
شماره 1180  267 بهمن 1396

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline. ir

https://telegram. me/sepidonline

بیماری قلبی یکی از علل اصلی مرگ در سراسر دنیاست اما با برخی 
راهکارهای ساده می توان از خودمان در مقابل بیماری قلبی محافظت 
نماییم.  دکتر »دیوید اسالتوینر« سرپرست تیم تحقیق از بخش کاردیولوژی 
در نیویورک، در این باره می گوید: بیماری قلبی ساالنه جان صدها هزار نفر 
را می گیرد، اما بسیاری از این شرایط قابل پیشگیری هستند. ورزش، رژیم 
غذایی متعادل و اجتناب از رفتارهای پرخطر نظیر سیگار کشیدن، بهترین 
شیوه های حفظ سالمت قلب هستند. تیم کاردیولوژی وی نکاتی را در 

مورد پیشگیری از بیماری قلبی توصیه می کنند:
 مصرف مواد خوراکی کامال گیاهی نظیر میوه و سبزیجات، مغزیجات 
آجیلی و دانه ها. کاهش مصرف مواد خوراکی فرآوری شده یا تصفیه شده 

نظیر نان سفید و همچنین نوشیدنی های نظیر نوشابه گازدار و آبمیوه صنعتی.
 پرهیز از مصرف چربی های ترانس که در مواد خوراکی پخته بسته 
بندی شده، اسنک ها، مارگارین و فست فودهای سرخ شده وجود دارد. 

چربی های ترانس ریسک بیماری قلبی یا سکته را افزایش می دهند.
 عدم استعمال سیگار. طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، قرارگیری در 
معرض دود سیگار عامل بروز حدود 3۴ هزار مرگ زودهنگام ناشی از 

بیماری قلبی است.
 داشتن خواب کافی که ۷ تا 8 ساعت در طول شبانه روز است. اگر دچار 
اختالل خواب هستید به فکر درمان آن باشید. این عارضه با مشکالت 

ضربان قلب و بیماری قلبی مرتبط است.
 کنترل فشارخون.

 ورزش منظم )حداقل 30 دقیقه در روز، و هفته ای ۵ روز( و کنترل 
استرس از طریق شیوه های نظیر مدیتیشن، یوگا، ورزش یا سپری کردن 

وقت با دوستان و خانواده.
 حفظ بهداشت دندان ها و لثه. افراد مبتال به بیماری لثه غالبا دارای عوامل 

مشابه بیماری قلبی هم هستند.
 HealthDay

مطالعه جدید نشان می دهد میزان پایین سدیم خون با اختالل روانی و 
زوال شناختی در مردان مسن مرتبط است. به گفته محققان این یافته ها 
می توانند نگران کننده باشند چراکه غالباً برخی داروهای مورداستفاده 

توسط افراد مسن میزان سدیم خون را پایین می آورند.
این تحقیق شامل بیش از ۵۴00 مرد سالم 6۵ سال به باال بود که 

وضعیت سالمتشان به طور میانگین کمتر از ۵ سال تحت نظر بود.
کریستین نوواک، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کلرادو، در این 
باره می گوید: »100 تن از این شرکت کنندگان مبتال به شرایطی موسوم 
به هیپوناترمی شدند که در این حالت، میزان سدیم خون افراد کمتر از 
حد سالم است.« در مقایسه با مردان دارای میزان نرمال سدیم، مردان 
مبتال به هیپوناترمی خفیف 30 درصد بیشتر دچار اختالل روانی در 
ابتدای مطالعه و 3۷ درصد بیشتر مبتال به زوال روانی به مرور زمان شدند.
محققان همچنین به رابطه بین میزان باال سدیم خون و زوال روانی 
در طول زمان هم پی بردند. از آنجائیکه هم کاهش میزان سدیم خون و 
هم تغییرات خفیف در عملکرد شناختی از وقایع شایع با افزایش سن 

هستند، باید تحقیقات بیشتری در آینده بر روی این مسئله انجام شود.
 HealthDay

راهکـارهای محافظت در مقابـل 
بیمـاری قلبـی را بشنـاسیـد

میـزان پایین سدیم خون نشـانـه 
اختـالل فکـری در مردان مسن

تــازههـا

تـــازهها

بانوان همواره به دنبال راهی هستند تا چین و 
چروک صورتشان را از بین ببرند که این خواسته 

با برخی روش های خانگی محقق می شود.
 گل قاصدک پوست شما را شاداب می کند

گل قاصدک سبب روشن شدن پوست می شود و 
از بین رفتن چین و چروک صورت خواهد شد، 
برای داشتن پوستی شاداب و بدون چین و چروک 
عصاره این گل را بر روی پوست صورت خود 

بمالید.
 شیر و شکر را بر روی پوست صورت خود 

قرار دهید
برای تمیز شدن سطح پوست و کاهش چین و 
را  قهوه ای  شکر  و  شیر  صورت  چروک های 
بجوشانید و پس از خنک شدن برروی پوست 

