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تهدیگ نخورید!

ایسنا :یککارشــناس ارشــد تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه حرارت دیدن کربوهیدرات
منجر به ایجاد ترکیب آکریالمید میشود گفت :این ترکیب بسیار خطرناک و سرطانزا است.
زهرا احدی گفت :خوردن نان برشــته و نیم سوخته ،ته دیگ ،چیپس و غذاهای سرخ کردنی
به دلیل ایجاد ترکیب آکریالمید سرطانزا هستند.
احدی افزود :دود ســیگار ،قهوه حرارت دیده و برشته شده ،بیسکویتها ،سوسیس و غالتی
که باالی  ۱۲۰درجه حرارت میبینند نیز حاوی آکریالمید هستند.
وی تصریح کرد :توصیه میشود که مراقب حرارت دیدن بیش از حد کربوهیدراتها باشیم و
س وسایر منابع آکریالمید پرهیز کنیم.
از خوردن موادغذایی ذکر شده مانند نان نیمسوخته ،چیپ 
وی در توضیح ترکیب شیمیایی آکریالمید گفت :اکریالمید یک ترکیب اسیدی و مضر است
کــه فرمول آن  C۳H۵NOاســت و در اثر حرارت دیــدن کربوهیدراتها با دمای باال ایجاد
میشــود .وی آکریالمید را جزو ترکیباتی برشمرد که توسط سیستم سالمت و غذای بسیاری از
کشورها ممنوع شده است و نباید در مواد غذایی وجود داشته باشد.
این کارشــناس تغذیه با اشاره به اینکه در مدلهای حیوانی آکریالمید جزو ترکیبات سرطانزا
است ،تصریح کرد :این ترکیب حتی از طریق پوست جذب میشود و در ایجاد سرطانهای غدد
آدرنال ،تیروئید ،ریهها وبیضه و غدد جنســی تأثیر دارد .احدی ادامه داد :در مواقعی که مصرف
آکریالمید زیاد باشد در کبد ،کلیهها ،بیضهها وطحال تجمع پیدا میکند و بسیار مضر است.

