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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.

دکتر یحیی عقیقی

فوقتخصصروماتولوژی

سالمت

فرزندم به علت سرماخوردگی دچار درد
استخوان شــده بود و بعد از بهبود ،هنوز
استخوان دردش ادامه دارد.
هــر درد مفصلــی دركــودكان ،نشــانه
ســرماخوردگی یــا رشــد قد نیســت ،خشــكی
مفاصل و تب طوالنی میتواند عالمت بیماری
روماتولوژیك باشد.
اگر بــرای تبهــای طوالنی مدت فــرد زیر 16
ســال ،منشــاء عفونــی بدخیمــی یافت نشــود
ممكن اســت وی به یك بیمــاری روماتولوژیك
مبتال شده باشد.
تشــخیص ایــن بیمار یهــا مشــكل اســت و
نمیتوان همه دردهای مفصلی را روماتیســم
دانست.
به عنوان مثال ،ممكن است كودكی با مفاصل
متورم صبح كه از خواب برمیخیزد ،مفاصلش
خشك باشد و بعد از دو ساعت كه مفاصلش گرم
شــد ،شــروع به حركتكند .اگر چهــار مفصل
كودك گرفتار خشكی شده باشد ،ممكن است
در آینــده باعــث تغییر شــكل مفصلــی و حتی
زمینگیر شدن او شود.
ممكن اســت دو مفصل فرد گرفتار درد شــود و
او عــاوه بر درد با ناراحتی چشــمی به پزشــك
مراجعه كنــد یا حتی دیــدش را از دســت داده
باشــد .همــه ایــن عــوارض میتواند ناشــی از
مراجعه دیرهنگام و تشــخیص نــدادن بیماری
روماتولوژیك باشد.
تب ،كاهــش وزن ،درگیری مفاصــل ،اختالل
دركلیه ،مغز ،ریه یا دیگــر اعضای بدن از جمله
تظاهرات بیماری لوپوس است.
باید توجه داشــت هر تبی نمیتواند منشــأ یك
بیماری عفونی باشــد همــان طور كــه هر درد
مفصلــی در كودكان نشــانه ســرماخوردگی یا
حاصل رشــد قــد نیســت .كاهش وزن شــدید
نامنظمــی عــادت ماهانــه ،كــم حوصلگــی
بیاشــتهایی و حساسیت پوســت به نورآفتاب
میتواند نشانه وجود یك بیماری روماتولوژیك
در دختران باشد .اگر سیستم ایمنی بدن به هر
دلیلی دچار اشكال شود ،بدن مستعد ابتال به
بیماریهای روماتولوژیك میشود.
شنبهها

شناخت بیماری ها

نشانه های سرطان استخوان
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سرطان اســتخوان بر تمام اســتخوانها تاثیر
می گذارد اما بیشتر در استخوان های بلند پاها
یا دست ها دیده می شود .
درد مدام اســتخوان که در طول زمان بدترمی
شود و شب ها نیز ادامه دارد.
تورم و قرمزی (التهاب) که اگر استخوان آسیب
دیده نزدیک یک مفصل باشد ،میتواند حرکت
را دشوار کند.
وجود توده قابل توجه بیش از حجم استخوان.
یکاستخوانضعیفکهشکستگیدرآنبسیار
راحت تر از حالت طبیعی رخ میدهد .اگر شما
یا فرزندتان درمعرض درد مداوم و خیلی شدید
استخوان هستید ،به پزشک مراجعه کنید.
شــرایط خطرنــاک ابتــا بــه ســرطان
استخوان
در اغلب موارد ،مشــخص نیســت که چرا یک
فرد سرطان اســتخوان می گیرد .موارد زیر را
می توان از شرایط ابتال بر شمرد:
* در معرض تابش پرتودرمانی بودهاید.
* وضعیتــی کــه بــه عنــوان بیماری پاجســت
استخوان شناخته میشود.
* یک وضعیت ژنتیکی نادر که مبتالیان به این
بیماری ،یک نســخه معیوب از یک ژن را دارند
که معموال به توقف رشد ســلولهای سرطانی
کمک میکند.
علت اصلی ابتال
ســرطان زمانــی اتفــاق میافتد که ســلولها
در یــک منطقه خاص بدن متوقف و به ســرعت
تکثیر میشــود .این یک توده بافتی اســت که
به عنوان تومور شــناخته میشود .دلیل دقیق
این اتفاق اغلب شناخته شده نیست اما موارد
خاصــی میتوانند احتمال بــروز آن را افزایش
دهند ،از جمله:
* درمان رادیوتراپی در گذشته
*دیگر بیماری های استخوانی ،مانند بیماری
پاجست استخوان
* شرایط ژنتیکی نادر
* سابقه داشتن برخی شــرایط دیگر ،از جمله
رتینوبالستوما و فتق ناف

