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خشکی پوست از مشکالت جسمی است که به طور 
معمول در فصول پاییز و زمستان شایع تر می شود.

روش ه��ای خانگ��ی مختلف��ی برای رفع خش��کی 
پوس��ت وجود دارد که از آن جمله می توان به استفاده 
از روغن ه��ای گیاهی و دنبال ک��ردن رژیم های غذایی 
س��الم و حاوی خوراکی های مفید برای سالمت پوست 

اشاره کرد.
  در ادام�ه چند توصی�ه برای رفع عارضه 

خشکی پوست پیشنهاد شده است:
۱( تاثیر استفاده موضعی از روغن های گیاهی برای رفع 
خشکی پوست ش��گفت آور است. در صورت بروز خشکی 
شدید پوست می توانید روغن های گیاهی مانند روغن کنجد، 

نارگیل، ذرت یا آفتابگردان را روی پوست خود بمالید.
۲( همچنین گنجاندن برخی مواد غذایی در برنامه 
تغذیه برای رفع خش��کی پوس��ت موثر است که از آن 

جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
س��یب زمینی ش��یرین حاوی ویتامین A است که 
برای ترمیم پوست ضروری است و نیز بتاکاروتن که به 

محافظت از پوس��ت در برابر سرما و مشکالت زمستانی 
کمک می کند و خشکی پوست را کاهش می دهد.مغز ها 
و دانه ها دارای آنتی اکس��یدان، ویتامین E و اسید های 
چرب ضروری هستند که نقشی اساسی در تغذیه و رفع 
کمبود های ریزمغذی ها در بدن دارند. مصرف آجیل به 
جلوگیری و ترمیم آسیب س��لول های پوستی ناشی از 
رادیکال های آزاد کمک کرده و روند ترمیم و بازس��ازی 
سلول های پوستی را تسریع می کند. بعد از اضافه کردن 
این موارد به رژیم روزانه به تدریج متوجه خواهید ش��د 
که از خش��کی پوست تان کاسته ش��ده است. مصرف 
فقط یک مش��ت در روز از آجیل ها و دانه ها کافی است. 
بادام، گردو و تخمه آفتابگردان در لیست موارد سرشار 
از ویتامین ها قرار دارند و مصرف آن ها توصیه می شود.

اس��فناج نیز حاوی مواد مغذی، ویتامین ها و مواد 
معدن��ی مانند آه��ن و ویتامین E اس��ت که س��ازگار 
با پوس��ت هس��تند. ویتامی��ن A و C موج��ود در این 
س��بزیجات برگدار، روند ترمیم پوست را آغاز کرده و از 

آن حفاظت می کنند. 

آووکادو دارای باف��ت َکره ای و رایحه ای اس��ت که 
آن را بس��یار مورد توجه مردم قرار داده و خواص قابل 
توجه و مفیدی برای پوست دارد. آووکادو که منبع غنی 
از آنتی اکسیدان ها، بتاکاروتن، فوالت، اسید های چرب 
ام��گا ۳، ویتامین C و E اس��ت، می تواند در زمس��تان 
این دوز اضافی از مواد مغذی را به پوس��ت ش��ما بدهد 
و خش��کی را از بین بب��رد. آووکادو غنی از مواد مغذی 
اس��ت و در بین مردم به عنوان "َکره طبیعت" شناخته 

می شود. 
اس��ید های چرب ضروری برای س��المت پوست و 
مو معجزه می کنند. ماهی یکی از غنی ترین منابع امگا 
۳ اس��ت. اگر قصد دارید ماه��ی را در رژیم غذایی خود 
بگنجانید، طبخ آن را به روش سالم بخارپز انجام داده و 
از بیش از حد س��رخ کردن آن خودداری کنید. مصرف 
ماهی همچنین به مقابله با التهاب کمک می کند. برخی 
 از بهترین گزینه های ش��ما در این فصل ش��امل ماهی 

