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سنگ کلیه را با این فرمولهای خانگی نابود کنید

باشــگاه خبرنگاران :دوازده درصد
از جمعیت دنیا ،در مرحلهای از زندگی
خود دچار ســنگ کلیه میشــوند و
عــاوه بر تحمــل درد ســنگ کلیه،
دچار تکــرر ادرار ،خون در ادرار ،تهوع
و استفراغ میشوند .در ادامه این مطلب
با چند راهکار خانگی ســاده برای دفع
سنگ کلیه آشنا شوید.
آب :اگر از جمله افرادی هستید که
در روز آب به اندازه کافی نمینوشــید.
اصلیترین علت ایجاد سنگ کلیه را فعال کردهاید .نوشیدن آب کمک میکند تشکیل کریستالها
به تاخیر بیفتد و کلسیم و فسفر از کلیهها دفع شوند .سعی کنید در طول روز آب زیاد بنوشید.
گوجه فرنگی :گوجه فرنگی سرشــار از ترکیبات بیواکتیو مانند ســیترات است که به دفع
ســنگ کلیه کمــک میکنند .گوجه فرنگی میتواند به میزان زیادی از تشــکیل ســنگ کلیه
پیشگیری کند .یک تا دو بار در هفته دو عدد گوجه فرنگی را پوره کرده ،یک قاشق مرباخوری
آبلیمو به آن اضافه کنید و ترکیب به دست آمده را میل نمایید.
آبلیمو :لیموترش سرشــار از ویتامین  Cاســت ،سیترات از تشــکیل کریستالها در کلیه
پیشــگیری کرده و با افزایش حجم ادرار از میزان اشباع آن کم میکند .به دو تا سه فنجان آب،
یک قاشــق غذاخوری آبلیمو و یک قاشــق غذاخوری روغن زیتون اضافه کرده و در طول روز
چند بار بنوشید.
آب تربچه :مطالعات نشــان میدهند مصرف آب تربچه ،دفع کلســیم اگزاالت را در ادرار
افزایش میدهد و به دفع کریستالهایی که ممکن است در کلیهها تجمع کنند کمک مینماید.
به اندازهی  ۱۰۰میلی لیتر آب تربچه تهیه کرده و هر روز صبح ناشــتا بنوشــید .این کار را یک
تا دو هفته انجام دهید.
جوش شــیرین :جوش شــیرین نیز برای دفع ســنگ کلیه مفید اســت ،زیرا میتواند
کریســتالهای کلیهها را دفع کند .یک قاشق غذاخوری جوش شیرین را به یک لیوان آب گرم
اضافه کرده و فورا بنوشید .این کار را دو تا سه بار در روز انجام دهید.
عصاره گیاه دم اســبی :عصاره گیاه دم اســبی خاصیت ادرارآوری دارد و حجم ادرار را
افزایش میدهد .دو تا سه قاشق غذاخوری گیاه دم اسبی را به مدت  ۱۵دقیقه در یک لیوان آب
بجوشانید ،صاف کرده و بنوشید .دو تا سه بار در روز این کار را انجام دهید.
خارخسک :مطالعات نشان میدهند گیاه خارخسک میتواند کریستالهای کلسیم اگزاالت
را از کلیهها دفع کند .یک قاشق مرباخوری عصاره خارخسک را دم کرده ،صاف کنید و بنوشید.
دو تا سه بار در روز این دمنوش را بنوشید تا سنگ کلیههایتان دفع شوند.
برگ ریحان :برگ ریحان یکی از متداولترین گیاهان در طب ســنتی است .برگ ریحان
خاصیت ادرارآور دارد و میتواند حجم ادرار را زیاد کند .در نتیجه ســنگها راحتتر دفع خواهند
شد .یک مشت برگ ریحان را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک قاشق مرباخوری عسل
به آن اضافه کنید .دو تا سه بار در روز دمنوش ریحان بنوشید.
رازیانه :دانههای رازیانه میتوانند به خرد کردن کریســتالهایی که در کلیههایتان شکل
گرفتهاند کمک کرده و آنها را از طریق ادرار از کلیهها خارج کند .یک قاشــق مرباخوری پودر
رازیانه را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید ،خوب ترکیب کرده و بعد از خنک شدن بنوشید.
به مدت دو هفته هر روز این نوشیدنی را مصرف کنید.
سرکه سیب :سرکه سیب نیز حاوی اســید سیتریک است که میتواند به متالشی کردن
تجمع کلسیم کمک کند .دو قاشق غذاخوری سرکه سیب خالص را با  ۲۵۰میلی لیتر آب ترکیب
کرده و چند بار طی روز بنوشید .بهتر است این ترکیب را قبل از غذا مصرف کنید.
عصاره جوانه گندم :جوانه گندم حاوی ترکیباتی است که تولید ادرار را افزایش میدهند،
در نتیجه سنگها راحتتر عبور کرده و احتمال تشکیل مجدد سنگها نیز کاهش مییابد .جوانه
گندم دارای آنتی اکســیدانهای زیادی نیز میباشد که به پاکسازی مجاری ادرار از مواد معدنی
و نمک نیز کمک میکند .عصاره جوانه گندم خالص را هر روز بنوشید.
آب کرفس :کرفس دارای آنتی اکســیدانها و ترکیباتی اســت که تولید ادرار را افزایش
میدهند .افزودن دانههای کرفس به غذا به طور منظم میتواند احتمال تشــکیل سنگ کلیه را
کاهش بدهد .یک یا دو عدد ســاقه کرفس را با آب ترکیب کرده و آب کرفس بگیرید .هر روز
آب کرفس بنوشید تا عالئمتان برطرف شوند.
عصاره لوبیا قرمز :لوبیا قرمز دارای منیزیم فراوانی است .منیزیم به دفع سنگ کلیه کمک
میکند .یکی از راههای مصرف لوبیا قرمز برای دفع ســنگ کلیه این است که غالف یا پوست
لوبیا قرمز را جدا کرده و غالفها را تقریبا  ۵تا  ۶ساعت بجوشانید .سپس مایع حاصل را صاف
کرده و طی روز مصرف کنید.
آب انار :خاصیت قابض و آنتی اکسیدانی انار میتواند احتمال تشکیل سنگ کلیه را کاهش
داده و عبور آنها را سادهتر کند .آب انار حاوی ترکیباتی است که اسیدیتهی ادرار را کم میکند،
در نتیجه شــرایط برای تشکیل سنگ ،سخت خواهد شد .خودتان در خانه آب انار تهیه کرده و
طی روز بنوشید.
وزن کم کنید :وزن سالم همراه با یک رژیم غذایی سالم و متعادل که شامل مواد مغذی و
فیبر کافیســت میتواند تا حدود بسیار زیادی احتمال تشکیل سنگ کلیه را کاهش بدهد و یا به
دفع آنها کمک کند .نوشیدنیهای گازدار و کافئیندار و یا الکلی همگی میتوانند احتمال ابتال
به ســنگ کلیه را افزایش بدهند .ضمنا غذاهای پر از قند و نمک و چربی نیز منجر به تشــکیل
سنگ کلیه میشوند.