مضرات آب های گازدار از زبان یک متخصص

آیاآباسیدی
یاقلیاییبرای
سالمتمفیداست؟

آب گازدار ،اســیدی اســت .
دی اکســیدکربن و آب ،طــی
یک واکنش شیمیایی ،اسید
کربنیــک تولیــد میکننــد؛
نوعی اســید ضعیف که ثابت
شــده همــان گیرندههــای
عصبــی را در دهــان شــما
تحریکمیکند.اینتحریک
نوعیسوزشوگزشدردهان
بــه وجــود مــیآورد کــه برای
بســیاری افراد تحریکآمیز و
خوشاینداست.

تغذیه

سید مصطفی عربی | متخصص تغذیه

آیا تا به حــال آب گازدار خــورده ایــد ؟ آب گازدار در کنار آب هــای معدنی در ویتریــن مغازه ها
خودنمایی می کنــدو تولید کننــدگان آن هم ادعا مــی کنند که خواص منحصــر به فــردی دارد از جمله آب
کربناته کالری و شــکر ندارد و باعث طراوت و تازگی دهانتان می شــود ونوشــیدن آن احساس سیری ایجاد
می کند.در ادامه ویژگی های این آب ها را بررسی می کنیم :

آب بهترین و گواراترین نوشــیدنی اســت که
درطبیعت وجــود دارد  .آب معمولی عادی،
نه خاصیت اســیدی دارد و نه خاصیت بازی
که بــه اصطالح بــه آن خنثی مــی گویند .اما
هرقدر امــاح و ترکیبــات معدنــی آن مانند
کلســیم و منیزیم افزایــش پیدا کنــد ،درجه
اسیدی آن کم و به درجه بازی آن افزوده می
شــود و درنهایت آب های معدنــی ،آب های

قلیایی هستند.
آیــا اســیدی یــا قلیایــی بــودن تاثیری
برسالمت دارد؟
قطعا بله .از آن جایی که خداوند حکیم است،
هر چه را به صورت طبیعــی آفریده قطعا بی
حکمت نیست  .آبی که خنثی باشد هیچ گونه
تاثیر سوئی بر ســامت دهان و دندان ندارد
و از طرفــی مشــکالت گوارشــی را افزایــش

نخواهد داد.
آب اسیدی
آب اســیدی ازآن جایی که اســیدی اســت و
خاصیت خورندگی دارد به افزایش فرسایش
مینای دنــدان منجر می شــود و پوســیدگی
دندان را افزایش می دهد.
از طرفی در افرادی که مشــکالت گوارشــی
مانند ورم معده یــا گاســتریت ،التهاب مری

