
دکترآراسبدباغمقدميادداشت مهمان
دامپزشک و متخصص 

بهداشت مواد غذایی 

 از گردو تا موز
)2(

از کفش تنگ 
تا قوز شست پا
)6( 

وظیفه دامپزشک 
فقط حفظ سالمت دام نیست!  
متاسفانه بیشتر مردم جهان تصور می کنند 
رشته دامپزشکی و کار دامپزشک فقط در 
حوزه سالمت دام است. این درحالی است 
که دامپزشکی نوین که بیش از 100 سال قدمت 
دارد، نه تنها در خدمت سالمت دام است، بلکه 
در خدمت سالمت انسان و محیط زیست نیز 
است. سازمان بهداشت جهانی، دامپزشک را 
تنظیم کننده روابط بین انسان، دام و محیط زیست 
می داند و عنوان می کند هدف نهایی از تربیت 
فرد در  این  این است که  دامپزشک،  دکتر 
خدمت سالمت انسان باشد. اگر بخواهیم 
موضوع را کمی روشن تر کنیم، باید بگوییم 
کنترل  دامپزشکی،  مهم  از حوزه های  یکی 
مواد غذایی مختلف مانند لبنیات،  گوشت ها، 
تخم مرغ، عسل و... با منشاء دامی است که 
توسط انسان ها مصرف می شود. وظیفه کنترل 
سالمت این مواد غذایی برعهده دکتر دامپزشک 
است. بخش دیگری از وظایف مهم دامپزشک 
در ارتباط با انسان، موضوع مبارزه با بیماری های 
مشترک و قابل انتقال بین انسان و حیوان مانند 
 هاری، تب مالت، سل و... است. از طرف 
دیگر و در حال حاضر، ما تقریبا سالی یک 
مورد بیماری نوپدید یا بازپدید مانند آنفلوانزای 
خوکی، آنفلوانزای پرندگان، مرس، سارس و... 
در سطح جهان داریم که بر اساس اعالم سازمان 
بهداشت جهانی، 75 درصدشان در بیماری های 
دامی ریشه دارند که به دلیل نزدیکی انسان و 
حیوان به انسان منتقل می شوند. در این مورد 
هم مداخله دامپزشک برای کمک به کنترل 
بیماری ضروری می شود. رابطه دیگر دکتر 
دامپزشک با سالمت انسان در این است که 
دامپزشک باید در روندهای تحقیقاتی پزشکی 
مانند تولید واکسن و آزمایش روی حیوانات 
حضور داشته باشد تا با کنترل وضعیت حیوان 
بتواند به اثربخشی نتایج تحقیقات کمک کند 
بنابراین دامپزشکی نوین علمی کامال گسترده 

است که تنها محدود به حوزه دام نمی شود.

آیا مصرف مکمل های زیبایی واقعا اثربخش است؟!

مکمل ها نمی توانند 
جايگزين رژيم غذايی شوند

امروزه مکمل های زیبایی در شرایطی قرار گرفته اند که گویا شبیه قرص های جادویی هستند و توانایی 
کارهای خارق العاده دارند. از طرفی، بسیاری از چهره های مشهور در هر فرصتی این ایده را تبلیغ 
می کنند که مکمل های کالژن و پروبیوتیک باعث داشتن موهای براق و پوست جوانشان شده اند و از 
سوی دیگر، بیشتر مردم جهان دنبال راه های ساده برای زیباسازی خودشان  هستند...  صفحه 7
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سفره سالم شماره هفتصدوبیست وچهار  سیزده مهر نودوهشت2

هفته بهداشت روان

 از گردو تا موز
18 تا 24 مهر در تقویم سالمت، 
»هفته سالمت روان« نامگذاری 
شده است. هدف از نامگذاری 
این روز، افزایش حساسیت 
عمومی نسبت به سالمت روان است تا همه 
افراد جامعه بدانند داشتن سالمت روانی به 
اندازه بهره مندی از سالمت جسمانی می تواند 
در بهبود کیفیت زندگی موثر باشد. از مهم ترین 
عواملی که می تواند بر سالمت روان تاثیر بگذارد، 
عوامل محیطی است. به عبارت ساده تر،  انواع 
استرس های محیطی که از سوی جامعه کاری، 
درسی یا خانوادگی به فرد وارد می شود، می تواند 
سالمت روان او را دستخوش نوسانات وسیعی 
کند. یکی از مواردی که شما می توانید برای 
بهبود خلق وخو به آن روبیاورید، پیروی از برنامه 
غذایی مناسب است. به عبارت ساده تر و به توصیه 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، 
گروهی از مواد غذایی وجود دارند که مصرف 
منظم آنها به بهبود شرایط روانی مانند بهبود 
خلق وخو، بهبود حافظه، کاهش استرس، کاهش 
اضطراب و کاهش حس افسردگی کمک می کند. 
در صفحه »سفره سالم« این هفته به مهم ترین و 

موثرترین این خوراکی ها اشاره می کنیم. 

1. گردو
این ماده غذایی جزو مغزهای دوستدار مغز است. 
متخصصان معتقدند مصرف گردو به دلیل داشتن 
فوالت، ویتامین E و آنتی اکسیدان های فراوان، 
نقشی محافظتی برای مغز دارد و مصرف آن 
می تواند در بهبود شرایط روانی بسیار موثر باشد. 
از طرف دیگر، امگا3 موجود در گردو باعث بهبود 
خلق وخو می شود. از این رو، به تمام افرادی که 
در معرض استرس های روزانه شدید هستند یا 
شرایط اجتماعی و کاری شان با نوساناتی همراه 
است، توصیه می شود برای کنترل خلق شان حداقل 

روزی یک گردوی خام مصرف کنند. 

2. شکالت تلخ
 این شکالت حاوی ترکیبی به  نام »فنتیل آمین« 
است که باعث تحریک ترشح اندورفین در مغز 
می شود. زمانی که سطح اندورفین در مغز باال 
برود، احساس شادی و رضایت خوشایند به فرد 
دست می دهد. عالوه بر این، مصرف شکالت 
تلخ می تواند باعث تشدید فعالیت دوپامین در 
مغز شود که به افزایش حس رضایت درونی 
فرد و بهبود خلق کمک می رساند. از این رو، 
توصیه می شود تمام افرادی که دوست دارند 
خلق وخوی بهتری در طول روز داشته باشند، 
روزانه حدود 8 تا 15 گرم شکالت تلخ )باالی 

70 درصد( مصرف کنند. 

3. قارچ 
به طور  که  است  ترکیباتی  حاوی  سبزی  این 
قابل توجهی توانایی این را دارند که پپتید فاکتور 
رشد عصبی را سنتز کنند. زمانی که این اتفاق 
در مغز می افتد، خلق وخوی فرد بهتر می شود و 
حس خمودگی، ناراحتی یا کسالت در او از بین 
می رود. برای بهره مندی هرچه بیشتر از خواص 
قارچ جهت بهبود شرایط خلقی توصیه می شود 
حداقل هفته ای 2 مرتبه از این گیاه پرخاصیت 

تغذیه کنید. 

4.چای سبز 
تحقیقات متعددی که تاکنون در زمینه فواید چای 
سبز انجام شده، نشان می دهد مصرف منظم چای 
سبز باعث کاهش ابتال به آلزایمر، پارکینسون و 
سایر بیماری های مربوط به مغز می شود. از طرف 
دیگر، بهتر است بدانید چای سبز منبع خوبی 
برای دریافت نوعی اسیدآمینه به نام »ال تینین« 
است. زمانی که سطح ال تینین در خون به حد 
قابل قبولی برسد، با حس آرامش و رضایت درونی 
مواجه می شویم. به عبارت دیگر، نوشیدن منظم 
چای سبز )حداقل یکی- دو فنجان در طول روز( 
می تواند به بهبود خلق و ارتقای سالمت روانی 

افراد کمک کند. 

 ترجمه: 
یوسف صالحی 

اهمیت مصرف روزانه تخم مرغ در حفظ سالمت 
انسان ها به اندازه ای است که یک روز در تقویم سالمت 
جهانی به نام »روز جهانی تخم مرغ« نامگذاری شده 
است. 9 اکتبر برابر با 17 مهر هر سال، »روز جهانی 
تخم مرغ« نام دارد تا همه مردم جهان نسبت به فواید مصرف تخم مرغ 
آگاه شوند و بدانند این ماده غذایی نسبتا ارزانقیمت، چه مزایایی برای 
بدنشان دارد. براساس اعالم نظر سازمان بهداشت جهانی، تخم مرغ در 
رده مواد غذایی »ابرمغذی« قرار می گیرد و هر انسان سالم باید روزانه 
یک تخم مرغ مصرف کند. در ادامه با مهم ترین پرسش هایی که درباره 

تخم مرغ، مصرف و نگهداری آن مطرح است، آشنا می شوید. 

1 آیا می دانید مصرف تخم مرغ کلسترول خون را باال 
نمی برد؟ 

این یک حقیقت است که تخم مرغ، حجم نسبتا باالیی از کلسترول را 
در خود جا داده است. یک عدد تخم مرغ در حالی حاوی 212 میلی گرم 
کلسترول است که کل نیاز روزانه بدن ما به دریافت کلسترول فقط 300 
میلی گرم است اما خبر خوب اینکه تحقیقات ثابت کرده اند کلسترول 
موجود در مواد غذایی مانند تخم مرغ الزاما باعث باال رفتن کلسترول 
خون نمی شود. به عبارت ساده تر، کبد ما حجم باالیی از کلسترول را 
به صورت روزانه تولید می کند. زمانی که شما این کلسترول را از طریق 
مواد غذایی مختلفی مانند تخم مرغ دریافت می کنید، کبد هم میزان تولید 
داخلی کلسترول را کاهش می دهد تا مشکلی برای سالمتتان پیش 
نیاید. براساس مطالعات جهانی ثابت شده  مصرف تخم مرغ در تقریبا 
70 درصد افراد به هیچ وجه باعث افزایش کلسترول نمی شود و در 30 
درصد باقی مانده هم مصرف تخم مرغ می تواند در حد محدودی باعث 
افزایش کلسترول نهایی خون یا LDL شود بنابراین، مصرف تخم مرغ 

نمی تواند به تنهایی عامل ابتال به کلسترول خون باال در افراد باشد. 

2 آیا می دانید مصرف تخم مرغ روی چربی خوب خون 
تاثیر دارد؟ 

خوشبختانه مصرف تخم مرغ می تواند باعث افزایش سطح چربی خوب 
خون یا همان HDL شود. افزایش سطح چربی خوب خون عالوه 
بر بهبود شرایط سالمت عمومی بدن، باعث کاهش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی نیز می شود. برخی تحقیقات در زمینه رابطه مصرف 
تخم مرغ و افزایش چربی خوب خون ثابت می کنند مصرف روزانه 
تخم مرغ برای هفته های متوالی می تواند به طرز چشمگیری باعث افزایش 

سطح کلسترول خوب خون شود.  

3 آیا می دانید نگهداری تخم مرغ داخل در یخچال درست 
نیست؟ 

یکی از پرسش های رایجی که همواره درباره نگهداری تخم مرغ مطرح 
بوده، این است که تخم مرغ ها باید در چه شرایطی نگهداری شوند 
تا طول عمرشان باالتر برود؟ بهتر است بدانید هر یک روز باقی 
 ماندن تخم مرغ در دمای محیط معادل با یک هفته نگهداری آن درون 
یخچال است بنابراین، اولین توصیه ما به نگهداری تخم مرغ درون 
یخچال است. توصیه دیگر، این است که برخالف تعبیه ظرف های 
مخصوص تخم مرغ داخل در یخچال، به هیچ وجه نباید تخم مرغ را 
در این قسمت از یخچال نگهداری کنید زیرا باز و بسته شدن مداوم 

در یخچال باعث تغییر دمای مداوم تخم مرغ ها می شود و طول عمر 
باکیفیت آنها را کاهش می دهد. تخم مرغ ها باید داخل ظرفی دربسته 
و در طبقات یخچال نگهداری شوند. بهتر است ظرف تخم مرغ در 
انتهای طبقه قرار بگیرد تا تخم مرغ ها با کمترین تغییرات دمایی در اثر 

باز و بسته کردن در یخچال مواجه شوند.

4 آیا می دانید مدت ماندگاری تخم مرغ چقدر است؟  
اگر می خواهید در مورد بهترین زمان ماندگاری تخم مرغ بدانید، باید 
بگوییم تخم مرغ خام باید قبل از پایان تاریخ انقضای آن مصرف شود. 
تخم مرغی که زرده یا سفیده اش جدا شده، می تواند داخل ظرف دربسته ای 
حدود 2 تا 4 روز در یخچال نگهداری شود. تخم مرغ کامال پخته هم 
قابلیت نگهداری یک هفته ای داخل یخچال را دارد. اگر تاریخ انقضای 
تخم مرغ شما نزدیک است و نمی توانید آن را ظرف این مدت مصرف 
کنید، تخم مرغ ها را به صورت خام بشکنید و آنها را با  چنگال کمی هم 
بزنید تا زرده ها و سفیده ها کامال مخلوط شوند. سپس تخم مرغ هم زده 

را داخل نایلون بریزید و پس از هواگیری کامل، در نایلون را ببندید. 
به این ترتیب، تخم مرغ قابلیت نگهداری 4 ماهه را در فریزر خواهد 
داشت. شما می توانید از این نوع تخم مرغ فریزری در تهیه انواع کوکو 

و کیک   کمک بگیرید.

5 آیا می دانید مصرف تخم مرغ به سالمت بینایی کمک 
می کند؟  

یکی از نکات مثبتی که درباره مصرف منظم تخم مرغ وجود دارد، این 
است که استفاده از تخم مرغ می تواند به حفظ سالمت بینایی کمک 
کند. تخم مرغ حاوی 2 نوع آنتی اکسیدان بسیار قدرتمند به نام های 
»لوتئین« و »زیگزانتین« است. هر دوی این ترکیبات برای حفظ سالمت 
بینایی و حفظ سالمت عمومی چشم ها بسیار مهم هستند. تحقیقات 
متعددی نشان داده اند مصرف منظم تخم مرغ می تواند تا حد قابل قبولی 
احتمال مبتال شدن به آب مروارید و بیماری چشمی رایج دیگری به نام 

»دژنراسیون ماکوالر« را کاهش دهد.

6 آیا می دانید تخم مرغ ویتامینD دارد؟
ویتامینD جزو ویتامین هایی است که منابع غذایی بسیار محدودی 
 ،Dدارد اما خوشبختانه یکی از منابع غذایی محدود دریافت ویتامین
زرده تخم مرغ است که به راحتی در دسترس همه قرار می گیرد. مصرف 
روزانه تخم مرغ به دریافت ویتامینD و بهبود جذب کلسیم در بدن 
کمک می کند. بهتر است این نکته را هم درباره زرده تخم مرغ بدانید 
که روشنی یا تیرگی رنگ زرده کامال به نوع تغذیه مرغ ها بستگی دارد.

7 آیا می دانید در مورد میزان پروتئین تخم مرغ اغراق 
نمی شود؟

حتما بسیاری از شما تاکنون شنیده اید که تخم مرغ دارای پروتئین بسیار 
باالیی است و شاید فکر کرده باشید در این مورد کمی اغراق شده 
است اما بهتر است بدانید سفیده تخم مرغ دارای باالترین میزان پروتئین 
نسبت به سایر مواد غذایی مانند گوشت ها یا پروتئین های گیاهی است. 
اسیدهای آمینه موجود در تخم مرغ، بعد از شیر مادر جزو بهترین ترکیبات 
برای ساختن عضالت بدن هستند. به همین دلیل هم همواره توصیه 

فراوانی برای مصرف روزانه تخم مرغ مطرح است..

یکی از نکاتی که برای حفظ و بهبود 
عملکرد مغز و در نتیجه ارتقای سالمت 
روان مطرح می شود، این است که میزان 
دریافت گروهی از ریزمغذی ها در بدن 
همواره در سطح متعادلی باشد زیرا کمبود 
این ریزمغذی ها می تواند مستقیم بر کاهش 
عملکرد مغز و تضعیف شرایط خلقی 
تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، حدود 60 
درصد از حجم مغز را چربی ها تشکیل 
داده اند و یک مغز سالم همواره به دریافت 
چربی های سالم نیاز دارد. میان چربی های 
مختلف، اسیدهای چرب امگا3 شدیدا 
باعث بهبود عملکرد مغز و حفظ سالمت 
روان می شوند. تحقیقات فراوانی ثابت 
کرده اند  دریافت منظم اسیدهای چرب 
امگا3 از طریق مواد غذایی می تواند به بهبود 
خلق وخو و کاهش احتمال مبتال شدن به 
بیماری های خلقی مانند افسردگی کمک 
کند. بذر کتان، دانه چیا، ماهی سالمون، 
ساردین، گردو و زرده تخم مرغ، منابع 
غذایی خوبی برای دریافت امگا3 هستند. 
نقش  می تواند  که  دیگری  ریزمغذی 
موثری در بهبود عملکرد مغز و شرایط 
ایفا کند، ماده معدنی »روی«  روانی ما 
است. دریافت مقادیر مناسب »روی« در 
رژیم غذایی باعث کاهش احتمال ابتال 
به افسردگی، خمودگی، خشونت ورزی 
و عصبانیت های ناگهانی می شود. شما 
مصرف  طریق  از  را  »روی«  می توانید 
حبوبات، دانه ها، مغزها، غالت سبوس دار 

و گوشت ها دریافت کنید. 
بهبود  در  موثر  ریزمغذی های  دیگر  از 
عملکرد مغز و بهبود شرایط خلقی می توان 
به منیزیم اشاره کرد که باعث بهبود در 
عملکرد انتقال دهنده های عصبی می شود 
و از همین طریق منجر به بهبود خلق وخو 
خواهد شد. شما می توانید منیزیم را از 
طریق مصرف حبوبات، پنیر توفو، غالت 
تیره  برگ سبز  و سبزی های  سبوس دار 
 ،Dویتامین درنهایت،  کنید.  دریافت 
سلنیوم و فوالت هم از دیگر ریزمغذی های 
موثر در بهبود خلق هستند که می توان 
آنها را از طریق منابع غذایی مختلف یا 
پزشک  نظر  تحت  غذایی  مکمل های 

دریافت کرد.

