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تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر وحید کالنی
متخصص طبدردوعضوانجمنجهانیطبسوزنی

سالمت

آیا در الپاراسکوپی سنگ صفرا ،کیسه صفرا
نیز در آورده می شــود یا فقط سنگ داخل آن
درآورده می شود؟
در جراحی کیســه صفرا با هرروشــی ،خود کیسه
صفراهمبرداشتهمیشود.
آیاطبسوزنیبرایدرمانبیماریهایپوستی
مانند ویتیلیگو کــه یک بیماری خــود ایمنی
است ،راه حل یا درمان خاصی دارد؟
طب ســوزنی بر این بیماری تاثیر خوبــی دارد و در
چندجلسهاولمتوجهبهبود آنخواهیدشد.
آیا طب ســوزنی در جوان ســازی پوست تاثیر
دارد؟
بلهانجامطبسوزنیباعثتحریکپوستوکالژن
سازیودرنهایتجوانسازیپوستمیشود.

سالمت

مهین رمضانی  -خبرنگار

خبرگزاری فارس با گذاشتن ویدئوی یکی از قهوه خانه ها و تصویری
محوشده ،جوانی را نشان می دهد که ادعا می کند با زدن چند
پک قلیان با ترکیب خاص ،حالت سرخوشی پیدا می کند که قابل تصور نیست.
یکی از افراد که اطالع بیشتری از محتویات قلیان داشت ،مدعی می شود این
قلیان ترکیبی از گاز نیتروژن ( )N2Oو اکسیژن است که استنشاق آن باعث عوض

جوزف پریســتلی ،شیمی
دان انگلیســی برای اولین
بــار در ســال  1775گاز
شادی را تولید کرد.اکسید
دی نیتــروژن در دمــای
اتــاق بیرنگ اســت و قابل
اشتعالنیست.

تازه ها
آدامس جویــدن  ۱۰۰میلیــون باکتری را از
بین میبرد؟
بررسیهای جدید حاکی از آن است که آدامس
جویدن به مدت  10دقیقه میتواند حدود 100
میلیون باکتری یا  10درصد از میزان میکروب
های بزاق دهان را از بین ببرد.
متخصصــان هلنــدی بــه بررســی نقــش تاثیــر
جویدن آدامــس در از بیــن بــردن باکتریهای
دهان پرداختند.
در این بررسی از تعدادی شرکت کننده خواسته
شد در مدت زمان  30ثانیه تا  10دقیقه آدامس
بجونــد .پــس از آن ،نمونه آدامس جویده شــده
مورد مطالعه قرار گرفت و مشــخص شــد حدود
 100میلیــون باکتــری روی هــر یــک از ایــن
نمونهها وجود دارد.
همچنین آشــکار شــد تعــداد ایــن باکتریها با
افزایــش مــدت زمــان جویــدن آدامس بیشــتر
میشود.
منبع:بنیادژنتیک

عوارض جانبی گاز خنده آور
گاز خنده آور که به گاز شادی نیز مشهور است،
ترکیبــی شــیمیایی اســت کــه مونوکســید دی
نیتروژن نام دارد (.)N2O
ایــن ترکیــب بویــی خــوش و طعمــی
شیرین دارد.
گازخنده آور یا اکسید نیتروژن ،کار
بردهای مختلفی داردو استفاده از
آن به عنوان یــک آرام بخش
بالینی به ویژه در درمانهای
دنــدان پزشــکی بســیاررایج
است.
استفاده های متنوع
اکســید نیتــروژن در موتورموشــک
به عنوان اکســید کننده قــوی به کار

آشپزی

ساالدنخودفرنگیوتخممرغ

غ

ذای

اص

لی

نخودفرنگی 500-گرم
ترخونخردشده 2-تا 3قاشقغذاخوری
خیارشور 150-گرم
تخممرغ 5 -تا 6عدد
روغنزیتون 3-تا 4قاشقسوپخوری
آبلیمویاسرکه 3  -تا 4قاشقسوپخوری
سسمایونز-یکسومتایکدوملیوان
فلفلسیاه -بهمیزانالزم

تخممرغهاراآبپزکنید،بهطوریکهکامالسفتشوند.
اگر از کنسرو نخودفرنگی استفاده نمی کنید ،باید آن را آب پز
کنید.
برای این منظور نخودفرنگی را در یک قابلمه بریزید و مقداری
آببهآناضافهکنیدتاسطحنخودفرنگیرابپوشاند،سپسروی
حرارتمالیمشعلهاجاقگازقراردهیدتابپزد.
پس از پخت ،نخودفرنگی را در آبکش بریزید و صبر کنید تا آب
اضافهآنبرود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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خیارشوررارندهدرشتبزنیدیاریزخردکنید.
نخودفرنگیرابهخیارشوراضافهکنید.
تخم مرغهای آب پز شده را پوست بگیرید و رنده درشت کنید و
سپسبهساالدبیفزایید.
سسمایونز،فلفلسیاهوآبلیمورابایکدیگرمخلوطکنید.
سس به دست آمده را به ســاالد اضافه کنید و به آرامی ساالد را
همبزنید.ساالدآمادهاستومیتوانیدآنراسروکنید.اینغذارا
میتوانیدبهصورتساندویچنیزسروکنید.