قزل آال و ساردین است.
*باشگاه خبرنگاران جوان 

 برای کاهش خشکی پوست

ی��ک ف��وق تخص��ص مراقبت ه��ای وی��ژه، درباره 
 مس��مومیت ب��ا گاز مونوکس��ید کربن در فصل س��رما

به مردم هشدار داد.
به گزارش مهر، ش��اهین شادنیا، با اشاره به اهمیت 
رعایت نکات ایمنی در اس��تفاده از وس��ایل گرمایشی، 
گفت: گاز س��می منوکس��یدکربن بر اثر نبود اکسیژن 
کافی هنگام س��وختن مواد س��وختنی از جمله بنزین، 

نفت، گاز و گازوئیل تولید می شود.
وی با اشاره به اینکه وجود گاز مونوکسید کربن در 
فضا هیچ عالئم تنفس��ی در فرد ایجاد نمی کند، افزود: 
این گاز، بدون بو، رنگ و تحریک پذیر نیست؛ به عبارت 
دیگر نش��انه های ظاهری برای اثب��ات حضور آن وجود 

ندارد.
شادنیا، گاز مونوکسید کربن را قاتل خاموش خواند 
و گف��ت: گاز CO در ب��دن، ب��ه هموگلوبین خون که 
مسئول انتقال اکسیژن به سلول ها است، متصل شده و 
به ارگان های مختلف بدن هم چون مغز و بافت های قلب 
آسیب می رساند، همچنین میل ترکیبی هموگلوبین به 
منوکس��یدکربن ۲۰۰ تا ۲۵۰ برابر میل ترکیبی آن به 

اکسیژن است.
وی غلظ��ت گاز منوکس��یدکربن و زم��ان حضور 

افراد در محیط آلوده را مهمترین عامل تعیین ش��دت 
مس��مومیت اعالم ک��رد و افزود: اگر ف��رد در محیط با 
غلظت باالی گاز س��می برای مدت کوتاه یا در محیط 
با غلظت پایین گاز س��می برای مدت زمان زیاد حضور 

داشته باشد، دچار مسمومیت شدید می شود.
شادنیا، عالمت های اولیه مسمومیت گازگرفتگی را 
مشابه عالئم س��رماخوردگی و آنفلوانزا دانست و عنوان 
کرد: س��ردرد، ب��ی حالی، خس��تگی و کوفتگی بدن از 
نشانه های اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است 
که در بیش��تر مواقع افراد به علت سرما، تصور می کنند 

به سرماخوردگی مبتال شده اند.
به گفته وی، در صورت ادامه تماس با محیط آلوده، 

فرد دچار تهوع، اس��تفراغ، خ��واب آلودگی و در نهایت 
کاهش سطح هوشیاری و تشنج می شود و که این عالئم 

نهایتاً مرگ فرد را در پی دارد.
این فوق تخصص مراقبت های ویژه افزود: مشاهده 
عالئم مش��ابه، همزمان در همه اف��راد خانواده یا بهبود 
عالئ��م در اف��راد با تغیی��ر محیط، از علت ه��ای عمده 

مراجعه افراد به مراکز است.
ش��ادنیا درباره درمان این نوع مس��مومیت، گفت: 
بهتری��ن درمان، خ��روج فرد از محیط آل��وده و تجویز 
کپس��ول اکس��یژن اس��ت، البت��ه همواره پیش��گیری 

مهم ترین اقدام است.
وی تاکید: افراد باید از وسایل گرمایشی استاندارد 
اس��تفاده کنن��د و برای س��رویس و راه ان��دازی آن از 
صاحبان صالحیت و متخصص��ان در این زمینه کمک 

بگیرند.
 ای��ن فوق تخص��ص مراقبت های وی��ژه توضیح داد: 
باز گذاشتن درزهای پنجره ها برای ورود اکسیژن و خروج 

گازهای سمی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: با توجه ب��ه جمعیت باالی 
ش��هر تهران، این استان در مقایسه با استان های دیگر، 
سردمدار آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است.