بهترین ریزمغذی ها 
برای حفظ سالمت روان 

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدحسن 
انتظاری

مدیر گروه تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان

 پاسخ به 7 پرسش درباره یک منبع پروتئینی عالی

آیا می دانید که تخم مرغ...
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5. بادام زمینی 
بادام زمینی که برخی ها به آن »پسته شامی« هم می گویند، 
سرشار از نوعی ماده معدنی به  نام »سلنیوم« است. 
تحقیقات فراوانی نشان داده اند مصرف منظم مواد 
غذایی حاوی سلنیوم می تواند به بهبود خلق، کاهش 
کسالت و حس خمودگی کمک کند. عالوه بر این، 
دریافت سلنیوم کافی در طول روز به کاهش احتمال 
ابتال به افسردگی هم کمک می کند. از این رو، توصیه 
می شود روزانه حدود 4 تا 5 بادام زمینی یا پسته شامی 
مصرف کنید تا شرایط خلقی تان را بهبود ببخشید.

6. محصوالت حاوی پروبیوتیک
پروبیوتیک ها، باکتری های مفیدی هستند که به طور 
طبیعی در روده ها وجود دارند و می توانند باعث 
ترشح سروتونین و دوپامین در مغز شوند. از 
این رو، دریافت مقادیر مناسبی از آنها از طریق مواد 
غذایی می تواند به بهبود خلق وخو، کاهش احساس 
افسردگی و مشکالت خلقی ناشی از تغییر فصل 
کمک کند. شما می توانید پروبیوتیک ها را یا از طریق 
مکمل های غذایی تجویزشده از سوی پزشک تان 
دریافت کنید یا آنها را با خوردن محصوالت 

غنی شده با پروبیوتیک به بدنتان برسانید.

7. سبزی های برگ سبز تیره
تیره حاوی  همه سبزی های دارای برگ سبز 
مقادیر مناسبی از فوالت هستند. عالوه بر این، 
سبزی های برگ سبز تیره، حجم قابل قبولی از 
منیزیم را در خود جاداده اند. مصرف روزانه 1تا 
2وعده از سبزی های برگ سبز تیره می تواند به 
بهبود خلق، کاهش اضطراب، کاهش احساس 
افسردگی و کاهش حس خمودگی در طول روز 
کمک کند. سبزی های برگ سبز تیره شامل انواع 
سبزی  خوردن، کلم بروکلی، اسفناج، جعفری، 

گشنیز و... می شوند.

8. عدس
همان طور که گفته شد، یکی از ریزمغذی های 
مناسب در حفظ سالمت روان و پیشگیری از 
افت خلق وخو، دریافت مقادیر مناسبی از فوالت 
در طول روز است. بهتر است بدانید  مصرف یک 
لیوان عدس پخته در طول روز حدود 90 درصد 
از نیاز روزانه بدن به فوالت را تامین می کند و 
به شدت باعث بهبود شرایط خلقی فرد می شود. 

9. موز
نتیجه تحقیق جامعی نشان می دهد وجود پتاسیم 
باال و سدیم پایین در رژیم غذایی، شدیدا به 
بهبود شرایط خلقی افراد کمک می کند. میان 
خوراکی های مختلف، موز حجم باالیی از پتاسیم 
این، موز  بر  را در خود جاداده است. عالوه 
حاوی ویتامین B6 است. دریافت این ویتامین 
می تواند به سنتز سروتونین در مغز کمک کند و 
شدیدا باعث بهبود شرایط خلقی فرد شود. به 
همین دلیل توصیه می شود کنار سایر مواد غذایی 

نامبرده، روزانه یک موز متوسط هم میل کنند.



طرز تهیه 
1. برای آماده کردن این غذا، ابتدا سیب زمینی ها را به صورت بخارپز یا تنوری 
در فر طبخ کنید )پوستشان را نگیرید(. شما می توانید با کمک خالل دندان 
چند سوراخ در سیب زمینی ها ایجاد کنید و آنها را برای پخت در مایکروفر هم 
بگذارید. نکته مهم در پخت سیب زمینی ها این است که هر روشی که می خواهید 
برای پخت آنها در نظر بگیرید، باید به گونه ای باشد که مانع متالشی شدن 
بافت یا پوست سیب زمینی ها شود. به عبارت ساده تر، سیب زمینی های پخته 

باید بعد از اتمام زمان پخت کامال درسته و سالم به نظر برسند. 
2. بعد از پختن سیب زمینی ها، آنها را از فر، مایکروفر یا تابه خارج کنید و 

روی دستمال نخی بگذارید تا کمی از حرارت بیفتند. 
3. زمانی که سیب زمینی ها در حال کاهش دما هستند، می توانید کره را در تابه 
نچسبی بریزید و روی حرارت مالیم گرم کنید. سپس فلفل دلمه ای خردشده 
به صورت نگینی و برگ های پیازچه خردشده را حدود 3 تا 4 دقیقه در کره 
تفت بدهید. بعد از این مدت، نمک و فلفل را هم اضافه کنید و بعد از تفتی 

کوتاه، حرارت را خاموش کنید.  
4. حاال دوباره سراغ سیب زمینی ها بروید. به  آرامی و با کمک قاشق یا چاقو 
وسط سیب زمینی ها را خالی کنید. حواس تان باشد سیب زمینی ها بیش از اندازه 
خالی نشوند تا بتوانید آنها را با مواد میانی به خوبی پر کنید و شکل بدهید. 
شما می توانید سیب زمینی ها را به گونه ای خالی کنید که به شکل یک پیاله یا 

قایق کوچک دربیایند. 
5. سیب زمینی های خالی شده را رنده کرده یا به صورت کامال ریز خرد کنید. 

سپس آنها را به ظرف حاوی کره، فلفل و پیازچه بیفزایید.  
6. حرارت زیر ظرف را روشن کنید و اجازه دهید سیب زمینی ها با سایر مواد 

کمی تفت بخورند.  
7. بعد از 2 دقیقه تفت دادن، 3 عدد تخم مرغی که در اختیار دارید را بشکنید، خوب 
هم بزنید و آنها را هم به بقیه مواد اضافه کنید. تمامی مواد را به خوبی با یکدیگر 
تفت بدهید تا هم بافت یکنواختی پیدا کنند و هم تخم مرغ ها به خوبی بپزند. حدود 

3 تا 4 دقیقه تفت دادن می تواند زمان مناسبی برای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. 
8. حرارت را خاموش کنید و ظرف حاوی مواد میانی را کنار سیب زمینی های 

شکم خالی بگذارید. 
می تواند  که  پنیر  مقداری  ابتدا  سیب زمینی ها  شکم  کردن  پر  برای  حاال   .9
موزارال، چدار یا گودای رنده کرده باشد را کف سیب زمینی ها بریزید. روی 
پنیرها را با مواد میانی آماده شده بپوشانید و درنهایت دوباره روی مواد میانی 

پنیر موزارال، چدار یا گودا بریزید.
10. حاال می توانید سیب زمینی ها را به مدت 2 تا 3 دقیقه داخل فر قرار دهید تا 
پنیرها آب شوند و غذا آماده مصرف شود. اگر فر ندارید، می توانید سیب زمینی ها 
را روی سه پایه فلزی توری داخل تابه بگذارید و در تابه را ببندید تا کمی 

حرارت ببینند و پنیرشان آب شود.
11. این غذا باید به صورت کامال گرم سرو شود. البته به دلیل وجود تخم مرغ 
در غذا، گذاشتن باقی مانده آن داخل یخچال توصیه نمی شود و باید در یک 

وعده غذایی مصرف شود.

یکی از دغدغه های همیشگی والدین در مورد کودکان 
این است که فرزندانشان یا بدغذا هستند یا به دلیل 
بازیگوشی توجه چندانی به نوع خورد و خوراک شان 
ندارند. بهتر است بدانید کودکان، الگوهای تغذیه ای را 
از والدین و سایر بزرگ ترهای اطراف خود می گیرند 
بنابراین در گام اول الزم است خود شما به عنوان والدین، 
الگوهای بدغذایی نداشته باشید تا فرزندان هم از شما 
پیروی نکنند. از این مساله که بگذریم، باید همه پدرها 
و مادرها چند نکته مهم را درباره سالمت الگوی غذایی 
فرزندانشان بدانند که در ادامه به 7 مورد از آنها اشاره 

خواهیم کرد.
1.براساس اعالم سازمان های جهانی در زمینه بهداشت، 
سالمت و تغذیه، مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ 
توصیه  کودکان،  مخصوصا  سالم،  افراد  همه  برای 

از پروتئین، روی، آهن و  می شود. تخم مرغ سرشار 
سایر ریزمغذی هایی است که عالوه بر تامین انرژی 
مورد نیاز بدن کودکان، می تواند به حفظ سالمت بدن 

آنها هم کمک کند. 

2.معموال تعداد زیادی از کودکان، عالقه چندانی به 
مصرف سبزیجات ندارند ولی استفاده از سبزیجات 
برای کودکان ضروری است. از این رو، شما می توانید 
انواع سبزیجات را به صورت پوره دربیاورید و آنها را با 
غذاهای محبوب کودکان مانند انواع ماکارونی، کوکو، 
کتلت و ساندویچ های خانگی مخلوط کنید. به این ترتیب، 
هم الزم نیست در مورد خوردن سبزیجات با فرزندتان 
بحث کنید و هم با این راهکار باعث بهبود شرایط 

تغذیه ای او خواهید شد. 

پنیرهای  حاوی  غذاهای  انواع  به  کودکان  3.معموال 
فراوری شده مانند پنیر پیتزا عالقه دارند. شما می توانید 
برای تامین ذائقه فرزندتان و پیشگیری از چاق شدن 
او، خیلی ساده پنیرهای پیتزای کم چرب که این روزها 
به وفور در بازار وجود دارند را جایگزین انواع پنیرهای 

پرچرب کنید. 

4.همان طور که گفته شد، الگوهای تغذیه ای خانواده 

نقش برجسته ای در شکل گیری الگوهای تغذیه ای کودکان 
دارند. به همین دلیل هم شدیدا توصیه می شود در سفره های 
غذای خانواده، نوشیدنی هایی مانند دوغ کم نمک، آب ساده 
یا آبمیوه طبیعی جایگزین انواع نوشابه های گازدار شود. 
5.از آنجایی که کودکان در سن رشد برای حفظ سالمت 
استخوان ها، دندان ها و لثه هایشان به دریافت پروتئین 

کافی نیاز دارند، تمام والدین باید سعی کنند یک نوع 
لبنیات در همه وعده ها و میان وعده های غذایی کودکان 
گنجانده شود. این لبنیات می تواند شامل شیر، ماست، 
پنیر و دوغ باشد. اگر فرزندتان تمایلی به مصرف شیر 
ندارد اما شیرکاکائو، شیرموز یا انواع شیرهای طعم دار را 
می خورد، بهتر است به جای حذف شیر از برنامه غذایی 
کودک حتما شیرهای طعم دار را به او بدهید. شاید کاکائو 
مقداری از جذب کلسیم را در بدن کاهش دهد اما همان 
مقدار باقی مانده بهتر از دریافت نکردن کلسیم خواهد 
بود. در مورد ماست هم اگر فرزندتان تمایلی به خوردن 
ماست ساده نشان نمی دهد، با هم فکری خودش و نسبت 
به تمایل و ذائقه اش مقداری میوه پوست کنده تازه را با 
ماست مخلوط کنید و به او بدهید تا بدنش از دریافت 

کلسیم کافی محروم نماند. 

6.اگر فرزندتان به مهدکودک یا مدرسه می رود، حتما 
برایش یک لقمه نان  و پنیر و گردو یا نان و پنیر با انواع 
مغزهای دیگر آماده کنید تا هنگام زنگ تفریح سراغ 
اسنک های چرب، شور و شیرین ناسالم نرود. آماده 
کردن یک ظرف کوچک از آجیل های خام همراه توت 
خشک، مویز و کشمش هم می تواند میان وعده خوبی 

برای تمام کودکان باشد. 

7.معموال کودکان به دلیل بازیگوشی، توجه چندانی به 
میزان مایعات دریافتی در طول روز ندارند. از این  رو، 
ممکن است مشکالتی مانند یبوست سراغ شان بیاید 
بنابراین توصیه می شود والدین هر یکی- دو ساعت یکبار 
یک لیوان آب به فرزندشان بدهند و از او بخواهند همان 

لحظه آب را بنوشد.

به كودكتان، روزي يك عدد تخم مرغ بدهید
نگاه متخصص تغذیه

  دکتر سیدعلی کشاورز/استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

از  می توان  شکم پر  سیب زمینی  میانی  مواد  پختن  1.برای 
مرغ  سینه  یا  چرخ کرده  گوشت  مانند  گوشتی  مواد  انواع 
را  مواد گوشتی  از  استفاده  اگر قصد  کرد.  استفاده  نگینی 
دارید، حتما آنها را قبل از افزودن به سایر مواد به خوبی 
طعم دار و سرخ کنید تا از پختن کامل آنها مطمئن شوید. 

2.اگر می خواهید از انواع سبزیجات مانند پیازچه، بروکلی، 
هویج یا اسفناج برای مواد میانی سیب زمینی شکم پر کمک 
بگیرید، الزم است قبل از اضافه کردن آنها به سایر مواد 
حتما آب اضافی شان را با دستمال نخی به خوبی بگیرید. 
برگ پیازچه خردشده می تواند در 30 ثانیه پایانی پخت به 
سیب زمینی شکم پر اضافه شود تا عطر غذا را دوچندان کند. 

از  حتما  پنیر  حاوی  شکم پر  سیب زمینی  پختن  3.برای 
رویی  پوشش  برای  زرد  گودای  یا  چدار  پنیر  مقداری 
خوشایندی  طعم  هم  کار  این  بگیرید.  کمک  سیب زمینی 
به غذای شما می دهد و هم ظاهر جذابی برای آن ایجاد 
می کند، مخصوصا اگر بعد از پایان پخت، مقداری جعفری 

بپاشید.  پنیرها  خردشده را هم روی 

4.بهتر است مواد میانی سیب زمینی شکم پر کامال نرم باشد. 
از این رو، وقتی سیب زمینی را خالی کردید، سیب زمینی های 
جداشده را به صورت رنده یا پوره دربیاورید و سپس به 

کنید.  اضافه  میانی  مواد  بقیه 

5.در صورت تمایل به افزودن فلفل دلمه ای به سیب زمینی 

شکم پر بهتر است از فلفل های سبز، قرمز یا نارنجی کمک 
بگیرید تا ترکیب رنگی زیباتری در غذای شما ایجاد شود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

5 راز پخت 
سیب زمینی شکم پر 

غذاییهیجانانگیزبرایکودکانبهبهانهروزجهاني»تخممرغ«

سیب زمینی شکم پر با تخم مرغ  

پیشنهاد این غذا
اگر می خواهید طعم منحصربه فردی از این غذا را تجربه 
کنید، به شما توصیه می کنیم به جای یک نوع پنیر از پنیر 

بگیرید.  کمک  ترکیبی 
و  چدار  موزارال،  از  ترکیبی  می تواند  ترکیبی  پنیر  این 
پارمسان یا موزارال، گودا و چدار باشد. اگر فرزندتان مبتال 
به کم خونی است، مقداری گوشت چرخ کرده تفت داده را 

بیفزایید.  این سیب زمینی شکم پر  میانی  مواد  به  هم 
الیه  یک  از  فقط  است،  اضافه وزن  دچار  فرزندتان  اگر 
را  زیرین  پنیر  الیه  و  کنید  استفاده  مواد  روی  پنیر  نازک 

کنید.  حذف 
مقداری  رنج می برد،  کمبود وزن شدید  از  فرزندتان  اگر 
از پودر مغزهای خام مانند پودر بادام یا پودر پسته را به 

بیفزایید.  غذا  این  میانی  مواد 
تخم مرغ  سفیده  تعداد  از  دارید  ورزشکاری  کودک  اگر 
سینه  کمی  یا  بگیرید  کمک  غذا  این  تهیه  برای  بیشتری 
غذا  این  میانی  مواد  به  را  پخته  و  خردشده  مکعبی   مرغ 

کنید. اضافه 

پیشنهاد سرآشپز

/25 آماده می شود

/45 سرو می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 6 نفر(

12 هزار تومان
هزينه متوسط تهیه اين غذا

هشتم اکتبر، برابر با 16 مهر 
هر سال، روز جهانی »کودک« 
نامگذاری شده است. معموال 
بیشتر والدین در این روز سعی 
می کنند برنامه خود را به گونه ای تنظیم کنند که 
بیشترین لذت و تفریح را برای کودکان به دنبال 
داشته باشد. یکی از لذت های کودکانه، خوردن 
غذاهای دلچسب و مشارکت در پخت غذاست. 
سیب زمینی شکم پر با تخم مرغ )به مناسبت17 مهر 
روز جهاني تخم مرغ( جزو غذاهای محبوب میان 
کودکان است زیرا بیشتر بچه ها عالقه فراوانی به 
سیب زمینی دارند و تخم مرغ و پنیر را هم بسیار 
می پسندند. عالوه بر این، سیب زمینی شکم پر 
با تخم مرغ جزو آن گروه از غذاهایی است که 
شما می توانید به سادگی فرزندتان را در روند 
آماده سازی آن مشارکت بدهید. در کل، این 
غذا سدیم کمی دارد و حجم باالیی از ویتامین 
C را در خود جاداده است. از این رو، خوردن 
آن در روزهای پاییزی که با شروع فصل مدرسه 
همراه است، می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی 
بدن کودکان شود و آنها را در برابر بیماری های 
مسری فصلی مانند سرماخوردگی مقاوم کند. 

