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تسلیم  خارش  احساس  برابر  در  وقتی که 
می شوید یا حتی شروع به مالیدن محل خارش 
گرفته می کنید خارش و اگزمای شما بدتر می شود.
بعضی از افراد آن قدر می خارند که باعث خونریزی 
محل خارش گرفته می شوند و درنتیجه امکان 
عفونت آن نقطه از بدن را فراهم می آورند.درنتیجه 
توصیه می شود که به جای خاریدن با دست برای 
تسکین خارش و پوست خود روش های زیر را 

امتحان کنید.
محل خارش را خنک کنید: در صورت خارش 
در نقطه ای از بدن خود فوراً با استفاده از یک حوله 
یا گاز مرطوب شده با آب سرد آن نقطه از بدن را 
کمپرس سردکنید.برای تسکین بیشتر خارش و 
پوست می توانید از یک بسته یخ یا سبزی های یخ زده 

همچون نخود یا ذرت استفاده کنید یا می توانید چندتکه از یخ 
را درون یک بسته پالستیکی کوچک بریزید و روی محل 
خارش بگذارید.این سرما به بی حس کردن این نقطه از بدن 
کمک می کند،اما برای مشاهده تأثیر این روش به بیش از 10 

دقیقه نیاز است.
خاریدن جلوی آینه: وقتی که خارش تنها در یک 
سمت از بدن شما وجود دارد این روش را امتحان کنید.این 
روش به نظر یک حقه جادویی می آید،اما بیش از یک توهم 
بصری است.برای مثال دست چپ شما می خارد.به آینه نگاه 
می کنید و روی انعکاس دست چپ تمرکز می کنید که در 
حقیقت دست راست شما است.وقتی که جلوی آینه هستید 
آن نقطه از بدن را که خارش دارد می خارید و مغز شما این 
پیام را دریافت می کند که از خارش اگزمای خود مراقبت 

می کنید،درنتیجه میزان خاریدن کاهش می یابد.
طب فشاری: نتایج تحقیق محققان دانشگاه نورث 
وسترن نشان داد که فشردن نقطه خاصی از دست می تواند 
به تسکین خارش اگزما در هر جای بدن کمک کند.برای 
یافتن این نقطه از دست ابتدا دست چپ خود را خم  کنید و 
دست راست خود را روی قوزی آرنج قرار دهید به طوری که 
انگشت شصت شما روی قسمت باالیی عضله ساعد باشد.
همان طور که نفس عمیق می کشید با نوک انگشتان خود به 

مدت 3 دقیقه آن نقطه از دست را محکم ماساژ دهید.

مرطوب کننده غلیظ: از لوسیون های رقیق خودداری 
کنید و در عوض یک کرم یا پماد اگزما انتخاب کنید.به هنگام 
خرید این کرم ها به دنبال کلماتی همچون »کرم محافظ« و 
»ترمیم پوست« روی برچسب آن باشید.بعضی از کرم ها که 
کارایی خوبی در تسکین اگزمای خارش دار دارند حاوی 
یک ماده به نام سرامیدها هستند.اگر توان خرید محصوالت 
مرطوب کننده گران قیمت را ندارید می توانید از وازلین 

استفاده کنید.
روغن ها: نتایج این تحقیق نشان داد که روغن دانه  
آفتاب گردان در مقایسه با کرم های معروف اثر بیشتری در نرم 
کردن پوست دارد و از کرم های معروف نیز خیلی ارزان تر 
است.روغن نارگیل به تسکین التهاب کمک می کند.در 
برچسب این روغن ها به دنبال کلمه »بکر« باشید.چنین 
کلمه ای به این معنا است که این روغن طوری فراورده شده 
است که خاصیت های التیام بخش طبیعی خود را دارد.اگرچه 
روغن زیتون برای پخت وپز خوب است،اما برای پوست 

خارش دار مناسب نیست.
هیدروکورتیزون: اگر به محض آنکه احساس خارش 
کردید این پماد را روی محل خارش دار بمالید،می توانید از 
بدتر شدن خارش و سوزش این نقطه از بدن جلوگیری کنید.
اما زیاد از این داروی موضعی استفاده نکنید.هیدروکورتیزون 
فرمول  دارد.اگر یک  اثرات جانبی  استروئیدها  به مانند 

تجویزی دارید از دستورالعمل های روی بسته یا دستورات 
پزشک پیروی کنید.

