمغان آورد. محققان با استناد به این تحقیق 
می گویند که با بررسی عادت به نوشیدن چای 
در میان بیش از نیم میلیون زن و مرد 40 تا 
69 ساله بین سال های 2006 تا 2010، به این 
نتیجه رسیده اند که نوشیدن حداقل 2 لیوان 
یا بیشتر از چای سیاه در طول روز می تواند 

با افزایش طول عمر در ارتباط باشد. 

چطورچای،طولعمررازیادمیکند؟
است  شده  مشخص  مطالعه،  این  براساس 
که نوشیدن 2 لیوان چای سیاه در طول روز 
می تواند 9 تا 13 درصد باعث افزایش طول 
عمر افراد چای خور، نسبت به کسانی بشود 
البته  ندارند.  نوشیدن چای  به  که عالقه ای 
تحقیقات  این  نتیجه  که  است  به ذکر  الزم 
ثابت کرده اند که نوشیدن چای سیاه، می تواند 
بیماری های  از  ناشی  میر  و  مرگ  احتمال 
قلبی-عروقی را کاهش بدهد و تاثیر چندانی 
بر کاهش خطر مرگ و میر ناشی از انواع 

سرطان یا بیماری های تنفسی ندارد. 
محققان بر این باورند که چای سیاه سرشار از 
آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های فعال است و 
همین ترکیبات می توانند با کاهش شدید التهاب 
و استرس اکسیداتیو در بدن، باعث بهبود عملکرد 
سیستم قلبی عروقی، کاهش احتمال ابتال به 
بیماری های قلبی و به طور کلی، بهبود عملکرد 

سایر ارگان های حیاتی بدن بشوند. خوشبختانه 
مشخص شده است که افزودن شیر یا شکر 
به چای، تاثیری منفی بر خواص آن برجای 
نمی گذارد اما افرادی که می خواهند بیشترین 
فایده را از نوشیدن چای سیاه ببرند، باید شکر یا 
شیرهای پرچرب را با این نوشیدنی پرخاصیت، 
همراه نکنند. هرچند که محققان بر اثر مثبت 
نوشیدن چای سیاه بر افزایش طول عمر تاکید 
دارند، اما می گویند که برای اثبات مطلق این 
اثر، نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد؛ با 
این حال، شما می توانید از نوشیدن چای گرم 

صبحگاهی خود، لذت ببرید. 

تاثیرچایسیاهبرکلسترولخون
یکی دیگر از تاثیرات مثبت چای برای افزایش 

طول عمر، اثر قابل توجه آن بر کاهش چربی 
 ،LDL همان  یا  بد  چربی  است.  خون  بد 
کلسترول را به داخل سلول های خونی بدن 
هدایت می کند. این در حالی است که چربی 
خوب خون یا همان HDL، وظیفه هدایت 
کلسترول از داخل سلول ها و کبد به خارج از 
آنها و در نهایت خروج آنها از بدن را بر عهده 
دارد. با این حساب، می بینید که هرچه سطح 
چربی خوب در بدن بیشتر و سطح چربی بد 
در بدن کمتر باشد، کلسترول خون ما پایین تر 
خواهد بود و سالمت سیستم قلبی عروقی مان 
هم بیشتر تضمین خواهد شد. برخی تحقیقات 
ثابت کرده اند که نوشیدن چای سیاه می تواند 
چربی بد خون را تا 4.64 میلی گرم بر دسی لیتر 
در افراد مبتال به بیماری های قلبی، کاهش بدهد. 

تاثیرچایسیاهبرسالمت
سیستمگوارشی

محققان می گویند که نوعی باکتری خوب و مفید 
در سیستم گوارشی ما وجود دارد که می تواند 
نقشی حیاتی در کاهش احتمال ابتال به التهاب 
روده ها، دیابت نوع 2، بیماری های قلبی، چاقی 
یا حتی سرطان های گوارشی بازی کند و رشد و 
تکثیر این باکتری در سیستم گوارشی از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است. پژوهش های اخیر 
نشان می دهند که پلی فنول های موجود در چای 
سیاه می توانند زمینه رشد و تکثیر باکتری های 
خوب موجود در سیستم گوارشی و محدود 
کردن رشد باکتری های بد موجود در سیستم 
گوارشی را فراهم کنند و از این طریق، به حفظ 
سالمت سیستم گوارشی، تنظیم قند خون و 

متابولیسم بدن کمک کنند. عالوه بر این، چای 
سیاه حاوی ترکیبات ضدمیکروبی خوبی است 
که این ترکیبات می توانند با از بین بردن مواد 
مضر به ترمیم پوشش داخلی دستگاه گوارش 
کمک کنند و باعث افزایش باکتری های مفید 
روده و بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن بشوند. 

تاثیرچایسیاهبرکاهشفشارخون
افزایش فشار خون یکی از دالیل افزایش خطر 
ابتال به بیماری های قلبی، کلیوی، سکته های 
قلبی و مشکالت بینایی است. محققان راه های 
زیادی از جمله کنترل نمک مصرفی در طول 
روز را برای پیشگیری از ابتال به فشار خون 
باال پیشنهاد می کنند. تحقیقات اخیر هم ثابت 
کرده اند که نوشیدن حداقل 2 فنجان چای سیاه 

در طول روز می تواند اثر مثبتی بر کاهش یا 
تنظیم فشار خون در افراد مبتال به فشار خون 
باال داشته باشد و خطر ابتال به بیماری های قلبی 
را تا حد قابل توجهی در آنها کاهش بدهد. 
نتیجه تحقیقی که درباره نوشیدن چای سیاه 
و تنظیم فشارخون روی گروهی از خانم ها و 
آقایان صورت گرفت، نشان داد که نوشیدن 
منظم و روزانه چای سیاه، می تواند هم باعث 
کاهش فشار خون سیستولیک بشود و هم باعث 
کاهش فشار خون دیاستولیک و به این ترتیب، 
به تنظیم فشار خون در بدن کمک کند. محققان 
بر این امر تاکید دارند که آنتی اکسیدان ها و 
پلی فنول های موجود در چای سیاه با کاهش 
التهاب در بدن باعث کمتر شدن استرس افراد 
می شوند و از این طریق هم احتمال افزایش 
فشار خون را کمتر می کنند. به همین دلیل 
هم برخی از افراد به طور ناخودآگاه ترجیح 
می دهند که در مواجهه با بحران های روانی، 

یک لیوان چای بنوشند. 

تاثیرچایسیاهبرتنظیمقندخون
افزایش یا نوسانات قند خون می تواند به طور 
مستقیم بر ابتال به دیابت نوع 2، بیماری های قلبی 
و کلیوی، افزایش وزن و افسردگی تاثیر بگذارد 
و به تمام این دالیل باعث کاهش طول عمر 
فرد بشود. از این رو، محققان توصیه می کنند که 
برای پیشگیری از نوسانات شدید قند خون و به 
منظور کنترل قند خون، روزانه 2 لیوان چای سیاه 
را در میان وعده های خود بگنجانید. البته چای 
سیاه به شرطی می تواند تاثیر مثبتی بر تنظیم قند 
خون داشته باشد که با قند و شکر ساده مصرف 
نشود یا همراه آن، خوراکی های شیرین در حجم 
باال خورده نشوند! تحقیقات نشان می دهند که 
نوشیدن چای می تواند حساسیت به انسولین را 
افزایش بدهد و از این طریق به کنترل قند خون، 
به خصوص بعد از خوردن یک وعده غذای 

سنگین یا شیرین، کمک کند.
منبع: تلگراف

 ترجمه: 
ندا احمدلو

محققانبراین
باورندکهچای
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ابتالبهبیماریهای
قلبیوبهطور

کلی،بهبودعملکرد
سایرارگانهای

حیاتیبدنبشوند

خودمان  که  می کنیم  فکر  ایرانی ها  ما  از  خیلی 
است  حالی  در  این  هستیم.  جهان  مردم  چای خورترین 
مردم  جهانی،  بار  و  خوار  سازمان  اعالم  براساس  که 
طول  در  چای  کیلوگرم   1.38 سرانه  مصرف  با  ایران 
در  چای  مصرف کنندگان  جدول  پنجم  رتبه  در  سال، 

داده اند.  اختصاص  به خود  را  جهان 
3.16 کیلوگرم،  در این جدول، روسیه با سرانه مصرف 
سرانه  با  ترکیه  کیلوگرم،   2.19 مصرف  سرانه  با  ایرلند 
 1.94 1.99 کیلوگرم و بریتانیا با سرانه مصرف  مصرف 
کیلوگرم چای در سال، اول تا چهارم هستند و مکزیک 
سال،  در  چای  کیلوگرم   0.014 مصرف  سرانه  با  هم 

است! جدول  این  قعرنشین 
به دلیل  ترکیه  که  بدانید  باشد  جالب  برای تان  شاید   
شرایط  مناسب،  خاک  و  هوا  و  آب  از  برخورداری 

دارد.  چای  کشت  برای  مساعدی 
از این رو، در بیشتر مناطق شمالی و غربی این کشور، مزارع 
بزرگ چای به چشم می خورند. یکی از حاصل خیزترین 
خاک ها در ترکیه برای کشت چای، خاک منطقه ای بسیار 

است.  »ریزه«  نام  با  دیدنی  و  زیبا 
 ماساال چای، یکی از معروف ترین انواع چای سنتی 
و بومی هند است که در بیشتر رستوران ها و کافه های 

هندی در خود این کشور و سایر کشورهای جهان 
می شود.  سرو 

به همراه  از چای سیاه  ترکیبی  ماساال چای، 
شیر، دارچین، هل، میخک و فلفل سیاه 

است. 
را  چای  این  هندی ها  معموال 

مصرف  مویز  یا  کشمش  با 
. می کنند

از  دیگری  نوع   
که  الته  چای 

همان  برپایه 
ماساال 

چای هندی 
در  دارد،  قرار 

سرو  آلمان  کشور 
اتفاقا  و  می شود 

طرفداران زیادی هم دارد. 
ترکیبی  با  آلمانی  الته  چای 

وانیل  سویا،  شیر  سیاه،  چای  از 
تهیه می شود  نوع شیرین کننده  و یک 

کامال هم گرم سرو شود. باید  و 
 هوجی چا، نام معرف ترین چای سنتی در 

به مصرف چای سبز،  ژاپنی ها  کلی،  به طور  است.  ژاپن 
بیشتر  اما هوجی چا که  از چای سیاه عالقه دارند  بیشتر 
در مراسم رسمی و سنتی آنها سرو می شود، دارای ظاهر 

است.  متفاوتی  طعم  و 
هوجی چا از حرارت دادن بیش از اندازه برگ های چای، 
تهیه می شود. در طول این حرارت دهی، رنگ برگ های 
چای از سبز به اخرایی تبدیل می شود و تنها 3-1 دقیقه 

بود.  کافی خواهد  این چای،  کشیدن  دم  برای  زمان 
 محال است که به مراکش بروید و حتی یک مراکشی 
غذایی اش،  اصلی  وعده های  از صرف  بعد  که  ببینید  را 

ننوشد.  گرم  چای  فنجان  یک 
همان  هم  مراکشی ها  چای  پرطرفدارترین  و  سنتی ترین 
یا  عرق  تازه،  برگ  مقداری  با  که  است  سبزی  چای 

باشد. شده  مخلوط  نعناع  عصاره 
 انگلیسی ها به مصرف چای، بیشتر از قهوه عالقه دارند 
و معموال هم ترجیح می دهند که چای را همراه شیر میل 
کنند. سرو چای عصرانه به همراه کیک خانگی یا انواع 
مهمانی های  عادات  مرسوم ترین  از  خامه،  بدون  کیک 

انگلیسی هاست.  عصرانه 
چای عصرانه همراه با قوری، فنجان و ظرف مخصوص 
شیر و شکر جلوی مهمان ها قرار داده می شود. بسیاری 
دو  یکی  که حدود  دارند  عادت  هم  انگلیسی ها  از 
چای  فنجان  یک  شبانه،  خواب  از  قبل  ساعت 

بنوشند. سیاه 
 مصرف چای در تایلند به شکل جالبی 
انجام می شود. مردم این کشور عادت 
دارند که در مراسم رسمی و سنتی 
با شیر  را همراه  خود، چای 
و  کنند  سرو  فلفل  و 
قدری  نظر،  این  از 
و  هندی ها  به 
چای  آداب 

نوشیدن 
آنها نزدیک 

. هستند
هم  روسی ها   
به  زیادی  عالقه 
مصرف چای دارند و در 
مراسم سنتی آنها، چای همراه 
با سماورهای کوچک زغالی سرو 
متمول،  روس های  معموال  می شود. 
یا  طال  پایه  با  فنجان هایی  در  را  چای 

می گذارند. خود  مهمان های  جلوی  نقره 

    چایدرگوشهوکنارجهانچایدرگوشهوکنارجهان  



شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي 
»میزگرد تغذیه« براي كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تایید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم ابراهیمی! ابتدا کمی درباره شرایط 
فعلی تان به خوانندگان سالمت می گویید؟

من ندا ابراهیمی هستم؛ 35 ساله با قد 174 سانتی متر 
و وزن 82 کیلوگرم! از 3 سالگی دیابت نوع یک 
دارم و قبل از هر وعده غذایی برای تنظیم قند خونم، 
انسولین تزریق می کنم. تقریبا از همان اوایل نوجوانی، 
مبتال به اضافه وزن بودم و اندام نسبتا درشتی داشتم 
اما هیچ وقت نتوانستم به تناسب اندام ایده آلم برسم.