همراهان اين غذا 
بهترین همراه برای این سیب زمینی تنوری جذاب، 
سس کچاپ خانگی است. برای تهیه سس کچاپ 
خانگی می توانید 2 عدد گوجه فرنگی متوسط 
را پوست بگیرید، خرد کنید و حرارت دهید تا 
آب آن کشیده و کامال غلیظ شود. سپس یک 
قاشق چای خوری روغن زیتون، نصف قاشق 
قاشق  یک چهارم  قهوه ای،  شکر  چای خوری 
چای خوری نمک، یک قاشق چای خوری سرکه 
و مقداری پودر آویشن به آن بیفزایید و اجازه 
دهید این مواد روی حرارت مالیم به خوبی ترکیب 
شوند. سپس سس را بعد از رسیدن به غلظت 
مناسب یکی- دو ساعت داخل یخچال بگذارید 
تا برای همراهی با سیب زمینی شکم پر آماده شود. 
حاال که فصل پاییز است و انواع مرکبات تازه در 
بازار وجود دارند، شما می توانید یک فنجان آب 
طبیعی مرکباتی مانند پرتقال، نارنگی، لیموشیرین 
یا ترکیبی از آنها را کنار سیب زمینی شکم پر برای 
فرزندتان داشته باشید. میان چاشنی های مختلف 
نیز پودر آویشن و پودر پونه می توانند گزینه های 
جذابی برای همراهی با این غذا باشند. هرچند  
به دلیل وجود سیب زمینی و پنیر، این غذا می تواند 
غذای کاملی باشد، شما می توانید آن را برای هر 
نفر با یک برش نان تست سبوس دار هم سرو 
کنید. میان سبزی ها و صیفی های مختلف هم 
گوجه فرنگی گیالسی و ریحان، بهترین همراهان 
از نظر طعم و ظاهر برای سیب زمینی شکم پر با 

تخم مرغ خواهند بود.  

مقداركالری 
مواد غذایي یادشده در مجموع 1155 کیلوکالري 
انرژي دارند. در صورت تقسیم کردن این غذا، 
میان 6 نفر به هر یک از آنها 192 کیلوکالري 
انرژي خواهد رسید. البته در صورتي که این 
غذا با نان میل شود، به ازاي هر برش 30 گرمي 
نان، باید 80 کیلوکالري به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذيه ای
گرم  حدودا 11  حاوی  غذا  این  از  وعده  هر 
چربی )6 گرم چربی اشباع(، 1 گرم فیبر، 14 
گرم کربوهیدرات، 10 گرم پروتئین، 43 میکروگرم 
فوالت، 205 میلی گرم کلسترول، 1 گرم قند، 881 
واحد بین المللی ویتامین A، 21 میلی گرم ویتامین 
C، 104 میلی گرم کلسیم، 2 میلی گرم آهن، 234 
میلی گرم سدیم و 401 میلی گرم پتاسیم است. 
ضمن اینکه این غذا می تواند 35 درصد از نیاز 

روزانه بدن به ویتامین C را تامین کند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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: آقای دکتر! در مورد روند کاهش 
وزن خانم پورحسینی برایمان بگویید.

خانم پورحسینی با وزن باال و کبد چرب و 
فشار و چربی خون باال به من مراجعه کردند. 
ابتدا برنامه کاهش وزن منظمی به ایشان دادم 
که کمک کرد 10 درصد از وزنشان را پایین 
بیاورند و طی چند ماه نخست کبد هم کامال 
پاک شد. طی یک سال به تدریج وزنشان را 30 
کیلوگرم کم کردند که به کاهش فشار خون و 
چربی خون انجامید و باعث شد مشکالتی از 
جمله پادرد و کمردردشان رفع شود. طی دوره 
کاهش وزن از مکمل گیاهی برای پاک کردن 
کبد کمک گرفتم و برای قطع ریزش مویشان 
مکمل مخصوص پوست و مو و ناخن تجویز 
کردم. از امگا3 هم بهره گرفتم تا آرامش رواني 
بیمارم بیشتر شده و از افسردگی و خلق پایین 

او پیشگیری شود. 
: 30 کیلوگرم کاهش وزن واقعا 
که  وجودی  با  چطور  است.  قابل توجه 
خانم پورحسینی ورزش نمی کنند پوست 
تحلیل  عضالتشان  و  نریخته  صورتشان 

نرفته است؟
اوال ایشان رژیمی اصولی گرفتند که حاوی 
تمام مواد غذایی است و هیچ چیزی حذف 
نشده است و دوما کنار رژیم غذایی از مکمل 
پروتئینی شامل 3 نوع اسید آمینه ضروری برای 
پوست استفاده کردم که مصرف شان مانع ریزش 

عضالت صورت و شلی پوست مي شود.
: خانم پورحسینی به حذف چربی 
از برنامه غذایی شان اشاره داشتند. آیا واقعا 

چربی را از برنامه ایشان حذف کرده اید؟
نه، درواقع، روغن های افزودنی را از برنامه شان 

حذف کردم و توصیه داشتم مواد غذایی بخارپز 
و آبپز مصرف کنند. دلیل آن هم این است که 
بسیاری از مواد غذایی که می خوریم روغن و 
چربی پنهان در خود دارند. تخم مرغ، گوشت 
قرمز و حتی گوشت مرغ درصدی چربی 
دارند. پس با مصرف آنها چربی به اندازه 

کافی به بدن می رسد. 
: با توجه به اینکه خانم پورحسینی 
پرستار و شب کار هستند، برای تنظیم برنامه 

غذایی شان چه تدبیری اندیشیدید؟
یک شیفت کاری 8 ساعت است و پرستارهای 
شب کار باید یک وعده غذایی را در بیمارستان 
بخورند و غذای کارکنان معموال چرب است. 
وقتی شیفت شب هستند صبحانه را هم باید 
در بیمارستان میل کنند. برای آنکه اشتهایشان 
را کنترل کنم یک مکمل قبل از شام و یک 
مکمل پیش از صبحانه تجویز کردم. از آنجایی 

که شب کارها وعده ناهار را خواب هستند، 
وعده اصلی شامشان شد و توصیه کردم مکملي 

مصرف کنند تا چربی اضافه غذای محل کار 
دفع شود یا اینکه از غذای بیماران مصرف 
کنند اما نکته مهم این است که هرگز نباید 
وعده ای را حذف کنند زیرا این کار باعث 
می شود یا در وعده بعد پرخوری کنند یا 
ریزه خواری داشته باشند. پس غیراز 3 وعده 
اصلی که در برنامه غذایي شان گنجانده شد، 
2 میان وعده هم ترجیحا باید داشته باشند. 
البته برای افراد شب کار میان وعده نیمه شب 

هم باید مصرف شود.
: خانم پورحسینی گفتند با وجود 
مصرف مکمل های پوست و مو و ناخن 
باز هم ریزش مو دارند. آیا دلیل آن کاهش 

وزن است؟
نه، کمبود روی و ویتامین های گروه B و برخی 
اسید های آمینه با گرفتن رژیم کاهش وزن 
می تواند سبب ریزش مو شود که با مصرف 
مکمل ها رفع خواهد شد اما این تنها دلیل 
ریزش مو نیست و گاهی برخی بیماری های 
هورمونی و غددی مانند تیروئید نیز می توانند 

سبب ریزش مو شوند. 
یبوست چه  برای رفع مشکل   :

توصیه ای داشتید؟
مصرف سبزیجات آبپز همراه با ساالد بدون 
سس و روغن زیتون کنار غذا را پیشنهاد دادم. 
در ضمن فیبرها اگر به اندازه کافی آب به 
خود جذب کنند سبب یبوست نمی شوند. به 
فیبری  پودرهای  کردم  توصیه  دلیل  همین 
پروتئینی را از شب قبل آماده کنند تا خیس 
بخورند. البته به ایشان تاکید کردم مصرف 
عصاره انجیر و اسفرزه هم به رفع یبوست 

کمک می کند.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم پورحسینی! از روند کاهش وزنتان برایمان 
بگویید.

تیر ماه سال گذشته به متخصص تغذیه مراجعه کردم. آن زمان 
وزنم 97 کیلوگرم بود و از چربی  خون باال، فشار خون و قند 

باال رنج مي بردم. 
کبدم چرب شده بود و سنگ کلیه داشتم اما با رژیم اصولی 
طی یک سال گذشته 33 کیلوگرم وزن کم کردم و به 64 

کیلوگرم رسیدم. 
: باورم نمی شود که شما با وجودی که پرستار 
هستید مبتال به این گروه از بیماری های متابولیک شده باشید!
خب ما شب کار هستیم و تغذیه و خواب به هم ریخته ای داریم.

: چطور شد که وزنتان باال رفت؟
من از نوجوانی اضافه وزن داشتم. وقتی پرستار شدم، شام 
نمی خوردم و وزنم کمتر شد اما بعد از زایمان سومم دوباره 
وزنم باال رفت و پایین نیامد. خیلی اهل ورزش هم نبودم و 

فقط مسافت کوتاهی را پیاده روی می کردم. 

: چطور شد که تصمیم گرفتید به متخصص تغذیه 
مراجعه کنید؟

چند وقتی بود که زیر چشم هایم سیاه می شد. یکی از همکاران 
توصیه کرد که آزمایش خون بدهم تا مشخص شود مشکل 
کبد چرب دارم یا نه. وقتی آزمایش خون و سونوگرافی دادم، 
مشخص شد سنگ کلیه و کبد چرب درجه 2 دارم. به توصیه 
پسرم و یکی از همکاران که هم دوره دکتر کشاورز بودند به 

ایشان مراجعه کردم. 
: بعد از مراجعه، متخصص تغذیه چه توصیه هایی 

داشت؟
ابتدا آنالیز بدنی دادم و شرح حال کامل گرفته شد و عادت هاي 
غذایی ام مشخص شدند. آزمایش ها نشان داده بود چربی و 
فشار خونم باالست. برخالف گذشته که شام نمی خوردم، قرار 
شد شام حتما مصرف کنم. دارو و مکمل هم دریافت کردم 

تا احساس سیری در بدنم القا شود.
: رژیم تان در مقایسه با قبل چه تفاوتی کرد؟

 درواقع، رژیم غذایی ام مثل سابق است، با این تفاوت که حجم 
آن کمتر و ساعت هاي مصرفم منظم تر شد. حجم هر وعده کم 
و میان وعده ها بیشتر شد. به جای تنقالت و شیرینی و قند، 
خرما و عسل جایگزین شدند و به جای سرخ کردنی ها قرار 

شد مواد غذایی بخارپز، آبپز و کباب پز مصرف کنم.
: با رعایت این موارد به چه نتیجه ای رسیدید؟

فشار و چربی  خونم به سرعت پایین آمد و وزنم به مرور کم 
شد و کبد چربم بهبود پیدا کرد. از طرفی، دیسک کمر داشتم 
و به شدت احساس درد در پا و کمر می کردم که با کاهش 

وزن به کل رفع شد. 
: در طول رژیم دچار مشکل خاصی نشدید؟

فقط ریزش مو داشتم که به آقای دکتر گفتم و برایم مکمل 
مخصوص مو و ناخن تجویز کردند و ریزش مویم بهتر 
شد اما قطع نشد. پودر فیبری پروتئینی که تجویز کردند 
را  آن  یک شب  شد  قرار  که  می شد  یبوستم  باعث  هم 

بخیسانم تا مشکلم کمتر شود.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« 
براي كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمپورحسينيكهطييكسالازوزن97كيلوگرمبه64كيلوگرمرسيده،ميگويد:
 غذا خوردنم منظم تر شد!

سبوس پوسته بیروني برنج و گندم است که نقش اصلی آن کمک به هضم غذا و 
بهبود حرکات روده و پیشگیری از یبوست است. سبوس گندم سرشار از پروتئین، 
کربوهیدرات، ویتامین B و فیبرهای محلول است که مصرف روزانه و مستمر آن از 
یبوست، کم خونی، چاقی، چربی خون باال، سرطان های روده ای و ضعف اعصاب 
پیشگیری می کند اما مصرف زیاد آن می تواند سبب ایجاد اختالل در جذب کلسیم 
شود و پوکی استخوان ایجاد کند بنابراین مصرف روزانه 2 قاشق غذاخوری سبوس 
کفایت می کند. سبوس برنج نیز حاوی امالح معدنی از جمله آهن و منگنز و ویتامین های 
گروه B، A و E است. ویتامینB5  موجود در سبوس برنج با تحریک ریشه مو از 
ریزش مو ناشی از کمبودهای تغذیه ای پیشگیری می کند، حتی مصرف سبوس برنج 
می تواند سفید شدن مو را به تعویق بیندازد. ویتامین E موجود در سبوس نیز آنتی اکسیدانی 
طبیعی است که رطوبت پوست را حفظ می کند. از سبوس برنج روغن هایی تهیه 
می شود که سرشار از ویتامین E و از نظر تغذیه ای باارزش و ضدچروک است. ویتامین
B موجود در آن نیز نه تنها از ریزش مو جلوگیری می کند، بلکه در بهبود زخم ها هم 
موثر است و کرم های تهیه شده از سبوس می تواند در این زمینه موثر باشد. مصرف 
سبوس همچنین سبب کاهش کلسترول و چربی  خون می شود و از چاقی بیمارگونه 
و بیماری های متابولیک پیشگیری می کند. درنهایت، می توان گفت مصرف به اندازه 
سبوس می تواند به دلیل آنتی اکسیدان هایی که دارد از پوست در برابر رادیکال های آزاد 
محافظت کند و ضدپیری محسوب می شود. در برخی بیماری ها مثل پسوریازیس نیز 

سبوس به عنوان مکمل غذایی به بیمار توصیه می شود.

بهترین راه حل برای درمان کبد چرب، کاهش وزن و اصالح شیوه زندگی است. ورزش 
در این میان اهمیت ویژه ای دارد. زمانی که کبد به دلیل مصرف زیاد فست فودها و 
غذاهای چرب یا الکل و... چرب می شود همه تالش بیمار و پزشک باید پیشگیری از 
باال رفتن درصد چربی کبد و ابتالی فرد به سیروز کبدی باشد زیرا در این شرایط تنها 
راه درمان پیوند کبد است که سخت و هزینه بردار است. برخی داروها و مکمل ها در 
این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته اند اما الزم است بدانید تاثیر گذاری هیچ یک از این 
موارد در مطالعات به صورت قطعی مورد تایید قرار نگرفته است. درضمن، توجه داشته 
باشید مکمل ها و گیاهان دارویی را نباید بدون مشورت با متخصص مصرف کنید. 
روغن زیتون؛ بسیاری از افراد بر این باورند که در کبد چرب باید مصرف روغن ها را 
به طور کل کنار گذاشت اما این باور درست نیست. در تحقیقات ثابت شده مصرف 
روغن های مفید از جمله روغن زیتون، سطوح تری گلیسرید و کلسترول خون و 
مقاومت انسولینی را با کاهش التهاب کبدی بهبود می بخشد. مصرف روغن زیتون 
غنی شده با امگا3 می تواند بافت کبد را بهبود ببخشد و ساخته شدن چربی در کبد 

و اکسیداسیون LDL )کلسترول بد( را کاهش  دهد. 
خارمریم یا سیلیمارین؛ از گذشته برای محافظت از کبد مورد استفاده قرار می گرفت. 
ماده فعال آن »سیلیبین« نامیده می شود و آنتی اکسیدان و ضدالتهاب قوی است. این گیاه 
سبب افزایش ترشح صفرا، تصفیه کبد و دفع مواد زائد از آن می  شود و ترکیب آن با 
ویتامین E به فعالیت آنتی اکسیدانی بدن کمک شایانی می کند. کاهش آسیب کبدی، 
بهبود مقاومت انسولینی، کاهش تجمع چربی در کبد و کاهش سطوح شاخص های 

آسیب کبدی از خواص خارمریم است.
زنجبیل؛ این گیاه از بروز بیماری کبد چرب پیشگیری می کند، حساسیت به انسولین 
و تولید آدیپونکتین )هورمون مفید بافت چربی( را افزایش می دهد و تعادل بین 
آدیپونکتین و عوامل التهابی را به نفع آدیپونکتین که محافظ کبدی است، تغییر می دهد.
دارچین؛ این ادویه باعث کاهش مقاومت به انسولین و استرس اکسیداتیو می شود 

و مصرف آن برای افراد دارای کبد چرب توصیه می شود.
زردچوبه؛  این ادویه آنتی اکسیدان است و مصرف آن موجب کاهش لیپیدهای  خون، 
کاهش استئاتوز و پیشگیری از روند پیشرفت بیماری می شود. شاید یکی از دالیلی 
که در گذشته کمتر شاهد ابتالی افراد به کبد چرب بودیم، مصرف بیشتر زردچوبه 

و دارچین در غذاها بوده است.
روغن سیر؛ این روغن آثار ضدالتهابی دارد و تولید چربی در کبد را مهار و آسیب 

کبدی را کم می کند. از طرف دیگر، ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد را افزایش می دهد.
چای سبز؛ این چاي آثار کاهش وزن با افزایش متابولیسم پایه بدن را در مطالعات 
مختلف نشان داده است. عالوه بر این، آثار ضدآنتی اکسیدانی قوی دارد و طی مطالعه ای 

منجر به کاهش آنزیم های کبدی طی یک دوره مصرف 12 هفته ای شده است.
کپسول روغن دانه انار؛  طی مطالعه ای در زنان چاق مبتال به کبد چرب غیرالکلی، 
استفاده از کپسول روغن دانه انار و عصاره جلبک دریایی منجر به کاهش وزن، 

آنزیم های کبدی، محتوای چربی کبد، تری گلیسرید سرم و عوامل  التهابی شد.
ویتامین E ؛ این ویتامین آنتی اکسیدان قوی است و با توجه به نقش استرس اکسیداتیو 
در کبد چرب، در این بیماری مورد توجه قرار گرفته است. افراد با کبد چرب سطوح 
پایین تری از ویتامین E  در خون خود دارند که منجر به افزایش استرس اکسیداتیو 
می شود، حتی دوزهای کم ویتامین E می تواند سطوح آنزیم های کبدی، محتوای 
چربی کبدی و وضعیت کلی کبدی در نمونه برداری را بهبود بخشد. مطالعات مختلف 
حیوانی و انسانی تاثیر خود ویتامین E و همچنین تاثیر هم افزای آن هنگام مصرف 
همزمان با داروهای افزایش دهنده حساسیت انسولین مانند متفورمین را تایید می کند. 
اسید چرب امگا3؛ این اسیدهاي چرب نیز با ترکیبات التهابی و اکسیدانی کبد چرب 
مقابله می کند. مکانیسم اثر آن با تغییر رونویسی ژن های موثر در متابولیسم چربی ها، 
کاهش بیان ژن عوامل التهابی، کاهش سنتز چربی و افزایش اکسیداسیون چربی در 
کبد است. طبق مطالعات حیوانی و انسانی، کمبود دریافت امگا3 از طریق رژیم غذایی 
منجر به افزایش بروز دیابت و کبد چرب می شود که نشان دهنده اهمیت مکمل یاری 
با امگا3 است. امگا3 همچنین میزان تری گلیسرید سرم را کاهش می دهد و مصرف 

چربی را در بافت کبدی و ماهیچه ای تحریک می کند.
کافئین؛ کافئین اثر آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی دارد. در مطالعات مختلف مشاهده 
شده مصرف قهوه سبب کاهش فیبروز کبدی می شود ولی بعضی مطالعات نیز این 
اثر را ثابت نکرده اند. به هر حال، مصرف بیش از یک فنجان قهوه را در روز به دلیل 

عوارضی که می تواند به ویژه برای بیماران گوارشی داشته باشد، توصیه نمی کنیم.
از عوامل جدیدي که به تازگی مطرح شده می توان به نقش میکروبیوم هاي )باکتری های 
مفید( روده اي در چاقی و متعاقبا کبد چرب اشاره کرد. بر اساس یافته های اخیر 
چنین به نظر می رسد شاید بتوان از مکمل هاي پروبیوتیک به عنوان درمان تکمیلی 
و کمک کننده در بیماران داراي کبد چرب غیرالکلی استفاده کرد. طبق مطالعات، 
ویتامین D نیز نقش مهمی در کاهش احتمال ابتال به بیماري هاي متابولیکي مانند 

دیابت نوع2 و بیماری قلبی- عروقی دارد. 
در مطالعه ای، کاهش میزان ویتامینD  با افزایش درجه استئاتوز کبدی و فیبروز همراه 
شد. »روی« نیز عالوه بر خاصیت آنتی اکسیداني، ضدالتهاب و ضدفیبروز است و 

کمبود آن با مقاومت انسولینی ارتباط دارد.

