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پوکی استخوان ،شایعترین عارضه استخوانی سالمندان

عضو هیات علمی بیمارستان شهید
مدرس گفــت :با توجه به افزایش امید
به زندگی و شیوع سالمندی در جامعه،
جهت گیری سیستم بهداشت و درمان
به سمت بیماری های دوران سالمندی
ضروری به نظر می رسد.
دکتر ســید احمد رئیس الســادات
گفت :در حــال حاضر حدود  ۶میلیون
سالمند در کشور وجود دارد و بر اساس
پیش بینی های انجام شــده جمعیت
باالی  ۶۰ســال کشور در ســال  ۲۰۲۰به حدود  ۱۰میلیون نفر خواهد رسید که پوکی استخوان به
عنوان شایعترین بیماری متابولیکی اســتخوان از مهمترین بیماری های دوران سالمندی به شمار
می رود.
رئیس الســادات بیان داشت :در این بیماری تراکم اســتخوانها کاهش مییابند و استخوانها
متخلخل تر میشــود و به دلیل تغییر کیفیت ساختاری استخوان خطر و احتمال شکستگی در آنها
افزایــش مییابد .این بیماری هم به دلیــل اختالالتی که در کیفیت زندگی ایجاد میکند و هم به
علت شکســتگیهای ناشی از کاهش تراکم اســتخوان ،هزینههای بسیاری بر سیستم بهداشت و
درمان جامعه تحمیل میکند.
عضو هیات علمی بیمارســتان شــهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی ادامه داد:
اهمیت پوکی استخوان به حدی است که سازمان جهانی بهداشت()WHOروز  ۲۹مهر ( ۲۰اکتبر)
را به عنوان روز جهانی استئوپروز نامگذاری کرده است.
دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشــی ایران گفت :در ایران براساس مطالعات مختلف برحسب
زمان تحقیق ،منطقه و اســتان ،ســن وجنس جمعیت مورد بررسی ،شیوع پوکی استخوان متفاوت
گزارش شــده اســت .در جمعیت با ســن بیش از  ۳۰ســال  ۱۷درصد گزارش شده است .درجات
خفیف تر کاهش تراکم استخوان که به آن استئوپنی می گویند  ۳۵تا  ۴۰درصد است.در سال های
اخیر شیوع پوکی استخوان در ایران رو به افزایش گذاشته است و باتوجه به افزایش امید به زندگی
و طول عمر به نظر می رسد پوکی استخوان در آینده ای نه چندان دور به عنوان یک معضل جدی
سیستم سالمت عمومی و بهداشت سالمندان را به چالش بکشد.
رئیس الســادات گفت :مطالعات انجام شده نشــان می دهد از هر  ۵خانم یائسه یکی مبتال به
پوکی اســتخوان است .مطالعات انجام شده نشان می دهد ساکنین مناطق شمالی کشور (گلستان،
مازندران و حتی آذربایجان) و استان تهران به طور قابل توجهی بیش از استان های جنوبی (بوشهر
و فارس) به پوکی اســتخوان مبتال هســتند که ممکن است بدلیل کمتر در معرض قرار گرفتن در
آفتاب ،تغذیه و یا فعالیت فیزیکی متفاوت باشد.
وی توضیح داد :پوکی اســتخوان به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم میشود ،پوکی استخوان اولیه
با افزایش ســن ،یائسگی و عادات مربوط به شــیوه زندگی مانند سیگار ،الکل ،رژیم غذایی غلط و
فعالیت فیزیکی ناکافی ایجاد میشــود .پوکی اســتخوان ثانویه در اثر بیماریهای مختلف (دیابت،
پرکاری تیروئید و پاراتیروئید ،کاهش هورمونهای رشــد ،برخی سرطانها و )...و یا استفاده از دارو
از جمله داروهای اســتروئیدی (کورتون) و ضد تشنجی ،داروهای مورد استفاده در درمان بیمارهای
تیروئیدی و  . . .ایجاد میشود.
رئیس الســادات گفت :از نظر آســیب شناختی پوکی اســتخوان حاصل عدم تعادل بین ساخت
اســتخوان جدید و برداشت استخوان قدیمی اســت که در نهایت منجر به از دست رفتن پیشرونده
بافت استخوان و تغییر کیفیت ساختاری آن میشود .تراکم استخوان در انسان بعد از جهش رشدی
در دوران بلوغ افزایش مییابد و در  ۲۵تا  ۳۵ســالگی به حداکثر مقدار خود میرســد .حدودا بعد
از  ۴۰ســالگی تراکم استخوانها مرتب ًا کم می شــود و این کاهش تا پایان عمر ادامه مییابد .اثر
هورمونهای جنســی بر فرایند استخوانســازی و بروز پدیده یائسگی (منوپاز) سبب میشود روند
کاهش تراکم اســتخوان در خانمها سرعت بیشتری نسبت به مردان داشته باشد به طوریکه شیوع
پوکی اســتخوان در ســنین یائسگی حدوداً  ۵برابر مردان اســت .البته در مردان مسن نیز ،کاهش
تدریجی هورمونهای مردانه باعث ایجاد حالتی شبیه به یائسگی در آقایان میشود.
دکتر رئیس الســادات بیان داشــت :از مجموعه این مطالب ،میتوان میزان تراکم استخوان را
بــه یک پس انداز طوالنی مدت بانکی تشــبیه کرد .تا حدود  ۳۰تا  ۳۵ســالگی فرصت داریم که
برموجودی این حســاب بیفزاییم .پس از این سن میزان برداشت از حساب همواره بیشتر از میزان
واریز به حساب است و در دوران سالمندی این افزایش برداشت میتواند منجر به ورشکستگی شود.
پی آمد بالینی این ورشکســتگی ،پوکی اســتخوان و عوارض و پیامدهای ناشی از آن است.هر چه
میزان حداکثر تراکم اســتخوان (پس انداز اولیه در سنین جوانی) بیشتر باشد احتمال ابتال به پوکی
استخوان (کاهش موجودی و ورشکستگی) در سنین باالتر کمتر خواهد شد.

