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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.

عفونتقارچیمغز بهاختاللحافظهمیانجامد

دکتر کیوان آقا محمد پور
فوقتخصصکلیه

لطفا درباره سرطان غده فوق کلیه
توضیح دهید.

سالمت

دوغده کوچک ولی بســیارمهم درباالی کلیه ها و
در دو طرف وجود دارند که غده فوق کلیه یا آدرنال
نامیدهمیشوند.هورمونهایزیادیکه درایندو
غده کوچک ساخته می شوند وظایف متعددی را
دربدن بر عهده دارند  .ممکن است این غدد دچار
تودههایخوشخیمیابدخیممثلسرطانشوند.
عالیمتودهغدهفوقکلیه
فشارخونباالوغیرقابلکنترل،تعدادزیادضربان
قلب،گرفتگیعضالت،افزایشوزنشدید،پتاسیم
پایین بدن،قند خون باال،رشد زیاد مو در صورت،
قفسهسینهوکمردرزنان
تودههایخوشخیمفوقکلیهیاآدرنال
آدنوم نوعی تومور غیرسرطانی،فئوکروموسیتوم
خوشخیم،پاراگانگلیــوم خوش خیم،ســندروم
کوشینگ
تودههایبدخیمفوقکلیهیاآدرنال
ســرطان آدرنوکورتیکال،فئوکروموســیتوم فوق
کلیویبدخیم،پاراگانگلیومبدخیم

تازه ها

انسان  -به جریان خون موش و انجام بررسی های دقیق دریافتند این نوع

قارچ قابلیت عبور ازسد خونی مغزی را دارد .سد خونی مغزی یک سازوکار دفاعی بسیار

توانمنداستکهمانعورودانواعمولکولهایریزودرشتوهمچنینانواعمیکروارگانیسمهای
خطرناکبهمغزمیشود.ادامهمطلبرادربارهاینقارچبخوانید:

پزشکانبهسهطریق
میتوانند قارچکاندیدا را
تشخیصدهند:
آزمایشخونآزمایشمدفوعآزمایــش ناتــراز شــدنهمزیستی طبیعی دستگاه
ادراری

خواص گیاهان

مواد مغذی موجود
در 100گرم خرما
  میوهخرما،یکیازشیرینترینمیوههاییاستکه
درانواعمختلفبهبازارعرضهمیشود.
 ۱۰۰گرمازاینمیوهحاوی:
پتاسیم– 65میلیگرم( 20درصد RDAیامقدار
مورد نیــاز روزانــه) .منیزیم– 54میلــی گرم (14
درصد RDAیــا مقدار مورد نیــاز روزانه).ویتامین
ب 0.2- 6میلی گرم ( 12درصــد  RDAیا مقدار
مورد نیــاز روزانه)   .فیبــر –  6.7میلی گــرم (27
درصد RDAیا مقــدار مورد نیــاز روزانه) .منگنز –
 0.3میلی گرم و مس –  0.4میلی گــرم .از آن جا
که خرما قنــد زیــادی دارد ( 66گرم در یک ســرو
 100گرمی)،پیشنهادمیشودروزهاییکهخرما
مصرف می کنید ،مصرف قند به شکل های دیگر
رامحدودکنید.
تاثیرمصرفخرمابرسالمتبدن:
-1خرماتقویتکنندهخوبیبرایانرژیاست.
 -2خرما گــوارش را بهبود می بخشــد-3 .خرما
به درمان و پیشگیری از کم خونی کمک می کند.
-4خرما اســتخوان ها و سیســتم ایمنی شــما را
تقویــت مــی کند-5 .خرما خطــر ســکته قلبی را
کاهشمیدهد-6.خرماسالمتمغزرابهبودمی
بخشد-7 .خرماسالمتبارداریوزایمانرابهبود
		