درمان تیرگی زانو و آرنج با طب سنتی

باشگاه خبرنگاران :حیدر عظمایی
محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره
تیرگی زانوها و آرنجهــا اظهار کرد:
برای تیرگــی زانوها و آرنجها عوامل
خاصی وجــود دارند کــه میتوانند
موجب تیرگی شــوند ،مانند :رعایت
نکردن بهداشت فردی ،انباشته شدن
ســلولهای مرده پوســت روی هم،
قرار گرفتن پوســت درمعرض آفتاب
و حتی عوامل ژنتیکی چون خشــکی
پوست ،چاقی ،اصطکاک بیش از حد آن نواحی ،افزایش رنگدانههای پوستی و عوارض داروهای
شــیمیایی .او در ادامه افزود :عوامل دیگری که میتوانند موجب تیرگی نواحی بدن مانند زانو و
آرنج شــوند مانند مشکالت هورمونی ،سندروم آدیسون هستند .عظمایی بیان کرد :برای درمان
این نوع تیرگیها ابتدا میتوان به متخصص طب ســنتی مراجعه کرد و با توجه به طبع و مزاج
فرد ،آن را درمان کرد .البته اگر این تیرگیها شدید باشد و تمام نواحی بدن را درگیر کرده باشند
بهتر است درمانهای جدیتری صورت گیرد و شناسایی بیماریهایی را که موجب آنها میشوند
در نظر بگیریم .این محقق و پژوهشــگر طب سنتی اظهار کرد :به طور کلی درمانهایی وجود
دارند که میتوان با استفاده از آنها به راحتی از این نوع تیرگیها نجات یابیم ،البته باید پاکسازی
طبعی و مزاجی انجام شود و در کنار آنها درمانهای خانگی صورت گیرد.
او تصریح کرد :یکی از ترکیباتی که میتوان از آن به عنوان رفع تیرگی استفاده کرد مخلوط
زردچوبه همراه شیر و کمی عسل است که میتوان آنها را با هم ترکیب کرد و روی نواحی تیره
قرار داد .بعد از  ۵الی  ۱۰دقیقه باید آن ناحیه را شســت .همچنین میتوان از ماســک آب نخود
خام با مقداری ماســت و لیموترش تازه برای نواحی تیره اســتفاده کرد و در مواقع لزوم از آن
اســتفاده کرد .عظمایی تصریح کرد :ترکیب دیگری که میتواند موثر باشد مخلوط کردن لیمو
ترش تازه همراه زردچوبه و خیار رنده شــده است .این محقق و پژوهشگر طب سنتی ادامه داد:
ترکیب دیگری که میتواند بسیار موثر واقع شود سرکه سیب به همراه ماست و لیمو ترش است
که البته هر کدام آنها به تنهایی میتوانند تاثیرگذار باشند ،اما ترکیب قوی سرکه سیب به همراه
ماســت میتواند الیهبردار خوبی باشد .او یادآوری کرد :یکی از ترکیبات خوب ،روغن نارگیل و
روغن بادام هستند که میتوان با هم ترکیب کرد و روی نواحی زانو و آرنج که تیره شدهاند قرار
داد و پس از چند روز که آن نواحی به خوبی نرم شــدند میتوان با ســنگ پا به آرامی آنها را از
بین برد تا سلولهای مرده پوست در اثر کشیده شدن سنگ پا از پوست جدا شده و الیهبرداری
صورت گیرد .عظمایی بیان کرد :یکی دیگر از ترکیبات مفید مخلوط کردن جوش شیرین و شیر
اســت که میتوان به یک اندازه ،آنها را ترکیب کرد و روی نواحی تیره پوست گذاشت و پس از
 ۵دقیقه شستوشو کرد.
