
 ناباروری، عالمت وجود مشکل
 در سالمت مردان 

ب��ر اس��اس تحقیقات جدی��د دانش��مندان 
آمریکایی، س��امت کلی یک م��رد به کیفیت 

اسپرم وی بستگی دارد. 
مشکات ناباروری در مردان به معنای وجود 
مشکات سامتی در آنها مانند فشار خون باال و 

اختاالت هورمونی است. 
محققان دانشگاه استنفورد دریافتند 15 درصد 
از زوج ها مشکات باروری دارند و کیفیت اسپرم 
نیمی از آنها پایین است. آنها برای نخستین بار، 
کیفیت پایین اسپرم را به امکان ابتا به مشکات 
سامتی دیگر مانند فشار خون باال و اختاالت 

هورمونی و پوستی مرتبط کرده اند. 
براس��اس یافته های جدی��د، م��ردان دارای 
مش��کات ب��اروری بای��د معاین��ات دقیقی را 
برای شناس��ایی عای��م زودهنگام مش��کات 

سامتی شان دریافت کنند. 
در پژوهش جدید، س��ابقه پزش��کی 9 هزار و 
387 مرد بین سنین 30 و 50  سال در سال های 
بین 1994 و 2011 بررسی شد تا عامل ناباروری 
آنها تعیین ش��ود. این س��وژه ها به طور معمول 
نمونه هایی از اسپرم ش��ان را به تیم علمی ارایه 
می دادند ت��ا محقق��ان مش��خصه هایی مانند 
حجم، تراکم و تح��رک آن  را ارزیابی کنند. این 
مش��خصه ها نش��ان دهنده توانایی اسپرم برای 
حرکت کردن آن��ی و فعال، همزم��ان با مصرف 

انرژی است. 
در نیمی از س��وژه های مورد بررسی، مشکل، 
اس��پرم غیرعادی بود اما در نیم��ی دیگر از آنها 
مش��کل جای دیگری بود. ح��دود 44 درصد از 
تمامی مردان نابارور با میانگین س��نی 38 سال 
عاوه بر مش��کات اس��پرم، مبتا به مشکات 
س��امتی دیگ��ر بودن��د. مش��کات عم��ده، 
بیماری های دس��تگاه گردش خون، فشار خون 

باال، بیماری شریانی و بیماری های قلبی بودند. 
این نخستین بار اس��ت که دانشمندان ارتباط 
بین کیفیت پایین اس��پرم و مشکات سامتی 

دیگر در مردان را آشکارسازی می کنند. 
 Fertility جزییات این بررس��ی در نش��ریه

and Sterility قابل  مشاهده است. 
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افراط در خوردن ویتامین های غیرضروری
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مردم معموال اگر احساس بیماری و کسالت نکنند 
آنتی بیوتیک  نمی خورند اما بسیاری از آنها به رغم عدم 
نیاز بدنش��ان از انواع مکمل های ویتامینی استفاده 

می کنند. 
در حالی که در بیشتر مواقع تنها عوارض مصرف 
بی رویه و غیرضروری ویتامین ها هدر دادن پول است 
و ویتامین مازاد بدن به راحتی از راه ادرار دفع می شود 
اما مصرف میزان افراطی ویتامین های غیرضروری با 
پیامدهای جدی برای س��امتی همراه است. گاهی 
افراد با این سوال روبه رو می شوند که آیا مصرف زیاد 

مکمل های ویتامینی می تواند کشنده هم باشد؟ 
مدیکال دیلی دراین باره منتش��ر کرد؛ ویتامین ها 
ترکیب های ارگانیکی به حساب می آیند که میزان 
محدودی از آنها برای س��امت بدن ض��رورت دارد. 
بدن به طور معمول میزان ضروری آنه��ا را از طریق 
رژیم غذایی دریافت می کند اما در برخی مواقع فرد 
با کمبود ویتامین ها مواجه می شود که البته تشخیص 
آن به عهده متخصص و پس از انجام آزمایشات الزم 

است. 
»ماریس��ا پولئو«، متخصص تغذیه از پنس��یلوانیا 
گفت: مصرف میزان زیادی از ویتامین ها و مکمل ها 
پیامدهای منف��ی به دنبال دارد. اگرچه بس��یاری از 
ویتامین ه��ای قابل حل در آب زمان��ی که به میزان 
زیادی مصرف شوند دفع می شوند اما انواع دیگر آنها 

