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با ماسك موزپوستتان
چروكنمیشود

دوزبانه ها
باهوش ترند

خطر بزرگي لوزه سوم

موز ميوهاي اس��ت ك��ه خاصيت ضد
چ��روك فوقالعادهاي دارد تا جايي كه
ميتوان گفت ي��ك داروي ضدچروك
اس��ت ،با اس��تفاده از يك روش خيلي
ساده ميتوانيد يك ماسك مؤثر براي
پوستتان تهيه كنيد.
دكترسوزان سروري ،مشاور پوست و مو و زيبايي در زمينه تهيه اين ماسك
ب��ه «ايران» ميگويد :ميزان يك چهارم يك موز را در اندكي آب قرار دهيد تا
زماني كه حالتي خامه مانند پيدا كند ،س��پس آن را روي پوس��ت صورتتان
بمالي��د و به مدت  15تا  20دقيقه روي پوس��ت نگهداريد ،بعد از مدت زمان
توشو دهيد ،وقتي
گفته شده ميتوانيد صورت خود را به آرامي با آب ولرم شس 
ماسك از روي پوستتان پاك شد ،فوري پوست خود را با آب سرد هم بشوييد
و در آخر صورت خود را با حوله به آرامي خشك كنيد.

ســالمتو زیــبایی

طوالني شدن زمان عفونت گوش مياني در اثر بزرگي لوزه سوم منجر به كاهش شنوايي
در كودكان و آسيب به عصب شنوايي و احتماالً كاهش دائمي شنوايي ميشود.
دكتر امير آبزاده ،متخصص گوش ،حلق و بيني در گفتوگو با ايس��نا با بيان مطلب
فوق ميگويد :هر چه فرد به سمت بلوغ پيش ميرود ،نقش لوزه سوم در سيستم ايمني
بدن كمتر ميش��ود؛ با اين حال اين توده لنفاوي بويژه در كودكان  2تا  6س��ال ميتواند
مش��كالتي براي بدن ايجاد كند .التهاب اين توده در كودكان موجب س��رماخوردگي مكرر و ترشحات بيني ،اختالل تنفس از راه بيني
بخصوص خروپف كردن در خواب و فشار بر گوش مياني به علت بسته شدن شيپور استاش و در نهايت عفونت گوش مياني ميشود.
به گفته او ،شايعترين دليل التهاب لوزه سوم ،سرماخوردگي است .سرماخوردگي معمولي ميتواند توده لنفاوي را بزرگتر كند و بزرگ
ش��دن اين توده موجب ايجاد ترش��حات چركي از بيني ،سينوزيت و عفونت گوش مياني ميشود .اين عوارض بيشتر در كودكان اتفاق
ميافتد و اگر با دارودرماني رفع نشد ،لوزه سوم بايد عمل شود.
اين متخصص گوش ،حلق و بيني ميافزايد :بهترين زمان براي برداشتن لوزه سوم ،سالهاي كودكي و سن  2تا  6سالگي است .ايجاد
التهاب در لوزه سوم در بزرگسالي و منجر شدن آن به عفونت گوش مياني ،به سادگي اين عفونت در كودكان نخواهد بود ،التهاب لوزه
سوم در بزرگساالن ،غيرطبيعي و هشداردهنده است و مشكوك به وجود تومورهايي در اين ناحيه خواهد بود.

مطالعات جديد نشان ميدهد افرادي
که ب��ه دو زبان صحبت ميکنند ماده
خاکستري بيشتري در ناحيه کنترل
اجرايي مغز دارند.به گزارش مهر ،تصور
مردم در گذش��ته مبني بر اين بود که
دوزبانگي نقطه ضعف اس��ت و به دليل وج��ود دو واژگان متفاوت باعث تأخير
رش��د زبان در کودکان ميشود .با اين حال ،بعدها نش��ان داده شد که افراد دو
زبان��ه در فعاليت هايي که نياز به توجه ،مهارت و حافظ��ه کوتاه مدت دارد ،در
مقايسه با تک زبانهها عملکرد بهتري دارند .به عبارت ديگر ،افراد دو زبانه«کنترل
اجرايي» بهتري نسبت به تک زبانهها دارند.براساس مطالعه جديد که حجم ماده
خاکستري را بين افراد دو زبانه و تک زبانه مورد بررسي قرار داده است ،مشخص
شد که مواجهه با دو زبان و نياز فزاينده به کنترل شناختي در کاربرد مناسب آنها
منجر به افزايش سطح قشر خاکستري مغز در افراد دوزبانه ميشود.