میبخشد.
سیمرغ
			

قــارچ هــا پــس از ورود به مغــز ،موجــب تحریک
ســلول های ایمنــی موســوم بــه میکروگلیا می
شــوند .این ســلول ها در واکنش به قارچ بسیار
فعال انــد و شــروع به هضم قــارچ ها مــی کنند.
همچنیــن در این فراینــد مولکول هایــی تولید
می شــود که یک واکنش التهابی ایجاد می کند
و قارچ ها را درســاختارهای گرانول مانند درون
مغزبهداممیاندازد.شکلگیریاینتومورهای
گرانولومموجببروزاختالالتموقتیدرحافظه
موش ها می شــود.به گزارش برنــا ،نکته جالب
توجه ایــن کــه ســاختارهای گرانولومــی که در
واقع تومورهای متشــکل از جوانه های گوشتی
هستند ،ویژگی هایی مشــابه پالک های ایجاد
شــده در مغز بیماران مبتال به آلزایمر دارند .این
نتایجمویدنتایجتحقیقاتیاستکهنشاندهنده
آثار نامطلوب عفونت مزمــن کاندیداآلبیکانس
بــر سیســتم عصبــی اســت.کاندیدا آلبیکانس
()Candida_albicansیکقارچومعمو ًالعامل
ایجادعفونتهایبرفکدهانوواژینیتقارچی
است .اینقارچبهصورتگندروی(ساپروفیت)
رویپوستودردهان،دستگاهگوارشودستگاه
تناســلی میروید.به هم خــوردن تعادل محیط
زیست فلورمیکروبی بدن ،ســبب رشد بی رویه

این قارچ و در مواردی ایجاد عفونت های شدید
میشــود.درمان عفونــت ،شــامل داروهــای
موضعی یا خوراكی است .پروبیوتیک ها ممکن
استیکدرمانپیشگیرانهیامکملمفیددربرابر
عفونتکاندیداباشد.
درمانهایطبیعی
* ســیر یکــی از مــواد غذایــی ســالم گیاهــی با
خواص ضد قارچی قوی است .به نظر می رسد
آلیسین موجود در سیر ،برای مبارزه
با مخمــر کاندیــدا موثر باشــد اما
کمی کمتــر از داروی ضد قارچ
فلوکونازولموثراست.آزمایش
هایبیشتریموردنیازاستتا
تایید کند آیا خوردن سیر دارای
ارزشدرمانیبرایانسانهست؟
با وجود این ،اســتفاده از سیر به عنوان
ادویه در مواد غذایی،کامال ایمن و ســالم اســت
همچنین ممکن اســت به خوبی در کنار درمان
هایمرسومکاندیداعملکند.
*استفادهازروغننارگیلدردهانشویه،ممکن
است در برابر عفونت کاندیدا (برفک) در دهان
موثرباشد.
*کورکومیــن یکــی از اجــزای فعــال اصلــی

اختالل هورمونی :عفونــت کاندیدا یا عفونت
قارچی میتواند باعث ایجاد یائسگی زودرس،
کاهــش میل جنســی ،میگــرن ،احتبــاس آب،
نوساناتخلقی،افزایشوزنوآندومتریوزشود.

