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

تاثیرنانوذرات«طال»برسالمت

دکتر نسرین زارع پور

دانستنی ها

متخصصجراحیزنان،زایمانونازایی
الزماست انجامدهمتامشکلیبهوجودنیاید؟

سالمت

توصیه می شــود هرروز فشــار خونتان را کنترل یا
برای معاینه الزم به پزشک خود مراجعه کنید .در
صورتتجویزوتشخیصپزشک،میتوانیدازدارو
اســتفاده کنید .معموال حد متعادل فشار خون در
دورانبارداری ۹تا ۱۴درجهاستوباالترازاینحد
طبیعینیستونیازاستبهسرعتبهپزشکخودو
مراکزدرمانیمراجعهکنید.

مریم سادات کاظمی

کارهاییبایدانجامدهم؟

بهداشتفردیرارعایتکنیدونکاتمهممراقبتی
را مد نظــر قــرار دهیــد و در زمان های مناســب به
پزشکمتخصصمراجعهکنید.

نانــوذرات طال تحــت تاثیر
پرتوهای  Xبه ســلول های
سرطانی متصل می شود و
به سرعت و کامال دقیق آن
هاراشناساییمیکند.

منعمصرفتزیینیطالبرایمردان ،چرا؟

بــه گــزارش ایرنا،دکتــر مهــدی اخبــارده فوق
تخصص تغذیه بالینی در این بــاره اظهار کرد :
همیشه این ســوال وجود دارد که چرا زنان می
توانند از طال اســتفاده کنند ولی مردان نه و اگر
طال روی تعــادل گلبولهای بدن مــردان تاثیر
ی گذارد ،پس زنان هم نباید از این موضوع
م 
مســتثنا باشــند.وی خاطــر نشــان کــرد :
مطالعاتی که روی ساختار بدن زنان انجام
ت های
شده اســت نشــان میدهد تفاو 
جزئیدرساختاربدنزنومردوجود
دارد .طال حاوی اشع ه هایی است که
ازپوستبدنردمیشودورویگلبول
های بــدن تاثیر مــیگذارد.ایــن موضوع
درباره مردان کامال صدق میکند ولی در زنان
خیر ،در زنان بین الیه پوســت و گوشت ،الیه ای
چربی وجود دارد امــا در مردان ایــن الیه وجود
ندارد.همینالیهمحافظچربیاستکههمانند

سدیمحکم،مانعرسیدناشع ههای ُمضرطالبه
یشود .تعدادگلبولهایسفیدخون
بدنزنانم 
درمردانبیشتراززناناست،ایندرحالیاست
که تماس بدن مرد با طال باعث باال رفتن میزان
ل های سفید میشــود وبه این ترتیب تاثیر
گلبو 
منفی روی گلبولهای قرمز خونــی در مردان،
یکیازمضراتاستفادهازطالدرآنهاست.
«طال»فلزیمحرکوضداسترس

براساس یکی ازنتایج جالب که حدود  50سال
پیشبهدستآمد،مصرفترکیباتطالبهشکل
مکملدارویی،تواناییهایبدنوقدرتانطباق
بااختالالتسیستمایمنیراتقویت میکند.
تاثیــر ترکیبات فعــال طال هنــوز به طــور کامل
شناخته نشــده و اســتفاده از آن متاسفانه هنوز
درعلم پزشــکی رواج پیــدا نکرده اســت .جالب
ایــن کــه ترکیبــات شــیمیایی طــا در دوران
ســالمندی واکنــش هــای آنزیمی ،گوارشــی و
عصبی را تحریک می کند و باعث می شود روند