ديابت کودکان مادرزادي نيست

لزوم استفاده از محصوالت غذايي
ارگانيک در سبد غذايي
طاهره اسدي

نکته

سبزيکاري در
مناطق شهري عالوه
بر اينکه به زيبايي
شهر و همچنين به
تازه شدن هوا کمک
ميکند ميتواند
سرگرمي خوبي براي
کودکان باشد و حس
مسئوليتپذيري را
نيز در آنها تقويت
کند

نتايج تحقيقات پژوهش��گران نش��ان داده ک��ه محصوالت
کش��اورزي و دامي ارگانيک توانستهاند ،ايمني محصوالت
دامي و کشاورزي موجود را زير سؤال ببرند.
به گزارش «ايران» از پايگاه خبري هلث ،مطالعات نشان داده
اس��تفاده از آفت کشها و مواد شيميايي گوناگون در تهيه
محصوالت غذايي غيرارگانيک ،ميتواند انواع و اقسام بيماريها
و س��رطانها را براي ما به ارمغان بياورد .محققان دانش��گاه
صنعتي گليچ تحقيقات گستردهاي درخصوص مواد غذايي
ارگانيک انجام دادهاند و به اين نتيجه رس��يدهاند محصوالتي
که در خاک امن يا همان خاکهايي که در حد متعارف سموم
و آفتک��ش دارند ،رش��د کردهاند ،محصوالت کش��اورزي
ارگانيک هس��تند و فرآوردههاي دامهايي که در نگهداري و
رش��د آنها از هورمونهاي رشد استفاده نش��ده و انواع واقسام
آنتي بيوتيکها را به دامها تزريق نکرده باشند ،محصوالت دامي
ارگانيک ناميده ميشوند .نتايج تحقيقات نشان داده است که
مصرف مواد غذايي ش��يميايي معموالً عوارض زيادي براي
مصرفکنن��دگان دارد که از مي��ان آنها ميتوان به کاهش
رش��د مغز ،ضخيم ش��دن ديواره سيس��تم گوارش ،خطر
ابت�لا به س��رطانهاي خاص و
اختالالت رفتاري کودکان اشاره
ک��رد .از اين رو محققان بر توليد
گس��ترده محص��والت غذاي��ي
ارگانيک و اس��تفاده از اين مواد
غذاي��ي تأکيد دارند تا غذايي که
مصرف ميشود عالوه بر داشتن
ارزش غذايي باال ،از هر گونه ماده
شيميايي مضر عاري باشد.
ب��ر اس��اس نتايج ي��ک پژوهش
ويتامينه��ا،
اروپاي��ي،
آنتياکس��يدانها و اس��يدهاي
چرب موجود در مواد غذايي ارگانيک بس��يار بيش��تر از مواد
غذايي غير ارگانيک اس��ت.براي مثال ويتامينها و اسيدهاي
چرب موجود درشيرهاي ارگانيک به ميزان  70درصد بيشتر
از شيرهاي غير ارگانيک است.
يکي ديگر از مزيتهاي محصوالت غذايي ارگانيک اين است
که با حذف اثرات منفي کودهاي شيميايي خدمت بزرگي به
محيط زيست ميکنند .کش��اورزان توليد کنند ه محصوالت