در طول رژیم کاهش وزن، سبوس بخورید!

بهترین ها براي بهبود کبد چرب

   دکتر محمدعلی نیلفروش زاده/ رئيس انجمن متخصصان پوست كشور 

   دکتر اسحاق حسینی/ عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست 

نگاه فوق تخصص گوارش

تاكيددكترسيدعلیكشاورزبهسوژه»ميزگردتغذيه«

شب کارها نباید هیچ وعده ای را حذف کنند!

دو قرن پیش ولتر، طنزنویس مشهور نوشت؛ »هیچ چیز خنده دارتر از این نیست که یک 
پزشک از علتی غیر از پیری فوت کند.« واقعیت این است که وضع سالمت پزشکان، 
پرستاران و مشغوالن در کادر درمان بیمارستان ها از سالمت مردم عادی پایین تر است 
هنگام  آنها  از  بسیاری  شده  باعث  خود  برای  نسخه پیچی  و  خوددرمانی  توانایی  و 
بیماری به دیگر همکاران شان مراجعه نکنند. معموال پزشکان توجه قابل مالحظه ای به ساعت تغذیه و 
نوع غذایی که می خورند، ندارند. این در حالی است که تغذیه در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری 
از بسیاری از بیماری ها نقش دارد. مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته ما نیز پرستار هستند. با ما همراه 

شوید تا از روند کاهش وزن ایشان بیشتر اطالعات کسب کنید.

 سمیه 
مقصودعلی

»ميزگردتغذيه«دربارهروندكاهشوزن
سيدهكلثومپورحسينیباحضوردكترسيدعلیكشاورز

متخصصتغذيه،دكترمحمدعلینيلفروشزادهمتخصص
پوستودكتراسحاقحسينیفوقتخصصگوارش

33 کیلوگرم کاهش 
وزن در یک سال

نکته مهم این است 
که هرگز خانم 
پورحسیني نباید 
وعده ای را حذف 
کنند زیرا این کار 
باعث می شود یا در وعده بعد 
پرخوری کنند یا ریزه خواری داشته 
باشند. پس غیراز 3 وعده اصلی 
که در برنامه غذایي شان گنجانده 
شد، 2میان وعده هم ترجیحا باید 
داشته باشند. البته برای افراد 
شب کار میان وعده نیمه شب هم 
باید مصرف شود



پیری، روند پیشرونده کاهش در حداکثر کارکرد همه 
ارگان های بدن از جمله پوست است که برخالف 
تصور عموم، پس از دوره اوج جوانی؛ یعنی از حدود 
25 سالگی به تدریج شروع می شود. پیری پوست در 
وهله اول ناشی از روند طبیعی بیولوژیک است که 
البته سرعت آن با توجه به زمینه ژنتیک افراد متغیر 
خواهد بود. عالوه بر این، عوامل محیطی نیز در بروز 

پیری تاثیرگذار هستند.

چراپوستپیرمیشود؟
عوامل مختلفی در پیری پوست دخالت دارند که به 

مهم ترین آنها اشاره می کنیم.

1. اکسیداسیون سلولی: ترکیب مداوم اکسیژن با 
همه سلول های بدن در طول زندگی فرایندی طبیعی 
است که برای تامین انرژی و رشد، ضروری است 
اما اکسیداسیون به سلول ها آسیب می رساند. صدمات 
اکسیداتیو به تدریج بر کارکرد سلول ها تاثیر می گذارد و 
درنتیجه در انجام برخی وظایف آنها اختالل ایجاد می کند. 
یکی از این پیامدها، تولید نشدن به اندازه پروتئین هاست 
که منجر به نازک شدن همه الیه های پوست می  شود. 
الیاف کالژن و االستیک مهم ترین پروتئین های پوست 
هستند که عامل جوانی، صافی و نرمی پوست اند و با 
کاهش تولید آنها، چروک های ریز ایجاد می شود که 
به تدریج عمیق تر و بیشتر خواهدشد. عالوه بر این، 
صدمات اکسیداتیو موجب تنگ شدن عروق پوستی 
می شود و به دلیل کاهش خونرسانی، شادابی و جوانی 

پوست به تدریج آسیب می بیند.

2. کاهش سلول های ایمنی بدن: در تمام سلول های 
بدن از جمله پوست، سلول مهمی به نام »لنفوسیت« 
وجود دارد که یکی از مهم ترین وظایف آن، تغییر به 
دیگر سلول ها و بروز واکنش های ایمنی است تا بدن 
در برابر عوامل خارجی مصون بماند. طی روند تدریجی 
پیری، از تولید سلول های ایمنی نیز کاسته می شود و بدن 

در برابر عوامل بیماری زا مستعد خواهد شد. 

3.کاهش رطوبت و چربی پوست: رطوبت پوست 
نیز با افزایش سن به تدریج کاهش پیدا می کند زیرا 
فعالیت غدد عرق کمتر می شود. از طرفی، میزان تبخیر 
آب از سطح پوست به دلیل نازک شدن الیه های پوست 
افزایش می یابد. این دو عامل زمینه ساز خشکی پوست 
خواهند بود و هرچه سن باالتر می رود، طبیعی است 

که تشدید می شود. نکته مهم دیگر که عالئم پیری را 
کامال نشان می دهد، کاهش چربی های زیر پوست 
است که عامل شفافیت و شادابی پوست هستند. این 
چربی ها هم به تدریج و با افزایش سن کاهش پیدا 
می کنند. این مساله در قسمت های میانی صورت؛ یعنی 
پیشانی، اطراف بینی، چانه و اطراف دهان بیشتر است. 
از همین رو، پوست چروک می شود. عالوه بر این، توده 
استخوانی نیز تحلیل می رود و افتادگی جدی به خصوص 
اطراف دهان و لب ها بروز می کند که دائمی است و 
هرچه سن باالتر می رود، تشدید می شود. البته غدد 
چربی ساز که در طبقه میان پوست )درم( قرار دارند، 

برخالف غدد تعریق از نظر تعداد تغییری نمی کنند اما 
قدرت چربی سازی این سلول ها کم می شود. کاهش 
چربی نیز کنار کاهش رطوبت، خشکی پوست را 

تشدید خواهد کرد.

4. کاهش عملکرد غدد حسی: غدد حسی پوست 
نیز با افزایش سن به تدریج از نظر تعداد و اندازه کاهش 
می یابند. پس از 50 سالگی حدود یک سوم این غدد کم 
می شوند و به همین علت حس المسه در سالمندی 
کاهش می یابد. غدد حسی حتی در قرنیه چشم نیز وجود 
دارند. زمان کاهش فعالیت غدد تعریق، سطح رطوبت 
چشم کم می شود و بیشتر سالمندان دچار خشکی چشم 
می شوند. عالوه بر این، در دوران سالمندی، یکی دیگر 
از وظایف پوست که تنظیم حرارت بدن است نیز به 
تدریج مختل می شود. به همین دلیل سالمندان در هوای 
گرم و سرد بیشتر از دیگران احساس گرما و سرما دارند.

5. اختالل در قدرت ترمیم سلول ها: با افزایش سن، 
قدرت ترمیم دی ان ای سلول ها نیز کاهش می یابد. این 
فاکتور سلولی عامل ترمیم است. در سنین جوانی زمانی 

که صدمه ای مانند جراحت، آفتاب سوختگی، هجوم 
میکروب ها و... به پوست وارد می شود، دی ان ای  به 
سرعت تقسیم شده و سلول های جدید ساخته می شود، 
درنتیجه بافت بهبود می یابد اما این قدرت ترمیمی 
با افزایش سن، کاهش می یابد و صدمات واردشده 
به پوست با سرعت کمتری بهبود می یابند. کاهش 
فعالیت دی ان ای و تاخیر در ساخت سلول های جدید 
و همچنین خونرسانی ناکافی، عالوه بر پوست روی 
ناخن ها نیز تاثیر می گذارد و عامل ضخیم و کدر شدن 

ناخن ها می شود.

6. انقباض برگشت ناپذیر عضالت: در پوست نوعی 
ترکیب عصبی- عضالنی وجود دارد که سبب انقباض 
عضالت می شود. تا دوران جوانی، انقباض عضالت 
ناشی از عملکرد اعصاب که با حاالت مختلف خنده، 
اخم و چروک های پیشانی همراه است، پس از برطرف 
شدن عامل تحریک عصبی برطرف می شود و پوست 
به حالت اول برمی گردد اما به تدریج با افزایش سن 
به دلیل کاهش ترکیب عصبی عضالنی و تکرار این 

حاالت، چروک ها و تغییرات پوستی باقی می ماند.

 دکتر حسین طباطبایی
متخصص پوست و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

5پوست
تغییراتپوستیکهباافزایشسنایجادمیشوند

پیریپوستازجوانیآغازمیشود

شماره هفتصدوبیست وچهار  سیزده مهر نودوهشت

روند طبیعی پیر شدن اجتناب ناپذیر است و تنها می توان 
با رعایت شیوه زندگی سالم مانند تغذیه درست، 
ورزش و فعالیت بدنی مناسب، دوری از استرس ها و 
اضطراب ها و آلودگی هوا و... سرعت پیری پوست را 
کاهش داد اما پیری پوست ناشی از تابش نور خورشید به 
شرایط زندگی فرد و مواجهه او با نور خورشید بستگی 
دارد. امواج فرابنفش خورشید با تخریب تدریجی 
الیاف االستیک و کالژن، روند پیری پوست را تسریع 
می کنند. از طرفی، سلول های التهابی در پوست بیشتر 
می شود و فرد زودتر دچار چروکیدگی های پوست 
خواهد شد. الزم است بدانید نفوذ امواج فرابنفش در 
پوست روشن بیشتر از پوست تیره است زیرا مالنین 
عامل بازدارنده نفوذ امواج فرابنفش به طبقات پوست 
محسوب می شود. نتایج مطالعه ای در این زمینه نشان 
می دهد تابش نور خورشید موجب نفوذ 55درصد 
امواج فرابنفش به سفیدپوستان می شود، در حالی که 
میزان نفوذ در سیاهپوستان 18درصد است. مواجهه 
مستمر و محافظت نشده در برابر نور خورشید به 
تدریج زمینه ساز ناراحتی های پوستی مانند خشکی، 
لک های تیره پوست، چروک، شل شدگی، افتادگی و... 
می شود. همچنین اختالل در ساخت الیاف کالژن و 
االستیک، زمینه ساز شکنندگی عروق می شود که کبودی 
و خون مردگی را تسریع می کند. باور اشتباهی بین مردم 
وجود دارد مبنی بر اینکه بروز لک های قهوه ای رنگ 
روی پوست در سنین باال ناشی از اختالالت کبد 
است، در حالی که این گفته اصال صحت ندارد. نتایج 
بررسی ها نشان می دهد سیگار باعث تسریع آثار منفی 
نور خورشید بر پوست به خصوص در خانم ها می شود 
که این مساله ناشی از تنگی عروق پوست خواهد بود. 

بیماریهایپوستیناشیازسالمندی
1( قارچ های پوستی: کاهش سیستم ایمنی در سنین 
باال زمینه رشد و تکثیر قارچ های پوست و ناخن را 
در سالمندان تشدید می کند. حتی در صورت رعایت 

مطلوب بهداشت و خشک کردن پوست پس از شستشو، 
زمینه ابتال به این بیماری ها زیاد است.

2( سرطان: سرطان های پوست نیز با افزایش سن 
دیده می شود. درواقع، سلول های سرطانی از ابتدای 
تولد در بدن انسان وجود دارند اما به دلیل عملکرد 
عالی سیستم ایمنی طی دوران کودکی و جوانی فرصت 
بروز ندارند. به تدریج که سن باال می رود، روند تکثیر 
سلولی و عملکرد سلول های ایمنی کاهش می یابد. 
همچنین قدرت تکثیر سلول های ایمنی کم می شود. 
کاهش تدریجی قدرت و عملکرد سلول های ایمنی، 
باعث کاهش عملکرد ترمیم دی ان ای و تاخیر در بهبود 
بیماری های عفونی می شود و امکان بروز سرطان های 
پوستی را افزایش می دهد. گرچه سرطان پوست جزو 
کشنده ترین انواع سرطان هاست، به دلیل بارز بودن 
عالئم ظاهری نسبت به سرطان های داخلی، فرد زودتر 
به پزشک مراجعه می کند و خوشبختانه پس از جراحی 

و اقدامات درمانی به طور کامل بهبود می یابد.
3( زونا: یکی دیگر از بیماری های پوستی است. عامل 
بیماری زونا ویروس نهفته آبله مرغان است که به دلیل 
ضعف سیستم ایمنی در سنین باال فعال می شود و عالئم 
پوستی زونا در مسیر یکی از شاخه های اعصاب پوست 
تظاهر می کند. این بیماری در افراد سالمند ممکن است 

سیر مشکل و طوالنی مدتی داشته باشد. گاهی تاول های 
خونریزی دهنده، مرگ پوست گرفتار،  عفونت باکتریایی 

یا جوشگاه وسیع پوستی هم دیده می شود. 
در  دارویی  تداخالت  دارویی:  واکنش های   )4
سالمندان جزو مشکالت شایع پوستی این سنین 
است زیرا سالمند مجبور است چند دارو را به طور 
مداوم و همزمان مصرف کند. عوارض پوستی داروها 
به اشکال مختلفی بروز می کند، مثال مصرف برخی 
داروها باعث افزایش حساسیت پوست نسبت به نور 
آفتاب می شود یا مصرف بعضی دیگر موجب ایجاد 

لک های پوستی خواهد شد.
ابتال به  5( زخم بستر: برخی سالمندان به دلیل 
بیماری های مزمن، شکستگی سر استخوان ران، سن 
باال و دامنه حرکتی خیلی کم و در اثر بستری شدن 
طوالنی مدت دچار زخم بستر می شوند. درواقع، این 
زخم به علت فشار مستمر به بخشی از پوست و تحت 
فشار قرار گرفتن عروق آن به مدت طوالنی و محروم 
شدن پوست از جریان طبیعی گردش خون در منطقه 
تحت فشار ایجاد می شود، به این صورت که پوست 
ابتدا قرمز و به  تدریج تیره و درنهایت زخم می شود. 
زخم بستر  عالوه بر پوست و بافت های زیر پوست، 
حتی تا عضالت و استخوان ها نیز گسترش می یابد ولی 
اگر در مراقبت از بیمار بستری به نکته هایی توجه شود، 
در بیشتر موارد می توان از بروز زخم پیشگیری کرد.

بهخاطرداشتهباشید...
گنجاندن سبزیجات تازه و غذاهای دریایی در رژیم 
حداقل  به  قرمز،  گوشت  مصرف  کاهش  غذایی، 
رساندن نمک و شکر، دوری از آلودگی هوا، ترک 
سیگار، ورزش متناسب با سن و محافظت در برابر 
نور خورشید با استفاده از کرم ضدآفتاب و خصوصا 
کاله لبه دار از مهم ترین اقداماتی است که می تواند 
صدمات اکسیداتیو سلولی را کاهش دهد و بروز 

عالئم پیری را به تاخیر بیندازد.

