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ارزانترین و طبیعیترین ضدآفتاب برای محافظت
از پوست

باشــگاه خبرنگاران :شــکالت که
از دانــه کاکائو به دســت میآید برای
سالمت بدن مفید است و به شکلهای
مختلف از جمله شــکالت ،کیک ،پودر
و نوشیدنی شکالتی مصرف میشود.
درجدیدترین پژوهشها دانشمندان
دریافتند ازایــن خوراکی مفید میتوان
بــرای محافظت درمقابل اشــعههای
مضرخورشیدی نیز استفاده کرد.
شــکالت حاوی میــزان فراوانی از
آنتیاکسیدانها از جمله فالونول است
که نقش مؤثری درســامت رودهها،
کاهش ســطح کلسترول بد خون ،جلوگیری از ابتال به بیماریهای قلبی عروقی و افزایش سالمت
سلولهای مغزی دارد.
اما بســیاری از خاصیت آنتی اکســیدانهای موجود در کاکائوی خام در زمان فرآیند تبدیل به
شکالت از بین میروند وبه همین دلیل کارشناسان در تالش هستند تا نسل جدیدی از شکالتها
را تهیه کنند که خاصیت درمانی بیشــتری داشته باشــد .مجاورت در مقابل نور خورشید به میزان
زیاد میتواند ســبب آفتاب سوختگی ،پیری و ابتال به سرطان پوست شود به همین دلیل محافظت
از بدن اهمیت فراوان دارد.
برخالف تصور ،نباید فقط در فصلهای گرم سال از پوست مراقبت کرد زیرا در پاییز و زمستان
نیز پوست صورت در معرض آسیب ناشی از نور خورشید قراردارد.
کارشناسان دانشگاه هنریخ هین شهر دوســلدورف کشور آلمان با بررسی اثر مصرف نوشیدنی
شــکالتی برروی  ۲۴زن بزرگسال و تاباندن اشعه کنترل شده نور خورشید به پوست آنها دریافتند
میزان آسیب دیدن و قرمزی پوست داوطلبان بسیار کمتر از حالت عادی شده است.
براین اساس کارشناسان به افراد توصیه میکنند هرروز درحدود ده گرم شکالت به ویژه شکالت
تلخ در ســاعتهای مختلف روز مصرف کنند تا عالوه بر حفظ زیبایی و جوانی پوست و جلوگیری
از ابتالبه بیماریها ،پوستشان در مقابل نور آفتاب محافظت بیشتری شود.
البته کارشناسان اســتفاده از ضد آفتاب ،عینک ،کاله و لباس مناسب را اصلیترین روش برای
محافظت از پوست در مقابل نور خورشید و اشعههای مضر آن میدانند ،اما خوردن برخی خوراکیها
مانند کلم بروکلی و شــکالت نیز میتواند سلولهای پوست را در مقابل خطرهای خورشید مقاوم
کند.