زخم معده یا ریفالکس دارند ،دریافت اسید
اضافه به تشــدید مشــکالت گوارشــی آن ها
منجر می شــود و به ویژه افزایــش ریفالکس
و تشــدید نفخ را به همــراه دارد .لذا مصرف
مکرر آن به خصوص به افرادی که مشــکالت
گوارشی یا پوســیدگی های وســیع دندانی
دارند ،اصال توصیه نمی شود.
آب قلیایی فیلتر های خانگی
آب های معدنی که به صــورت طبیعی وجود
دارد بــه علت داشــتن امــاح بــاال ،خاصیت
قلیایــی دارد ومی توانــد منجر به کم شــدن
اسید معده و کاهش مشــکالت گوارشی در
بعضی از افراد شود و از طرفی امالح کلسیم
و منیزیــم آن منجــر بــه بهبود تامین کلســیم
بدن مــی شــود.به تازگــی نتایــج مطالعاتی
نشان داده که آب های معدنی طبیعی منجر
به کاهــش تجمعات اســید اوریــک در بدن و
کاهش دردهای مفاصل می شــود .نکته ای
که وجود دارد این اســت که آیا همه آب های
قلیایی که توســط فیلتر ها ایجاد می شــوند
مثل آب های معدنی طبیعی مفیدند؟ پاسخ
منفی اســت  .ایــن آب هادر بیشــتر مــوارد با
کربــن قلیایی می شــوند و خاصیــت قلیایی
خود را از امالح معدنــی دریافت نمی کنند،
به همین علــت بــرای تامین امالح مناســب
نیســتند .همچنین دریافــت مکــرر کربــن،
ممکــن اســت در ایجــاد بعضــی بیمــاری ها
موثر باشد.
در افــرادی کــه دچــار عفونــت معــده (
هیلوباکترپیلــوری) باشــند ،دریافــت مکرر
و زیــاد آب هــای قلیایی شــده با فیلتر شــاید
به علــت خنثی کردن اســید معــده در کوتاه
مدت عالیم گوارشــی را تخفیف دهــد اما به
علت قلیایی کردن زیاد معده ،احتمال رشد
افراطی این باکتری در معده و سرطان را باال
خواهد برد .درخصوص دوغ ها و نوشابه های
گازدار نیز همین موارد صدق خواهد کرد.

بیشتر بدانیم

خزان وقت و بی وقت تارهای مو
دکتر آزاده طبیعی | متخصص پوست ومو

ریزش مــو عوامل بســیار متعــددی دارد .اگر
ریزش موی هورمونی طــرح مردانه و زنانه كه
دسته بزرگی از علل را تشكیل می دهد ،كنار
بگذاریم و عللی مانند ریزش مــوی دایمی به
علتایجاداسكار(جوشگاه)وریزشسكهای
یا ناحیه ای را در طبقه بندی جدا گانه ای قرار
دهیم ،گــروه بزرگی از ریزش موها در دســته
تلوژن افلوویم قرارمی گیرد كه اســترس هم
یكی از عوامــل ایجاد كننده آن اســت.تلوژن
افلوویــم به معنــای افزایــش تعــداد موهایی
است كه در فاز ریزش طبیعی مو ودر پاسخ به

نو

عده

میا

تغییراتفیزیولوژیكطبیعییا
غیرطبیعیقراردارد.درسرنرمال،حدود
صدهزار فولیكول مــو وجــود دارد كه حدود
 90درصد آن ها درفازرشــد یا اناژن هستند
و حدود 10درصد در فــاز ریزش یا تلوژن.فاز
تلوژن حدود سه ماه طول می كشــد و روزانه
بین  50تا  200تار مو مــی ریزد.فقط حدود
 500تا هزارتارمو درفــاز بینابینی یا كاتاژن
هستند.ساعاتبیولوژیكبدن،انتهایاناژن
وشروعفازتلوژنراتعیینمیكند.درفازرشد
یا اناژن ،هرتارمو برای چند ماه تا چند ســال

قبل از تلوژن رشد می کند و سپس می افتد .
موهایسربیشترازسایرقسمتهارشدكرده
و انــاژن آن طوالنی تر اســت.برخی تغییرات
متابولیك مثل بارداری ،سوءتغذیه و استرس
ها ،ظرفیت تغییر ساعت بیولوژیك فولیكول
مو را دارند و ممكن است تعداد زیادی از موها
واردفازریزشیاتلوژنشوند.
علل شــایع ریزش مــو به علــت ورود به
فازریزش
ریزشفیزیولوژیكموینوزادان
پساززایمان
پسازتبهایطوالنیوشدید
عفونتهایشدید

