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چای سبز دشمن کروناست
نتایج یک تحقیق جدید درباره ارتباط چای 

سبز با عفونت ویروسی کرونا که در مجله پزشکی 
»BioRxiv«  در آمریکا منتشر شده، نشان می دهد ماده ای 

در چای سبز وجود دارد می تواند با جلوگیری از اتصال نوع جدید 
ویروس کرونا به سلولهای انسانی، از ابتال به بیماری کووید19 به ویژه در 

انواع شدید و جهش یافته ویروس، جلوگیری کند.بر اساس یافته های این 
تحقیق، ماده ای به نام »اپی گالوکاتکین گاالت )EGCG(«موجود در چای سبز 

حتی می تواند تا حد زیادی در جلوگیری از ابتال به نوع جهش یافته ویروس کرونا 
که طی ماه های گذشته نگرانی گسترده ای را در دنیا سبب شده، موثر باشد.

در این مقاله علمی تاکید شده می توان از چای سبز به عنوان یک روش پیشگیرانه 
ارزان و ایمن در برابر  ابتال به عفونت ویروسی کرونا استفاده کرد.محققان اظهار داشتند 
که چای سبز که مصرف آن در کشورهای آسیایی به ویژه در آسیای شرقی رواج دارد، 
دارای خواص ضد التهابی است و با pH اسیدی باالیی  که دارد می تواند به کاهش 
خطر ابتال به عالئم شدید کووید19 کمک کند.ماده »اپی گالوکاتکین گاالت« که در 
چای سبز وجود دارد مانع اتصال ویروس کرونا به گیرنده های غشای سلولی بدن 
انسان به نام »ACE2« می شود و از این طریق از تکثیر ویروس در بافت های 
بدن جلوگیری می کند.ACE2 ، آنزیمی متصل به سطح خارجی )غشای 

سلولی( شامل سلولهای ریه، شریان ها، قلب، کلیه ها و مخاط و روده 
هاست و در بیمارانی که به کرونا به ویژه از نوع شدید آن مبتال 

می شوند، این آنزیم در نقش گیرنده ویروس کرونا در سطح 
بافت های مختلف آنها و پیشرفت تکثیر ویروس 

عمل  ریه ها،  در  ویژه  به  آنها  بدن  در 
می کند.

زنان  شاخص

نیمی از شب می گذشت و خواب را
ره نمی افتاد در چشم ترم ...

بی خبر از رنج مادر ، خفته بود
در کنارم کودک نوزاد من ...

شرمگین با خویش گفتم زیر لب
با چه کس گویم که این فرزند توست ؟...

با چنین اندیشه ها برخاستم
جامه و قنداق نو پوشاندمش ...

ساعتی بگذشت و خود را یافتم
در گذرگاهش و در پشت دری ...

روز دیگر کودکی بازش خبر
می کشید از عمق جان فریاد را
داد می زد : ای ! فوق العاده ای
خوردن سگ ، کودک نوزاد را

سوختن برگ های این گیاه خواهد شد.
بهترین مکان برای نگهداری از این گیاه، 
قرار دادن آن در کنار پنجره های پوشیده 
شده با پرده است . استفاده از چراغ های 
مخصوص رشد گیاه نیز برای پرورش 

گیاه پیچک مناسب خواهد بود.
3-  دمای مناسب برای رشد این گیاه 
دمای 15 تا 21 درجه سانتی گراد است. 
این گیاهان به محیطی ترجیحا گرم 
نیازمندند و هوای سرد به آن ها آسیب 

خواهد رسانید.
4- به منظور بهره مندی گیاه از شرایط 
رشد مناسب ، ویژگی های ظاهری آن 
را مورد بررسی قرار دهید تا در صورت 

لزوم اقدامات الزم را بیندیشید.
در صورتی که رشد گیاه متوقف شده، 
بهتر است مکان گیاه را جا به جا کرده 
پژمرده  یابد.  بهبود  وضعیت  این  تا 
شدن برگ های گیاه معموال به دلیل 
قرار گرفتن آن در معرض نور مستقیم 
باید  این شرایط  در  و  است  خورشید 
گیاه را به مکانی کم نورتر و سایه دار 

منتقل کنید.
از نگهداری گیاه در مکانی با دمای کمتر 
از 10 درجه سانتی گراد خودداری کرده 
و تهویه مناسب برای گیاه را فراهم آورید.

