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ترکیبات خمیردندان موجب کاهش تاثیر درمانی
آنتی بیوتیک ها می شود

مهــر :محققان دریافتند ترکیب متداول موجود در خمیردندان و شــوینده های دســت
می توانــد موجب کاهش تأثیر آنتــی بیوتیک ها در درمان مشــکالتی نظیر عفونت های
مجاری ادراری شود.
ماده «تریکلوزان» یک ماده فعال دارای خواص آنتی باکتریال اســت که به خمیردندان،
دهان شویه ها و لوازم آرایشی افزوده می شود .حتی این ماده به منظور کاهش یا پیشگیری
از رشد باکتری ها ،به پوشاک ،اسباب بازی ها و کارت های اعتباری هم افزوده می شود.
محققان دانشگاه واشنگتن عنوان می کنند قرارگیری در معرض تریکلوزان ممکن است
به طور ســهوی موجب تحریک باکتری ها به گونه ای شود که آنها بتوانند در مقابل تجمع
ُکشــنده آنتی بیوتیک ها ،از جمله آنتی بیوتیک های مورداســتفاده در درمان عفونت های
مجاری ادراری ،طاقت بیاورند.
عفونت مجاری ادراری زمانی روی می دهد که باکتری ها ،عمدت ًا باکتری  ،E. coliوارد
مجرای ادرار شــده و ایجاد عفونت می کند .معموال از آنتی بیوتیک  Ciproبرای نابودی
باکتری ها و درمان عفونت اســتفاده می شود .محققان با آزمایش موش ها دریافتند آنهایی
که آب آغشته به تریکلوزان نوشیده بودند دارای میزانی تریکلوزان در ادرارشان بودند.
بعد از درمان آنتی بیوتیکی ،موش های که در معرض تریکلوزان قرار گرفته بودند دارای
میزان باال باکتری در ادرار و دیواره مثانه شان بودند ،اما در موش های بدون قرارگیری در
معرض این ماده ،تعداد باکتری ها به مراتب کمتر بود.
محققان متوجه شــدند شــمار باکتری هــا در ادرار موش هــای قرارگرفته در معرض
تریکلوزان  ۱۰۰برابر بیشتر بود از این رو تأثیر درمان آنتی بیوتیکی به مراتب کمتر می شود.

افراد مبتال به دیابت در معرض ریسک باالی
کمردرد

مهر :مطالعه جدید نشان می دهد
افــراد مبتال به دیابت در مقایســه با
افراد غیردیابتی ۳۵ ،درصد بیشــتر با
ریســک تجربه کمردرد و  ۲۴درصد
بیشــتر با ریســک تجربه گردن درد
مواجه هســتند .محققان دانشــگاه
سیدنی با بررسی هشت مطالعه قبلی
دریافتنــد دیابت و کمــردرد به طور
همزمــان باهم وجــود دارند ،اگرچه
هنوز رابطه مستقیم بین این دو اثبات
نشده است« .مانوئال فریرا» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :به نظر می رسد
دیابت و کمردرد و گردن درد تا حدودی باهم مرتبط هســتند .هنوز نحوه وجود این ارتباط
مشخص نیست».
وی در ادامــه می افزاید« :دیابــت نوع ۲و کمردرد هر دو رابطه قوی ای با چاقی و عدم
تحرک فیزیکی دارند .نتایج یافته های ما نشان می دهد کنترل وزن و فعالیت فیزیکی نقش
مهم و اساسی در حفظ سالمت دارند».
طبق گزارش محققــان ،حدود  ۳۸۲میلیون نفر در جهان مبتال به دیابت نوع ،۲شــایع
ترین نوع بیماری ،هســتند .محققان بر انجام تحقیقات بیشــتر به منظور تعیین این رابطه
تأکید دارند.

