دربارهعجیبترینبیماریهایدنیا

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

دکتر مجید نصیری

متخصصگوش،حلقوبینی

یاسمین مشرف| مترجم

سالمت

بیماری های نادر ،آن دسته از
مشکالت سالمت هستند که
بین یک در دو هزار نفر تا یک
در  200هزار نفر را درگیر
می کنند.براساس اعالم
 ،Orphanetوبسایت ویژه
گردآوری اطالعات در خصوص
بیماری های خاص،تاکنون ۶
تا ۷هزاربیماری نادر در جهان
شناسایی شده اند.ما قصد
داریم در این مطلب شما را با
تعدادی از نادرترین بیماری های
جهان آشنا کنیم.

مهمترین عالمت لوپوس نوعی
حساسیت پوستی روی صورت و
گونههاست که شکلی شبیه بال
پروانه دارد

کافه سالمت

ترکیبات کرم ضدآفتاب
وارد جریان خون میشود!

سالمت

آشپزی

تارت خرما

سندرومگرگینه
سندرومگرگینهیکاختاللژنتیکیمربوط
بهرشدبیشازحدمودرقسمتهایخاصی
ازبدناستکهنباید هیچموییوجودداشته
باشد.برخیازافرادبااینسندرومبهدنیامی
آیند و برخی در طول زندگی به طور ناگهانی
به آن مبتال می شوند .این بیماری در برخی
مبتالیان،ظاهریشبیهگرگایجادمیکند
امامیتواندعالیمدیگریمثلازدستدادن
دندانهانیزداشتهباشد.
توهمکوتارد
بیمارازیکاختاللروانیشدیدرنجمیبرد.
مبتالیانبه«توهمکوتارد»باوردارندکهمرده
اند یا وجود ندارند و صرفا موجوداتی تخیلی
هستند.اینبیمارانهمچنینتصورمیکنند
بدنشان درحال متعفن شــدن است یا امعا و
احشــا و خون در بدن شــان وجود نــدارد .در
برخیمواردبیمارتصورمیکندبویگوشت
فاســد را استشــمام میکنــد .ایــن بیماری
به «نشــانگان مــرده متحرک »نیز شــناخته
میشود.
سندرومپروتئوس
سندروم پروتئوس یک اختالل ژنتیکی نادر
است .این بیماری عجیب و ناشناخته سبب
نامتقارنشدناندامهامیشودبهاینمعنی
که سمت چپ و راســت بدن به طور متفاوتی
رشــد می کنند .اندام ها و بافت های درگیر
در سندروم پروتئوس نسبت به دیگر اعضای
بدن رشد نامتناســبی دارند .نوزادان مبتال
به ســندروم پروتئوس یــا عالیم کمــی از این
بیماری را نشــان می دهند یا هیچ نشانه ای
ندارند .در سراســر جهــان  200نفــر به این
بیماری مبتال شــده انــد و فقــط  100نفر از
آنهازندههستند.

سندرومدستبیگانه
نوعی بیماری عصبی اســت .بیماران مبتال
به «ســندروم دســت بیگانه» تصور می کنند
دست هایشان فراتر ازکنترل آن ها عمل می
کند .این بیماران نمی توانند دســت خود را
کنترل کنند .این اختالل با دیگر اختالالت
عصبیمرتبطاستوگاهیبرایکسانیکه
بهتازگیجراحیهایمهممغزیانجامداده
اندنیزاتفاقمیافتد.
سندرومانفجارسر
نگران نباشید ،سرهیچ کس در این بیماری
منفجرنمیشود .مبتالیانمعمو ًالصداهای
بســیار بلنــدی ماننــد انفجار بمب ،شــلیک
اســلحه ،صدای زنگ یا نوعی صــدای بلند و
ناشناخته را هنگام خواب میشنوند .منشأ
این صداها در داخل ســر اســت .این صداها
معمــو ًال در ســاعات اولیــه خواب احســاس
میشــود و معمــو ًال بــا هیــچ دردی همــراه
نیســت .محققان هنوزعامل ایــن بیماری را
کشف نکرده اند اما بر این باورند که استرس
و اضطراب بزرگ ترین عامل پشت پرده این
بیماریاست.
سندرومآلیسدرسرزمینعجایب
این بیماری یک وضعیت نورولوژیکی بسیار
نادر است و شــایع ترین نشــانۀ آن مشاهدۀ
تغییــر درانــدازۀ اعضای بــدن توســط فرد
مبتالست .این افراد اندازۀ اعضای بدنشان
را به درستی تشخیص نمی دهند و آن ها را
بزرگ تر یا کوچک تر می بینند .محققان بر
این باورند که این بیماری بر اثر سردردهای
شدید یا اســتفاده از داروهای تغییردهنده
ذهــن ایجــاد مــی شــود .مبتالیــان ممکن
اســت چیزهایی ببیننــد که وجــود ندارند؛
آن ها درک درســتی ازگذشت زمان ندارند