دمنوشهایی که بیخوابی را ضربهفنی میکنند

باشــگاه خبرنگاران :داشتن خواب
آرام و راحت شاید در دنیای پرهیاهوی
امروز دغدغه اصلی بســیاری از افراد
باشــد .اختــال در خواب شــبانه و
بیخوابی میتواند مشکالت بسیاری را
برای اشــخاص ایجاد کند ،تا جاییکه
باعث میشــود افراد بــرای رفع این
مشکالت انواع قرصهای خوابآور را
مصرف کنند.
این در حالی اســت که اســتفاده از
این قرصها در طوالنیمدت میتواند
عوارض بســیاری را برای اشــخاص به همراه داشته باشــد؛ بنابراین مبتالیان به اختالالت خواب
میتوانند برای اینکه خواب باکیفیتی داشته باشند زیر نظر متخصص طب سنتی از گیاهان دارویی
استفاده کنند که خاصیت خوابآوری دارند.
دمنوش سنبلالطیب
ســنبل الطیب تازه یکی از گیاهانی اســت که در درمان بیخوابی نقش مؤثری دارد .برای تهیه
دمنوش ســنبلالطیب باید تکههای ریشه سنبلالطیب تازه را در قوری به همراه  ۲لیوان آب جوش
ریخت و پس از  ۲تا ســه دقیقه جوشیدن آن را َدم کرد .دمنوش سنبل الطیب برای افراد سوداوی
که با مشکل بیخوابی مواجه هستند ،گزینه بسیار خوبی است.
دمنوش بابونه
برای تهیه دمنوش بابونه باید پنج گرم از این گیاه را در یک لیوان آب جوش بریزید و به مدت
 ۱۵دقیقه آن را َدم کنید .ســپس افراد باید ایــن محلول را صاف و میل کنند .مصرف این دمنوش
برای همه گروههای سنی مفید است.
دمنوش گلگاوزبان
گلگاوزبان آرامبخش اســت و در درمــان بیخوابی به ویژه در افراد صفراوی کمک شــایانی
میکند .اشخاصی که فشار خون آنها باالست باید از مصرف این گیاه خودداری کنند .گلگاوزبان
باید همراه با لیموعمانی اســتفاده شود ۱۵ .گرم از این گیاه را به همراه یک عدد لیموعمانی سوراخ
شده در یک قوری استیل به همراه آب بریزید تا بجوشد .سپس به مدت  ۲۰دقیقه آن را َدم کنید.
دمنوش بهارنارنج
مصــرف بهار نارنج برای افراد دچار افســردگی و بیخوابی مفید اســت .بــرای تهیه دمنوش
بهارنارنج ،کافی است  ۱۵گرم از آن را داخل قوری بریزید و به مدت  ۱۰تا  ۳۰دقیقه آن را َدم کنید.