دیگر محصوالت موضعی: منتول یک اثر خنک کنندگی 
دارد که می تواند باعث تسکین خارش شود،اما اگر غلظت 
آن بیش از 1 یا 3 درصد باشد باعث سوزش می شود.یک 
ژل،لوسیون یا اسپری حاوی 5 درصد لیدوکائین و 1 درصد 
خارش دار  محل  بی حسی  باعث  می تواند  پروتکسین 
شود.می توانید از کپسایسین نیز استفاده کنید.ابتدا از یک 
کپسایسین با غلظت 0.025 درصدی آغاز کنید.اگر خارش 
شما شدید است ابتدا لیدوکائین را روی محل خارش دار 
بمالید و 20 دقیقه منتظر بمانید و سپس از کپسایسین استفاده 
کنید.توصیه می شود که محصوالت موضعی خود را در 

یخچال نگهداری کنید.
خیس کردن بدن: ابتدا به مدت 15 دقیقه در وان پر از 
آب گرم بدن خود را خیس دهید تا پوستتان دوباره هیدراته 
شود.می توانید برای تسکین بیشتر بلغور جو را در وان اضافه 
کنید.سپس به آرامی بدن خود را خشک کنید.سپس از یک 
مرطوب کننده غلیظ استفاده کنید یا ابتدا یک کرم کورتیزون 

استفاده کنید و سپس از یک مرطوب کننده استفاده کنید.
پوشش مرطوب:   برای درمان موقت یک خارش شدید 
ناشی از اگزما بعد از حمام کار دیگری را نیز انجام دهید.یک 
پارچه یا گاز مرطوب را  روی محل خارش دار بپیچانید.سپس 

روی این گاز یا پارچه مرطوب از یک الیه خشک 
همچون جوراب یا دست کش های نخی برای پاها 
و دست ها استفاده کنید.برای چند ساعت یا تمام 
شب محل خارش دار را در این وضعیت نگه دارید تا 
مرطوب و خنک باقی بماند.می توانید با پزشک خود 

در مورد نحوه و زمان انجام این روش صحبت کنید.
آنتی هیستامین ها: پزشک ها غالباً این داروها را 
تجویز می کنند،چون یک اثر جانبی آن ها این است 
که باعث خواب آلودگی می شوند و درنتیجه احتمال 
می یابد.اما  کاهش  فرد  توسط  خارش  خاریدن 
استفاده از این دارو در طول روز مخصوصاً در هنگام 
رانندگی مناسب نیست.و این داروها برای کودکان 

بی خطر نیست.
مالتونین: اگر در طول شب خارش شدید به 
سراغ شما می آید می توانید مکمل حاوی این هورمون را 
مصرف کنید که باعث خواب شما می شود.اگر در حین 
خواب ناخن های شما همچنان مشغول خاریدن هستند 
سعی کنید که ناخن های خود را کوتاه کنید یا برای جلوگیری 

از خاریدن از دستکش های نخی استفاده کنید.
تکنیک های آرام سازی: مدیتیشن یک عامل اساسی 
برای تسکین استرس،یک عامل مهم ایجادکننده خارش 
هستید  تنفس  تمرین  حال  در  اگزما،است.هنگامی که 
روی یک کلمه یا صدا تمرکز کنید.آرام سازی پیش رونده 
عضالنی نیز ساده است.گروهی از عضالت خود را یکی 
پس از دیگری ابتدا منقبض و سپس آزاد کنید.ابتدا با پاهای 
خود شروع کنید و تا گردن ادامه دهید.می توانید اپلیکیشن 

مدیریت استرس را نیز امتحان کنید.
دست های خود را مشغول نگه دارید: خاریدن می تواند 
مانند جویدن ناخن تبدیل به یک عادت شود.برای اینکه از 
خاریدن جلوگیری کنید باید دست های خود را به کاری 
مشغول کنید.با انجام یک بازی ویدئویی یا یک کار هنری 
دست های خود را مشغول کنید.می توانید به هنگام احساس 
خارش در خود با باز و بسته کردن مشت های خود از وسوسه 

خاریدن جلوگیری کنید.
   مصطفی صداقت رستمی
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تحقیق جدید نشان می دهد برخی مکمل های آهن ممکن است بر 
احتمال ابتال به سرطان روده تأثیر داشته باشند.