خواص ناشناخته گیاهی که سرشار از
امالح معدنی است

باشــگاه خبرنگاران :باقالی یکی از خوردنیهای خوشمزه هر فصل به خصوص در فصلهای
سرد ســال است ،این گیاه به اسمهای سویای سبز و لوبیای شــاخهای نیز شناخته شده است.
باقالی دارای خواص فراوانی است که در ادامه این متن با برخ از خواص آن آشنا میشوید.
مصرف باقالی برای تقویت عضالت
پروتئین موجود در باقالی  ۸۶درصد بیشــتر از یک ســویای معمولی اســت به همین علت
ورزشــکاران باقالی را در رژیم غذایی خود قرار میدهند .استفاده از باقالی باعث تقویت عضالت
و همچنین انرژی الزم را برای افراد فراهم میکند.
نابودی سموم بدن
آنتی اکسیدانهای موجود در باقالی باعث سم زدایی بدن میشود.
بهبود عملکرد مغز
باقالی سرشــار از چربیهای اشباع نشده مفید است که موجب کاهش کلسترول بدن شده و
همچنین ســامت را به قلب انســان هدیه میدهد همچنین چربیهای موجود در باقالی حاوی
امگا  ۳هستند که باعث بهبود عملکرد مغز انسان میشوند.
  ضد التهاب
یکی دیگر از خواص درمانی این خوراکی خوشــمزه ضد التهاب بودن است ،اشخاصی که از
التهــاب رنج میبرند باقالی را در رژیم غذایی خود قرار داده و مصرف کنند .مصرف باقالی برای
درمان بیماریهای ریوی مفید اســت جنیستین موجود در باقالــی با بهبود عملکرد ریه باعث
درمان بیماریهای خاص سرفه و التهابات ریوی و تنفسی میشود.
استحکام استخوان
یکی دیگر از خواص باقالی برای بدن اســتحکام استخوانها است ،باقالی حاوی ویتامین،K
منیزیم ،کلسیم و پتاسیم است که این مواد برای استحکام استخوان سازی مهم هستند به همین
علت مصرف آن را در رژیم غذایی خود قرار بدهید.
پوست
با نزدیک شــدن به دوران پیری پوســتمان نیازمند توجه بیشــتری است؛ رژیم غذایی سالم
میتواند بهترین کمک را به پوســت برســاند ،باقالی حاوی ویتامین  Aاســت به همین علت
میتواند به ســامت و لطافت پوســت کمک کند .به بینایی بهبود بخشد و نیز سیستم دفاعی
بدن را تقویت کند.
تاثیرگذاری در گوارش
این گیاه موجب هضم راحتتر و آسانتر غذا میشود.
بهبود عارضه کمخونی
برای بهبود عارضه کم خونی مفید اســت ،اما اگر فرد نسبت به باقالی حساسیت داشته باشد
اثر معکوس داشــته و دچار کمخونی میشــود و اگر مورد درمان قرار نگیرد احتمال مرگ فرد
وجود دارد.
  بهبود نقرس
بــرای بهبود بیماری نقرس  ۴۰گرم از باقالی ســبز را در آب جوشــانده و در میان وعدهها
مصرف کنید.
ضرب خوردگی
ترکیب آرد سفید ،آرد جو و باقالی برای ضربخوردگی موثر است.
درمان اسهال و یبوست
از دیگر مزایای باقالی ســبز به صورت آبپز میتوان به درمان یبوست اشاره کرد همچنین دم
کرده گل باقالی سبز برای بهبود اسهال موثر است.
رفع ورم پروستات
مصرف آبپز باقالی ســبز برای بهبود ورم پروستات تاثیرگذار است البته بهتر است با آب مورد
استفاده قرار گیرد .البته این گیاه خوراکی حساسیتزا است به همین علت پس از مصرف افرادی
که به باقالی حساسیت دارند سریعا به پزشک مراجعه کنند.

