
بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۷۷۷ 
جمعه 24 تا پنجشنبه 30 ا ردیبهشت ماه 1400خورشیدی

مصرف 
آجیل و کنترل سرطان روده

سرطان روده یکی از سرطان های شایع میان 
مواد  با مصرف  توانید  باشد که می  زنان می  و  مردان 
مغذی ساده از عود کردن دوباره آن پیشگیری کنید. 

زمانی که پوشش داخلی روده )کولون( یا مقعد سلول های غیر عادی 
رشدکنند سرطان روده )سرطان کولون( ایجاد می شود. سرطان روده هم 

در زنان هم در مردان شایع است و سومین سرطان عامل مرگ و میر در دنیا 
است.تغذیه از جمله مهم ترین موارد در احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ 

است که اخیرا یافته هایی در مورد ارتباط مصرف آجیل و کاهش احتمال بازگشت 
سرطان روده برای کسانی که مبتال بوده اند، بدست آمده است.

تحقیقات نشان می دهد خوردن آجیل درختی می تواند به بیماران مبتال به سرطان 
کولون مرحله 3 کمک کند. مصرف حداقل 60 گرم آجیل در هر هفته می تواند خطر 
عود کردن مجدد سرطان روده را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و برای بیمارانی 
که درمان را برای سرطان کولون مرحله 3 گذرانده اند، می تواند خطر مرگ را 
بیش از نصف کاهش دهد.این یافته طبق نتایج تحقیقات جدید انجمن ساالنه 
انکولوژی بالینی آمریکا بدست آمده است که با توجه به این تحقیقات 95520 

مورد جدید سرطان روده هر ساله در آمریکا تشخیص داده می شود.
برای بیماران دچار سرطان روده مرحله 3، که در آن سرطان به گره 

های لنفاوی یا بافت های مجاور آن گسترش یافته است، احتمال 
ادامه زندگی به مدت 5 سال از 53 تا 89 درصد است.
فندق، گردو و بادام همه آجیل های درختی هستند 

و تعدادی از مطالعات مزایای سالمتی بالقوه 
آنها را ثبت کرده اند.

زنان  شاخص

از اتاقم، که پر از غربت و دمسردي بود
پرده ها را کندم

ُسربي سادۀ غمگین را
دور افكندم

رنگ سرخ و زرد و آبي را
روي تنهايي درگاه

و عرياني شرم آگین پنجره ها
سايه زدم

صبح،آفتاب،روي پیچید
نور خورشید

از اين خلوت رنگین کوچید
و دل همنفسم

بي صدا،
در شب گلدان پوسید.

پزشک شان  با  دارو  این  مورد مصرف 
مشورت کنند.

4.برای عمل جراحی ضرر دارد: قبل 
از هر نوع عمل جراحی، نباید از قرص 
آسپرین استفده کنید، چرا که این دارو 
خون را رقیق می کند و دارای خواص 

ضدانعقادی است.
کبد:کبد  به  مربوط  مشكالت   .5
عمل  زدا  سم  عضو  یک  عنوان  به 
این  باالی  دوزهای  بنابراین،  می کند 
دارو می تواند منجر به بروز اختالل در 
عملکرد آن شود، و در نتیجه ممکن است 
مشکالت جدی برای بدن رخ بدهد.

6. نارسايی کلیه: استفاده منظم از 
آسپرین، می تواند باعث نفروپاتی ضد 
درد شود که نوعی آسیب کلیوی است، 
و در اثر مصرف داروهای ضد درد رخ 
کلیه  بیماری  اوقات  گاهی  می دهد. 
بدون هیچ علتی رخ می دهد و ممکن 
دچار  که  برود  پیش  جایی  تا  است 

نارسایی کلیه شوید.
و  کودکان  در  ری  سندرم   .۷

بیماری  یک  ری  سندرم  نوجوانان: 
جدی است که می تواند باعث آسیب 
اندام های مهم، و بیشتر کبد و مغز شود.