و عقربه های ساعت برایشــان یا بسیار کند
یا با ســرعتی سرســام آور حرکــت می کند.
این اختالالت ممکن اســت چندیــن بار در
روز بــدون هیــچ عالمت هشــداردهنده ای
رخ دهند.
سندروم مرد سنگی
این بیماری بســیار نادر ژنتیکی روی 1/3
نفر از هریــک میلیون نفر تاثیر مــی گذارد و
عضالت و تاندون ها را به اســتخوان تبدیل
می کند .درحالت پیشرفته بخش عمده ای
از ماهیچه ها به اســتخوان تبدیل می شوند
و توانایی حرکت ،تنفــس ،صحبت کردن و
حتی غذا خوردن را از دست می دهند.
لوپوس
لوپوس یک بیماری خودایمنی اســت که در
آنسیستمایمنیبدنبیماربهبافتهاواندام
هایبدناوحملهمیکند.اینحمالتباعث
التهاب،ورموآسیبدیدننقاطمختلفبدن
مثل مفاصل ،پوســت ،کلیه ها ،خون ،قلب و
ریهمیشود.مهمترینعالمتلوپوسنوعی
حساسیتپوستیرویصورتوگونههاست
کهشکلیشبیهبالپروانهدارد.
آکرومگالی
کمترازیکنفردر20هزارنفرتحتتاثیراین
بیماری قرار می گیرند .در این اختالل نادر
که بر اثر ترشــح بیش از حد هورمون رشد از
غدههیپوفیزایجادمیشود،اندامها(دست
هاوپاها)رشدغیرطبیعیپیدامیکنندوبا
گذشتزمانتغییرشکلدرصورتنیزاتفاق
می افتد .بینی ،آرواره و انگشتان دست و پا
بیشــترین درگیری را با این بیماری دارند.
بزرگــی زبــان ،کلفت شــدن صــدا و بزرگ
شدنقفسهسینهازدیگرعالیمظاهریاین
بیماریاست.

د
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  شیر-یکپیمانه
روغنمایع-یکپیمانه
تخممرغ 8 -عدد
بکینگپودر-یکقاشقغذاخوری
وانیل-نصفقاشقچایخوری
آرد–یکپیمانه
شکر 3-قاشقغذاخوری
خرما 500-گرم
مغزگردویکوبیده ۳۰۰-گرم
دارچیــن و هل کوبیده -از هــر کدام یک
قاشقمرباخوری

کنید و بــا همان آب خــوب بکوبید یا درغذاســاز
بریزیــد تا لــه شــود .مغز گــردوی خرد شــده و
دارچین را به خرما اضافــه و خوب با هم مخلوط
کنید و روی خمیر پهن شــده کــف قالب بریزید.
رویآنراباخاللبادامومغزگردوتزیینکنیدو
بهمدت ۳۰دقیقهدرفر ۱۲۰درجهسانتیگراد
قرار دهید تا بپزد (.برای تهیه حجم کمتر تارت،
مواداصلیرابهنسبتکمکنید).تارتخرمایکی
ازدسرهایخوشمزهومقویاستکهمیتواندبه
عنواندسرماهرمضان،همراهباچایسروشود.