: چرا؟ رژیم گرفتید و نتوانستید وزن تان 

را کم کنید یا تا به امروز، رژیم خاصی نداشته اید؟
یکی دو بار در اوایل دهه 20 سالگی، رژیم گرفتم اما 
چون انسولین تزریق می کردم، با افت قند و ضعف 
شدید در دوران رژیم درمانی مواجه می شدم. به همین 
دلیل هم هر بار که رژیم می گرفتم، کمتر از یک ماه آن 
را کنار می گذاشتم و دوباره روز از نو و روزی از نو!

: رعایت غذایی خاصی در طول روز دارید؟
متاسفانه خیر و اصال اراده ای هم برای رژیم گرفتن 
ندارم! من به چیپس و پفک و تنقالت شور، عالقه 

و غذاهای رستورانی هم  دارم. فست فود  زیادی 
بسته   3 تا   2 هفته ای  تقریبا  دارم.  دوست  خیلی 
چیپس یا سایر تنقالت را می خورم؛ هفته ای یک 
بار هم به رستوران می روم و غذای فست فودی یا 
سنتی سفارش می دهم. تخمه آفتابگردان هم خیلی 
با همسرم حدود  دوست دارم و تقریبا هر شب 
یک کاسه تخمه آفتابگردان شور می خوریم. یک 
عادت بد دیگری هم که دارم، این است که تقریبا 
هفته ای یکی دوبار قلیان می کشم که البته نمی دانم 

این عادت، روی وزنم تاثیری دارد یا نه!

غذایی،  نادرست  عادت های  این  با   :
کلسترول یا فشار خون باال ندارید؟ قند خون تان 

کنترل است؟
کنترل است و فشار  انسولین  تزریق  با  که  قندم 
 ،13 تا   12 بین  همیشه  هم  ما  خانوادگی  خون 
قند  و   115 باالی  من  ناشتای  قند  است.  متغیر 
نمی رود   210 باالی  هم  غذا  از  بعد  ساعت   2
)معموال 160 تا 190 است(. میانگین قند خون 3 
ماهه هم براساس آخرین آزمایش، 6.9 بوده که 
یعنی قندم تحت کنترل است. ولی کلسترولم در 

آخرین آزمایش، 240 بود؛ چربی بد خون 158 و 
چربی خوب خون، 46 که دکترم درباره کلسترول 

و چربی، هشدار داد! 

: در آخر، آیا سوال خاصی از کارشناسان 
سالمت دارید؟

من به شدت به طب سنتی اعتقاد دارم و دوست 
دارم بدانم که در کنار درمان های مدرنی که انجام 
می دهم، طب سنتی چه پیشنهادهایی برای تنظیم قند 

و چربی خونم دارد.

خانم ابراهیمیخانم ابراهیمی که از  که از 33 سالگی دیابت برایشان تشخیص داده شده، می گوید:  سالگی دیابت برایشان تشخیص داده شده، می گوید: 

عاشق فست فود و تنقالت هستم!عاشق فست فود و تنقالت هستم!

در کنار همه وعده های غذایی تان، سبزیجات بگذارید!

  دکتر غالمرضا کردافشاری/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص طب سنتی 

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان خانم ندا ابراهیمی هستیم که از حدود 
3 سالگی، ابتالی ایشان به دیابت نوع یک تشخیص داده شده است. خانم 
ابراهیمی، بدخوری و عدم اراده الزم برای رژیم گرفتن را عامل اضافه وزن 
خودشان می دانند. در ادامه این مطلب، بیشتر با  ایشان درباره وضعیت فعلی شان 

صحبت می کنیم و نظر کارشناسان سالمت را هم درباره وی، جویا می شویم. 

 ندا احمدلو 

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل اضافه وزن ندا ابراهیمی 
باحضور دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه 

و دکترغالمرضا کردافشاری متخصص طب سنتی

اضـافه وزن دراثر اضـافه وزن دراثر 
دیابت نوع یک و بدخوریدیابت نوع یک و بدخوری

بیماران مبتال به دیابت نوع یک و دو باید همواره از نظر فشار خون، چربی خون، قند خون و وضعیت 
کلیه ها، چشم ها، سیستم عصبی و سالمت دندان ها و لثه ها تحت نظر باشند و در کنار راهکارهای طب 
سنتی، همیشه درمان های پزشکی خود را به موقع انجام بدهند. خانم ابراهیمی باید در مرحله اول، دست 
از عادت های نادرست غذایی خود بردارند. در طب سنتی هم مانند طب نوین، مصرف تنقالت چرب 
و شور یا غذاهای فست فودی و سرخ کرده توصیه نمی شود. بهتر است تمامی افراد، ازجمله این خانم 
بدانند که ما نمی توانیم به صورت مداوم از خوراکی های ناسالم استفاده کنیم و پس از آن مثال یک عدد 
کدو یا یک فنجان آبغوره بخوریم تا اثر منفی آن خوراک ناسالم از بین برود. بنابراین اولین و مهم ترین 
توصیه به ایشان، اصالح عادت های غذایی شان است. حاال در مرحله بعد و پس از اصالح الگوی غذایی، 
ایشان می توانند برای تنظیم قند و کلسترول خون خود، از غذاهایی با چربی اشباع کمتر مانند گوشت سینه 
پرندگان در رژیم غذایی خود استفاده کنند و حتما چاشنی های سالم و طبیعی مانند آبلیمو، آب نارنج، 
زرشک و سرکه های طبیعی را با غذای خود همراه کنند. شربت های طبیعی و کم شیرین که به جای شکر 
با عسل طعم دار شده باشند، می توانند جایگزین نوشابه های گازدار در برنامه غذایی این افراد بشوند. 
مثال شربت نعناع، آبلیمو یا نعناع و لیموی خانگی، گزینه بسیار خوبی برای بیماران مبتال به دیابت است. 
یکی از گزینه های غذایی بسیار مفید دیگر برای این افراد، همراه کردن سبزی خوردن، به خصوص شوید 
تازه با تمامی وعده های غذایی است. سبزی خوردن حاوی فیبر باالیی است و می تواند به تنظیم قند و 

کلسترول خون کمک بکند و جلوی نوسانات ناگهانی قند خون را بگیرد. 
سایر خوراکی های حاوی فیبر باال و قند بسیار پایین مانند خیار و کدو سبز هم گزینه خوبی برای مصرف 
روزانه این افراد هستند. در میان سبزی های مختلف، اسفناج و خرفه که در ایران هم به وفور یافت 

می شوند، می توانند تاثیر خوبی بر کاهش قند خون در افراد مبتال به دیابت داشته باشند.

: خانم دکتر! باتوجه به صحبت های 
خانم ابراهیمی، نظر کلی شما درباره شرایط 

ایشان چیست؟
نکته اصلی و مهمی که باید در ابتدا به آن اشاره کنم، 
این است که ما به همه افراد با هر شرایطی توصیه 
می کنیم که برای پیشگیری از ابتال به بیماری های 
قلبی عروقی )یکی از مهم ترین دالیل مرگ ومیر در 
ایران و جهان(، دریافت نمک را کاهش بدهند و 
مصرف غذاهای حاوی چربی اشباع را هم محدودتر 
بکنند. چیپس، پفک، تنقالت و تخمه آفتابگردان 
شور که خانم ابراهیمی به صورت مداوم مصرف 
می کنند، حاوی حجم باالیی از نمک هستند. ضمن 
اینکه معموال تنقالت چرب و شور به دلیل اینکه 
حاوی اسیدهای چرب اشباع یا اسیدهای چرب 
ترانس هستند، می توانند عالوه بر افزایش فشار 
خون باعث افزایش کلسترول خون هم بشوند. از 
طرف دیگر، انواع فست فود و غذاهای رستورانی 
هم که مورد توجه این خانم هستند، حجم باالیی 
از اسیدهای چرب اشباع، نمک و اسیدهای چرب 
ترانس را در خود جای داده اند و می توانند به شدت 
خطر ابتال به فشار خون باال، کلسترول خون باال 
و در نهایت، ابتال به بیماری های قلبی عروقی را 
افزایش بدهند. نکته قابل توجه دیگر اینکه افراد 
مبتال به دیابت مانند خانم ابراهیمی، باید بیشتر از 
سایرین نسبت به عوامل خطر بیماری های قلبی 
مثل مواردی که به آنها اشاره کردیم، هوشیار باشند. 

: چرا؟
زیرا به طور کلی، ابتال به دیابت می تواند باعث 
افزایش استرس اکسیداتیو در بدن بشود، احتمال 
انسداد عروق را باالتر ببرد و به این ترتیب، خطر 
بروز بیماری های قلبی عروقی را بیشتر بکند. 
از طرف دیگر، بهتر است بدانید که مشکالتی 
مانند پای دیابتی، نفروپاتی دیابتی و رتینوپاتی 
دیابتی در اثر تاثیر دیابت روی عروق آن ناحیه 
از بدن اتفاق می افتند. حاال زمانی که فردی، نمک 
یا چربی اشباع زیادی مصرف می کند، احتمال 
انسداد عروق در بدنش را باالتر می برد. بنابراین، 
اگر خانم ابراهیمی به همین روند خورد و خوراک 
نادرست خود ادامه بدهند، احتمال اینکه با عوارض 
ناشی از دیابت مواجه بشوند، بسیار بیشتر خواهد 
شد. بد نیست ایشان بدانند استعمال قلیان هم 
می تواند اثر منفی دیابت بر انسداد عروق ایشان 
را تشدید بکند. در کل، به افراد مبتال به دیابت 

توصیه می شود که به شدت مصرف غذاها و 
خوراکی های سرشار از نمک و چربی های اشباع 
را محدود کنند، دور مصرف خوراکی های حاوی 
اسیدهای چرب ترانس را خط بکشید و استعمال 

قلیان یا دخانیات را کامال کنار بگذارند.
: توصیه جایگزین شما برای ایشان 

چیست؟
اولین و مهم ترین توصیه این است که مصرف 
سبزی ها به عنوان منابع غنی از آنتی اکسیدان را 
به شدت افزایش بدهند و در تمامی وعده های 
غذایی از سبزی های مختلف استفاده کنند. مصرف 
سبزی ها می تواند به افزایش حس سیری در افرادی 
مانند خانم ابراهیمی، کمک بکند. توصیه بعدی، 
مصرف متعادل مغزدانه های خام به جای تنقالت 
شور در میان وعده هاست. اگر ایشان بتوانند کم کم 
میزان مصرف خوراکی ها و غذاهای چرب و 
کاهش  روند  می توانند  کنند،   محدود  را  شور 

وزن را هم شروع کنند. 
: به طور کلی، آیا افراد مبتال به 
دیابت باید رژیم های غذایی خاصی برای 

کاهش وزن داشته باشند؟
بهتر است افراد مبتال به دیابت، به خصوص مبتالیان 
به دیابت نوع یک که می خواهند رژیم کاهش وزن 
داشته باشند، ابتدا تکنیک شمارش کربوهیدرات را یاد 
بگیرند و بدانند که به ازای هر مقدار کربوهیدرات، 
به چند واحد انسولین نیاز دارند. یعنی ابتدا نسبت 
کربوهیدرات به انسولین را یاد بگیرند و سپس اقدام 
به رژیم گرفتن یا اصالح الگوی غذایی خود بکنند. 
به عبارت ساده تر، اگر خانم ابراهیمی بتوانند میزان 
کربوهیدرات هر وعده غذایی را محاسبه کنند و بدانند 
که به ازای دریافت این مقدار از کربوهیدرات، باید 
چند واحد انسولین تزریق کنند، دیگر پس از رژیم 
گرفتن دچار ضعف یا افت قند خون نخواهند شد 
چون به طور حتم، میزان تزریق انسولین را متناسب 
با کاهش دریافت کربوهیدرات ها، کمتر خواهند 
کرد. متاسفانه چون بیشتر بیماران مبتال به دیابت، 
شمارش کربوهیدرات و تعیین دوز انسولین نسبت 
به دریافت کربوهیدرات را نمی دانند، پس از ایجاد 
تغییر در برنامه غذایی شان با نوسانات قند خون به 
دلیل استفاده از دوز ثابت انسولین مواجه می شوند. 
با یادگیری تکنیک شمارش کربوهیدرات، بیمارانی 
مانند خانم ابراهیمی می توانند بر مبنای یک برنامه 
اصولی، هم وزن خود را کاهش بدهند و هم قند 

خون شان را کنترل بکنند. خانم ابراهیمی باید بدانند 
که چاقی، دریافت نمک و چربی های اشباع، همگی 
می توانند خطر انسداد عروق و عوارض ناشی از 
دیابت را در ایشان دوچندان کنند و به همین دلیل هم 
باید به سرعت الگوی غذایی خود را اصالح کنند. 
: توصیه نهایی شما به خانم ابراهیمی 

چیست؟
خوشبختانه، قند خون ایشان تقریبا کنترل است 
اما LDL یا همان چربی بد خون در بیماران دیابتی 
باید زیر 100 و کلسترول خون، زیر 200 باشد! 
متاسفانه هم چربی بد خون و هم کلسترول خون 
خانم ابراهیمی باال است که همین مساله هم می تواند 
احتمال گرفتگی عروق را در ایشان افزایش بدهد. 
به همین دلیل هم توصیه می کنم که ایشان به 
سرعت مصرف سبزی ها را در برنامه غذایی خود 
افزایش بدهند و حبوبات بیشتری هم مصرف 
کنند. دریافت حجم باالی منابع فیبر محلول غذایی 
به کاهش جذب کلسترول در بدن کمک می کند. 
توصیه دیگرم به این خانم این است که مصرف 
گوشت قرمز را به هفته ای یک تا 2 مرتبه محدود 
کنند؛ غالت سبوس دار را در رژیم غذایی شان 
بگنجانند؛ بیشتر از هفته ای 3 عدد تخم مرغ نخورند 
و سعی کنند تا از منابع سرشار از چربی های 
جامد،  روغن های  خامه،  کره،  مانند  اشباع 
شیرینی های تر و خشک و کیک و کلوچه های 
صنعتی اجتناب کنند تا بتوانند هرچه سریع تر، 

کلسترول خون شان را کنترل کنند.