آشپزی من

توپکبرنجی؛سفیدوخوشمزه

بیماریهایشدیدمزمنمثللوپوسیاایدز
استرسهایشدیدروحی
بعدازجراحیهایبزرگ
كم كاری تیروئید و سایر بیماری های غدد
درونریز
رژیم هــای وریــدی طوالنــی یا گرســنگی
طوالنی
سوءتغذیه
برخیداروها
درمانعللیادشده براساسمعاینههایبالینی
وآزمایشهای خاصوگرفتنسابقهمیسراست
وممكناستبیماردویابیشترعلت هایریزش
موراهمزمانداشتهباشد.

دارو نیــز مــی توانــد
باعث افزایش ریزش
مو شــود کــه از میان
آن ها ،متــداول ترین
شــان قــرص هــای
رقیــق کننــده خون و
داروهای کاهش فشار
خون معــروف بــه بتا
بالکرها هستند.

سالمت

آیا فشار خون موجب افزایش فشار چشم می شود؟
بیماران فشــارخونی  ،ضایعات ته چشــمی دارند و مانند دیابتی ها باید معاینات دوره ای انجــام دهند ولی این که
بگوییم کسانی که دارای فشار خون باال هستند ،حتما دچار آب سیاه می شوند ،صحیح نیست.پرفشاری خون به ته
چشم آسیب می زند و باید کنترل شود .در این گروه ،بیمارانی هستند که در سنین  15تا  30سالگی بیماری های
انکساری دارند که کشف نشده و بیمار مراجعه نکرده است .اغلب بیماران در این گروه قرار می گیرند.
شست و شوی چشم
اما نکته دیگر درباره ســامت چشم ،شست وشوی آن اســت  .بهترین ماده شست وشو برای چشــم آب تمیز است.
ممکن است در برخی موارد پزشــک برخی اشــک های مصنوعی را تجویز کند .بنابراین هیچ ماده شیمیایی برای
شست وشوی چشم توصیه نمی شود.
آرایش پاک کن ها نیز اگر در لبه مژه ها استفاده شود ،ممکن است برای چشم آسیب رسان باشد .همچنین در برخی
موارد ما ازمواد شیمیایی که در صنایع به کار می رود ،در منزل استفاده می کنیم که اگر چشم در معرض آن ها قرار
بگیرد ممکن است آسیب های جدی به چشم وارد شود.
بهترین راه حل در موارد آسیب رسیدن به چشم با این مواد ،باز نگه داشــتن چشم در زیر آب تمیز است .این درمان
اولیه بسیار کاربردی تر از درمان های دیگر است .خانم ها بدانند هیچ ماده شیمیایی بی اثر نیست و باید در مصرف
آن ها احتیاط کنند.

آرد برنج ترجیحا قهوه ای  154 -گرم
نمک – کمی( یک چهارم قاشق چای خوری )
شکر – یک قاشق غذاخوری
آب  120 -سی سی
آرد برنج  ،نمک و شــکر را در ظرف مناسب بریزید و
ترکیب موا د خشــک را با هم مخلوط کنید .کمی آب
اضافهکنیدتاآردبهشکلخمیردرآید .خمیرراکامال
ورزدهیدتا حالتچسبندگیپیداکند.
خمیررارویسطحصافبازکنیدوباقالبگردآنرا
برش بزنید  .ازطعم دهنده های پیشنهادی یا مورد
عالقهتان رویخمیربریزیدوکنارههایآنراببندیدو

چیپس شکالتی  ،کره بادام زمینی ،نارگیل و
کنجد برای داخل توپک  -به میزان الزم
کنجد یا پودر نارگیل  -به میزان الزم

بیندودستگردکنید.
درظرف مناســب آب را به جوش آورید و توپک ها را
به آرامی داخل آب جوش بیندازید تــا حدود  4دقیقه
بجوشد.
ســپس از آب جوش بیــرون آورید و داخل آب ســرد
بیندازید(.برایچنددقیقه)
کمیازچاشنیموردعالقهتانرارویآنبپاشید.

