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تاثیر نوع زایمان بر سالمت تنفسی نوزاد

مهــر :تحقیق اخیر نشــان می دهد
نوع زایمان بر سالمت نوزاد تاثیر زیادی
دارد.
طبق نتایج مطالعات ،نوع زایمان بر
رشد ترکیب میکروبی روده (میکروبیوم
های روده) در نــوزادان ،بدون توجه به
مصرف آنتی بیوتیک توسط مادر ،تأثیر
دارد .همین مسئله میتواند بر سالمت
تنفســی نوزاد هم در طول اولین سال
عمرش تأثیر گذارد.
در این مطالعه که شــامل  ۱۲۰نوزاد بود مشخص شد که در مقایسه با کودکان به دنیا آمده
به روش طبیعی ،کودکان متولدشــده به روش سزارین در رشد میکروبیوم های روده شأن تأخیر
وجود دارد و فراوانی باکتریهای مضر در آنها به مراتب بیشــتر است ،که همین مسئله میتواند
علت افزایش ریسک عفونتهای تنفسی در آنها باشد.
بالــغ بر  ۱۰۰۰نوع متفاوت باکتــری در روده زندگی میکند کــه عملکردهای مختلفی در
سالمت دارند نظیر کمک به هضم غذا ،تحریک رشد سیستم ایمنی ،و حفاظت از بدن در مقابل
عفونتها .بعد از تولد ،افزایش تنوع میکروبهای روده آغاز میشود تا زمانیکه به وضعیت نسبت ًا
ثابتی برســد .به نظر میرسد سرعت و الگوی دســتیابی نوزادان به میکروبیوم های روده ،تأثیر
قابل توجهی بر سالمت آنان در سنین باالتر دارد .اختالل در رشد نرمال میکروبیوم های روده با
برخی بیماریها نظیر بیماری روده تحریک پذیر ،آسم ،آلرژیها و سرطان مرتبط است.
محققان با بررســی  ۱۰بار مدفوع جمع آوری شده از نوزادان در طول سال اول زندگی شأن
دریافتند ترکیب میکروبیوم های روده بین نوزادان متولدشده به روش سزارین و طبیعی به شکل
قابل توجهی فرق دارد.
در مقایســه با نوزادان متولدشــده به روش طبیعی ،در نوزادان متولدشده به روش سزارین،
میکروبیوم های روده ثبات کمتری داشــته و رشــد گونههای باکتریایی ترغیب کننده سالمت
موسوم به  .Bifidobacterium sppبا تأخیر همراه بود.
همچنین نوزادان متولدشــده به روش ســزارین ،دارای میزان بســیار باالتــر باکتریهای
بیماری زا روده بودند .بعالوه محققان دریافتند میکروبیوم های روده در اوایل زندگی با کل تعداد
عفونتهای تنفسی در طول سال اول زندگی مرتبط هستند.