توصیه توصیه دکتر گلبن سهرابدکتر گلبن سهراب، به سوژه »میزگرد تغذیه«:، به سوژه »میزگرد تغذیه«:

تکنیک شمارش کربوهیدرات را یاد بگیرید!تکنیک شمارش کربوهیدرات را یاد بگیرید!
توصیه ام به خانم توصیه ام به خانم 

ابراهیمی آن است ابراهیمی آن است 
که مصرف گوشت که مصرف گوشت 

قرمز را به هفته ای قرمز را به هفته ای 
یک تا یک تا 22 مرتبه  مرتبه 

محدود کنند؛ غالت سبوس دار را در محدود کنند؛ غالت سبوس دار را در 
رژیم غذایی شان بگنجانند؛ بیشتر از رژیم غذایی شان بگنجانند؛ بیشتر از 

هفته ای هفته ای 33 عدد تخم مرغ نخورند و سعی  عدد تخم مرغ نخورند و سعی 
کنند تا از منابع سرشار از چربی های کنند تا از منابع سرشار از چربی های 

اشباع مانند کره، خامه، روغن های اشباع مانند کره، خامه، روغن های 
جامد، شیرینی های تر و خشک و کیک جامد، شیرینی های تر و خشک و کیک 

و کلوچه های صنعتی اجتناب کنند تا و کلوچه های صنعتی اجتناب کنند تا 
بتوانند هرچه سریع تر، کلسترول بتوانند هرچه سریع تر، کلسترول 

خون شان را کنترل کنندخون شان را کنترل کنند
  

نگاه متخصص تغذیه
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55پوست و زیبایی
چطور در سنین باال موهای سالم تر و جذاب تری داشته باشیم؟

مراقبت از موها پس از مراقبت از موها پس از 5050 سالگی سالگی
شاید این سوال برای خیلی از 
افراد پیش بیاید که با افزایش 
سن چه اتفاقی برای پوست 
سر و موها می افتد؟ بهتر است 
بدانید که با رسیدن به سنین میانسالی، موها مانند 
سایر اعضای بدن شروع به تغییر تدریجی می کنند. 
به عنوان مثال، ریزش موها بیشتر و رشد آنها کمتر 
می شود و حتما هم شما در دوران میانسالی با 
موهای وزتر و خشک تری مواجه می شوید. از 
طرف دیگر، حجم موهای افراد سالمند نسبت به 
افراد جوان کمتر است و ازدست دادن رنگدانه های 
مو و درنتیجه سفید یا خاکستری شدن موها هم 

دور از انتظار نخواهد بود. 
در کنار تمامی این اتفاقات، پا گذاشتن به سن 
یائسگی که معموال بین 45 تا 55 سالگی برای 
خانم ها اتفاق می افتد، می تواند با ایجاد تغییرات 
هورمونی بر تولید سبوم تاثیر بگذارد و به افزایش 
خشکی پوست سر و حتی پوسته پوسته شدن آن 
منجر شود. این مشکل می تواند نازک شدن تارهای 
مو و ریزش آنها را به دنبال داشته باشد. البته به 
خاطر داشته باشید که کاهش سطح استروژن با 
رسیدن به دوران یائسگی می تواند به خودی خود 
نازک شدن تارهای مو و ریزش بیشتر موها را 
به دنبال بیاورد. از این رو توصیه می شود که همه 
خانم ها در سال های منتهی به یائسگی و در دوران 
یائسگی حتما مراقبت از پوست سر و مراقبت 
از موها را درست به اندازه مراقبت از پوست 

صورت جدی بگیرند. 

حفظ سالمت پوست سر برای داشتن 
موهایی سالم تر 

محافظت از تارهای مو بدون محافظت از پوست 
سر امکان پذیر نیست. برای اینکه در دوران یائسگی 
موهای سالمی داشته باشید، باید راه های مراقبت از 
پوست سر مانند پیشگیری از خشکی پوست سر، 
پاکسازی پوست و تامین نیازهای تغذیه ای پوست 
سر را جدی بگیرید. متخصصان پوست ومو بر 
این باورند که حفظ سالمتی موها کامال به حفظ 
سالمتی پوست سر وابسته است. به عبارت دیگر،  
هرچقدر شما در دوران میانسالی و سالمندی بتوانید 
میکروبیوم پوست سر را در وضعیت پایدارتری 
نگه دارید، احتمال اینکه دچار مشکالت مرتبط با 
پوست سر و ریزش موی ناشی از آن شوید، کمتر 
خواهد شد. یکی از راه های حفظ میکروبیوم پوست 

سر، این است که از تجمع چربی های طبیعی پوست 
یا چربی های موجود در محصوالت مراقبت از مو 
در کف سر جلوگیری کنید. برای این کار می توانید 
روزی یک تا دو مرتبه موهای خودتان را از ابتدای 
ریشه تا انتهای ساقه با کمک نوک انگشتان یا یک 
برس نرم به آرامی ماساژ دهید و از شامپوهای مالیم 
برای شستن سر و موها استفاده کنید. بهتر است با 
ورود به دوران یائسگی، دور مصرف شامپوهای 
حاوی سولفات را خط بکشید. شامپوهای حاوی 
سولفات همان محصوالتی هستند که شدیدا کف 
می کنند و می توانند در دوران میانسالی و سالمندی 
باعث وزشدگی و خشکی شدید موها یا ایجاد 

موخوره شوند. 

اهمیت مراقبت از موها هنگام 
شست وشو و رنگ کردن آنها 

شما می توانید برای کمک به جوان سازی پوست سر 
در دوران میانسالی و سالمندی، پس از استحمام از 
یک سرم موی سبک و فاقد سولفات کمک بگیرید. 
از طرف دیگر، استفاده از سرم ها یا کرم های موی 

سبک که حاوی ترکیبات مرطوب کننده هستند، 
می تواند به ترمیم کوتیکول های مو کمک کند 
و باعث افزایش سالمت و درخشندگی موها 
در دوران یائسگی شود. توصیه می شود که از 
سرم ها و کرم های مرطوب کننده بالفاصله بعد 
از استحمام استفاده کنید تا بتوانید رطوبت موها 
را به خوبی حفظ کنید. به خاطر داشته باشید که 
زیاده روی در استفاده از محصوالت مراقبت از 
مو به معنای بهبود شرایط موها نخواهد بود. به 
عبارت ساده تر، شما باید هر محصولی را به اندازه 
و براساس الگویی که روی بسته بندی کاال نوشته 
شده است، مصرف کنید. اگر یک سرم یا کرم 
مو فقط مخصوص ساقه موها است، سعی کنید 
که از تماس آن محصول با پوست کف سر یا 
ریشه موها جلوگیری کنید. اگر هم محصولی 
مخصوص مراقبت از پوست کف سر طراحی 
شده است، سعی کنید تا با کمک نوک انگشتان 
همیشه محصول را به آرامی روی پوست کف سر و 
ریشه ها موها ماساژ دهید. بعضی از خانم ها عادت 
دارند که برای پوشاندن رنگ سفید یا خاکستری 

موها در دوران میانسالی، به طور مداوم از رنگ های 
شیمیایی استفاده کنند. این رنگ ها می توانند باعث 
خشکی و افزایش شکنندگی موها شوند، رطوبت 
طبیعی موها را از بین ببرند و خشکی پوست کف 
سر را هم به دنبال داشته باشند. بنابراین سعی کنید 
که برای حفظ سالمت موها در دوران میانسالی و 
سالمندی، تا جایی که می توانید از رنگ های طبیعی 
یا رنگ های حاوی روغن های طبیعی استفاده کنید 
و پس از رنگ کردن موها هم از انواع سرم های 

آبرسان کمک بگیرید. 

ریزمغذی های مورد نیاز برای موها 
پس از رسیدن به یائسگی 

تمامی خانم های یائسه باید به این نکته توجه داشته 
باشند که یکی از مهم ترین راه های حفظ سالمت 
موها، تامین ریزمغذی های مورد نیاز آنها است. 
متخصصان پوست ومو بر این باورند که ویتامین ها 
و امالح ضروری می توانند به حفظ سالمت و 
شادابی موها کمک کنند. از این رو به بسیاری از 
خانم های در سن یائسگی توصیه می شود که 

حتما مصرف غذاهای غنی از آهن، روی، ویتامین 
C، ویتامین های گروه B و امگا-3 را در برنامه 
غذایی منظم خودشان داشته باشند. این ویتامین ها 
و امالح می توانند باعث افزایش استحکام تارهای 
مو شوند و به رشد بیشتر موها کمک کنند. اگر 
خانم های یائسه دچار کمبودهای غذایی هستند، 
باید زیر نظر متخصص زنان یا متخصص تغذیه 
مصرف دوز مشخصی از مکمل های غذایی را 
در برنامه خود داشته باشند تا در اثر کمبودهای 
تغذیه ای دچار ریزش مو، خشکی مو یا نازک 
شدن تارهای مو نشوند. گاهی مصرف انواع 
مولتی ویتامین یا مکمل های کالژن به صورت 
دوره ای برای خانم های باالی 50 سال تجویز 
می شود تا آنها بتوانند از حفظ سالمت موهای 

خودشان اطمینان حاصل کنند. 

بهترین راه های حالت بخشی و 
حجم دهی به موها پس از یائسگی 

بیشتری  فضای  خاکستری،  یا  سفید  موهای 
می توانند  این رو،  از  دارند.  کوتیکول ها  در 

مولکول های موجود در نرم کننده ها را با سرعت 
و در مقادیر بیشتری جذب کنند. بنابراین زمانی 
که شما در حمام حجم باالیی از نرم کننده های 
سنگین را استفاده می کنید، باعث انباشته شدن 
مازاد محصول روی موها یا حتی چسبیدن موها به 
پوست کف سر می شوید. این کار باعث می شود 
که موهای شما کم حجم تر و نازک تر از حالت 
عادی نشان داده شوند. از طرف دیگر، بعضی 
از محصوالت مراقبت از پوست در بازار وجود 
دارند که ادعای حجیم سازی موها پس از رسیدن 
به یائسگی را مطرح می کنند. بد نیست بدانید 
که تعداد زیادی از این محصوالت با خشک و 
زبر کردن موها باعث حجیم تر شدن آنها از نظر 
ظاهری می شوند و درنتیجه شما تصور می کنید 
که موهایتان حجیم تر شده اما درواقع اتفاقی جز 
خشکی بیشتر مو رخ نداده است. با این حساب، 
توصیه اول به خانم های در سن یائسگی این است 
که از محصوالت نرم کننده مو با حجم کمتر در 
حمام استفاده کنند و حتما هم موها را بعد از 
آغشته کردن به محصوالت نرم کننده به خوبی 
آبکشی کنند. از آنجایی که پوست کف سر و 
موها در سنین یائسگی بسیار حساس هستند، 
بنابراین سعی کنید که موها و پوست کف سر 
را به آرامی در حمام ماساژ بدهید و از چنگ زدن 
موها یا پوست کف سر خودداری کنید زیرا چنین 
کارهایی می توانند باعث ریزش بیشتر موها و 

پوسته ریزی پوست کف سر شود. 
از طرف دیگر، خانم هایی که می خواهند در 
دوران یائسگی موهای حجیم تری داشته باشند، 
می توانند از طریق مشورت با یک متخصص 
پوست ومو از محصوالت خوراکی یا موضعی 
حاوی بیوتین استفاده کنند. اگر می خواهید از 
خشک شدن بیش ازحد موها در دوران یائسگی 
جلوگیری کنید و حالت نرم و زیبایی به موهای 
خود بدهید، سعی کنید که از خشک کردن شدید 
موها با حوله خودداری کنید. به جای آن، آب 
اضافی موها را به آرامی و با کمک یک حوله 
نرم و نخی بگیرید و سپس مقداری اسپری 
محافظت کننده از مو در برابر حرارت به موها 
بزنید و درنهایت هم موهای خود را با کمک باد 
مالیم سشوار خشک کنید. بهتر است که سشوار 
حدود 30 تا 40 سانتی متر از موها و پوست کف 

سر فاصله داشته باشند.  
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ایجاد  باعث  می تواند  یائسگی 
تغییرات زیادی در پوست صورت و 
بدن شود. اولین و مهم ترین تغییر این 
است که بدن تولید حجم باالی کالژن 
را متوقف می کند و شما حجم زیادی از چربی های 
زیرپوستی خود را از دست می دهید. همین دو مساله 
می تواند شدیدا باعث کاهش انعطاف پذیری پوست 
و افزایش خشکی پوست در اثر تغییرات هورمونی 
شود. ایجاد خط های زیاد و عمیق در ناحیه دور چشم، 
دور لب، گردن و کناره های گوش هم از شایع ترین 
اگر  این رو  از  است.  یائسه  خانم های  شکایت های 
می خواهید در دوران یائسگی همچنان پوست سالم 
می توانید  که  تا جایی  باید  باشید،  داشته  و شادابی 
رطوبت و چربی پوست خودتان را مدیریت کنید و 
در کنار روتین های پوستی خانگی، حتما وضعیت 
پوستتان را تحت نظر پزشک متخصص پوست ومو 
متخصص  پزشک  است  ممکن  گاهی  کنید.  کنترل 
در بعضی موارد تزریق بوتاکس برای ناحیه یک سوم 
روش هایی  انجام  یا  چربی  تزریق  صورت،  باالیی 
برای تحریک کالژن سازی را به شما پیشنهاد کند. 
اگر می خواهید بایدها و نبایدهای مراقبت های پوستی 
در دوران یائسگی را بیشتر بشناسید، خواندن ادامه 

این مقاله را به شما توصیه می کنیم.

