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خبرپزشكي
مهم ترین خواص قارچ؛از جوان سازی پوست تا
کاهش استرس

ق��ارچ یکی از پرخاصیت ترین مواد غذایی اس��ت که به علت کم کالری
ب��ودن و خ��واص متع��ددش در اغلب رژیم ه��ای الغری و س�لامتی جای
مخصوصی دارد.
ب��ه گزارش انتخ��اب یکی از مهم ترین ویژگی های قارچ این اس��ت که
بسیار کم کالری است و البته کمتر فردی به این سبزی جذاب آلرژی دارد.
قارچ را می توان به ش��کل خام ،پخته یا کبابی شده مصرف کرد و در نتیجه
کاربردهای غذایی متعددی دارد.
جالب اس��ت بدانید اخیرا گروهی از پژوهش��گران دریافت��ه اند که قارچ
خواص جوانسازی و حفظ جوانی هم دارد و می تواند کمک کند افراد سالهای
بیشتری را با پوست سالم و شفاف سر کنند .درواقع ترکیب رادیکال های آزاد
و آنتی اکسیدانها به جوانسازی پوست کمک می کند.
جالب است بدانید مصرف منظم قارچ استرس را کاهش می دهد و البته
از زوال عقل پیش��گیری می کند .از دیگر خ��واص قارچ می توان به خواص
مهم این گیاه برای کبد اش��اره کرد .با همه این ها در هنگام مصرف قارچ به
این موارد دقت کنید:
_ ق��ارچ ها را برای شستش��و داخل آب نیندازید چ��ون آب زیادی را به
خود جذب می کند.
_" ق��ارچ ب��رای پخت به زمان زیادی نیاز ن��دارد و بعد از چند دقیقه آب
می شود پس زیاد در معرض حرارت قرارش ندهید.
_ سعی کنید حتی االمکان قارچ را پخته ،خام یا کبابی میل کنید و در
روغن سرخش نکنید.
_ از مصرف قارچ های کیلویی و باز اجتناب کنید و همیشه از قارچ های
استاندارد و بسته بندی شده استفاده کنید.
_ به تاریخ مصرف روی بس��ته های قارچ دقت کنید و از قارچ هایی که
تاریخشان گذشته استفاده نکنید.
_ تش��خیص سمی یا غیر س��می بودن قارچ ها کار بسیار دشواری است
پس س��عی کنی��د از کندن و مصرف ق��ارچ های کوهی که نمی شناس��ید
خودداری کنید.
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سال بیست و یکم

نشانههای اولیه سرطان گلو

در ش��رایطی ک��ه س��رطان گل��و
می تواند هر ف��ردی را تحت تاثیر قرار
ده��د ،افراد س��یگاری ی��ا آنهایی که به
ویروس پاپیلومای انسانی مبتال هستند،
در معرض خطر بیش��تری برای ابتال به
این بیماری قرار دارند.
توجه به نش��انه های اولیه سرطان
گل��و ،همانن��د دیگ��ر انواع س��رطان از
اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار اس��ت زیرا
تش��خیص زودهنگام می تواند احتمال
موفقیت درمان را هرچه بیشتر افزایش
دهد.
ب��ه گزارش عص��ر ایران ب��ه نقل از
"استپ تو هلث" ،س��رطان گلو سالمت
حلق ،حنج��ره ،مری ،یا ل��وزه ها را در
نتیجه رش��د س��لولی غی��ر طبیعی در
معرض خطر قرار می دهد.
در ش��رایطی ک��ه س��رطان گل��و
م��ی تواند هر ف��ردی را تحت تاثیر قرار
ده��د ،افراد س��یگاری ی��ا آنهایی که به
ویروس پاپیلومای انسانی مبتال هستند،
در معرض خطر بیش��تری برای ابتال به
این بیماری قرار دارند.
در ح��ال حاض��ر ،س��رطان گلو به
عن��وان یک��ی از خطرناکتری��ن ان��واع
س��رطان در نظر گرفته می ش��ود زیرا
از عالئم آش��کار چندانی برای تشخیص
زودهن��گام برخ��وردار نیس��ت و عالئم
ممکن است با بیماری های دیگر اشتباه
گرفته شوند .از این رو ،در ادامه با برخی
از سیگنال های هشدار دهنده اولیه که
می توانند برای تشخیص زودهنگام این
بیماری مورد توجه قرار بگیرند ،بیش��تر
آشنا می شویم.
گرفتگی صدا یا تغییرات عجیب
در صدا
رش��د س��لولی غیر طبیع��ی در گلو
می تواند در تارهای صوتی آغاز ش��ود .بر
همین اساس ،یکی از نخستین نشانه های
سرطان گلو تغییر مشهود در تن صدای
فرد است.
گرفتگ��ی طوالنی م��دت صدا برای
بیش از س��ه هفته ی��ا تغییر ناگهانی در
صدا دالیل کافی برای مراجعه به پزشک
برای بررس��ی دقیقتر ش��رایط هستند.