تاثیر منفی نوشیدنی های قندی
بر قدرت باروری زنان

طبــق نتایــج تحقیقــات ،هــم
نوشیدنی های رژیمی و هم نوشابه های
حــاوی قند مــی توانند بر ســامت
تخمــک های زنــان تاثیــر گذارند و
توانایی باروری آنها را به خطر اندازند.
محققان برزیلی در مدت دو ســال
تاثیــرات نوشــیدنی هــای رژیمی و
نوشــیدنی های حاوی قند را بر روی
قدرت باروری زنــان مورد مطالعه قرار
دادنــد .یافته های آنها نشــان داد هر
دو نوع نوشــیدنی موجب می شوند که
موفقیت تخمک ها در النه گزینی در رحم کمتر شــود .بــه گفته محققان ،بیماران باید از عوارض
جانبی و احتمالی ماده قندی و شیرین کننده های مصنوعی بر موفقیت تولیدمثل آگاه باشند.
به گفته تیم تحقیق« ،عمدتا مردم معتقدند شــیرین کننده های مصنوعی سالم تر از قند عادی
هستند و از خطرات پنهان آن آگاه نیستند».
در این مطالعه ،تیم تحقیق پنج هزار و  ۵۴۸سلول تخمک زنان را که تحت درمان باروری بودند
مورد بررسی قرار دادند و به نتایج فوق دست یافتند.