خواص اعجاب آور طال افق روشــنی از تاثیر این
فلز برای درمانسرطانراپیشرویدانشمندان
قرار داده است .محققان دریافتند که نانوذرات
طال قابلیــت تشــخیص و نابــودی ســلول های
سرطانی با بیشترین سطح دقت را دارد.طال به
خودیخودفلزیساکناستامازمانیکهاندازه
آنبهکمتراز 5نانومترکوچکشود،بسیارفعال
می شود و ساختار شیمیایی آن کامال تغییر می
کند.بهاینترتیب،اگرسرطاندرمراحلبسیار
اولیه و پیش از ظاهر شــدن تومورهای سرطانی
تشــخیص داده شــود ،نانوذرات طال تحت تاثیر
پرتوهای  Xبه ســلول های سرطانی متصل می
شود و به سرعت و کامال دقیق آن ها را شناسایی
میکند.اگرچهشناساییسرطانبهکمکطال
کامالاثباتشدهاستامادرزمینهدرمانبیماری
بااینروش،نیازبهتحقیقاتگستردهتریخواهد
بود.محققانامیدوارنداستفادهازنانوذراتطال
دردرمانسرطانموفقیتآمیزباشدزیرابهسلول
های سالم آسیبی وارد نمی شود .در این حالت
اینروشجایگزینشیمیدرمانیوپرتودرمانی
میشودکهبهسلولهایسالمنیزدرکنارسلول
هایسرطانیآسیبمیرسد.

آشپزی
ترشی دیابتی ها

ترشی خرفه

بعد

بهتازگیمهرابقاسمخانیدرپستاینستاگرامی
اش با انتشــار عکس قبل و بعد از درمان ،از بیماری
تیروئید و درمانش خبــر داده اســت  .او به این نکته
اشارهمیکندکهبدوندلیلخاصیدچارعوارضی
ماننددردهایعضالنی،کاهشتمرکزوافسردگی
شــده اســت ،نشــانه هایی که حکایت از کــم کاری
تیروئیــد دارد.بــه همین مناســبت به عــوارض این
بیماریاشارهمیکنیم.اینکه نبایدازدیدناضافه
وزن ،درد و ضعــف و ...ناامیــد شــد بلکــه بر عکس
رعایت ســبک زندگی ســالم و رژیم غذایــی در این
مواقع اهمیت بیشتری پیدا می کند و می تواند فرد
را به بهبود نزدیک تــر کند.تیروئید غده ای کوچک
درناحیهگردنومسئولترشحدوهورمونمهمT3
و T4است.هورمونهایترشحشدهتوسطتیروئید
ازطریقجریانخوندرسراسربدنحرکتووظایف
مهمیچونمتابولیسمبدنراکنترلمیکند.
عالیمکمکاریتیروئید

منبعwww.MaireCaire.fr :

بــروز ســرطان در کشــورهای غربــی بیشــتر از
کشورهای شرقی است ،اما اخبار اغراق شدهای
از ســونامی ســرطان در ایران مطرح میشــود.به
گــزارش ایــران اکونومیســت ،فاطمــه اصفهانی
متخصــص خــون و ســرطان دربــاره شــایعترین
ســرطانها در ایــران اظهــار کــرد :بروز ســرطان
در کشــورهای غربــی مثــل آمریــکای شــمالی و
اسکاندیناویبیشترازکشورهایشرقیاست.در
کشور ما اخبار زیادی مبنی بر افزایش آمار ابتال به
سرطانوسونامیسرطانمطرحمیشودکهدرآن
هاکمیاغراقشدهاست،موضوعاصلیدرکشور
ما ســن پایین ابتال به سرطان اســت ،این موضوع
تا حدودی به جوان بودن جمعیت کشــور مربوط
میشودهماکنونحدود۶۰درصدجمعیتکشور
ما را جوانان تشــکیل میدهند اما در مجموع این
موضوعنیازبهبررسیومطالعهدارد.

قبل

امیدبهدرمانسرطانباکمک«طال»

بیشتر بدانیم

آمار پاییــن ابتال بــه ســرطان در ایران
نسبتبهکشورهایغربی

کاهش عوارض تیروئید
با درمان و تغییر سبک زندگی

از کارافتادگی ســالمندان به تعویــق بیفتد و به
عبارتیزندگیباکیفیتتریراتجربهکند.البته
باید توجه داشــت که چنین تمهیدات پزشــکی
حتما بایــد تحت نظر پزشــک متخصــص انجام
شــود و به هیــچ وجــه روش درمانی خودســرانه
توصیه نمی شود زیرا اســتفاده از دوز نامناسب
طال در درمــان ،می تواند زمینه ســاز اختالالت
متابولیسمیشود.