افراد  معموال  سن،  افزایش  با 
پوستی  مراقبت های  به  نسبت 
توجه کمتری دارند. این مساله 
به خصوص در مورد محدودیت 
حرکت و بیماری جدی تر خواهد بود. این در حالی 
است که این بی توجهی کنار عواملی مانند کاهش 
رطوبت و چربی پوست، بیماری های زمینه ای، مصرف 
همزمان داروها و... می تواند احتمال بروز بیماری های 

مختلف پوستی را تشدید کند. 
رطوبت رسانی کافی به پوست: اولین و بهترین اقدام 
برای پیشگیری از خشکی پوست، رطوبت رسانی کافی 
است. برای این منظور باید از محصوالت مرطوب کننده 
با پایه روغن یا گلیسیرین استفاده شود تا جذب بهتری 
داشته باشد. عالوه بر این، انتخاب محصوالتی که 
حاوی ترکیباتی مانند اوره هستند می تواند به تسکین 
عالئم خارش، سوزش و تحریک پذیری پوست ناشی 
از خشکی و کاهش رطوبت پوست کمک کند. البته 
از آنجا که روند بهبود زخم در سالمندان طوالنی 
است، توصیه می شود هنگام انتخاب محصوالت 
رطوبت رسان، انواعی خریداری شود که روند ترمیم 

و بازسازی الیه اپیدرم را تسریع می کند.
اهمیت الیه برداری: استفاده از الیه بردارهای پوست 
برای برطرف شدن سلول های مرده در سنین باال نیز 

ضروری خواهد بود. حتما برای سالمندان در 
زمان حمام از این محصوالت استفاده 

کنید و سپس پوست را با کرم 
مرطوب کننده مناسب ماساژ 

دهید. 
روی  حوله  نکشیدن 
پوست: برای پیشگیری 
خشکی  تشدید  از 
پوست، حوله را روی 
پوست نکشید، بلکه پس 

از شستشو به آرامی حوله 

را روی پوست فشار دهید و  بردارید. 
شستشو با آب ولرم: گرچه شستشو با آب گرم به 
رفع آلودگی و میکروب های پوست کمک می کند، 
باید توجه داشت  شستشو با آب خیلی گرم و رفع 
همه چربی و رطوبت پوست اصال توصیه نمی شود. 
این نکته به خصوص در مورد سالمندان بسیار اهمیت 

دارد زیرا خشکی پوست آنها را تشدید می کند. 
پرهیز از حمام روزانه: حمام روزانه برای سالمندان 
توصیه نمی شود زیرا چربی پوست را به شدت کاهش 
بهداشت شخصی و شستشوی  می دهد. رعایت 
دست ها و صورت با شوینده های مالیم بهترین 
اصل بهداشتی است. می توان یک نوبت در هفته 

حمام کرد. 
انتخاب محصوالت 2 در 1: صابون های معمولی یا 
شوینده های با پایه الکل به دلیل خاصیت خشکی شدید 
و تحریک پذیری پوست برای سالمندان مناسب نیستند 
اما در صورت شستشوی پوست با شامپو یا لوسیون های 
حاوی گلیسیرین یا محصوالت رطوبت رسان دیگر 
نیازی به استفاده از کرم مرطوب کننده نیست و مانع 
خشکی پوست خواهد بود. شستن پوست و موها 

در این افراد نیز اهمیت دارد.
خشک کردن پوست پس از شستشو: یکی از 
مهم ترین عواملی که سبب بروز قارچ های پوستی 
در همه افراد از جمله سالمندان می شود، باقی 
ماندن رطوبت بین چین های بدن 
مانند کشاله ران، زیر بغل، بین 
انگشتان و... است. درواقع، 
مرطوب  و  گرم  محیط 
تکثیر  و  رشد  زمینه 
تسریع  را  قارچ ها 
حتی  که  می کند 
شستشوی  به رغم 
اجتناب ناپذیر  کامل، 

خواهد بود.

مراقبتازپوستسالمنداننورآفتابمهمترینعاملمحیطیپیریپوست

رطوبتپوستنیزباافزایشسنبه
تدریجکاهشپیدامیکندزیرافعالیت
غددعرقکمترمیشود.ازطرفی،میزان
تبخیرآبازسطحپوستبهدلیلنازک

شدنالیههایپوستافزایشمییابد.این
دوعاملزمینهسازخشکیپوستخواهند
بودکههرچهسنباالترمیرود،طبیعی

استکهتشدیدمیشود

موها نیز مانند پوست تحت تاثیر روند پیری قرار می گیرند و به 
تدریج نازک و سفید می شوند. از 25 تا 30 سالگی، اولین تارهای 
سفید از دو طرف شقیقه ها نمایان می شود، تا اینکه حدود 50 سالگی 
تقریبا نیمی از مردم موهای سفید دارند. البته سن سفید شدن موها 
برحسب ژنتیک متغیر است. از این رو، ممکن است موهای فردی 
در سنین جوانی سفید شود و موهای دیگری در میانسالی همچنان 
رنگ خودش را حفظ کرده باشد اما در حالت طبیعی سلول های 
مالنوسیت یا رنگدانه ساز نیز با افزایش سن مانند دیگر سلول های 
بدن دچار کاهش کارکرد می شوند و درنتیجه مالنین یا رنگدانه 

کمتری می سازند.
 به طور کلی، موی انسان 3مرحله زندگی دارد که شامل مرحله رشد 
)آناژن(، مرحله استراحت )کاتاژن( و مرحله مرگ )تلوژن( است. در 
این مرحله ساقه مو جدا شده و ریشه مجدد وارد مرحله رشد می شود. 
موی سر مرحله رشدی طوالنی دارد و برخالف دیگر قسمت های بدن 
مانند ابرو که 1تا 2سانتی متر بیشتر رشد نمی کند، می تواند بسیار بلند 
شود. ضمن اینکه رنگدانه مالنین فقط در دوران رشد موها )آناژن( 
ساخته می شود. زمانی که طی روند پیری، مالنوسیت ها کاهش می یابد، 
این میزان کاهش در سلول های جدید نمایان می شود و از آنجا که 
موی سر دائم در حال رشد است، این تغییر در موهای سر زودتر 
بروز پیدا می کند.کاهش روند تدریجی عملکرد سلول های بدن در 
ریشه موها نیز اتفاق می افتد و آرام آرام سلول های ریشه مو نازک و 
سفید می شود. به جز افراد دارای زمینه آندروژنتیک )طاسی( که از 
جوانی موهای نازکی دارند، سایر افراد در سنین باال این تغییرات را 
تجربه می کنند. البته مجموعه تغییرات موها در خانم ها پس از دوران 
یائسگی با شدت بیشتری اتفاق می افتد. در نزدیکی دوران یائسگی و 
پس از آنکه سطح هورمون استروژن به شدت کاهش می یابد، میزان 
آندروژن که گرچه نسبت به گذشته تغییری نکرده، همین مقدار نیز 
خودنمایی می کند و خانم هایی که زمینه ژنتیک طاسی دارند، دچار 
نازکی پیشرونده موها در موی سر می شوند، در حالی که از نظر تعداد، 
موها ریزش طبیعی دارند. برخالف آقایان که اگر ژن طاسی را داشته 
باشند از دوران جوانی دچار نازکی پیشرونده موهای سر و درنتیجه 
کم پشتی موها در جلو و مرکز سر می شوند. )هرچند از نظر تعداد، 
ریزش موها طبیعی است(، نازک شدن و ریزش موها در خانم ها در 
همه جای سر یکسان است. در دو خانم همسن، موهای خانمی  که 

زمینه طاسی آندروژنتیک دارد، کم پشت تر است. 
نکته جالبی که بد نیست به آن اشاره کنم اینکه رنگ کردن موها فرایند 
سفید شدن آنها را تشدید نمی کند و مصرف انواع مولتی ویتامین ها 
و مکمل ها یا استفاده از شامپوهای مختلف جلوی سفید شدن موها 
را نمی گیرد. درواقع، تا امروز هیچ راهی برای رفع دائمی سفیدی 
موها کشف نشده است و تبلیغاتی که در این زمینه انجام می شود 
و ادعا می کنند مصرف یک نوع محصول می تواند سفیدی موها را 
برای همیشه از بین ببرد و رنگ موها به حالت قبل برگردد، کامال 

کذب و دروغ است.
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میزگرد زیبایی درباره انحراف استخوان شست پا با حضور 
دکتر غالمرضا نادری متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی 

مچ پا و پا، دکتر شاهین صالحی متخصص طب ورزشی، 
دکتر داریوش الیاس پور متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و 

دکتر بهروز باریک بین متخصص پوست

از کفش تنگ 
تا قوز شست پا

کفش جا باز می کند اما یا به بهای تغییرشکل خود یا بدشکل کردن پای شما!

  دکتر بهروز باریک بین  

  دکتر داریوش الیاس پور/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی 

  دکتر شاهین صالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

   دکتر غالمرضا نادری/ بورد تخصصی ارتوپدی، آرتروسکوپی و آرتروپالستی

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

نگاه متخصص ارتوپدی

تروما و فشار زیاد یا ضربات مکرر به پا، روی ناخن ها اثر 
منفی دارد. این تاثیر می تواند خود را به صورت تغییرشکل 
صفحه ناخن، تغییرشکل پنس مانند ناخن یا منحنی شدن آن 
که سبب می شود ناخن در گوشت فرو برود و حتی ضخیم 
شدن صفحه ناخن نشان دهد. گاهی انحراف شست پا می تواند 
فضایی بین انگشت شست و انگشتان کناری آن ایجاد کند 
که مسبب جمع شدن رطوبت و ایجاد برخی قارچ ها مثل 
کاندیدا یا درماتوفیتوز و عفونت است و درنهایت می تواند 
در ناحیه ساق پا یا پشت پا ایجاد سلولیت کند. پس صاف 
و طبیعی بودن انگشتان پا در سالمت پا بسیار مهم است 
و کسانی که کفش های پنجه باریک می پوشند یا ورزش ها 
و رقص هایی می کنند که مرتب به ناخن هایشان فشار وارد 
ناخن  مثل جدا شدن  مشکالتی  دچار  می توانند  می شود، 

از بستر یا ضخیم شدن ناخن یا شکننده شدن آن شوند. 
کسانی که انحراف شست پا دارند فشار به ناخن شستشان 
بیشتر از سایر انگشتان است و طبیعتا دچار تغییرشکل ناخن  
می شوند. به عنوان مثال ناخن شستشان دچار انحراف شدید 
و فرو رفتن ناخن در گوشت و عفونت می شود که باید از 

این نظر بسیار مراقب باشند.

از انحراف انگشت محسوب  انگشت پای چکشی نوعی 
می شود که سبب تغییر شکل شست پا و گاهی سایر انگشتان 
می شود. از جمله علل بروز این اختالل، کوتاهی تاندون 
خم کننده شست است. این مشکل بیشتر در نوجوانان بروز 
می کند. دلیل دیگر، اختالالت در سیستم عصبی است و 
دلیل  به  پا   اعصاب  و  عضالت  که  می ا فتد  اتفاق  زمانی 
و  نوروپاتی و عصبی دچار ضعف می شوند  بیماری های 
در  را  پا  نگهداری شست  توان  درنتیجه  می روند،  تحلیل 
انگشتان حالت چکشی  ندارند و  تعادل و معمول  حالت 
می گیرند. گاهی نیز مشکالت مفصلی مثل التهاب و آرتروز 
باعث این تغییر می شوند. نتیجه این تغییر آن است که فرد 
نمی تواند به خوبی راه برود. زخم شدن و سایش و پینه 
شست پا از دیگر عوارض بروز این تغییرشکل است. برای 
کرد.  درمان  را  آن  و  شناسایی  را  علت  ابتدا  باید  درمان 
در  است.  درمان  راه  یک  مناسب  کفی  و  کفش  پوشیدن 
صورتی که مشکل به این ترتیب رفع نشود، تنها راه پیشنهاد 
جراحی است. اگر از درمان انگشت چکشی غفلت شود، 
به مرور تمام انگشتان و مفاصل پا درگیر می شوند. بین این 
اختالل و انحراف شست پا ارتباطی وجود ندارد اما کسانی 
که به دلیل اشکال در مفاصل دچار انحراف شست پا می شوند 
ممکن است به اختالل شست چکشی هم مبتال شوند اما 
به صرف پوشیدن کفش تنگ و پنجه باریک فرد دچار انگشت 

پای چکشی نخواهد شد.

علل زمینه ای بسیاری از جمله کفش های پاشنه بلند و مد 
روز با پنجه های باریک و کشیده می تواند زمینه ساز انحراف 
پیاده روی های  مناسب  کفش ها  نوع  این  شود.  پا  شست 
طوالنی مدت نیستند و تنها برای یکی- دو ساعت مهمانی 
قابل استفاده اند. فشار بیش از حدی که کفش به پنجه می آورد 
پا  انحراف و قوز شست  می تواند در طوالنی مدت سبب 
البته عوامل ژنتیکی و وزن زیاد فرد و برخی علل  شود. 
آناتومیکی کف پا هم می تواند سبب تشدید انحراف شود. 
برای درمان اُرتزهای ویژه ای توصیه می شود که در انواع 
شبانه و روزانه موجودند. ارتز به وسیله ای گفته می شود که 
برخی موارد  یا عضو کمک می کند. در  اندام  به عملکرد 
استفاده از ارتز سبب بهبود عملکرد یا کاهش درد می شود 
و از پیشرفت بدشکلی در اندام جلوگیری می کند. فرد در 
طول روز در عین پوشیدن کفش مناسب باید ارتز ها را بین 
انگشتان پا قرار دهد و در شب نیز آنها را بپوشد تا سبب 
کاهش سرعت روند اختالل و کاهش درد و تورم ناشی از 
حرکات  اختالل  این  در  درد  کاهش  برای  شود.  انحراف 
اصالحی یا ورزش خاصی توصیه نمی شود و تنها تاکیدمان 

به کاهش وزن برای کاهش فشار به کف پاست.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! با توجه به شرح حال بیمار 
تشخیص شما چیست؟

تشخیص هر نوع بیماری و مشکلی باید حتما با 
و  آزمایش  انجام  نیاز  در صورت  و  دقیق  معاینه 
اقدامات پاراکلینیکی انجام شود تا تشخیصی دقیق 
داده اند  خانم  این  که  شرح حالی  مورد  در  باشد. 
محتمل ترین تشخیص مشکل قوز شست پا یا در 
اصطالح علمی »هالوکس والگوس« است. اگر این 
با درد  ایشان اشاره کرده اند  مشکل هما ن طور که 
همراه باشد باید حتما عکسی از پا گرفته شود و 
وضعیت مفصل شست مورد بررسی قرار بگیرد تا 
در صورت وجود آرتروز در مفصل، این مشکل 
تشخیص داده شود و راهکار درمانی متناسب براساس 

میزان و شدت بیماری اجرا شود.
: هالوکس والگوس دقیقا به چه معناست 
و چه مشکلی در استخوان های پا به وجود می آید؟
 هالوکس والگوس، انحراف شست پا یا به زبان ساده 
قوز شست پا عبارت است از برجستگی کنار انگشت 
شست پا. این برجستگی مشهود، نشان دهنده تغییرات 
مهمی در قالب استخوانی قسمت جلویی پاست. قوز 
شست پا باعث می شود شست پا به سمت انگشت 
دوم پا متمایل شود. این اختالل معموال پیشرونده 

است و به مرور زمان و به کندی بدتر می شود. 
قوز  ایجاد  در  عواملی  یا  عامل  چه   :

شست پا دخالت دارند؟
در این مورد نظریه های بسیاری وجود دارد. انحراف 
شست پا نوعی تغییرشکل کمپلکس است و شکل 
و شدت آن در افراد مختلف، فرق می کند و عوامل 
زمینه ای مختلفی در بروز آن موثرند. به عنوان مثال 
زمینه ژنتیکی مساعد کنار عوامل محیطی می تواند 
زمینه را برای بروز انحراف شست پا هموار کند. 
گاهی حتی می توان این اختالل را تا 4 نسل پیگیری 
کرد. نتایج مطالعات نشان داده در جوامعی که پابرهنه 
هستند، قوز شست پا کمتر گزارش می شود و در 
پنجه باریک  و  پاشنه بلند  کفش های  که  خانم هایی 
می پوشند به نسبت شایع تر است. عوامل ساختمانی 
و استخوانی از جمله صدمات به کپسول مفصلی 
مغزی  فلج  مثل  زمینه ای  بیماری های  برخی  و 
می تواند در این مشکل موثر باشد. به طور خالصه 
پا  آسیب های  رسیده،  ارث  به  که  پایی  کف  نوع 
و  داشته  وجود  تولد  بدو  از  که  بدشکلی هایی  و 
مادرزادی هستند، می توانند زمینه ساز انحراف شست 
پا شوند. همچنین  هالوکس والگوس ممکن است 
التهابی  با انواع خاص آرتریت، به خصوص انواع 
مانند آرتریت روماتوئید در ارتباط باشد. چاقی نیز 

احتمال ایجاد  قوز شست پا را زیاد می کند.
: آیا صافی کف پا سبب انحراف شست 

پا می شود؟
صافی کف پا عامل ایجادکننده و زمینه ساز  هالوکس 
والگوس نیست اما در صورت ایجاد این مشکل، 
سرعت پیشرفت آن در افرادی که کف پای صافی 

دارند بیشتر خواهد بود. 
پا،  استخوان شست  برآمدگی  از  غیر   :

عالئم دیگری هم در محل دیده می شود؟ 
و  قرمز  پا  بزرگ  انگشت  سمت  در  پوست  بله، 
استخوان  انحراف  آغاز  نشانه  که  می شود  ملتهب 
انگشتان  به سمت دیگر  پا  انگشت شست  است. 
منحرف می شود. پوست در قسمت زیرین انگشت 

پینه  بروز  شاهد  و  شد  خواهد  ضخیم  پا  شست 
روی دومین انگشت پا خواهیم بود. فرد در کف 
پایش درد حس می کند که ممکن است دائمی یا 
گاه به گاه باشد. حرکت دادن انگشت شست پا سخت 
می شود و درد ناشی از انحراف استخوان، راه رفتن 
را سخت می کند. وقتی بیماری تشدید می شود، فرد 
درد پای مداوم خواهد داشت و نمی تواند کفشی 
پیدا کند که پا در آن  راحت باشد و دچار کاهش 
انعطاف پذیری در انگشت بزرگ پا می شود. بروز 
برآمدگی بزرگ در نزدیکی یا روی مفصل انگشت 

شست نیز عالمت مشهودی در این زمینه است. 
: معموال این مشکل در چه سنی شایع تر است؟
از دوران نوجوانی تا سنین باال می توان این مشکل 
اما بین زنان  را هم در مردان و هم در زنان دید 
به دلیل پوشیدن کفش های نوک تیز و پنجه باریک 
شایع تر است. جالب اینکه اگر هالوکس والگوس 
زمینه ژنتیکی داشته باشد، حتی در کودکان و سنین 

پایین نیز بروز می کند.
: برای تشخیص صددرصدی قوز شست 

پا باید از پا عکسبرداری شود؟
کردن  مشاهده  والگوس  هالوکس  تشخیص  برای 
و معاینه پا به تنهایی کفایت می کند زیرا برآمدگی 
در سمت کناری شست پا قابل مشاهده است اما به 
هر حال، عکسبرداری اشعه ایکس می تواند مقدار 