بـایـدهـا
1. مراقبت های پوستی را تحت نظر پزشک انجام دهید.
در سال های منتهی به یائسگی، میزان استروژن بدن 
کاهش می یابد و سطح کالژن و االستین پوست کمتر 
می شود. همین مساله می تواند انعطاف پذیری پوست 
و مو را کمتر کند و باعث ایجاد مشکالت پوستی یا 
مشکالتی در زمینه موها برای خانم های یائسه یا در 
سن یائسگی شود. بعد از یائسگی، تولید کالژن حدود 
یک درصد در هر سال کاهش می یابد. به همین دلیل 
هم بسیار ضروری است که خانم های یائسه به کاهش 
کالژن پوست حساس باشند و رویکرد هدفمندی را 
به منظور حفظ سالمت و شادابی پوست خودشان در نظر 

بگیرند. گاهی ممکن است در دوران یائسگی و به دلیل 
افزایش ترشحات غدد چربی، فرد دچار آکنه های شدید 
شود. از این رو، اصال نمی توان مشکالت پوستی در دوران 
یائسگی را به صورت خودسرانه درمان کرد. به عنوان 
مثال، ممکن است پوست شما در دوران یائسگی به 
همان اندازه که چرب و درگیر آکنه است، دچار درجاتی 
از خشکی هم باشد. به همین دلیل هم محصوالتی که 
به صورت معمول برای درمان آکنه در نظر گرفته می شوند، 
نمی توانند برای شما مناسب باشند. از این رو، شما باید 
پس از مراجعه به پزشک، از محصوالتی استفاده کنید 
بر مدیریت چربی اضافی پوست، حاوی  که عالوه 
ترکیبات آبرسان هم باشد تا بتواند جلوی چین وچروک 

یا خشکی بیشتر پوست را بگیرد. 
2. از رتینول استفاده کنید. رتینول یکی از بهترین 
ترکیبات برای افزایش کالژن پوست است و می تواند 
به طور موثری از روند پیری یا چروکیدگی شدید پوست 
پیشگیری کند. به همین دلیل هم توصیه می شود که 
با مشورت با یک متخصص پوست ومو، استفاده از 
رتینول را در برنامه مراقبت از پوست قرار دهید. از 
طرف دیگر، ویتامین Cهم می تواند باعث تحریک 
کالژن سازی شود و ضخامت پوست را افزایش دهد. 
از این رو، اگر می خواهید با شروع یائسگی دچار ُشلی 
ریز  چین وچروک های  یا  نشوید  پوست  افتادگی  و 
و درشت فراوانی روی پوست خودتان نبینید، بهتر 
از ویتامین Cخوراکی یا موضعی  است که استفاده 
را در کنار رتینول و تحت نظر متخصص پوست ومو 
داشته باشید. از طرف دیگر، تمامی خانم های یائسه 
باید به این نکته توجه داشته باشند که پوست آنها در 
برابر تهاجم عوامل خارجی مانند اشعه فرابنفش نور 
از یک  استفاده  و  است  آسیب پذیر  بسیار  خورشید 
کرم ضدآفتاب با SPF مناسب برای آنان ضروری 
خواهد بود. متاسفانه بسیاری از خانم ها بعد از رسیدن 
به سن یائسگی، اهمیت چندانی به استفاده از کرم های 
ضدآفتاب و آبرسان نمی دهند و همین مساله باعث 
می شود که پوست آنها شدیدا در معرض آسیب های 

ناشی از خشکی قرار بگیرد. 

3. دریافت آنتی اکسیدان ها را افزایش دهید. با کاهش 
سطح استروژن در دوران یائسگی، میزان کالژن پوست هم 
کمتر می شود و فرد با ازدست دادن شادابی پوست مواجه 
می گردد. اگر می خواهید شادابی و شفافیت پوست خود 
را در دوران یائسگی حفظ کنید، به شما توصیه می کنیم 
که دریافت روزانه آنتی اکسیدان ها به صورت فراوان را 
پشت گوش نیندازید. قدرتمندترین آنتی اکسیدان ها که 
می توانند به حفظ سالمتی پوست ومو در دوران یائسگی 
کمک کنند و باعث افزایش شادابی پوست و درخشش 
موها شوند، در میوه ها و سبزی های تازه و رنگی وجود 
دارند. انواع میوه ها و سبزی های تازه با رنگ های قرمز، 
نارنجی، بنفش، سیاه و سبز تیره باید به صورت روزانه 
در دوران یائسگی مصرف شوند. توصیه می شود که 
در دوران یائسگی روزانه 2 تا 4 واحد میوه و 3 تا 5 

واحد از سبزیجات تازه را مصرف کنید. 

نبـایـدهـا 
1. از محصوالتی که باعث خشکی پوست می شوند، 
استفاده نکنید. یکی از مشکالت پوستی که با ورود 
به یائسگی برای بسیاری از خانم ها اتفاق می افتد، کاهش 
متابولیسم پوست است. یعنی با شروع یائسگی، پوست 

فعالیت متابولیکی خودش را تا حد قابل توجهی از دست 
می دهد و به همین دلیل هم کمتر می تواند آب یا رطوبت 
داخل بافت خود را حفظ کند. کاهش عملکرد متابولیکی 
پوست و کم شدن میزان رطوبت آن، نتیجه ای جز خشکی، 
چروکیدگی و تسریع روندهای پیری پوست را در پی 
نخواهد داشت. از طرف دیگر، قرار گرفتن در معرض 
نور خورشید و آالینده های محیطی در دوران یائسگی 
می تواند باعث تشدید خشکی و آسیب پذیری پوست 
شود. از این رو بسیار ضروری است تا در سال های منتهی 
به یائسگی و پس از رسیدن به این دوران سعی کنید تا 
با استفاده از محصوالت مراقبت از پوست که آبرسانی 
قوی و مناسبی دارند،  رطوبت پوست خودتان را حفظ 
کنید. استفاده از انواع کرم ها و لوسیون های آبرسان باید 
جزو روتین های مراقبت از پوست در سال های منتهی به 
یائسگی و دوران یائسگی باشد. از طرف دیگر، باید به این 
نکته توجه داشته باشید که استفاده از تمامی محصوالتی 
که می توانند رطوبت پوست را از بین ببرند و باعث 
تشدید خشکی پوست شوند، در دوران یائسگی ممنوع 
است. صابون ها یا شوینده های پوستی که بیش ازحد کف 
می کنند، عاملی برای خشکی شدید پوست در دوران 
یائسگی محسوب می شوند و به همین دلیل بهتر است 

که از مصرف آنها خودداری کنید. به جای شوینده های 
صابونی و محصوالتی که باعث خشکی شدید پوست 
می شوند، می توانید از پن ها یا ژل های شست وشوی 
غیرصابونی در دوران یائسگی کمک بگیرید. بهتر است 
تا جایی که می توانید در این دوران از الیه برداری پوست 
خودداری کنید زیرا الیه برداری )مخصوصا الیه برداری 
عمیق و کلینیکی( می تواند شدیدا باعث کاهش چربی و 
رطوبت پوست در دوران یائسگی شود و روند خشکی 

و پیری پوست را تشدید کند. 
همان طور که گفته شد،  2. دوش آب داغ نگیرید. 
یائسگی می تواند به خودی خود باعث کاهش رطوبت 
پوست شود. از این رو، شما باید سعی کنید که در 
سال های منتهی به یائسگی و در دوران یائسگی از انجام 
کارهایی که می توانند باعث کاهش بیشتر سطح رطوبت 
و چربی پوست شوند، خودداری کنید. به عنوان مثال، 
دوش آب گرم یا آب داغ یا شستن دست و صورت 
با آب بیش ازحد گرم در دوران یائسگی ممنوع است. 
بهتر است در این دوران از آب ولرم برای دوش گرفتن 
یا شستن پوست دست و صورت استفاده کنید و حتما 
پس از شستن دست و صورت یا دوش گرفتن، تمامی 
پوست صورت، گردن، روی دست ها،  قسمت های 
آرنج، روی پاها و زانوها را با یک لوسیون آبرسان 
یا کرم مرطوب کننده ماساژ بدهید. پس از آن، پوست 
دور چشم ها را هم با کمک یک کرم مخصوص دور 
چشم ماساژ بدهید تا از پیری و چروکیدگی پوست 
حساس دور چشم ها تا حد زیادی پیشگیری کنید. 
به خاطر داشته باشید که مرطوب نگه داشتن 
پوست گردن و پشت دست ها در دوران 
داشتن  نگه  اندازه مرطوب  به  یائسگی 
متاسفانه  است.  مهم  صورت  پوست 
به  فقط  یائسه  خانم های  از  بعضی 
رسیدگی  خودشان  صورت  پوست 
می کنند و حدود 5 تا 8 سال پس از 
یائسگی با چروکیدگی های شدید یا 
لکه های پوستی در ناحیه گردن و پشت 
دست ها مواجه می شوند. توصیه می شود 
که در دوران یائسگی حتما از کرم های 
ضدآفتاب برای پوست پشت دست ها و 

گردنتان هم کمک بگیرید.

بایدها و نبایدهای مراقبت از پوست پس از یائسگی
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قرار گرفتن در معرض نور خورشید قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
و آالینده های محیطی در دوران و آالینده های محیطی در دوران 
یائسگی می تواند باعث تشدید یائسگی می تواند باعث تشدید 
خشکی و آسیب پذیری پوست خشکی و آسیب پذیری پوست 
شود. از این رو بسیار ضروری شود. از این رو بسیار ضروری 

است تا در سال های منتهی است تا در سال های منتهی 
به یائسگی و پس از رسیدن به یائسگی و پس از رسیدن 
به این دوران سعی کنید تا با به این دوران سعی کنید تا با 
استفاده از محصوالت مراقبت استفاده از محصوالت مراقبت 

از پوست که آبرسانی قوی و از پوست که آبرسانی قوی و 
مناسبی دارند،  رطوبت پوستتان مناسبی دارند،  رطوبت پوستتان 

را حفظ کنیدرا حفظ کنید

 ترجمه: 
ندا احمدلو



اغلب افراد جهان مد را جهانی 
هنرمندانه و شاد و مملو از اتفاقات 
خالقانه و جالب می دانند، اما کمتر 
کسی است که به پشت صحنه جهان 
پر زرق و برق مد نکاهی علمی و نقادانه بیندازد. 
چند سالی است که نظر متخصصان محیط زیست 
به آلودگی های حاصل از این صنعت جلب شده تا 
جایی که حاال کارشناسان باور دارند، اگر در آینده 
نزدیک ولع انسان ها به مصرف کوتاه مدت و سپس 
دور انداختن انواع و اقسام لباس ها مهار نشود و 
اگر سیل تولید لباس و کیف و کفشی که گاه بعد 
از چند بار استفاده به صورت پسماند وارد طبیعت 
می شود، تحت کنترل درنیاید، بزودی صنعت مد 
یکی از شرکای جدی آلوده کردن محیط زیست 
خواهد شد. در این میان، پدیده ای به نام »فست 
افزایش  این روند را  یا مد سریع سرعت  فشن« 
داده.  چگونگی آن را با چند پرسش و پاسخ در 

پایین خواهیم دید: 

 مد سریع چیست؟
 مد سریع به طور کلی اقداماتی را توصیف می کند 
که برای استفاده از میدان رقابت، در کوتاه-ترین زمان 
ممکن مدل های ارائه شده در شوهای مد را به بازار 
می رسانند. مد سریع به این دلیل مورد توجه کارشناسان 
محیط زیست قرار گرفته که تمام این اقدامات تنها به 
منظور کسب سود بیشتر اقتصادی و بدون توجه به 

آسیب های محیط زیست انجام می شود.
این کاالهای پوشیدنی از هر نوع اغلب مطابق با آخرین 
مد اما با قیمتی ارزان از تن مانکن-های شوهای برندهای 
گران قیمت به دست مصرف کننده عادی می رسد. اینها 
همان »نیوکالکشن « هایی هستند که اول هر فصل با 
تبلیغات پر سرو صدا در ویترین فروشگاه ها به مردم 
عرضه می شوند. از برندهای معروف مد سریع که 
در سراسر جهان فروشگاه های بسیاری دارند، زارا 

و اچ اند ام هستند. 
 مد سریع با چه ویژگی هایی تعریف می شود؟

 از دیدگاه مصرف مد سریع دارای 3 ویژگی است: 
ارزانی، مد بودن و کم دوام بودن. صنعت مد سریع 
فروشندگانی را که در پی نواوری و به روز کردن 
ویترین هایشان هستند را تغذیه  و با کمک تبلیغات بسیار 

جذاب، مردم را مدام تشویق به خرید نیوکالکشن هایی 
می کند که به سرعت از گردونه مد خارج می شوند 
و جای خود را به مدها و مدل های جدید می دهند. 