آیا تماشای زیاد تلویزیون منجر به زوال عقل
میشود؟

ایسنا :متخصصان علوم پزشکی در انگلیس و آلمان نسبت به تماشای روزانه و طوالنی مدت
تلویزیون به ویژه به سالمندان هشدار میدهند.
بررسیها نشان میدهد که حتی اســتفاده از اینترنت به اندازه تماشای تلویزیون تاثیر منفی
بر حافظه نمیگذارد.
جامعه نورولوژی (عصبشناســی) آلمان درباره رابطه تماشــای تلویزیون و بیماری دمانس
(زوال عقل) تحقیق میکند.
این مؤسســه تخصصی در موضعگیری خود نســبت به نتایج تحقیقی که در همین زمینه در
انگلیس صورت گرفته به این جمعبندی میرســد :تحقیقات نشان میدهند که بیماری دمانسی
که بر اثر تماشای زیاد تلویزیون پدید میآید میتواند نشانههای خاصی داشته باشد.
گروهی از متخصصان انگلیسی برای چندین سال رفتار هزاران نفر از افراد باالی  ۵۰سال را
هنگام تماشای تلویزیون زیر نظر گرفته و بررسی کردند.
آنها به این نتیجه رســیدند که افرادی که بیش از ســه ساعت و نیم در روز تلویزیون تماشا
میکنند حافظه کالمی یا گفتاری ( )verbal memoryضعیفتری نسبت به دیگران دارند.
این حافظه برای اطالعاتی است که با واژهها یا نقل قولها بیان میشوند.
به گفتــه متخصصان جامعه نورولوژی آلمان ،ضعیفتر بودن حافظه کالمی افراد یاد شــده
ربطــی به کمبــود حرکت یا دیگر خصوصیات ندارد .مطالعات دیگر نیز نشــان دادهاند که حتی
اســتفاده از اینترنت به اندازه تماشــای تلویزیون تاثیر منفی بر حافظه نمیگذارد .احتماال چون
تماشا کردن تلویزیون نسبت به گشتن در اینترنت حالت منفعلتری دارد.
در آلمان مردم به طور متوســط روزانه بیش از سه ســاعت تلویزیون نگاه میکنند .پژوهش
متخصصان انگلیسی همچنین نشان داده که افراد بیکار بیشتر تلویزیون تماشا میکنند .همچنین
شمار زنان و نیز کسانی که سطح تحصیالت پایینتری دارند یا به لحاظ اجتماعی در انزوا هستند
در میان کسانی که روزانه به مدت طوالنی تلویزیون نگاه میکنند بیشتر است.
از همین روست که جامعه نورولوژی آلمان توصیه میکند که به خصوص افراد مسنتر برای
آنکه به لحاظ روحی سالم بمانند باید از تماشای طوالنیمدت تلویزیون خودداری کنند.

