یزا
نوشاب ههای انرژ 
پرطرفدارهای پر عارضه

بهداشت

عواملوانواعترکپا
زندگیسالم
دوشنبه
 5آبان     1399
شماره 1727

سالمت

مهمترین علت ترک های پا خشکی است .کسانی
که بهطور عمومی خشکی پوســت دارند ،مستعد
این هستند که دچار ترک کف پا ،بهخصوص ترک
پاشنه پا هم شوند.
به گفتــه متخصصــان ،ترک پاشــنه پــا در خانمها
بیشــتر از آقایان دیده میشــود که یکــی از دالیل
اصلــی آن تفاوتهــای هورمونــی بیــن زنهــا و
مردهاست.

برخی بیماریها

بیماری صدف یا پسوریازیس

پوســت حالت چرمی شــکل دارد و چــون قابلیت
ارتجاعی خود را از دســت میدهد ،پوست کف پا
دچار ترک میشود.
بیماری قارچی

ضایعات قارچی یکی دیگر از بیماریهایی اســت
که ممکن اســت با مشــکل ترک پاشــنه پا اشتباه
گرفته شود.
اگزمای پوستی

اگزمای پوستی در برخی مواقع ممکن است باعث
بهوجود آمدن ترک در کف پا شود.
افرادی که با مشکل ترک پاشنه پا مواجه هستند،
برای درمان باید از چربکنندهها و کرمها استفاده
کنند ،اما بهتریــن کرمها برای درمان این دســته
از مشــکالت ،کرمهایــی هســتند کــه خاصیــت
نرمکنندگی باالیی دارند.
معمــوال کرمهای مخصوص ترک پاشــنه پا حاوی
مادهای به اسم اوره هســتند که درصد اوره آن ها
حدود 20درصد اســت که برای درمان ترکهای
پا این مقدار کافی است.
چند پیشنهاد

عالوه بــر کــرم ،توصیــه میشــود از دمپایی یا
صندلهای رو فرشی استفاده کنند.
از صندلها یا روفرشــیهایی که پــرز (الیاف و
خزدار نباشد) دارند ،استفاده نشود.
با پای برهنه در محلهایی که گرد و خاک وجود
دارد حضور پیدا نکنند.

تازه ها

ســا لهای زیــادی از معرفــی اولیــن
نوشــابههای انــرژیزا به بــازار جهان و

ایران نمیگذرد اما طی همین زمان این نوشابهها طرفداران

پر و پا قرص خود را به ویژه میان نوجوانان و جوانان پیدا کرده
است .این درحالی است که هر چه جلوتر میرویم ،مطالعات

مربوط به این نوشیدنیها ،مشابه مطالعات قدیمیتر نشان
میدهد که استفاده مستمر از آنها ،عوارضی بسیار جدی
به دنبال دارد اما این عوارض چیست و آخرین مطالعات در

این زمینه چه میگوید؟

چراایننوشابهها،انرژیزاهستند؟

ایننوشابههابهدلیلداشتنبرخیمواد
مشخص ،میتوانند سطح انــرژی افراد
را برای مدتی افزایش دهند و هوشیاری
آنها را بهبود بخشند .مواد اصلی موثر
در این زمینه عبارت اند از :کافئین ،شکر
تورین ،ویتامینهای گروه  ،Bگوارانا و
جینسینگ .هر چند درخصوص تاثیر
برخی از این مواد مانند شکر و کافئین
اطالعاتبیشتریداریمامادربارهمادهای
مانندگوارانااطالعاتمانمحدوداست.
در عین حــال هنوز مشخص نیست که
ترکیب ایــن م ــواد در کــنــار هــم ممکن
است چه عوارضی ایجاد کند .البته طی
سالهایاخیرمطالعاتبیشتریدرباره
تاثیرایننوشابههاانجامشدهاستکهدر
ادامه مروری بر تعدادی از این مطالعات
خواهیمداشت.
کلیهها؛آسیبجدیدرنتیجهمصرف