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باشــگاه خبرنگاران :خســتگی زیاد ،بی خوابی و
بسیاری از عوامل دیگر در برخی افراد منجر به ایجاد
ســردردهای آزار دهنده میشــود ،اما بعضی از افراد
دچار درد ناحیه پشــت ســر خود میشوند که بسیار
آزار دهنده اســت .استرس ،خســتگی ،کمبود خواب
و مصــرف موادغذایی مضر ،ســاختار بدنی ضعیف،
ورم مفاصل ،دردهای سینوســی و کم نوشیدن آب
از عوامل ابتال به درد پشــت ســر هستند .در همین
راستا در این مطلب به بیان راهکارهای مناسب برای
پیشگیری از سردرد پشت سر پرداخته شده است.
فشار زیاد
یکی از رایجترین نوع ســردردهای ســر ناشی از
فشــار زیاد اســت که مدت زمان آن بین  ۳۰دقیقه
تــا  ۷روز طول میکشــد و ناحیه درد آن به پشــت
ســر بازمیگردد ،مصرف داروهایی مانند آسپرین و
استامینوفن برای کاهش درد پشت سر مؤثر است.
بیماری میگرن
یکی از مؤثرترین بیماریها در افزایش سردرد به
خصوص ناحیه پشت سر میگرن است که شروع آن
از دوران کودکی آغاز و با افزایش سن بیشتر میشود،
میگرن در افراد بزرگسال چند بار در هفته (مخصوص ًا
در بین زنان  ۳۵تا  ۴۷ســاله اتفاق میافتد) .میگرن
دارای عالئمی مانند درد شــدید در یک طرف ســر،
حالت تهوع و استفراغ ،اختالل دید ،حساسیت شدید
نســبت به نور ،بو و صدا ،عضالت پوســت حساس
و ســردردهای طوالنی به مدت چند ســاعت تا چند
روز اســت .این بیماری توسط عوامل مختلفی مانند:
استرس و افســردگی ،نورهای چشمک زن و چراغ
پرنــور ،صدای بلند و بوی تند ،کمبود غذا ،نداشــتن
خواب کافی ،داشــتن رژیم غذایی خاص مثل پنیر،
باشــگاه خبرنگاران :بیماری ،نوع تغذیه و خوراک
هر شــخصی را میتوان برای جریــان یک زندگی
ســالم طبق گروه خونی تعیین کــرد ،یعنی هر گروه
خونی با توانایی بدن در هضم غذا در ارتباط اســت.
اگر نوع گروه خونی خود را نمیدانید کافی اســت با
یک آزمایش ساده به راحتی از این قضیه مطلع شوید.
این نظریه توسط دکتر پیتر جی .د .آدامو ارائه شده
اســت ،اما تاکنون هیچگونه تحقیقات علمی به اثبات
آن نپرداخته است .در این مطلب به بررسی بیماریها
و تغذیه مناســب بر اســاس نوع گروه خونی پرداخته
شده است.
گروه خونی A
افراد گروه خونی  Aدارای سطح اسید معده پایینی
هستند و نمیتوانند چربی غذا را به خوبی هضم کنند
بــه همین علت ســبزیجات ،غــات ،غذاهای تازه،
ارگانیک و بدون افزودنی برای مصرف به گروه خونی
 Aپیشــنهاد میشــود ،ولی یکی از معایب این گروه
خونی در این اســت که زنان این گروه به علت تولید
تخمک حتی در ســن باال باردار شدن برایشان هیچ
موقع دیر نیســت ،اما زودتر به اختالالت وسواسی و
سرطان معده دچار میشوند.
گروه خونی B
افراد با گروه خونــی  Bهمه نوع غذا را میتوانند
هضم کنند ،اما مصرف غذاهایی مانند گوشــت مرغ،