علت این بیماری هنوز شناخته نشده 
است و این سندرم در کودکانی ایجاد 
می شود، که برای درمان آنفوالنزا، آبله 
مرغان، تب یا برای کاهش درد آسپرین 

مصرف می کنند.
8. سكته مغزی هموراژيک:همه ما 
می دانیم که آسپرین برای جلوگیری 
از حمالت قلبی و سکته مغزی تجویز 
می شود، چرا که به عنوان رقیق کننده 
خون در بدن عمل می کند اما استفاده 
مکرر از آن ممکن است به بروز بسیاری 

از مشکالت جدی منجر شود.
یکی از این مشکالت سکته مغزی است 

که در اثر خونریزی مغز رخ می دهد.
اثر رقیق کنندگی خون می تواند موجب 
نهایت  در  و  شود  مشکل  بدتر شدن 
منجر به آسیب مغزی و خونریزی شود.
9. وزوز گوش و مشكالت شنوايی:

کلمه وزوز به معنی “زنگ زدن” است. 
صدا  و  سر  وجود  با  که  اختالل  این 
می شود،  مشخص  گوش  در  زنگ  یا 
منظم  مصرف  علت  به  است  ممکن 

آسپرین یکی از داروهای 
رایج است. که بسیاری از ما مصرف 
آن  جانبی  عوارض  از  اما  می کنیم، 

آگاه نیستیم.
و  درد  ضد  قدیمی ترین  آسپرین 
که  است  بازار  در  موجود  مسکن 
استفاده  مورد  گسترده ای  طور  به 
قرار می گیرد و در واقع یک داروی 
است  استروئیدی  غیر  التهاب  ضد 
)NSAID(، که می تواند برای درمان 
درد خفیف تا متوسط استفاده شود.

جانبی  عوارض  از  16تا  ادامه  در 
ناشی از قرص های آسپرین را برایتان 

آورده ایم:
۱. سوزش سر دل يا التهاب معده:

کردن  تحریک  با  می تواند  آسپرین 
پوشش معده، باعث سوزش و التهاب 
معده و مشکالتی مانند تهوع، استفراغ 

و عدم هضم شود.
این ها عوارض جانبی رایج آسپرین 
به  منجر  است  ممکن  اما  هستند، 
مشکالت جدی شوند. بنابراین، اگر 
شدید،  مواجه  مشکالتی  چنین  با 
بهترین کار این است که با پزشک تان 

مشورت کنید.
افراد  بعضی  آلرژيک:  2.واکنش 
به  نسبت  لرژی  آ یا  حساسیت 

آسپیرین را تجربه می کنند.
است  ممکن  آلرژیکی  واکنش های 
مشکالت  زبان،  لب ها،  تورم  شامل 
و  سرگیجه  بینی،  تنفسی،خارش 
عالئم  متوجه  شود.هرگاه  کهیر 
به  حتما  شدید،  باال  نشانه های  و 

پزشک تان مراجعه کنید.
شیرده:قرص  يا  باردار  زنان   .3
و  دارد  ضرر  جنین  برای  آسپرین 
بعضی اوقات ممکن است باعث بروز 
مشکالت قلبی، کم شدن وزن هنگام 
تولد یا سایر عوارض جدی دیگری 
شود در نتیجه، زنان باردار باید در 

نورالهدی منگنه
)۱28۱-۱365( 

فعال  روزنامه نگار،  منگنه  نورالهدی 
حقوق زنان، نویسنده، آموزگار، شاعر، 
نویسنده و از پیشگامان جنبش زنان 

در ایران بود.
وطنخواه  نسوان  جمعیت  عضو  او 
بود و کتاب هایی درباره زنان نوشت. 
منگنه مجله بی بی را از سال 1334 
مقاله  نشریه  و در چند  منتشر کرد 
از  بعد  منگنه  نورالهدی  می نوشت. 
رشته  در  قدیمه،  تحصیالت  اتمام 
روانشناسی کودک در دانشگاه بیروت 
تحصیالت خود را ادامه داد. وی که 
و  انگلیسی  و  فرانسه  زبان های  به 
 1334 شهریور  در  بود  آشنا  عربی 
و  تأسیس  را  »بی بی«  مجله  قمری 
او عضو مؤثر  منتشر کرد. هم چنین 
وطن خواه  نسوان  جمعیت  تشکیل 
بود و با کانون بانوان همکاری داشت. 
در جنبش  پیشرو  زنان  از  نورالهدی 
زنان بود که تمرکز فعالیت های وی بر 
روی سوادآموزی زنان بود. زیرا او هم 
مانند بسیاری دیگر از زنان روشنفکر 
آن زمان آگاهی و کسب دانش را راه 
اصلی گریز از زندگی در خرافه و جهل 