فواید رژیم غذایی مدیترانه ای برای قوه بینایی

طبق نتایج یک تحقیق جدید ،رژیم
غذایی مدیترانه ای ریسک بیماری های
چشمی مرتبط با افزایش سن را کاهش
می دهد.
طبق یک مطالعه جدید ،افرادی که
از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می
کنند یک سوم کمتر در معرض ابتال به
بیماری چشمی موسوم به «دژنراسیون
ماکــوال» یــا تباهی لکه زرد چشــم
( )AMDکه منجر به کوری می شود،
قرار خواهند داشت.
طبق گزارش این محققان ،پیروی بیشــتر از رژیم غذایی مدیترانه ای با ریســک کمتر بیماری
 AMDکه با افزایش ســن بروز می کند همراه اســت و تنها  ۳۹درصد افرادی که از این رژیم
غذایی پیروی کردند مبتال به این بیماری چشــمی شدند درحالیکه در حدود  ۵۰درصد از افرادی به
این بیماری مبتال شدند که از این رژیم غذایی پیروی نکرده بودند.
محققان دریافتند میوه ها مخصوصا نقش مهمی در ســامت چشــم دارند و افرادی که حدود
 ۱۴۰گرم میوه در روز می خورند  ۱۵درصد کمتر مبتال به بیماری چشمی تباهی لکه زرد می شوند.
بعالوه این گزارش نشــان داده اســت که کافئین و آنتی اکسیدان ها برای سالمت چشم نقش
محافظتی دارند ،بطوریکه افرادی که میزان باالی کافئین مصرف می کردند (در حدود  ۷۸میلی گرم
در روز)  ۵۴.۴درصد مبتال به  AMDنشدند و  ۴۵.۱درصد مبتال به این بیماری بودند.
در این مطالعه ،تیم تحقیق  ۸۸۳فرد  ۵۵ساله و باالتر را در کشور پرتغال بین سال های  ۲۰۱۳تا
 ۲۰۱۵مورد مطالعه قرار دادند .به منظور بررسی میزان پیروی این افراد از رژیم غذایی مدیترانه ای،
از آنها در مورد میزان خوردن برخی غذاهای مشــخص پرسیده شد و براساس پاسخ شان به آنها از
 ۰تا  ۹امتیاز داده شد بطوریکه نمره  ۹حاکی از بیشترین پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای بود.
به گفته محققان ،عالوه بر حفاظت از ســامت چشم ،این رژیم غذایی با کنترل بهتر قند خون،
ریسک پایین تر افسردگی و کاهش میزان التهاب نیز مرتبط است.
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روش  های طبیعی برای درمان برونشیت