سن مناسب برای سنجش پوکی استخوان

ایسنا :پوکی استخوان تهدید
جدی برای ســامت بسیاری
از زنان بهخصــوص در دوران
یائســگی به حســاب میآید.
به گفتــه متخصصــان ،پوکی
اســتخوان که با شــکنندگی و
ضعیف شدن استخوانها همراه
اســت ســالها پیش از شروع
دوران یائسگی آغاز میشود.
همچنین زمانی که تراکم اســتخوانها کاهش پیدا میکند اما به سطح پوکی استخوان
نزدیک نیست بیمار به عارضه استئوپنی (بیماری پیشگام پوکی استخوان) دچار شده است.
آمارها نشان میدهد که در آمریکا بیش از  ۳۳میلیون زن و مرد باالی  ۵۰سال به استئوپنی
مبتال هستند درحالی که  ۱۰میلیون نفر پوکی استخوان دارند.
به رغم این آمار ،اســکن  DEXAکه نوعی تســت بدون درد برای ســنجش تراکم
اســتخوانی با اشــعه ایکس است اغلب برای زنان تا سن  ۶۵ســالگی و زمانی که بدن به
دریافت داروهای استخوانساز نیاز دارد توصیه نمیشود.
و در مورد مردان نیز احتمال ابتال به پوکی اســتخوان تا ســن  ۸۰ســالگی افزایش پیدا
نمیکند اما حتی پس از این ســن نیز دســتورالعملی برای انجــام معاینات الزم در مردان
سالخورده وجود ندارد .در چنین شرایطی ،این پرسش مطرح است که چه سنی مناسبترین
زمان برای انجام تستهای سنجش پوکی استخوان است؟
به گفته پزشــکان عواملی چون شکســتگی استخوان پس از ســن  ۴۵سالگی ،کوتاه
شدن قد ،خمیده شدن پشــت یا درد ناگهانی و بیدلیل کمر از فاکتورهایی است که انجام
تستهای سنجش پوکی استخوان پیش از  ۶۵سالگی را ضروری میکنند.
همچنیــن در صورتی که از وضعیت ســامت کامل برخوردارید اما در مورد ســامت
اســتخوانها یا فاکتورهای خطرزای مربوط با پوکی اســتخوان نگران هســتید با پزشک
در مورد انجام زودتر این تســتها مشــورت کنید .فاکتورهایی همچون وزن و قد احتمال
شکســتگی اســتخوانها را افزایش میدهند .زنان خیلی الغر بیشتر در معرض خطر قرار
دارند .عدم برخورداری از فعالیتهای جســمی ،استعمال ســیگار ،مصرف مواد الکلی و نیز
سابقه خانوادگی ابتال به پوکی استخوان از دیگر فاکتورهای خطرزا به حساب میآیند.
عــاوه بر این ،ابتال به برخی بیماریها و مصرف انواعــی از داروها که با خطر فزاینده
پوکی استخوان همراه هستند خطر شکستگی را افزایش میدهند.
برای حفظ سالمت اســتخوانها الزم اســت رژیم غذایی حاوی مواد غذایی سرشار از
کلسیم باشد .همچنین تأمین ویتامین Dمورد نیاز بدن از طریق قرار گرفتن در معرض نور
خورشید یا مصرف مکملها توصیه میشود.

 19جمادیالثانی 1440

تبیــان :کلیه یکی از اجزای حیاتی بدن و عملکرد
آن ،در ســامت عمومــی و کلی بدن بســیار حائز
اهمیت اســت .بنابراین توجه کردن بــه عملکرد و
سالمت کلیهها بســیار مهم است .رعایت این نکات
ساده در سبک زندگی کمک خواهد کرد تا کلیهها را
در وضعیتی خوب و سالم نگهداری کنیم.
هیدراته باشید
نوشیدن مقادیر زیاد مایعات به عملکرد صحیح و
بهتر کلیهها کمک میکند .ادرار انسان باید به رنگ
کاه باشــد .اگر رنگ ادرار از رنگ کاه تیرهتر باشــد،
یکی از موارد محتمل دهیدراته یا کم آب بودن بدن
است.
در هوای گرم یا در طول فصول گرم سال ،وقتی
بهجای گرمســیری ســفر میکنید و یا وقتی سخت
ورزش میکنیــد ،بدن شــما نیاز بــه آب و مایعات
بیشتری نسبت به حالت معمول دارد چراکه باید آب
از دست رفته توسط تعریق را دوباره جایگزین کند.
خوراکیهای سالم بخورید
رژیــم غذایی متعادل شــده ،ضامن دریافت تمام
ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن اســت .باید
ســعی شــود در رژیم غذایی از میوهها ،سبزیها و
غالتــی مثل نان ،برنج و غذاهای تهی ه شــده از آرد
گندم بیشتر استفاده شــود .همچنین ضروری است
کــه از غذاهای خیلی شــور (پرنمک) و خیلی چرب
خودداری کرد.
سفیده تخممرغ یکی از غذاهای مفید برای کلیه
است .پروتئین موجود در سفیده تخممرغ منبع خوبی
از پروتئین سالم برای کلیه است.
یکی دیگــر از خوراکیهای مفید بــرای کلیه و
افرادی که دچار مشکالت کلیوی هستند سیر است.
برای طعم دار کردن غذاها بهجای اســتفاده از نمک
میتوانید از سیر استفاده کنید.
روغن زیتون که یکی از منابع چربی خالی از فسفر
است نیز جزو لیست خوراکیهای دوستدار کلیه قرار
میگیرد.
عالوه بــر این موارد ،خوراکیهــای متعدد دیگر
مفیدی برای کلیه وجــود دارد که میتوانید از آنها
در رژیم غذایی خود استفاده کنید.
جالب اســت بدانید معمو ًال به افــرادی که دچار
بیماریهای کلیوی هســتند توصیه میشود مصرف
سدیم ،پتاسیم و فسفر خود را محدود کنند.