خطرات وحشتناکی که نشستن بر
سر بدنتان میآورد

باشگاه خبرنگاران :نشســتن طوالنی مدت پشت میز کار یا مبلها در خانه کم کم باعث به
وجود آمدن دردهای طاقتفرســا میشــود ،در ادامه این متن با برخی از عوارضی که به علت
طوالنی نشستن برای شما رخ میدهد ،آشنا میشویم.
افزایش وزن :یکی از مهمترین عوارض زیاد نشســتن افراد بــه دلیل بیتحرکی چاقی
اســت ،زمانی که بیشتر وقت خود را نشســته به سر میبرید ،کالری کمتر سوزانده و چربیهای
بیشــتری در بدن ذخیره میشود ،زمانی که افراد مینشــینند فرایند چربی سوزی به طور قابل
توجهی کاهش مییابد و همین امر سبب افزایش فشار خون نیز میشود .در نیم قرن گذشته به
دلیل بیشــتر شــدن کارهای اداری افراد بیشتر در حالت نشسته به سر می برند و کالری کمتری
را میسوزانند.
خطر بیماریهــای قلبی :یکی دیگر از عوارض نشســت و بیتحرکــی خطر ابتال به
بیماریهای عروقی و قلبی اســت ،نشستن طوالنی مدت باعث اختالالت سیستم گردش خون،
آسیبرسانی به رگها و عدم قدرت کافی عضالت میشود .نشست طوالنی مدت سبب کاهش
توازن بین اکســیژن دریافتی و مصرفی به قلب خواهد شــد ،آزمایشهای فراوان بر روی افراد
باالی  ۱۳ســال انجام گرفته شــده که این آزمایشها و تحقیقات نشان میدهد ،میزان مرگ و
میر افراد بیتحرک و خطر ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی بیشتر از افرادی است که تحرک
الزم را دارند.
بیخوابی:
از عوامل بیخوابی میتوان به عدم تحرک کافی اشاره کرد ،بدن انسان هنگامی که به مدت
طوالنی در حالت نشستن قرار میگیرد این فرایند را استراحت بدن تلقی میکند به همین علت
افرادی که تمام روز خود را نشسته بودهاند ،بدن آنها به این نتیجه میرسد که دیگر به خواب و
اســتراحت نیاز ندارد ،به همین علت باعث کاهش جدیت خواب میشود و بیخوابی در آنها رخ
میدهد ،بیخوابی تنها با افزایش تحرک جسمی ،از بین خواهد رفت.
تغییرات ستون فقرات:
شــکل ستون فقرات در حالت عادی همانند حرف  Sبوده به این دلیل که در مقابل تغییرات
مقاومت داشــته باشد اما در حالت نشسته شکل ستون فقرات تغییر میکند .هنگامی که افراد در
حالت نشسته قوز میکنند عضالت شــکم افراد ضعیفتر میشود .هنگامی که در حال نشسته
قرار دارید تغییرات ســتون فقرات بر مهره و دیســک گردن فشار وارد کرده و همین امر موجب
کاهش جریان خون در مغز میشــود ،به همین علت اشــخاصی که در مدت طوالنی در حالت
نشسته قرار گرفتهاند ،دچار سردرد و تاری دید خواهند شد.
برای رفع این عوارض چه میتوان کرد؟
پزشکان برای رفع این عوارض معتقدند بعد از خواب ،کار و یا حتی مشاهده تلویزیون از جای
خود بلند شــده و ورزشهای نرمشــی انجام دهید .در حالت ایستاده جلسات خود را برگزار کنید،
تاجای ممکن برای رفتن به مدرسه یا سرکار پیاده رفته یا در وسیله حمل ونقل عمومی بایستید.
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تبیان :حتم ًا میدانید که هر چه کمتر بنشــینید به
نفعتان است .زیاد نشستن با افزایش خطر مشکالت
برای ســامتی همراه است ،حتی اگر هر روز ورزش
کنید .بنابراین یکــی از کارهایی که میتوانید انجام
دهیــد تا احتمال بیماریها را کاهش دهید ،فراموش
کردن آسانسور و استفاده از پلههاست!
بــرای اســتفاده از پلهها دو راه وجــود دارد :باال
رفتــن و پایین آمدن از آنها .شــاید تصور کنید باال
رفتن از پلهها بیشــترین فواید را برای سالمتی دارد
چون بیشــتر کالری میسوزاند؛ اما فواید پایین آمدن
از پلهها را نیز نباید دســتکم بگیرید .پایین آمدن از
پلهها از جهاتی برای سالمتیتان مفیدتر نیز هست!
در این مورد دو نکته را باید بدانید :اول این که وقتی
شما از پلهها پایین میآیید ،دوسوم کمتر از زمانی که
از پلهها باال میروید کالری میسوزانید .باال رفتن از
پلهها از نظر تأثیرات قلبی و عروقی ،چالشبرانگیزتر
است و نکته دوم این که وقتی از پلهها باال میروید،
درســت مانند وقتی که از تپهها باال میروید ،قلبتان
مجبور است ســختتر کار کند و بیشتر تحت فشار
قرار میگیــرد؛ اما پایین آمدن از پلهها فوایدی فراتر
از کالری ســوزی دارد و از جهــات گوناگونی برای
سالمتی مفید است.
فواید پایین آمدن از پلهها برای سالمتی
باال رفتن از پلهها حرکتی درونگرا اســت ،یعنی
عضلــه در برابر مقاومت منقبض میشــود .در حالی
که پایین آمدن از پلهها حرکتی برونگرا اســت .یک
حرکت برونگرا حرکتی اســت که عضله ،باری را در
وضعیت طوالنیتر شــدهای تحمــل میکند .هر بار
که شــما از پلــهای به پلهی دیگر به ســمت پایین
قدم میگذارید ،عضالت چهار ســر رانتان کشــیده
میشوند تا پایتان به ســطح بعدی برسد .تحقیقات
نشان میدهد تمرین برونگرا منجر به تخریب بیشتر
عضله شده و عضله بیشتر رشد خواهد کرد .اما فقط
بــا پایین آمدن از پلهها نمیتوانید عضله بســازید و
باید روی تمرینات قدرتیتان نیز تمرکز کنید .با این
حال با پایین آمدن از پلهها فوایدی نصیبتان میشود.
هر بار که پای شما روی پلهی پایینی قرار میگیرد،
همزمان با قدم گذاشــتن ،استخوان پایتان ضربهای
میخورد .همین ضربه محرکی برای رشــد استخوان
است ،یعنی درست همان کاری که تمرینات ُپرشدت
انجام میدهند.
محققان به یافتههای جالبی دســت پیدا کردند.
آنها از  30زن چاق خواســتند که در یک برنامهی
تمرینی  12هفتهای شرکت کنند .طی این  12هفته،
افراد زمانهایی را از پلهها باال میرفتند و زمانهایی
از پلههــا پایین میآمدند .ســپس محققان ،تأثیر هر
کــدام از این حــرکات را بر مارکرهــای متابولیکی