در بدن باقی می مانند. این ویتامین ها می توانند سمی 
شوند و عوارض جانبی جدی برای بدن داشته باشند. 
عوارض مص��رف بی رویه برخ��ی از پرمصرف ترین 

ویتامین ها به شرح زیر است:  
-آهن:کم خونی،  بیماری ای است که به دلیل نبود 
میزان کافی گلبول  قرمز در خ��ون به وجود می آید. 
گلبول های قرمز مس��ئول رس��اندن اکسیژن کافی 
به بافت های بدن هس��تند. این کمبود در میان زنان 
شایع تر است و می تواند موجب بروز عایمی همچون 
خستگی و احساس کسالت ش��ود. پزشکان به افراد 
توصیه می کنند خود اقدام به تشخیص این بیماری 
نکرده و به خصوص از خوددرمانی پرهیز کنند. مازاد 
آهن غیرضروری در بدن انباشته می شود و می تواند 
به سطح سمی افزایش پیدا کند. همچنین زیاده روی 
در مصرف آهن با گذش��ت زمان موجب تغییر رنگ 
پوست، بزرگ شدن کبد، درد شکمی، ریتم نامرتب 

قلب و عوارض دیگر می شود. 
در زنان باردار مصرف میزان فزاینده ای از آهن شایع 
است. یک تحقیق در هند نشان می دهد مصرف باالی 
آهن در زنان سالم می تواند به مشکاتی همچون تولد 
نوزاد با وزن پایین، تولد نوزاد نارس، رشد ناقص جنین 

منجر شود. 
پزش��کان به افراد توصی��ه می کنند ب��ه ازای هر 
کیلوگرم از وزن بدن 20 میلی گرم آهن مصرف کنند 

و مصرف میزان بیشتری از آن می تواند منجر به درد 
شکم، استفراغ، تند شدن نفس و حتی کما شود. 

-ویتامینC: این ویتامین بدون ش��ک یکی از 
شناخته شده ترین و پرمصرف ترین انواع ویتامین ها 
به حس��اب می آید. کمب��ود ویتامی��ن C موجب از 
دس��ت رفتن دندان، آکنه،  خس��تگی و حتی مرگ 
می ش��ود. همچنین مصرف ویتامین C می تواند با 
سرماخوردگی مقابله کند. توصیه می شود  ویتامین 
C  مورد نیاز بدن از طریق مصرف مواد خوراکی حاوی 
آن تأمین شود. به گفته پزشکان مصرف پیش از حد 
ویتامین C خطری را متوج��ه فرد نمی کند. به طور 
معمول محدوده مصرف ویتامی��ن C  حدود 2000 
میلی گرم در نظر گرفته می شود. اگرچه مصرف زیاد 
این ویتامین کشنده نیس��ت اما افرادی که در طول 
یک روز این میزان ویتامین را مصرف می کنند ممکن 
است دچار عایمی چون استفراغ، سردرد،  بی خوابی 
و ترش کردن ش��وند. هرچند مصرف بیش از 1000 
میلی گرم از این ویتامین نیز می تواند منجر به اسهال 

شود. 
-ویتامینA: این ویتامین به دلیل تاثیرگذاری 
بر قدرت بینایی ش��ناخته ش��ده است. همچنین 
به ش��کل گیری و حفظ سامت پوس��ت، دندان،  
بافت اسکلتی و نرم بدن کمک می کند. بررسی ها 
 حاک��ی از آن اس��ت اف��رادی ک��ه می��زان کافی 

ویتامین A دریافت نمی کنند بیش��تر مس��تعد 
بیماری های عفونی و اختاالت بینایی هستند. با 
این حال مصرف بیش از حد ویتامین A با عوارض 
جانبی همچون حالت تهوع، اس��هال،  استفراغ، از 
دست رفتن اشتها، خستگی، س��ردرد، تاری دید، 
درد استخوان،  از دست رفتن مو و آسیب دیدن کبد 
همراه است. حتی مقدار زیاد آن در افراد سیگاری 
خطر بروز سرطان ریه را تش��دید می کند. یکی از 
مشکات مصرف بیش از حد ویتامین A  این است 
که میزان مازاد آن از بدن دفع نمی شود بلکه در کبد 