گاهی اوقات ،ممکن است یک عفونت یا
مشکالت مرتبط با سیگار کشیدن زمینه
ساز این شرایط ش��ده باشند ،اما امکان
بروز مس��اله ای جدیتر مانند س��رطان
نیز وجود دارد.
احساس درد در گلو
در نظر گرفتن یک گلو درد ساده به
عنوان نشانه یا عالمتی از سرطان دشوار
است .اغلب ،این ناراحتی به واسطه یک
عفونت ناش��ی از بیماری تنفسی شکل
می گیرد.
با این وجود ،گلو درد پایدار یا آنچه
متناوب به نظر می رسد باید زنگ خطر
را ب��ه صدا درآورده و در پی شناس��ایی
دلیل این شرایط باشید.
ظه��ور توموره��ا در منطق��ه گل��و
می تواند موجب عود این نش��انه ش��ود.
همچنین ،ممکن اس��ت هن��گام بلع یا
فریاد زدن درد تشدید شود.
بوی بد دهان
اگر با بوی بد دهان مواجه هس��تید
و با رعایت بهداش��ت دهان و دندان نیز
تغییری در این شرایط ایجاد نمی شود،
این می تواند نشانه ای از بروز مساله ای
جدیتر باشد .اگرچه نباید خیلی سریع
نتیج��ه گیری ک��رده و نگران س��رطان
شوید ،اما نباید آن را نیز نادیده بگیرید.
بیم��اران مبتال به س��رطان گلو به
طور معمول با دش��واری در کنترل بوی

ب��د دهان و نفس خود مواجه هس��تند.
این ش��رایط حتی پس از مسواک زدن
ی��ا اس��تفاده از محص��والت بهداش��ت
ده��ان و دندان نیز همچنان پایدار باقی
می ماند.
دشواری در تنفس
دش��واری در تنف��س ک��ه ب��ه نام
تنگی نفس ( )Dyspneaنیز ش��ناخته
می ش��ود می تواند یکی از نش��انه های
اولیه س��رطان گلو باش��د .این ش��رایط
ممکن اس��ت به ب��روز یک انس��داد در
دستگاه تنفسی اشاره داشته باشد.
دش��واری در تنف��س م��ی تواند به
واس��طه یک عفونت شدید شکل گرفته
باش��د ،اما می تواند نش��انه ای از وجود
تومورها نیز باشد.
تورم در گردن
ت��ورم گردن م��ی تواند ب��ه دالیل
مختلفی شکل بگیرد .سرطان گلو یکی
از دالیل نگران کننده تورم گردن است
زی��را تومور م��ی تواند به غ��دد لنفاوی
اطراف گلو گسترش یابد.
این نشانه دلیل خوبی برای مراجعه
فوری به پزش��ک اس��ت زیرا م��ی تواند
نش��انه ای از وخیمت��ر ش��دن ش��رایط
سرطان باشد.
نیاز مداوم به سرفه
بیماران مبتال به مشکالت تنفسی یا
آلرژی ها به طور معمول با س��رفه مکرر