بالییکهعملزیباییبرسریک
چهره مشهورانگلیسی آورد

نتیجه عمل لیــزر ۳هــزار پوندی یک چهره مشــهور
انگلیســی بــرای جوانســازی پوســت صورتــش،
دوســتداران او را شــوکه کرد.به گزارش عصرایران ،
«الکساندرا ِکین» ۲۷ساله،چهرهتازهمشهوریکهبه
واسطهحضوردربرنامهایمستندمعروفشدهاست،
با پرداخت مبلغی حدود سه هزار پوند روی صورتش
جراحی لیزر انجام داد که نتیجه این عمل به متورم و
قرمزشدنشدیدپوستصورتشانجامید.اوباانتشار
عکسهاییازخوددراینستاگرام،همهدوستدارانش
راشوکهکرد.بسیاریازدوستانشازاوانتقادکردند
که چرا چنین خطری را با چهره خود انجــام داده در
حالی که چهره او زیباست و نیازی به این کارها ندارد
اما او در پاســخ گفته اســت :چهره خود را همــواره با
آرایش و گریم درســت میکــرده و چهره واقعــی او را
کسی ندیده اســت و نیاز به این عمل جراحی زیبایی
داشتهاست.اوگفتهاستممکناستتورمصورتاو
هفتههابهطولانجامدامابهمروربهبودخواهدیافت.
لیزرموهایصورت
لیــزر موهای زایــد صورت ،بــه ادعــای متخصصان
پوســت روش بی خطــری بــرای از بین بــردن و رفع
موهای زاید است .لیزر ،بهترین راه کاهش موهای
زایددرتمامنواحیبدنوصورتازجملهچانه،پشت
لب ،گونه ،گردن ،دست ،پا ،کمر و  ...است.بسیاری
از افرادی که می خواهند لیــزر موهای زاید را انجام
دهند،دربارهاثرآنبراجزایداخلیبدنخودنگران
هستند .لیزر یک پالسی از نور است که بدون آسیب
رساندنبهبافتهایاطراف،تبدیلبهگرمامیشود
و به فولیکول مو نفوذ می کند .در این روش ،امکان
رویش مجدد مو را کاهش می دهد و به پوست آسیب
گرمایی نمی رسد.
عوارضلیزرموهایزایدصورت:
سوختگی،لک،جوابنگرفتن،فولیکولیتوآکنه

ترفندها

ترفندهاینابخانهداری
گاهی مهمان دارید و مجبور هستیدآشــپزی
کنید اما بوی پیــاز داغ و روغن فضــای خانه را
پر می کند  .زمانی قرار اســت نان وپنیر وگردو
را به عنوان عصرانه برای خانــواده آماده کنید
اما گردوهایتان له می شود یا سبزی هایی که
خریداری می کنید ،خیلی زود پژمرده وفاسد
می شــود  .در ادامــه مطلب خانــه داری روش

هایی ارائه شده است که به رفع مشکالت این
چنینیشماکمکمیکند.
خالصیازبویفلفل
هنگامــی که مــی خواهیــم فلفل هــای تند را
خرد کنیم  ،دستمان به شــدت بوی فلفل می
گیرد و تندی آن جذب پوســت می شود  .برای
جلوگیری از تند شــدن دســت و بو گرفتن آن

هنگام بریدن فلفل ،دست ها را با کمی روغن
چربکنید.
سالم درآوردن مغز گردو
برایسالمدرآوردنمغزگردو،آنرا 12ساعت
درآبنمکخیسکنیدوسپسبشکنید.
جلوگیریازکدریقابلمهآلومینیومی
برایجلوگیریازکدرشدنقابلمهآلومینیومی

 ،پوســت ســیب را به مــدت  30دقیقــه در آن
بجوشانید.
حفظرنگسبزیها
برای حفظ رنگ ســبزی هایی مانند گل کلم
قرمز،هنگامپختمقداریآبلیموبهآناضافه
کنید  .اســیدیته در حفظ رنگدانه و فالونوئید
تاثیرگذاراست.

سالمت

آشپـــزی من

مصرف گل برفی ،آلزایمر را به تاخیر می اندازد

ساالد اسفناج و سیبزمینی

دکتر سعیده ممتاز| متخصص گیاهان دارویی

گلبرفیوپیازوبرگهایاینگل،حاویترکیب
آلکالوئیدی به نام گاالنتامین ()Galantamine
اســت که بــه کاهــش ســرعت فراینــد مخرب
آلزایمر و زوال عقل کمک می کند.گل برفی( L.

 )Galanthus nivalisگیاهی علفی اســت21 .
گونه گل برفی وجود دارد که در اروپا و آســیای
میانه می رویــد  .به دلیل این کــه گل های آن در
اواخرزمستانسربازمیکند Snowdrops،نیز
نامیدهمیشود.