میرود؛ همچنین این ترکیب قدرت خروجی
(توان) موتورهــای حرفهای را در مســابقات
موتور ســواری افزایــش میدهد .ایــن ماده،
نوعی افزودنی خوراکی تأیید شــده است که
به شکل اسپری آئروسل استفاده میشود .از
اکسید نیتروژن در پر کردن بستههای چیپس
و دیگر تنقالت نیزاستفاده میشود.
مخدر توهم زا!
امروزهازاینترکیب،درمقاصدتفریحیبهعنوان
نوعی ماد ه مخدر توهم زا استفاده میشود.
استفاد ه دارویی
کاربرد دارویی گاز خنــد ه آور با مصارف صنعتی
آن بســیار متفاوت است و در پزشــکی ،بر اساس
خــواص ضــد درد و بیحــس کننــد ه آن بــه کار
یرود.
م 
معمو ًال دندان پزشــکان این گازرا بــه عنوان آرام
بخش برای بیمار تجویز میکننــد .خالص آن را
نمیتوان برای مدت طوالنی اســتفاده کرد چرا
کــه موجب کمبــود اکســیژن می شــود و ممکن
اســت باعث بیهوشی یا مرگ هم شــود .به این
دلیل در کاربرد بالینی ،اکســید دی نیتروژن با
اکسیژن ترکیب میشود تا طول زمان استفاده از
آن به گونهای بیخطر افزایش یابد.بیمارممکن
است درمراحل اولیه احساس سبکی و سرگیجه
کند.میزانآرا مبخشیبهغلظت ومدتتجویزآن
بســتگی دارد .اولین مرحل ه اثر دارو با احساس
گز گز در دســتها و پاها همراه اســت؛ به دنبال
آن ،حس گرم شــدن به بیمار دست میدهد که
ایــن مرحلــ ه دوم اســت .در مرحل ه ســوم ،بیمار
احساس سبکی و شناور بودن دارد و نوعی حس

شدن حال وهوای مصرف کننده می شودو اسم تجاری آن گاز خنده آوراست و
برای آن فوایدی همچون درمان سردرد ،شادی آور بودن و ضد افسردگی و ....را
برمی شمارد.به همین بهانه در مطلب امروز به بررسی عوارض گازهای خنده آور
می پردازیم و در ادامه نظر متخصص بیهوشی را درباره این شیوه مصرف نادرست
جویا می شویم:

سرخوشــی را تجربه میکنــد .بیمــار در مرحل ه
چهارم حالت خواب آلودگی دارد و قادر به تکلم یا
حرکت نیست .اگر مقدار بی هوش کننده ،بیش
از حــد معینی باشــد اولین اثر جانبــی آن حالت
تهوع است.به واسطهاستنشــاق بیش ازحد این
گاز ،ممکن است سرعت دم و بازدم کم شود و این
باعث میشــود میزان هوای ورودی به شــشها
کاهش یابد .همچنین کمبود اکسیژن میتواند
منجــر به آســیب مغزی شــود.عالوه بــر عوارض
جانبی کوتاه مدت  ،اســتفاد ه مکرر از گاز خنده
آور (دوز متوســط یا زیاد) ممکن است باعث بروز
عوارض جانبی طوالنی مدت شود .این عوارض
عبارت اســت از آســیبهای عصبی ،اختالالت
ت و پا و نداشتن تمرکز.
حرکتی ،بیحسی دس 
زنان باردار ،افــراد مبتال به آســم و بیماریهای

تنفسی و فشار خون ریوی و همچنین مبتالیان
به عفونت گوش میانــی ،بیماری تراکــم زدایی
یا شکســتگی دندهها باید از مصــرف گاز خنده
آور اجتناب کنند .افراد مبتال به فنیل کتونوری
(نوعــی اختــال ژنتیکی) نیــز نبایــد از این گاز
استفاده کنند.
ترکیب الــکل و گاز خنده آور نیــز میتواند برای
مصرف کننده مضر باشد .کسانی که این گاز را
همراه مواد مخدر دیگر مصرف میکنند ،ممکن
اســت دچار عــوارض جانبــی مهلک آن شــوند.
افرادی که از داروهای ضد افســردگی استفاده
میکنند نیز مجاز به مصرف این گاز نیستند.
اگــر گاز خنــده آور بــه مــدت طوالنی اســتفاده
شود ،ممکن است تولید ســلولهای خونی مغز
استخوان را مختل کند.

دکتر مهدی فتحی| دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و هیپنوتیزم درمانگر بین المللی ایران

در پزشکی گازاکسید نیتروژن(  ) N2Oنقش هوشبری دارد و عملکرد آن به گونه ای
است که از طریق ریه جذب خون می شود و با تاثیر بر مغز ،اثر آرام بخشی و انفکاک
ذهنی ایجاد می کند که ممکن است با حالت سبکی سر ،خنده وتهوع همراه باشد و
در هر کسی تظاهر خاصی دارد و به هیچ وجه دارویی نیست که درخارج ازاتاق عمل و
بدون صالحدید و تجویز متخصص مصرف شود .مصرف آن باعث افزایش فشارخون
به ویژه فشارخون شریان ریه و فشار مغز و مشکالت ذهنی و روانی می شود  .این دارو
در ترکیب با داروهای استنشاقی دیگر که برای بیهوشی استفاده می شود ،اثر آن ها
را کم می کند اما به هیچ وجه مصرف آن به افراد عادی توصیه نمی شــود و حتما باید
درشرایط تحت کنترل استفاده شــود زیرا مصرف آن بدون همراهی با اکسیژن می
تواند به مرگ منجر شود .

