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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 آزاده طبیعی
متخصصپوستومو

سالمت

پسر هشت ســاله ام کف دســت ها و پاهایش
بیشترمواقعزردرنگاست.علتآنچیست؟
مربوطبهچهمشکلیاست؟
ج:زردبودنكفدستوپاعللمختلفیدارد.یكی
از شایع ترین علل ،خوردن غذاهای حاوی كاروتن
بهمیزانزیاداست.
خوردن مقادیر زیادی هویــج ،حبوبات یا مركبات
هممیتواندازعواملآنباشد.درصورتزردیدر
دیگرقسمتهایپوست،بایدآزمایشخاصخون
دادهشود.دربرخیحاالتارثی،افزایشضخامت
پوستكفدستوپاعاملآناست.
 10سالیمیشودموهایمراکوتاهنکردهامولی
فقطحدوددوسالرشدکردوبعدمتوقفشد.
هیچ رشــدی ندارد ،چه کارباید بکنم؟ خیلی
دوست دارم موهایم بلند شود ،مخصوصا که
همسرمایرادمیگیرد.
میزان رشــد ماهانه مو  ،در نژادهــا و افراد مختلف
متغیر است .حتی در یك فرد در سنین مختلف نیز
می تواند متفاوت باشد .اگر رشــد مو متوقف شود
برایمعاینهوآزمایشالزمبایدبهمتخصصپوست
مراجعهکرد.
بیشتر بدانیم

دندانهممیمیرد!

8

مادرانشان دارند ،احتمال ابتال به زردی در آنها
باالست ،چرا که در این شرایط ،تجزیه و شکستن
سلولهابیشتررخمیدهد.درنتیجهبیلیروبین
بیشتری تولید میشود.

زمانی که دیگر خونی بــه دندان نمی رســد ،مرگ
بــه ســراغ آن می آیــد .ایــن مــرگ زمانی به ســراغ
دندانمیآیدکه پوسیدگیوآسیبدیدگیدندان
مزمن شدهباشد.بهگزارشعصرایران،دندانازسه
الیه مینا ،عاج و مغز تشکیل شده است .مغز دندان
حاویرگهایخونیواعصاباست.اعصابمرده
یا در حال مرگ در مغــز دندان ،می تواند به شــکل
گیری یک دندان مرده منجر شــود .همچنین ،یک
دندانمردهدیگرهیچخونیدریافت نمیکند.
یکعصبمردهدردندانگاهیاوقاتبهعنوانیک
مغزدنداننکروتیکیادندانبدونمغزنیزشناخته
می شــود .زمانی که این اتفاق رخ می دهد ،دندان
درنهایتبهخودیخودمیافتداماانتظاربرایفرا
رســیدن این رخداد می تواند خطرناک باشــد زیرا
دندان عفونی می شــود و فک و دندان های دیگر را
تحت تاثیر قرار می دهد.یک دنــدان مرده همواره
از طریق نگاه کردن ،شناسایی نمی شود .تنها یک
دندان پزشــک قادر به تشــخیص آن خواهــد بود و
بر همین اســاس اســت که مراجعه منظم به دندان
پزشک اهمیت دارد.با وجود این ،دو عالمت اصلی
یک دندان مرده که می تواند به شناسایی آن کمک
کند،دردوتغییررنگدنداناست.
درد
مرگ عصب یــا یک عفونــت به طور معمــول موجب
افزایش شدت درد می شود.احساس درد به واسطه
یک عصب مرده شاید عجیب به نظر برسد اما درد در
درون دندان ریشــه ندارد بلکــه از پایانه های عصبی
فوق العاده حساس اطراف بخش بیرونی دندان که
بهنامغشایپریودنتالشناختهمیشود،سرچشمه
میگیرد.باکتریهاوبقایایعصبمردهیاچرکدر
حفرهمغزدندانجمعمیشودوبهغشایپریودنتال
فشار وارد می کند که می تواند موجب احساس درد
شدیدشود.
اگرعفونتیوجودداشتهباشد،ممکناستبهآبسه
وتولیدعالیمدیگرمنجرشودازجمله:
 مزه بد دهان  -بوی بد دهان  -تورم  -جوش رویلثهها
تغییررنگ
اگر دندان مرده باشــد ،اغلب رنگ آن تیرهتر خواهد
شــد و فــرد ممکن اســت متوجــه تغییــر رنــگ زرد،
خاکستری یا ســیاه شــود.تغییر در رنگ ،معموال به
واســطه مرگ ســلول های قرمز خــون رخ می دهد.
این شرایط بسیار شبیه اثر کبودی است.تغییر رنگ
معموالدرصورترسیدگینکردنبهیکدندانمرده
رخمیدهدوباگذشتزمان،مشهودترمیشود.
پوسیدگیدندان
پوســیدگی دندان از الیه بیرونی آن آغاز می شــود
اما با گذشــت زمان ،می تواند موجب بــروز حفره و
نفوذ به الیه هــای عمیقتر دندان شــود.در صورت
درمان نشدن پوسیدگی  ،این شــرایط می تواند به
مغزدندانبرسدومسیریرابرایورودباکتریهابه
دندان و مرگ عصب فراهم کند.مغز دندان سالم،
یک واکنش التهابی به باکتری ها خواهد داشــت و
تالش می کند با عفونت مبارزه کند اما سلول های
سفیدخونتامدتیمیتوانندبهمبارزهادامهدهند.
باافزایشفشاردرونمغزدندان،جریانخونقطعو
گرسنگیعصببهمرگمغزدندانمنجرمیشود.