 چرا مد سریع اینقدر ارزان است؟
محصوالت مد سریع با ارزان ترین روش ها و مواد 
اولیه ارزان قیمت بدون توجه به مالحظات زیست 

محیطی تولید می شوند. 
 چرا مد سریع و نیو کالکش ها به یک مشکل برای 

محیط زیست بدل شده اند؟
هانطور که گفته شد، مد سریع کاالهای پوشاکی ارزان، 
شیک، در تولید انبوه با تاثیر مخرب چشمگیر بر طبیعت 
عستند. این کاالها به دلیل قیمت ارزان و اقبالی که مردم 
به آنها نشان می-دهند، مطلوب مغازه داران هستند، اما 
چون دوام زیادی ندارند و به سرعت از مد می افتند، در 
زمانی کوتاه در نهایت روانه محیط های دفن پسماند 
می شوند و حجم عظیمی از پسماندهای آلوده کننده 
را به زمین اضافه می کنند. یک مطالعه نشان می دهد 
مدهای سریع به گونه ای ساخته می شوند که بیش از 

10 بار دوام نیاورند.
 آسیب مد سریع به محیط زیست چیست؟

به طور خالصه، تولیدات مد سریع باعث مصرف 

منابع زمین به خصوص آب و آلودگی محیط زیست 
از محصوالت مد سریع  می شود. حدود 85درصد 
تبدیل به پسماند  و باعث مصرف منابع آب و آلوده 
شدن رودخانه ها و چشمه ها می شود. این پسماند با 
سایر پسماندهای تجزیه ناپذیر مانند انواع پالستیک ها 
درنهایت سر از اقیانوس ها درمی آورند. حتی شستشوی 
لباس ساالنه نزدیک به 500هزار تن ریزپالستیک را 
آزاد می کند که معادل 50میلیارد بطری پالستیکی است.
تولید اغلب این محصوالت از الیاف مصنوعی منبع 
آلودگی محیطی و نشت آودگی در روند تولید را ایجاد 
می کند و باعث صدمه به حیوانات و انسان می شود.

 تاثیر مد سریع بر زندگی مردم چیست؟
تاثیر مثبت مد سریع بر زندگی اقتصادی مردم جهان یک 
چرخه عظیم مالی و به کار گرفتن بیش از 300میلیون 
نفر در سراسر جهان در صنایع مد است. بسیاری از این 
افراد کشاورزان و کارگران در کشورهای توسعه نیافته 
یا در حال توسعه هستند. هر چند به واسطه بازارهای 
مد افرادی به کار گرفته می شوند، وضعیت نابرابر در 
محیط های کاری و دستمزد پایین کارگران صنعت 
مد که اغلب در کشورهای درحال توسعه زندگی 
می کنند، باعث پایین بودن کیفیت زندگی این افراد 

شده است. تولید پوشاک کم دوام و با کیفیت پایین 
از جمله ابزارهای سرعت بخشیدن به بازار بزرگ 
پوشاک جهان است. مردم سریع این پوشاک را دور 
پوشاگ  مد سریع  بزرگ  و شرکت های  می اندازند 

دیگری تولید می کنند. 
 راه حل ها برای مشکلی که مد سریع ایجاد می کند، 

چیست؟
از مدگرایی پرهیز کنیم. الزم نیست لباس های قدیمی 
را دور بیندازیم. کمی کالسیک بپوشیم و از لباس های 

دست دوم استفاده کنیم.
مستقیم از تولیدکننده بخریم. مصرف گرایی را کنار 
بگذاریم و با کمی تفکر همراه تبلیغات وسوسه انگیز 
کمپانی های مد نشویم. کمی گران تر اما پوشاک بادوام 
بخریم تا الزم نباشد آخر هر فصل آنها را دور بیندازیم.
لباس ها را کمتر و فقط در صورت کثیف شدن بشوییم. 
شستن لباس ها هم باعث مصرف منابع آبی و هم سبب 
آلودگی آنها می شود. در صورت شستشو لباس ها را 
با آب سرد و با برنامه های شستشوی سریع بشوییم 

و تا حد ممکن به لباسشویی ندهیم.
هر لباسی که پاره می شود یا آسیب می بیند را می شود 

با کمی تعمیر حفظ و دوباره استفاده کرد.
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 تقی عطایی
کارشناس محیط 

زیست

بررسی تاثیر صنایع مد بر محیط زیست 

مد سریع جذاب و پروسوسه، اما مخرب محیط زیستمد سریع جذاب و پروسوسه، اما مخرب محیط زیست

گزارش سبز قاب سبز

هشدار جدی: کشاورزان عزیز حتما بعد از پایان برداشت پالستیک ها 
را از مزارع جمع آوری کنید! با بی توجهی به جمع آوری پالستیک ها، 
مزارع خود را نابود می کنیم. حتی دوستانی که مزارع کنارشان کشت 

زیر پالستیک هست نیز از این خطر در امان نیستند.

سمفونی غم انگیز آشوراده؛ به دالیل طبیعی )پسروی آب دریای خزر( و 
غیرطبیعی )افزایش احداث سدها در مسیر رودخانه ها و کاهش ورودی 
آب به دریای خزر و خلیج گرگان( شاهد پایین آمدن سطح آب دریا 
هستیم. در پی آن جزیره آشوراده به شبه جزیره تبدیل شده است و رنگ 

و بوی منحصربه فرد طبیعی و جزیره ای آن رنگ می بازد.

مقابله با بحران آب و هوا فقط به معنای یک سیاره سالم تر نیست، 
بلکه به معنای اصالح اشتباهات نابرابری جنسیتی است. در سطح 
جهانی، زنان بیشتر از مردان فقیر هستند. نتیجه؟ زنان در سراسر 
جهان ممکن است خانه های خود را به دلیل تغییرات آب و هوایی 

از دست بدهند. زمان برای اقدام فرا رسیده است.

تلما با ۴ توله اش در توران دیده شد. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از مشاهده یک یوز ماده به همراه 
۴ قالده توله اش در منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان خبر داد.

استفاده از فویل های آلومینیومی ممنوع! استفاده از فویل های آلومینیومی 
جهت طبخ غذا موجب آزاد شدن آلومینیوم در ماده غذایی شده، جذب 
آلومینیوم را تا ۱۰۰ برابر نیاز روزانه باال می برد. آلومینیوم فلزی است 
که در صورت زیاد بودن آن در غذای روزمره به سلول های مغزی، کلیه 
و استخوان آسیب می رساند. همانطور که پخت غذا در قابلمه  آلومینیومی 
اشتباه است و شما را در معرض شکستگی استخوان و آلزایمر و بیماری 
کلیوی قرار می دهد، پخت غذا در فویل آلومینیومی یا نگهداری غذای 

داغ در این فویل ها نیز به همین ترتیب اشتباه است.

قلعه سنگی )قالبردی(  بلوط کهن جاده  از درختان  بخش عظیمی 
به طرف روستای سرمرخ در شمال شهرخرم آباد توسط سودجویان 

در حال نابودی و تبدیل به زمین های کشاورزی و امالک هستند.

  این بچه الک پشت چند هفته ای دستگاه گوارشش پر از پالستیک است. 
او را به مرکز توانبخشی gumbolimbonaturecenter  برای 
شستشو آوردند اما نتوانست موثر باشد. امیلی، کارمند توانبخشی الک 
پشت دریایی کالبد شکافی انجام داد و این تصویر آشکار را گرفت. 
گاهی اوقات یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد. دستگاه گوارشش 

با ۳۴۴ تکه پالستیک پر شده است! 

محصوالت مد سریع به محصوالت مد سریع به 
دلیل قیمت ارزان و دلیل قیمت ارزان و 

اقبالی که مردم به آنها اقبالی که مردم به آنها 
نشان می دهند، مطلوب نشان می دهند، مطلوب 
مغازه داران هستند، اما مغازه داران هستند، اما 

چون دوام زیادی ندارند و چون دوام زیادی ندارند و 
به سرعت از مد می افتند، به سرعت از مد می افتند، 

در زمانی کوتاه در نهایت در زمانی کوتاه در نهایت 
روانه محیط های دفن روانه محیط های دفن 

پسماند می شوند و حجم پسماند می شوند و حجم 
عظیمی از پسماندهای عظیمی از پسماندهای 

آلوده کننده را به زمین آلوده کننده را به زمین 
اضافه می کنند. یک مطالعه اضافه می کنند. یک مطالعه 

نشان می دهد مدهای نشان می دهد مدهای 
سریع به گونه ای ساخته سریع به گونه ای ساخته 
می شوند که بیش از می شوند که بیش از 1010  

بار دوام نیاورندبار دوام نیاورند

یادداشت سبز

میزان آب تولیدشده در طبیعت 
جمعیت  اما  است.  ثابت  تقریباً 
مصرف کننده آب روزبه روز بیشتر 
می شود. یکی از مشکالت انسان 
در آینده مشکل آب خواهد بود. همین حاال هم در 
کشورهای کم آب مثل کشورهای خاورمیانه یکی 
از علل جنگ  و  جدال، دسترسی به آب رودخانه ها 
می باشد. انسان با برداشت بیش از حد و حساب از 
منابع آب زیرزمینی  و یا با تلف کردن  آب در انواع 
مصارف یعنی مصارف خانگی و شهری، کشاورزی 
و صنعتی موجب از بین رفتن این موهبت می شود.
انسان از دو طریق باعث کاهش آب می شود. یکی 
گیاهی  پوشش  و  جنگل ها  کردن  نابود  طریق  از 

زمین که از ذخیره سازان آب های زیرزمینی هستند 
و دیگر از طریق برداشت بی اندازه آب همراه با 
آلوده کردن منابع آبی؛ افزایش جمعیت در هر دو 

مورد اثر تشدیدکننده ای دارد.
آب های سطحی از طریق فعالیت های مختلف انسان 
به طور مستقیم و غیرمستقیم آلوده می شود. آلودگی 
مستقیم با واردکردن فاضالب های خانگی و صنعتی و 
پساب های کشاورزی و انواع زباله به آب رودخانه ها 
و دریاها و آلودگی غیرمستقیم با فعالیت های صنعتی 
آلوده کننده هوا که منجر به بارش باران های اسیدی 

می شود، ایجاد می گردد.
آب های زیرزمینی از طریق مختلفی در معرض آلودگی 
هستند. نشت نفت و بنزین از مخازن زیرزمینی، 
نفوذ شیرابه زباله در مکان جمع آوری زباله، نفوذ 
کودها و سموم کشاورزی همراه با آبیاری زمین های 
کشاورزی و نفوذ فاضالب های خانگی، منابع آب 

زیرزمینی را آلوده می کنند. ازت و فسفر موجود در 
کودهای شیمیایی، سرب موجود در بنزین، جیوه و 
دیگر عناصر شیمیایی موجود در فاضالب صنعتی 
و چنانچه وارد آب های مورد استفاده انسان شوند، 
غیرقابل  بیماری های خطرناکی و گاهی  به  منجر 
درمان می شوند. انواع سرطان از جمله بیماری هایی 
هستند که مواد شیمیایی در ایجاد آن دخالت دارند.
وضع  بهبود  برای  می توان  که  کارهایی  حداقل 

انجام دارد:
 سازمان های مسئول در برنامه ریزهای کوتاه مدت 
و بلندمدت خود باید به حفاظت آب و بهره برداری 
صحیح از آن توجه داشت و تصمیمات خود را بر 
این مبنا اتخاذ کنند. در غیر این صورت بحران آب 
در سال های آینده با توجه به افزایش جمعیت  و 

افزایش آلودگی ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
و  ارزش آب  مورد  در  مردم  آگاهی  افزایش   

تهدید  را  حیات  مایه  این  که  خطراتی  همچنین 
می کند از ضروریات غیرقابل  انکار است. 

 ایجاد سدهای کوچک خاکی برای جمع آوری 
سیالب ها و هرز آب ها و استفاده از آنها با ایجاد 
آبیاری  شیوه  از  استفاده  و  آبیاری  اصولی  شبکه 
قطره ای  و بارانی و مانند آن ها، صرفه جوی آب 

را در بخش کشاورزی ممکن سازد.

آب و باز هم آب

یادداشت سبز

در فصل پاییز، صدای گوزن که 
در زبان های محلی گاو کوهی یا 
ورزا )نوع نر( گفته می شود، در 
مناطق جنگلی گیالن تا مازندران 
و گلستان که زیستگاه این حیوان 

است، شنیده می شود. 
حیات  اغلب  برخالف  گوزن 
وحش که باحرکات نمایشی در 
معدود حیواناتی  نظر هستند، جزء  تقالی جلب 
است که در زمان مستی از خود صدا درمی آورد 

یا به اصطالح بانگ می دهد. 
این  می دهند.  بانگ  مرال  و  زرد  ایران گوزن  در 
بانگ از 15 شهریور تا اواسط مهر در جنگل های 
نر  این حیوان شنیده می شود. گوزن های  زیست 
در این فصل تقریبا از خود بیخود و سخت آماده 

مبارزه هستند. 
بانگ گوزن 2 علت دارد. یکی در زمان تشکیل 
حرمسرا که بانگ غرور است و دیگر به مبارزه 

طلبیدن از طرف گوزن های نر تک برای مبارزه با 
گوزن های نر دیگر.

ابزارهای جنگی شاخ ها و گردن و پاهای قوی حیوان 
هستند. نوک شاخ گوزن نر کشنده و جنگ گوزن ها 

اغلب بسیار دشوار و نفس گیر است. 
گوزن های نر حتی به ماده هایی که حاضر به جفتگیری 
نباشند، حمله می کنند و گاه آنها را از پای درمی آورند. 
گوزن ها که به خصوص در پاییز به باالترین وزن 
از مبارزه  خود، حدود 250 کیلو، رسیده اند قبل 
تمرین می کنند و به نوعی آماده می شوند. چشمان 
تیزبین مشاهده گر آگاه به حیات وحش می توانند 
رد شاخ های گوزن نر جوان بر درختان جنگل به 
نام»کله سو« که نشان آماده شدن حیوان برای نبرد 
تنه  به  شاخ ها  مالدین  دهند.  تشخیص  را  است 

درخت گردن حیوان را تقویت می کند. 
از طرف دیگر گوزن با لش زدن یا همان پا کوبیدن 
در لجنزارها پاهای خود را تقویت می کند؛ نوعی 
جفتگیری،  از  بعد  غریزه.  از  برخاسته  بدنسازی 

اغلب گوزن نر از گله جدا می-شود.  
شاخ گوزن ها که زیستگاه شان تا شمال کره زمین 
هم می رسد، هر سال می افتد، البته شاخک گوزن 

نر تا قبل از دو سالگی یعنی قبل از بلوغ نمی افتد. 
گوزن ماده شاخ ندارد. 