انباشت می شود. 
-مولتیویتامین: بررس��ی ها نش��ان می دهد 
مصرف میزان باالی��ی از این ن��وع ویتامین ها برای 
سامت خوب نیست. به طورکلی مصرف بیش از حد 
مولتی ویتامین ها به خودی خود خطرناک است حتی 
اگر به ش��کل مولتی ویتامین های پاستیلی میوه ای 

باشد که اغلب نیز برای اطفال تجویز می شوند. 
بنابراین گاهی مص��رف بدون کنت��رل و نظارت 
یک ویتامین س��اده می تواند فرد را تا مرز کما ببرد و 
جان او را به خطر بیندازد. پس نوبت بعد اگر تصمیم 
گرفتید مکمل ویتامینی بخرید توصیه می کنیم برای 
این که سامت خود را به خطر نیندازید حتما به یک 
متخصص مراجعه کرده و طب��ق تجویز او، ویتامین 

مصرف کنید. 
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محققان به تازگی تحقیقات��ی روی افرادی که 
مبتا به افس��ردگی فصلی هس��تند انجام دادند 
که نتایج آن در کنگره برلین اعام ش��د. به دلیل 
هورمون سروتونین برخی افراد در زمستان افسرده 
می شوند، خلق و خوی آنها تغییر می کند و فعالیت 

این افراد کمتر می شود.
محققان دانشگاه کپنهاگ به تازگی در تحقیقات 
کوچکی که انجام دادند، گفتن��د: برخی افراد به 
دلیل مش��کل هورمون س��روتونین که مسئول 
تنظیم خلق و خو است در طول ماه های زمستان 
افسرده یا حساس می شوند؛ نتایج این تحقیقات در 
بیست و هفتمین کنگره ECNP در برلین اعام 

شد.
محققان گفتند: افس��ردگی فصلی یا اختال 
خلقی فصلی به طور معمول در فصل زمستان رخ 
می دهد و این موضوع به عدم نور طبیعی مربوط 
می ش��ود؛ کوتاه ش��دن روز و کمبود روش��نایی 
طبیعی باعث افس��ردگی زمس��تانی که موجب 

کاهش انرژی و روحیه این افراد می شود.
س��روتونین یک انتقال دهنده عصبی است که 
به فرستادن پیام از یک ناحیه مغز به ناحیه دیگر 
کمک می کند. حدود 40 میلیون از س��لول های 
مغز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر 
سروتونین هستند. این سلول ها با خلق و خو، میل 
جنسی، اشتها، خواب، حافظه و یادگیری تنظیم 
دمای بدن و برخی رفتارهای اجتماعی در ارتباط 

هستند.
 همچنی��ن دارای اثراتی برعملکرد سیس��تم
 قلبی - عروقی و عضات است و کمبود آن منجر 
به بروز افس��ردگی، وس��واس، اضطراب، هراس و 

خشم بیش از حد می شود.
محققان کپنهاگ در این مطالعه تحقیقاتی روی 
11 نفر در فصل تابستان و زمستان انجام دادند که 
این افراد را با 23 نفر از کس��انی که به این بیماری 

مبتا   نیستند مقایسه کردند.
آنها با بررس��ی و تصویربرداری از مغز این افراد 
دریافتند، سطح پروتیین ناقل سروتونین این افراد 
در فصل زمستان نس��بت به فصل تابستان باالتر 
است اما این پدیده در شرکت کنندگانی که از این 

اختال عاطفی فصلی رنج نمی برند وجود ندارد.
دکتر »برندا مک ماهون« مس��ئول این مطالعه 
گفت: نور خورشید باعث افزایش ترشح سروتونین 
می ش��ود و افرادی ک��ه از افس��ردگی فصلی رنج 

نمی برند فعالیت ناقل سروتونین در آنها افزایش 
پیدا نمی کند و س��روتونین آنه��ا در طول فصل 

زمستان نیز مانند قبل است.
مطالعات قبلی ارتباط نوس��انات انتقال حامل 
سروتونین و افسردگی را نشان داده اند؛ با این حال 
در این مطالعه برای اولین بار شرکت کنندگان در 
طول تابستان و زمستان مورد بررسی قرار گرفتند 
و آنها را با افرادی که مبتا به این بیماری نیستند 

مقایسه کردند.
محققان گفتند: ما دقیقا نمی دانیم که چگونه نور 
در سطح سروتونین تأثیر می گذارد و باید مطالعات 

