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تغذیـــه صحیـــح ،ســـالم و ایمـــن
راهــکار
ارتباطـــی تنگاتنـــگ بـــا تقویـــت یا
سـالمت
تضعیـــف سیســـتم ایمنـــی بدن و
در یک کالم سالمت انســـان دارد .از اینرو انتخاب رژیم
غذایی مناســـب همـــواره مورد توجه متخصصـــان قرار
گرفتهاست.
بهگزارش ســـیانان ،یکی از راههای ســـالم زیســـتن
استفاده از رژیم غذایی گیاهی است .براساس آخرین
تحقیقات صورت گرفته ،ایـــن رژیم غذایی در تنظیم
کلســـترول و افزایـــش انرژی نقش داشـــته و ریســـک
ابتال به برخی بیماریها نظیر چاقی ،فشـــار خون باال،
بیماریهای قلبی و عروقی ،دیابت نوع  2و سرطان را
کاهش میدهد .شارون پالمر ،یکی از اعضای این تیم

تحقیق میگوید :استفاده نکردن از گوشت حتی برای
یک روز در هفته هم میتواند تغییراتی چشـــمگیر در
بدن انســـان ایجاد کند .حقیقت این است که استفاده
بیش از اندازه از گوشـــت قرمز با افزایش خطر ابتال به
برخی بیماریها مرتبط است بنابراین سعی کنید در
سبد غذایی خود حبوبات ،غالت ،آجیل ،سبزیجات و
میوهها را بیشتر بگنجانید و گوشت بویژه گوشت قرمز
را کمتـــر مصرف کنیـــد .وی ادامه میدهـــد :غذاهای
گیاهی با خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی خود به
افزایش ویتامینها ،مواد معدنی و چربیهای ســـالم
در بدن انســـان منجرمی شـــوند .پالمر تأکید میکند:
میتـــوان در تهیه برخی غذاها ماننـــد الزانیا با حذف
گوشت و پنیر از ســـبزیجاتی مانند کلم بروکلی ،فلفل

تسکین دهنده
دل درد

و ســـایر ســـبزیجات اســـتفاده کرد .این محقق معتقد
است با تجربه غذاهای جدید گیاهی عالوه بر تضمین
ســـامت بـــدن میتـــوان تنوع ســـفره غذایی خـــود را
گسترش داد.

یک متخصص اورولوژی:

مراقب مسیر حساس نخاع تا کلیهها باشید
مــهارت
سـالمت

درد گوش را جدی بگیرید

فریب شامپوهای ضد ریزش را نخورید

تحقیقات انجام شـــده در حوزه بهداشـــت روان نشـــان
نســـخه
داده بیشـــتر افراد جامعـــه در طول زندگـــی خود حتی
سـالمت
بـــرای یک بار هم که شـــده به چالش فکـــری ریزش مو
دچار میشـــوند .روانشناســـان معتقدنـــد از آنجایی که ریزش مـــو با ایجاد
تفاوت در ظاهـــر افراد پیامدهای ناخوشـــایند رفتاری-اجتماعی به همراه
دارد ،این چالش فکری منطقی بهنظر میرسد.
یک شـــرکت تحقیقی دارویی توانســـته با انجام پژوهشهایی در زمینه
ریزش مو و طاســـی به اطالعات جالبی دســـت یابد .برای مثال نتایج این
تحقیقات نشـــان داده حـــدود  40درصد از ایرانیان به مشـــکل ریزش مو و
طاســـی مبتال هســـتند و جالبتر اینکه ریزش مو برای  44درصد مردان و
 32درصد زنان مسأله ساز شده است.
از سوی دیگر تحقیقات این شـــرکت نشان داده که تنها  44درصد افراد
جامعه موی سالم دارند و در مقابل سالمت موی  56درصد دچار مشکل
شـــده است .محققان این شرکت مســـائل ژنتیکی و موروثی را دلیل عمده
ریزش موی ســـر در ایران ،عنـــوان میکنند و معتقدند ریـــزش مو بیماری
نیســـت و درمانی ندارد اما برخی از شامپوها و تونیکهای حاوی ترکیبات
کمپلکـــس کافئین میتوانند ریـــزش موی ارثی را تا حـــدودی کنترل کنند.
از ایـــن رو توصیه میشـــود بـــرای درمان یـــا جلوگیری از ریـــزش مو فریب
تبلیغات دروغین برخی از شرکتها در زمینه ریشه کنی و درمان همیشگی
ریزش مو را نخورید.