ترشح  به  توجه  با  بلوغ،  فرا رسیدن سن  از  بعد 
هورمون تستسترون شاخ ها شروع به رشد می کنند؛ 
ابتدا به صورت کرکی و نرم و غضروفی و به سرعت 
به اوج می رسد. رویشگاه شاخ ها راخال و باالی 

شاخ ها را  که چندشاخه می شود، تاج می نامند. 
هر سال بعد از دو سالگی گوزن نر که سن بلوغ 
یا دو شاخک اضافه می شود،  حیوان است، یک 
تا زمانی که تا سن 8-9 سالگی به اوج می رسد. 
بعد از این سن به تدریج با کاهش ترشح هورمون 
تستسترون شاخک ها جمع و کم می شوند و در 
شاخک  یک  ساله   16-  15 گوزن  پیری  مرحله 

ضخیم دارد که یه آن »سیخو« می گویند. 
قطب  نزدیکی  تا  گوزن ها  زیستگاه های  هر چند 
شمال هم می رید، اما زیستگاه های گوزن بنا به دالیل 
مختلف متاسفانه به مرور زمان در حال کوچک 
شدن هستند. در قسمت هایی از زاگرس و لرستان 
دیگر اثری از گوزن و مرال قرمز ایران نمی بینیم. 
در سال های اخیر عالقمندان به حیات وحش برای 
شنیدن گاو بلنگ یا همان بانگ کوزن نر خود را 

به زیستگاه های طبیعی حیوان می رسانند. برای این 
کار شروطی الزم است. اول اینکه حضور در فصل 
گاوبانگ در زیستگاه ها باید زیر نظر کارشناس باشد 
و دیگر اینکه حاضران در سکوت کامل فقط بشنوند 

و در روال طبیعی مداخله ای نکنند.
با  بانگ گوزن  تقلید  با  گاه  غیرمجاز  شکارچیان 
لوازم مختلف گوزن را به شکارگاه می کشانند یا 
بانگ گوزن پلنگ را به سوی حیوان جلب می کند. 
اتفاق افتاده که بانگ تقلیدی شکارچی در زمان هایی 
که هنوز ببر مازندران وجود داشته، شکارچی را 

طعمه ببر کرده است.

گاوبانگ؛ بانگ مبارزه

 تقی عطایی
کارشناس محیط 

زیست

 سیدنادر 
صادقی راد



مهم ترین مشکالت ناخن ناشی از عادات اشتباه روزمره است

مراقبت های روزانه برای زیبایی و سالمت ناخن اهمیت دارد

  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

  دکتر محمدصادق کالنتری

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی.«درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت.«نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی.«باشید. 
کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان.«با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت.«در میان بگذارید.

: آقای دکتر؛ لطفا ابتدا توضیح کوتاهی در 
مورد عملکرد ناخن بفرمایید.

ناخن عالوه بر جنبه زیبایی، محافظ اصلی بافت نرم بند 
انتهایی انگشتان است و عملکرد انگشتان را به خصوص 
در مواردی مانند بستن دکمه و... تسهیل می کند. ناخن 
نیز همانند پوست و مو از ماده پروتئینی به نام کراتین 
به دلیل ماهیت فیزیکی ناخن ها که  اما  تشکیل شده 
تحت فشار و ضربه هستند، ساختار محکم تری دارند. 
قسمت سفید رنگ پایین ناخن به نام »ماهک« قابلیت 
رشد ناخن را دارد و به دلیل وجود عروق خونی و 
اعصاب هنگام بروز ضربه در این محل با احساس 

درد همراه است. 

را  ناخن ها  سالمت  بیماری هایی  چه   :
تحت تاثیر قرار می دهد؟

بیماری هایی که ناخن را درگیر می کنند ممکن است 
تحت تاثیر مشکالت داخلی یا سیستمیک بروز پیدا کنند. 
در بعضی موارد نیز بیماری مربوط به صفحه ناخن یا 
ناشی از بافت اطراف ناخن است. البته هر کدام از این 
بیماری ها می توانند تظاهرات بالینی مختلفی ایجاد کنند و 
نیاز به بررسی برای تشخیص دقیق و درمان مناسب دارند. 

بارزی  تظاهر  داخلی  بیماری  های  کدام   :
روی ناخن دارند؟

از جمله بیماری های سیستمیک که می تواند ناخن ها را 
تحت تاثیر قرار دهد، در وهله اول می توان به کمبودهای 
غذایی اشاره کرد. به عنوان مثال کم خونی ناشی از فقر 
آهن باعث می شود ناخن حالت قاشقی پیدا کنند. بدیهی 
است با اصالح این کمبود غذایی وضعیت ناخن  نیز 

اصالح می شود. 
عالوه بر این، در صورت ابتال به بیماری های مزمن قلبی 
و ریوی نیز ناخن ها تغییراتی پیدا می کنند که در اصطالح 
پزشکی به آنها »کالبینگ« اطالق می شود. در این حالت 
قسمت انتهایی ناخن برآمده و چماقی مانند است که 

می تواند عالمتی برای تشخیص این بیماری ها باشد. 
ابتال به پسوریازیس نیز معموال با تغییراتی در ناخن ها 

همراه است و با فرورفتگی های نقطه ای، زردشدن یا 
ضخیم شدن پوست زیر ناخن بروز پیدا می  کند. در صورت 
ابتال به بیماری لیکن پالن نیز عموما ناخن ها نازک می شوند 
و چین های طولی روی ناخن به وجود می آید. ابتال به 
بیماری های ریوی نیز با کبودی بستر ناخن همراه است.
در بیماری هایی که با تب همراه است، استرس و تغییراتی 
که در بدن اتفاق می افتد نیز ممکن است رشد ناخن 
به طور موقت متوقف شده و به صورت چین های عرضی 
یا فرورفتگی های عرضی در صفحه ناخن دیده  شود. 
اگر این چین های عرضی روی چند ناخن فرد ظاهر 
شود الزم است به سابقه بیماری ها، جراحی و وضعیت 

سالمت طی چند ماه قبل توجه شود. 

: زمانی که ناخن سیاه می شود چه اقدامی 
باید انجام داد؟

ضرباتی که به صفحه ناخن وارد می شود ممکن است 
باعث خونریزی زیر ناخن شود. اگر این خونریزی 
بیشتر از 50درصد ناخن را درگیر کند بهتر است ناخن 
کشیده شود تا رشد سالم ناخن ادامه یابد. اما یکی 
بیماری های جدی مربوط به ناخن، مالنوم زیر صفحه 
ناخن است که خطرناک ترین سرطان محسوب می شود 
و به صورت خط سیاه رنگ زیر ناخن دیده می شود. 
عالوه بر زیر ناخن، حالت سیاه شدگی معموال اطراف 
ناخن نیز به وجود می آید که برای این نوع سرطان 
عالمتی اختصاصی است. البته خال های زیر ناخن نیز 
ممکن است به اشتباه مالنوم در نظر گرفته  شود که نباید 
برای بیمار نگرانی به وجود آید. بنابراین اگر خط سیاه 
طولی زیر چند ناخن وجود دارد یا طی سال ها هیچ 
تغییری نکرده احتمال مالنوم کمتر و معموال خال است. 

زمینه ساز  پوستی  بیماری های  کدام   :
مشکالت ناخن می شوند؟

طیف بیماری های پوستی که ناخن را درگیر می کند، 
بسیار گسترده است که مهم ترین آنها را باید عفونت های 
قارچی نام برد. عفونت قارچی ناخن واگیردار است و 
سایر ناخن ها نیز ممکن است درگیر شود. درمان این 

عفونت نسبتا مشکل است و معموال نیاز به استفاده 
از مصرف داروی ضدقارچ خوراکی و موضعی دارد.

عفونت های چین دور ناخن که در اصطالح پزشکی 
»پارونیشیا« نام دارد و به شکل حاد و مزمن بروز پیدا 
می کنند نیز شیوع نسبتا باالیی دارند. این عفونت ها بیشتر 
در کسانی ایجاد می شود که به دلیل استفاده از دستکش 
خیس، وسواس شست وشو و... با آب تماس مداوم و 
طوالنی دارند. نوع حاد این عفونت معموال دردناک 
است و در صورتی که مزمن شود منجر به تغییر شکل 
ناخن یا اصطالحا »دیستروفی ناخن« می شود. ابتال به 
اگزمای دست و عدم درمان مناسب و به موقع نیز می تواند 

به تدریج زمینه ساز تغییر شکل ناخن گردد. 

: علت فرورفتگی ناخن در گوشت چیست؟
یکی از مشکالت شایع در مورد ناخن که ارتباط مستقیمی 
با سبک زندگی و مراقبت های ناخن دارد، فرورفتن ناخن 
در گوشت است. این مشکل معموال دو علت اساسی 
دارد؛ اول در افرادی بروز پیدا می کند که به طور ژنتیکی 
ناخن های انبری شکل دارند و ناخن به دلیل قوس زیاد 
داخل گوشت اطراف ناخن فرو می رود. برای این افراد 
الزم است جراحی صورت گیرد تا با برداشتن ریشه های 
کناری ناخن به حالت نازک تر و باریک تر برسد. علت 
دوم که شیوع بیشتری دارد، استفاده از کفش های تنگ و 
پنجه باریک به  خصوص در کسانی است که مدت طوالنی 
راه می روند. در چنین شرایطی انگشتان پا تحت فشار 
است و ناخن به تدریج در گوشت اطراف فرو می رود. 
استفاده از کفش راحت یا دمپایی از بروز این مشکل 
پیشگیری می کند اما اگر عفونت شدید شود، نیاز به 
جراحی ریشه ناخن دارد تا مانع از رشد گوشه ناخن و 

جلوگیری از عود مشکل شود. 

: چرا بعضی افراد ناخن های شکننده ای دارند؟
ناخن نیز همانند الیه خارجی پوست از کراتین تشکیل 
شده  و کمتر از 10درصد آب دارد. اگر این مقدار کم 
آب نیز از بین برود و اصطالحا ناخن ها خشک تر شوند، 
ناخن ها شکننده تر می شوند. اقداماتی مانند استفاده مکرر 

از استون و الکل برای پاک کردن الک، استفاده زیاد از 
شوینده ها و... باعث خشک شدن بیشتر ناخن می شوند. 
حتی ساختار پوست خشک با خشکی ناخن همراه است 
و معموال فرد عالوه بر شکنندگی ناخن از خشکی پوست 
نیز شکایت دارد. البته گاهی اوقات عفونت های قارچی و 
بیماری پسوریازیس نیز ممکن است با شکنندگی ناخن 
همراه باشد اما در این موارد تغییر شکل و تغییر رنگ 
ناخن نیز اتفاق می افتد. اگر شکنندگی بدون ضخیم شدگی 
باشد ناشی از خشکی است و درمان نیز استفاده مرتب 

از مرطوب کننده   ها و کاهش تماس با شوینده هاست. 

: لکه های سفید روی ناخن به چه دلیلی 
به وجود می آیند؟

ایجاد لکه های سفید روی ناخن ها جزو تغییراتی است 
که طی روند رشد ناخن اتفاق می افتد. بروز این لکه ها 
نگران کننده نیست و خودبه خود محو می شوند. به  خاطر 
داشته  باشیم در ساختار ناخن ها کلسیم وجود ندارد و 
برخالف تصور بعضی افراد، کمبود یا زیاد بودن کلسیم 

تاثیری در استحکام ناخن ها و ایجاد این لکه ها ندارد.

: برای مراقبت از ناخن توجه به چه نکاتی 
ضروری است؟

اولین و مهم ترین توصیه برای حفظ سالمت ناخن ، 
پرهیز از دستکاری ناخن است. متاسفانه بسیاری از افراد 
پوسته های اطراف ناخن را به شدت جدا می کنند که 
عالوه بر درد و سوزش زیاد، زمینه رشد و تکثیر قارچ ها 
و میکروب ها را به وجود می آورد. نکته دیگر اینکه ناخن 
را نباید بیش از حد کوتاه کرد زیرا هنگام رویش احتمال 
فرورفتگی در گوشت اطراف وجود دارد. استفاده از 
کفش مناسب، شست وشوی روزانه پاها و پرهیز از 
باقی ماندن رطوبت اطراف ناخن نیز بسیار اهمیت دارد 
زیرا محیط مرطوب عامل جدی عفونت های قارچی 
است. در استفاده از الک، ناخن مصنوعی، مانیکور و 
پدیکور ناخن نباید افراط به خرج داد زیرا این اقدامات 
زیبایی به تدریج بر ساختار ناخن تاثیر می گذارند و گاه 

 آسیب های جدی به ناخن وارد می شود.

بر  که  پسوریازیس  مانند  جدی  بیماری های  کنار  در 
سالمت ناخن ها تاثیر می گذارد، بسیاری از مشکالت 
مربوط به سالمت و زیبایی ناخن تحت تاثیر عادات اشتباه 
روزانه یا بی توجهی به اصول مراقبت از ناخن است. 
ناخن ها به طور مداوم در معرض آلودگی ها، ضربه، مواد 
شوینده و... هستند که این عوامل نیز بروز بیماری های 

ناخن را تشدید می کند. 