برونشــیت به معنــای التهاب ،تــورم یا عفونت
لوله هــای برونــش و ریه ها می باشــد ،که معمو ًال
توسط ویروس ها ،باکتری ها ،یا ذراتی که لوله های
برونش را تحریک می کند ایجاد می شــود .عالئم
برونشیت شامل سرفه با خلط ،تنگی نفس ،درد قفسه
ســینه ،احتقان بینی ،خســتگی ،درد عضالنی و تب
اســت .افراد مبتال به برونشیت می توانند با داروهای
ساده خانگی درمان شوند:
گل شمعدانی
گل شــمعدانی که بومی آفریقای جنوبی اســت،
گیاهی اســت که برای بیماری های دســتگاه تنفسی
کاربرد زیادی دارد .نتایج تحقیقات روی  217بیمار در
سال  2008ثابت کرد که عصاره مایع گل شمعدانی در
درمان برونشیت بسیار موثر است.
این بیماران اظهار داشــتند کــه مهم ترین عالئم
برونشــیت حاد از جمله ســرفه ،افزایش آب دهان و
خلط ،گرفتگی صدا ،سردرد ،خستگی و تب طی  7روز
پس از درمان بهبود یافت.
مقدار مصرف :هر فرد بزرگسال باید  30قطره
از عصاره اســتاندارد و تأیید شده این گیاه را  3بار در
روز مصــرف کند .این مقدار برای کودکان باید کمتر
باشد .حتم ًا هنگام مصرف بروشور آن را مطالعه کنید.
پیچک باالرونده
این گیاه از ســالیان قبل در پزشکی کاربرد داشته
و تأثیر آن در درمان عفونت ها و التهابات دســتگاه
تنفســی از جملــه عالئم بیماری برونشــیت مزمن
از ســال  1988در کشــور آلمان تأیید شــده است.
تحقیقات آزمایشــگاهی از تأثیر آن در بهبود عالئم
برونشــیت حاد و مزمن به خصوص افزایش دریافت
هوای ریه ها و کاهش سرفه های زیاد حکایت دارد.
مقدار مصرف دارویی
جوشانده :یک قاشق چایخوری پر برگ خشک
شــده را در  150میلی گرم آب جــوش ریخته و به
مدت  10دقیقه بجوشــانید .ایــن دمنوش را تا  3بار
در روز میل کنید.
کپسول پودر برگ های خشک :معادل 300
میلی گرم پودر آن را در روز مصرف کنید.
عصاره :روزانه  0/3میلی لیتر مصرف کنید.
آویشن
آویشــن گیاهی از ریشه پامچال دارویی است که
در کاهش مدت و شــدت عالئم بیماری برونشــیت
موثر است .در سال  361 ،2007بیمار تحت تحقیقات
سنگ کلیه که نفرولیت هم نامیده می شود ،جسم
ســختی اســت که از امالح موجود در ادرار تشکیل
می شود .اغلب بیماران مبتال به سنگ کلیه معموال در
ســال های اول بلوغ هستند و حداکثر شیوع سنی آن
حدود  28سالگی است .به طور کلی سنگ های کلیه
در مردان چهار برابر زنان شایع هستند.
دانشــمندان در طی یک تحقیــق این موضوع را
مطرح کردند که می توان با تکان دادن شــدید بدن
به دفع ســنگ کلیه کمک کرد .از این رو بازی های
شهربازی را موثر دانستند .اما این موضوع درد شدیدی
ایجاد می کند ،گاهی اجازه تحرک را به فرد نمی دهد
و نمی توان آن را بسیار علمی دانست .در این مطلب
به نکاتی درباره ی ســنگ کلیه و روش های جالب
برای دفع آن اشاره خواهیم کرد.
همه سنگ های کلیه یکسان نیستند
احتمــاال اغلب شــما فکــر می کنیــد همه ی
سنگ های کلیه ،کلسیمی هســتند .البته شایع ترین
نوع ســنگ های کلیه همین نوع اســت و اختالالت
متابولیــک ،عوامل تغذیه ای و جراحی بای پس روده
می تواند خطر ابتال به آن را افزایش دهد.
نوع دیگر ،سنگ های استروویت هستند که توسط
یک عفونت مانند عفونت ادراری ایجاد می شــوند و
می توانند به سرعت رشد کنند .کم آبی بدن ،نقرس و
دیگر عوامل ژنتیکی می توانند به تشکیل سنگ کلیه
از نوع اوریک اســید ختم شوند .در نهایت سنگ های
سیســتین که در اثــر یک اختالل ژنتیکی تشــکیل
می شــوند که در طی آن کلیه ها مقادیر بیش از حدی
از آمینو اسید را انتشار می دهند.
ســنگ های واقعی هیــچ دردی ایجاد
نمی کنند
گاهــی اوقات بیماران فکر می کنند که می توانند
متخصصان علوم پزشــکی در آمریکا در تازهترین
آزمایشــات خود دریافتند که افراد چاق زودتر به زوال
عقل مبتال میشوند.
این آزمایش توســط متخصصان دانشگاه آریزونا
روی  ۲۱هــزار و  ۵۰۰داوطلب انگلیســی در مدت
 ۱۲سال انجام شده است.
در ایــن افراد که همگی در زمــان آزمایش بیش
از  ۵۰ســال عمر داشتهاند ،سیستم عصبی به سرعت
ملتهب شــده و عالئم زوال عقــل و اختالل حافظه
بیشتر از دیگر گروه های جامعه بروز کرده است.
بــه عقیده محققان ،این تغییرات به ســبب وجود
پروتئینهای سی در پالســمای خون مشاهده شده