آنتیهیستامین های طبیعی برای مبتالیان به آلرژی

ایسنا :اگر از جمله افرادی هستید که
از آلرژیهای فصلی رنج میبرید قطع ًا
راهحلهای مختلفی را برای تســکین
عالئم آن به کار گرفتهاید اما شــاید با
روشهای طبیعی برای رفع این مشکل
آشنایی نداشته باشید.
آب ریزش بینی ،خارش چشــمها و
احتقان از جمله عالئم غیرقابل تحمل
و ناخوشــایند در مبتالیــان به آلرژی
هستند.
افــراد مبتال بــه آلرژیهای فصلی
برای مقابله بــا این عالئم از داروهای
بدون نسخه مصرف میکنند اما شاید
برخی از مبتالیان روشهای طبیعی را ترجیح دهند .شواهدی وجود دارند مبنی بر اینکه روشهای
کامال طبیعی هم میتوانند عالئم آلرژی فصلی را از بین ببرند.
داروهــای متفاوتی برای برطرف کردن این عالئم وجود دارد امــا برخی از آنها دارای عوارض
جانبی هســتند .هر چند شناخت چگونگی عملکرد هیســتامینها به فرد کمک میکند تا به نحوه
تأثیرگذاری آنتی هیستامینهای طبیعی آگاهی پیدا کند.
آلرژی در واقع واکنش ایمنی به مواد مضر برای بدن اســت کــه میتواند حتی گرده گیاهی و
گرد و غبار باشد که در برخورد با سلولهای غشای مخاط در دهان ،بینی ،گلو ،ریهها ،معده و روده
موجب تولید هیستامین میشود.
هیستامین پروئینی است که موجب بروز تمامی عالئم مرتبط با آلرژی میشود و آنتی هیستامینها
فعالیت هیستامین را متوقف میکند.
در ایــن مطلــب به برخی از ترکیبهــای طبیعی که همچون آنتی هیســتامین عمل میکنند
می پردازیم:
گزنه :این گیاه رایج که در طب ســنتی کاربرد دارد یک آنتی هیستامین طبیعی است .در یک
مطالعه عالئم آلرژی در  ۵۸درصد از مصرف کنندگان گزنه خشک شده و فریز شده بهبود پیدا کرد.
کوئرستین :کوئرستین آنتی اکسیدانی اســت که بــه طور طبیعی در پیاز ،سیب و محصوالت
دیگر وجود دارد .نتایج مطالعات متفاوت حاکی از تأثیرات آنتی هیســتامین کوئرستین است .نتایج
یک مطالعه نشــان داد این ترکیب تأثیرات جانبی آلــرژی را در موشها از طریق کاهش واکنش
التهابی در مجرای هوایی بهبود میدهد.
بروملین :این ترکیب عمدت ًا در آناناس وجود دارد اما میتوان به شکل مکمل هم از آن مصرف
کرد .این ترکیب در درمان التهاب تنفسی و ریوی مربوط به آلرژیها مؤثر است.
ویتامین  :Cاین ویتامین یک آنتی هیســتامین طبیعی در دســترس اســت که در بسیاری از
میوهها و ســبزیجات وجود دارد .این ویتامین به دلیل اینکه عاری از عوارض جانبی اســت راه حل
ایمنی برای درمان آبریزش بینی و دیگر عالئم آلرژی فصلی است.
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تبیــان :درد مفاصــل یکی از دردهــای رایج در
بســیاری از افراد اســت که می تواند نشان دهنده
ساییدگی زودهنگام غضروف ها و لیگمان ها یا بروز
یک شرایط التهابی باشد .این دردها در بین سالمندان
به دلیل آسیب های ناشــی از گذر عمر بیشتر دیده
می شود ،اما در بین جوانان نیز شایع است و دلیل آن
معمــوال به ضربه ،عادت های غلط زندگی یا ورزش
نامناسب مربوط شــود .گرچه اکثر دردهای ناشی از
ورزش معموال جزئی بوده و به مرور برطرف می شود،
اما در برخی موارد ایــن دردهای عضالنی تبدیل به
مشکل مزمن شده و به ســختی درمان می شود .با
وجــود اینکه امروزه داروهای مســکن و ضدالتهاب
زیادی بــرای مقابله با چنین دردهایی وجود دارد ،اما
همیشــه جایگزین های طبیعی نیز در دسترس است
که می توان از ابتدای بروز درد استفاده کرد.
خوشبختانه شیوه ای کامال طبیعی وجود دارد که
التهاب را کاهش داده و باعث تســکین درد مفاصل
می شود و به کمک فلفل قرمز یا کاین تهیه می شود.
فلفل کاین یا ریشــه زنجبیل حاوی خواصی اســت
که دردهای عضالنــی و مفصلی را به میزان زیادی
کاهش می دهد .در ادامه روش تهیه روغنی طبیعی
از فلفل عنوان می شود که روش مکمل فوق العاده ای
برای تسکین این قبیل دردها می باشد.
روغن فلفل کاین برای تسکین دردهای
مفصلی
روغن طبی با فلفــل کاین یک محصول طبیعی
ضدالتهاب اســت که در بین افراد زیادی از سرتاسر
جهان شــهرت دارد و اســتفاده می شود .به واسطه
اســتفاده موضعی از این روغن می تــوان دردهای
عضالنی و مفصلی را تسکین داد .ترکیب اصلی این
مســکن موضعی طبیعی فلفل کاین است که حاوی
خواص مسکنی اســت و به طور چشمگیری درد را
کاهش می دهد .چون مــی تواند جریان خون را در
منطقه افزایش داده و تحریک بافت های مربوطه را
کاهش دهد« .کپسایسین» یکی از ترکیبات اصلی و
مؤثر موجود در این فلفل می باشد که گرمای دلپذیری
ایجاد می کند و باعث آرامش ناحیه دردناک شــده و
آن را تســکین می دهد .این ترکیــب در عین حال
تأثیر زیادی روی عصب ها دارد که پیام های کاهش
درد را به مغز می رساند .اثرات این ترکیب با خواص
دانه خردل و ریشه زنجبیل چند برابر می شود .این دو
ماده نیز حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی
هستند که درد را تسکین می دهد.
تبیان :معمو ًال درمان کامل ســرماخوردگی حدود
 ۵روز طول میکشــد اما اگر رژیــم غذایی و روش
زندگیمان را تغییر دهیم میتوانیم ســیر بهبود این
بیماری ویروسی را سریعتر کنیم:
به اندازه کافی بخوابید :وقتی میخوابید و یا
اســتراحت میکنید ،در واقع به بدنتان اجازه میدهید
که همه انرژی خود را برای مبارزه با ســرماخوردگی
بکار گیرد .خوابیدن و استراحت کردن باعث میشود
عملکرد سیســتم ایمنی بدن شما افزایش یابد و همه
توانایی خود را برای مبارزه با ویروس ســرماخوردگی
استفاده کند .بنابراین حداقل  ۸ساعت در شب بخوابید
و عالوه بر آن در طول روز هم حتم ًا چند خواب کوتاه
داشته باشید.
قهوه ننوشــید :مصرف نوشــیدنیهایی مثل
قهوه و چای ســیاه غلیظ خودداری کنیــد .زیرا این
نوشــیدنیها به جای آنکه به بدن شــما آبرســانی
کنند ،آب بدن شما را کم میکنند .در عوض نوشیدن
آب زیاد به بدن شــما کمک میکند که سموم و مواد
زائد را ســریعتر دفع کند و باعث میشود که خون و
سلولهای شما به خوبی کار کنند.
ســوپ مرغ بخورید :این نوع ســوپ حاوی
مادهای به نام سیســتئین است که میتواند به بهبود
مخاط و گرفتگی گلو کمک کند .همچنین خوردن آن
میتواند از التهاب ریهها بکاهد.