ترکیــب آلکالوئیــدی بــه نــام گاالنتامیــن
( )Galantamineموجــود در ایــن گیــاه ،بــه
کاهش ســرعت فرایندهای مخرب آلزایمر و زوال
عقــل کمــک مــی کند.این
آلکالوئیــد بــا بازگردانــدن
تعادل انتقــال دهنده های
عصبــی (فرســتنده هــای
شیمیایی) در مغز ،به بهبود
حافظــه ،تمرکــز و توانایــی
های شــناختی عمومی ،به
ویژه اســتیل کولین عصبی
کمک می کند .گاالنتامین
بازدارنده فعالیت آنزیم استیل کولین استراز بوده
و در پیشگیری و درمان دمانس خفیف تا متوسط
در بیماران آلزایمری موثر است.
هم اکنون درمان بیماری آلزایمر تنها موجب بهبود

عالیمی می شود که غالب ًا با آلزایمر همراه است از
جمله بی خوابی ،سرگردانی ،اضطراب ،بیقراری
و افســردگی.گاالنتامین موجب کند شــدن سیر
شناختی همراه با آلزایمر می
شــود.این ماده مــی تواند به
راحتی از سد خونی – مغزی
عبور و با تحریک گیرنده های
خــاص از تشــکیل آمیلوئیــد
دربافــت عصبــی جلوگیری
کند .همچنین این ماده قادر
اســت ســطح دیگــر میانجی
های عصبی چون گلوتامات،
ســروتونین و  GABAرا نیز در مغــز افزایش دهد.
مصرف ایــن گیاه با عــوارض جانبی همراه اســت
و تداخالت دارویــی متعددی دارد ،لذا مشــورت
با پزشک متخصص در این زمینه ضروری است   .

سیبزمینی  4 -عدد
اسفناج – نیم کیلوگرم
سیر رنده شده –  4حبه
روغن زیتون  300 -گرم
فلفل دلمهای رنگی نگینی شده 2 -
عدد
نمــک ،فلفــل و آویشــن  2 -قاشــق
غذاخوری
خامه یا سس  2 -قاشق غذاخوری
شیر – نصف لیوان
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به تازگی محققان کالج پزشکی بیلور آمریکا با آزمایش روی مدل های

آزمایشگاهی با تزریق قارچ کاندیدا آلبیکانس  -نوعی قارچ متداول در بدن

زردچوبــه ،ادویــه محبوب هنــد اســت .در لوله
آزمایش نشان داده شــده که کورکومین ممکن
استمخمرهایکاندیدارابکشدیاحداقلسبب
کاهش رشد آن ها شــود.آزمایش دیگری نشان
میدهدکورکومینممکناستتاثیرمخمرهابر
سلولهایدهانبیمارانمبتالبه HIVراکاهش
دهد.کورکومین در واقــع موثرتر از فلوکونازول
( یک داروی ضد قارچ )است .متاسفانه ،شواهد
موجود به تســت در لولــه آزمایش محدود شــده
استوهرگونهارتباطبالینیمکملکورکومین
درانسانمعلومنیست.
چندعالمتعفونتقارچی
ناراحتیهای روده :دستگاه گوارش به عنوان
نخســتین ســکونتگاه کاندیدا ،جایی است که
مشکالتوناراحتیهایاینقارچازآنجاشروع
میشــود .آروغ مداوم ،نفخ ،یبوســت ،اسهال و
تجمعگازدررودههاعالیمعفونتکاندیداست.
ذهن م هآلود :ذهن مهآلــود اصطالح عجیب و
مبهمی اســت که به احســاس مداوم خستگی،
حواسپرتــی و دمدمیمزاجی اشــاره میکند.
رشــد بیرویه و عفونت کاندیــدا میتواند باعث
ایجاد عالیم ذهنی از جمله نداشــتن تمرکز ،به
همریختنهماهنگیاعضایبدن،حواسپرتی
وحافظ هضعیفشود.
عفونــت ســینوس :ایــن مخمــر باعــث ایجاد
مشــکالت سینوســی ماننــد آب ریــزش بینی،
عطسه مداوم ،ترشــحات پشت بینی و گرفتگی
بینیمیشود.
خســتگی مزمــن :ســندروم
خســتگی مزمــن ()CFS
نوعی ناهنجاری اســت که با
احســاس دایمی خســتگی
مفرط یــا کوفتگی شــناخته
میشــود و معمــوال بیــش از
شــش ماه ادامه دارد .این اختالل
معموالباعثایجادعالیمدیگریازجمله
حواسپرتی ،ســردرد ،درد مفاصل ،مشــکالت
حافظهوگلودردمیشود.