پزشــکی قرار گرفتند که نتایــج آن تأثیر فوق العاده
عالی آویشــن را در درمان برونشیت ثابت می کرد.
سرفه های شــدید کســانی که از عصاره این گیاه
اســتفاده کرده بودند طی  11روز خیلی زودتر از بقیه
تسکین یافت.
مقدار مصرف دارویی
جوشــانده 1 :تا  2گرم گیاه خشک را در 150
میلی لیتر آب جوش به مدت  10دقیقه بجوشــانید.
چند فنجان از آن را طی روز بنوشید.
عصاره برگ 20 :تا  40قطره عصاره آویشن را
با آب یا آبمیوه رقیق کنید و  3بار در روز میل کنید.
شیرین بیان
شیرین بیان از قدیم به عنوان گیاهی مسکن مورد
اســتفاده بوده است .اســتفاده از این ریشه خوراکی
موجب تســکین درد مربــوط به التهــاب نایژه ها
می شــود .به عالوه ،شیرین بیان حاوی گلیسیریزین
است که این ماده در مقابله با بسیاری از ویروس ها
موثر اســت .عملکرد محرک آن بر سیستم ایمنی در
مقاومت در برابر عفونت های مجاری تنفســی مانند
برونشیت مزمن نقش دارد.
مقدار مصرف دارویی
ریشه خشک 5 :تا  15گرم ریشه شیرین بیان
را  3بار در روز بعد از غذا به صورت پودر یا جوشانده
مصرف کنید .ثابت شــده اســت که ریشــه خشک
 4درصد گلیسیریزین دارد.
عصــاره 2 :تا  4میلی لیتر را  3بار در روز بعد از
غذا میل کنید.
اکالیپتوس
مصرف اکالیپتوس به صورت خوراکی یا استعمال
خارجی مورد تأیید ســازمان بهداشت جهانی است.
خــواص درمانی این گیاه به نظــر محققان منحصر
به فرد بوده و در برگ های آن نهفته اســت .روغن
آن  70تــا  85درصد این تأثیــرات را دارد .مطالعات
پزشکی از کاهش سرفه و اخالط در بیماران مبتال به
برونشیت مزمن حکایت دارد.
مقدار مصرف دارویی
جوشــانده 2 :تا  3گرم برگ خشــک شده را
در  150میلــی لیتر آب جوش به مــدت  10دقیقه
بجوشانید و دو فنجان در روز میل کنید.
عصاره برگ 2 :تا  3میلی لیتر را دو بار در روز
میل کنید.
روغن :روزانه  2تا  6قطــره روغن اکالیپتوس

را مصرف کنید .البته در این باره بهتر اســت ابتدا با
متخصص مشورت کنید .استفاده از این روغن برای
خانم های باردار و کودکان مجاز نیست.
استنشاق بخار 4 :تا  6قطره روغن اکالیپتوس
را در  150میلی لیتر آب جوش بریزید .حوله ای روی
سر بیندازید و بخار آن را استنشاق کنید 3 .بار در روز
این کار را انجام دهید.
ماســاژ 15 :تا  20قطــره از این روغــن را با
 25میلــی لیتر روغن گیاهی مخلوط کرده و قفســه
سینه را  3بار در روز با آن ماساژ دهید.
زنجبیل
زنجبیل ،اغلب برای درمان سرماخوردگی استفاده
می شــود ،همچنین زنجبیل خواص ضدالتهابی دارد
و سیســتم ایمنی را تقویت کرده و لوله های برونش
تحریک شده ،ملتهب و متورم را درمان می کند.
روش مصــرف :زنجبیــل ،دارچیــن و میخک از
هرکدام نصف قاشــق چای خــوری در یک فنجان
آب گرم ریخته بــه خوبی هم بزنید و روزی چند بار
بنوشــید .همچنین می توانید یک قاشق چای خوری
پــودر زنجبیل و فلفل ســیاه را در یــک فنجان آب
جوش ریخته و چند دقیقه بعد مقداری عسل یا شیر
ریخته و روزی دو بار بنوشید.
سیر
با توجه به خواص آنتی بیوتیکی و ضدویروســی
آن ،برای درمان برونشــیت ،به ویژه برونشــیت حاد
بسیار مفید است.
روش مصرف :ســه حبه ســیر را پوست کنده
و ریــز ریز خرد می کنیم در یک لیوان شــیر جوش
می ریزیم و قبل از خواب می نوشیم.
زردچوبه
خاصیت ضدالتهابی زردچوبه برای درمان ســرفه
همراه با برونشیت اســت .به دنبال این درمان سینه
صاف می شود.
روش مصرف :یک قاشــق چای خوری پودر
زردچوبه را به یک لیوان شــیر اضافه می کنیم .دو یا
ســه بار در روز آن را بنوشید .برای نتایج سریع تر ،با
معده خالی بنوشید.
توجه :این درمان مناســب افــرادی که دارای
ســنگ کیســه صفرا ،اســید ،زخم معده و یا زردی
هستند مناسب نیست.
آب نمک
غرغره کــردن با آب نمک چند بــار در روز ،راه