مرحله 2 :تغذیه و آبیاری
گیاه  رشد  برای  نیاز  مورد  خاک   -1
پیچک ، خاکی با نفوذ پذیری مناسب 
است و پس به منظور افزایش میزان 
مواد مغذی خاک ، مقداری کمپوست 

به خاک مورد نظر اضافه کنید.
نباید  این خاک  میزان خاک رس در 
زیاد باشد و بنابراین برای کاهش مقدار 
خاک رس ، مقداری ماسه و کمپوست به 
خاک اضافه کنید . در صورت تمایل به 
استفاده از خاک باغ ، مقدار زیادی خاک 
مخصوص گلدان را به آن اضافه کنید.

در  بار  دو  معموال  پیچک  گیاه   -2
هفته نیازمند آبیاری است . به منظور 
آبیاری  برای  مناسب  زمان  تشخیص 
انگشت خود  کافیست   ، پیچک  گیاه 
را در خاک گیاه فرو کرده و در صورت 
خشک بودن آن، مقداری آب بر روی 
خاک بریزید و از آبیاری بیش از حد 
گیاه خودداری کنید ، در غیر این صورت 
ریشه گیاه دچار پوسیدگی خواهد شد.

نی  تما ر پا آ ه  گیا
زیبایی،  بر  عالوه  پیچک 
به از بین بردن آلودگی های هوا کمک 
می کند بنابراین شرایط پرورش گل 
پیچک را بدانید و در منزل خود از 

این گیاه زیبا نگهداری کنید.
روش نگهداری و پرورش گیاه پیچک

گل پیچک ، گیاهی زیبا و آپارتمانی 
است که از آن به منظور تصفیه هوای 
منزل و افزایش زیبایی به فضای خانه 
شما نیز استفاده می شود .پیچک را 
در ظرفی قرار می دهیم که به اندازه 
کافی بزرگ باشد تا ریشه ها را در آن 
به خوبی قرار گیرند ، گیاه را در جایی 
قرار دهید که نور غیرمستقیم زیادی 
به دست آورده و به خوبی رشد کند.

خاک را مرطوب نگه داشته و گیاه را 
در طول فصل رشد بارور کنید اما این 
تمام نکات مراقبت از گیاه مورد نظر 
نیست و در این قسمت به ارائه نکاتی 
در زمینه کاشت و نگهداری از این گیاه 

زیبا خواهیم پرداخت.
محل  و  ظرف  ۱:انتخاب  مرحله 

نگهداری
از آن جایی که ریشه های گیاه   -1
این   ، بلند نمی  شوند  پیچک خیلی 
گیاه را در یک گلدان پهن و کم عمق 
و دارای سوراخ های زهکشی به منظور 

خروج آب اضافی خاک بکارید.
در صورتی که گیاه پیچکتان خیلی 
بزرگ شده ، بهتر است آن را به روش 

قلمه زنی تکثیر کنید.
از گلدان سفالی برای گیاه  استفاده 
پیچک مناسب تر است زیرا این گونه 
گلدان ها ، رطوبت را سریعا از خاک 

خارج می  کنند.
2- گیاه پیچک به ویژه در فصول سرد 
سال به نور نسبتا زیادی نیازمندند اما 
گیاه  این  دادن  قرار  از  این وجود  با 
خورشید  مستقیم  نور  معرض  در 
باعث  امر  این  زیرا  کنید  خودداری 

هاجر تربیت
)۱285-۱352(

و  اجتماعی  کنشگر   ، تربیت  هاجر 
سیاستمدار ، فرزند حسین قلی تربیت 
از کارمندان دولت و از اعضای محلی 
به  وی  بود.  ترکیه  در  ایران  سفارت 
انگلیسی  و  فرانسه  عربی،  زبان  سه 
آشنایی داشت و در سفارت ایران در 
عثمانی مشغول به کار شد. در همین 
تربیت  محمدعلی  با  که  بود  زمان 
از  و  سرشناس  روشنفکران  از  یکی 
آزادی خواهان مشروطیت آذربایجان 
مدت  به  از 1310  وی  نمود.  ازدواج 
ده سال مدیر مدرسه دوشیزگان در 
هاجر  هس،  مادام  از  شد.بعد  تبریز 
تربیت برای سال ها مدیر دانشسرای 
بود.از سال 1314  ایران  در  دختران 
تربیت  بود. هاجر  بانوان  عضو کانون 
از کسانی بود که روز 1۷ دی 1314 
دانشسرای  مراسم کشف حجاب  در 
دختران خطابه ای را ایراد کرد.پس از 
آنکه رضاشاه در سال 131۸ دستور 
بر  خارجیان  مدارس  ریاست  تا  داد 
به  تربیت  هاجر  باشد  ایرانیان  عهده 
ریاست دبیرستان نوربخش )مدرسه 
آمریکایی ها( منصوب شد.هاجر تربیت 