تبیان :غذاهای مفید برای سالمت ریه عبارتند از:
 ســبزیجاتی از قبیل کلم بروکلی ،گلکلم ،کلمبروکســل و کلم موجب کاهش خطر ابتال به سرطان
ریه میشوند.
 عســل نه تنها سرشــار از آنتیاکسیدان است،اثــرات ضدمیکروبی ،ضدالتهاب و ضدســرطان هم
دارد .یک قاشق عســل خام بخورید یا آن را به یک
آنتیاکسیدان دیگر مانند چای سبز اضافه کنید و میل
نمایید.
 توتهــا یک پــاک کننده قوی ریه هســتند.گیالس ،زغالاخته ،توتفرنگی یا انواع دیگر توتها
را به رژیم غذاییتان وارد کنید.
 چندین ترکیب شیمیایی طبیعی موجود در ریشهزنجبیل یــک منبع خوبی از خواص آنتیاکســیدان،
ضدالتهاب و ضدسرطان هستند .ترکیبات ضدالتهاب
طبیعی موجــود در زنجبیل به این معناســت که به
شکســتن مخاط و بهبود گردش خون در بدن کمک
میکند.
 آلوئــهورا هم خاصیت آنتیاکســیدان دارد و بهکاهش آســیب بافتهای ریه ناشــی از دود کمک
میکند.
 -پونه کوهی ،پوست پرتقال ،زنجبیل ،اکالیپتوس

بیتوته :برای درمان آثار سوختگی بر روی پوست،
مــی تــوان از بهتریــن پمادهای ســوختگی نظیر:
کاالندوال ،تتراسایکلین و آلفا استفاده کرد .در کنار این
پماد ها ،می توان از روش های طبیعی نظیر عسل و
آلوئه ورا نیز استفاده کرد .برای این که بدانید بهترین
پماد سوختگی ،چه پمادی است ،باید تعریف دقیقی از
کاربرد پماد داشته باشید .معیارها برای بهترین بودن
شــامل کاهش درد ،کاهش سوزش ،کاهش تیرگی و
جای اثر ،کاهش عفونت و ...می باشد.
معمــوال هر پمادی یک یا چند عملکرد خوب دارد
اما پمادی که همه عملکردهایش خوب باشــد ،کدام
پماد اســت؟ در ایــن مطلب ما را همراهــی کنید تا
اطالعات بیشتری درباره پماد سوختگی و درمان های
طبیعی سوختگی به شما عزیزان ارائه کنیم.
بهترین پماد های سوختگی :
پمادهای بسیار متنوعی در داروخانه ها به فروش
می رســد که همگی آن ها در کاهــش درد و محو
آثار ســوختگی عملکرد بسیار خوبی دارند .در ادامه به
چند نمونه از محبوب ترین پمادهای سوختگی اشاره
می کنیم:
پماد کاالندوال :
ایــن پماد بــه عنوان یکــی از پرکاردبــرد ترین
پمادهای ســوختگی به حساب می آید .با این که این
پماد بیشتر برای ســوختگی پای نوزاد در اثر پوشک
استفاده می شــود اما باز هم در ســایر سوختگی ها
اثــر زیادی دارد .این پماد التهــاب های خفیف را به
سرعت بهبود می بخشد .همچنین خارش های شدید
یا سوزش را به سرعت رفع می کند.