به گفته محققان دانشگاه تکنولوژی چالمرز، دو ترکیب »فریک 
سیتریت« و »فریک EDTA« که در اکثر بازارهای جهان، بخصوص 
ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، در مکمل های رژیمی و به عنوان 
افزودنی خوراکی استفاده می شوند، موجب افزایش تشکیل نشانگر 

زیستی سرطان می شوند.
در این مطالعه جدید به بررسی تأثیر دوز مصرف این ترکیبات بر 
دو نوع سلول انسانی کشت شده سرطان روده پرداخته شد. در زمان 
مقایسه، آن ها تاثیرات فروس سولفات، یک نوع ترکیب بسیار متداول 

آهن، را نیز اندازه گیری کردند.
در حالیکه محققان مشاهده کردند فروس سولفات هیچ تاثیری 
نداشت، اما هر دو ترکیب فریک سیتریت و فریک EDTA موجب 
افزایش میزان سلولی »آمفیرگولین«، که نشانه زیستی سرطان است، 

شدند. این مسئله حتی در دوز مصرف پایین هم مشاهده شد.
»ناتالی شیرز«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما 
EDTA می توانیم به این نتیجه برسیم که فریک سیتریت و فریک
سرطان زا هستند چراکه هر دو موجب افزایش تشکیل آمفیرگولین، 

نشانه شاخص سرطان، شدند.«
وی در ادامه می افزاید: »متاسفانه بر روی محصوالت مکمل آهن 
فقط "آهن" یا "آهن مینرال" نوشته می شود که می تواند برای مصرف 

کننده مشکل ساز باشد.«
اکثر آهن موردنیاز بدن ما از طریق مواد خوراکی ای نظیر گوشت، 
ماهی، سبزیجات، میوه و غالت کامل تأمین می شود. اما گاهی اوقات 
این میزان کافی نیست. زنان باردار، افرادی که خون زیادی از دست 
داده اند یا افراد دارای میزان هموگلوبین پایین، نیاز به آهن بیشتری 

دارند.
 HealthDay

تأثیر مصرف مکمل های آهن در 
ابتال به سرطان روده

وقتی اگزمای شما می خارد چه کاری باید انجام داد؟

شاید از این پس دیگری 
روش های  به  نیازی 
مانند  دندان  فعلی ترمیم 
استفاده از آمالگام، رزین و... 
نباشد زیرا نتایج بررسی های 
توانایی  از  نشان  جدید 
می دهد که مینای دندان بار 
و  شده  ترمیم  بتواند  دیگر 
دندان پس از پوسیدگی ها، 
دوباره به وضعیت سالمت 
زمینه  این  در  بازگردد. 
دانشگاه  پژوهشگران 
متحده  ایاالت  واشنگتن 
امتحان  را  تکنیکی  آمریکا، 
کرده اند که قابلیت بازسازی 
مینای دندان را دوباره ایجاد 

می کند.
مینای دندان بخشی از ساختار دندان است که پیش 
از رویش دندان از لثه، از طریق سلول های خاصی 
این سلول ها  آمیوبالست ها تشکیل می شود.  نام  به 
پروتئین های تشکیل دهنده مینای دندان را تولید می کنند 
و پس از انجام این وظیفه از بین می روند. پس از آن، مینا 
دوباره ساخته نمی شود در حالی که همواره طی زماندر 

معرض پوسیدگی و آسیب قرار دارد.
گرچه استفاده از خمیردندان های مناسب به خصوص 

انواع حاوی فلوراید نقش مهمی در حفظ و استحکام مینای 
دندان دارند اما پوسیدگی ها معموالً سریع پیشرفت کرده 
و برای ترمیم دندان ها چاره ای جز مراجعه به دندانپزشک 
و روش های ترمیمی وجود ندارد. دانشمندان در این زمینه 
با بررسی های روش های جایگزین ترمیمی توانستند به 
کاربرد یکی از پروتئین های تولید شده آمیوبالست ها به نام 
آمیولوژنین دست یافتند. با توجه به این طرح، پژوهشگران 
توانستند مجموعه ای از اسیدهای آمینه بسیار کوچک برای 
تشکیل پروتئین به نام پپتیدها را که در تشکیل مینای دندان 