کالسهای  بنیانگذار  او  می دانست. 
سوادآموزی زنان در جمعیت نسوان، 
عضو کانون بانوان و از همکاران فعال 
مجله زبان زنان بود. نورالهدی منگنه، 
نویسندگان  از  یکی  و  شاعر  معلم، 
وطن خواه«  »نسوان  مجله  زبردست 
بود. این مجله به صاحب امتیازی بانو 
سال  در  اسکندری  ملوک  شاهزاده 
از  یکی  منتشر شد.  1302 شمسی 
سالهای  در  نورالهدی  که  کتابهایی 
آخر زندگی نوشته است دیوان اشعار 
منتشر  که  است  کتابی  پنجمین  و 

لعبت واالکرده است.
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به محض شکستن تخم مرغ پوست 
آن را دور می ریزیم غافل از اینکه این 
پوست های به نظر بی مصرف می توانند 
جایگزین گروهی از گرانقیمت ترین 
پوست  خواص  با  باشند.  داروها 
تخم مرغ دندان و موهایی سالم و زیبا 

داشته باشید.
خواص و فوايد پوسته تخم مرغ 
برای سالمت بدن و زيبايی پوست 

و مو
می کند  کمک  مرغ  تخم  پوست   .۱

تا کلسیم مورد نیاز را بدست آورید:
پوسته تخم مرغ می تواند نیاز روزانه 
کلسیم بدن را تامین کند چراکه این 
ماده غنی از کلسیم است که به توسعه 
می کند. کمک  استخوان ها  رشد  و 

پوسته تخم مرغ نیز در تنظیم ضربان 
قلب، ترویج عملکرد عضالت و کنترل 
سطح فسفر، منیزیم، پتاسیم و غیره 

در خون مفید است.
منبع  بهترین  که  همانطور  درست 
کمبود  به  مبتال  افراد  برای  کلسیم 
از  حفاظت  در  همچنین  است،  آن 
شرایطی که به دلیل مصرف بیش از 
حد کلسیم بوجود می آید مفید است.

مفید  تخم مرغ؛  پوست  خواص   .2
تقویت  و  استخوان  پوکی  در درمان 

دندان ها:
تخم مرغ  پوسته  یای  ا مز لیست 
همچنین شامل درمان پوکی استخوان 
قبلی  بند  در  می باشد؛ همانطور که 
ذکر شده است، پوسته های تخم مرغ 
بهترین منبع کلسیم هستند، با این 
حال، منبع فلورین و استرانسیوم نیز 
است که بسیار مفید برای متابولیسم 
استخوان ها و تحریک رشد غضروف 

می باشد.
یائسگی  از  همچنین در دوران پس 
برای کاهش درد که مرتبط با پوکی 
استخوان است مفید می باشد و توسط 
تخم مرغ  می شود.  توصیه  پزشکان 
همچنین بهترین مواد تشکیل دهنده 

کنترل آفات طبیعی هستند.
برای  تخم مرغ  پوست  خواص   .3
تقویت خاک گلدان و رشد بهتر گیاه:

و  گل  اطراف  در  آنها  استفاده 
سبزیجات، آنها را از آفات محافظت 
برابر  در  محافظت  بهترین  می کند. 
حلزون ها، کرم ها و غیره است. بوی 
پوسته تخم مرغ همچنین جوندگان 

و گربه ها را تحریک می کند.
اسکراب  بهترین  ساخت  برای   .4
تخم مرغ  پوست  خواص  از  صورت 

بهره ببرید:
اسکراب صورت با بهترین پوسته های 
تخم مرغ برای پوست صورت، به عنوان 
بهترین الیه بردار طبیعی برای صورت 
به عنوان  کار می کنند. هنگامی که 
یک عنصر در ساخت اسکراب صورت 
بهترین  می شود،  استفاده  خانگی 
پوست  الیه برداری  برای  را  نتایج 
منظور،  این  برای  ؛  می دهند  ارائه 
شده  مخلوط  اسکراب  مواد  در  آنها 
برای حدود 15 دقیقه  و در صورت 

استفاده می شود.