سال بیست و چهارم     شماره 6773

دانستنیهای پلهنوردی

سالمت مورد سنجش قرار دادند .افراد شرکتکننده،
تمرینــات را دو بار در هفته انجام دادند و محققان به
مرور زمــان ،تعداد پلهها را افزایش دادند تا چالش را
بیشتر کنند.
نتیجه؟ برخالف چیزی که احتما ًال فکر میکنید،
وقتــی که افراد از پلهها پایین میآمدند در مقایســه
با زمانی کــه از پلهها باال میرفتند ،شــاخصهای
سالمتیشــان بهتر شــده بود .همانطــور که فکر
میکنیــد ،تراکم بافــت امالح استخوانیشــان نیز
افزایش یافته و تعادلشــان نیز تقویت شده بود .باال و
پاییــن رفتن از پلهها به مهارتهای تعادلی نیاز دارد،
مگر اینکــه نردهها را بگیرید .ضمن ًا ضربان قلب این
افراد در زمان اســتراحت و همچنین فشارخونشــان
پایین آمده بود .پایین رفتن از پلهها شــاید سختتر
از آنچه به نظر میرســد باشد! اما فواید خوبی برای
سالمتی دارد.
ضمن ًا پایین رفتن از پلهها نســبت به باال رفتن از
پلهها بهتر توانسته بود مارکرهای سالمت متابولیکی
را افزایش بدهــد .مارکرهای کنترل گلوکز ،از جمله
ســطح گلوکز و انســولین و هموگلوبین  ،A1Cدر
این افراد بهبودهای قابلتوجهتری داشــت و سطح
لیپیدشان نیز بهتر شــده بود .میتوانید انتظار داشته
باشــید که پیشــرفتهایی اینچنینی بتوانند ریسک
دیابــت نوع دوم و بیماریهای قلبی را پایین بیاورند.
ضمن ًا اســتفاده از پلهها در دسترس همه است و شما
میتوانید در محل کار یا زندگیتان از آنها اســتفاده
کنید.

باال و پایین رفتن از پلهها چه عضالتی را
درگیر میکند؟
باال رفتــن از پلهها ،گروههای عضالنی اصلی در
پایینتنه را به کار میگیرد که شــامل عضالت چهار
سر ،همســترینگها و عضالت سرینی میشود .اگر
ســرعتتان را باال ببرید ،به نفــع قلب و عروقتان نیز
هست .در واقع ،توانایی باال رفتن از پلهها بدون اینکه
خیلی به نفسنفــس زدن بیفتید ،یکی از مارکرهای
ســامت قلب و عروق است .پزشکان اغلب در مورد
توانایــی باال رفتن از پلهها از بیمار ســؤال میکنند.
اگــر بیمار بگوید بعد از یک ردیــف باال رفتن از پله
به نفسنفس زدن میافتد ،این عالمتی هشداردهنده
برای یک بیماری قلبی عروقی است.
شــما میتوانید باال رفتن از پلهها را با افزایش یا
کاهش سرعتتان سختتر یا سادهتر کنید .همچنین
میتوانید با دو پله یکی کردن ،چالش را بیشتر کرده
و عضالت ســرینیتان را فعال کنیــد .البته مراقب
باشــید! اول در باال و پایین کــردن یکی یکی پلهها
به مهارت برســید و سپس دو تا یکی کردن را شروع
کنید .باال رفتن از پلهها عضالت سرینیتان را به کار
میگیرد اما پایین آمدن از پلهها عضالت سرینی را به
میــزان زیادی فعال نمیکند .با پایین آمدن از پلهها،
عضالت چهار سر ران فعال میشوند.
از پلهها برای افزایــش تحرک و کمتر
نشستن استفاده کنید
تحقیقات نشــان میدهد تحرکهای کوتاهمدت
مانند باال و پایین کردن از پلهها برای سالمتی مفید

پاکسازی ریهها با کمترین هزینه

و نعنا میتوانند به صورت چای ،در غذاها و به عنوان
مکملهای دارویی مصرف شوند.