نکاتی جالب درباره سنگ کلیه

حرکت ســنگ و یا لبه ی تیز آن را احســاس کنند.
ولی این طور نیست .درد زمانی رخ می دهد که سنگ
از کلیه بــه درون میزنای بیفتد و در آن جا گیر کرده
و انسداد ایجاد کند .حالب (میزنای) مجرایی است که
ادرار را از کلیه به سمت مثانه می برد.
مصرف بیش از حــد کره ی بادام زمینی
می تواند موجب ابتال به سنگ کلیه شود
اگر شما مستعد ابتال به سنگ کلیه هستید ،سطح
زیاد اگزاالت مواد غذایی به همراه کلســیم موجود در
ادرار می تواند در کلیه ایجاد سنگ نماید.

غذاهای غنی از اگزاالت شــامل اسفناج ،ریواس،
شکالت ،قهوه و کره بادام زمینی است .نگران نباشید
تنهــا در صورت مصرف بیش از انــدازه ی این مواد
غذایی ممکن است به سنگ کلیه دچار شوید ،آن هم
اگر مســتعد ابتال به آن باشید .در ضمن رژیم غذایی
سرشار از اگزاالت ،تنها یک عامل خطر ابتال به سنگ
کلیه است.
جایی کــه در آن زندگی می کنید ممکن
اســت موجب افزایش میزان ابتال به سنگ
کلیه شود
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بســیار خوبی برای درمان عالئم مختلف برونشیت
اســت .یک قاشق چای خوری نمک را به یک لیوان
آب گرم اضافه کنید و غرغره کنید .در درست کردن
آب نمــک از نمک زیاد اســتفاده نکنید چون باعث
سوزش گلو می شود و باید نمک آن بسیار کم باشد.
این درمان دو مزیت دارد اول ،التهاب گلو را تسکین
می دهــد ،و دوم ،از طریق موکوس ســوزش گلو را
کاهش می دهد.
عسل
عســل یک راه طبیعی برای مقابله با سرفه ناشی
از برونشیت است .خواص ضدویروسی و ضد باکتری
موجود در عســل تســکین دهنده گلو خواهد شــد.
همچنین ،عسل سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
روش مصــرف :اضافــه کردن یک قاشــق
چای خــوری عســل به چــای بــرای مبتالیان به
برونشیت مفید است.
همچنین می توانید عســل را به آب لیمو اضافه
کنیــد که درمــان احتقــان و التهاب گلو ناشــی از
برونشیت مفید است.
پیاز
پیاز باعث از بین رفتن خلط ناشــی از برونشــیت
می شــود .یک قاشــق چای خــوری آب پیاز خام
هر روز صبح با معده خالی بخورید .همچنین پیاز خام
در ساالد یا در پخت و پز استفاده کنید.
دانه کنجد
دانه کنجد دارای خواص دارویی است که می تواند
به درمان برونشیت کمک کرده و درد قفسه سینه را
درمان کند.
روش مصرف :ترکیب یک قاشق چای خوری
دانه کنجد ،یک قاشــق چای خــوری دانه کتان یا
بــزرک ،مقــداری نمک و یک قاشــق چای خوری
عســل .این مخلوط را قبل از رفتــن به رختخواب
بخورید .همچنین می توانید نصف قاشق چای خوری
پودر دانه کنجد خشــک و دو قاشــق غذاخوری آب
مخلوط کرده و آن را دو بار در روز بنوشید.
آب