ورزش ،سرعت افزایش وزن را باال میبرد

باشــگاه خبرنگاران :الهام نوروزی
متخصص تغذیه درباره اصول مناسب
چاق شدن اظهار کرد :برای چاق شدن
در قدم اول باید بدانید راه درست چاق
شدن چیســت؛ برای چاق شدن نباید
سراغ مواد غذایی پرچرب و مضر رفت
زیرا بدن برای عضله ســازی به مواد
غذایی مغذی نیاز دارد.
ایــن متخصص تغذیــه بیان کرد:
یکی از کارها برای چاق شــدن این اســت کــه تعداد وعده غذایی را افزایــش داده و به جای
سه وعده از پنج تا  ۶وعده غذایی استفاده کنند؛ باید مواد غذایی سرشار از پروتئین مثل گوشت،
مرغ ،میوهها ،شــیر ،سبزیها و پنیر استفاده کرد ،این را فراموش نکنید که غذا مهمترین بخش
برنامه اضافهوزن است.
وی با اشــاره به اینکه برای الغر شدن باید تنوع رنگی در غذا وجود داشته باشد ،گفت :غذا
باید خوشطعم و خوشبو باشد و به هیچ وجه با اصرار دیگران ،زیادتر از حد توانتان غذا نخورید،
چون ممکن است از غذا دلزده شوید؛ افرادی که به فکر چاقی هستند باید به فکر برنامه صحیح
غذایی باشند ،رعایت فواصل غذایی و فواصل خواب و غذا از اهمیت زیادی برخوردار است.
نوروزی با اشاره به اینکه افزایش تعداد وعده غذایی به چاق شدن کمک زیادی میکند ،ادامه
داد :افراد باید دقت کنند که هر چه تعداد وعدههای غذایی خود را افزایش دهند ،کالری بیشتری
دریافت میکنند؛ بهتر است در طول روز مثال هشت وعده غذایی دارای  ۵۰۰کالری مصرف کرد
تا اینکه چهار وعده غذایی حجیم دارای  ۲۰۰۰کالری مصرف کرد.
بدن به چقدر کالری نیاز دارد؟
این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه به ازای هر یک کیلو از وزن ،روزانه به  ۲٠کالری نیاز
است ،تشریح کرد :با این میزان کالری بدن ،قادر به ترمیم و رسیدگی به تمام اجزای بدن است؛
بــرای افزایش وزن ،باید حداقل  ۵٠٠کالری در هر وعــده غذایی مصرف کرد تا میزان کالری
دریافتی از حد طبیعی بیشتر و موجب افزایش وزن شود.
نوروز با اشــاره به اینکه افراد هم برای چاق شدن هم برای الغر شدن به ورزش نیاز دارند،
گفت :افراد باید برای چاق شــدن نه تنها باید تغذیه خوب و زیاد داشته باشند بلکه برای خوش
فرم چاق شدن باید هفتهای سه تا چهار جلسه ورزش کنند ،ورزش بدن شما را تحریک میکند
و سرعت چاق شدنتان را باال میبرد.
وی با بیان اینکه باید افراد برای چاق شدن بعد از ورزش غذا بخورند ،ادامه داد :بعد از ورزش
بــدن نیاز به دریافــت فیبر ماهیچهای دارد؛ بدن بعد از ورزش بیشــترین ظرفیت برای دریافت
پروتئین نسبت به هر زمان دیگری را دارد ،عموما باید سعی کنید  ۴۰تا  ۵۰گرم پروتئین و بیش
از  ۱/۵برابر این مقدار کربوهیدرات را پس از هر بار تمرین مصرف کنید.
چه زمانی ،چه بخوریم؟
وی با تاکید بر اینکه ساالد و سوپ جزو یکی از اصلیترین مواد در وعده غذایی است ،گفت:
در رژیمهای غذایی چاقی باید مایعات را در آخر وعده غذایی اســتفاده کرد و از مصرف آن قبل
از غذا و حین وعده غذایی بهدلیل پرشدن حجم معده ،پرهیز شود.
این متخصص تغذیه یادآوری کرد :افرادی که قصد چاق شــدن دارند باید صبحانه را دیرتر
از حالت عادی و حداقل با رعایت فاصله زمانی  ۲ســاعت پس از بیدار شدن ،بخورند؛ این افراد
باید تا حد ممکن دیرتر شــام بخورند و زودتر بخوابند ،در واقع خوابیدن با شــکم پر به افزایش
وزن کمک میکند.
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بیتوته :به طور معمول بین ریه و قفســه ســینه
فضایــی وجود دارد کــه به آن فضــای جنب گفته
می شــود .داخل آن نیز همیشه ترشح وجود دارد که
جذب خون می شــود .زمانی که ایــن مایع افزایش
پیدا کند ،اصطالحا گفته می شــود آب آوردن ریه.
آب آوردن ریه همیشه به دلیل مشکالت ریه نیست.
دالیل آب آوردن ریه:
نارسایی قلبی
عفونت های ریه
بیماری هــای الیه های جنب نظیر عفونت های
ویروسی ،باکتریایی و سل
تومورهای ریه
استعمال دخانیات و قلیان
تومورهایی مختص فضای جنب (بر اثر استنشاق
آزبست توموری به نام آزیســتور ایجاد می شود .در
لولــه های ســاختمانی و ورق هــای ایرانیت نیز از
آزبست اســتفاده می شود که استنشــاق آن هنگام
بریدن توســط کارگران موجب ایجــاد توموری در
فضای جنب می شود).
سرطان ریه
افزایش سن
بیماری های مزمن
داشتن اختالل های ایمنی و مصرف برخی داروها
که موجب کاهش دفاع بدن می شود.
عالیم و نشانه های آب آوردن ریه حاد:
نفس تنگی شــدید که با فعالیت یا دراز کشیدن
بیش تر می شود.
احســاس خفگی ناگهانی که با دراز کشیدن بدتر
می شود.
خس خس صدا یا نفس نفس زدن
پوست سرد و چسبناک
اضطراب ،بیقراری و ترس
سرفه همراه با خلط که گاهی خونی هم هست.
لب های بنفش
ضربان شدید قلب
عالئم و نشانه های آب آوردن ریه مزمن:
نفس تنگی غیر عادی هنگام فعالیت
دشواری در نفس کشیدن هنگام زور زدن
دشواری در نفس کشیدن هنگام دراز کشیدن
صدای خس خس وار
بیدار شــدن وسط شــب همراه با ســرفه که با
نشستن بهتر شود.
اضافه وزن ناگهانی
ورم پاها
خستگی شدید
تشخیص آدم ریوی:
پزشک شما به دنبال وجود مایع در ریه های شما
یا عالئمی که به دلیل این موضوع ایجاد شــده اند،
خواهد بود .پزشــک یک معاینه بالینی اساسی انجام
خواهد داد و با گوشی پزشــکی به صدای ریه های
شما گوش خواهد داد ،تا به دنبال موارد زیر بگردد:
افزایش تپش های قلبی
تنفس سریع
باشگاه خبرنگاران :دندانها به  ۲دلیل نازک شدن
مینای دندان و رنگدانه های مواد غذایی زرد می شوند
که هر  ۲این علل با تغییر سن تشدید میشوند.
مینا الیه بیرونی دندان بوده که تقریبا سفید است
و از الیــه های عمیق تر دنــدان محافظت می کند،
در زیــر مینا الیــه ای به نام دنتین اســت که زرد و
قهوهای است و هنگامی که مینای دندان ها نازک یا
با موادغذایی رنگی پوشیده می شوند ،دندان ها تیره تر
به نظر می رسند.
غذاهای اســیدی ،بیماری لثــه و پیری می تواند
مینای دندان را نازک کند البته برخی افراد نیز به طور
طبیعی مینای دندان نازکی دارند.
غذاها و نوشیدنی های خاص مانند قهوه میتوانند
دندان هــا را لکــه دار کنند و بعضــی از غذاها که
دندان ها را لکه دار می کنند ،ممکن اســت ضخامت
مینــای دندان را نیــز کاهش دهند و زرد شــدن را
افزایش می دهد .اســتراتژی های زیــر میتواند به
سفیدی دندانها کمک کند.
دور این موادغذایی را خط بکشید
حــذف مواد غذایــی که رنگ دندان هــا را تغییر
می کند میتواند به سفیدی دندانها کمک کند ،غذاها
و نوشــیدنی هایی که حاوی تانن هستند مانند چای،
قهوه ،آبمیوهها و نوشــیدنی تیره رنگ مانند نوشابه
می توانند دندان ها را لکه دار و زرد کنند.
مواد غذایی اســیدی مــی تواند دنــدان ها را با
پوشــاندن مینای دندان زرد کنــد ،افرادی که نگران
رنگ دندان های خود هســتند باید از مصرف بیش از
حد مرکبات ،قهوه و نوشابه جلوگیری کنند و متناوب
باید دندان های خود را مسواک بزنند.
دندانپزشــکان اغلب توصیه مــی کنند ٣٠ ،دقیقه
پس از این موادغذایی از مســواک استفاده کنند چرا
که موادغذایی اســیدی میتوانــد مینا را نازک کند و
مســواک کردن زود میتواند به مینای دندان آسیای
وارد کند.
مصرف سیگار و قلیان ممنوع
از دیگــر علــل زردی دنــدان مصرف ســیگار