نقش دارد، بسازند.
دندان  روی  پپتیدها  این 
یون های  و  می شوند  ثابت 
کلسیم و فسفر را که اجزای 
سازنده مینای دندان هستند را 
جذب می کنند. در نتیجه، مینا 
شروع به ترمیم در بخش های 
آسیب دیده دندان می شود. 
در هر قسمتی که این روش 
اِعمال شود، الیه ای به اندازه 
10 تا 50 میکرومتر تشکیل 
می شود که نشان دهنده این 
تکنیکی  چنین  که  است 
خیلی  پوسیدگی های  برای 
پیش  ندارد.  کاربرد  عمیق 
از این استفاده از پپتیدها در 
محصوالت مورد استفاده سالمت بهداشت دهان و دندان 

پیشنهاد شده بود.
 ACS Biomaterials نتایج این پژوهش در نشریه
Science and Engineering به چاپ رسید و گرچه نیاز 
به بررسی های تکمیلی دارد و در مورد انسان هنوز امتحان 
نشده است اما می تواند پیشرفت قابل توجهی در زمینه 

بهداشت سالمت دهان و دندان باشد. 
  مریم سادات کاظمی
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شیوع بیماری زخم روش جدیدترمیم مینای دندان پس از پوسیدگی!
گوشت خوار در استرالیا

خبــر

انجام  خواستار  استرالیایی  پزشکان 
تحقیقاتی در مورد علت شیوع مرموز زخم 

گوشت خوار در این کشور شدند.
به دنبال همه گیری زخم گوشت خوار 
در ایالت ویکتوریا متخصصان خواستار 
آن شدند تا به سرعت در مورد علت شیوع 
این مشکل تحقیقاتی انجام شود. موارد ابتال 
به این عفونت موسوم به زخم »بورولی« 
اخیر حدود ۴00 درصد  در چهار سال 
افزایش یافته  است. زخم بورولی بیماری 
پوستی است که بیشتر در آفریقا شایع است. 
همچنین عفونت ها شدیدتر شده و به مناطق 
جدیدی گسترش پیدا کرده  است. پزشکان 
به چگونگی پیشگیری از این بیماری که 
از یک باکتری ناشی می شود و بافت های 
پوست را از بین می برد، پی نبرده اند. در سال 
گذشته میالدی )2017( در این ایالت 275 
مورد جدید ابتال به این عفونت گزارش شده 
که افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل 
از آن داشته  است. همچنین مشخص نیست 
چرا این بیماری که به طور معمول در مناطق 
استوایی شایع است در مناطقی با آب و هوای 

معتدل شیوع یافته  است.
 BBC
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پیاده روی می تواند با تقویت استخوان های لگن، شکستگی های 
مربوط به این ناحیه از بدن را تا 30 درصد کاهش دهد. در اینجا برخی 
از راه های بی خطر و موثر برای انجام پیاده روی به منظور تقویت 
استخوان ها معرفی شده است. البته به شرط این که شما پیاده روی را 

حداقل 5 بار در هفته و به مدت 30 دقیقه در هر بار انجام دهید.
بپرید: بنا به مطالعات فرم خاصی از پرش می  تواند در زنان پیش از 

سن یائسگی، باعث تقویت استخوان ها شود. 
در شیب رو به باال راه بروید: یک راه عالی برای افزایش فشار مفید 

روی استخوان  ها، باال و پایین رفتن از پله  ها یا سرباالیی است.
سریع راه بروید: اگر نمی توانید ورزش های سنگین را همیشه انجام 
دهید. پس یک انتخاب برای شما وجود دارد که راحت تر است و آنهم 
این که سریع راه بروید.  به سمت عقب پیاده روی کنید: تغییر جهت 
حین پیاده روی یعنی قدم برداشتن به پهلو یا قدم برداشتن به سمت 
عقب می تواند تاثیر مشابه ورزش  های با شدت باال را برای افزایش 

چگالی استخوانی داشته باشد. 

4 اصل طالیی در پیاده روی
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جایگزین های بی خطر خاراندن