باال

در مطالعات متعددی که طی 10سال
گذشته انجام شده ،به دفعات مشخص

2

ش ــده اس ــت کــه مــصــرف نــوشــابـههــای
انرژیزا،میتواندبهکلیههاآسیبجدی
وارد کند .در یکی از آخرین مطالعات
در این زمینه که در سال  2020منتشر
شده است محققان دانشگاه فلوریدا به
این نتیجه رسیدند که مصرف باالی این
نوشابهها به واسطه داشتن میزان باالی
ماده تورین ،میتواند باعث آسیب جدی
به کلیه ها شود .این موضوع حتی وقتی
فرد تنها برای مدتی کوتاه سراغ مصرف
زیاد این نوشابهها میرود هم میتواند
رویدهد.
هپاتیتوآسیبجدیبهکبد

عضودومیکهمیتوانددرنتیجهمصرف
این نوشابهها آسیب ببیند ،کبد است.
تصورمیشوددریافتبیشازحدنیاسین
(یا همان ویتامین  )B3متهم اصلی در
آســیــب بــه کبد در نتیجه مــصــرف این
نوشابههاست .مطالعات در این حوزه تا
به این جا بیشتر تاییدکننده آسیب دیدن
کبد مردان در نتیجه مصرف باالی این
نوشابههاست اما یادمان باشد این به آن

مشکالتقلبی

یکهدرسال 2019توسطمحققی
بررس 
ازدانشگاه«تورو»انجامشدهاست،نشان
میدهد که مصرف زیــاد نوشابههای
انرژیزاسالمتسیستمقلبوعروقرابه
خطرمیاندازد.البتهپیشازاینبررسی
هممحققانمختلفهشداردادهبودندکه
ایننوشابههامیتواندباعثافزایشفشار
خونوآریتمیقلبیشود.
یعنینبایدمصرفکنیم؟

درخـــصـــوص نــوشــابــههــای انـــــرژیزا
توصیهای که بگوید آنهــا اصــا نباید
مصرف شوند ،وجود ندارد .در عین حال
همه متخصصان درباره مصرف آن چند
نکتهرامتذکرمیشوند.
«ک ــودک ــان و نــوجــوانــان نباید از این
نوشابهها استفاده کنند»؛ این توصیه
سازمانبهداشتجهانی()WHOاست.
این سازمان میگوید کافئین میتواند
عــوارضــی جــدی در رشــد کــودکــان و

نوجوانان داشته باشد .از طرفی میزان
کافئیندرایننوشابههابهنسبتباالست
و همین موضوع میتواند باعث دریافت
کافئین بسیار بیشتر از مــیــزان مجاز
در کودکان شــود .عــاوه بر کودکان و
نوجوانان ،خانمها در دوران بــارداری و
شیردهی هم بهتر است از این نوشابهها
استفادهنکنند.
دربیشترمطالعاتدراینحوزه،برعوارض
استفاده مستمر و زیاد این نوشابهها تاکید
شده است .در عین حال تعریف مشخصی
از «مــیــزان زیـــاد» وجــود نـــدارد .چــرا که
استانداردمشخصیدرخصوصترکیبات
ایننوشابههاوجودنداردوگاهیاوقاتیک
قوطی از یک برند ،معادل دو قوطی از یک
برند دیگر ،مواد موثر (و بالقوه مسئلهساز)
دارد اما شاید بتوان یک قانون را به صورت
کلی در نظر گرفت .از مصرف روزانــه این
نوشابهها جدا خــودداری و مصرف آن ها
را از انتخابی مستمر به انتخابی که گاهی
سراغشانمیروید،تبدیلکنید  .
منبعHarvard Health :
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آش سرماخوردگی با شلغم

چگونه ماسک پارچه ای را
بشوییم ؟

منبع:گاردین

خبرنگار

شیوا رضایی|  روزنامهنگار

معنانیستکهزناندربرابرچنینآسیبی
مصونهستند.