تبیان :عضو هیأت مدیره انجمن راینولوژی ایران
گفت :شــیوع خروپف با افزایش سن افزایش می یابد
بــا این حال افــراد چاق به ویژه آن هایی که شــکم
های بزرگی دارند و در ســاعات پایانی شب غذا می
خورنــد ،احتمال دارد در ســنین پایین به این اختالل
مبتال شوند.
دکتــر ابوالحســن قیصری اظهار کــرد :اختالل
خواب یکی از مشــکالت بــزرگ در جوامع مختلف
دنیا به شــمار می رود و هزینه های ســنگینی را بر
نظام سالمت کشورها تحمیل می کند به طوری که
ساالنه در آمریکا چند میلیارد دالر ضرر و زیان ناشی
از اختالل خواب برآورد شده است.
وی بــا بیان اینکــه طبق بررســی جامع نگری
که انجام شــده دیده شــده که ایــن اختالل ضرر
و زیــان زیادی به جوامع وارد مــی کند ،افزود :این
ضرر و زیان ها عالوه بر هزینه های مالی مســتقیم،
هزینه های غیرمســتقیم زیادی را بر جوامع تحمیل
می کند؛ کارگری که به دلیل اختالل خواب نمی تواند
کارش را به درســتی انجــام دهد و دچار ســانحه
می شــود ،راننــده ای که دچار تصــادف جاده ای و
آســیب به خود و دیگران می شــود و کارمندانی که
نمی توانند به درســتی به انجام وظایف خود بپردازد،
نمونه هایی از مشکالت ناشــی از اختالل خواب در
جوامع به شمار می رود.
قیصری ادامه داد :بررســی ها نشان می دهند که
میزان مرگ و میر در مبتالیان به اختالل خواب چهار
برابر بیشتر از سایر افراد است چراکه مبتالیان به این
اختالل بیشتر در معرض ابتال به سکته های مغزی و
قلبی و همچنین فشار خون باال هستند.
شیوع
عضو هیــأت مدیره انجمــن راینولــوژی ایران
درخصوص شیوع اختالل خواب گفت :به طور کلی در
دنیا اختالل خواب در مردان شــایع تر است و پس از
ســن یائسگی (پس از  45تا  50سالگی) میزان شیوع
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معجزه روغن فلفل قرمز برای درد مفاصل

خــردل و ریشــه زنجبیل در طب ســنتی برای
درمان طبیعی مشکالتی از قبیل روماتیسم ،سردرد،
میگرن ها ،دردهای کمری ،پا درد و نقرس اســتفاده
می شــوند .به کمــک ترکیبات این مــواد عالوه بر
تحریک عملکرد دســتگاه لنفاوی ،میــزان التهاب
کنترل شــده و روند دفع مایعــات اضافی و ضایعات
تســریع می یابد و این امر باعث پیشــگیری از بروز
دردهای مزمن می شود.
روش تهیه روغن فلفل کاین
استفاده موضعی از این روغن به تسکین و آرامش
ناحیه دردناک بدن کمک می کند ،چون باعث تسریع
جریان خون شــده و احســاس بهبودی سریع ایجاد
می کند .بر خالف داروهــای موجود در داروخانه ها،
این روغن عاری از هر نوع ترکیب شــیمیایی آسیب
رسان است و عوارض جانبی ایجاد نمی کند.
اگرچه عمــده مصرف این روغــن طبیعی برای
تســکین دردهای مفصلی اســت ،اما برای کاهش