ارگاني��ک براي حاصلخيزي زمينش��ان به ج��اي کودهاي
شيميايي از کودهاي ترکيبي کمک ميگيرند .همين کار هم
باعث کاهش ضايعات ميشود.
نتاي��ج پژوهشها نيز نش��ان ميدهد ترکيبات نامناس��ب و
مضري مانند فلزات س��نگين و باقيماندههاي آفتکشها در
محصوالت ارگانيکي به ميزان کمتري وجود دارند .البته اين
بدان معني نيست که محصوالت غذايي غير ارگانيک به طور
کامل مضر و آسيبرسان هستند و نبايد مصرف شوند .بلکه
در هر حال بدن ما به ميوه و سبزيجات زيادي نياز دارد و بايد
ويتامينه��اي مورد نيازم��ان را از طريق خوردن همين مواد
غذايي تأمين کنيم.در حال حاضر محصوالت غذايي ارگانيک
ش��امل انواع ميوهها ،سبزيها ،غالت ،حبوبات ،گوشت گاو و
گوسفند ،شير ،گوشت مرغ و تخممرغ ،عسل و دهها محصول
کش��اورزي و دامي در سراسر دنيا به ش��کل ارگانيک توليد
ميشود که البته اين محصوالت گرانتر از محصوالت مشابه
خود هستند.
يکي از توصيههاي مهم و کاربردي کارشناس��ان اس��تفاده از
محصوالت ارگانيکي اس��ت که براحتي و ب��دون افزايش بار
مالي ميتوان آنها را تهيه کرد .به عنوان مثال سبزيکاري در
مناطق ش��هري عالوه بر اينکه به زيبايي شهر و همچنين به
تازه ش��دن هوا کمک ميکند ميتواند سرگرمي خوبي براي
کودکان باش��د و حس مسئوليتپذيري را نيز در آنها تقويت
کندحتي ميتوانيد در فضاه��اي کوچک آپارتمان ،برخي از
اي��ن محصوالت را براي مصرف خود و خانواده پرورش داده و
از آن استفاده کنيد .براي مثال تنها تهيه يک گلدان کوچک
و چند بس��ته بذر سبزيجات ميتواند گامي بزرگ براي تهيه
محصوالت کشاورزي ارگانيک در خانه باشد.
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ضــــربان

كرفس سرشار از ويتامينهاي مختلفي از جمله ويتامين آ ،ب و ث است و امالح موجود در اين ماده غذايي
ميتواند مكمل خوبي براي زيبايي پوس��ت و مو باش��د .كرفس حداقل هش��ت تركيب ضدسرطان دارد و از
رش��د تومورهاي سرطاني پيش��گيري ميكند .خوب است بدانيد كه ملين خوبي است و براي درمان يبوست
داروي گياهي مؤثري به ش��مار ميرود ،افرادي كه مبتال به يبوست هستند ،بهتر است در اين فصل خوردن
كرف��س را فرام��وش نكنن��د .همچنين با مصرف آب كرف��س ميتوانيد تا اندازه قابل توجه��ي بر اضافه وزن
خود غلبه كنيد.

انحراف زانو ،بيماري دخترانه

پسوريازيس را بيشتر بشناسيم
فق��ط دو م��اه از به دنيا آمدن س��ينا
مهسا قوي قلب
کوچولو ميگذش��ت ،در طول اين دو
ماه از ش��ير مادر تغذيه ميشد .سينا
پسري س��رحال و قوي بود ولي چند
مــــهارت
روزي ب��ود ک��ه بداخالق��ي ميکرد،
ســـالمت
گريههاي بيدليل و نق نقهاي شبانه
کم کم داش��ت اعصاب مادر را به هم
ميريخت.
يک روز ک��ه مادرش در حال بازي
و خنداندن سينا بود ناگهان چشمش
به داخ��ل دهان نوزادش افتاد؛ اليهاي
س��فيد رنگ روي زبان و حتي داخل
ده��ان ن��وزادش را پوش��انده بود اول
فکر کرد که س��ينا برف��ک گرفته ولي
دكتر روشنک سعیدی
با مراجعه به پزش��ک متوجه ش��د که
متخصص پوست و مو
بيماري خودش کم کم در حال انتقال
به فرزندش اس��ت ،متأسفانه مادر سينا سالها بود که با بيماري
پسوريازيس دست و پنجه نرم ميکرد.
دکترروشنک سعيدي ،مشاور پوست و مو با اشاره به اينکه
اين بيماري ميتواند در تمام نقاط بدن ظاهر شود ،ميگويد:
پسوریازیس ،بیماری پوستی شایعی است که در آن سلولهای
پوس��ت چرخه طبیعی زندگی خود را از دس��ت م��ی دهند ،اين
بيماري باعث افزایش س��رعت ساخت سلول های سطحی شده و
پالکهای نقره ای که بسیار ضخیم و گاهی خارش دار هستند به
وجود می آورد بيماران مبتال عالوه بر خارش ممکن است از قرمز
شدن و دردناک بودن سطح پوستشان نيز شکايت کنند.
بروز عالئم پس��وريازيس بیش��تر در ناحیه پوست سر ،آرنج و
زانو اس��ت ،چنانچه این بیماری با ورم مفاصل همراه باشد فرد
دچار از کارافتادگی می شود.
پسوریازیس چه عوارضي دارد؟
ب��ه گفته اين مش��اور پوس��ت و م��و ،تکه ه��ای قرمز روی
پوس��ت با فلس های نقره ای ،نقاط کوچک پوسته پوسته شده،
مفاصل متورم وس��فت ،پوست خشک و ترک خورده و در برخي
م��وارد همراه با خونریزی و هم چني��ن ناخنهايي که بهصورت
غيرطبيع��ي ضخيم ش��دهاند ،از عوارض اين بيماري هس��تند؛
ش��ایعترین نوع اين بیماری ،پس��وریازیس پالکی اس��ت و 90
درصد افراد مبتال ،دچار این نوع هس��تند ،نش��انه های اين نوع
پسوريازيس ،جراحت پوست و زخم پوستی خشک و قرمز است
و نواح��ي مختلف پوس��ت با فلس های نقره ای رنگي پوش��یده
می شود.
این بیماری می تواند در همه جای بدن ظاهرش��ود اما اکثراً
در ناحیه زانو و همچنين پوست سر بروز می کند .پالکها می
توانند خشک باشند و پوست در فواصل مختلف حتي می تواند
تکه تکه شود و خونریزی کند.
دکترس��عيدي با اش��اره به اينکه پس��وریازیس پوس��ت سر،
بخشهایی از پوست سر را درگیر می کند بيان ميدارد :پوست
سر شدیداً خارش دار می شود و در موارد شدید می تواند باعث
ری��زش مو ش��ود ولی با درم��ان بهبود می يابد ،ن��وع ديگر اين
بيماري ،پس��وریازیس ناخنی اس��ت که تعداد زيادي از بيماران