زولبیاوبامیهرنگینخرید
اســتفاده از رنگ های غیر مجــاز خوراکی بــرای تهیه زولبیا
وبامیه و هشــدارهای داغ تــر در خصوص پلمــب مراکزی که
اقدام به تهیه این شــیرینی می کنند ،آن هــم در اولین روز
مــاه رمضــان ،خبرهــای نگــران کننده ای اســت کــه باید به
اطالع شــما خوانندگان محترم برسانیم و از شما
بخواهیــم کــه چنیــن محصوالتی را ســر
سفره افطار قرار ندهید .
اســتفاده از رنگ های خوراکی
احتمــال بیماری و ســرطان را
افزایــش می دهــد ،بــه ویژه
که روغــن مصرفی در آن نیز
از نوع مرغوب نباشد و چند
بارهم استفاده شده باشد.
رئیس انجمن صنایع غذایی
ایران در ایــن باره به باشــگاه
خبرنگاران جوان گفته است که
مصرف زیــاد زولبیا وبامیــه به دلیل
میزان بــاالی چربــی و قند توصیــه نمی
شــود و عالوه بر آن افزودن رنگ هــای غیر مجاز
هم بــه کلیه ،کبــد و قلــب و عروق مصــرف کنندگان آســیب
می زند.
نکات خرید و نگهداری
زولبیا و بامیه باید عطر ،طعم مناســب و رنگ روشــن داشته

باشد و ســوختگی در آن مشاهده نشود .این شــیرینی را از
مراکز تهیه و توزیع معتبر،خریداری و حتما درمحل خشــک
و خنک نگهداری کنید.
توصیه به کارشناسان
شــما هــم قطعــا ایــن گفتــه را قبــول دارید کــه
متولیــان امــور بهداشــتی و غذایــی
جامعه باید حداقل یــک گام جلوتر
ازهمــه باشــند و بــا تدبیــر الزم
در کنار نظــارت مــداوم مانع
سوءاستفاده شوند .
در شــرایطی کــه قیمــت
همــه اقــام و از جمله مواد
خوراکــی افزایــش یافتــه
اســت ،دور از انتظار نیســت
کــه عــده ای ســودجو یــا در
خوش بینانه ترین حالت بعضی
ندانســته اقــدام بــه تهیــه مایحتاج
مورد نیاز مردم از راه های غیر بهداشتی
کنند که در این صورت هم قیمت ها افزایش می
یابد و هم از مواد بی کیفیت و بیماری زا اســتفاده می کنند.
کســی که در این میــان بیشــترین ضــرر را می کنــد مصرف
کننده ای اســت که باید با صــرف پول بیشــتر ،بیماری را به
جان بخرد .

منبع techtimes.com:وmsn.com

ســازمان غذا و داروی آمریکا درباره استفاده زیاد
ازضدآفتابهاهشدارداد.میزاننفوذترکیبهای
موجود در کرمهای ضد آفتاب بــه جریان خون به
اندازهای زیاد اســت که کارشناســان ســامت را
درباره آثار مســموم کننده آن نگران کرد ه اســت.
در بررسیهای انجام شــده مشخص شد درمدت
زمان چهار روز اســتفاده از کرمهــای ضد آفتاب،
سطحترکیبهایشیمیاییموجوددراینکرمها
در جریان خون افزایش چشمگیری داشت ه است.
اکنون نمیتوان اســتفاده از کرمهای ضد آفتاب
را منع کردچرا کــه خطرات ناشــی از قرارگرفتن
درمعرض اشعه خورشــید بیشتر ازمضراتی است
که این ترکیبهای شــیمیایی برای ســامتی به
همراه دارند .ضد آفتاب ها به دو دســته فیزیکی و
شیمیایی تقسیم بندی می شوند که نوع فیزیکی
آنمعموالزینکاکسیدوتیتانیومدیاکسایدونوع
شیمیاییآنآووبنزونواکسیبنزوناستودرنوع
فیزیکیالیهضدآفتابنورخورشیدراانعکاسمی
دهدونوعشیمیایینورخورشیدراجذبوخنثی
میکند.نوعفیزیکیماندگاریبیشتریدارد.
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پزشکی