خود قرار دهید.
 چای کیسه ای  مرطوب را زیر چشمانتان 

قرار دهید
قرار دادن چای  کیسه ای مرطوب زیر چشم سبب 
ازبین بردن چین و چروک های صورت خواهد 

شد.
 خواص مثبت آب آناناس در رفع چین و 

چروک صورت
آب آناناس از جمله بهترین درمان های از بین برنده چین 
و چروک است تحقیقات مختلف نشان می دهد که آب 
آناناس به دلیل داشتن اسید آلفاهیدروکسی چین و چروک 

صورت را از بین می برد .
 پوره ضد چروک درست کنید

جهت از بین بردن چین و چروک و خط های تیره صورت 
نصف قاشق مرباخوری عسل و برشی از سیب زمینی را به 

حالت پوره در بیاورید و زیر چشم خود بمالید.
 مواد طبیعی که چین و چروک صورت را 

از بین می برد
آلوئه ورا، آبلیمو و رزماری هم از جمله مواد 
چروک  و  چین  رفع  سبب  که  هستند  غذایی 

صورت خواهد شد.
 گالب و خاصیت مثبتش

تأثیر مثبت گالب بر روی پوست صورت  از 
نمی توان گذشت، گالب نه تنها سبب روشن 
شدن پوست می شود بلکه چین و چروک صورت 

را هم رفع می کند..
 سفیده تخم مرغ پوست صورت را سفت 

می کند
سفیده تخم مرغ سبب سفت شدن پوست زیر 
چشم می شود و چین و چروک های صورت را 

کم می کند.
 هرشب از روغن کرچک استفاده کنید

برای جوان سازی و رفع چین و چروک های 
صورت هرشب قبل از خواب زیر چشمان خود 

را با روغن کرچک چرب کنید.
 روغن هایی که چین و چروک را از بین 

می برد
روغن نارگیل، روغن بادام شیرین و روغن طبیعی صمغ 
کندر هم سبب رفع چین و چروک دور چشم خواهد شد. 

 MNT

روش هـایی برای از بین بـردن چیـن و چـروک صورت

8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

افرادی با سابقه ابتال به میگرن بیشتر احتمال 
دارد دچار مشکالت قلبی شوند و بروز این 
بیماری ها همچون حمله قلبی، سکته مغزی و 
ضربان نامرتب قلب در آنان بیشتر است. اکنون 
شواهد موجود حاکی از آن است که میگرن 
از عوامل خطر در بیشتر بیماری های قلبی – 
عروقی در زنان و مردان است. در این مطالعه 
متخصصان دانمارکی به بررسی اطالعات ۵1 
هزار بیمار مبتال به میگرن و ۵10 هزار نفر دیگر 
که میگرن نداشتند پرداختند. در گروه مبتالیان 
به میگرن بیشتر بیماران زن بودند و بیماری شان 
برای اولین بار در سن 3۵ سالگی تشخیص 
داده شد. در شروع آزمایشات هیچ یک از 
 – قلبی  بیماری های  دچار  شرکتکنندگان 
عروقی نبودند. پس از گذشت 19 سال، 2۴۵1 
نفر از مبتالیان به میگرن حداقل به یکی از 
انواع بیماری های قلبی – عروقی دچار شدند. 
همچنین در طول انجام این مطالعه به ازای هر 
1000 فرد مبتال به میگرن 2۵ نفر دچار حمله 
قلبی شده اند در حالی که این رقم در گروه دیگر 

به ازای هر 1000 نفر 1۷ مورد بوده است.
 NDTV

میگـرن خطـر 
بیمـاری های قلبـی را 

افـزایـش می دهـد

خبــر

بهتر است با مراقبت مداوم از پوست مانع به وجود آمدن جوش شویم

جوش ها وقتی روی صورت وجود دارند، 
یک دردسر داریم؛ وقتی از بین می روند هزار 
دردسر با باقی ماندن جای آن ها داریم. تازه 
بعد از اینکه توانستیم با هزار سختی جوش 
ها را از بین ببریم با جای باقی مانده آن ها 

روی صورتمان در جنگ خواهیم بود.

چه کسانی جای جوش دارند؟
چگونگی و دلیل به وجود آمدن جای 
جوش صورت کاماًل مشخص نیست. از 
آنجایی که جای جوش در هر فرد متفاوت 
با دیگری است، احتمال داده می شود که 
برخی بیشتر در معرض این آسیب پوستی 
باشند. در میان افرادی که بیشتر با مشکل 
مواجه  جوش  جای  رفع  و  جوش  رفع 
یافت  نیز  ژنتیکی  عامل  غالبًا  می شوند، 
می شود و هم شدت و هم نوع جای جوش 
می تواند ارثی باشد.طول عمر جای جوش 
گاهی بسیار طوالنی است، بعضی از جای 
جوش ها در مدت وجودشان تنها اندکی 
تغییر می کنند، حال آن که تعدادی نیز به 

مرور محو می شوند. شکی نیست که جای جوش بیشتر 
روی پوست افرادی دیده می شود که شدیدترین نوع 
جوش و ضایعه پوستی، برای مثال ضایعه های عمیق 

ندولر، را تجربه می کنند.