آش شــلغم یکی از آشهــای محلــی جنوب خراســان و البتــه یکــی از آشهای

پرخاصیت در ایران اســت که اســتفاده درمانــی و دارویی بســیاری دارد .آش
شلغم به دلیل وجود شلغم و پیاز دارای انواع ویتامینهای  Bو  Cو  Aاست که در
پیشگیری و درمان بیماریهای مختلفی از جمله سرماخوردگی ،درد مفاصل،

تسکین خارش و ...بسیار مفید است .در ادامه به طرز تهیه آش شلغم برای شما

عزیزان اشاره می کنیم:

شلغمنگینیخردشده500-گرم
عدس یا ماش  -نصف پیمانه
نمک ،فلفل و زردچوبه  -به میزان
الزم
برنج نیم دانه  -نصف پیمانه

پیاز بزرگ  2 -عدد
اســفناج ،گشــنیز ،تــره و جعفری
(سبزی آش)  350 -گرم پاک شده
آب یــا عصــاره گوشــت  8-تا 10
لیوان

 -1ابتدا پیازها را رنده و آن را با روغن
سرخ کنید ،سپس به آن کمی زردچوبه
بیفزایید ،عدس یا مــاش را هم اضافه
کنیــد و بگذاریــد بجوشــد زمانــی که
عدس یا ماش نیم پز شد برنج نیم دانه
را اضافه کنید اگر آب آن کم شــده بود
آب گوشــت یا عصاره گوشــت را با آب
جوش به آش اضافه کنید.
 -2در این مرحله سبزی و شلغمهای
خرد شده را اضافه کنید.
 -3نمک آن را بچشید و مقداری نمک
و فلفل و اگــر الزم بــود زردچوبه به آن
اضافه کنید و اجازه بدهید آش شلغم

بانوان

مهسا کسنوی

میتواند باعث آسیب جدی به کلیه شود

سالمت

بســیاری از مــا ایــن روزهــا از ماســک پارچــه ای
اســتفاده می کنیــم  .مــی توانیــم این ماســک را
روی صــورت بگذاریــم و عطســه و ســرفه کنیــم و
فعالیت های روزانه مان را انجام دهیم اما باید بعد
از آن ماسک را بشوییم و ضدعفونی کنیم .این در
حالی اســت که بعضی ماســک پارچه ای را درون
جیب خود می گذارند و دوبــاره در موقعیت دیگر
استفاده می کنند.دکتر تیوی ماروتاپو  ،متخصص
پوســت در بیمارســتان هایگیــت انگلســتان
می گوید «:از آنجا که ماســک ها می توانند ناقل
باکتری ها  ،قــارچ ها و ویروس ها باشــند  ،توصیه
مــی کنــم ماســک هــای خــود را بــه طــور روزانه
بشویید».
چند بار باید ماسک پارچه ای قابل استفاده
را بشوییم؟
در حالت ایــده آل  ،پس از هر بار پوشــیدن ماســک
باید آن را بشــویید .پروفســور ویلیام ریســتن پارت ،
مهنــدس شــیمی دانشــگاه کالیفرنیــا مــی گوید:
«شستوشوی مکرر ماسک بسیار مهم است .گفته
میشود ویروس آنفلوآنزا می تواند روی ذرات آلوده
گردوغبارحرکتکند.شستوشویماسک بایددر
آب حداقل 60درجه ســانتی گراد و با صابون انجام
شود ».ماســک ها باید قبل از استفاده کامال خشک
شــوند .ماســک های پارچــه ای مرطوب مــی تواند
کاراییکمتریداشتهباشد.

