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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.

پزشکی

دکتر فهیم باغبان
متخصص جراحی مغز واعصاب
درباره عالیم تومور مغزی توضیح دهید؟

سـالمـت

عالیــم تومورمغزی بــر حســب قــرار گرفتن در
قســمت خاصی از مغز متغیر اســت ،شایع ترین
عالیم تومور ،سردردهای شــدید و مداوم است
کــه باعث اختــال در خــواب می شــود و قرص
های مســکن روی آن بی تاثیر است .البته نباید
با هر سردردی به تومور مغزی مشکوک شد زیرا
بسیاری از این ســردردها عصبی ،میگرنی و به
دلیل خســتگی و ...اســت.عالیم دیگــر تومور،
تشنج ناگهانی و بدون دلیل ،تغییرات خلق و خو
و اختالل در تکلم است.بروز اختالالت حسی ،
حرکتی در بیمار و شدت یافتن غیرعادی سرفه
و عطســه می توانــد از دیگر نشــانه هــای تومور
مغزی باشــد.از دیگر نشــانهها نیز میتــوان به
اختــاالت بینایی یــا کــوری در تومورهایی که
روی کیاســمای بینایی قــرار میگیرد یا فشــار
داخل مغز را باال میبرد ،فلج پلک ،فلج صورت،
کاهش شــدت شــنوایی ،بیحسی دســت و پا و
اختالالت عصبــی محیطــی اشــاره کرد.برای
درمــان تومورهــای مغــزی ،روش هایــی مانند
جراحی ،پرتودرمانی و شیمی درمانی یا ترکیبی
از آن ها استفاده می شود.دستگاه ام آر آی برای
عکس برداری دقیق از قسمت های مختلف سر
اســت .رنگ مخصوصی هم به داخل رگ های
خونی در بازو یا دست بیمار به منظور تشخیص
تفــاوت هــای بافت مغــز تزریــق میشــود ،این
عکس ها مــی تواند نواحــی غیرعادی(تومور)،
را نشــان دهد.ســی تی اسکن ،دســتگاه اشعه
ایکس اســت و یک ســری عکس هــای دقیق از
ســر بیمار می گیــرد؛ گاهی رنــگ مخصوص به
منظور تشخیص نواحی غیر عادی نیز به داخل
رگ هــای بازو یا دســت شــما تزریق می شــود.
معاینه دستگاه عصبی الزم است و باید پزشک،
بینایی ،شنوایی ،هوشــیاری ،قدرت عضالت،
هماهنگی و رفلکس های بیمار را بررسی کند.

چه نوع ماستی بخریم؟

پارگی رگ چشم

برخی مواقــع به دلیــل ضربه یا مصــرف برخی
داروها (داروهــای ضدانعقاد خــون)  ،مویرگ
هــای چشــم پــاره مــی شــود .در ایــن صــورت
خونریزی زیر بافت ملتحمه چشــم رخ می دهد
و یــک لکه قرمز روی ســفیدی چشــم نقش می
بنــدد .معمــوال کار خاصــی بــرای این مشــکل
نمی توان انجام داد .این لکه به مرور زمان رفع
می شود.
یائسگی

تغییر یا بــه هم ریختــن تعــادل هورمونــی بعد از
یائســگی ،یک عارضه شــایع به همــراه دارد و آن
خشکیوقرمزیچشماست.استفادهازنرمکننده
هایاطرافچشم،اشکمصنوعییاکمپرسگرم

مقابل یخچال لبنیات فروشگاه که بایستید هزار
و یک جور محصول جدیدمی بینید.کم چرب،
پرچرب ،غنی شــده ،بدون الکتوز ،پروبیوتیک
و ....امــا آیا این همه اســم فقط بــرای تجارت و
باالرفتن فروش اســت یــا واقعا دنیــای لبنیات
آن قدر گســترده شــده که هــر روز محصولی با
ویژگی های جدید از راه میرســد؟ در ادامه به
بررسی مضرات و فواید مصرف چند نوع ماست
و لبنیات پرداخته ایم.

می تواند در رفع این عارضه موثر باشد.
برخی داروها

بســیاری از داروهای رایج که مــردم به صورت
روزانه اســتفاده می کنند ،می تواند باعث بروز
لکه های خونی در چشم شود.آنتی هیستامین
هــا ،قــرص هــای خــواب آور ،قــرص هــای ضد
اضطراب و برخی از داروهــای ضد درد ازجمله
ایبوپروفــن ،باعــث خشــکی و قرمــزی چشــم و
همچنین کاهــش جریــان خــون در بافت های
اطراف چشم می شود.
گلوکوم حاد (آب سیاه)

گلوکوم به دلیل فشــار زیــاد و ناگهانی داخل
چشــم بروز مــی کنــد .در این صــورت ،عالوه
بر قرمزی چشــم ها ،فرد احســاس درد شدید
می کند که با کاهش بینایی ،ســردرد ،حالت
تهوع و غیــره همــراه اســت.البته در برخی از
گلوکــوم ها ،چشــم ها نه ســرخ می شــود و نه
دردی ایجاد می شود.