تبیان :بیماری پارکینســون بــه عنوان یکی از
مشکالت رایج قرن اخیر در سالمندان تا آنجا پیش
رفته که آمارهای جهانی نشاندهندهی ابتالی یک
نفــر از هر صــد نفر افراد باالی  60ســال به این
بیماری است.
این بیماری پیشرونده به گونهای عمل میکند
که عالوه بــر کاهش کیفیت زندگی وابســته به
سالمتی ( )HRQLدر افراد مبتال ،به وسیله مهار
و یا جلوگیــری از محرکهای عملکردی در بدن،
نهایت ًا منجر به مرگ بیماران مبتال خواهد شد.
مطالعاتی که اخیراً انجام شــده نشان میدهد،
افــرادی که به طــور مرتــب ورزش میکنند ،به
طــور قابل مالحظــهای کمتر از ســایر مبتالیان
دچار کاهش کیفیت زندگی وابســته به ســامت
( )HRQLو بی ثباتی حرکتی میشود .نتایج این
تحقیقات نشــان میدهد که فعالیت بدنی میتواند
موجب تأخیر در بروز بیماری پارکینسون گردد.
این مطالعه که بر روی دادههای مربوط به 3400
بیمار مبتال به پارکینســون به مدت دو سال انجام
گرفت نشان داد بیمارانی که به مدت حداقل 150
دقیقه به صورت منظــم در هفته ورزش میکنند،
میــزان کمتری از کاهش کیفیت زندگی وابســته
به ســامتی ( )HRQLرا برای مدت  2ســال،
در مقایسه با کسانی که مدت زمان کمتری ورزش
کرده و یا اص ً
ال ورزش نمیکنند ،دارند.
از جمله پارامترهای مورد مطالعه و بررســی در
این تحقیق میتوان به جمعیت شناسی ،مدت زمان
ابتــا به بیماری ،مدیریت دارویــی و غیر دارویی،
عالئم بیمــاری و برخی از ارزیابیهای شــناختی
اشاره نمود.
بنا بر توصیه محققان ،انجام حداقل  150دقیقه
ورزش در هفته ،میتواند وســیلهای برای کاهش
پیشروی بیماری پارکینسون و یا به تأخیر انداختن
باشــگاه خبرنــگاران :مونا طــزری متخصص
پوست و مو اظهار کرد :برای داشتن موهایی سالم
و پرپشــت در وهله نخســت باید ساختار و جنس
موی خود را بشناســید تا بتوانید آنها را به بهترین
شکل نگهداری کنید؛ بنابراین بهتر است به پزشک
مراجعه کنیــد و در این مورد راهنمایی بگیرید ،در
ضمن همیشه نحوه مصرف شامپو که روی آن درج
شــده را بخوانید ،برخی افراد تصور میکنند لزومی
نــدارد اطالعات روی شــامپو را خواند ،اما بعضی
شــامپوها با بقیه متفاوت اســت و دستور استفاده
متفاوتی هم دارند.
این متخصص پوســت و مو بیــان کرد :غیر از
دستور مصرف محتویات شامپو را هم بررسی کنید،
بعضی از شــامپوها حاوی لیمو و نعناع اســت که
بعضی از افراد به آن حساســیت دارند ،بعضی هم
حاوی مواد شــیمیایی اســت که بعضی از افراد را
دچار آلرژی میکند ،در نتیجه همیشــه اطالعات
روی شامپو را بخوانید و سعی کنید بهترین انتخاب
را برای موهایتان داشــته باشید ،در ضمن حتما به
نــوع موی خود توجه کنید اینکه چرب یا خشــک
بوده در انتخاب شامپو مهم است.
چقدر باید شامپو زد؟
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راه های سالم نگه داشتن کلیه