مهر :یک متخصص پوســت و مو با اشاره به علل
ریزش مو و انواع آن گفت :ریزش مو در زنان و مردان
متفاوت است که با دالیل مشخصی رخ می دهد؛ اما
کمبود ویتامین های مختلف عمده ترین دلیل ریزش
مو در افراد است
داشــتن چهره ای زیبا آرزویی است که همه افراد
دارند .یکــی از عواملی که در زیبایی چهره تاثیر دارد
داشتن موهایی پرپشت اســت؛ فاکتورهای متعددی
در رشــد و زیبایی موها تاثیر دارند و به همین میزان
فاکتورهایی نیز هســتند که در ریزش مو تاثیر دارند؛
فاکتورهایــی که بســیاری از افراد با عــدم آگاهی
درخصوص نحوه صحیح درمان ریزش مو به ســراغ
درمان ها و داروهایی می روند که زیان های بسیاری
را به همراه دارد.
ریزش مو به تدریج شروع شده و شدت می گیرد.
افزایش ســن؛ به طور طبیعی ســبب کم پشت شدن
تدریجــی مو می گــردد .ریزش مو درابتــدا با دیدن
موهای اضافه بر روی شــانه ســر و گاهی پوســت
شــروع می شود و ممکن است تا خالی شدن کف سر
پیشــرفت نماید؛ گفتنی است چنانچه سرعت ریزش
موها بیشتر و ســرعت رویش مجدد آن ها کند باشد
همچنین موهای جدید نیز نازک تر از موهای از دست
رفته باشند ریزش مو منجر به طاسی می گردد.
ریزش مو در مردان
محمد رضوانی ،متخصص پوست و مو و زیبایی در
خصوص ریزش مو در مردان گفت :عموما ریزش مو
بسته به جنسیت افراد متفاوت است ،باید گفت ریزش
موی مردانه فرم فیزیولوژیکی است که بین  ۷۰تا ۸۰
درصد از مردان به واسطه هورمون مردانه ای که بعد
ایسنا :متخصصان آمریکایی در آزمایشات خود به
داروی جدیدی دست پیدا کردند که عالئم میگرن را
تسکین میدهد.
محققان اظهار داشــتند :افراد مبتال به میگرن که
عالئم بیماریشــان با داروهای موجود تسکین پیدا
نمیکند بزودی گزینه درمانــی جدیدی را در اختیار
خواهند داشت.
در ایــن مطالعه که روی نزدیــک به  ۱۷۰۰بیمار
انجــام گرفت مشــخص شــد قرصی موســوم به
 ubrogepantنسبت به یک دارونما در تسکین
عالئم میگرن عملکرد بهتری داشتهاست.
هرچند ســازمان غذا و داروی آمریــکا هنوز این
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عواملی که درد پشت سر را به جانتان
میاندازند