ریختن خرده های 
نزدیک  تخم مرغ  پوست 

در  ماده  پرندگان  غذای  ظرف 
نیاز آن ها برای  جذب کلسیم مورد 

تخم گذاری موثر است. 
تخم  پوست  از  استفاده  عوارض 

مرغ
از  استفاده  روش  مورد  چند  فقط 
دلیل  همین  به  دارد،  وجود  پوسته 
عوارض جانبی نیز کم هستند؛ برخی 
از عوارض ناشی از استفاده از پوسته 
گسترده ای  طور  به  که  تخم مرغ 

مشاهده شده، عبارتند از:
مصرف  از  پس  مردم  از  بعضی   .۱
پوسته تخم مرغ شکایت کرده اند که 

ناراحتی معده یا یبوست داشته اند. 

2. تهوع یا استفراغ، کاهش وزن غیر 
معمول، از دست دادن اشتها، نوسانات 
خلقی و غیره نیز باید به سرعت به 

پزشکان گزارش می شود. 
3. درد در ماهیچه ها یا استخوان ها. 
4. سردرد، افزایش ادرار یا تشنگی، 
ضعف و یا خستگی اغلب نیز ممکن 
است عوارض جانبی پوست تخم مرغ 

باشد. 
پوسته  بزرگ  قطعات  بلعیدن   .5
تخم مرغ ممکن است منجر به آسیب 

مری یا گلو شود. 
با  تخم مرغ  پوسته های  از  برخی   .6
نام  به  خاص  باکتری های  از  برخی 
Salmonella enteritidis همراه 
هستند، که اگر قبل از استفاده در آب 
جوش شسته نشوند، می تواند منجر به 
مسمومیت شدید شود و گاهی اوقات 
دارای مواد سمی هستند که موجب 

مشکالت جدی سالمتی می شود.
 

نكته : مهم نیست که برای اهداف 
بهداشتی یا تزئینی استفاده می کنید 
قبل از هر نوع استفاده از پوست تخم 

مرغ، آن ها را خوب بشویید.

5. خواص پوست تخم مرغ برای داشتن 
موهای سالم:

بهترین  برای مو  پوسته های تخم مرغ 
مخلوط همگن هستند کافیست برای 
پوست  سفید  غشاء  موهایتان  تقویت 
تخم مرغ را جدا کنید سپس در یخچال 
با  را  آن  آن،  از  پس  شود.  نگهداری 
مواد تشکیل دهنده دیگری مانند آب و 
آوکادو مخلوط کنید و سپس مخلوط 
را بر روی موها بمالید، یک ساعت صبر 
کنید و بعد آن را بشویید. این نه تنها 
باعث تغذیه موها می شود، بلکه آنها را 

درخشان نیز می کند.
6. خواص پوست تخم مرغ در جوانسازی 

پوست و برای خداحافظی با چروکها:
می کند؟  ناراحت  را  شما  پیری  آیا 
نیز  پوست  برای  مرغی  تخم  پوسته 
این  ساختن  برای  می شود.  استفاده 
بسته جادویی، پوسته های تخم مرغ را 
خرد کنید و پس از آن روی سینی های 
با  مکعب یخ قرار دهید سپس آن را 
کمک آب در حرکت دایره ای بر صورت 

می چسبانیم. این ترفند نه تنها به شما 
در کاهش چین و چروک کمک می کند 

بلکه بافت پوست را نرم می کند.
کاربردهای ديگر پوست تخم مرغ

تمیز کردن لباس های سفید با پوست 
تخم مرغ

اگر از خاکستری شدن لباس های سفید 
خود نگرانید، کافیست مقداری پوست 
همراه  ریخته،  صافی  داخل  تخم مرغ 
لباس ها داخل ماشین لباسشویی قرار 