فوق تخصص مراقبت های ویژه:

مراقب قاتل خاموش باشید

  سند رسمي  فاقد  آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
 90/ 9/ 30مصوب 

در قـانون مـذكور     منـدرج   آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 13و ماده   اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 3و  1نظر به دستور مواد 
 .ذيل آگهي ميگردد  عموم به شرح  صادر گرديده جهت اطالع  مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك خمين مورد رسيدگي و راي آنها

 1اصـلي بخـش     1065-1063مترمربع در قسمتي از پـالك شـماره     115/247دانگ يك باب ساختمان بمساحت هيئت اول سعيد كمانكش فرزند مرادعلي شش  0831برابر راي شماره  -1
 .خمين خريداري از مالكيت مشاعي خود محرز گرديد

خمـين خريـداري از    1اصـلي بخـش   - 1240مترمربع در قسمتي از پالك شـماره   82/103بمساحت   ششدانگ يك باب ساختمان  هيئت اول مهدي ذوالفقاري  0868برابر راي شماره  -2
 .مالكيت حسين سرمدي و محمدصادق بهرامي محرز گرديد

خمين خريداري از مالكيـت    1اصلي بخش - 1631  مترمربع در قسمتي از پالك شماره 5/200ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت   هيئت اول اصغر كمانكش 0758برابر راي شماره  -3
 .گرديد داود شفيعي زاد محرز

خمين خريـداري از   2اصلي بخش -4  مترمربع در قسمتي از پالك شماره 30/131هيئت اول محمداسماعيل داالئي فرزند محمد در ششدانگ ساختمان بمساحت  0871برابر راي شماره  -4
 .مالكيت تقي نوروزي محرز گرديد

  هيئت اول جواد زوله فرزند كاظم هر يك در سه دانگ از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعـي بمسـاحت   0833برابر راي  هيئت اول فضل اله زوله فرزند كاظم و 0832برابر راي شماره  -5
 -امين عزيزي  -يوسف عزيزي  -محمدررضا يارمحمدي  -حفيظ اله زوله  -خمين خريداري از مالكيت شكراله غالمي   2اصلي بخش  -27مترمربع در قسمتي از پالك شماره  88/75238

 .محمدحسن عزيزي محرز گرديد
خمـين    2اصـلي بخـش    -27مترمربع در قسـمتي از پـالك شـماره     13/51415  هيئت اول يداله زوله فرزند كاظم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي بمساحت  0830برابر راي شماره  -6

 .محمدحسن عزيزي محرز گرديد -امين عزيزي  -زيزي يوسف ع -محمدررضا يارمحمدي  -حفيظ اله زوله  -خريداري از مالكيت شكراله غالمي 
خمـين    2اصـلي بخـش   -36  مترمربع در قسمتي از پـالك شـماره   31/121بمساحت   فرزند مرادعلي ششدانگ يك باب ساختمان  اقدس كمانكش  هيئت اول 0794برابر راي شماره  -7

 .خريداري از مالكيت مرادعلي كمانكش محرز گرديد
 -  -136/49  پـالك شـماره    مترمربـع در قسـمتي از    28/8059بمسـاحت    مزروعي  هيئت اول شركت كشت و صنعت پروتئين ساز ششدانگ يك قطعه زمين  0700اي شماره برابر ر -8

 خمين خريداري از مالكيت عشقعلي اخوندي و اسكندر سرلك و اسماعيل ابراهيمي 2اصلي بخش 
 .محرز گرديد

 2اصـلي بخـش   - 20/58مترمربع در قسمتي از پـالك شـماره    60/3179هيئت اول احمدعلي تقي بيگي فرزند محمدعلي ششدانگ يك يك قطعه باغ بمساحت   0731برابر راي شماره  -9
 .خمين خريداري از مالكيت ورثه اكبر محمودي محرز گرديد