شکالت و کافئین ،تغییرات هورمونی و داروهای ضد
بارداری ایجاد میشــود .برای بهبود درمان میگرن
مصرف آســپرین ،استامینوفن و اســتراحت در اتاق
کام ً
ال تاریک را در برنامه روزانه خود قرار دهید.
سردردهای تنشی
ســردرد زیاد سمت راست پشــت سر میتواند به
دلیل سردرد تنشی باشد که با یک درد خفیف در سر
مشخص میشود .ورزش باعث تشدید درد در ناحیه

پشت سر میشود.
استخوان پس سر عامل ایجاد سردرد
عصب پس سر که از باالی طناب نخاعی تا پایین
گردن کشیده میشود با ضربه به سر میتواند موجب
بروز عالئمی شــبیه به میگرن ،دردهای شــدید در
پشت گردن و سر در پایه جمجمه شود.
سردردهای آرتروزی
سردردهای آرتروزی به علت ورم مفاصل ،نخاع و

بیماریها را
بر اساس گروه خونی خود بشناسید

ذرت ،گندم ،گوجه فرنگی و بادام زمینی باعث افزایش
ســلولهای چربی ،خســتگی زیاد ،سکته ،اختالالت
ایمنی و کاهش قند خون در بدن میشــود .گوشــت
بــره برای گروه خونی  Bمناســبترین جایگزین به
جای گوشت مرغ است ،این نوع گروه خونی به علت

اینکه واکنش عضالت بدنشان به ورزش مثبت است
ســوخت و ساز معمول و ســریعتری به نسبت سایر
گروههای خونی دارند.
گروه خونی AB
گــروه خونی  ABترکیبی از گــروه  Aو  Bو از

راه های درمان ریزش مو
از بلوغ به عنــوان گیرنده در ناحیه فولیکول مو عمل
می کند و هورمون تستســترون را به دی تستسترون
تبدیل می کند رخ می دهد.
این متخصص پوست با اشاره به اینکه ریزش موی
مردانه از طرفین پیشــانی تا اواســط سر رخ می دهد
اظهار کرد :ریزش مو عموما بعداز بلوغ از ســنین ۲۵
تا بعد از  ۳۰سالگی می تواند رخ دهد و این باور غلط
که تا  ۳۰سالگی اگر موها ریزش نداشته باشد از آن به
بعد نیز ریزش نخواهد داشت نادرست است.
دالیل ریزش مو
وی در ادامــه بیان کرد :به طور کلی ریزش مویی
که در هر دو جنس چه زنان و چه مردان داریم عموما
بعد از یک استرس ،کاهش وزن های ناگهانی در اثر
رژیم های نادرســت و یا پس از انجام عمل جراحی
مثل زایمان در خانم ها از چند هفته؛ و  ۲تا  ۳ماه پس
از آن می تواند رخ دهد.
زندی با اشاره به اینکه ریزش مویی که به واسطه
یک حادثه رخ می دهد قابل درمان است گفت :عموما
ریزش موهایی که به واسطه یک حادثه رخ می دهند
اگر دالیلی مانند کمبود آهن ،پروتئین و روی داشــته
باشــد با مصرف مکمل های تقویتی درمان می شود
در غیر این صورت باقی خواهد ماند.
ریزش موی سکه ای و دالیل بروز آن
وی در خصوص نوعی از ریزش مو به نام «ریزش