و وسعت بدشکلی را بهتر نشان دهد. 
: برای درمان آن چه روش هایی توصیه می شود؟
درمان شامل 3بخش است؛ استفاده از پدهای الی 
اصالح  برای  شب  مخصوص  آتل های  انگشتی، 
اصالحی.  حرکات  انجام  و  خواب  در  وضعیت 
برای  کافی  مناسب که فضای  پوشیدن کفش های 
به  کفش ها  کشیدن  باشند،  داشته  شست  انگشت 
قرار  آنها،  کردن  بزرگ تر  برای  حرفه ای  صورت 
دادن پد های انحراف روی قسمتی که دچار انحراف 
شده برای کاهش درد و خودداری از فعالیت هایی 
که باعث درد می شوند، مانند ایستادن برای مدت 

طوالنی روی پاها و درنهایت استفاده از مسکن های 
بدون نسخه مانند استامینوفن یا داروهای ضدالتهاب 

غیراستروئیدی مثل ایبوپروفن در زمان نیاز.
استفاده از یخ برای بهبود درد و التهاب و استفاده از 
دستگاه های سفارشی ارتوتیک از دیگر توصیه های 
جانبی است. مهم ترین موضوعی که باید مد نظر 
قرار داد این است که حتی با وجود رعایت این 
3 روش و به کارگیری آنها، تغییرشکل پا اصالح 
نمی شود. این روش ها تنها مانع از بدتر شدن اوضاع 
می شوند و درد را کاهش خواهندداد. تنها روش 
البته  درمان هالوکس والگوس جراحی پاست که 
آن را هم به تمام افراد توصیه نمی کنیم. انحراف 
شست پا به 3 گروه شدید، متوسط و خفیف تقسیم 
می شود و برحسب شدت و عالئم باید روش درمان 

را انتخاب کرد.
: جراحی را به چه کسانی پیشنهاد می دهید؟
عالئم ایجادشده در این اختالل برای ما مهم است. 
اگر با انجام راهکارهای پیشنهادشده درد تسکین 
پیدا نکند یا فرد در پوشیدن و خرید کفش مشکل 
داشته باشد یا دیگر انگشتان پا دچار  بدشکلی شده 
باشند و کف پا پینه بزند، عمل جراحی را توصیه 
انجام جراحی هم ساده و  می کنیم. در عین حال 
بی عارضه نیست. مسلما برای یک ورزشکار حرفه ای 
که باید روی پنجه بایستد یا برای بالرین ها هرگز 
عمل جراحی قوز شست پا تجویز نمی شود چون 

حرکات شست پا را محدود خواهد کرد. 
: آیا برای درمان سن خاصی وجود دارد؟
هرچه زودتر برای تشخیص اختالل و درمان آن 
مراجعه شود بهتر است. کودکان اسکلت قابل انعطافی 
دارند و به راحتی با بستن بریس می توان انحراف 
شست پا را درمان کرد اما این کار در افراد بالغ 

سخت تر است. 
: در عمل جراحی برآمدگی تراشیده می شود؟
نه، این باور عموم مردم است. در اصل استخوان پا 
شکسته می شود تا تغییر جهت بدهد. طی جراحی 

شست پای کج، استخوان ها، رباط ها، تاندون ها و 
اعصاب به محل اصلی خودشان بازگردانده خواهند 
شد و به این ترتیب برآمدگی از بین خواهد رفت. 
خیلی از فرایند های تصحیح انحراف می توانند در 
همان روز جراحی انجام شوند. نوع فرایندی هم 
به سالمت جسمانی، گستره  استفاده می شود  که 
او  فعالیت های  مقدار  و  بیمار  سن  پا،  بدشکلی 
بستگی دارد. زمان بهبود نیز با توجه به فرایندهایی 

که برای بیمار انجام می شود، متغیر است.
: بعد از عمل بیمار باید به چه نکاتی 

توجه داشته باشد؟
می شوند  کشیده  2هفته  از  بعد  بخیه ها  معموال 
در  شود.  حمایت  پا  از  هفته   ۸ تا   ۶ باید  ولی 
دراز  باید  بیمار  جراحی  از  بعد  اول  روز  چند 
بالش زیر پایش آن را  با گذاشتن چند  بکشد و 
جراحی،  از  بعد  ماه   ۶ حدود  تا  دارد.  نگه  باال 
بعد  دارد.  وجود  شست  ناحیه  در  تورم  قدری 
از  باید  ماه  چند  تا  پانسمان ها،  کلی  برداشتن  از 
کفش های راحت مثل کفش های ورزشی استفاده 
نباید  کرد. حرکات اصالحی و کفش مناسب را 
نادیده گرفت زیرا امکان عود اختالل وجود دارد. 
نرمش های خاصی نیز برای افزایش انعطاف پذیری 
پا و تقویت عضالت پا وجود دارند که انجام آنها 

بعد از عمل توصیه می شود.
باشد  بی تفاوت  عالئم  به  فردی  اگر   :
و از درمان های غیرجراحی استفاده نکند، چه 

افتاد؟ اتفاقی خواهد 
تحریک  باعث  می تواند  درمان نشده  انحراف 
مایع  حاوی  که  شود  »بورس«  نام  به  کیسه ای 
که  است  ظریف  کیسه ای  بورس  است.  مفصلی 
موجب تسهیل حرکت تاندون ها می شود. درواقع 
در اطراف مفاصل ساختمان های زیادی در حال 
حرکت هستند و این حرکات باید به نوعی تسهیل 
شوند. به همین دلیل بدن از مکانیسم های مختلفی 
استفاده می کند که یکی از آنها بورس است. اگر 
انحراف استخوان شست پا درمان نشود، باعث تورم 
و ملتهب شدن بورس خواهد شد که دردناک است 
و حساسیت به لمس ایجاد می کند. همچنین ممکن 
است به محدودیت حرکت در دیگر مفصل های 
پا منجر شود.  از دیگر عوارض محتمل انحراف 
استخوان شست پا می توان به بدشکلی پا یا انگشت 
شست پا، سفتی شست پا، درد مزمن پا یا انگشت 
شست پا اشاره کرد. این موضوع را به ویژه افراد 

نادیده بگیرند. نباید  مبتال به دیابت 
انحراف  به  ابتال  زمینه  به کسانی که   :
شست پا دارند، پوشیدن چه نوع کفشی را برای 
پیشگیری از بروز یا عود اختالل، توصیه می کنید؟
نخست اینکه پنجه کفش از پنجه پای شما بزرگ تر 
روی  انگشتان  و  باشد  راحت  آن  در  پا  تا  باشد 
هم سوار نشوند. باور اشتباهی که در جامعه داریم 
این است که می گوییم کفش جا باز می کند. کفش 
یا  خود  تغییرشکل  و  شدن  بدشکل  بهای  به  یا 
بنابراین  می کند!  باز  جا  پای شما  کردن  بدشکل 
کفش را به سایز و اندازه مناسبتان بخرید. پوشیدن 
شست  انحراف  زمینه ساز  نه تنها  نامناسب  کفش 
پاست، بلکه باعث انحراف و بدشکلی و آسیب 
پای  انگشت  پا می شود و اختالل  انگشتان  سایر 

ایجاد می کند. چکشی 

موضوع این هفته میزگرد زیبایی انحراف شست پا یا به زبان ساده قوز شست پاست که با نام 
علمی »هالوکس والگوس« شناخته می شود. یکی از خوانندگان »سالمت« در ایمیلی برایمان 
نوشته: »از دوران نوجوانی انگشت شست هر دو پایم بیرون زدگی استخوانی دارد و گرچه موارد 
الزم را رعایت می کنم )کفش مناسب و استفاده از الانگشتی و...( مدت یک ماه است هنگام راه 
رفتن و خم کردن انگشتان، انگشت شست پای راستم به شدت دردناک شده و درد به کف پا هم کشیده می شود. 
این مشکل یکباره اتفاق افتاد و تا امروز بدتر هم شده است. احساس می کنم شست پایم ورم هم کرده است. 
برای راه رفتن مشکل دارم و با کناره پایم راه می روم، به طوری که انگشت شستم روی زمین نباشد که خم شود. 
این مشکل به چه دلیل ایجاد شده و آیا تنها راه درمان آن انجام جراحی است؟ لطفا راهنمایی کنید.« اگر شما هم 

مشکل مشابهی دارید با ما همراه شوید و نظر متخصصان »سالمت« را بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی
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مراقب فرو رفتن ناخن 
در گوشت پا باشید

انحراف شست پا گاهی
 با انگشتان چکشی همراه می شود 

برای کاهش فشار به کف پاها وزنتان 
را کم کنید
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امروزه مکمل های زیبایی 
در شرایطی قرار گرفته اند 
قرص های  شبیه  گویا  که 
جادویی هستند و توانایی 
طرفی،  از  دارند.  خارق العاده  کارهای 
بسیاری از چهره های مشهور در هر فرصتی 
مکمل های  که  می کنند  تبلیغ  را  ایده  این 
کالژن و پروبیوتیک باعث داشتن موهای 
براق و پوست جوانشان شده اند و از سوی 
دیگر، بیشتر مردم جهان دنبال راه های ساده 
برای زیباسازی خودشان  هستند. شما در 
مورد اثربخشی این مکمل ها و ویتامین ها 
چه فکر می کنید؟ و مهم تر از این، آیا بهتر 
نیست در این موارد به پزشکان و متخصصان 
که با توجه به شواهد علمی و معتبر نظر 

می دهند، رجوع کنیم؟ 

شواهدعلمیچهمیگویند؟
مجله  بررسی های  از  یکی  نتایج 
می دهد  نشان   Dermato Endocrinology
آنتی اکسیدان های مختلف مانند ویتامین های 
بعضی  و  امگا3  همچنین  و   A، C، D، E
آثار  می توانند  پروبیوتیک ها  و  پروتئین ها 
ضدپیری داشته باشند، درحالی که پزشکان 
بر استفاده از منابع غذایی طبیعی برای دریافت 
این ترکیبات تاکید دارند اما امروزه مکمل های 
خوراکی جای منابع غذایی را در این زمینه 
گرفته اند. از میان ترکیباتی که این روزها شدیدا 
محبوب هستند و سر زبان ها افتاده اند، می توان 
به کالژن خوراکی، رسوراترول، آستاکزانتین 
بامبو،  اسید هیالورونیک کنار عصاره های  و 

میوه زیتون و چای سبز اشاره کرد.
به نظر متخصصان، آنتی اکسیدان ها می توانند به 
محافظت از پوست مقابل استرس اکسیداتیو 
کمک کنند که یکی از علل ریشه های مشکالتی 
مانند پیری زودرس و لک های پوستی است. 
استرس اکسیداتیو همزمان با افزایش سن به طور 
طبیعی اتفاق می افتد اما به علت تماس با آلودگی 
هوا و دیگر عوامل آلوده در محیط و همچنین 
تماس بیش از حد با نور خورشید هم ایجاد 
می رسد  نظر  به  محققان،  گفته  به  می شود. 
پپتیدهای کالژن و آنتی اکسیدان ها در زمینه 

مقابله با این مشکالت نقش کمکی دارند. 

مشورتباپزشکقبلازمصرف
مکملهایزیباییضروریاست

با توجه به اینکه هنوز داده های علمی محدودی 
برای تایید اثربخشی و کارآمدی مکمل های 

از متخصصان  دارند، گروهی  زیبایی وجود 
با احتیاط نسبت به تجویز این مکمل ها عمل 
مخالفت  به رغم  هم  آنها  از  بعضی  می کنند. 
با مکمل های غیراستاندارد و کامال تبلیغاتی، 
بعضی از مکمل های استاندارد و قابل قبول را 
برای برخی مراجعه کنندگان خودشان در نظر 
می گیرند. امروزه بعضی  افراد بدون مشورت 
مکمل های  از  خودسرانه  کامال  و  پزشک 
B-کمپلکس و حاوی بیوتین با هدف افزایش 
تراکم موها و تقویت ناخن های ضعیف استفاده 
از  بسیاری  که  است  درحالی  این  می کنند. 
آنها نیازمند مکمل های B-کمپلکس نیستند 
و شاید فقط به یک یا دو مورد از ویتامین های 
خانواده B مانند بیوتین نیاز داشته باشند. به 
همین دلیل است که مشورت با پزشک برای 
مو  پوست  و  یا  زیبایی  مکمل های  مصرف 

ضرورت پیدا می کند. 
رسوراترول، ترکیب دیگری است که محبوبیت 
زیادی دارد و به طور طبیعی در انگور قرمز 
یافت می شود. با وجود اینکه مصرف مکمل های 
رسوراترول به شما آسیبی نخواهد رساند و 
شاید در بعضی موارد بتواند موثر نیز باشد، 
همه افراد می توانند از فواید رسوراترول از 
طریق گنجاندن انگور قرمز در رژیم غذایی 

عادی شان بهره مند شوند. به نظر متخصصان، 
امروزه مکمل های بسیاری مدعی هستند که 
برای افزایش زیبایی و تقویت پوست  و مو 
مفیدند اما اثربخشی حقیقی این محصوالت 

واقعا هنوز نامشخص است. 

آنچهبایددربارهمکملهایکالژنو
زیباییبدانید

مکمل های  محبوب ترین  از  یکی  به  کالژن 
تبدیل  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  خوراکی 
شده و به طور طبیعی هم فواید مهمی برای 
با  دارد.  بدن  رباط های  و  مفاصل  پوست، 
این حال، متخصصان تاکید می کنند مکمل های 
کالژن قرار نیست آن اثربخشی چشمگیر و 
عجیب وغریبی را داشته باشند که بعضی افراد 
مشهور یا تولیدکنندگان تبلیغ می کنند. درواقع، 
همه افراد بیشتر از اینکه به مکمل کالژن نیاز 
داشته باشند، باید براساس رژیم غذایی سالم و 
سرشار از آنتی اکسیدان ها تغذیه داشته باشند، 
منابع غذایی گیاهی را زیاد مصرف کنند، روزانه 
را  استرس شان  بنوشند،  آب  کافی  اندازه  به 
و  کنند  منظم ورزش  به طور  کنند،  مدیریت 

به  خوبی بخوابند. 
که  باورند  این  بر  هم  متخصصان  بعضی 

با  است  مساوی  کالژن  مکمل های  خریدن 
هدر دادن پول. به نظر آنها، تنها راه کارآمد 
ساختن کالژن برای بدن، هضم این پروتئین 
این  است.  پروتئولیتیک  آنزیم های  کمک  با 
حالت هم از طریق روندی به نام »هیدرولیز« 
ایجاد می شود. کالژنی که کامال هیدرولیز شده 
باشد، به طور کامل به پپتیدها و اسیدهای آمینه 
تجزیه می شود و درنتیجه خیلی سریع وارد 

جریان خون خواهد شد. 
تحقیقات  از  یکی  که  است  درحالی  این 
 Skin Pharmacology and منتشرشده در
Physiology نشان دهنده فواید کالژن است. 
محققان در این آزمایش بالینی، از مکمل های 
کالژن و دارونما به مدت 8 هفته برای 69 نفر 
از زنان 35 تا 55 ساله استفاده کردند. آنها در 
پایان به این نتیجه رسیدند که انعطاف پذیری 
مکمل کالژن خوراکی  از  که  زنانی  پوستی 
استفاده کرده اند، بیشتر از زنان دیگر شده است. 
گروه دیگری از متخصصان هم کالژن خوراکی 
را تهیه شده از پروتئین ماهی می دانند و می گویند 
دلیلی ندارد که باور کنیم مصرف کالژن خوراکی 
باعث می شود کالژن مستقیم اثر مثبتی برای 
پوست داشته باشد بنابراین، همچنان اختالف 
محققان  و  متخصصان  میان  گسترده ای  نظر 

دارد  مورد مصرف مکمل کالژن وجود  در 
و این مساله به دلیل وجود نداشتن شواهد 
علمی و قطعی در مورد اثربخشی کالژن مطرح 

شده است. 

آنچهبایددربارهرابطهپروبیوتیکها
وزیباییبدانید

مکمل دیگری که این روزها سر زبان ها افتاده،  
پروبیوتیک ها  است.  پروبیوتیک«  »مکمل 
باکتری های مفیدی هستند که سالمت روده ها 
را تقویت می کنند. مواد غذایی تخمیری مانند 
ماست و کفیر از جمله منابع دریافت پروبیوتیک 
به صورت طبیعی هستند. درحالی که تحقیقات 
انجام شده روی پروبیوتیک ها محدود هستند و 
نادانسته های زیادی در مورد آنها وجود دارد، 
اکنون محققان بسیاری درحال مطالعه در مورد 
رابطه میان پروبیوتیک ها، روده ها و اثربخشی 

آنها برای پوست و زیبایی هستند. 
 Critical Reviews یکی از مقاالت منتشرشده در
نشان   in Food Science and Nutrition
می دهد پروبیوتیک های موضعی و خوراکی 
قابلیت زیادی برای مقابله با طیف وسیعی از 
مشکالت پوستی مانند اگزما، آکنه، حساسیت 
پوستی و آسیب های ناشی از نور خورشید دارند 

و همچنین می توانند حالت بهتری برای پوست 
ایجاد کنند. به نظر متخصصان،  پروبیوتیک ها 
کمک  میکروبیوم  ساختار  متعادل سازی  به 
می رسانند و باکتری های خوب روده را به خوبی 
تغذیه می کنند. با توجه به اینکه پوست انسان 
بهبود در  دارد،  به روده اش ربط مهمی  هم 
پوست  شرایط  در  بهبود  به  روده ها  شرایط 
هم  متخصصان  بعضی  شد.  خواهد  منجر 
معتقدند اگر میکروبیوم روده دچار اختالل 
شود، التهاب ناشی از آن می تواند در سراسر 
بدن ازجمله پوست پخش شود بنابراین، نقش 
موثر پروبیوتیک ها در متعادل سازی روده ها 

برای پوست نیز مطرح است. 
با این حال، نکته بسیار مهم و اساسی این است 
که افراد دارای شرایط و بیماری های مختلف، 
به دوز مصرفی متفاوتی از پروبیوتیک ها نیاز 
دارند بنابراین، هیچ فردی نباید بدون تاییدیه 
پزشکان متخصص و به صورت خودسرانه از 

مکمل های پروبیوتیک استفاده کند. 