در نتیج��ه واکن��ش سیس��تم ایمنی به
وجود عامل خارجی مواجه هستند.
زمانی ک��ه مش��کلی در گلو وجود
دارد ،این شرایط می تواند حالت مزمن
ب��ه خود بگی��رد.در ابتدا ،ممکن اس��ت
س��رفه ای خش��ک به نظر برس��د که با
س��وزش و تحریک همراه است .سپس،
زمان��ی که تومور رش��د می کن��د ،این
ش��رایط می تواند موجب ب��روز زخم یا
خونریزی شود.
تنفس پر سر و صدا
زمان��ی که در مراحل اولیه به تومور
رسیدگی نشود ،سلول های سرطانی به
تقسیم ش��دن ادامه داده و موجب درد
شدید در اطراف بافت ها می شوند.
در نتیج��ه ،تکثی��ر س��لول ه��ای
س��رطانی م��ی تواند موجب ب��روز یک
انسداد در دستگاه تنفسی شود که ایجاد
صدا هنگام تنفس را به همراه دارد.
ای��ن س��ر و ص��دا ب��ه نام س��وت
تنفس��ی حنجره ای ش��ناخته می شود
و تنگی فضای بین تارهای صوتی دلیل
ش��کل گیری آن اس��ت.در صورت عدم
درم��ان زودهنگام ،س��رطان م��ی تواند
موجب انسداد کامل و در نتیجه خفگی
و مرگ شود.
دشواری در بلع
بیشتر بیماران مبتال به سرطان گلو
به واسطه دشواری در بلع با کاهش وزن
چشمگیر مواجه می شوند.
ظه��ور تومور موجب باریک ش��دن
دهانه مری ش��ده و گیر ک��ردن غذا در
این اندام را به همراه دارد .این ش��رایط
به نوبه خود موجب ضعف ماهیچه ای و
افزایش عود بازگشت اسید معده به مری
می شود .پس از شناس��ایی این عالئم،
مراجعه فوری به پزشک اهمیت دارد.
پزشک پس از معاینه و ارزیابی عالئم
شما ،ممکن است آزمایش اندوسکوپی یا
آزمایش های دیگر برای تایید تشخیص
را تجوی��ز کن��د .از این رو ،نش��انه ها و
عالئم اولیه سرطان گلو را نادیده نگرفته
و در کوتاهترین زمان ممکن به پزش��ک
مراجعه کنید .این اقدام می تواند تفاوت
بین مرگ و زندگی را مشخص کند.
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خبر
تأثیر نور خورشید بر سالمت روان

پزش��کان و متخصصان س�لامت در پاس��خ به این پرس��ش که "آیا نور
طبیعی بر س�لامت روان تاثیر دارد؟" متذکر شدهاند که میزان مشخصی از
نور خورشید میتواند این اثربخشی را داشته باشد.
به گزارش ایس��نا ،متخصصان ابتدا از محیطهای کار شروع کردهاند چرا
که افراد بیش��تر زمان خود را در این مکانهای بس��ته و سرپوش��یده سپری
میکنند .در مطالعهای که سال  ۲۰۱۴انجام شد وضعیت سالمت دو گروه از
کارمندان مورد بررسی قرار گرفت .گروهی که در دفتر کارشان پنجره وجود
داشت و گروهی که در محیطهای بدون پنجره فعالیت داشتند.
آنها مش��اهده کردند گروه نخس��ت در مقایس��ه با افرادی که در محیط
کارش��ان پنجره وجود ندارد الگوی خواب بهتر و آرامش بیشتری دارند .قرار
گرفتن در معرض نور خورش��ید در طول روز و نور کمتر در ش��ب به تنظیم
ساعت زیستی کمک میکند.
متخصصان آمریکایی اظهار داشتند :شواهد متعددی در مورد فوائد قرار
گرفت��ن در معرض نور خورش��ید به ویژه در ط��ول روز و بهبود خلق و خو،
افزایش سطح هوشیاری و متابولیسم وجود دارد.
کارمندان از جمله گروههایی هس��تند که بیش��تر در معرض خطر قرار
دارند زیرا معموال مدت زمان بیش��تری را در فضای بسته و بدون دسترسی
به ن��ور طبیعی یا حتی نور مصنوعی میگذرانن��د .نتایج این مطالعه حاکی
از آن اس��ت ک��ه قرار گرفت��ن در معرض نور در طول روز تاثیر بیش��تری بر
سالمتی دارد.
به گزارش مدیکال دیلی ،همچنین نور طبیعی در مقایسه با نور مصنوعی
فوائد بیشتری به همراه دارد که یکی از معمولترین آنها تامین ویتامین D
از طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب اس��ت .عالوه بر این ،بس��یاری از افراد
احس��اس میکنند ساعاتی را که در فضاهای باز میگذارنند آرامش بیشتر و
خلق و خوی بهتری دارند.