خمـين خريـداري از    2اصلي بخش -61مترمربع در قسمتي از پالك شماره  97/26باب مغازه بمساحت هيئت اول عبداله مواظبي فرزند عليرضا ششدانگ يك   0792برابر راي شماره  -10
 .مالكيت رحمت اله بابايي محرز گرديد

خمـين خريـداري از    2اصـلي بخـش   -61مترمربع در قسمتي از پالك شماره  90/66هيئت اول زهرا معيني فرزند داود ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت   0759برابر راي شماره  -11
 .مالكيت حيدر شعيبي احدي از ورثه ابوطالب شعيبي محرز گرديد

خمـين   2اصـلي بخـش   -61مترمربـع در قسـمتي از پـالك شـماره       3/26ششدانگ يك باب مغازه بمساحت   هيئت اول سيده مريم بهشتي فرزند سيدحسين  0793برابر راي شماره  -12
 .خريداري از مالكيت محمد جواد درويشي محرز گرديد

هيئت اول اميرحسين عزيزي فرزند اكبر هر يك در سـه دانـگ از ششـدانگ يـك بـاب سـاختمان         0730ر و برابر راي هيئت اول محمدعلي عزيزي فرزند اكب 0729برابر راي شماره  -13
 .خمين خريداري از مالكيت ولي اله و رحمت اله و محمد بابايي محرز گرديد  2اصلي بخش  -61مترمربع در قسمتي از پالك شماره  57/199  بمساحت

  هيئت اول مجيد اسالمي فرزند مصطفي هر يك در سه دانگ از ششدانگ يك بـاب سـاختمان بمسـاحت     0396ئت اول الهام آرين فرزند احمد و برابر راي هي 0395برابر راي شماره  -14
 رديدخمين خريداري از مالكيت مصطفي جاللي ورثه عليحسين جاللي محرز گ 2اصلي بخش -63فرعي از  154مترمربع در قسمتي از پالك شماره  112/131
خمـين خريـداري از     3اصلي بخـش  -10در قسمتي از پالك شماره   مترمربع 20/550هيئت اول محمدعلي شباني در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت   0866برابر راي شماره  -15

 محمدجواد طهماسيان محرز گرديد –مالكيت قاسم اكبري 
خمـين   5اصـلي بخـش   -2مترمربـع در قسـمتي از پـالك باقيمانـده      57484ري فرزند غالمعلي در ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت هيئت اول اسماعيل تهو 0908برابر راي شماره  -16

 محمدجواد طهماسيان محرز گرديد –قاسم اكبري   خريداري از مالكيت
 5اصلي بخـش   -2  مترمربع در قسمتي از پالك 86/77158ن مزروعي بمساحت هيئت اول محمدعلي طهماسيان فرزند محمدحسين در ششدانگ يك قطعه زمي 0904برابر راي شماره  -17

 محمدحسين طهماسيان محرز گرديد  خمين خريداري از مالكيت
نگ از ششدانگ يك قطعـه بـاغ   فرزند غالمعلي هر يك در سه دا  هيئت اول اسماعيل تهوري  0906هيئت اول محمدابراهيم تهوري فرزند غالمعلي و برابر راي  0905برابر راي شماره  -18

 .خمين خريداري از مالكيت كاظم اكبري محرز گرديد  5اصلي بخش  -2مترمربع در قسمتي از پالك شماره  56/69512  بمساحت
خمـين    5اصلي بخش - 4قسمتي از پالك مترمربع در  08/68283بمساحت   هيئت اول عليرضا طهماسيان فرزند علي محمد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 0867برابر راي شماره  -19

 رحمت اله سيه پوش محرز گرديد  خريداري از مالكيت
 5اصـلي بخـش   - 4مترمربع در قسمتي از پـالك   7/174510بمساحت   ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  هيئت دوم محمدعلي طهماسيان فرزند محمدحسين 0900برابر راي شماره  -20

 .محرز گرديد  مشاعي خودخمين خريداري از مالكيت 
خمـين   5اصلي بخـش  -35مترمربع در قسمتي از پالك  29/51767بمساحت   هيئت دوم محمود رضايي فرزند محمدرضا در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 0909برابر راي شماره  -21