از ناخن  گیر و سوهان ناخن شخصی استفاده کنید
هنگام کوتاه کردن ناخن حتما باید ناخن گیر تیز باشد تا 
ناخن حالت کشیدگی پیدا نکند. همچنین ناخن نباید 
خیلی کوتاه یا گوشه  های ناخن گرفته شود زیرا احتمال 

فرورفتگی ناخن در گوشت تشدید می شود. 
برطرف شدن  برای  فقط  نیز  ناخن  از سوهان  استفاده 
اطراف  حد  از  بیش  نباید  و  است  الزم  ناخن  زوائد 

ناخن سابیده شود. 
به  خاطر داشته  باشید هرگز پوسته های ریز اطراف ناخن 
ناخن گیر آن را  با  بلکه فقط  نکنید،  با شدت جدا  را 
به آرامی ببرید و کمی کرم مرطوب  کننده بزنید تا زودتر 

بهبود یابد. 
نکته مهم دیگر اینکه از ناخن گیر و سوهان ناخن شخصی 

استفاده شود زیرا وسایل مشترک زمینه انتقال قارچ ها و 
میکروب ها را تسهیل می کند.

به طور مداوم ناخن را الک نزنید
یکی از رایج ترین اقدامات زیبایی ناخن ها استفاده از 
الک است. البته باید به خاطر داشت که استفاده مکرر 
سالمت  بر  شیمیایی  ترکیبات  وجود  به دلیل  الک  از 

ناخن تاثیر می گذارد. 
و  شده  دقت  نیز  الک  انتخاب  در  اینکه  دیگر  نکته 
انواع باکیفیت و استاندارد استفاده شود. همچنین برای 
فاقد  پاک  کننده های  از  بهتر است  نیز  پاک  کردن الک 
استون استفاده کرد زیرا استون به شدت باعث خشکی 

ناخن می شود. 

رطوبت رسانی به ناخن را جدی بگیرید
ناخن ها تحت تاثیر مواد شوینده و شست وشوی مداوم 
دچار خشکی و در نتیجه شکنندگی می شوند. ناخن ها 
نیز همانند پوست نیاز به تامین رطوبت دارد و الزم 
است اطراف ناخن به خوبی با کرم مرطوب کننده ماساژ 
داده  شود تا عالوه بر جذب رطوبت، خونرسانی به ریشه 

ناخن نیز تسهیل شود. 

تغذیه صحیح داشته  باشید
تغذیه متعادل برای داشتن ناخن های زیبا و سالم ضروری 
است زیرا ریشه ناخن انواع ویتامین ها و ریزمغذی ها را 

از طریق جریان خون جذب می کند. 

گروه  ویتامین های  از  سرشار  خوراکی های  مصرف 
 Cویتامین تخم مرغ،  زرده  و  گندم  جوانه  مانند   B
مانند میوه های تازه، مرکبات و سبزیجات، سلیسیوم 
و  سالمت  حفظ  برای  پروتئین  و  سبزیجات  مانند 

صورت  در  همچنین  می شود.  توصیه  ناخن  زیبایی 
روی،  آهن،  مکمل های  مصرف  غذایی  کمبودهای 
و  در رشد  زیرا  است  و سیلیسیوم ضروری  ژالتین 

ناخن مؤثر است.  محافظت 

مراقبت های ناخن در صورت ابتال به دیابت 
اهمیت بسیار دارد

دیابت بیماری ای است که تاثیر جدی بر عروق خونی 
می گذارد و به همین دلیل روند بهبود جراحت نیز به تاخیر 
می افتد. یکی از شایع ترین مشکالتی که مبتالیان به دیابت 
دارند، زخم پای دیابتی است. این زخم معموال درمان 
مشکلی دارد و حتی در موارد بسیاری برای پیشگیری 
از انتقال عفونت به دیگر قسمت های پا پزشک قطع 
این قسمت را ضروری می داند. گاهی اوقات این زخم 
زیاد  گرفتگی  حتی  و  بریدگی ها  یا  خراش ها  به دلیل 

ناخن اتفاق می افتد. 
مبتالیان به این بیماری حتما باید نسبت به اصول بهداشت 
و مراقبت از ناخن ها توجه بیشتری داشته باشند. حتی 
پس از شست وشوی پاها نیز باید کامال بین انگشتان و 
اطراف ناخن ها را خشک کرد تا رطوبت، محیط مساعدی 

برای رشد و تکثیر قارچ ها ایجاد نکند.

  دکتر آزاده گودرزی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

اقدامات زیبایی ناخن ها مانند استفاده از الک های با ماندگاری 
طوالنی و کاشت ناخن مصنوعی طی چند سال اخیر بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و امروزه بسیاری از افراد تمایل به 

چنین اقداماتی دارند. 
در وهله اول تاکید می شود که کاشت ناخن توسط افراد 
متبحر در این زمینه و در مراکز مجاز و با تکنیک مناسب 

انجام شود. 
ناخن  کاشت  که حین  داشت  توجه  باید  این  بر  عالوه 
اطراف  بافت  و  ماتریکس  به  آسیب  هایی  است  ممکن 
ناخن وارد شود که منجر به التهاب، قرمزی و خارش و 
عفونت طی چند روز اول پس از کاشت ناخن خواهدبود. 
حتی بعضی افراد نسبت به چسب کاشت ناخن حساسیت 
دارند و اگر با بروز واکنش های پوستی همراه باشد، حتما 

نیاز به درمان دارد. 

پنهان ماندن صفحه ناخن منجر به پیشرفت 
عفونت می شود

مسئله مهم  در مورد کاشت ناخن این است که فرد مدت 
طوالنی صفحه ناخن طبیعی را نمی بینند. در نتیجه اگر 
عفونت یا قارچ زیر صفحه ناخن به وجود آید، فرد متوجه 
نمی شود و پس از مدت طوالنی برداشتن ناخن مصنوعی 

متوجه تغییر رنگ یا فرورفتگی ناخن می شود. 
در این موارد نیاز به معاینه توسط متخصص پوست است 
تا پس از بررسی و تشخیص قارچ یا عفونت ناخن اقدام 

درمانی مناسب صورت گیرد. 
گاهی اوقات طی روند کاشت ناخن امکان دارد آسیب هایی 
به ماتریکس ناخن برسد که موجب تغییرشکل صفحه 

ناخن می شود. 

مبتالیان به بیماری های نقص ایمنی از کاشت 
ناخن خودداری کنند

به طور کلی کاشت ناخن از نظر پزشکی رد نمی شود اما 
توصیه جدی است است که عالوه بر انجام این اقدام در 
مراکز معتبر، از دستکاری شدید ناخن مانند برداشتن بخش 
زیادی از صفحه ناخن یا آسیب شدید خودداری شود. 
همچنین دوره های کاشت ناخن طوالنی نباشد و اجازه 
دهند مدتی صفحه ناخن رشد و ترمیم طبیعی داشته باشد 

و از سالمت ناخن اطمینان کسب کنند. 
به  مبتال  که  افرادی  برای  به خصوص  ناخن  کاشت 
داروهای  یا  هستند  دیابت  و  ایمنی  نقص  بیماری های 
کورتون یا تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند، 
تشدید  را  باکتریایی  و  قارچی  عفونت های  بروز  زمینه 
می کند. بنابراین چنین افرادی حتی المقدور از این اقدامات 
زیبایی پرهیز نمایند و در صورت نیاز حتما از دوره های 

طوالنی کاشت ناخن خودداری کنند. 
در صورت امکان از روش های موقت دیگر برای داشتن 

ناخن های زیبا استفاده نمایند.

دوره طوالنی کاشت ناخن 
می  تواند زمینه بروز عفونت های 
قارچی را تشدید کند

میزگرد »پوست« درباره بیماری های ناخن با حضور 
دکترمجتبی امیری متخصص پوست، دکترآزاده گودرزی 

متخصص پوست و دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست

ناخن؛ زیبایی و بیماریناخن؛ زیبایی و بیماری
ناخن یکی از ضمائم پوست است که به دلیل نقش محافظت از انگشتان، ساختار محکم تری 
دارد. انجام فعالیت  های مختلف روزمره آسیب هایی به ناخن وارد می کند که گاه زمینه ساز 
بروز عفونت قارچی می شود. همچنین بعضی از بیماری های داخلی و ناراحتی های پوستی 
نیز با تظاهراتی روی ناخن ها مانند تغییرشکل، شکنندگی، ایجاد شیار و... همراه است. 
همان طور که زیبایی و سالمت پوست و مو نیاز به رعایت مراقبت های روزمره مانند پرهیز از شوینده های 
قوی، استفاده از کرم مرطوب کننده و... دارد، در مورد ناخن ها نیز این نکته صدق می کند. با این مقدمه 
به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« می پردازیم: »خانمی 42 ساله هستم که مدتی است ناخن هایم 
خیلی شکننده و نازیبا شده  است به طوری که پس از اینکه کمی بلند می شود، خیلی سریع می شکند. 

چه مراقبت هایی برای بهبود این مشکل باید انجام دهم؟«

 مریم سادات 
کاظمی
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نوشیدن مقدار زیادی 
چای در روز ممکن است 

خطر دچار شدن به 
دیابت را کاهش دهد 

یافته های دانشمندان چینی که در 
اجالس ساالنه انجمن اروپایی 
بررسی دیابت )EASD( ارائه 
نوشیدن  می دهد  نشان  شد، 
چای  فنجان  چهار  کم  دست 
خطر دچار شدن به دیابت نوع 

۲ را کاهش می دهد.
به گزارش ان بی سی نیوز نتایج 
این پژوهش که بر اساس بازبینی 
۱۹ بررسی کوهورت یا هم گروه 
در این مورد است، نشان داد که 
نوشیدن دست کم چهار فنجان 
چای سیاه، سبز یا اولونگ در 
طول یک دهه ۱۷ درصد خطر 
دچار شدن به دیابت نوع ۲ را 

کاهش می دهد.

این پژوهش که به وسیله گروهی 
انجام  چینی  پژوهشگران  از 
شد، شامل بیش از یک میلیون 
بزرگسال از هشت کشور می شد. 
این یافته های نشان می دهند که 
نوشیدن فنجان های کمتر چای 
این  از  کمتری  سودمند  اثر  با 
لحاظ همراهی دارد. یافته های 
این بررسی نشان داد که نوشیدن 
فقط یک تا سه فنجان چای در روز 
خطر دیابت نوع ۲ را تا ۴ درصد 
ازای هر  به  کاهش می دهد و 
فنجان چای اضافی روزانه خطر 
دیابت یک درصد کاهش یافت. 
این اثر کاهنده خطر دیابت به نوع 
چای نوشیده شده بوسیله افراد، 
جنسبت افراد و محل زندگی شان 
مربوط نبود، بلکه ظاهرا مقدار 
چای نوشیده شده مهمتر از هر 

عامل دیگری بود.
شیاینگ لی، پژوهشگر دانشگاه 
علوم و تکنولوژی ووهان چین 
درباره این بررسی گفت: »نتایج ما 
جالب است، زیرا نشان می دهد 
که افراد می توانند با انجام کاری 
به سادگی نوشیدن چهار فنجان 
چای در روز بالقوه خطر دچار 
شدن به دیابت را کاهش دهند.«
البته لی گفت پژوهش بیشتری 
الزم است تا میزان دقیق چای 
نوشیده شده برای ایجاد این اثر 
سودمند و فرایندهای زمینه ساز 

آن مشخص شود.
به گفته لی ممکن است ترکیبات 
خاصی مانند پلی فنول ها میزان 
قند خون را کاهش دهند، اما باید 
مقدار کافی از این ترکیبات وارد 
بدن شوند تا موثر واقع شوند.

یک بررسی دیگر در انگلیس 
که نتایج آن ماه پیش منتشر شد، 
نشان داد که نوشیدن روزانه دو 
فنجان یا بیشتر چای سیاه خطر 
کلی مرگ را  نسبت به افرادی 
که اصال چای نمی نوشیدند، در 
طول یک دوره ۱۴ ساله ۹ تا ۱۳ 

درصد کاهش داده است. 
این بررسی همچنین رابطه ای 
میان نوشیدن تعداد زیادی فنجان 
کاهش خطر  و  روز  در  چای 
بیماری کورونری قلبی و سکته 

مغزی را نشان داد.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: موسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
  روابط عمومی، سازمان آگهی ها: 09129243843

 تحریریه: 09129243843   مشترکین:09395693786
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

را  تنفسی  ماسک  می گویند  دانشمندان 
ساخته اند که می تواند ویروس کرونای معلق 
در هوا را در فقط ۱۰ دقیقه شناسایی کند.
به گزارش تلگراف این ماسک بسیار حساس 
می تواند ویروس کرونا را در هوا شناسایی 
کند و از طریق اپلیکیشنی روی تلفن شان 
به فردی که ماسک زده است، هشدار دهد. 
این ماسک همچنین می توانند ویروس های 
آنفلوانزای خوکی و آنفلوانزای پرندگان را 

شناسایی کند.
این بیماری ها به سرعت از طریق قطرک هایی 
در هوا که افرا دچار عفونت هنگام صحبت 
آزاد  کردن  عطسه  و  کردن  سرفه  کردن، 

می کنند، منتشر می شوند. 
این مولکول های ریز نامرئی می توانند برای 
مدتی طوالنی در هوا معلق بمانند و افرد با 
استنشاق خوشه بزرگی از این موکلول ها به 

بیماری مبتال شوند.
پژوهشگران در چین با اسپری کردن مایعی 
حاوی پروتئین ویروسی روی ماسک آن 
را در اتاقکی محصور امتحان کردند. این 
حسگر به قطرک هایی تا اندازه کوچک ۰.۳ 

میکرولیتر پاسخ داد. این اندازه بین ۷۰ تا ۵۶۰ 
بار کوچکتر از قطرک های تنفسی تولیدشده 
بوسیله فردی است که عطسه می کند و حتی 
فردی  ایجاد شده  از قطرک های  کوچکتر 

است که سرفه یا صحبت می  کند.
 )aptamer( آپتامر  حاوی  حسگر  این 
نوعی مولکول مصنوعی است که می تواند 
پروتئین های عوامل بیماری زا را شناسایی 

آپتامرهایی  با  پژوهشی  مدل  این  کند. 
آزمایش شد که می توانند ویروس های کرونا، 
آنفلوانزای خوکی و آنفلوانزای پرندگان را 

شناسایی کنند.
هنگامی که آپتامرها به پروتئین های ویروس 
معلق در هوا متصل شدند، یک ترانزیستور 
 )ion-gated transistor( با دروازه یونی
به فردی که ماسک زده است، از طریق یک 

که  فردی  به  همراه  تلفن  روی  اپلیکیشن 
ماسک زده است، هشدار می دهد.