نور خورشید

قرارگرفتنطوالنیمدتدرمعرضنورخورشید
بدون اســتفاده از عینک آفتابی مناسب ،باعث
قرمزی چشــم ها می شــود .در این صــورت نیز
چشم ها دچار آفتاب زدگی می شود که سفیدی
چشم یا قرنیه را درگیر می کند.
خشکی چشم

خشــکی چشــم اغلب ناشــی از کمبود رطوبت
هواســت یا این که می تواند دراثر خیره شدن به
صفحه مانیتور ایجاد شود .اشک های مصنوعی
در درمان خشــکی چشــم موثر اســت .عالوه بر

این ،نوشــیدن مایعــات کافــی به مرطــوب نگه
داشــتن بافت های بدن ازجمله ســطح چشــم
کمک می کند.
آلرژی

آلرژی چشــم زمانی اتفاق می افتد که چشمها
در معرض مواد آلرژیزا مانند گرده یا شوره بدن
حیوانات قــرار میگیرنــد .به گزارش ســامت
نیوز ،ســلولهای چشــم به نام ماســت سل ها،
هیستامین و مواد شیمیایی دیگری آزاد میکند
که موجب التهاب میشــود و نتیجه آن خارش،
قرمزی و آبریزش چشم است.

بیشتر بدانیم

علت بازگشت دوباره به عادت سیگار کشیدن
عامل اصلی بازگشت به سیگار پس از تصمیم به ترک،
از دســت دادن احســاس هویت اجتماعــی از دیدگاه
افراد معتــاد به ســیگار اســت.دکتر کایتلیــن نوتلی،
محقق و روان شناس دانشگاه ایســت آنگلیا ،در طول
مطالعات خــود درباره تشــخیص عوامل بازگشــت به
سیگار پس از ترک ،به این نتیجه دست یافت که ممکن
است بسیاری از افراد سیگاری موفق به ترک شوند اما

بازگشت به سیگار در میان این افراد بسیار شایع است.
اگرچــه در مطالعات گذشــته شــواهد اثبات شــدهای
درباره اعتیاد فیزیکی به سیگار کشف شده اما تاکنون
علــت روانی بازگشــت بــه ســیگار حتی پــس از خارج
شدن آثار نیکوتین از بدن ،مشخص نشده است .طبق
یافتههای اخیر ،عامل بازگشت به سیگار بیشتر به آثار
نامطلوب اجتماعی مربوط میشود.پژوهشگران پس

از بررســی دقیق افکار و عقاید افــراد ناموفق در ترک
سیگار به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی بازگشت
به ســیگار ،تحریک احساسات در فرد اســت.در واقع
افراد ناموفق در ترک ســیگار به نوعی احســاس طرد
شدن از جامعه مورد تمایلشان را تجربه میکنند ،مثال
این افراد دیگر نمیتوانند در جمع دوستان سیگاری
حاضــر شــوند.مطالعات تکمیلــی ثابت کــرد عواملی
همچون محیط اجتماعی و روابط شخصی ،مهمترین
تاثیــر را بــر افــراد ســیگاری میگــذارد ،هرچنــد این

آشپزی من

دهان ودندان

ترمیم دندان کودکان
با «سلولهای بنیادی»

پاستیل خانگی
برای تهیه پاســتیل خانگی ابتدا درون ظرفی مناسب ،آب سرد بریزید
سپس پودر ژالتین  ،شکر و پودر ژله را به آب سرد اضافه کنید و مخلوط
ایــن مــواد را روی بخار کتــری در حــال جوش قــرار دهید تا یکدســت
شــود .گلوکز را به مخلوط این مواد بیفزایید و هم بزنید تاکامال شفاف
شــود .ســپس مخلوط مواد را از روی حرارت بردارید و بســتنی را به آن
پودر ژالتین  -یک قاشق غذاخوری
پودر ژله  -یک بسته
شکر  -یک قاشق غذاخوری