مراقب فشارخون خود باشید
چک کردن منظم فشارخون دارای مزایایی است
و به همین جهت توصیه میشــود این کار را به طور
منظم انجام دهید .معمو ًال فشــارخون باال عالئمی
ندارد که فرد را آگاه ســازد .با افزایش فشــارخون،
احتمال دچار شــدن به مشــکالت کلیوی ،قلبی و
عروقی افزایش مییابد.
بنابرایــن با چــک کردن فشــارخون میتوان از
بســیاری از مشــکالت پیشــگیری کرد .اگر فشار
خون بیشــتر از حد طبیعی باشــد ،پزشــک معالج
دســتورالعملهایی برای کاهــش آن در نظر خواهد
گرفت .این دســتورالعملها میتواند شــامل ایجاد
تغییراتی در سبک زندگی یا مصرف دارو باشد .میزان
فشــارخون ایدهآل باید بین  90/60میلیمتر جیوه تا
 120/80میلیمتر جیوه باشد.

ترک سیگار و الکل
اگر ســیگار میکشــید ب ه طور کامل ترک کنید.
مصرف الکل هم عالوه بر مشــکالتی که بر اجزای
مختلف بدن دارد ،بر روی کلیــه هم تأثیرات منفی
بسیاری دارد .نوشیدن الکل و سیگار کشیدن عالوه
بر سایر مشکالت ،باعث افزایش فشار خون در انسان
میشوند.
الغر کنید تا کلیه سالمی داشته باشید
چــاق بودن هم یکــی دیگر از عوامــل افزایش
فشارخون است و همانطور که اشاره شد فشارخون
باال برای کلیهها مضر اســت .بنابراین سعی کنید تا
وزن خود را تعدیل کرده و در حالت ایدهآل نگه دارید.
برای دستیابی به این هدف ،فعالیت فیزیکی خود را
افزایش داده و از پرخوری اجتناب کنید.
شاخص توده بدنی یکی از معیارهای مناسب برای

اثر فعالیت بدنی بر پارکینسون

آن باشد .البته هنوز هم محققان قادر به تشخیص
اینکه چه نوع ورزشی بیشترین اثر و فایده را برای
این منظور به دنبال خواهد داشت ،نیستند.
حقایقی در مورد بیماری پارکینسون
* هیچ نوع آزمایشــی برای تشخیص بیماری
پارکینســون وجود ندارد .افراد مبتال به این بیماری
ممکن است مورد معاینهی چندین پزشک در طی
ســالهای مختلف ،بدون دریافت یک تشــخیص
مناسب قرار گرفته باشند.
* علت دقیق بیماری پارکینسون معلوم نیست،
اما اینطور به نظر میرســد کــه ژنتیک و محیط
از جمله عوامل بــزرگ دخیل در بروز این بیماری
باشند.
* بیماری پارکینســون بیماری سیستم عصبی

اســت ،بنابراین رژیمهای غذایی کــه به حفظ و
پایداری سیســتم عصبی ســالم در انسان کمک
میکنند ممکن اســت بتوانند خطــر ابتال به این
بیمــاری را کاهش داده و یا اثــرات مربوط به آن
را تقلیل بخشند.
* داروهای تجویزی بــرای این بیماری باعث
ایجــاد عوارض جانبی نظیر دیســکینزی (حرکات
ناخواستهی عضالنی) میشوند که برای مبتالیان
به این بیماری ،میتواند حتی بیش از پارکینســون
موجب بروز ناتوانی و ضعف شوند.
* تعدادی از مطالعات انجام شده نشان میدهد
که بیماری پارکینسون را میتوان با استفاده از یک
شیوه و ســبک زندگی ســالم مدیریت نمود .این
شیوهی زندگی درست میتواند شامل تغذیه سالم،

نکاتی ساده برای داشتن موهایی سالم

طزری با اشــاره به اینکه برخــی افراد هر روز
به حمام میروند و شــامپو اســتفاده میکنند که
این کار نادرستی اســت ،تشریح کرد :اگر احساس