ایســنا :نتایج یک بررســی نشــان میدهد که
ســامت میکروبیوم روده عالئم اوتیسم را تسکین
میدهــد .پزشــکان معتقدند میکروبیــوم روده به
شکلهای مختلفی بر سالمت انسان اثر میگذارد
و اکنون براســاس بررســیهای جدید ســامت
میکروبیوم حتــی میتواند عالئم اوتیســم را نیز
تســکین دهد .مطالعه انجام شده روی  ۱۸کودک
مبتال به اوتیسم که به مشــکالت گوارشی شدید
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علت ،عالیم و درمان آب آوردن ریه

صدای کراکل در ریه های شما
هرگونه صدای قلب غیر طبیعی
همچنین ممکن اســت پزشک شما گردن شما را
برای تجمع مایع ،پاها و شکم شما را برای وجود تورم
بررســی کند و همچنین این که آیا رنگ پوست شما
رنگ پریده یا آبی رنگ باشــد .همچنین پزشک شما
درباره عالئمی که دارید با شما صحبت خواهد کرد و
در مورد پیشینه پزشکی شما سواالتی خواهد پرسید.
اگر پزشک تشــخیص دهد که در ریه های شما
مایع وجود دارد ،آزمایش های بیشــتری برای شــما
درخواست خواهد کرد:
آزمایش خون
اکو قلبی ،یا سونوگرافی برای بررسی فعالیت غیر
طبیعی قلب
عکس قفسه سینه برای مشاهده مایعات
آزمایش خون برای بررسی مقدار اکسیژن خون
اکو قلبی ،برای مشاهده این که آیا در ماهیچه های
قلبی مشکلی وجود دارد یا خیر
نوار قلب برای بررســی مشــکالت ریتم قلبی یا
نشانه ای از حمله قلبی
آیا آب آوردن ریــه (ادم ریوی) منجربه