یک نشــانه ســاده بــرای تشــخیص زردی
نوزادان

به آرامی روی پوست را فشار دهید ،اگر در ناحیه
فشرده شده ،قسمت زرد رنگ ایجاد شد ،قبل از
هر اقدامی با پزشک مشورت کنید .در این حالت
ادرار نوزاد تیره رنگ ومدفوع وی بی رنگ است،
درحالــی که بایــد زرد یــا نارنجی باشــد .معموال
دمای بــدن کــودک باالتــر از حد طبیعی اســت
(از۳۷/۷درجه بیشتر).
اگر پزشــکتان تشــخیص
دهد کــه زردی نوزادتان به
دلیل شــیر شماست ،با این
شرایط ممکن است مجبور
شــوید شــیر دادن به نوزاد
را متوقف کنید .بــرای این
کــه بدنتــان همچنــان بــه
تولید شیر ادامه دهد ،شما
میتوانید شیر تولید شده را
از بدن خارج کنید.

کودک

درمان های خانگی زردی نوزاد

مهین رمضانی | خبرنگار
بعضینوزادانوقتیبهدنیامیآیند،بدنوسفیدهچشمشانبیشترازحدمعمول

زرد است .زردی نوزادان به دلیل میزان باالی بیلی روبین در بدنشان ایجاد می

شود.این بیماری ،سبب ایجاد رنگدانه های زرد در پوست و سفیده چشم می شودو درمان های

مختلفی دارد .وسیله ای که بیشتر ما می شناسیم دستگاه فتوتراپی با نورماورای بنفش است.
زردینوزادان اگرکمباشددرمراحلاولیه،کمخطرودرمنزلنیزقابلدرماناست.

بیلی روبین رنگدانه زرد رنگ است .این رنگدانه
از تجزیه گلبول های قرمز تولید می شــود .بیلی
روبین بعد از فرایندهایی خــاص در کبد از طریق
ادرار و مدفــوع دفــع مــی شــود.این فراینــد بــه
طورمعمول هم دربزرگ ساالن وهم درکودکان
اتفاق می افتد.در نــوزادان ،چون کبد هنوزبالغ
نشدهاستوبرایفرایندبیلیروبین،نیازبهزمان
چند ساعته تا چند روزه دارد  ،تجمع این رنگدانه
باعث زردی نوزاد می شود اما گاهی ممکن است
زردی نوزاد نشــانه یک مشــکل اساسی باشد.به
طور معمول زردی نوزاد از سرشــروع می شــود و
به ســمت شــانه ها ،تنه و درنهایت پاها ادامه پیدا
می کند .درصورتی که ســطح بیلی روبین بسیار

باال باشد ،زردی کف دست ها هم ظاهر می شود.
عوارض زردی نوزاد

آسیب مغزی ،فلج مغزی یا حتی ناشنوایی.
نوزادان در معرض خطر

نوزادانی که قبل ازهفته  37بارداری به دنیا می
آیند ،بــه احتمال بســیار زیاد بــه زردی دچارمی
شــوند .کبودی یا آســیب داخلی طی زایمان نیز
باعث ایجاد زردی در نوزاد می شــود .در نوزادان
با پوســت تیره ،تشــخیص زردی ســخت اســت و
پزشــکان در این مــوارد با معاینه ســفیده چشــم
 ،کــف دســت وشــانه متوجه بیمــاری نــوزاد می
شوند.نوزادانی که گروه خونی متفاوتی نسبت به

* نور خورشید

هنگام بــروز زردی کــم در نــوزادان ،با مشــورت
پزشــک می توانید از نور خورشید کمک بگیرید.
نگــه داشــتن کــودک در نورخورشــید ،بســیار
تاثیرگذار است فقط مراقب باشید طوالنی مدت
در معرض نورخورشــید قــرار نگیرد زیــرا ممکن
است باعث آفتاب سوختگی وی شود.
* آب جوانه گندم