 .خريداري از مالكيت مشاعي خود محرز گرديد
خمين خريـداري   6اصلي بخش -116مترمربع در قسمتي از پالك  88/154يزه رضايي فرزند غالمحسن در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت هيئت اول عز 0732برابر راي شماره   -22

 .از مالكيت سيدعلي رمضاني فرزند غالمحسين محرز گرديد
خمـين   6اصـلي بخـش   -60مترمربـع در قسـمتي از پـالك     7000رغداري بمسـاحت  هيئت دوم ناصرعلي ايرانشاهي فرزند علي ميرزا در ششدانگ يك باب م  0885برابر راي شماره  -23

 .خريداري از مالكيت مشاعي خود محرز گرديد
 آگهي اصالحي

عـرف محـل در قسـمتي از     يك قطعه زمين مزروعي با حقابه طبـق  سهم 70455سهم از  5/15222مترمربع معادل  70445مترمربع از  5/15222  معصومه ميرسعيدي در  0718برابر راي  -1
 .كه مساحت بدين وسيله اصالح مي گردد. خمين  5اصلي بخش  28پالك 

يك قطعه زمين مزروعي با حقابه طبـق عـرف محـل در قسـمتي از      سهم 70455سهم از  5/15222مترمربع معادل  70445مترمربع از  5/15222  ميرسعيدي در  سوسن  0719برابر راي  -2
 .كه مساحت بدين وسيله اصالح مي گردد. خمين  5خش اصلي ب 28پالك 

يك قطعه زمين مزروعي با حقابه طبـق عـرف محـل در قسـمتي از      سهم 5/55222سهم از  5/15222مترمربع معادل  5/55222مترمربع از  5/15222  آذر ميرسعيدي در  0713برابر راي  -3
 .صالح مي گرددكه مساحت بدين وسيله ا. خمين  5اصلي بخش  28پالك 

 28يك قطعه زمين مزروعي با حقابه طبق عرف محل در قسمتي از پـالك   سهم 70445سهم از  40000مترمربع معادل  70445مترمربع از  40000  فاضل ميرسعيدي در  0717برابر راي  -4
 .كه مساحت بدين وسيله اصالح مي گردد. خمين  5اصلي بخش 

 .كه مساحت بدين وسيله اصالح مي گردد. خمين  5اصلي بخش  28پالك   -5
روزنامـه    از طريـق   روز 15در دو نوبت به فاصله   فوق الذكر  نسبت به امالك  تمانها ي فاقد سند رسمي اين آكهيو ساخ  اراضي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 3به موجب ماده  - 

  مـاه   تـا دو  محـل  در و در روستا ها از تـاريخ الصـاق   انتشارآگهي  در صورتي كه اشخاص ذينفع به آراء اعالم شده اعتراضي داشته باشند بايد از تاريخ  و محلي ،آگهي و  كثير االنتشار
  نمايد و گواهي  به دادگاه عمومي محل  دادخواست  به تقديم  مبادرت تسليم اعتراض  از تاريخ  ظرف يكماه  معترض بايد. خود را به اداره ثبت اسناد تسليم و رسيد اخذ نمايند  اعتراض

قـانوني    در مهلـت   اعتراضي  اعالم ميدارد در صورتي كه. قطعي دادگاه است   ثبت موكول به ارائه حكم  اتاقدام در اين صورت. تحويل دهد   به اداره ثبت محل  تقديم دادخواست را
عـه  صدور سـند مالكيـت مـانع از مراج     .مالكيت مينمايد   به صدور سند  محل مبادرت  نكند اداره ثبت  محل ارائه  دادخواست به دادگاه عمومي  گواهي تقديم نگردد يا معترض  واصل

 .متضرر به دادگاه نيست
  1401/  9/   8  : نوبت اول  تاريخ انتشار

 1401/  9/  22  :تاريخ انتشار نوبت دوم   
 چوگريعلي  – مدير واحد ثبتي ثبت ملك خمين                 ش    -01/655