آیاممکناستانجام IVFباعثسرطانشود؟

عفونترحمداشتممیترسمدوبارهبرگردد،چه

به بهانه پست مهراب قاسم خانی
درباره قبل و بعد از درمان کم کاری
تیروئید

« طال» گران بهاترین فلز دنیاست که در طبیعت وجود دارد و پس از مس ،دومین فلزی است که توسط انسان کشف
شد .استفاده از آن درقدیمی ترین شیء کشف شده به اواخرهزاره پنجم پیش از میالد مسیح برمی گردد .ناگفته
نماند در دین اسالم ،مردان از مصرف تزیینی طال منع شده اند  .همچنین مصرف خوراکی و به شکل لوکس آن در بستنی  ،پیتزا
و ...توجیه علمی نداردو استفاده دارویی آن باید با تجویز پزشک به شیوه خاص باشد .همچنان که بررسیهای متعدد نشان
می دهد  ،تعداد گلبولهای سفید خون در مردان بیشتر از زنان اســت ،حال آن که تماس بدن مرد با طال باعث باال رفتن میزان
ل های قرمز خون کم می شود و تعداد
ل های سفید ،جا برای گلبو 
گلبول های سفید میشود .به طور طبیعی با افزایش شمار گلبو 
آن ها به طور محسوسی کاهش پیدا می کند .در ادامه به بررسی تاثیر نانو ذرات طال و نتایج یافته ها درباره آن به عنوان یک فلز
معدنی مانند دیگر فلزات در داروها و ترکیبات شیمیایی بر سالمت انسان می پردازیم:

باردار و مبتال به فشار خون هستم ،چه کارهایی

بلهممکناستدرمواقعیکه برایتعیینجنسیتیا
چندقلوییمقدارزیادیآمپولتزریقمیشود،خطر
ابتالبهانواعسرطانهامخصوصاسرطانپستانیا
تخمدان(درافرادباریسکخطرباال)تشدیدشود.

کافه سالمت

یبوست
افسردگی
تغییردرچرخهقاعدگی(درخانمها)
ریزشمو
خشکیپوستومو
حساسیتزیاددرمقابلسرما
بزرگشدنغدهتیروئید(گواتر)
ضربانقلبآهسته
افزایشیاکاهشبیدلیلوزن
استرسبیشازاندازه
اختالالتاشتها
پرخاشگریوعصبانیتدربیشترمواقع
اینبیماریدرصورتدرمان نشدنمیتواندمنجر
به بیماری های حاد قلبی ،درد مفاصل ،ناباروری و
چاقیشود.همچنینایناختاللدردورانبارداری
ازتوسعهمغزجنینجلوگیریمیکند.سطوحپایین
هورمون تیروئید بســیار خطرناک است ومی تواند
منجربهمرگشود.معموالاختالالتمربوطبهغده
تیروئید با یک آزمایش ســاده خون قابل تشــخیص
استوباداروهایهورمونیدرمانمیشود.
درمانکمکاریتیروئید

سبزیخرفه-یککیلوگرم
سیررندهشده۱۰-حبه
نمکوفلفل-بهمقدارالزم
سرکه-بهمقدارالزم

ابتــدا ســبزی خرفــه را پــاک مــی کنیم و
می شوییم و درشــت خرد می کنیم و در آب
جوش می ریزیم تا چند قــل بزند ولی هنوز
تازهبماند.
بعدسبزیراآبکشمیکنیمومیگذاریم
تا کامل آبش کشــیده شــود(.از آب ســبزی
برایسوپاستفادهکنید)
سیر را رنده و با سبزی مخلوط می کنیم و
در ظرف مناســب می ریزیم .نمک و فلفل
رانیزاضافهمیکنیموسرکهرارویموادمی
ریزیم .رویدرظرفرانایلونمیگذاریمو
درش را محکم می بندیم .در محیط خانه
بهمدت ۳یا ۴روزوپسازآن،درجایخنک
نگهداری می کنیــم .این ترشــی طعمی
بسیارمالیموسبکدارد.

نکته:
خـــرفه ،به خصوص برای افــراد مبتال
گیاه ُ
به درد معده و ســر درد بســیار مفید اســت.
برگ و ســاقه آن مســکن صفراســت.برای
تسکین تب های گرم و صفراوی مفید است
و در تسکین عطش و کنترل ترشح ادرار در
بیماراندیابتیورفعسردردهایگرمبسیار
خوباست.