فشارها و کشیدگی های عضالنی ،مشکالت جریان
خون و التهاب هــای ایجاد شــده در پاها نیز قابل
مصرف است.
مواد الزم برای تهیه روغن فلفل قرمز
 1لیوان( 200گرم)
روغن آفتابگردان
 1قاشق( 10گرم)
فلفل کاین
 2قاشق ( 20گرم)
دانه خردل آسیاب شده
 2قاشق( 20گرم)
ریشه زنجبیل رنده شده
روش تهیه
بــرای تهیه این روغن به لوازمی مانند یک ظرف
شیشه ای در بسته ،قاشــق چوبی و یک صافی نیاز
داریــد .قبل از هر کاری شیشــه تــان را داخل یک
ماهیتابه پر از آب قرار دهید و به مدت چند دقیقه داغ
کنید تا کامال استریل شود .سپس روغن آفتابگردان
را در شیشه بریزید و فلفل ها را داخل آن قرار دهید.
مواد را با قاشــق چوبی هم بزنید و دانه های خردل
و زنجبیل را نیــز اضافه کنید .به هم زدن مواد ادامه

طول دوره سرماخوردگی معمولی را با
 ۸گام سالم کوتاه کنید

ماست را فراموش نکنید :ماست و همچنین

دیگر مواد لبنی ،سرشــار از روی ،هستند که به بهبود

چاقی و عادات بدغذایی مهمترین علل
خروپف های شبانه

در زنان و مردان تقریب ًا یکسان می شود.
قیصری افزود :هورمون هــای زنانه کمک کننده
اســت برای اینکه افراد دچار اختالل خواب و خروپف
شبانه نشوند.
خروپف و عوارض آن
فــوق تخصص جراحــی پالســتیک ،ترمیمی و
زیبایی توضیح داد :اختالل خواب موارد متعددی دارد
که یکی از این مــوارد خروپف هنگام خواب به ویژه
خواب شبانه اســت .قیصری افزود :اختالل خواب از
یک خروپف ســاده شروع می شــود و تا قطع تنفس
در خواب و بروز مشــکالت و حتی عوارض خطرناک
بعــدی ادامه می یابد .وی ادامــه داد :اختالل خواب
خروپف ،مربوط به افرادی است که به خواب می روند
امــا خواب آرامی ندارند و در واقع خواب آنان به جای