موی ســکه ای» نیز چنین ادامــه داد :ریزش موی
ســکه ای یک نوع واکنش خود ایمنی بدن است که
سیستم ایمنی به سلول های پوست سر حمله می کند
و منجر به ریزش مو می شــود که عموما به پوســت
ســر نیز آسیب رســانده البته این نوع از ریزش مو با
داروهای اســتروئیدی موضعی بهبود می یابد اما اگر
به ســمت بیماری گری برود نسبت به درمان پاسخ
کمتری خواهیم داشت.
ریزش مو در زنان
رضوانی در خصوص ریزش مــوی زنان نیز بیان
کرد :در ریزش موی زنان در کنار مشــکالت عمومی
اختالل هورمونی نیز مهم اســت؛ در بیشتر زنان ما با
کمبود آهن ،روی ،ویتامین ، Dکم کاری و یا پرکاری
تیروئید و پــس از آن میزان هورمون های جنســی
روبه رو هســتیم که با برطرف کردن هریک از اینها
مشکل ریزش مو در زنان نیز برطرف می شود.
این متخصص پوســت و مو با اشاره به اینکه اگر
دلیل ریزش مو را بدانیم بهتر می توانیم این مشکل را
درمان کنیم گفت :ریزش هایی که به واسطه بیماری
رخ می دهــد را می توان با از بیــن بردن بیماری و
مواردی که منجر به آســیب رســانی به پوست سر
می شــود را بهبود دهیم به همین دلیل با شــناخت
دالیــل ریزش مو می توان در جهت عدم پیشــرفت
ریزش مو با درمان های پزشکی مداخله کرد.
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گردن به وجود آمدهاند و با حرکت شدید و درد آنها
در پشت سر احساس خواهد شد.
تومورهای مغزی
تومورهای مغزی باعث ایجاد درد در ســمت چپ
میشــوند و مشکالت بینایی ،از دست دادن احساس
در دو دســت ،از دست دادن شــنوایی و سرگیجه در
حالی که احساس فشار بیش از حد در جمجمه وجود
دارد از اختــاالت آســیب به بافت مغــز و اعصاب
هستند.
سینوزیت
با التهاب شدید ســینوسها در صورت و پیشانی
میتوانند باعث سرایت درد به پشت سر شوند.
پارکینسون
یک ســوم افراد مبتال به پارکینسون دچار تجربه
درد در ناحیه پشت سر و گردن هستند.
تیروتوکسیکوز
در صورت کم کاری تیروئید درد پشت سر میتواند
با عنوان بیماری تیروتوکسیکوز خود را نشان دهد.
فشار پایین
درد در دو طرف ســر منجر به پایین آمدن فشار
میشود که فعالیتهای فیزیکی منجر به تشدید درد
پشت سر خواهند شد.
سفالژی قلبی
طبق مطالعات انجام شــده بیماری و حمله قلبی
در  ۳۳درصد افراد باعث ایجاد بیماری سفالژی قلبی
در پشت سرشان میشود که این بیماری با باز کردن
عروق کرونری درمان میشود.
سرفه
 ۳۵درصد افراد با ســرفه کردن دچار سردردهای
شدید در ناحیه پشت سر خود میشوند.
کمیابترین نوع گروه خونی اســت ،این گروه مانند
گروه  Aدارای ســطح اسید معده پایینی هستند و به
علت شــباهت زیاد به گروه خونی  Bنباید از گوشت
مرغ اســتفاده کنند .افراد در این گروه خونی به علت
ثابت ماندن میزان کورتیزول بدن برای مدت طوالنی
بیشــتر در برابر استرس مقاوم هســتند ،اما این گروه
خونی بیشــتر از بیماریهای التهابی روده ،ســرطان
تخمدان و پری اکالمپســیا ،گاستریت مزمن ،بیماری
قلبی و سکته رنج میبرند.
گروه خونی O
افــراد گروه خونی  Oدارای ســطح اســید معده
باالیی هســتند ،چربیها و پروتئینهــای حیوانی را
به خوبــی هضم میکنند و مصرف گوشــت ،ماهی،
سبزیجات ،میوه برای آنها مناسب است ،اما خوردن
کربوهیدراتهایــی مثل غالت ،لوبیــا و حبوبات به
علت ذخیره به عنوان چربی زیاد در سیســتم بدنشان
پیشــنهاد نمیشــود در نهایت افراد این گروه خونی
کمتر دچار استرس ،سردرد و اختالالت خواب به علت
افزایش هورمون کورتیزول میشــوند .مردان در این
گروه خونی بیشتر دچار چاقی مفرط میشوند.
طبق پژوهشهای ســال  ۲۰۱۴افرادی که حامی
این رژیم غذایی در کنار یک ورزش روزانه و مناسب
بودند از سالمت جســمی و روانی بیشتری برخوردار
شدند.