روزنامه نگار

منبع :ایسنا

عفونـــت گوش همان التهاب در گوش میانی اســـت که
پیشگیری
در اغلب موارد منشـــأ باکتریایـــی دارد .در واقع هنگامی
و سـالمت
کـــه مایعی پشـــت پرده صماخ جمع میشـــود شـــرایط
بـــرای عفونت فراهم شـــده فرد به گوش درد مبتال میشـــود .هرکســـی در
هر ســـنی ممکن اســـت این بیماری را تجربه کند اما کودکان در سنین زیر
۵سال بیش از سایرین در معرض ابتال به این عفونت هستند به گونهای که
دکتـــر مهدی خواجوی ،عفونت گوش را شـــایعترین دلیل مراجعه کودکان
به پزشک میداند.
رئیس شـــانزدهمین کنگره بینالمللی انجمـــن علمی جراحان گوش،
گلو ،بینی و ســـر و گـــردن ایران عالئـــم عفونت گوش میانـــی در کودکان را
چنین توضیح میدهد :بیقراری ،درد گوش ،کم شـــنوایی همراه با عالئم
عفونت تنفســـی فوقانی مثل ســـرماخوردگی نشـــانههایی هســـتند که باید
جدی گرفته شوند.
دکتر خواجوی با تأکید بر اهمیت درمان به موقع خاطرنشـــان می کند:
درمان در مراحل ابتدایی بســـیار آســـانتر و موفقیتآمیـــز خواهد بود .به
طوریکه گاهی با اســـتفاده از مســـکن و آنتی بیوتیک مشکل رفع میشود،
اما در عفونتهای مزمن درمانها سختتر خواهد بود.
وی ادامـــه می دهد :در گذشـــته اگـــر بر اثر عفونت گـــوش ،گوش میانی
دچار آســـیب پایدار میشـــد ،جراح تمام گوش میانی را تخلیه میکرد که
بر اثر آن بیمار به افت شـــنوایی محسوســـی دچار میشـــود .ولی امروزه با
درمانهـــای ترمیمی نه تنها عفونت قابل کنترل اســـت بلکه شـــنوایی فرد
هم بهبود مییابد .البته مراجعه به موقع به متخصص در موفقیت درمان
اهمیت بسیار دارد.

انجـــام جراحی قســـمت بیرونزدگی
نخـــاع بـــه محـــل اصلـــی بازگردانده
میشـــود به گونهای که مشـــکل بیمار
مرتفع شود.
ëëکلیههای نوزادان متولد شده با این
ناهنجاری در خطر است
دکتـــر شـــریفی اقـــدس در ادامـــه
میگویـــد :شـــاید تعـــداد مبتالیـــان
به مننگوســـل یـــا میلو مننگوســـل در
مقایســـه با برخی دیگر از بیماریهای
مادرزادی زیاد نباشـــد اما این بیماری
میتوانـــد بســـیار ناتوانکننده باشـــد،
چراکـــه گروهـــی از مبتالیـــان بـــه این
بیمـــاری دچار عوارض شـــدید کلیوی
میشوند .کلیهها عضو مهمی از بدن
هستند که وظیفه تصفیه خون ،جذب
موادمعدنـــی و تولیـــد ادرار را برعهده
دارنـــد .زندگی کـــردن بـــدون کلیهها
ممکن نیست از اینرو نباید از کنار این
بیماری ساده گذشت.
این متخصـــص اورولوژی تصریح
میکنـــد :گروهـــی از کـــودکان مبتال به
این بیماری دچار مشـــکالتی در زمینه
کنتـــرل ادرار و مدفـــوع میشـــوند .اما
از آنجایی کـــه این کـــودکان نیز مانند
ســـایر کودکان تا حدود دو ســـالگی در
کنترل ادرار و مدفوع ناتوان هستند و از
پوشک استفاده میکنند مورد غفلت