 ســلنیوم نیز یک آنتیاکســیدان قــوی برایپاکسازی ریهها است که در گردو وجود دارد.

همه چیز درباره پماد سوختگی

پماد تتراسایکلین :
این پماد دارای خاصیت ضد باکتریایی اســت و از
عفونت های باکتریایی به شــدت جلوگیری می کند.
این پماد مــی تواند زخم های پوســتی را که در اثر
ســوختگی ایجاد شــده اند ،نیز رفع کند .شایان ذکر
است از این پماد نمی توان برای عفونت های عمیق
یا رد سوختگی استفاده کرد و انتظار بهبود داشت.
انواع سوختگی ها:
هنگامی که صحبت از سوختگی و آثار آن به میان
می آید ،مشــخص کردن ســطح یا شدت سوختگی،

اهمیت زیادی دارد.
سوختگی درجه یک:
این ســوختگی هــا که جزئی و خفیف به شــمار
می آیند ،کمی قرمز و درناک هســتند و ممکن است
با کمی تورم همراه باشند و زمانی که پوست را فشار
می دهید به رنگ سفید در می آیند.
سوختگی درجه دوم:
این ســوختگی ها معموال با تاول همراه هســتند.
این سوختگی ها طبعا شــدیدتر از درجه یک بوده و
دردناک تر هستند ،تورم و قرمزی بیشتری نیز دارند.

5

است .ضمن ًا باعث میشــود زمان نشستنهایتان را
کوتاهتر کنید .ســه دقیقه باال و پایین کردن از پلهها
میتواند ضربان قلب و متابولیســم را افزایش داده و
حساسیت به انسولین را تقویت کند .ضمن ًا راه خوبی
است تا در محل کارتان نیز تحرکهایی داشته باشید.
نکات ایمنی برای بــاال و پایین رفتن از
پلهها
 بــاال و پایین رفتن از پلههــا از راه رفتن روییک سطح صاف ســختتر است و فشار بیشتری به
مفاصــل وارد میکند ،بنابراین بــرای همهی افراد،
مناســب نیســت .اگر زانودرد دارید ،مچ پایتان درد
میکند و یا مبتال به آرتروز هســتید بهتر است روی
ورزشهای آبی که فشــار کمتری به مفاصلتان وارد
میکنند تمرکز کنید و در صورت نیاز به اســتفاده از
پله حتم ًا نظر پزشکتان را جویا شوید.
 قبل از راه رفتن بر روی پلهها ابتدا با پیادهرویدر ســطحی صاف و یا انجام چند حرکت کششــی،
بدنتــان را گرم کنیــد تا دچار آســیبهای احتمالی
نشوید.
 اطمینان حاصل کنید ســطحی که روی آن راهمیروید ،لغزنده یا ناامن نیست .سطوح پلههای اداری
معمولی احتما ًال به اندازه کافی زبری دارند و محکم
هســتند تا پایتان به خوبی روی آنها قرار بگیرد ،اما
اگر مثال در پلههای تزئینی یک ســاختمان تاریخی
قدم میزنید مراقب باشــید ممکن اســت لغزنده یا
فرسوده باشد.
 اگر خســتهاید و شرایط بدنی خوبی ندارید بهتراست به پیادهروی روی یک سطح صاف اکتفا کنید.
چرا که ممکن است تعادل خوبی نداشته باشید و این
شرایط برای بدنتان استرسزا باشد.
 کفش مناسب بپوشــید .اطمینان حاصل کنیدکفشــی که پایتان کردهاید ،تعادل شــما را به خوبی
حفظ میکند و کفی آن به گونهای است که مانع لیز
خوردنتان میشود.
 برای شــروع از جاهایی شــروع کنید که موردعالقهتان اســت :مثــ ً
ا برای بــاال و پایین رفتن از
طبقات یک مرکز خرید از پلهها اســتفاده کنید .اگر
منزلتــان یا محل کارتان در طبقــات خیلی باال قرار
دارد میتوانید در ابتدا قســمتی از راه را با آسانسور و
مابقی را با پلهها طی کنید و با گذشت زمان این کار
را به تدریج افزایش دهید.
 یادتان باشــد باال و پایین کردن از پلهها نبایدتنها ورزش و تحرکی باشــد که انجام میدهید .شما
همیشــه به تمرینات قدرتی نیاز دارید اما استفاده از
پلهها نیز یک تمرین افزوده است که به سالمت قلب
و عروق و متابولیسمتان کمک میکند.