در  که  بود  زنانی  نخستین  از جمله 
بیست ودوم  و  بیست ویکم  دوره هاي 
مجلس شورای ملی به عنوان نمایندۀ 
در  شد.بعدها  انتخاب  تهران  مردم 
دورۀ ششم مجلس سنا )از 1350 تا 
1354( نام هاجر تربیت هم در لیست 
سناتورهای زن قرار گرفت. او از حوزه 
تهران به صورت انتخابی وارد سنا شد. 
به جا  خود  از  هم  زیادی  تألیفات  او 
گذاشت که رساله زن در قرن بیستم 
انگلیس و  از  و بیش از120 داستان 
فرانسه چاپ نموده است و صدها مقاله 
سیمین بهبهانیعلمی و ادبی و اجتماعی نوشته است.

Pexels

یکی از جدیدترین ترفندها که بسیاری 
از خانم ها برای افزایش زیبایی چشم ها 
به کار می برند، کاشت مژه است که 
عواقب بسیار زیادی در پی دارد. در 
اینجا با عوارض و نکات مهم کاشت 

مژه آشنا می شوید.
خطرات چسب مژه مصنوعی

از  مصنوعی  مژه  گذاشتن  برای 
چسب های خاصی استفاده می شد که 
عوارض آن التهاب پوست پلک، اگزما 
و حساسیت است. شاید در اولین نوبت 
استفاده از مژه مصنوعی این عوارض 
نمود پیدا نکند اما بعد از چندین بار 
استفاده این عوارض بروز می یابند. بهتر 
است بدانید این چسب ها دارای ماده ای 

هستند که موجب سرطان می شود.
حساسیت از عوارض مهم کاشت 

مژه
عالوه بر اینکه مژه های مصنوعی دارای 
فلزات سمی و مواد نگهدارنده شیمیایی 
هستند چسب مژه نیز دارای موادی به 
نام التکس است که مژه را روی پلک 
نگه می دارد و حساسیت زاست. اگر به 
التکس حساسیت دارید بهتر است قبل 
از کاشت مژه به کلینیک های آلرژی 
مراجعه کنید تا تست های تشخیصی 
برایتان انجام شود و مشخص شود که 

شما به این ماده حساسید یا خیر؟
ریزش یکی دیگر از عوارض مهم 
و کاشت  مژه مصنوعی  گذاشتن 

مژه
توصیه می شود برای اصالح کم پشتی 
مژه ها و زیباتر به نظر رسیدنشان از 
روش های خطرناک مانند گذاشتن مژه 
مصنوعی و کاشت مژه استفاده نکنید 
و از روش های ارزان و ساده ای مانند 
ریمل استفاده کنید. کاشت مژه فشار 
زیادی به پیاز مژه وارد می کند و ممکن 
است فرد مژه های خود را برای همیشه 
از دست بدهد.بسیاری از خانم ها برای 
کاشت مژه به آرایشگاه مراجعه می کنند 
اما باید بدانید آرایشگر هرگز برای شما 
مژه نمی کارد و فقط مژه مصنوعی را با 

چسبی مقاوم تر نصب می کند.
چسباندن مژه توسط آرایشگر به دلیل 
استحکام  و  مژه ها  تک  باالی  تعداد 
بیشتر چسب، فشار بیشتری به پلک 
وارد می کند و ممکن است سبب ریزش 
مژه شود.بهتر است برای کاشت مژه به 

متخصص پوست مراجعه کنید.
روش هایی برای درمان کم پشتی 

مژه ها
افرادی که دچار کم پشتی مژه هستند 
به دلیل عوارض زیاد کاشت مژه نباید 
اقدام به کاشت کنند و بهتر است برای 
درمان کم پشتی مژه ها به متخصص 
پوست مراجعه کنند و با گرفتن دارو 

مشکلشان را حل کنند.
پزشک  به  باید  صورتی  چه  در 

مراجعه کرد؟
اگر در اثر استفاده از مژه های مصنوعی 
چشم،  در  مانند:پرخونی  مواردی  با 
خارش در پلک، ترشح از لبه پلک، درد 

در چشم، قرمزی در لبه پلک.
باید هرچه سریع تر مژه مصنوعی خود 

روی مژه مصنوعی 
ریمل نزنید.