کیفیتبرخیمکملهایزیبایی
کنترلنمیشود

بسیاری از مکمل ها اثری ندارند چون میزان 
ترکیبات مغذی در آنها کم است،  کیفیت مواد 
اولیه و خام شان ضعیف است،  در شکل های 
نادرست تهیه شده اند یا تعادل ترکیبات شان 
حاوی  آنها  از  بعضی  به عالوه،  دارد.  ایراد 
طعم های  و  رنگ ها  مضر،  حجم دهنده های 
مصنوعی، قندهای افزودنی یا فلزات سنگین 
هستند بنابراین، پس از مشورت با پزشک و 
مکمل های  مصرف  برای  او  تاییدیه  گرفتن 
زیبایی یا پوست  و مو، حتما از محصوالتی 
استفاده کنید که تولیدکنندگان معتبر و جهانی 
ساخته اند. به عالوه، این نکته را هم در نظر 
بگیرید که دریافت بی رویه و افراطی ویتامین ها 
می تواند اثر منفی و معکوس برای سالمت 
بدن و همچنین پوست  و مو و زیبایی شما 
داشته باشد و حتی منجر به خشکی پوست، 
مسمومیت کبدی و حساسیت به نور خورشید 
را  مکمل  مصرف  دوره های  بنابراین،  شود 
بدون مشورت پزشک تمدید نکنید یا میزان 
مصرف آنها را خودسرانه افزایش ندهید. ضمن 
اینکه هرگز رژیم غذایی سالم و سرشار از 
گیاهان و میوه های رنگارنگ، ماهی های چرب 
نگذارید چراکه  کنار  را  سالم  روغن های  و 
غذایی  رژیم  جایگزین  نمی توانند  مکمل ها 

سالم و کامل شوند. 
 Everyday :منبع

آیا مصرف مکمل های زیبایی واقعا اثربخش است؟!

مکمل ها نمی توانند جایگزین رژیم غذایی شوند

خانم ها،  مخصوصا  افراد،  برخی 
موهای  داشتن  از  مداوم  به طور 
این  دارند.  شکایت  آسیب دیده 
افرادی  چنین  که  است  درحالی 
نمی دانند عادت های ساده و روزمره می تواند به تنهایی 
عامل بسیاری از آسیب هایی باشد که به موهایشان 
وارد می شود. بستن ساده موها با کش یا کلیپس، 
بهتر،  برای حالت دهی  سشوار کردن روزانه موها 
استفاده از محصوالت حالت دهنده مختلف، رنگ 
کردن، فر کردن یا لخت کردن موها و...جزو مجموعه 
باعث  زمان  به مرور  می توانند  که  هستند   عواملی 
ریزش مو، نازک شدن تارهای مو، شکنندگی مو 
با مطالعه  بهتر است  این رو،  از  و موخوره شوند. 
ادامه این مطلب، درباره عواملی که می توانند باعث 
آسیب دیدگی موها شوند ولی تاکنون از آنها غافل 

بوده اید، بیشتر آشنا شوید.

شانهکردنبیشازحدموها
یکی از عادت های نادرستی که بسیاری از افراد، 
از  بعد  که  است  این  دارند،  خانم ها  مخصوصا 
پیش  و  روز  میانه های  در  از خواب  بیدار شدن 
از خوابیدن، موهایشان را شانه می کنند. این افراد 
گمان می کنند شانه کردن مداوم موها باعث حفظ 

آنها می شود. سالمت 
کرده اند  ثابت  تحقیقات  که  است  درحالی  این 
فایده ای  نه تنها  موها  اندازه  از  بیش  زدن  شانه 
مانند  عوارضی  می تواند  بلکه  ندارد،  آنها  برای 
در  را  موها  ریزش  یا  موها  نوک  دوشاخه شدن 
پی داشته باشد. بهتر است موها یک روز درمیان 
یا درنهایت روزی یک بار شانه شوند. شانه کردن 
موهای خیس به دلیل آسیب پذیر و شکننده بودن 
آنها به هیچ وجه توصیه نمی شود و بعد از استحمام 
باید اجازه بدهید موها کامال خشک شوند، سپس 

آنها را به آرامی با مقداری سرم یا روغن مو ماساژ 
دهید و درنهایت به آرامی آنها را شانه کنید. شانه 
کردن اصولی موها برای پیشگیری از ریزش هم 
کمک  با  را  موها  باید  که  است  صورت  این  به 
ابتدا  و  بگیرید  ساقه ها  از  باالتر  کمی  از  دست 
تا گره ها  کنید  به آرامی شانه  را  پایین ساقه موها 
از  را  شانه  سپس  شوند  باز  احتمالی  پیچ های  یا 
یک سانتی متر پایین تر از ریشه به سمت ساقه ها 
در  شوند.  باز  یکدیگر  از  کامال  موها  تا  بکشید 
این صورت، احتمال شکستن ساقه موها یا کنده 
شدن تارهای مو از ریشه بسیار کم خواهد شد.

نزدیکنگهداشتنسشواربهموها
بیشتر افراد می دانند استفاده مداوم از اتوی مو به دلیل 
تماس مستقیم دمایی اتو با تارهای مو می تواند باعث 
خشکی، شکنندگی و آسیب دیدگی موها شود. این 
خشک  می کنند  گمان  خیلی ها  که  است  درحالی 
کردن مو با کمک سشوار مشکل چندانی برای آنها 
به وجود نمی آورد. بهتر است بدانید باد گرم سشوار 
هم می تواند خشکی، شکنندگی و گره خوردگی موها 
را در بلندمدت به دنبال داشته باشد. از این رو، توصیه 
می شود استفاده از سشوار را به موارد بسیار کمتری 
محدود کنید و هنگام استفاده از این وسیله حتما 
حدود 15 سانتی متر فاصله بین باد گرم سشوار و 
تارهای مو وجود داشته باشد. پیش از استفاده از 
سشوار و برای پیشگیری از آسیب دیدگی موها حتما 
از محصوالت مراقبت از مویی استفاده کنید که از 
موها در برابر دمای گرم وسایلی مانند سشوار و 

اتوی مو محافظت می  کنند.

شامپوزدنیاشامپونزدنموهابهاندازهکافی
به  نیازی  باشند،  هم  چرب  اگر  حتی  ما،  موهای 
شستن روزانه ندارند اما باتوجه به چرب بودن یا 

خشک بودن مو، شامپو کردن موها حدود 2 تا 3 
بار در هفته الزامی است. شامپو کردن موها بیش 
از حد استاندارد یا کمتر از آن می تواند عوارضی 
مانند ابتال به شوره سر را در پی داشته باشد. زمانی 
که شما موها را کمتر از نیاز پوست سر یا موهایتان 
شامپو می کنید، باعث می شوید الیه های چربی کف 
موها  البالی  در  شوره  شکل  به  را  خودشان  سر 
اندازه  از  نشان دهند. زمانی هم که موها را بیش 
شامپو می کنید، باعث خشکی پوست کف سر  و 
این صورت  در  می شوید.  ناحیه  این  پوسته ریزی 
هم پوسته ریزی ها خودشان را به شکل شوره سر 
نشان می دهند. در هر دو حالت ممکن است فرد 
دچار خارش کف سر شود که با دستکاری مداوم 
موها یا پوست کف سر، عواقبی جز ریزش موها 

یا شکنندگی موها نخواهد داشت.

خشککردننادرستموهاباحوله
یکی از عادت های بسیار نادرست خیلی از افراد که 
می تواند کنده شدن تارهای مو از ریشه یا شکستن و 
گره خوردن تارهای مو را به دنبال داشته باشد، خشک 
کردن نادرست موها با حوله است. زمانی که شما 
موهای خیس را داخل حوله می پیچید و آنها را به 
شکلی نادرست و شدید و برای کشیده شدن آبشان 
ماساژ می دهید، زمینه را برای آسیب دیدگی موهای 
نرم و خیس فراهم می کنید. به همین دلیل هم خیلی 

از افراد از ریزش موی غیرطبیعی 
پس از استحمام شکایت دارند. 

بهترین شیوه برای خشک 
کردن موها پس از استحمام، 

این است که سرتان را به سمت 
پایین خم کنید تا همه موها آویزان 

شوند. سپس یک حوله نخی سبک دور 
موها بپیچید و سرتان را بلند کنید. به هیچ وجه 

حوله را روی موها یا کف سر فشار ندهید. اجازه 
دهید حدود 5 دقیقه موهای خیس داخل حوله بمانند 
تا آبشان کامال کشیده شود. سپس حوله را از روی 
بردارید و اجازه دهید موها در شرایط کامال  سر 
آزاد و بدون استفاده از وسایل خشک کننده مو، در 
دمای محیط خشک شوند. پس از آن می توانید با 
شیوه درست شانه کردن مو که به آن اشاره کردیم، 

موهایتان را شانه کنید. 

رهاکردنموهایبلندهنگامخواب
آسیب دیدگی  می تواند  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
حتی  و  باشد  داشته  پی  در  را  موها  ساقه  شدید 
کردن  رها  شود،  مو  ریزش  به  منجر  مواردی  در 
موهای بلند، مخصوصا موهای فر، هنگام خواب 
است. زمانی که موهای بلند را هنگام خواب رها 
می کنید، باعث می شوید این موهای سرگردان در 
زیر  حتی  یا  بپیچند  یکدیگر  به  مدام  شب  طول 
سر، زیر کتف یا زیر بالش شما گیر کنند و بیش 
احتمال  این صورت،  در  شوند.  کشیده  اندازه  از 
انتهای  شدن  دوشاخه  موها،  ساقه  گره خوردگی 
تارهای مو و کنده شدن موها در اثر فشار کشیده 
شدن در طول شب بیشتر خواهد شد. معموال زمانی 
که موهای بلند در طول خواب رها می شوند، شما 
مجبور به شانه کردن شدید آنها بعد از بیدار شدن 
هستید یا مجبور می شوید آنها را با کمک سشوار یا 

اتوی مو به حالت مورد نظرتان دربیاورید. همین 
را  موها  گره خوردگی  و  موخوره، خشکی  کارها 
می کنیم  توصیه  این رو،  از  کرد.  چندبرابر خواهد 
افرادی با موهای بلند، مخصوصا موهای بلند و فر، 
حتما قبل از خواب موها را از دو طرف به صورت 
بافته شل دربیاورند تا هم موها آسیب کمتری ببینند 
و  طبیعی  حالت  موهایشان  بعد  روز  هم صبح  و 

زیبایی به خود بگیرد. 

رعایتنکردنزمانطالییکوتاهکردنموها
کردن  کوتاه  برابر  در  خانم ها  از  خیلی  معموال 
موهایشان مقاومت می کنند و نمی دانند کوتاه شدن 
موها به رشد بهتر آنها و حفظ سالمت ساقه موها 
کردن  کوتاه  دیگر،  از طرف  کرد.  کمک خواهد 
از موخوره های نوک  تنها راه رهایی  منظم موها 
توصیه می شود  ترتیب  این  به  است.  مو  تارهای 
هر 6 تا 8 ماه یکبار حداقل 2 تا 3 سانتی متر از 
نوک موها را کوتاه کنید تا همیشه موهایی سالم، 

شاداب و زیبا داشته باشید.

  ترجمه: 
راضیه فیضی

تحقیقات ثابت کرده اند شانه زدن بیش از 
اندازه موها نه تنها فایده ای برای آنها ندارد، 
بلکه می تواند عوارضی مانند دوشاخه شدن 

نوک موها یا ریزش موها را در پی داشته 
باشد. بهتر است موها یک روز درمیان یا 

درنهایت روزی یک بار شانه شوند

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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D 

بع:
من

چطور خودمان باعث آسیب دیدن موهایمان می شویم؟ 

همه افراد بیشتر 
از اینکه به 
مکمل کالژن نیاز 
داشته باشند، 
باید براساس 
رژیم غذایی 
سالم و سرشار از 
آنتی اکسیدان ها 
تغذیه داشته 
باشند، منابع 
غذایی گیاهی 
را زیاد مصرف 
کنند، روزانه 
به اندازه کافی 
آب بنوشند، 
استرس شان را 
مدیریت کنند، 
به طور منظم 
ورزش کنند و به 
 خوبی بخوابند
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شماره هفتصدوبیست وچهار  سیزده مهر نودوهشت

پاییزیبیمالل

این روزها، روزهای زیبایی است. هوا 
هر روز مطبوع تر می شود و دل خیلی 
از آدم ها غنج می رود برای قدم زدن 
در خیابان ها و دیدن زردی درخت ها 
و کمی فراغت خیال. هوا سرد می شود و 
دل هایشان گرم مهر. خیلی ها هم معتقدند 
گرفتاری  از  و  می آورد  پاییز ماللت 
افسردگی فصلی در این ماه ها می گویند. 
فرقی نمی کند از آنهایی باشی که در 
پاییز شیفتگی و احساس خوشی  شان 
سر به فلک می زند یا از آنهایی که پنجه 
افسردگی را بر قلبشان بیشتر احساس 
می کنند، این روزها آنقدر بهانه وجود 
دارد که بتوانی با آنها لحظاتت را شادتر و 
دیو افسردگی را پای در بند کنی. ماه مهر، 
ماه شروع مدارس است و هنوز بسیاری 
از مادر و پدر ها نتوانسته اند وسایل الزم 
و ابتدایی را برای فرزندانشان تهیه کنند. 
بچه های زیادی مدرسه می روند، در 
حالی که حسرت به دل دارند و در این 
هوا که به قول قدیمی ها سوز دزدی 

دارد، لباس مناسب ندارند.
روز جهانی کودک هم هست. روزی 
که برای بعضی بچه ها یادآور هدیه های 
آنچنانی است و رسیدن به آنچه از پدر 
و مادر طلب کرده اند و برای بعضی از 
بچه ها هیچ فرقی با روزهای دیگر ندارد. 
 امسال روز جهانی کودک دقیقا در ماهی 
است که نامش و حال و هوایش دلت 
را قلقلک می دهد برای اینکه مهربان تر 
باشی. برای اینکه به اندازه وسعت به 
آدم ها نشان دهی روز جهانی کودک 
برای بچه های کار هم هست. پیدا کردن 
بچه های کار و بچه های بی بضاعت برای 
هیچ کدام از ما کاری ندارد و همه می دانیم 
این بچه ها را در کدام مناطق می شود، 
پیدا کرد. به اندازه وسعمان برایشان 
خرید و در این روز چشم هایشان را 
چراغانی کنیم. امسال پاییز زیباتر از 

سال های پیش است، اگر بخواهیم.

حرف آخر

مهدی یک پسر کوچک است. از آنهایی 
که مادرشان هزار آرزو برایشان دارند و هر 
بار با دیدنشان قربان صدقه قد و باالیش 
می روند و آرزو می کنند جوانی و رعنا 
شدنش را به چشم ببینند.مادر مهدی با 
تمام گرفتاری هایش همین آرزوها را دارد 
اما این روزها بار زندگی و غم بر دوشش 
زیاد سنگینی می  کند. همین چند وقت 
پیش بود که همسرش بر اثر تصادف به 
کما رفت و خودش که از او نگهداری 
می کرد، از پله ها افتاد و گردنش آسیب 
دید و جراحی شد و هنوز درگیر درمان 
این آسیب دیدگی است. اما این همه درد 
او نیست، نگرانی او بیشتر برای مهدی 
است که به بیماری CF ریوی مبتالست 
و ممکن است به پیوند ریه نیاز پیدا کند. 
این مادر با زحمت به هر دری می زند 
تا بتواند داروهای فرزندش را تهیه کند 
ولی هزینه یک میلیون و 800هزار تومانی 
دارو هر 2 ماه یکبار برای این خانواده به 
شدت زیاد است. پدر مهدی از کما درآمده 
اما حال و روز خوبی ندارد و شانه اش 
آنچنان آسیب دیده که نمی تواند کار سخت 
انجام دهد. با وجود این شرایط جسمانی، 
کامیونی اجاره کرده و کارتن جمع می کند 
اما با درآمدی که دارد و کسر مبلغ اجاره 
منزل و اجاره کامیون، مایحتاج ضروری 
زندگی را هم به سختی می تواند تامین  کند. 
بیایید در این روزهای سرد پاییزی دل این 
خانواده را با کمکی در حد وسعتان گرم 
کنید. کار سختی نیست، کافی است کمک 
 نقدی را به کارت بانک پارسیان با شماره 
نام  به   6221-0610-8001-0756
عاشورا  امدادگران  خیریه  موسسه 
واریز کنید و با شماره تلفن75983000 
همراه  شماره  یا  )داخلی2( 
این  بگیرید.  تماس   09198012677
مددجو با کد 24493 در موسسه امدادگران 

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

آیا می دانید سالمت دقیقا چیست؟ آیا تعاریف آن به فرهنگ 
خاصی وابسته است؟ آیا سالمت روان در مقاطع تاریخی 

تعریف به خصوصی داشته است؟
 سالمت نه  تنها نبود بیماری یا معلولیت، بلکه حالت بهینه 
خوب بودن جسمی، روانی و اجتماعی تعریف شده 
است. مفهوم سالمت روانی نیز از نظر سازمان جهانی 
بهداشت فراتر از نبود اختالل های روانی و شامل خوب 
بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقالل و خودمختاری، 
کفایت و شایستگی، وابستگی میان نسلی و خودشکوفایی 

توانمندی های بالقوه فکری و هیجانی است.
حاال اگر کسی دچار اضطراب، افسردگی و تنش های روانی 
است، بدون نگرانی از انگ اجتماع باید کمک حرفه ای 
بگیرد زیرا انگ را محدودیت فهم و درک دیگران به ما 
می زند، حتی ما درمانگران هم کمک حرفه ای می گیریم و 
گاهی دارو مصرف می کنیم و عملکردمان را بهبود می  دهیم.