 پیاز عالوه بر تمیز نگه داشــتن ریهها از ابتال بهبیماریهای ریوی نیز جلوگیری می کند.
بخور گرفتن با گیاهان اکسپکتورانت بهترین روش
برای ســمزدایی از ریهها است .برای این کار به ازای
هر دو لیوان آب یک قاشــق برگ خشــک گیاهانی
مانند اکالیپتوس یا نعنا اســتفاده کنیــد .آن را روی
حرارت قرار دهید و زمانی کــه آب به جوش میآید
صورت خود را روی بخار گرفته و بخور بگیرید.
سیر و آویشن برای پاکسازی ریهها
این ترکیــب درمانگر باعث ســمزدایی از ریهها
میشود .ترکیب خواص سیر با اثرات ضدعفونیکننده
آویشن سالمت ریهها را ارتقا میدهد.
شربت زنجبیل ،ســیر ،زردچوبه ،پیاز و
شکر
تأثیر اصلــی این داروی خانگی ناشــی از میزان
باالی آنتیاکسیدانها و ترکیبات سمزدا و ضدالتهاب
آن اســت .خواص موجود در ترکیبــات دیگر باعث
میشــود که اثرات سیر چند برابر شــود .چون پیاز،
زنجبیــل و زردچوبه نیز حاوی خواص ضدویروســی
هســتند و قدرت دفاعی بدن را باال میبرند .این مواد
غذایی همچنیــن باعث دفع مواد زائد تجمع یافته در
ریهها میشوند.

سوختگی درجه سه:
این ســوختگی تمام الیه های پوســت را درگیر
می کند .این ســوختگی همان ســوختگی است که
برای همیشــه روی پوســت خواهد ماند و اثرش از
بین نمی رود .از آنجا که احتمال رســیدن ســوختگی
درجه ســه به عصب وجود دارد ،فرد ممکن است در
ناحیه سوختگی برای همیشه هیچ حسی نداشته باشد.
در صورت وقوع چنین ســوختگی هایی حتما باید به
پزشک متخصص مراجعه کرد.
بعضی مواد طبیعی به بهبود سوختگی های درجه
یک و دو کمک می کنند .در ادامه به برخی از آن ها
اشاره می کنیم.
آلوئه ورا :
مطابق بررســی هایی که در سال  2007بر روی
این گیاه انجام شــد ،مشــخص گردید که این گیاه
می تواند ســرعت بهبود و ترمیم پوســت را به شدت
افزایش دهد .شــما می توانید به طور مستقیم از ژل
آلوئه ورا استفاده کرده و تمامی قرمزی ها ،تاول ها و
زخم های ناشی از سوختگی را درمان کنید.
عسل :
مطالعات زیاد در این زمینه ثابت کرده که عســل
می تواند در درمان ســوختگی ها بســیار موثر باشد.
عســل می تواند به درمان سوختگی های درجه یک،
دو و سایر بریدگی هایی که نیاز به ترمیم دارند ،بسیار
کمک کنند .البته باید توجه داشــته باشید که تاکنون
در زمینه درمان های طبیعی تحقیقات زیادی صورت
نگرفتــه و این روش ها هنوز روش های قطعی برای
درمان سوختگی نیستند.