رازثابتنگهداشتن
وزنوتناسباندام

مصرف باالی نوشابههای انرژیزا به واسطه داشتن میزان باالی ماده تورین

عوامل ترک

عواملی مانند اضافهوزن ،شرایط شغلی و ...باعث
بهوجود آمدن ترکهای کف پا میشــود .افرادی
که مشــکل اضافهوزن دارند و در دسته افراد چاق
قرار میگیرند بهدلیل فشاری که روی پوست کف
پا تحمیل میشود پاشنه پایشان مستعد بهوجود
آمدن ترکهای عمیق است .بهعالوه شغلهایی
وجود دارد که به طریقی پوســت کف پا در معرض
خیســی و رطوبت یا مواد شــوینده قــرار میگیرد
که بیشتر مستعد خشکی پاشنه یا کف پا هستند.

تناسب اندام

جا بیفتد.
 -4آش را داخل ظرف مد نظر بریزید و
آن را با نعناع داغ و کشک تزیین کنید.
نکاتی برای پخت آش شلغم
* برای چاشنی آش شلغم از کشک یا
سرکه یا آب غوره استفاده کنید.
* میتوانیــد آب گوشــت یــا عصــاره
گوشت را حذف کنید.
* اگر ســرما خوردهاید از یک عدد پیاز
بزرگ استفاده کنید و آن را خیلی کم
تفت بدهید تا بی رنگ شــود و آن را به
هیچ عنوان ســرخ نکنیــد از نعناع داغ
هم استفاده نکنید.

بیماران دیابیت چه زماین ابید درخصوص ابتال به کروان
مشکوک شوند؟

یکی از بیماریهایی که در زمره بیماریهای زمینهای محسوب میشود دیابت است که افراد با
ی که عالیم
وجود رعایت نکات بهداشتی در محافظت از بدن شان در برابر کووید ۱۹در صورت 
مشکوک به کرونا را در بدن خود مشــاهده کردند حتم ًا باید به پزشک مراجعه کنند .برخی از
مهمترین این عالیم به این شرح است:

عالیم قندخون باال همچون خشکی دهان ،بوی تنفس اسیدی یا تعادل نداشتن
احساس خوابآلودگی یا گیجی
مشکل تنفسی
قند خون کمتر از  ۶۰یا بیشتر از ۳۰۰
دمای باالی ۳۸درجه سانتی گراد بدن
کاهش وزن  ۲کیلو یا بیشتر در کوتاهمدت
اسهال و استفراغ شدید
احساس ناخوشی شدید بهطوریکه بیمار نتواند بهصورت عادی غذا بخورد.
منبع :آنا