ویزیت

مبتال به پسوريازيس به آن دچار هستند ،این بیماری می تواند
باعث س��وراخ شدن ناخنها یا رش��د بیش از حد و از بین رفتن
رنگ ناخنها ش��ود و گاهی باعث جدا ش��دن ناخن نيز خواهد
شد ،اين بيماري ميتواند به صورت قطرهاي نيز بروز کند ،بدين
صورت که نقاط کوچک ش��بیه قطره روی قفس��ه سینه ،دست
و پا و پوس��ت س��ر ایجاد می ش��ود ،در نوع ديگ��ر اين بيماري
ميتوان به پس��وريازيس معکوس اش��اره کرد ک��ه در آن اکثراً
ناحیه زیربغل وزیرپستان و اندام تناسلی و کشاله ران درگیر می
شود و تکههای نرم وقرمز به وجود می آورد ،این بیماری خاص
افراد چاق است و با عرق و مالیدن بدتر می شود.
ش��ايان ذکر اس��ت ،اين بيماري ،گاهی پس چند روز از بین
میرود و دوباره بعد از مدتي باز ميگردد ،این بیماری اکثراً بعد
از یک عفونت گلو در کودکان بهوجود می آید.
براي مبارزه با بيماري چه بايد کرد؟
به اعتقاد اين مشاور پوست و مو استفاده از مرطوب کنندهها
بعد از حمام کردن بس��يار کمک کنن��ده خواهد بود ،البته الزم
اس��ت بدانيد که اس��تحمام روزانه باعث نرم ش��دن پالکهاي
پس��وريازيس و برداشته ش��دن نقاط و تکه های خشک از روی
پوست خواهد شد ،در ضمن هوای سرد باعث شدت پيدا کردن
بیماری میشود ولي در فصل تابستان که نور خورشيد به پوست
میتابد عالئم بيماري هم کاهش خواهند يافت ،توصيه ميشود
در فصل زمستان از دستگاههای بخور گرم در منزلتان استفاده
کنيد.
دکترس��عيدي در خاتمه توصيه ميکند :بهتر است اشخاص
مبتال به پسوريازيس از کشيدن سيگار و مصرف الکل خودداري
کنند و رژيم غذايي مناس��بي داش��ته باشند ،برای پیشگیری از
آس��یب به ناخنها هم آنها را کوتاه نگ��ه دارند و حتماً پیش از
خروج از منزل دس��تکش بپوش��ند .البته بايد يادآور ش��وم که
لیزردرماني های مکرر نيز میتواند تا حدي اين بيماري را کنترل
کند و در نهایت اس��تفاده از کورتونها و کورتیکواستروئیدها در
درمان این بیماری مؤثر هستند.