فواید مصرف اسید فولیک برای حفظ سالمت زنان

اسید فولیک شکلی از ویتامین  Bاست که برای زنان ،بخصوص در زمان
بارداری یا در سنین باروری ،مهم است.
به گزارش مهر ،مصرف اس��ید فولیک به پیشگیری از نقایص مادرزادی
هن��گام تول��د در مورد مغ��ز و نخاع موس��وم به نقایص لول��ه عصبی کمک
می کند .این ویتامین به ش��کل مکمل موجود اس��ت و ب��ه طورطبیعی در
س��بزیجات برگدار س��بز ،پرتقال و لوبیا یافت می ش��ود .همچنین در مواد
خوراکی تصفیه شده نظیر نان ها ،پاستا و غالت هم یافت می شود.
طبق اعالم اداره س�لامت زن��ان ،مصرف حدود  ۴۰۰میکروگرم اس��ید
فولیک در روز به زنان توصیه می ش��ود و زنان باردار باید روزانه بین  ۴۰۰تا
 ۸۰۰میکروگرم مصرف کنند.
عالوه ب��ر حفاظت در مقابل نقایص هنگام تولد ،اس��ید فولیک از آنمی
یا کم خونی که در زنان در س��ن باروری بس��یار ش��ایع است ،نیز پیشگیری
می کند.
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10660014361

]wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Â/] É{Z/ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
Ä/] ÃË|/» d/XÌÅ LZY - 1 : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e 1397/10/08
«Ê/¸» ÃZ¼/ Z/] Ê/ÀÌ´q |/uY ÉZ«M-¦·Y :|¿|Ë{³ [Zzf¿Y ¶Ë} Y
Á 0900259 d^i ÃZ¼ Ä] |¿Â·Y ÉY{Æ Y Ê³|ÀËZ¼À] 4322068324
Ê/¸» ÃZ¼/ Z/] |/¿ÁY³ |/¼uY ÉZ«M-[ 14001913719 Ê¸» ÄZÀ
ÃZ¼/ Ä/] ÄÀË{M d À Á d¯ d¯ Y Ê³|ÀËZ¼À] 41994812650
Z/] ÉZ^Æ |¼v» ÉZ«M-k 14005815944Ê¸» ÄZÀ Á 491303 d^i
¼d^i ÃZ¼ Ä] ^·Y Êf À Æ Y Ê³|ÀËZ¼À] 4280967547Ê¸» ÃZ
ÃZ¼ Z] Ê Ì¨ Êe» |Ì ÉZ«N/{ 10100456943Ê¸» ÄZÀ Á 210
»¸d/^i ÃZ¼ Ä] ¾ËÁ« ÉY{Æ ¥Y Ê³|ÀËZ¼À] 4322053955 Ê
Z/] /§ É|/¿Â·Y Z^ ÉZ«M-Ã 14000202967 Ê¸» ÄZÀ Á 111111
¼¶/¬¿ Á ¶/¼u dËË|» ½Z»Z Y Ê³|ÀËZ¼À] 4324082316 Ê¸» ÃZ
Ä///ZÀÁ 46451/1/3/34 d///^i ÃZ¼/// Ä///] |///¿Â·Y ÉY{Æ///
»¸µZ/ Á{ c|/» ÉY/] ÃË|» cZÌÅ ÉZY ½YÂÀ ] 14003089297Ê
Á 20516 ÃZ¼] Ã| d^i |YÂ« Ê]Zu ÄÂ» -2 .|¿| [Zzf¿Y
É{Y/» |ÌuÂe ÉZ«M Á Ê¸Y Z] ½YÂÀ ] 10103225106Ê¸» ÄZÀ
] Ä/»Z¿Á-3 .|¿| [Zzf¿Y µZ°Ë c|» ÉY] µ|^·Y Ê¸ Z] ½YÂÀ
¯- .|/Ë{³ [Z/zf¿Y d¯ ÉZÅ ÊÆ³M ¿ dÆm ÀË§M Zf¿ÓY Ìj
ÉZÆÌÆ³M k{ dÆm ÀË§M , ÀË§M , cZÔY Zf¿ÓYÌj¯ Ä»Z¿Á
¯.| ¾ÌÌ e d
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ÃZ¿Z»¯ ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y
(342730) ÃZ¿Z»¯ ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y
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]¶/Ë} cZ¼Ì¼e 1397/10/06 wÂ» ÃË|» dXÌÅ Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
4322068324 Ê/¸» ÃZ¼/ Z/] Ê/ÀÌ´q |/uY ÉZ/«M -1 : |/ }ZzeY
]Ê/¸» Ä/ZÀ Á 0900259 d^i ÃZ¼ Ä] |¿Â·Y ÉY{Æ Y Ê³|ÀËZ¼À
Z/] |/¿ÁY³ |/¼uY ÉZ/«M-2 .ÃË|» cZÌÅ ÌË d¼]14001913719
¼ÄÀË{M d À Á d¯ d¯ Y Ê³|ÀËZ¼À] 41994812650 Ê¸» ÃZ
]\/ËZ¿ d¼/] 14005815944Ê/¸» Ä/ZÀ Á 491303 d^i ÃZ¼ Ä
ÃZ¼// Z//] ÉZ^Æ// |//¼v» ÉZ//«M-3 . ÃË|//» cZ//ÌÅ Ì//Ë
»¸Á 210 d^i ÃZ¼ Ä] ^·Y Êf À Æ Y Ê³|ÀËZ¼À] 4280967547Ê
|Ì/ ÉZ«N//4 ÃË|/» cZ/ÌÅ Â/ d¼]10100456943Ê¸» ÄZÀ
»¥/Y Ê³|/ÀËZ¼À] 4322053955 Ê/¸» ÃZ¼/ Z/] Ê Ì¨/ Êe
Ê//¸» Ä//ZÀ Á 111111 d//^i ÃZ¼// Ä//] ¾ËÁ//« ÉY{Æ//
Z/] § É|¿Â·Y Z^ ÉZ«M-5 .ÃË|» cZÌÅ Â d¼]14000202967
¼¶/¬¿ Á ¶/¼u dËË|» ½Z»Z Y Ê³|ÀËZ¼À] 4324082316 Ê¸» ÃZ
Ä///ZÀÁ 46451/1/3/34 d///^i ÃZ¼/// Ä///] |///¿Â·Y ÉY{Æ///
»¸Ä] É{Y» »Y§ ÉZ«M -6 ÃË|» cZÌÅ Â d¼] 14003089297Ê
¼.¶»ZË|/» d¼/ Ä/] ÃË|/» cZÌÅ Y kZy 334110083Ê¸» ÃZ
©YÁY Á {ZÀ/Y Ä/Ì¸¯ |/Ë{³ /¬» Á [Zzf¿Y µZ2 c|» ÉY] Ê´¼Å
]cZ/ÌÅ Ì/Ë Á ¶»Z Ë|» ÉZ»Y Z] cY] Á Äf¨, ®q ¶Ì^« YY{ZÆ
»|[ZÌ£ {Á ÃË|» cZÌÅ ÌË \ËZ¿ ÃË|» cZÌÅ ÌË [ZÌ£ {Á ÃË
»|/Æ» Z/] ÃY/¼Å ÃË|/» cZÌÅ ÌË \ËZ¿ Á ÌË ÉZ»Y Z] ¶»ZË
¯Ä/»ZÀf·Z¯Á Á ZÅ{Y{Y« |¬ Á ÉY{Y Á É{Z cZ^eZ°» ÄÌ¸¯ Ì¿Á d
/Æ» Z/] ÃY/¼Å ¶»Z Ë|» ÉZ»Y Z] d¯ ÉÔ¯Á ÉY] Ê«Â¬u ÉZÅ
¯. {Ë~a ¹Zn¿Y d
-3673
ÃZ¿Z»¯ ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y
(342734) ÃZ¿Z»¯ ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