پروبیوتیک

پروبیوتیکها ،میکرو ارگانیســمهای زندهای
هســتند که اگر به انــدازه کافی بــه خوراکیها
اضافه شوند ،میتوانند آثار مثبتی روی سالمت
ما داشــته باشــند .مهمترین خاصیــت این نوع
محصوالت ،کاهش عوارض عدم تحمل الکتوز
است .یعنی افرادی که به الکتوز موجود در شیر
حساسیت دارند و با خوردن شیر نفخ میکنند
و کسانیکه به سختی میتوانند لبنیات را هضم
کنند یا خیلی زود به مشــکالت گوارشــی مثل
یبوست دچار میشــوند ،با خوردن محصوالت
پروبیوتیــک میتوانند وضعیت گوارشیشــان
را بهتر کنند.
بدون الکتوز

چهارشنبهها

دندانها عضوی از بدن هستند که قابلیت ترمیم
ندارند ولی با اســتفاده از روشی جدید ،محققان
موفق به ترمیم دندانهای کودکان با استفاده از
سلولهای بنیادی آنها شدند .به گزارش ایسنا،
گــروه تحقیقاتی ،ســلولهای بنیــادی «پالپ» یا
«مغز»دندان(درونیترینقسمتدندان)کودکان
بیمار را استخراج کردند و به سلولها اجازه دادند
که در محیط آزمایشگاه دوباره تولید شوند .پس از
آن ،سلولها را در دندانهای آسیبدیده کودک
کاشتند و دندان ها ترمیم شدند.

دانستنی ها

لکه های قرمز درســفیدی چشــم به دلیل بزرگ و گشــاد شــدن عروق موجود در
سطح اسکرا (قسمت سفید چشم) ایجاد می شــود.مدت زمان ایجاد عالیم ،یک
یا دوطرفه بودن ،حاد یا مزمن بودن ،سن و  ...در تشخیص این عارضه مهم است.

این حالت به دنبــال قرار گرفتــن در زیر آفتاب،
خشکی چشم ،گرد و غبار ،ورود جسم خارجی،
حساســیت ،عفونــت  ،ضربــه و ســایر شــرایط
پزشکی ایجاد می شود.
اســتفاده از اشــک مصنوعی
بــرای از بین بردن خشــکی و
قرمزی مفید است ضمن این
که باید با پزشــک تــان درباره
عــوارض جانبی مصــرف این
داروها مشورت کنید

چهارشنبه ها

اضافه کنید و اجازه دهید بســتنی هم درون مواد حل شــود.در مرحله
بعدی ،کف ظرفی مناســب نایلونی پهن و روی نایلون را مقداری چرب
کنید و مایه پاستیل را درون ظرف بریزید .توجه داشته باشید ارتفاع مواد
باید کم باشد .سپس ظرف حاوی پاستیل خانگی را درون یخچال قرار
دهید تا سفت شود و بعد از سفت شدن مایه پاستیل ،آن را با چاقو ببرید .

تاثیر در نوجوانان به مراتب بیشــتر اســت.از نظر روان
شناســی ،هنگامی که فــردی تصمیم به ترک ســیگار
میگیــرد ،باید بخشــی از خاطــرات و هویت گذشــته
خود را به عنوان یک فرد ســیگاری مدفــون کند .از آن
جاکه فعل سیگار کشیدن در جامعه افراد سیگاری به
عنوان الگویی مشــترک برای کنار هم بودن ،به تایید
همه اعضای گروه رسیده است ،با ترک سیگار معموال
فرد در این شرایط احســاس انزوا و طرد شدن از گروه
اجتماعی مورد عالقهاش را تجربه میکند.

الکتــوز نام قند شــیر اســت؛ قنــدی کــه البته
باعث مشــکالت گوارشــی خیلی از افراد بعد
از خوردن شیر میشــود و نفخ و اســهال و دل
پیچــه ایجــاد میکنــد .لبنیــات کم الکتــوز یا
بدون الکتوز برای این افراد تهیه میشود .این
لبنیــات در واقع با فراوری شــیرهای معمولی
درست می شود و خواص آن ها فرقی با خواص
لبنیات بکر ندارد.
لبنیات غنی شده

حتمــا دیدهایــد کــه روی بســتهبندی برخــی
محصــوالت لبنــی نوشــته شــده؛ غنی شــده با
ویتامین  ،Dکلســیم ،زینک و  ...شــاید برایتان
سؤال شود که مگر لبنیات به قدر کافی ویتامین
یا امالح ندارد که باید به آن چیزی اضافه شود؟
چرا دارد اما شما برای تأمین ویتامین یا کلسیم
بدنتان باید مقدار زیادی شــیر یا ماست مصرف
کنید درحالیکه اگر لبنیات ،غنی شــده باشد
با خوردن یک لیوان از آن ممکن است نیاز بدن
تان برآورده شود.

گلوکز  -یک قاشق غذاخوری
بستنی  -یک تا  ۲قاشق غذاخوری
آب سرد  -دو سوم پیمانه
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