دهید.
های  لوله  گرفتگی  از  جلوگیری 

فاضالب با پوست تخم مرغ
شده  خرد  پوست  مقداری  ریختن 
سینک،  فلزی  صافی  روی  تخم مرغ 
باعث تمیزی و جلوگیری از گرفتگی 
لوله ها می شود. آن ها همچنین مانع از 
عبور مواد جامد و رهایی از چربی های 

داخل لوله ها می شوند.
دفع آفات از خواص پوست تخم مرغ

حلزون ها، کرم های برگ خوار و آفات 
را با پاشیدن مقداری پوست تخم مرغ 

در اطراف باغ خود دور کنید. 
غذای پرندگان از پوست تخم مرغ
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عوارض جدی قرص آسپرین که باید بدانیدفواید و خواص شگفت انگیز پوست تخم مرغ
آسپیرین باشد.

رنج  آسم  از  که  آسم:افرادی   .۱0
می برند، باید از مصرف آسپرین پرهیز 
کنند. زیرا ممکن است به عنوان یک 

عامل تحریک کننده عمل کند.
حمالت آسم ناشی از آسپرین، ممکن 
باشد و حتی به  است بسیار شدید 

مرگ منجر شود.
۱۱. مشكالت پوستی:کبودی یکی 
پوستی  مشکالت  ترین  شایع  از 
از آسپرین است.ممکن است  ناشی 
مویرگ ها با داروهایی مانند آسپرین 
و  ببینند،  آسیب  یا  شوند  ضعیف 

همین امر باعث کبودی می شود.
کبودی ها ممکن است در بعضی موارد 
مانع  آسپرین  زیرا  کنند،  خونریزی 
بهبودی سریع عروق خونی می شوند.

گاهی اوقات استفاده از آسپرین همراه 
می تواند  مکمل  داروهای  سایر  با 
موجب بروز واکنش هایی روی پوست 

شود 
۱2.حمالت نقرس:آسپرین حتی در 
دوزهای پایین نیز خطر ابتال به نقرس 

را افزایش می دهد.
باعث  آسپیرین  باالی  دوزهای 
اوریک  اسید  بازجذب  از  جلوگیری 
توسط کلیه ها و خروج آن از طریق 
ادرار می شود، در حالی که این دارو 
در دوزهای پایین مانع از دفع اسید 

اوریک می شوند.
کوچک:  روده  و  معده  زخم   .۱3
جانبی  عوارض  از  یکی  خونریزی 
جدی مصرف منظم و مکرر آسپیرین 
روده  یا  معده  است  ممکن  و  است 
کوچک آسیب ببینند و همین سبب 

بروز زخم ها می شود.
به  باال:آسپرین  خون  فشار   .۱4
غیر  ضدالتهاب  داروی  یک  عنوان 
استروئیدی )NSAID( ممکن است 
سطح فشار خون شما را افزایش دهد. 
کسانی که فشار خون باال دارند، باید 
فقط پس از مشورت با پزشک شان از 

این دارو استفاده کنند.
۱5. اثرات مضر بر روی سیستم 
منظم  ف  مصر مرکزی: عصبی 
خواب آلودگی،  موجب  آسپرین 
برخی  در  سرگیجه  و  سردرگمی 
افراد می شود.اگر چه این ها عوارض 
جانبی جدی نیستند، اما نباید نادیده 
گرفته شوند زیرا ممکن است منجر 
به اثرات طوالنی مدت روی سیستم 

عصبی شوند.
۱6 . عوارض قرص آسپرين برای 
چین های  خونریزی  خوانندگان: 
مصرف  عوارض  از  یکی  که  صوتی 
است  آسپرین  قرص  نسخه  بدون 
طور  به  که  افرادی  برای  می تواند 
حرفه ای از صدایش استفاده می کند 

مخرب باشد.
خونریزی در چین های صوتی معموالً 
است  ممکن  اگرچه  است  یکطرفه 
به  خونریزی  که  باشد  هم  دوطرفه 
دلیل ترکیب استفاده نادرست از صدا 
و استفاده از داروهای ضد انعقاد خون 
وسالیسیالت ها)مثل آسپیرین( است.
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