نقش ویتامین هادر ریزش مو
وی با اشــاره به کمبود روی و ویتامین  Dکه ۸۰
درصد ایرانیان با آن مواجهه هســتند گفت :ایران به
دلیل قرارگیری در موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد
با کمبود روی یا همان زینک مواجهه است به همین
دلیــل نمی توان ماده غذایی را به عنوان منبع غنی از
روی معرفی کرد و در کنار مصرف مواد خوراکی برای
برطرف کردن روی افراد نیازمند مصرف مکمل ها نیز
هستند همچنین بســیاری از غذاهای دریایی و قارچ
منبــع خوبی برای جذب ویتامین  Dهســتند که در
کنــار مصرف مکمل ها افراد مــی توانند این کمبود
را جبران کنند.
زنــدی در ادامه در خصوص کمبــود ویتامین D
در لبنیــات گفت :لبنیات منبع ویتامین  Dنیســتند و
فقط کلســیم را دارا هســتند به همین دلیل بسیاری
از شــرکت ها در حال حاضر اقدام به تولید لبنیاتی به
همراه ویتامین  Dکرده اند.
این متخصص پوســت و مو در آخر با اشــاره به
کمبود بیشــتر آهن در زنان عنوان کرد :زنان به دلیل
مشکالت عادت های ماهیانه با کمبود آهن بیشتری
مواجهه هســتند که برای برطرف کردن این مشکل
مــی توانند از مکمل هایی که منبع بیوتین هســتند؛
دم کرده های سبوس گندم و برنج به همراه مصرف
قرص ها ،آمپول ها و آمینو اســید های مشخص این
کمبود را جبران کنند.
همچنین جهت برطرف کــردن کمبود آهن افراد
می توانند مصرف گوشــت قرمز ،جعفری ،اســفناج،
عــدس و گوجــه را در وعده های غذایــی خود قرار
دهند.

دارویی جدید برای درمان
میگرن
دارو را تاییــد نکرد ه اما داروی  ubrogepantبه
گروه جدیدی از داروهای موســوم به مهارکنندههای
 CGRPتعلق دارد که از ســال گذشــته وارد بازار
دارویی شدهاست.
 CGRPپروتئینی اســت که در حین حمالت
میگرنی از طریق عصبهای ســهقلو ترشح میشود

و در بروز عالئم میگرن نقش کلیدی بازی میکند.
به گفته محققان بررســیهای جدید نشــان داد
داروی  ubrogepantنســبت به چندین دارونما
در تســکین درد و دیگر عالئم میگرن از قبیل حالت
تهوع و حساسیت به نور یا صدا بهتر عمل میکند.
محققــان اظهــار داشــتند بــا مصــرف داروی

 ubrogepantعالئــم بیمــاری میگرن در ۲۲
درصد از مبتالیان در مدت دو ســاعت تســکین پیدا
کرد .این درحالیســت که در گروه دیگر این رقم ۱۴
درصد بودهاست.