والدین قرار میگیرند.
وی در ادامـــه اظهـــار میکنـــد:
همـــه کـــودکان مبتال به مننگوســـل و
میلومننگوسل باید تحتنظر پزشک
باشـــند تـــا بهصـــورت دورهای از نظر
عملکـــرد سیســـتم عصبی بررســـی
شوند .برخی از والدین تصور میکنند
با انجام عمل جراحی درمان کودک
خاتمه مییابد اما این دسته از والدین
بایـــد بدانند کـــه تقریبـــاً در همه این
بیماران عملکـــرد مثانه دچار نقص
و اختالل میشـــود .اگر این مشکل در
همان ماههای اولیه تولد تشـــخیص
داده نشـــود و درمـــان مناســـب آغاز
نشـــود بیمار در ســـالهای بزرگسالی
دچار عوارض بســـیاری شده و از یک
زندگـــی معمولـــی و طبیعی محروم
خواهـــد شـــد .درمـــان در ســـالهای
رشـــد کودک یعنی تا قبل از  4سالگی
مؤثـــر خواهـــد بـــود و درمان نشـــدن
بموقـــع میتوانـــد تخلیه نامناســـب
مثانـــه ،بازگشـــت ادرار بـــه کلیهها و
عفونتهای مکـــرر ادرار و در نهایت
به تخریب کلیهها منجر شود .ناتوانی
در کنترل مدفوع مشکل دیگری است
که در این بیماران دیده میشود البته
این عارضه نسبت به ناتوانی در دفع
ادرار یـــا بیاختیـــاری ادرار به مراتب

کمتر اســـت اما شکایت از یبوست در
مبتالیان به مننگوســـل بســـیار شایع
است .وی با تأکید بر اهمیت مراجعه
این بیمـــاران بـــه یک اورولوژیســـت
مجـــرب میگویـــد :توصیـــه اکید این
است که بیماران عالوه بر بررسیهای
متخصص مغز و اعصاب باید تحت
نظر متخصصیـــن اورولوژی هم قرار
داشته باشند.
دکتر شـــریفی اقـــدس در پایان به
عوامـــل بروز بیمـــاری اشـــاره کرده و
گفـــت :عوامل بســـیاری در بـــروز این
بیماری مؤثر اســـت اما کمبود اســـید
فولیک و ابتالی مـــادر به دیابت جزو
مهمتریـــن وشـــایعترین علـــل ابتال
هستند .این درحالی است که میتوان
ایـــن عوامل خطرســـاز را حـــذف کرد
تا احتمـــال تولد نـــوزاد بیمار کاهش
یابد .از اینرو توصیه اکید من به زنان
این است که چند ماه قبل از بارداری
اسید فولیک مصرف کنند و در دوران
بارداری هم مصرف اســـید فولیک را
جدی بگیرند .همچنین مادران مبتال
به دیابت یا آن دســـته از زنانی که در
دوران بـــارداری بـــه دیابت بـــارداری
مبتـــا میشـــوند ،عـــاوه بـــر تغییـــر
عادتهای تغذیـــهای دیابت خود را
تحت نظر پزشک کنترل کنند.