تغذیه

توصیهتغذیهایبرایبهبودافسردگی
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رژیمغذاییسرشارازفیبرخوراکیوسبزیجات
میتواندعالیمافسردگیراکاهشدهد.
رژیمغذاییسالممیتواندبهمیزانچشمگیری
عالیمافسردگیراتسکیندهد.اینیافتهنتیجه
قطعیبهدستآمدهازآزمایشهاوبررسیهای
موجود است.گروهی از متخصصان انگلیسی
بهمنظوربررسیدقیقتاثیررژیمغذاییسالمبر
بهبود اختاللهای روحی به ارزیابی اطالعات
نزدیک به  ۴۶هزار نفر پرداختند که مشــخص
شدهرگونهتغییرمثبتدررژیمغذاییمیتواند
عالیم افسردگی را به طور چشمگیری کاهش
دهد.هرچند،اینتغییردررژیمغذاییبرکاهش
اضطراباثربخشنیست.

تغییراتتغذیهایکهعالیمافسردگیراتسهیل
میکند شــامل رژیمهای غذایی کاهنده وزن و
چربی و رژیمهای غذایی سرشار از مواد مغذی
اســت.به گفته متخصصان وعدههــای غذایی
سرشــار از فیبر خوراکــی و ســبزیجات در کنار
کاهــش مصــرف فســتفودها و خوراکیهای
حــاوی مــواد قندی   مــی توانــد در رفــع عالیم
افسردگی موثر باشــد.به گزارش مدیکال نیوز
تودی،متخصصانانگلیسیهمچنینمشاهده
کردند تغییرات تغذیهای در کنار ورزش کردن،
روندبهبودعالیمافسردگیرادربیمارانتقویت
میکند.عالوهبراین،تاثیربهبودرژیمغذاییبر
سالمتروانزنانچشمگیرتراست.

کمکاریتیروئیدباجایگزینکردنهورمونتیروئید
درمــان می شــود .قــرص هــای تیروئید کــه همان
هورمون تیروئیــد  T4هســتند ،معمو ًال بــه صورت
خوراکی یــک بــار در روز و با شــکم خالی اســتفاده
میشوند.دربهترینحالتخوباستقرصتیروئید
راصبحهایکساعتقبلازصبحانهبخورید.معمو ًال
پسازشروعدرماندرعرضدوهفتهبیماراحساس
بهبودیمیکندولیبرایبرطرفشدنکاملعالیم
گاهی تا چند ماه فرصت الزم اســت .تغییر دوز دارو
باید حتم ًا زیر نظر پزشک باشد و سرخود نباید دارو
راقطعیاکموزیادکرد.پزشکوقتیدارویتیروئید
(لووتیروکسین)راشروعمیکندمعمو ًالششهفته
بعد ،آزمایش مجدد می نویسد تا دوز مناسب دارو را
پیداکند.وقتیدوزمناسبدارویتیروئیدمشخص
شــد ،بیماران می توانند ســاالنه آزمایــش بدهند.
گاهی اوقات براساس شرایط بیمار ،الزم است دوز
داروتغییرکندکهاینکارباتوجهبهآزمایشوتوسط
پزشک انجام می شود .مث ً
ال گاهی بیماری تیروئید
تشدیدمیشودیادرشرایطحاملگیالزماستدوز
دارو را افزایــش دهیم .مصرف بعضــی داروها مثل
قرص های کلســیم ،آهن و آنتی اســیدهای حاوی
آلومینیوم مــی تواند در جذب اختــال ایجاد کند و
بایدبارعایتزمانمناسب ازقرصتیروئیداستفاده
شوند.
سبک زندگی سالم

مصرفسبزیهارافراموشنکنید:مصرفسبزی
ها به خصــوص از خانواده چلیپایی ها مفید اســت .
تمرینمنظمانجامدهید:تمرینمنظموکافی(نه
کم و نه زیاد) برای بیماران مفید است .وزن سالم
خودراحفظکنید .استرسخودراکنترلکنید.