زني  28س�اله هس�تم که از کودکي به ديابت
مبتال بودم .ه�م اکنون در ماه چهارم بارداري
ق�رار دارم و ترس از به دنيا آوردن نوزادي مبتال به
دياب�ت همه زندگ�ي مرا فرا گرفته اس�ت .لطف ًا مرا
راهنمايي کنيد؟
دیابت بيماري مادرزادی نیست .تعداد نوزاداني که با دیابت
به دنیا می آیند به قدری کم است که به چشم نمیآید .در
چنين شرايطي بهتر است والدين نگرانی از دیابت مادرزادی
را از ذهنشان دور کنند .دیابت معموالً اکتسابی است و در
س��نین بعد از نوزادي فرد را مبتال ميکند .دیابت نوع یک
که عموماً دیابت کودکی و نوجوانی است اغلب در سنين 8
تا  10سالگی نمايان ميشود.
البته گاهي هم در سنین پایینتري مانند  15ماهگي يا 2
سالگي هم ديده ميشود اما اين کودکان در هنگام تولد به
ديابت مبتال نبودند.
در واقع بايد گفت ابتال به این نوع دیابت ارتباطی به سابقه
خانوادگی و ش��یوه زندگی فرد ندارد زيرا ديابت نوع يک،
بیماری خود ایمنی اس��ت که در آن دس��تگاه ایمنی بدن
دچار اختالل می شود و به جای اینکه با ویروسها ،انگلها
و باکتریه��ا بجنگد به س��لولهای خودی ،حمله ميکند.
گاهي دس��تگاه ايمني به پوس��ت حمله م��ی کند و باعث
ایجاد لوپوس می شود و گاهي هم به سلولهای انسولین
س��از لوزالمعده حمله میکند و ف��رد دچار دیابت نوع يک
میشود.
گاهي بعد از ابتال به یک بیماری ویروس��ی مانند آبلهمرغان
یا س��رماخوردگی ،ماش��ه حمله ایمنی کش��یده میشود و
دستگاه ایمنی به اشتباه به سلولهای انسولین ساز که شبیه
ویروسها هستند ،حمله می کند .دیابت نوع يك راهی برای
پیشگیری ندارد و درمان آن تنها تزریق انسولین است.

چرخش پا عارضهاي اس��ت كه كودكان از بدو تولد مستعد
ابتال به آن هس��تند .اين عارضه كه عل��ل فيزيولوژيكي يا
ارثي دارد ،بيشتر در دختران ديده ميشود .دكترفرهنگ
غنيپور در گفتوگو با فارس ميگويد :چرخش پا در اغلب
كودكان از بدو راه رفتن ش��روع ميشود .كودكان مبتال به
اي��ن عارضه پا را به بيرون يا داخل ميگذارند .عضو انجمن
ارتوپدي اطفال ميافزايد :علل ايجاد چرخش پا فيزيولوژيك
يا ارثي است .در صورتي كه اختالل فيزيولوژيك باشد تا 5
 4سالگي با ورزش اصالح ميشود بنابراين ،اين عارضه درمراحل اوليه با ورزشهاي س��اده ،فيزيوتراپي و كاردرماني
قابل درمان اس��ت .دكتر غنيپور اظهار ميكند :اگر عارضه
چرخش پا ادامه يابد بايد بررس��ي شود .بررسي اين عارضه
با عكس��برداري و سيتياسكن
از گردن و اس��تخوان ران انجام
ميش��ود كه طي آن مش��خص
ميش��ود عارض��ه عضالن��ي يا
اس��تخواني اس��ت .اگر بيماري
عضالني باشد با ورزش ميتوان
آن را اص�لاح ك��رد اما چنانچه
عارض��ه پ��ا اس��تخواني باش��د
متأس��فانه با ورزش قابل اصالح
نيست و بايد در سنين  9تا 12
سالگي جراحي شود.

نقطه و خط

قایمباشک

اين بازي سرگرمكننده تمريني است براي اينكه از كودك
خ��ود بخواهيم تا نقطهها را به ترتيب ش��ماره يا حروف به
يكديگر متصل كند و در نهايت شكل به دست آمده را رنگ
كند .اين بازي همچنين تمريني است تا كودك در هنگام
بازي شمارش اعداد با حروف را نيز ياد بگيرد.