غذاهای خیلی تند نخورید

عکس :صدا و سیما

زخمهای طول کشنده در ناحیه دهان و حلق میتوانند
رمــــــز
منشأ بدخیمی باشـــند ،یک متخصص جراحی دهان،
سالمت
فک و صورت با بیان این خبـــر به «ایران» میگوید :هر
زخمـــی در داخل دهان کـــه بعد از دو هفته بهبود نیابد باید مورد بررســـی
قرار گیرد.
این زخمها ممکن است با سوزش یا درد همراه باشند ،اما گاهی هم دیده
شده که زخمهای دهانی بدون درد بوده و بیمار را آزار نمیدهند متأسفانه
بـــیدرد بودن این دســـته از زخمهـــا باعث تأخیر در مراجعه به پزشـــک و
پیشرفت بیماری میشود.
دکتر عطا قرهچه با اشاره به اینکه ضایعات دهان  6درصد کل ضایعات
ســـرطانی بدن را تشـــکیل میدهد ،میافزاید :علت اصلی این سرطان در
کشورهای مختلف متفاوت اســـت اما از میان مهمترین علل بروز سرطان
دهان در کشـــور ما میتوان به مصرف غذاهای خیلی تند ،استعمال سیگار
و الکل اشاره کرد.
این متخصص تأکید میکند :برای تشخیص خوش خیمی یا بدخیمی
زخمهای دهانی از نمونهبرداری استفاده میشود .تشخیص و آغاز درمان
در مراحل ابتدایی بیماری بسیار اهمیت دارد.
متخصصان کشـــور مـــا در زمینه جراحیهای مربوط به ســـرطان دهان
نســـبت به ســـایر کشـــورهای منطقه و جهـــان در جایگاه قابـــل قبولی قرار
دارند و از نظر تجهیزات پزشـــکی هم به سطحی رســـیدهایم که میتوانیم
پیشـــرفتهترین روشهـــای درمانی را بـــکار گیریم از ایـــن رو مبتالیان نباید
نگران درمان باشند.
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دخترم با خوردن گندم
دل درد میگیرد!

پرستو رفیعی

همـــه ســـاله نـــوزادان بســـیاری بـــا
ناهنجاریهـــای مـــادرزادی قـــدم در
ایـــن جهـــان میگذارنـــد .برخـــی از
ناهنجاریهـــای مـــادرزادی بـــه مدد
پیشرفت دانش بشری درمان پذیرند
و برخـــی دیگر در تمـــام مدت زندگی
فرد مبتـــا را درگیر عوارض ناشـــی از
بیمـــاری میکنند .مننگوســـل یکی از
همین بیماری هاست ،یک ناهنجاری
در دستگاه عصبی نوزاد که در صورت
تشـــخیص بموقع و درمان مناســـب،
بهبود مییابد.
دکتر فرزانه شـــریفی
اقـــدس بیمـــاری
مننگوســـل را چنین
تعریف میکنـــد :در
ایـــن بیمـــاری حلقه
اســـتخوانی کـــه در حالـــت طبیعی از
نخـــاع محافظت میکند در قســـمت
پشت نوزاد بدرستی تشکیل نمیشود
و بـــاز میمانـــد .در این شـــرایط پرده
اطـــراف نخاع یـــا ریشـــههای عصبی
نخاع که به آن مننژ گفته میشـــود؛ از
ایـــن ضایعه بیـــرون آمده نـــوزاد را در
مقابل مشکالت بســـیار قرار میدهد.
بـــه نوعی از بیماری که در آن بخشـــی
از نخاع هم از این قسمت خارج شده
باشد میلومننگوسل گفته میشود.
ایـــن اورولوژیســـت در ادامه تأکید
میکند :گاهی ایـــن بیماری بهصورت
برجستگی روی کمر نوزاد خودنمایی
میکنـــد و گاهی بهصورت نهفته باقی
میمانـــد و ظاهر غیرطبیعـــی ندارد.
تنها نشـــانههای اولیه ابتـــا به حالت
نهفته این بیماری وجود عالئم پوستی
خفیف مانند خال یا تغییر رنگی شبیه
ماه گرفتگـــی روی کمر نـــوزاد خواهد
بـــود ،از ایـــنرو تنها معاینـــات دقیق
توســـط پزشـــک متخصص میتواند
باعث تشـــخیص بیماری در بدو تولد
و حافظ کیفیت زندگی نوزاد در دوران
نوجوانی و بزرگسالی باشد.
اســـتاد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی
شـــهید بهشـــتی تأکید میکند :چنین
نوزادانی در بیشتر مواقع به جراح مغز
و اعصـــاب ارجاع داده میشـــوند و با
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مقوی معده
و ضد انگل