بیشتر بدانیم

ابتدا ســیبزمینیها را بشــویید و بعــد روی حرارت
آرام بپزید.
هنگام جوش آمدن آب ،مقــداری آب لیمو و نمک به
آن اضافه کنید و اجازه دهید تا خوب بپزد.
بعد از پخــت ،آن را بیرون آورید و اجــازه دهید خنک
شــود و بدون ایــن کــه پوســت آن را بکنید ،بــه قطعات
مساوی تقسیم کنید.
حاال اســفناجها را درشــت خرد کنید و به اندازه دو تا
ســه دقیقه در آب جوش قرار دهید تا قل بخورد و کمی
نرم شود.
سپس اسفناج و ســیبزمینی را مخلوط کنید .فلفل
دلمهای نگینی شــده را بــه آن اضافه کنید و ســیر رنده

شده را روی آن بریزید و کمی آن را مخلوط کنید.
با یک قاشــق چوبی بزرگ ایــن کار را انجــام دهید تا
مواد له نشود.
نمک و فلفل را به آن اضافــه کنید .حاال نوبت خامه
است.
دو قاشق خامه را با دقت هم بزنید تا یک دست شود.
نصف لیوان شــیر را بــه آن اضافه کنیــد و دوباره هم
بزنید تا کامال یک دست شــود و بعد سس آماده را به آن
اضافه کنید.
پودر آویشن را به آن بیفزایید .این ساالد هم به عنوان
پیش غذا استفاده می شــود و هم می تواند میان وعده
مناسبی برای بچه ها و مهمانی ها باشد.

پیشگیریازفاسدشدنسبزی
بــرای جلوگیــری از خــراب شــدن
ســبزی ها  ،یــک حوله کاغــذی در
کشوی مخصوص ســبزیجات قرار
دهیــد تــا آب اضافــه را جــذب و از
پوسیدگی آن جلوگیری کند.

بیشتر بدانیم

اسپرم معیوب پدر
ط مکررجنین
دلیل سق 
بیشــتر ما در ســقط جنین نقش مادر را موثر می
دانیــم در حالی کــه محققــان در امپریــال کالج
لندن میگویند وجود دیانای معیوب در اسپرم
مردان ،ممکن است دلیل ســقطجنین مکرر در
زنان باشد.ب ه طورمعمول ،پزشکان روی بدن زن
تمرکزمیکنند تا سیستم ایمنی بدن او را بررسی
کنند و ببینند بدنش عفونت دارد یا نه؟
امــا دکتر«چانــا جایاســینا»محقق ایــن تحقیــق
میگویــد ممکــن اســت ایــراد از مــرد باشــد،
درحالیکــه ب ه طور ســنتی اســپرم مرد بررســی
نمیشــود .به عقیده او اســپرم مرد ،نقش مهمی
در ســامت بارداری زن (تأمین اکســیژن و مواد
مغــذی) دارد.او روی  50مرد که زنانشــان دچار
سقطجنینمکرربودند،دربیمارستانسنماری
لندنآزمایشواسپرمآنهارابا 60داوطلبدیگر
مقایســه کرد .اســپرم مردانی که زنانشان دچار
سقطجنین مکرر بودند ،دو برابر حامل دیانای
معیوب درمقایســه با گروه دیگر بود .هیچکدام از
مرداندچارعفونتکالمیدیایینبودند.جایاسینا
نتیجه میگیرد هرچند ایــن مطالعه روی جامعه
کوچکی انجام شده اما سرنخهایی برای پیگیری
مشــکل در اختیار قرار میدهد .او مــی گوید :ما
به این نکته رسیدیم که ســطح باالیی از اکسیژن
واکنشی در اســپرم ،خطر سقطجنین را افزایش
میدهــد و تمرکز درمانــی بر این نکتــه میتواند
اثربخش باشد.