اگر دائم نگران مسائل خاص يا كلی هستيم، راه حل 
چيست؟

انواع مشکالت و اختالالت اضطرابی وجود دارد که گاهی 
با دارودرمانی و روان درمانی یا روان درمانی صرف، قابل حل 
است. اضطراب قابل درمان است ولی اگر درمان نشود، 
می تواند منجر به افسردگی شود بنابراین نگران مراجعه به 
روان پزشک و روان شناس نباشید. نگران اعتیادآور بودن 
داروها نباشید چون متاسفانه برخی افراد درمان را با تصور 
اعتیادآور بودن داروها تکمیل نمی کنند، در حالی که این 
کار باعث بروز دردهای عمیق تر و پیچیده تر می شود. 
روان پزشکان  حتما به عوارض و اعتیادآور بودن دقت 

دارند پس نگران نباشید، فقط یادتان باشد متخصصی پیدا 
کنید که صالحیت حرفه ای داشته و قابل اعتماد باشد.

اگر خانواده خشمگين و مشکل داری داريم، چگونه از 
روان مان محافظت كنيم؟

بستر رشد و زندگی بسیار مهم است، مخصوصا خانواده 
ولی هر فردی از یک سنی باید مسوولیت زندگی خودش 
را بپذیرد. اگر بخواهیم خانواده و شرایط را بهانه کنیم، 
رشد ممکن نیست، پس باید با کمک حرفه ای از وضعیت 
عبور کنیم. ما می توانیم با شرایط و امکانات موجود راهی 
برای گذار از شرایط پیدا کنیم و با تحصیل، کار، مطالعه و 
گرفتن کمک حرفه ای رشدمان را رقم بزنیم. افراد بسیاری 
بوده اند که با وجود مشکالت فراوان توانسته اند برای 
عبور از شرایط راهی بیابند. اگر اعضای خانواده کمک 
نمی گیرند و تغییر ایجاد نمی کنند، راهی نداریم جز آنکه 
آنها را همان طور که هستند، بپذیریم. اینکه چه تصمیمی 
در مورد رابطه با افراد خانواده مان می گیریم، به شرایط 
بستگی دارد ولی راه هایی برای تاثیر نگرفتن از آنها داریم، 
البته به تدریج این قدرت را پیدا می کنیم. ما همیشه راه برای 
شناخت خود و تغییرمان داریم. درست است که بستر 
مناسب خانوادگی می تواند رشد را رقم بزند، درنهایت 

خود فرد مهم تر است.

اگر از جانب ديگران آسيب می بينيم، چه كنيم؟
حاال سوال این است که چرا گاهی ما بر اساس ارزش ها 
زندگی می کنیم و احساس خوشایندی نداریم ولی از جانب 

دیگران آسیب می بینیم؟ آیا طبیعی نیستیم؟

اگر شما راستگو هستید، ارزشمند است ولی اگر در هر 
جا و هر شرایطی حقیقت را بدون در نظر گرفتن شرایط 
مطرح می کنید، طبیعتا موقعیت را در نظر نمی گیرید و 

آسیب می بینید. این عملکرد می تواند سالم نباشد.
اگر شما برای عدالت ارزش قائل هستید، ارزشمند است 
ولی اگر برای عدالت روش های آسیب زننده به خودتان 
و دیگران دارید، روش سالمی نیست. در هر مساله ای باید 
انعطاف داشته باشید، البته نه به معنای همرنگ جماعت 
شدن. اگر الزم است در برابر دیگری بایستید، باید ببینید 
ارزشش را دارد؟ تا چه حد می ارزد و تا چه حد ممکن 
است به روان و وقت گرانبهای رشد شما آسیب بزند. 
یک عبارت جالب در این باره وجود دارد؛ »جنگ هایت 
را عاقالنه انتخاب کن.« تفاوت فردی که با بی ارزشی و 
مشکالت جامعه مشکل دارد و دوام می آورد با کسی که 

از پیشرفتش بازمی ماند، در این جمله است.
یکی از مهم ترین معیارهای سالمت روان عملکرد شماست. 
یادتان باشد هر فردی می تواند عملکردش را باالتر ببرد؛ 

حاال یکی راحت تر و یکی سخت تر.

آيا با مطالعه می توانيم به خودمان كمک كنيم؟
بله ولی مطالعه کافی نیست و الزم است از متخصص 
کمک بگیریم، حتی درمانگران هم خدمات مختلفی مانند 
درمان فردی، زوج درمانی و دارودرمانی دریافت می کنند. 
فروید درست می گفت که همه برای خودشان مقاومت 
دارند و چیزی که درمانگر می بیند، خودمان نمی بینیم 
زیرا بحث دانش ما مطرح نیست، بحث مقاومت های 

روانمان مطرح است.

 زهراسادات صفوی 

چند وقتی است که فیلم هایی از مراسم موسوم به نمایش لباس 
)مد( دست به دست بین مردم می چرخد. فیلم هایی متفاوت که 
تفاوت بسیار عمده مراسم نمایش داده شده در آنها با انواع مرسوم، 
استفاده از افراد و مدل هایی است که دچار بیماری یا مشکل 
خاص جسمانی هستند؛ مثال در یکی از این نمایش ها از افراد 
مبتال به نشانگان داون برای نمایش لباس ها استفاده شده بود و در 
دیگری، دختر نوجوانی که هر دو پای خود را از دست داده بود 
و از پاهای مصنوعی استفاده می کرد، مدل بود. اهداف متفاوتی 
از این نمایش های هنری دنبال می شود که از تاثیرات مثبت هنر 
هستند؛ از شناساندن انواع بیماری ها، معلولیت ها و تفاوت ها به 
مردم گرفته تا توانمندسازی و باال بردن اعتمادبه نفس، کاهش ابتال به 
بیماری های روانی، افسردگی و اضطراب در این گروه های خاص 
با برقراری ارتباط نزدیک تر میان این گروه ها و جامعه، تغییر نوع 
نگاه به این افراد،  شکستن باورهای نادرست در مورد افراد سالم، 

زیبا، توانمند و تغییر دادن معیارهایی مانند زیبایی. 
 سینما و ادبیات با قدرت فراگیر و نفوذ باالی خود بین مردم و توان 
تاثیرگذاری احساسی و عاطفی قدرتمند، بین هنرها نقش ویژه ای 
دارند. شخصیت های ماندگار در فیلم های برتر تاریخ سینما مانند 
مرد بارانی )اوتیسم(، روز هشتم )نشانگان داون(، من سام هستم 
)عقب ماندگی ذهنی(، پای چپ من )فلج مغزی(، بوی خوش 
زن )نابینایی(، زنگار و استخوان  )درباره فردی که پاهایش را 
از دست داده. (، ری )در مورد ری چارلز، نابغه موسیقی نابینا(، 
تئوری همه چیز )زندگی استیون  هاوکینگ و بیماری ALS( و... 

مؤید این نکته است.
یکی از جالب ترین نمونه های این آثار، کتاب های کمیک استریپ 
ابرقهرمانی هستند. افرادی با قابلیت های فرابشری که برای نجات 
زندگی انسان ها و مقابله با افراد شرور از این نیروها و قدرت های 
ماورای انسانی استفاده می کنند. بسیاری از این ابرقهرمان ها مانند 
بروس وین )بتمن( و پیتر پارکر )مرد عنکبوتی(، در زندگی عادی 
افرادی معمولی و حتی ضعیف هستند.یکی از موفق ترین این 
نمونه ها، شخصیت Daredevil )بی باک( یکی از آثار شرکت ماردل 
است که به وسیله »استین لی«، نویسنده و خالق افسانه ای این آثار، 
آفریده شده است. فیلمی با بازی »بن افلک« که سریالی 3فصلی 
هم برمبنای این شخصیت ساخته شده است که به عنوان سریال 
بسیار موفق بین منتقدان و بینندگان شناخته شد. »متیو مورداک« 
کودکی است که پدری مشت زن دارد. میتو در جریان یک حادثه 
برای نجات جان پیرمردی، بینایی خود را تحت تاثیر مواد رادیواکتیو 
از دست می دهد و به جای آن قدرت های خارق العاده ای در سایر 
زمینه ها و حواس خود پیدا می کند. پس از مدتی، پدر میتو به دست 
عده ای خالفکار کشته می شود و این کودک نابینا مجبور می شود 
به تنهایی زندگی و آینده خود را بسازد. خطر ابتالی افراد دچار 
محرومیت های حسی مانند نابینایی یا ناشنوایی به افسردگی و 
اضطراب باالتر از دیگران است. تنهایی، کاهش روابط اجتماعی، 
دشواری های بسیار برای تحصیل و کار و زندگی مشترک، نگاه های 
از سر ترحم اطرافیان و... در طول زندگی، این افراد را آزار می دهد. 
»استن لی« به زیبایی پسربچه نابینا و تنهایی را در معرض همه 
این حوادث و بالیا قرار می دهد اما متیو زندگی خود را می سازد، 
رشته حقوق می خواند و وکیل می شود و به کمک توانایی های 
خارق العاده و همچنین تحصیالت و شغل خود، به دفاع از مردم 
مظلوم و ستمدیده می پردازد.  فضای کمیک استریپ و ابرقهرمانی 
و اغراق شده داستان به خالقان و سازندگان فیلم و سریال اجازه 
می دهد »در دویل« را به الگویی تمام عیار برای افراد نابینا و سایر 
گروه هایی که دارای مشکالت جسمانی یا بیماری هستند، تبدیل 
کنند. شخصیت اول این سناریو در برابر نابینایی، نامالیمات جامعه 
و تنهایی تسلیم نمی شود و علیه ظلم و بی عدالتی طغیان می کند و 
به افراد ظاهرا سالم کمک می کند تا حق خود را بگیرند. سریال ها 
و فیلم ها و داستان های این چنینی با تزریق اعتمادبه نفس و روحیه 
جنگندگی و تسلیم ناپذیری به بینندگان و به ویژه افرادی که نقصی 
مشابه شخصیت داستان دارند، به شدت باعث کاهش اختالالت 
روان پزشکی مانند افسردگی و اضطراب می شوند و زمینه پیشرفت 
و موفقیت را برای این افراد فراهم می کنند. به همین دالیل، دیدن 
این سریال می تواند برای نابینایان و خانواده  های آنها انگیزه ساز و 
مفید باشد، البته نه برای کودکان و نوجوانان چون حاوی صحنه هایی 

خشونت بار است که برای این گروه سنی مناسب نیست.

بیباک؛قدرتنماییکودکنابینا

سینما و سالمت
 دکتر حامد محمدی کنگرانی

روان پزشک، عضو کمیته  های روان درمان و رسانه انجمن 
روان پزشکان ایران

اصطالح شخصیت )Personality( در زبان انگلیسی از 
یک واژه التین به معنی »نقاب« گرفته شده است. انسان ها 
از نقاب نه تنها برای نشان دادن چهره ای که مایل به نمایش 
آن هستند، بلکه به منظور پنهان کردن آنچه زیر آن است، 
استفاده می کنند. شخصیت، بیانگر هسته محوری و مرکزی 

وجود هر انسانی است.
اگر بخواهیم تعریفی اجمالی از شخصیت ارائه دهیم که 
بتوان از آن به عنوان راهنمایی برای شکافتن زوایای مختلف 
شخصیت بهنجار و نابهنجار استفاده کرد، می توان چنین 
گفت که شخصیت عبارت است از »مجموعه ای از الگوهای 
نسبتا ثابت رفتاری، احساسی و تفکری در رابطه با خود و 
جهان پیرامون«. این تعریف بیانگر آن است که شخصیت 
از جنبه های ثابت و در عین حال قابل تغییری ساخته شده 
است. همه انسان ها تا حد زیادی میراث دار ذخیره ژنی 

هستند که از اجدادشان به آنها رسیده است. 
نوزادان از زمان تولد از نظر رفتاری با یکدیگر متفاوتند. 
10 درصد آنها نوزادان »سخت« هستند که مادران در آرام 
کردنشان به زحمت می افتند و به محرک های محیطی، 
سریع و ناگهانی پاسخ می دهند. 40 درصد نوزادان راحت 
هستند؛ شب ها کم بیدار می شوند و تحریک پذیری کمی 

دارند. نیمی از نوزادان هم حالتی بینابینی دارند.
 این مطلب بیانگر آن است که انسان ها از همان بدو تولد از نظر 
آنچه در سال های بعد شخصیت خوانده می شود، با یکدیگر 
 )Temperament( »متفاوتند. از این جنبه به عنوان »مزاج
یاد می شود. از زمان های قدیم پزشکان از جمله بقراط، به 

این تفاوت های مزاجی در آدمیان اشاره داشته و انسان ها را 
از این منظر به بلغمی، سوداوی، دموی و صفراوی تقسیم 
کرده اند و هنوز نیز می توان رگه هایی از حقیقت را در این 
تقسیم بندی مشاهده کرد. ابن سینا در کتاب »قانون« توصیفی 
جامع از تفاوت های شخصیتی این مزاج ها ارائه داده است. 
تا این زمان و درحدی که علم پزشکی تا امروز پیشرفت 
داشته، در سرشت، ذات و ذخیره ژنتیکی انسان ها نمی توان 
دست برد و آن را تغییر داد بنابراین مزاج چارچوبی را برای 
شخصیت فراهم می کند که فراتر از آن نمی توان رفت اما 
بدون شک روزی خواهد رسید که انسان توان تغییر و 
تعویض ژن های خود را پیدا می کند و در آن زمان نیازمند 

تعریفی دوباره از شخصیت خواهد بود.

منش،قسمتقابلتغییرشخصیت
جنبه ای دیگر از شخصیت که بیانگر قسمت قابل تغییر آن 
است و با دخالت در آن می توان باعث ارتقا و رشد فرد شد، 
»منش« )Character( خوانده می شود. منش نشان دهنده 
دخالت عوامل محیطی و تربیتی در شخصیت است که از 
بدو تولد تا لحظه مرگ بر ما تاثیرگذار هستند بنابراین در 
درمان اختالالت شخصیتی بیشتر با منش فرد سروکار داریم 
تا مزاج او و به جای تغییر شخصیت، بهتر است از تعدیل 

شخصیت سخن گفت.

مرزمیانبهنجارونابهنجار
پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که مالک ها 

و معیارهای شخصیت سالم چیست و مرز میان بهنجار و 
نابهنجار کجاست؟ واقعیت این است که مرز قاطعی میان 
آنها وجود ندارد و نمی توان خطی مشخص میان بهنجاری 
و نابهنجاری رسم کرد. شاید بهتر باشد به مفهوم بهنجاری 
در طول یک طیف نگریست و آن را به عنوان پدیده ای 
ایده آل تلقی کرد. بهنجاری کامل و صددرصد مفهومی 
است که فقط می توان به سوی آن میل کرد و نمی توان 
برای پلکانی که به سمت ترقی و تعالی شخصیتی پیش 

می رود، انتهایی متصور شد. 
افراد با شخصیت سالم تر به طور کلی از زندگی خود رضایت 
دارند و دیگران آنها را به عنوان کسانی می بینند که با زندگی 
سازگاری مناسبی دارند. آنها اهدافی دست   یافتنی و واقع بینانه 
برای خود انتخاب می کنند و چالش های زندگی را به شکلی 
پشت سر می گذارند که آسیبی نبینند اما افراد نابهنجار، زندگی 
را به شکلی ناخوشایند و نامطلوب توصیف می کنند و از 
آنچه دنیا به آنها ارزانی داشته، راضی نیستند. دیگران آنها 
را افرادی می دانند که سازگاری مناسبی ندارند، در کنترل 
هیجان ها و احساسات خود مشکل دارند و قادر به برقراری 

ارتباط مناسب و کارا با دیگران نیستند.
البته همچنان که اشاره شد، به این مفهوم نباید به شکلی سیاه 
و سفید نگریست. بیشتر انسان ها حتی آنهایی که شخصیت 
سالمی دارند، ترکیبی از شخصیت سالم و ناسالم را نشان 
می دهند. تقریبا هرکسی در زندگی گاهی با چالش هایی 

روبرو می شود که روابط او را تحت تاثیر قرار مي دهد.
ادامه دارد...

قسمتاول؛شخصیتسالم

سالمدنیا)سالمکردندرفرهنگهايمختلف(
»سالم« واژه اي است که همه افراد در اولین برخورد و نخستین گام براي 
برقراري ارتباط و دوستي با دیگران به کار مي برند. از آنجا که فرهنگ ها 
مي توانند بیشترین عامل دخیل در دوستي و بقاي بشریت باشند، خوب 
است که درباره فرهنگ هاي گوناگون به کودکان مان آموزش دهیم. آشنا 
کردن کودکان با فرهنگ ایران و جهان مي تواند حس اکتشاف در جهان و 
شناخت خود و دیگري را در آنها تقویت کند. این کتاب نخستین عنوان 
از مجموعه »مردم شناس کوچک« است. هدف از این مجموعه طراحی 
و تالیف کتاب هایی با محتوای پیام های مردم شناختی و آشنایی با فرهنگ 
به زبان ساده برای کودک و نوجوان است. اگر مفاهیم مردم شناسی از 
همان سال های نخستین زندگی به کودکان و نوجوانان آموزش داده 
شود، ضمن پرورش یافتن انسان هایی خالق، پویا و توانمند، از وقوع 
بسیاری از دشواری ها و بدبختی های جهان معاصر پیشگیری می شود. 
هر صفحه از این کتاب درباره »سالم کردن« مردم یک سرزمین است. 
عالوه بر این، اطالعات مهم و اصلی از قبیل جای کشور در نقشه جهان، 
پرچم، نمادهای ملی، بناها و میراث باستانی، پوشاک و افراد شاخص 
آن سرزمین همراه واژه »سالم« آورده شده است. کتاب ضمن معرفی 
اجمالی فرهنگ ملت ها دارای کد 
QR است و بچه ها می توانند با 
اسکن مربع کوچکی که زیر آن 
نوشته شده scan me، ضمن 
آشنایی با فرهنگ  ملل، با تلفظ 
آنها بدانند که ملت ها چطور 
احوالپرسی  و  سالم  هم  با 
نوشته  کتاب  این  می کنند. 
برازنده  عباس زاده  پریسا 
است و توسط نشر فرهامه 
در 44 صفحه به چاپ رسیده 

است.

معرفی کتاب

زندگی سالم

بهفکرسالمتروانمانباشیم

زندگی مثبت

 دکتر علي فیروزآبادي
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي شیراز و عضو 
هیات مدیره انجمن روان درماني ایران

             

دیدار قهرمانان کوچک محک با قهرمانان آتشنشان به مناسبت روز ایمنی و آتشنشانی

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر
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