لیمو شیرین از آن دسته میوههایی است که با شنیدن نامش ناخودآگاه به یاد فصل سرما میافتیم .انگار یکی از وظایف مهم این میوه پیشگیری
از سرماخوردگی یا تسریع روند بهبودی مبتالیان به سرماخوردگی است .حجم زیادی از این میوه را آب تشکیل داده از اینرو بهعنوان یک مدر و ملین
ضـــربان
مناسب در کاهش تب و دمای بدن هنگام سرماخوردگی بسیار مؤثر است .البته این میوه منبعی غنی از ویتامین ث ،کلسیم ،آنتی اکسیدان و اسید
فولیک هم محسوب میشود .از دیگر خواص لیمو شیرین تأثیر مثبت بر عملکرد دستگاه گوارش بخصوص معده است .این میوه با خنثی کردن بخشی از اسید معده ،در
پیشگیری از نفخ معده اثربخش است ،از اینرو مصرف روزانه یک لیمو شیرین میتواند در مبتالیان به ناراحتی معده مؤثر باشد.

ëëدختری هشـــت ماهه دارم که پس از خوردن غذاهای
الـــو دکـــتر کمکـــی حاوی گندم دچار دل درد ،نفخ شـــکم ،اســـهال
88761195
و اســـتفراغ میشـــود .پزشـــک متخصص بیمـــاری وی
را ســـلیاک معرفی کرد و بـــرای فرزندم رژیـــم تغذیهای
خاصی را مشخص کرده است .لطفاً مرا راهنمایی کنید
که این بیماری چیســـت و آیا فقـــط رژیم تغذیهای کافی
است؟
بیماری سلیاک یک بیماری خودایمنی است .مبتالیان
دکتر محمدمهدی
میرناصری به این بیماری نســـبت به گلوتن حســـاس هســـتند ،به
متخصص گوارش و کبد گونهای که با مصـــرف غذاهای حاوی گلوتن ،سیســـتم
ایمنی بـــدن آنها به تخریب پرزهای انگشـــتانهای روده
کوچـــک که محـــل اصلی جذب مواد غذایی اســـت میپردازد .متأســـفانه با
تخریـــب این بخـــش از روده کوچک بیمار دچار ســـوء جذب مـــواد مغذی و
عوارض آن خواهد شد .کم خونی ناشی از کمبود آهن یا کمبود اسید فولیک
که به درمانهای رایج کم خونی پاســـخ نمیدهد ،کمبود ویتامینهای ،B12
 Dوکلسیم همگی از عوارض سوء جذب مواد مغذی است .گلوتن در گندم،
ذرت و محصـــوالت آنها وجود دارد ،حتی برخـــی از داروها نیز حاوی گلوتن
هستند.
آمارها نشـــان میدهد نیـــم تا یک درصد مردم در کشـــور مبتال به ســـلیاک
هستند .اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که این بیماری در همه
ســـنین دیده میشـــود و نمیتوان گفت که نشـــانههای آن در ســـنین کودکی
نمایان میشـــود .در بسیاری از موارد دیده شـــده است که برخی از مبتالیان
در دوران کودکی نشانه خاصی نداشتهاند اما بیماری خاموش آنها در سنین
باالتر بروز کرده اســـت .از میان نشـــانههای این بیماری هـــم میتوان به دل
درد ،تغییر اجابت مزاج و عالئم پوستی اشاره کرد که بهدلیل مصرف گلوتن
اتفاق میافتد.
در پاســـخ به سؤال دوم شـــما هم باید بگویم که بله ،حذف گلوتن از تغذیه
این بیماران ســـبب بهبود کیفیت زندگی آنها میشود ،بنابراین توجه به این
مســـأله از ضروریـــات زندگی مبتالیان به ســـلیاک خواهد بود .خوشـــبختانه
برخی از شرکتها ،شـــیرینی ،نان و شکالت فاقد گلوتن تولید میکنند .البته
در حـــال حاضـــر داروهایی هم در بـــازار وجود دارد که بدون گلوتن اســـت و
مصرف آنها برای مبتالیان به سلیاک مشکلی ایجاد نمیکند.