آب جوانــه گندم کمــک می کنــد تا ســموم بدن
کودک دفع شــود .اگر کودک توســط شــیر مادر
تغذیه می شود ،مادر باید آب جوانه گندم مصرف
کند زیرا از طریق شیر مادر به کودک می رسد.
* شیردهی مداوم

کــودک باید بــه طــور منظم تغذیــه شــود  .تغذیه
منظم کمک می کند تا بیلی روبین شسته شود،
همچنین به کارکــرد کبد کمک می کنــد و بدن
نوزاد آب کافی خواهد داشت.
* شیرخشت و ترنجبین
ترکیــب گزانگبین،شیرخشــت و ترنجبیــن

آشپـــزی من

دسر نارگیل
زرده های تخم مرغ را با شکر مخلوط کنید و خوب
هم بزنید تا پف کند.
بعد شــیر نارگیل را به شــکر و زردهها اضافه کنیدو
کامال هم بزنید و آن را روی حرارت بگذارید.
بعد از جوش آمدن ،مرتب هم بزنید تا کامال زردهها
پخته و مایه صاف و یک دست شود.
 در ایــن مرحله ،پــودر نارگیــل را اضافــه و مخلوط
کنید .ســپس مواد را از روی حرارت بردارید و کنار
بگذارید.
 پودر ژالتین را به روش بن ماری با مقدار کمی آب،
روی حرارت بخار کتری بگذارید تا حل شود.

پنیر خامــهای و خامه را هــم مخلوط کنیــد و خوب
هم بزنید.حــاال همه مواد را در مخلوط کــن بریزید تا
کامال زده شود.
از مــواد بــه انــدازه یــک فنجــان بردارید و بــا رنگ
خوراکی مد نظرتان مخلوط کنیــد و برای تزیین نگه
دارید و بقیــه مواد را در قالــب ژله بریزیــد و یک و نیم
ساعت در یخچال قرار دهید تا کامال مواد بسته شود
و بعد مواد رنگی را روی آن بریزید و چند ساعت دیگر
در یخچال بگذارید.
ظرف ژله را در دیس مناســبی برگردانید و روی آن
را با پودر پسته و پودر نارگیل تزیین کنید.

خامه فرم گرفته  2 -لیوان
پنیر خامهای  250 -گرم
پودر نارگیل  -یک پیمانه
پودر ژالتین  -دوسوم لیوان
زرده تخم مرغ  5 -عدد
شیر نارگیل  -یک لیوان
شکر -یک لیوان

مشــهورترین درمان خانگی و یکــی از موثرترین
روش های درمان زردی نوزاد است (.با مشورت
پزشک)
*مواد مکمل همراه با شیر خشک

اگر کودک شــما شیرخشــک می خورد ،پزشک
می تواند مکملی تجویز کند که بــه درمان زردی
کمککند.
*حمام نوزاد با گل بنفشه و گل خطمی

یکی از درمان هایی که برخــی متخصصان طب
سنتیآنراپیشنهادمیدهند،حمامکردننوزاد
باعصارهیاجوشاندهگیاهگلبنفشهوگلخطمی
است .برای انجام این روش ساده ،کافی است با
اضافه کردن گیاه گل بنفشه و خطمی به آب گرم
داخل وان نوزاد ،او را حمام کنید.
* درمان با المپ های مخصوص

المپ های خورشــیدی مخصوص ،یــک درمان
جایگزین فتوتراپی در بیمارستان هاست.
نکات مهم تغذیــه مادرهنگام وجود زردی
در نوزاد

توجه داشته باشــید زمانی که نوزاد زردی دارد،
مادر بایــد از خــوردن غذاهــای دارای طبع گرم
خودداری کند.مادران شــیرده ،عرق کاســنی و
شاهتره را به نسبت مســاوی مخلوط و روزی سه
استکان مصرف کنند.مادران شیرده بهتر است
مصرفشیرینیها،غذاهایپرچرب،سرخکرده،
پرادویه ،انواع بستنی ،فالوده و مواد نشاسته ای را
در ماه های آخر بارداری کم و حتی اگر می توانند
قطع کنند.توجه داشته باشــید در شرایط خاص
جسمی نوزاد و باال بودن میزان زردی ،حتما باید
به پزشک مراجعه کنید و از روش های پیشنهادی
برای درمان زردی نوزاد در خانه بدون مشورت با
پزشک استفاده نکنید.
سالمت نیوز ،تندرستی