اینکه سبب آرامش آنان شود ،خوابی مشقت بار است.
قیصری گفت :خروپف ســطح خفیفی از اختالل
خواب اســت با این حال حاکی از تالش بی وقفه فرد
برای تنفس در حین خواب است درحالی که در خواب
باید عضالت و مغز اســتراحت کنند و بتوانند تبادالت
گازی را انجام دهند .وی ادامه داد :افرادی که خروپف
شــبانه دارند ،به رغم اینکه بین هشت تا  10ساعت
خوابیده اند ،با مشــکالتی مانند خستگی صبحگاهی
روبه رو می شــوند و در طول روز ســرحال نیستند و
انرژی الزم را ندارند.
قیصری گفت :خروپف های شدیدتر ،با قطع تنفس
در حین خواب ،پرش عضالت ،مواج شدن سطح خون،
آریتمی های قلبی و خواب آلودگی روزانه همراه است.
وی ادامه داد :در مــواردی که خروپف منجر به قطع
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دهید و مطمئن شوید مواد با هم ترکیب شود .سپس
بعد از چند ســاعت ترکیب را از صافی رد کنید و در
ظرف شیشه ای در بسته ای نگهداری کنید.
روش استفاده
مقداری از این روغن را در مشت دست ریخته و با
حرکات آرام و چرخشی روی مفصل یا ناحیه دردناک
بزنید .به مــدت  5دقیقه ناحیه مورد نظر را ماســاژ
دهید .ماســاژ را تا زمانی که احساس گرما در پوست
ایجاد شــود ادامه دهید .برای نتیجه بهتر هر روز دو
مرتبه این کار را تکرار کنید .تا زمانی که احساس درد
دارید می توانید از این روغن استفاده کنید.
همانطور که مشــاهده می کنید تهیه این روغن
درمانگر در منزل کار ســاده ای است .می توانید این
روغن را همیشــه در منزل داشته باشید و به محض
احساس درد از آن استفاده کنید .یادتان باشد که هیچ
درمان صددرصدی بــرای مقابله با دردهای مفصلی
وجود ندارد و این روغن نیز یک روش مکمل است.
عملکرد سیستم دفاعی بدن کمک میکنند.
مرکبــات و توتها را بــه رژیم غذایی
بیافزایید :ایــن را بدانید که ویتامیــن ث ،جلوی
ســرماخوردگی را نمیگیرد ،اما خوردن میوههایی که
سرشــار از این ویتامین هستند ،به شما کمک میکند
تا هر چه ســریعتر بهبود یابید .همچنین این دســت
از میوهها اندکی خاصیت ضد حساســیت دارند که به
کاهش ناراحتیهای تنفسی نیز کمک میکنند.
از ادویهجات بهــره ببرید :ســیر ،زردچوبه ،فلفل
تند و ســایر ادویهجات طعمدهنده میتوانند منجر به
باز شدن مجراهای تنفسی و سینوسی شوند.
گوشت قرمز کم چرب و غذاهای دریایی
مصرف کنیــد :این دســته از مواد غذایــی را به
خاطر میزان پروتئین موجــود در آنها انتخاب کنید
و به خاطر داشــته باشــید که آنها منابع غنی روی
هستند.
مایعات بیشتری بنوشــید :زمانی که شما
سرماخورده هستید ،بهتر است با نوشیدن زیاد مایعات
ماننــد چایهــا و دمنوشهای مناســب و همچنین
آبمیوههــای طبیعــی به مبــارزه با بیمــاری بروید.
مشــروبات الکلی وضع را بدتــر و رگهای کوچک
را گشــاد میکند .این موضوع منجــر به ایجاد حس
گرفتگی در ســینوسها میشــود و توان بدن برای
مبارزه با عفونت کم میگردد.

تنفس می شــود ،با برهم خوردن فشارخون در حین
خواب ،برهم خوردن سطح اکسیژن و تبادل گازی در
خواب ،افزایش خطر سکته قلبی صبحگاهی و سکته
مغزی همراه اســت و در افرادی که زمینه بیماری و
اختالالت روانی دارند ،این اختالل ســبب شدت این
بیماری ها شــده و اثربخشی داروهای آنان را کاهش
می دهد.
علل
عضو هیأت علمی انجمــن راینولوژی ایران علل
بروز خروپف را به دو دسته مرکزی و محیطی تقسیم
کرد و گفــت :درخصوص رفع علل محیطی و عوامل
انسدادی اولین اقدام گرفتن نوار در حین خواب است؛
به این صورت که فرد به یــک مرکز درمان اختالل
خواب مراجعه می کند و الکترودهایی شــبیه نوار مغز
و قلب به ســر ،دســت و پای او بسته می شود و فرد
یک شــب را در آن محل مــی خوابد و تمام تغییرات
مانند ســطح اکسیژن خون و فشارخون و اینکه چقدر
دســت و پایش می پرد ،قطع تنفس چند بار در شب
رخ می دهد و هر بار چقدر طول می کشــد ،آنالیز می
شــود و بر اساس آن تصمیم گیری می شود که برای
بیمار چه درمان هایی باید تجویز شود.
قیصری با یادآوری اینکه با افزایش ســن خروپف
افزایش می یابد و این مســأله دالیل متعددی دارد،
افزود :یکی از این دالیل تغییرات آناتومیک است که
در مورد مردان تغییراتی مانند بزرگ شــدن شکم یا
چاقی ،داشــتن گردن کوتاه و چاق یا سر گرد آنها را
نســبت به افرادی که سر کشیده دارند ،بیشتر مستعد
ابتال به این اختالل می کند.
وی همچنین مصرف سیگار و سایر دخانیات را در
بروز اختالل خواب و خروپف مؤثر دانست و گفت:
باید در این زمینه در ســطح جامعه اطالع رسانی
شود تا افراد با کاهش وزن ،سایز شکم ،تنظیم ساعات
غذایی و پرهیز از مصرف سیگار بتوانند به پیشگیری و
کاهش بروز این اختالل کمک کنند.