 

خبرهاازعالم علم

دوره پنهان بیماری ام اس چقدر است؟
ام اس، بیم��اری مزمنی اس��ت که عمدت��ا جوان��ان را درگیر می کند و 
 روندی رو به رش��د در جهان دارد.  بر اساس اعالم انجمن ام اس ایران، زنان 
دو تا س��ه برابر بیش از مردان درگیر این بیماری می ش��وند. زیرا بروز برخی 
بیماری های خود ایمنی در زنان بیش��تر اس��ت که هنوز دلیل آن مش��خص 
نیس��ت. گفته می شود ممکن اس��ت تاثیرات هورمون های زنانه در بروز این 

بیماری ها موثر باشد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  در عین حال در این بیماری عالئم 
بالینی بسته به اینکه کدام قسمت از سیستم عصبی درگیر می شود، متفاوت 
است؛ به طوری که ممکن است به صورت تاری دید یک چشم بروز کرده یا 
ب��ه صورت ضعف اندام ها یا ب��ه صورت اختالل تعادل و اختالل در حرکت یا 
به صورت اختالل ادراری خودش را نشان دهد. اگر این عالئم در فرد جوانی 
دیده ش��د و باالی ۲۴ س��اعت به طول انجامید، این فرد نیاز به مش��اوره با 

متخصص مغز و اعصاب دارد.
دوره پنهان بیماری ام اس متفاوت اس��ت. به طوری که ممکن اس��ت در 
برخی افراد برای ماه ها و س��ال ها پنه��ان بماند. در عین حال در برخی افراد 
ممکن اس��ت در شروع بیماری خودش را نشان دهد. این موضوع بستگی به 
این دارد که پالک التهابی در کجای مغز ظاهر می ش��ود. در برخی جا ها که 
بدون عالمتند، ممکن اس��ت هیچ عالئم بالینی نداش��ته باش��د و بیماری به 
صورت پنهان بماند. در عین حال زمان تش��خیص بیماری و اینکه در زمان 
تش��خیص بیمار در چه مرحله ای از بیماری قرار دارد، در درمان موثر است. 

هرچه تشخیص و درمان سریع تر انجام شود، بهتر خواهد بود.
  روند رو به رشد ام اس در جهان و ایران

بای��د توجه کرد که مهمترین معیار های تش��خیصی برای ام اس معاینه 
بالینی پزشک و قطعی کردن تشخیص از طریق ام آرآی است. گفته می شود 
که در کل دنیا بیماری ام. اس روند نسبتا رو به رشدی را دارد و افزایشی در 
بس��یاری از کشور های دنیا دیده شده و این بیماری روند رو به رشدی را در 
دنیا طی می کند. تعداد بیماران مبتال به ام. اس هم در کل دنیا افزایش یافته 
است. همچنین بنابر اعالم انجمن ام اس ایران، در کشور ما هم این روند طی 

دو دهه اخیر رو به افزایش بوده است.
  علت و درمان بیماری ام اس

تحقیقات بس��یاری در زمینه بیم��اری ام اس در کل دنیا در حال انجام 
است که این تحقیقات عمدتا درباره شناخت علت بیماری و در حوزه درمان 
آن اس��ت. در حوزه ش��ناخت بیماری به نظر می رس��د که یک عامل منفرد 
منج��ر به بروز این بیماری نمی ش��ود، بلکه مجموع��ه ای از عوامل ژنتیکی و 
محیطی که در راس آن ها یک عامل ویروس��ی اس��ت، موجب ایجاد بیماری 
ام اس می ش��ود. از طرفی در حوزه درمان عمدتا روند به س��مت اس��تفاده از 
دارو ه��ای پرقدرت تر برای کنترل بیماری اس��ت و همچنین دارو هایی که با 
عوارض کمتر، قدرت بیشتری داش��ته و سرکوب گر سیستم ایمنی هستند. 
باید توجه کرد که از آنجایی که بیماری ام اس، یک بیماری خود ایمنی است 
و سیستم ایمنی به صورت سرکش و مهار نشده بافت عصبی را مورد حمله 
قرار می دهد، عمده دارو ها تالش شان این است که سیستم ایمنی را سرکوب 

و تا حدودی مهار کنند.
از آن جایی که علت بیماری ام اس به صورت قطعی مشخص نیست، در 

حوزه پیشگیری توصیه جدی وجود ندارد.