مرگ می شود؟
آب آوردن ریه منجر به مشــکالت تنفسی زیادی
شده و بعضی اوقات بدن هیچ نشانه ای بروز نخواهد
داد .آب آوردن ریه مســئله ای اورژانسی است و نیاز
به پیگیری سریع دارد.
دالیل آب آوردن ریه ,آب آوردن ریه درمان
زمانی که ادم ریه رخ دهد ،بدن سعی می کند که
مقدار کافی اکسیژن دریافت کند
درمان آب آوردن ریه:
بیماری ریوی یک مشکل جدی است که نیازمند
درمان ســریع می باشد .اکســیژن همیشه خط اول
درمانی برای این مشــکل اســت.درمان آب آوردن
ریه ها عامل ایجاد کننده آن بســتگی دارد .اگر مقدار
آب زیاد باشــد با لوله هــای مخصوص آن را تخلیه
کرده و با داروهایی میزان ترشح را کنترل می کنند.
 اگر آب آوردن ریه ناشــی از عفونت باشــد باتجویز آنتی بیوتیک درمان میشود.
 داروهــای مــدر برای پلورال فیوژن ناشــی ازنارسایی قلب.
 اگر عامالن بدخیمی اســت شیمی درمانی و یارادیوتراپی درمان مناســب آب آوردن ریه ها خواهد

راه های طبیعی سفید کردن دندانها

کشــیدن ،محصوالت تنباکو و انــواع خاصی از آنتی
بیوتیکهاست.
ترک سیگار یا محصوالت دخانیات می تواند خطر
ایجــاد لکه های نیکوتین بر دنــدان را کاهش دهد،
همچنیــن می تواند از تخريب دنــدان و بيماری لثه
جلوگيــری کند ،که هر دو می توانند به مينای دندان
آسیب برســانند و باعث ايجاد مشــکالت بهداشتی
دهان و دندان شوند.
روغنهای که به ســفید دنــدان کمک
میکنند
شســتن دهان بــا برخیها روغنها بــرای تمیز
کردن الودگیهــا ،باکتری و باقی مانده موادغذایی از
دهان توصیه میشــود البته بدانید این یک جایگزین
برای مســواک زدن منظم نیست ،اما برخی تحقیقات
نشان می دهد که شستن دهان با روغن های خاص

میتواند به سفیدی دندانها کمک کند.
در این روش کافی است تا ده دقیقه بعد از مسواک
زدن دهان را با روغن بشویید ،از روغن های مناسب
برای ســفیدی دندانها میتوان بــه روغن نارگیل،
روغن آفتابگردان و روغن کنجد اشاره کرد.
مسواک زدن با جوش شیرین
جوش شــیرین می تواند به پاک کردن لکه های
رنگی روی سطح دندان ها کمک کند ،بعضی از مردم
نگران هستند که جوش شیرین بیش از حد از بین برنده
است و ممکن اســت مینای دندان را از بین ببرد ،اما
تحقیقات در ســال  ٢٠١٧نشان میدهد که این یک
راه امن برای پاک کردن لکه ها از روی دندانهاست.
جوش شــیرین بــرای مبارزه بــا باکتریها موثر
اســت و حتی میتواند به کاهش پالک و جلوگیری
از پوسیدگی دندان کمک کند.