پیشگیری کنید
چون اطالعات اندکی در مورد دلیل مستعدتر بودن 
برخی افراد در برابر جای جوش در دست است، بهترین 
روش رفع جای جوش صورت این است که با مراقبت 
مداوم از پوست مانع به وجود آمدن جوش شد. نکته 
مهم این است که، درمان جوش به محض رویت باید 
با مراقبت از پوست انجام پذیرد. بااین حال اگر این 
اقدام ها جواب ندهد و جوش ها پابرجا بمانند، باید 
به نحو مناسبی آنها را مدیریت کرد و از فشار دادن یا 
ترکاندن آنها خودداری کرد. دستکاری پوست، فشار 

دادن با ناخن، سوراخ کردن جوش با سوزن و...، احتمال 
سرایت کردن آسیب دیدگی به بافت مجاور را افزایش 

می دهد و ضایعه پوستی اثری ماندگار برجا می گذارد.

شاید کمی بسوزید
هیچ روشی به اندازه استفاده از آبلیموی طبیعی و 
تازه برای درمان سریع جای جوش، ساده و اقتصادی 
نیست. آبلیموی تازه دارای موادی است که باعث از بین 
رفتن التهاب جوش شده و خاصیت آنتی باکتریال دارد 
که در برابر بوجود آمدن جوش مبارزه می کند. زمانیکه 
از آب لیمو استفاده می کنید در معرض آفتاب قرار 
نگیرید چرا که ممکن است به پوست آسیب برساند.
برای درمان سریع جای جوش به کمک آبلیمو فقط 
دو یا سه قاشق چایخوری و مقداری پنبه نیاز دارید. با 
استفاده از پنبه آبلیمو را روی پوست بمالید و بگذارید 

سی دقیقه بماند و سپس با آب سرد آن را بشویید. اینکار 
را قبل از خواب انجام دهید و به مدت دو الی سه هفته 
ادامه دهید. آبلیمو برای پوست بسیار مفید است اما 
ممکن است باعث خارش یا سوزش روی پوست شود. 
اگر چنین چیزی حس کردید ده دقیقه بعد از اعمال آن، 

پوست را با آب سرد بشویید.

اروپایی درمان کنید
روغن سیاه دانه که در شرق اروپا، غرب آسیا و خاور 
میانه یافت می شود یک گیاه دارویی است که روغن آن 
مصارف مختلفی دارد. عالوه بر خواص آنتی باکتریال 
و خواص ضد ویروسی این روغن دارای خاصیت ضد 
التهاب نیز هست. البته کاهش التهاب تنها راه برای 
کاهش و از بین بردن جای جوش نیست. تحقیقات 
نشان داده که این خاصیت باعث سرعت بخشیدن به 

بهبود پوست می شود و همچنین باعث 
جلوگیری از ابتالی مجدد به آکنه می شود.

نمی خواهد به داروخانه بروید
شما برای استفاده از عسل حتی نیاز 
به رفتن به داروخانه ندارید. عسل برای 
اهداف متعدد پزشکی، از جمله سوختگی، 
زخم، و تبخال استفاده می شود. و تحقیقات 
نشان می دهد که عسل می تواند جای 
جوش را بهوبد بخشد، و احتمال بروز زخم 
را روی پوست کاهش می دهد. محققان 
دریافتند که استفاده مستقیم از عسل می 
تواند ببه پاکسازی پوست به دلیل خواص 
ضد باکتری آن کمک کند. عسل همچنین 
قادر به مبارزه با عفونت است که ممکن 

است آکنه بیشتری ظاهر شود.

یک ترمیم کننده خارق العاده
برای  بسزایی  تاثیر  مرغ  تخم  سفیده 
ترمیم و التیام پوست دارد، سفیده تخم مرغ 
باعث کمرنگ شدن آثار لک و جوش روی 
پوست می شود و به مرور زمان آنها را از بین می برد. 
سفیده تخم مرغ سرشار از پروتئین و آمینو اسید است 
که باعث بسته شدن حفره های باز روی پوست و روشن 
شدن پوست می شود.یک کاسه بردارید و یک سفیده 
تخم مرغ را در آن ریخته و هم بزنید. همیشه می توانید 
مواد دیگری به این ترکیب اضافه کنید هرچند استفاده 
به تنهایی نیز ثمربخش است. با انگشت سفیده تخم مرغ 
را به آرامی روی پوست بمالید. روی نقاطی که لک دارد 
تمرکز بیشتری داشته باشید. بگذارید چند دقیقه بماند 
تا خشک شود سپس با آب ولرم آن را بشویید. این کار 

را دو یا سه بار در هفته تکرار کنید.
اگر پوست خشک دارید پس از شستن صورت به 

پوست روغن زیتون بزنید.
   علیاحمدی
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بهترین راهکار ها برای از بین بردن جای جوش