میکنید هر روز نیاز به اســتحمام دارید سعی کنید
هر روز شــامپو استفاده نکنید ،در این صورت ساقه
مو به شــدت نازک خواهد شد همچنین بسیاری از
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اندازهگیری وزن ایدهآل میتواند باشد .برای استفاده
از شــاخص توده بدنی الزم است تا قد خود را به متر
به توان  2برســانید و ســپس نتیجه آن را تقسیم بر
وزن خود به کیلوگرم کنید.
حال اگر عدد بهدســتآمده بیــن  18.5تا 24.9
باشد ،وزن شما طبیعی است .اگر کمتر از  18.5باشد
دچار کمبود وزن هســتید .اگر بین  25تا  29.5باشد،
اضاف ه وزن دارید و اگر برابر یا بیشــتر از  30باشــد
چاق هستید.
هدف خود را بر روی  150دقیقه فعالیت ورزشــی
متوســط در هفته قرار دهید .داشــتن حداقل 150
دقیقه ورزش در طول هفته ،مورد توصیه بسیاری از
کارشناسان است .منظور از فعالیت فیزیکی یا ورزش
متوسط پیادهروی ســریع ،دوچرخهسواری ،شنا و یا
فعالیتهای مشابه دیگر است.

اســتفاده از غذاهای طبیعی و مشارکت داشتن در
فعالیتهای منظم بدنی باشد که پیشتر نیز به آن
اشاره گردید.
* ورزش و یا درمان فیزیکــی میتواند به کم
کردن کاهش مخرب عملکرد حرکتی این بیماران
کمک کند .این افراد باید فعالیتهای ورزشی نظیر
انعطافپذیری یا حرکات کششــی ،فعالیت هوازی،
تمرینات مقاومتی و تقویتی را مدنظر داشــته و به
طور منظم انجام دهنــد .برخی از نمونههای مفید
ورزشــی بــرای مبتالیان به این بیمــاری عبارت
اســت از :دوچرخه سواری ،دویدن ،تای چی ،یوگا،
پیالتس ،بوکس (بــدون اعمال درگیری و تماس)
و چی گونگ .با این حال توجه داشــته باشــید که
انجام این فعالیتهای بدنــی باید حتم ًا تحت نظر
اســاتید و یا درمانگرهای فیزیکی (ورزشی) انجام
گیرد تا مطمئن شــوید که آســیبی به این بیماران
وارد نخواهد شد.
هنگام کمک به یک بیمار مبتال به پارکینسون
در انجام فعالیتهای ورزشی ،اول از همه مطمئن
شــوید که وی از لباسی مناســب و راحت را برای
این کار اســتفاده مینماید .از پوشیدن لباسهای
تنگ که موجب اختالل عملکرد سیســتم تنفسی
و کارکــرد رگهای خونی میشــود حتم ًا اجتناب
کنید .گام شمار نیز برای پیگیری و ارزیابی مراحل
پیشــرفت بیمار به صورت روزانــه میتواند مفید و
کاربردی باشــد .تعامل میان فعالیتهای داخلی و
خارجی نه تنها موجب تشــویق بیشتر این افراد به
انجام فعالیتهای بدنــی و ورزش میگردد ،بلکه
ســبب افزایش ســامت روانی آنهــا نیز خواهد
شــد .همچنین باید توجه داشته باشید که استفاده
از موســیقی در هنگام ورزش (موســیقی درمانی)
میتواند بیماران پارکینسونی را به انجام فعالیتها
و حرکات بدنی بیشتر ترغیب نماید.
ویتامینهای مو از بین خواهد رفت.
وی اظهار کرد :شــاید برایتان سخت یا خالف
عادت باشــد که هر روز شامپو اســتفاده نکنید ،اما
باید گفت که آب هم بــرای تمیز کردن مو کافی
اســت چرا که آب هم میتواند آلودگیها را از روی
موهایتان بردارد  ،میتوانید در انتهای استحمامتان
کمی نرم کننده به ساقه موهایتان بزنید.
این متخصص پوســت و مو گفت :فقط به کف
سر شامپو بزنید و ماســاژ دهید ،هم ه موها را بهم
نمالید ،رســیدن کف شامپو به ساقه و انتهای موها
کافی است؛ برخی عادت دارند با آب داغ استحمام
کنند که اشتباه است ،استحمام با آب داغ ریشه مو
را ضعیف خواهد کرد.
طزری یادآوری کرد :زیاد شــامپو نزنید ،برخی
دســتور مصرف را فراموش میکنند و مقدار زیادی
شامپو استفاده می کنند و باقیمانده شامپو روی کف
سر باقی میماند و تکرار این کار در طوالنی مدت
مانع تنفس کافی پوســت سر و ریزش مو میشود؛
اگر روزانــه ورزش نمیکنید ،موهای چربی ندارید
اســتفاده از شــامپو پنج روز یکبار کافی است و
بیشتر از این مقدار موهای شما را خشک و وزوزی
میکند.