آیا ســینوزیت کودکان مانند بزرگ ساالن
است ؟ چه موقع عود می کند؟
عوامــل موثر در بــروز ســینوزیت کــودکان و بزرگ
ســاالن تقریب ًا مشــترک اســت اما در بزرگ ساالن
بــه دلیل سیســتم ایمنــی قــوی ،مقاومت بــدن به
ویروس و آلرژن ها بیشتر اســت و فرد کمتر گرفتار
سرماخوردگی و آلرژی می شود .حدود90درصد
ســینوزیت کودکان پس از سرماخوردگی عود می
کند .در برخــی موارد نیز ابتال به آلــرژی در کودک
موجب می شــود به مــرور ســینوزیت در وی ایجاد
شود وگاهیبهصورتسینوزیتحادیامزمنباقی
بماند.اصلیترینعللابتالبهسینوزیتکودکان،
ســرماخوردگی و آلرژی اســت .پس مهم ترین راه
پیشگیریازسینوزیتکودکان،محافظتازآنها
در مقابل ســرماخوردگی اســت .رعایت بهداشت
فردی کودک و اســتفاده از ماسک در محیط هایی
همچون مهد کودک یا مدرســه که ممکن است در
معرض انتقال ویروس ســرماخوردگی قرار گیرد،
میتواندمانعیپیشگیرانهدرابتالبهسرماخوردگی
کودکباشد.
عالیمابتالبهسینوزیتکودکان
آبریزشوگرفتگیبینیتبولرزواحساسضعفسردرد،گوشدردوفشارچشمبــی اشــتهایی و احســاس تهــوع (اختــاالتگوارشی)
بویبددهانبهدلیلعفونتسینوسهادرمواردبسیاریکودکدچارقرمزیچشمودرددرایننواحیمیشود

تخممرغهاراخوببزنید،سپسشکررااضافه
کنیــد و هم بزنید تا کــرم رنگ شــود .به ترتیب
روغن ،شــیر ،وانیل و بکینگ پودر را اضافه کنید
و هم بزنید ،ســپس آرد را در حــدی اضافه کنید
که خمیر سفت شود .روی سطح کار کمی آرد
بپاشیدوباوردنهخمیررابهضخامتیکسانتی
مترپهنکنید .کفقالبمدنظرراچربکنیدو
خمیر را در آن قرار دهید ،وردنه را روی لبه قالب
بغلتانیدوحاشیهاضافهخمیررابردارید .هسته
خرمارابگیریدوبایکلیوانآبداغ وهلمخلوط

ترفندها

ازسندرومگرگینه تا مردسنگی

پاسخ
پرسش و
سالمت
کافه

زندگیسالم
چهارشنبه
   ۱۸اردیبهشت    1398
شماره ۱۳۱۶

چهارشنبهها

هرچهبیشترترفندهایآشپزیرابدانید،کمتر
دچار سردرگمی می شوید و کمتر حوصله تان
از آشــپزی کردن ســر مــی رود  .در ادامه چند
ترفند مفید و کاربردی را آورده ایم:
زعفران خوش رنگ و طعم
برای این که زعفران رنگ وبوی خود را بیشتر
نشان دهد بهتر است زعفران را همراه برنج در
قابلمه بریزید تا دم بکشد.
کند شدن پوسیدگی گوجه فرنگی
برای این که گوجه فرنگی دیرتر پوسیده شود،
قسمتیراکهبهساقهچسبیدهاستروبهپایین
قرار دهید.
جلوگیری از رشد حشرات در برنج
بــه ازای هرکیلوگرم برنــج خام 5 ،گــرم پودر
نعناع خشــک را در کیســه نــازک بریزیــد و در
برنج نگه دارید.
چیپس خانگی
ســیب زمینی را بــرش بزنیــد و در آب یخ قرار
دهید و به آن کمی بکینگ پــودر اضافه کنید .
روی یک دســتمال پهن کنید تا خشک شود .
سپس سرخ کنید.
ازبین بردن سوختگی زبان
کمی شکر روی محل سوختگی زبانتان بریزید
تا اثری از آن باقی نماند.
اگر کره یخ زده را نباید آب کنید
کمی آب جــوش در یک ظــرف بریزید و کمی
بعــد آن را خالی کنیــد و کــره را داخل ظرف
بگذارید تا با دمای ظرف نرم شود.
تازه ها
نرگس عزیزی
روزنامهنگار