تاثیر سالمت میکروبیوم روده بر اوتیسم
نیز دچار بودند ،نشان داد متعادل ساختن میکروبیوم
روده در این کــودکان میتوانــد همزمان عالئم
اختالل اوتیســم و مشکالت گوارشــی را در آنها
تســکین دهد.همچنین تسکین عالئم بیماری این

کودکان با گذشــت مدت دو سال از شروع بررسی
ادامه داشــت .متخصصان علوم پزشکی در آمریکا
اظهار داشــتند :کودکان مبتال به اوتیسم را با تغییر
میکروبیوم روده درمــان کردیم .تمامی کودکان با
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بود.
 در مواقعی کــه پلورال افیوژن به صورت مکررایجاد می شود ممکن است از روشی استفاده شود تا
به اصطالح این پرده ها توسط داروهای مخصوص،
سوزانده می شون (اسکلروز).
 چنانچه مشغول ســفر کردن یا کوهنوردی درارتفاعات زیاد هســتید و دچار عالئم آب آوردن ریه
شدید ،به ســرعت  1000تا  3000پا ( 300تا 1000
متــر) از ارتفاع پایین بیایید .به طــور منطقی با این
کار عالئم شــما باید کم شود .هم چنین الزم است
خود را گرم نگه داشــته و از فعالیت بپرهیزید .سرما
باعث بدتر شــدن این وضعیت می شود .با توجه به
شــرایطی که دارید برای پایین رفتن از نیروی نجات
کمک بگیرید.
 اگر تخلیه مایع بــا روش معمول و یا با پلورالاســکلروزیس بهبود نیافت ممکن است برای درمان
جراحی اســتفاده شــود  ،دو روش جراحی برای این
منظور وجود دارد:
روش واتس  VATSیا جراحی بســته با کنترل
ویدئو
عمل جراحی باز

سفیدی دندانها با پراکسید هیدروژن
پراکســید هیدروژن سفید کننده مالیمی است که
می تواند دندانهای زرد شــده را ســفید کند و برای
ســفید کردن مطلوب ،فرد می تواند برای ســفیدی
دندانها با یک مخلوط جوش شــیرین و پراکســید
هیــدروژن به مدت یک تــا  ٢دقیقه دو بار در روز به
مدت یک هفته مسواک بزند.
پراکســید هیدروژن ممکن است حساسیت دندان
را افزایش دهد ،بنابراین برای اســتفاده دراز مدت یا
افرادی که دندان های حساس دارند ،مناسب نیست.
بهداشت دهان و دندان را فراموش نکنید
حفظ بهداشت دهان و دندان میتواند برای کاهش
زرد شــدن دندانها کمک کننده باشد ،مسواک زدن
منظم و نخ دندان از مینای دندان محافظت میکند و
مانع از افتادن لثه می شــود و لکهها را از روی دندان
از بین می برد.
بهداشــت دهان و دندان خوب شــامل موارد زیر
است:
حداقــل دو بار در روز مســواک بزنیــد ،فرد باید
اطمینان یابد که در اطراف لثه ها و پشــت دندان ها
نیز تمیز باشد.
از یک خمیر دندان فلورایددار استفاده کنید چرا که
فلوراید می تواند با پوسیدگی دندان مبارزه و روند آن
را معکوس کند ،اگر چه بعضی از مردم با اســتفاده از
فلوراید مخالف هستند ،اما دندانپزشکان بر این باورند
که فلورای برای دندان ایمن و سودمند است.
از نخ دندان برای حذف پالک بین دندانی استفاده
کنید.
هشــدار این روشهایی سفیدی دندان
خطرناک هستند
اســتراتژی های ســفید کردن دنــدان با برخی
روشهای طبیعی مانند استفاده از لیمو ،سرک ه سیب،
پرتقال و زغال فعال ممکن اســت به دندان ها آسیب
برســاند به همین دلیل استفاده خودسرانه و بی رویه
ایــن روشها ســامت دندانهای شــما را به خطر
میاندازد.

عالئم مشکالت گوارشی همچون اسهال ،یبوست،
درد شــکم روبرو بودند که با تغییر میکروبیوم روده
عالئم مشکالت گوارشی و اختالالت رفتاری آنان
به طور چشمگیری بهبود پیدا کرد.
به گفتــه ایــن متخصصان همچنیــن مجددا
دو سال پس از آنکه این بیماران تحت معاینه قرار
گرفتند مشــاهده شد عالئم رفتاری این کودکان و
مشکالت گوارشی آنان بهبود داشته است.