ارتباط بین آسم و بیماری قلبی چیست؟
در  پ��الک  تجم��ع  و  الته��اب 
 ش��ریان های اف��راد مبت��ال ب��ه آس��م 
می تواند احتمال حمله قلبی یا س��کته 
را افزای��ش دهد. نتایج مطالعه منتش��ر 
شده در مجله انجمن قلب آمریکا نشان 
می دهد: افراد مبتال به "آس��ِم مداوم"، 
دچار س��طح باالتری از التهاب و تجمع 
پالک در ش��ریان ها هستند که به نوبه 

خود می تواند احتمال حمله قلبی یا سکته را افزایش دهد.
افراد مبتال به آسم با محدودیت هایی مواجه هستند که می تواند تنفس 
را س��خت کند و باعث سرفه بی پایان شود. بیماری آسم همچنین می تواند 
بر وضعیت قلب بیمار تاثیر بگذارد و احتمال سکته را افزایش دهد. به همین 

دلیل مهم است افراد مبتال به آسم از سالمت قلب خود مراقبت کنند.
با مرتب ورزش کردن، دوری از ش��رایط اس��ترس زا و پر تنش، پرهیز از 
اس��تعمال سیگار و مواد الکلی و اصالح ش��یوه زندگی میتوان عالئم آسم را 

کنترل کرد.
بین بیماری آسم و اختالالت قلبی-عروقی ارتباط مستقیمی وجود دارد. 
بیماران مبتال به آسم بیشتر احتمال دارد دچار حمله قلبی یا فیبریالسیون 
دهلیزی ش��وند. این باور وجود دارد که این ش��رایط بیشتر در نتیجه التهاب 

است.
به گفته پزش��کان هندی، این بیماران همیشه در معرض خطر بیشتری 
هس��تند چرا که معموال ناراحتی قفسه سینه ناش��ی از حمله قلبی با حمله 
آسم اشتباه گرفته میشود به همین دلیل آگاهی داشتن در مورد این عالئم 

مهم است.
  ضرورت رعایت سبک زندگی سالم

در مطالعات مختلف بر این نکته تاکید شده که بیماران مبتال به آسم به 
دلیل التهاب سیستمیک باال بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی 
و س��ایر بیماری های عروقی هس��تند. بنابراین، تغییر در سبک زندگی برای 
برخورداری از قلب س��الم مانند خودداری از مصرف اسید های چرب ترانس، 
گنجاندن میزان کمتری از چربی اشباع شده در رژیم غذایی و مصرف میزان 
بیشتری از میوه ها و سبزیجات برای بیماران مبتال به آسم بسیار مهم است.

  دوری از شرایط استرس زا و ورزش کردن
افراد مبتال به آس��م باید روزانه ورزش کنند. هرچند، گنجاندن حرکات 
ورزش��ی در برنامه روزانه باید پس از مش��ورت با پزشک و با راهنمایی مربی 
تناس��ب اندام انجام شود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که ورزش 
در ش��رایط آب و هوایی نامناسب توصیه نمیشود. همچنین استعمال سیگار 

می تواند وضعیت بیمار را تشدید کند.
به گزارش هندوستان تایمز، عالوه بر این، بیمار باید با انجام تکنیک هایی 
مانند یوگا و مدیتیشن استرس را از خود دور کند تا قلب و ریه ها در بهترین 
حالت خود باش��ند. همچنین ضروری است که فرد حداقل ۸ ساعت در روز 

بخوابد.
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