پژوهشگران دانشگاه تونگجی چین که این 
ماسک را ساخته اند، می گویند پژوهش های 
قبلی نشان داده اند که زدن ماسک به صورت 
ابتال به بیماری ها  انتشار و  می تواند خطر 

را کاهش دهد.
را  ماسک  این  پژوهشگران  این  گفته  به 
بدی  تهویه  که  فضایی  همه  در  می توان 
دارند مانند آسانسورها یا اتاق های محصور 
به  است،  باال  آنها  در  عفونت  خطر  که 

صورت زد. 
صورت  در  نیز  آینده  در  می گویند  آنها 
به  می  توان  دیگر  تنفسی  ویروس  ظهور 
شناسایی  برای  را  طراحی حسگر  آسانی 

این عوامل بیماری زای جدید تغییر داد.
را  ماسکی  می  خواهند  اکنون  تیم  این 
بیماری ها  سریع تر  حتی  شناسایی  برای 
پوشیدن  قابل  وسائلی  و  ببرند  کار  به 
ایجاد کنند که بتوانند به افراد در کنترل 
بیماری  و  سرطان  مانند  بیماری ها  سایر 

قلبی به کار برد. 

ماسکی که می تواند ویروس کرونای معلق در هوا را در فقط ۱۰ دقیقه شناسایی کند

سازمان غذا و داروی آمریکا درباره خطر 
برخی از انواع سرطان از جمله کارسینوم 
سلول سنگفرشی و لنفوم های )سرطان های 
لنفاوی( گوناگون که ایجاد آنها در  بافت 
ایمپلنت های  اطراف  جوشگاهی  بافت 
پستانی گزارش شده است، هشدار داده است.
داروی  و  به گزارش رویترز سازمان غذا 
آمریکا اعالم کرد که گرچه خطر ایجاد این 
سرطان ها در کپسول اطراف ایمپلنت های 
پستانی ممکن است نادر باشد، اما پزشکان و 
افرادی که این ایمپلت ها را دارند یا می خواهند 
آنها را کار بگذارند، باید از این موارد بروز 
سرطان آگاه باشند و آنها و هر نوع سرطان 
دیگر را که در اطراف این ایمپلنت ها یافت 

شده است به این سازمان گزارش دهند.

به گفته FDA، لنفوم های گوناگونی که در 
این بیانیه ذکر شده است، همان لنفوم هایی 
پستانی  ایمپلنت های  با  رابطه  در  قبال  که 

توصیف شده است، نیستند.
البته در مجموع به گفته FDA  در بازبینی 
مقدماتی مقاالت منتشرشده کمتر از ۲۰ مورد 
از  از کارسینوم سلول سنگفرشی و کمتر 
۳۰ مورد از لنفوم های گوناگون در کپسول 
اطراف ایمپلنت پستانی گزارش شده است.
البته به گفته FDA، افرادی دارای ایمپلنت 
پزشکی  مراقبت های  نیست  الزم  پستانی 
جدید  اطالعیه  این  اساس  بر  معمولشان 
تغییر دهند، اما باید از برخی از عالمت ها 
و نشانه های بروز سرطان از جمله تورم، 
درد، توده یا تغییرات در پوست آگاه باشند.

رابطه میان ایمپلنتهای پستانی و بیماری های 
سیستمیک شامل بیماری های خودایمنی از 

دهه ۱۹۶۰ به بعد گزارش شده است.
بار  نخستین  برای   ۲۰۱۱ سال  در   FDA
رابطه ای احتمالی میان ایمپلنت های پستانی 
لنفوم سلول  نام  به  نادر  ایجاد سرطانی  و 

بزرگ آناپالستیک مربوط به ایمپلنت پستانی 
شناسایی کرد.

شرکت داروسازی »آلرگان« در سال ۲۰۱۹ 
ایمپلنت های پستانی و متسع کننده های بافتی 
نادر  این سرطان  با  که  را   Biocell برند 
مربوط شده بودند ، در سطح فراخوان کرد.
از آن به بعد تالش هایی به عمل آمده است 
تا به بیماران دریافت کننده ایمپلنت درباره 
خطرات بهداشتی بالقوه هشدار داده شود.
برایشان  پستان  ایمپلنت  که  زنانی  اغلب 
کار گذاشته می شود، عارضه ای جدید پیدا 
نمی کنند، اما تا ۲۰ درصد زنانی که برای 
بزرگ کردن پستان از این ایمپلنت ها استفاده 
می کنند،  مجبور می شوند در فاصله هشت 

تا ده سال ان را خارج کنند. 

ایمپلنت های پستان می توانند خطر ایجاد برخی از انواع سرطان را افزایش دهند

اعالم  »ایسایی«  ژاپنی  داروسازی  شرکت 
کرد داروی تجربی اش برای بیماری آلزایمر 
توانسته است به کاهش سرعت روند کاهش 
توانایی های شناختی در افراد در مراحل اولیه 

این بیماری کمک کند.
این شرکت  و  نیوز  ان بی سی  به گزارش 
 Biogen آمریکایی  شرکت  همکارش، 
اعالم کردند که این دارو به نام »لکانماب« 
)lecanemab( در مرحله سوم کارآزمایی 
بالینی توانسته است پس از  ۱۸ ماه  سرعت 
روند زوال توانایی های شناختی را تا ۲۷ 

درصد کاهش دهد. 
داروی لکانماب یک »آنتی بادی مونوکلونال« 
یا »پادتن تک دودمانی« است که »پالک های 
آمیلوئیدی« کالفه های پروتئینی »سمی« که 
تصور می شود علت از بین رفتن سلول های 
هدف  باشند-  آلزایمر  بیماری  در  مغزی 

قرار می دهد. 
این نتایج مقدماتی در یک بیانیه مطبوعاتی 
اعالم شده اند و هنوز پس از داوری همتا در 

ژورنال های پزشکی منتشر نشده اند.
نتایج  کارشناسان می گویند در تفسیر این 

نباید جانب احتیاط را از دست داد، چرا که 
یافته های این بررسی سودمندی »کوچکی« را 
برای این دارو نشان می دهند که پایین تر از 
آستانه ای است که برای بیماران قابل تشخیص 
باشد، اما به عنوان گام اول در مسیری طوالنی 
تحقیق درباره این دارو می توان خو ش بینی 

محتاطانه ای درباره آن ابراز کرد.
بیمار   ۱۷۹۵ بررسی  اساس  بر  نتایج  این 
بوده است که به طور اتفاقی به دو گروه 
دریافت کننده دارو یا دارونما هر دو هفته 

یکبار برای ۱۸ ماه تقسیم شده بودند. 
از  استفاده  با  بیماران  این  شناختی  زوال 
انجام  بالینی زوال عقل«  »مقیاس سنجش 

شد که بر شش حوزه متمرکز است: حافظه،  
تشخیص موقعیت، قضاوت و حل مسئله، 

امور اجتماعی، خانه و سرگرمی ها.
شرکت ایسایی اعالم کرد که این یافته ها را 
در یک کنفرانس بیماری آلزایمر در اواخر 
دارد  ارائه خواهد کرد و قصد  نوامبر  ماه 
مارس  ماه  تا  را  کارآزمایی  این  داده های 
تسلیم  دارو  مجوز  گرفتن  برای  )اسفند( 

سازمان غذا و داروی آمریکا کند.
یک داروی دیگر به نام »آدوکانوماب« )با 
نام تجاری»ادوهلم«  )Aduhelm( که  که 
شرکت آمریکایی بیوژن با همکاری شرکت 
ایسایی تولید کرده است و سال پیش در 
اقدامی بحث برانگیز به وسیله سازمان غذا و 
داروی آمریکا تایید شد، نیز یک آنتی بادی 
پالک های  میزان  که  است  مونوکلونال 

آمیلوئیدی در مغز را کاهش می دهد. 
نتایج  دارو  این  بالینی  کارآزمایی های 
متناقضی از لحاظ تاثیربخشی آن در بیماران 
از  به همین علت برخی  را  نشان داد و 
دانشمندان اصوال در نظریه تجمع پالک های 
آمیلیوئیدی به عنوان علت بیماری آلزایمر 

تردید کرده و به دنبال توضیحات احتمالی 
دیگر رفته اند.

این  مثبت  یافته های  کارشناسان می گویند 
کند   ثابت  نمی تواند  هم  جدید  بررسی 
زوال  اصلی  علت  آمیلوئیدی  پالک های 
بیماران  کارکرد ذهنی در مشاهده شده در 
آلزایمر هستند و این پالک ها ممکن است یکی 
از چندین عاملی باشند که به پیشرفت بیماری 
منجر می شوند و هنوز پژوهش بیشتری در 

این زمینه الزم است. 
به جز داروی »ادوهلم« شرکت بیوژن، همه 
داروهای دیگر تاییدشده برای بیماری آلزایمر 
به کاهش عالئم آن کمک می کنند، و تاثیری 

در سرعت یپشرفت بیماری ندارند.
دو داروی دیگر از همین رده »آنتی بادی های 
مونوکلونال« که پال ک های آمیلوئیدی را برای 
آلزایمر  بیماری  پیشرفت  از  جلوگیری 
هدف قرا رمی دهند، به وسیله شرکت های 
داروسازی »روش« و »االی لیلی« مراحل 
انتهایی کارآزمایی بالینی را می گذرانند که 
انتظار می رود نتایجشان در چند ماه آینده 

اعالم شوند.

شناسایی  بهداشتی  مقامات  اینکه  از  پس 
موردی ازعفونت با سویه نادر سودان ویروس 
عامل تب خونریزی دهند ابوال در اوگاندا 
را تایید کردند، وزارت بهداشت اوگاندا و 
سازمان جهانی بهداشت شیوع این بیماری 
مرگبار را در این کشور آفریقایی اعالم کردند.
به گزارش رویترز یک مرد ۲۴ ساله در منطقه 
مرکزی موبنده در اوگاندا عالئم بیماری ابوال 

را بروز داد و بعدا درگذشت.
دیانا اتوین، معاون دائمی وزارت بهداشت 
اوگاندا گفت: »ما می خواهیم به کشورشیوع 
ویروس ابوال را که دیروز تایید شد، اعالم کنیم.«
تو گفت بیمار شناسایی شده تب باال، اسهال 

و دردهای شکمی داشت و خون استفراغ 
می کرد. او در ابتدا برای ماالریا درمان شده بود.
بهداشت  جهانی  سازمان  آفریقای  اداره 
گفت در حال حاضر هشت مورد مشکوک 

درمان  بهداشتی  مرکز  یک  در  ابوال  به 
بهداشتی  مقامات  و  می کنند،  دریافت 
به  تحقیق  برای  را  مامورانی  اوگاندا 

فرستاده اند. مبتال  منطقه 
سازمان جهانی بهداشت گفت تا به حال 
هفت شیوع قبلی سویه سودان ویروس ابوال 
رخ داده است که چهار مورد آن در اوگاندا 

و سه مورد آن در سودان رخ داده است.
مورد  آخرین  سازمان،  این  گفته  به 
گزارش شده شیوع سویه سودان ویروس 
ابوال در سال ۲۰۱۲ و آخرین مورد شیوع 
 ۲۰۱۹ سال  در  ابوال  ویروس  زئیر  سویه 
بهداشت  جهانی  سازمان  است.  داده  رخ 

می گوید واکسیناسیون جمعی افراد پرخطر 
انتشار  کنترل  در   Ervebo واکسن  با 
ابوال در شیوع هیا آن در کشور  ویروس 
و  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  آفریقایی 
این  اما  است،  بوده  موثر  دیگر  جاهای 
واکسن فقط برای محفاظت در برابر سویه 

زئیر ویروس ابوال تایید شده است.
به گفته این سازمان، یک واکسن دیگر که 
بوسیله شرکت جانسون اند جانسون تولید 
شده است نیز ممکن است در پیشگیری از 
ابوال مفید باشد، اما هنوز به طور خاص 
برای پیشگیری از سویه سودان آزمایش 

نشده است.

موفقیت مقدماتی یک داروی جدید در کاهش سرعت اُفت توانایی های شناختی بیماران آلزایمر

اوگاندا شیوع بیماری مرگبار ابوال را اعالم کرد

نقشه سالمت

مداوای بیش از 
۶۴۰۰ بیمار قلبی 

در کردستان/ ایسنا

آغاز پویش سرطان پستان 
در استان فارس/ ایسنا

دوربين سالمت 

زنی در یک ایستگاه تست کرونا در پکن آزمایش می دهد.    
 رویترز

یک نوزاد تنها در زایشگاهی در بلغارستان که نرخ زادوولد بسیار پایین آمده
 گتی ایمجز

زنی در فیلیپین کودکش را در میان لگن از میان آبهای سیالب می گذراند.
 گتی ایمجز

شاگردان مدرسه در شهر هاندان چین روی زمین نقاشی می کنند.
AFP  

دختربچه ای در بیرون آلونکش پس از سیالب درکناره رودخانه یامونا در دهلی نو هند 
AP      

کودکی در شهر آلکساندرای آفریقای جنوبی با ترامپولین ورزش می کند.
EPA           
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