شایدشماهماینجملهراشنیدهباشیدکه«کمکردنوزن
دربرابرثابتنگهداشتنآنکاردشوارینیست».
تقریبا اغلب خانمها بیشــتر از کمکــردن وزن ،دنبال از
دستندادنتناسباندامشانهستند.حتیکسانیکه
با تالش زیاد ،چربی خــود را آب میکنند بعد از چند ماه
دوبارهبههمانوزنقبلیخودبازمیگردند.
در ادامه به شــما چند روش ســاده برای اینکه تناســب
اندامتانراهمیشهحفظکنید،پیشنهادمیدهیم.
غذاییرابهطورکاملحذفنکنید
افرادیکهدارایتناسباندامدرطولسالهایمتمادی
هســتند ،هیچ غذایی را به طور کامل از رژیمشان حذف
نمیکنندبلکهمصرفآنرامحدودمیکنند.
حذف دایمــی یک خوراکــی ،شــما را برای خــوردن آن
حریصترمیکند.پسسعیکنیدبهصورتمحدود(مثال
یکباردرماه)موادغذاییپرکالریرامصرفکنید.
غذایتانرادرخانهبپزید
زمانیکهدررستورانغذامیخوریددواتفاقمیافتد:
اولاینکهنسبتبهزمانیکهدرخانههستیدحجمغذای
بیشتریمیخورید دوماینکهغذایموجوددررستوران
نســبت به غذایی که خودتان در خانــه میپزید ( به علت
حجمروغنبیشتر)کالریبیشتریداردپستامیتوانید
غذایبیروننخورید.
شام تان را زود بخورید
مصرفشامدرساعاتاولیهشبباعثمیشودراحتتر
بخوابیدهمچنینفرصتکافیبرایسوزاندنوعدهشام
راتاآخرشببهشماخواهدداد.
پس یادتان نرود اگر به دنبال تناســب اندام همیشــگی
هستید از شام خوردن در ساعات پایانی شب خودداری
کنید.
خودراهرهفتهوزنکنید
وزنکردنهفتگیسببمیشودحواستانبهمیزانغذا
ن و تحرک روزانهتان باشــد و اگر دچار اضافه وزن
خورد 
شدید ،بیشــتر ورزش کنید و غذا خوردن خود را اصالح
کنیداماازوسواسهرروزوزنکردنخود بپرهیزیدزیرا
وزن درطولروزمیزانمتغیریدارد.
صبحانهبخورید
حذف صبحانه میتواند منجر به پرخوری شــود .اگر در
وعدهصبحانهپروتئینمصرفکنیدبهشماکمکمیکند
تا مدت زمان بیشــتری ســیر بمانید و این برای داشــتن
تناسباندامکمکبزرگیخواهدبود.
مدامورزشکنید
ی است که اضافه وزن
فکر نکنید ورزش فقط برای کسان 
دارنــد اگر دوســت دارید ســالهای طوالنــی اندامتان
متناســب بماند ،بایــد ورزش به جزیی جدایــی ناپذیر از
زندگیتان تبدیل شــود .حتم ًا الزم نیســت ورزشهای
سنگینانجامدهید ۳۰ .دقیقهفعالیتهوازیسهباردر
هفتهبرایشماکافیاست.
میانوعدهکمکالریبخورید
شــاید باورتان نشــود که یک میان وعده پرکالری چقدر
میتواند تناســب اندام شــما را به هم بریزد .حواستان
به مصرف میان وعدههایتان باشــد .به جای بســتنی،
شــکالت و شــیرینی از مواد غذایی ســالم چون مغزها،
میوههاوسبزیجاتاستفادهکنید.
بیشتربجوید
غذایتــان را کامل بجوید؛ زیــرا ایــن کار در کنترل وزن
شما موثر است و به شما کمک میکند سریعتر احساس
سیریکنید.
بهاندازهکافیومنظمبخوابید
خــواب کــم و نامنظــم ،متابولیســم شــما را کاهش
میدهد و باعــث می شــود غذایی را که مــی خورید
دیرتر بســوزانید پس حتم ًا به میزان  ۷تا  ۸ساعت در
شبانه روز بخوابید .
دانستنی ها

چقدر پیادهروی کنیم که الغر
شویم؟
هر فرد معمولی باید هفتهای  ۱۵۰دقیقه ورزش هوازی
با شدت متوسط داشته باشد ،اما افرادی که دچار اضافه
وزن هســتند بایــد  ۲۵۰دقیقه پیــاده روی کننــد .فائزه
ملک لو متخصص پزشکی ورزشــی ،در این باره به فارس
میگوید :اصوال به هم خوردن تعادل بین انرژی دریافتی
م غذایی
و کالری مصرفی باعث اضافه وزن میشود .با رژی 
صحیح و سالم میتوانیم این مشکل را حل کنیم .استفاده
از سبزیجات و کاهش مصرف چربی و مواد فراوری شده و
همچنین افزایش تحرک به افراد چاق توصیه میشــود.
هر فرد معمولی باید هفتهای  ۱۵۰دقیقه ورزش هوازی
با شدت متوسط داشته باشــد اما افرادی که دچار اضافه
وزن هستند باید  ۲۵۰دقیقه پیاده روی کنند .افراد چاق
باید روزانــه  ۱۲هــزار گام بردارند و ورزشهــای هوازی
انجام دهند تا بتوانند ضمن کم کــردن کالری دریافتی،
انرژی بیشتری هم مصرف کنند تا به وزن ایده آل و مطلوب
برسند.