آنچه در مورد همانژیوم کبدی
باید بدانید

همانژیـ ــوم کبـ ــدی یکـ ــی از بیماریهایـ ــی اسـ ــت که
برخالف نام ترسناکش خیلی هم خطرناک نیست.
زنگ سالمت افزایش تعـ ــداد مبتالیان به ایـ ــن بیماری موضوعی
اسـ ــت که برخی آن را مشـ ــکلی جدیـ ــد عنوان میکنند امـ ــا متخصصان
تأکید میکنند :افزایش آگاهی افراد و دسترسـ ــی به خدمات تشخیصی
مانند سونوگرافی باعث شده این بیماری بیش از گذشته تشخیص داده
شـ ــود به همین دلیل نمیتوان گفت شـ ــیوع بیماری افزایش یافته بلکه
به مدد پیشرفت امکانات بهداشتی ابتال به این عارضه بیش ازدهههای
گذشته مشاهده میشود.
دکتر پیمان ادیبی ،فوقتخصص بیماریهای گوارش و کبد درگفتوگو
با «ایران» میگوید :همانژیوم کالفـ ــی از عروق وریدی داخل بافت کبد
است که در تصویربرداری سـ ــونوگرافی به صورت ضایعات پررنگتر از
بافت کبد دیده میشود .این یافته از شایعترین گزارشهای سونوگرافی
اسـ ــت که معموالً به صورت اتفاقی و در خـ ــال درمان بیماری دیگری،
تشخیص داده میشود .در واقع این ضایعات مشابه خال و ماهگرفتگی
در صورت و پوست هستند.
وی معتقد است :همانژیوم یا خال عروقی ،کالف سیاهرگی است که در
ذات خود بدخیم نیسـ ــت و احتمال بدخیمـ ــی آن نیز در طول عمر فرد
بسیار اندک است.
این استاد دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی اصفهان با تأکید بر اینکه یکپنجم
افراد جامعه دچار این بیماری هستند ،بیان میکند :همانژیومهایی که
منفرد باشند و در پیگیری پزشکی پس از  3تا  6ماه ،تغییر اندازه نداشته
باشند نیازی به پیگیری بعدی نخواهند داشت .همچنین در ابتال به این
دسته از همانژیومها نیازی به مصرف دارو یا جراحی وجود ندارد.
دکتـ ــر ادیبی با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه احتمال خونریـ ــزی یا پاره شـ ــدن رگ
همانژیوم اندک اسـ ــت ،میگوید:در ضایعـ ــات خیلی بزرگ با اندازه 5
و  6سـ ــانتیمتر ،برای درمان و پیشـ ــگیری از ابتال به مشـ ــکالت دیگر دارو
تجویز میشود.
ایـ ــن متخصص بیماریهـ ــای گوارش و کبـ ــد در پایان در مـ ــورد نگرانی
برخی زنـ ــان باردار مبتال به ایـ ــن عارضه خاطرنشـ ــان میکند :بارداری،
شـ ــیردهی ،زایمـ ــان طبیعی یا سـ ــزارین در بیشـ ــتر بیمـ ــاران همانژیوم
بدون خطر خواهد بود .همچنین اسـ ــتفاده از داروهـ ــای هورمونی زنانه
یا داروهای جلوگیری از بارداری هم اگر با تجویز پزشـ ــک باشد برای این
بیماران خطری به دنبال نخواهد داشت.