اگر در اثر استفاده از مژه های مصنوعی 
چشمتان دارای عوارضی مانند پرخونی 
در چشم، خارش در پلک، ترشح از لبه 
پلک، درد در چشم و قرمزی در لبه 
پلک شد هرچه سریع تر مژه مصنوعی 

را بردارید.
عمر مفید اکستنشن مژه حدود یک 
ماه است و با ریزش هر مژه طبیعی، 

معموال اکستنشن آن هم می افتد.
یا  است  بهتر  مژه  اکستنشن 

استفاده از مژه مصنوعی؟
بعضی افراد برای استفاده از مژه مصنوعی 
از  برای یک شب ترجیح می دهند 
یکبار  و  یکسره  مصنوعی  مژه های 

مصرف که در اکثر فروشگاه های لوازم 
آرایشی موجود است، استفاده کنند.

به  مصنوعی  مژه  از  استفاده  طریقه 
دلیل یکدستی و به هم چسبیدگی 
آنها خیلی آسان است و فقط کافی 
است چسب را به مژه مصنوعی زده و 
به آرامی، با استفاده از یک موچین آن 
را باالی پلک چسبانید. استفاده از مژه 
مصنوعی بهتر از اکستنشن مژه است 

زیرا عوارض آن کمتر است.
مژه های طبیعی خود را تقویت کنید

روغن  و  زیتون  روغن  از  استفاده  با 
کرچک مژه های خود را تقویت کنید. 
شب ها  مژه ها  رشد  و  تقویت  برای 
را کامال  آرایش خود  از خواب،  قبل 
پاک کنید و سپس با پوشش نازکی 
ازروغن انتخابی خود، تمام سطح مژه ها 
را بپوشانید. صبح، مژه های خود را با 
آب گرم بشویید.برای تقویت مژه ها با 
برس مخصوص مژه، آنها را همیشه به 

آرامی شانه کنید.
خوردن غذاهایی با پروتیین باال مانند 
ماهی، تخم مرغ، پنیر سویا، جگر و 
گوشت موجب تقویت و رشد مژه ها 

می شود.

را برداشته و به پزشک مراجعه کنید.
گل مژه از عوارض مهم استفاده از 

مژه مصنوعی
اگر مژه های کم پشتی دارید بهتر است 
ابتدا به پزشک متخصص پوست مراجعه 
فرمایید و توجه داشته باشید که کاشت 
مژه مصنوعی، آن هم به صرف زیبایی، 
بروز  باعث  عواقب بدی در پی دارد و 
و تحریک  اگزما و حساسیت چشمی 
چشم که عالئمی مانند قرمزی، خارش، 
ریزی  پوسته  و  ورم، سوزش، خشکی 

پلک چشم دارد، خواهدشد.
تغییر رنگ پلک در ناحیه و اطراف چشم 
پوست  شدن  رنگ  تیره  خصوص  به 
عوارض چسباندن  از  پلک  در حاشیه 
چسب های  وسیله  به  مصنوعی  مژه 
یا  هستند  قوی  بسیار  که  مخصوصی 

کاشت مژه است.
چسباندن مژه مصنوعی در آرایشگاه ها 
به علت اینکه خونرسانی را در مژه های 
طبیعی مختل می کند سبب کم پشتی 

و ریزش مژه های طبیعی می گردد.