در زمان ابتال به برونشــیت توصیه می شود بدن
را به خوبــی هیدراته کــرده و آب و مایعات زیادی
بنوشید بنابراین ،حداقل هشــت تا  10لیوان آب در
روز بنوشــید .می توانید آب میوه و آب سبزیجات نیز
بنوشید .در صبح ،می توانید یک لیوان آب مخلوط با
کمی عسل بنوشید.
اورولوژیســت ها معتقدند زندگی در مکان هایی با
آب و هوای گرم که باعث کم آبی بدن می شود ،خطر
ابتال به ســنگ کلیه را افزایش می دهد ،زیرا زمانی
که بدن شــما دچار کم آبی می شــود ،مواد زائد بدن
در کلیه ها باقی می مانند و در نهایت تشــکیل سنگ
می دهند .بنابراین منطقی اســت که این بیماری در
نواحی گرم و در تابستان شایع تر باشد.
کلسیم دشمن شما نیست
دیگــر این روش قدیمی شــده اســت که جلوی
مصرف لبنیات توســط فرد مســتعد ســنگ کلیه را
بگیریــم .در واقع اگر فرد مصرف کلســیم را کاهش
دهد ،در عوض به جذب بیشتر اگزاالت در بدن کمک
کرده اســت (که اگــزاالت زیاد در بــدن خود باعث
تشکیل سنگ کلیه می شــود)  .همچنین بدن برای
حفظ اســتخوان ها به کلســیم نیاز دارد به خصوص
این نیاز در زنان یائسه شدیدتر است .اورولوژیست ها
توصیه مــی کنند که افراد مبتال به ســنگ کلیه2 ،
تا  3واحد لبنیــات در روز مصرف نمایند .اما مصرف
مکمل های کلســیمی برای افراد مبتال به سنگ کلیه
توصیه نمی شــود ،زیرا کلسیم موجود در قرص ها به
روش کلسیم موجود در مواد غذایی جذب نمی شود و
در نهایت حجم آن در ادرار زیاد می شــود که ممکن
است به تشکیل سنگ منجر گردد.
نوشــیدن لیموناد (عصاره ی لیمو ترش)
به جلوگیری از تشکیل سنگ کمک می کند
نوشــیدن لیموناد (یا عصاره لیموترش) می تواند
به جلوگیری از ســنگ های کلیوی اوریک اســیدی
کمک کند .لیمو حاوی غلظت باالیی از سیترات ،یک
مهارکننده تشکیل سنگ کلیه ،است و حتی می تواند
با قلیایی کردن ادرار ،ســنگ اسید اوریک را در خود
حل کند.

چاقی ،خطر ابتال به زوال عقل را
تسریع میکند

است.
هر چند در بین افراد مورد آزمایش ،کسانی بوده اند
که روحیه بســیار شاد و ارتباط گستردهای با جامعه و
اطرافیان خود داشتهاند اما آثار زوال عقل در این افراد
نیز پس از مدتی نمایان شده است.
این متخصصان به افراد چاق اکیدا توصیه میکنند

که اگر تمایل دارند در کهنســالی دچار ضعف حافظه
و زوال عقل نشوند ،وزن اضافی خود را کاهش دهند.
به گــزارش  ،MKRUدانشــمندان  BMIیا
شــاخص توده بدنی را بهترین روش تشخیص اضافه
وزن مــی داننــد .به این صورت کــه وزن خود را بر
حســب کیلوگرم بر مجذور قد بر حســب متر تقسیم

کنید و عددی که بدســت میآید  BMIنام دارد ،اگر
این عدد بین  ۲۵تا  ۳۰باشد ،اضافه وزن دارید و بیش
از  ۳۰دچار چاقی مفرط هستید.