آلزایمردرکمینقربانیان
کالهبرداری
قربانیکالهبرداریهایتلفنیشدن،میتواند
یکی از نشــانههای ابتدایی اختــال حافظه در
سالمندانباشد.اینمطلبنتیجهیکیازآخرین
مطالعاتدرزمینهفراموشیدرسالمنداناست
که نتایج آن به تازگی منتشر شده است .در این
مطالعه 935سالمندساکنشیکاگوکهسابقه
فراموشــی نداشتند ،بررســی شــدند و از آنها
خواستهشدبهسواالتیکپرسشنامهکهمیزان
آگاهی آنها را در خصــوص کالهبرداریهای
تلفنیمیسنجیدپاسخدهند.پسازآنبهمدت
شــش ســال وضعیت شــناختی آنها به کمک
پرسشنامههایمختلفارزیابیشد.
نتایجاینمطالعهنشانمیدهدسالمندانیکه
در ابتدای مطالعه ،هوشــیاری کمتری نســبت
به کالهبرداری تلفنی داشــتند ،در طول دوره
تحقیــق ،احتمال بیشــتری برای نشــان دادن
عالیم آلزایمر ،فراموشــی و مشکالت شناختی
خفیفداشتند.محققاندراینپژوهشمعتقدند
برای هوشــیار بودن در برابر کالهبرداریهای
تلفنی الزم است افراد قضاوت اجتماعی خوبی
داشــته باشــند .این قضاوت اجتماعی نیازمند
گســترهای از توانمندیهاســت .وقتی یکی از
این توانمندیها به واســطه افزایش سن ،دچار
مشکلمیشود،فردممکناستنتواندقضاوت
اجتماعی کارآمدی داشــته باشد .نکت ه مهم در
این مطالعه آن است که شــرکتکنندگانی که
در شــروع این مطالعــه ،در قضــاوت اجتماعی
دچارمشــکل بودنــد ،در ابتــدا در آزمونهــای
حافظه نمره قابل قبولی کسب کرده و مشکلی
در زمینــه حافظــه از خود نشــان نــداده بودند.
اما در طــول دوره مطالعه ،در این افــراد بیش از
دیگرانآلزایمر،فراموشیومشکالتشناختی
تشــخیص داده شــد .بر این مبنا محققــان این
طور نتیجهگیری کردنــد که ناآگاهــی در برابر
کالهبرداریهایاقربانیکالهبرداریشدندر
سالمندان،میتواندپیشدرآمدبروزمشکالت
حافظهوشناختیدرآیندهنزدیکباشد.
 2توصیهبرایخانوادهها
اگــر ســالمندی را میشناســید کــه قربانــی
کالهبرداری تلفنی یا اینترنتی شده ،برنامهای
برای ارجاع او بــه متخصص به منظــور ارزیابی
حافظهاشداشتهباشیدودرنظربگیریداحتمال
ایــن کــه او در آینــده نزدیک مشــکالت دیگری
در حافظه یا شــناخت داشــته باشــد ،باالست.
توجه داشته باشید هر چند آموزش و آگاهسازی
سالمندانمیتواندازتکرارکالهبرداریهاکم
کند اما با توجه به آسیبپذیری باالی این گروه،
الزم است راهبردهای دیگری چون محدودیت
دربرداشتازکارتبانکییاتعویضکارتبانکی
دربازههایزمانیکوتاهترنیزمدنظرقرارگیرد.
منبعسایتCNN