چسباندن مژه مصنوعی برای کدام 
یک از افراد مفید است؟

مژه های مصنوعی فقط برای افرادی که 
مژه هایشان را در اثر سوختگی یا بیماری، 
از دست داده اند و کاشت مژه برایشان 
فراهم نباشد، مفید است. برای تشخیص 
اینکه فرد شرایط کاشت مژه را دارد یا 
نه، بر عهده پزشکان است، نه آرایشگران.
برای  مهم  توصیه های  و  نکات 

استفاده از مژه مصنوعی
مژه مصنوعی مانند لوازم آرایشی یک 
وسیله شخصی است؛ پس مژه مصنوعی 

دست دوم، استفاده نکنید.
مژه های مصنوعی خودتان را به هیچ وجه 
به کسی قرض ندهید زیرا این مژه ها باید 

به صورت یکبار مصرف باشند.
از یک مژه مصنوعی و چسب مخصوص 
آن برای دفعات زیاد استفاده نکنید زیرا 
مژه ها با هر بار کندن و چسباندن دوباره 
دچار آلودگی می شوند و موجب آسیب 

به چشم می شوند.
احتمال عفونت چشم با استفاده از لنز 

در کنار مژه مصنوعی بیشتر می شود.
و  به عفونت  ابتال  احتمال  ریمل  زدن 
پس  می برد  باال  چشم  شدید  التهاب 
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مراقبت و رشد گیاه زینتی پیچک در آپارتمانخطرات کاشت مژه چقدر جدی است؟
از  گیاه  بهره مندی  منظور  به   -  3
برگهای سبز و سالم ، در طول فصول 
گرم سال مقداری آب بر روی برگهای 
گیاه پیچک خود اسپری کنید . انجام 
این کار 1 الی 2 بار در طول هفته 

پیشنهاد می شود.
4-  به منظور کوددهی گیاه ، مقداری 
کود حاوی نیتروژن را با مقداری آب 
مخلوط کرده و آن را در نزدیکی ریشه 
گیاه بریزید . گیاه پیچک معموال در 
فصل های بهار و تابستان و پاییز به 
یک بار کوددهی نیازمند است و از 
با کود در طول  تغذیه گیاه پیچک 
زیرا  کنید  خودداری  زمستان  فصل 
از  این گیاه در طول فصل زمستان 
رشد کمی برخوردار بوده و نیازی به 
کوددهی به آن وجود نخواهد داشت. 
در هنگام کوددهی مراقب باشید که 
کود با برگ های گیاه در تماس نباشد 
که در غیر اینصورت منجر به سوختگی 

برگ های گیاه خواهد شد.
مرحله 3 :مقابله با آفات و بیماری ها

1 - یکی از آفات رایجی که معموال به 
گیاه پیچک حمله می  کنند ، کنه های 
عنکبوتی هستند که با وجود لکه های 
زرد بر روی برگ های گیاه شناسایی 
می  شوند. به منظور مقابله با این آفات 
محلول  یک  از  استفاده  با  را  گیاه 
پاک کننده مالیم پاک سازی کنید . 
کافیست مقداری محلول پاک کننده 
مخصوص دفع آفات را با مقداری آب 
مخلوط کرده و با استفاده از آن گیاه 

را پاک سازی کنید.
اسپری کردن روغن نیم نیز به از بین 

رفتن این آفات کمک می کند.
2-  وجود برگ های پژمرده در گیاه 
از  بهره مندی  به معنی عدم  پیچک 
میزان رطوبت کافی در محیط است 
و بنابراین به منظور برطرف کردن این 
وضعیت ، سینی زهکشی زیر گلدان 
گیاه را با آب پر کرده و یا گلدان را به 

مکانی با رطوبت باالتر منتقل کنید.
3-  وجود برگ های آسیب دیده و 
دارای نقاط سفید و سیاه به معنای 
آلودگی گیاه به بیماری های قارچی 
است . به منظور مقابله با این بیماری 
، شاخ و برگ و قسمت های آلوده ریشه 

را از گیاه مورد نظر جدا کنید.
4 - به منظور تکثیر این گیاه کافی 
داده  برش  را  ساقه ها  از  یکی  است 
و درون آب قرار دهید تا ریشه های 
جدید ایجاد شوند و سپس گیاه را به 
خاک منتقل کرده و شرایط مناسب 
رشد از جمله دما ، نور و آب الزم برای 
گیاه پیچک را فراهم آورید . در صورت 
نیاز به هرس گیاه ، شاخ و برگ های 
خشک شده و پژمرده را از گیاه جدا 
کرده و به این ترتیب رشد برگ های 

جدید را ترغیب کنید.
5 -گیاه پیچک معموال بعد از گذشت 
زمان ، گرد و غبار محیط را به خود 
جذب خواهد کرد . به منظور برطرف 
کردن این گرد و غبار با استفاده از یک 
دستمال مرطوب برگ های گیاه مورد 

نظر را تمیز کنید.
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