شماره 6025

افقي

ي زيبا  -اوالد
ل  -از گله��ا 
ل و بلب 
نگ 
-1اس��تا 
ن  -مشاب ه
ق تهرا 
ل ش��ر 
ي در شما 
پيامبرند -2س��د 
ي كش��د -3نويس��نده  -از
ي ص��دا م 
ن-ب 
زعف��را 
ن
ي -4داستا 
زوجات حضرت ابراهي م  -نيروگاه شمال 
ل و تهيدست-5ب ه
ي پو 
ي-ب 
ي  -حرف همراه 
انگليس 
ي
ن  -رهاي 
ي ب ه غ م دشم 
ي  -شاد 
ن نيكوي 
ر خ كشيد 
ن-
ي -6بيخبر نيس��ت -خان ه شاه نشي 
و رس��تگار 
ن  -دوش و شان ه
شهر بلقيس-7شير درنده  -ساربا 
ن باشد  -از
ل خورد 
ي ك ه قاب 
-8نخست -هر نو ع غذاي 
ي پس از
ي و محبت -يك 
آتش ب ه هوا خيزد -9دوست 
خ  -زينتگر
ي  -پرفرو غ است-10از ظروف مطب 
ديگر 
ن
ي استا 
 پايتخت توگو -11د م بريده  -از ش��هرها ي
فارس -ناسزا نيست-12از اقيانوسها  -گويش زياد 
ن
ي  -چيز -13درخت خان ه  -فرما 
 آواز دهنده غيب توقف -لفاف ه زخ م -14عزيز عرب -حكي م و دانشمند
يو
ي -15سياست برتر 
 پايتخت همس��اي ه ش��رق ي  -روياننده
ن در شوونات مملكت 
ق نظاميا 
تفو 

حل جدول شماره قبل

عمودی

ي از
ي  -ش��هر 
ن قمر  -نانخورش-2اس��ب آذر 
ن و جهت نما  -زيبا چو 
-1پيكا 
ل و نسب-4
ي  -اص 
ي -3چرك زخ م  -دورانديش 
ي قديم 
ط و زبان 
ن-خ 
ن پربارا 
استا 
ي از آالت
ي -5ورزش سبك -يك 
جادوگر  -حرف جم ع  -سوك و عزا  -قيمت بازار 
ي
ن  -امضا 
ل خرد پاكستا 
ي خوشبو مانند مشك -پو 
ي  -هنر -6داروي 
پرسي م موسيق 
ن آشا م -
ي خو 
ن -8نوع 
ي برد 
ن و ب ه اسير 
گذرنام ه -7قورباغ ه  -بيگان ه است -گرفت 
ي  -كناي ه ازآماده و
ي -9اصالت و پاك نژاد 
آسايش��گاه خفت ه  -خواهر و برادر واقع 
ي نيكو -11خان ه
ي  -روشها 
ي گياه 
ن پوست -سرشو 
ي -10شك 
ن ناز 
مهيا  -آخري 
ن-
ن گور  -پرده در است-12نفس بلند  -از پيش ه ورا 
ي و شكافت 
ن دزد 
بزرگ -كف 
ي
ق و شيپور  -كدو در گويش تاز 
ل و تهيدست -بو 
ي پو 
ن  -صاحب هنر -13ب 
دودما 
ن معروف
ل خالص-15خرمافروش -فيزيكدا 
ن  -از ياد رفت ه  -عق 
-14خاموش كرد 
ي
ن الحراره جيوها 
ي و مختر ع ميزا 
آلمان 
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