بیشتری برای درک این مکانیسم انجام شود.
سروتونین اثر حفاظتی روی سلول های مغزی 
دارد و از تخریب مغ��ز در دوران پیری جلوگیری 
می کند به همین منظور نوردرمانی نیز برای درمان 
این افراد می تواند مفید باش��د و اسیدهای آمینه 
باعث افزایش سطح س��روتونین می شود که باید 

قبل از این انتقال دهنده عصبی صورت گیرد.
باید توجه داش��ت افزایش س��روتونین در مغز 
به هر دلیلی در ادراک زمان��ی، بینایی و گفتاری 
تغییراتی ایجاد می کند، استرس یا حمات عصبی 
میزان سروتونین مغز را کاهش می دهد؛ در مقابل 
خواب نیمروزی، ورزش، مصرف موادغذایی غنی از 
کربوهیدرات، زعفران و لبخند زدن باعث افزایش 
میزان سروتونین مغز می شود همچنین نان جو 
و غذاهای رنگی بیشتر از سایر غات باعث سنتز 

سروتونین  می شود.

 برای افسردگی فصلی چه باید کرد؟

مطالعه

نتایج سه مطالعه نش��ان می دهد که مصرف 
سبزیجات سبز به سامت قلب کمک می کند و 
خطر ابتا به چاقی و دیابت را کاهش می دهد. 

به گزارش مدیکال نیوز تودی، س��ه مطالعه 
که به تازگی توسط محققان دانشگاه »کمبریج« 
و » س��اوت همپتون« در انگلیس انجام ش��ده 
اس��ت، نش��ان می دهد که یک ماده شیمیایی 
به نام »نیترات« که در س��بزیجات سبز ازجمله 
اس��فناج، کاه��و و کرف��س یافت می ش��ود به 
س��امت قلب کم��ک می کند و خط��ر ابتا به 

چاقی و دیابت را کاهش می دهد.
در مطالعه اول که در مجله FASEB منتشر 
شده اس��ت، محققان متوجه شدند که مصرف 
بیشتر سبزیجات غنی از نیترات تولید هورمون 
»اریتروپویتین« که توسط کبد و کلیه ها تولید 
می ش��ود کاهش می دهد. این هورمون تعداد 

گلبول های قرمز را در بدن تنظیم می کند.
محققان می گوین��د: در ارتفاع��ات باال و در 
بیماری ه��ای قلب��ی و عروقی بدن ب��ا کمبود 

اکسیژن روبه رو می شود.
برای دریافت اکسیژن بیشتر در سراسر بدن 
اریتروپویتین تولید گلبول های قرمز را افزایش 

می دهد.
با این ح��ال تعداد زی��اد گلبول ه��ای قرمز 
می توان��د باعث غلیظ ش��دن خون ش��ود. این 
بدان معنی اس��ت ک��ه خون به دلی��ل غلظت 
خ��ود نمی توان��د در رگ های خون��ی کوچک 

جریان یابد بنابرای��ن ارگان ها و بافت های بدن 
ممکن است تش��نه اکسیژن باشند.    نتایج این 
مطالعه نشان داد که مصرف بیشتر سبزیجات 
غنی از نیترات می تواند با کاهش تولید ش��مار 
گلبول ه��ای قرم��ز موجب رقیق ش��دن خون 

شود.
عاوه بر این محققان متذکر شدند که نتایج 
مطالعه آنه��ا می تواند مس��یر را برای کش��ف 
راه های بهتر ارایه اکس��یژن به سلول ها هموار 

سازد.
 Physiology در مطالعه دوم که در مجله
منتش��ر ش��ده اس��ت محققان موش ه��ا را در 
ارتفاعات باال قرار دادن��د تا بدن آنها را به تولید 

بیشتر گلبول های قرمز وادار کنند.
محقق��ان متوج��ه ش��دند، موش های��ی که 
یک رژی��م غذایی نیتراتی دارن��د )که در مورد 
انس��ان ها به معنی افزودن س��بزیجات سبز به 
رژیم غذایی اس��ت( نس��بت به موش هایی که 
رژی��م غذایی نیترات��ی نداش��تند در برابر یک 
سری بیماری های قلبی و بیماری های گردش 

خون بهتر مقاومت می کردند.
این موضوع ب��ه دلیل این اس��ت که نیترات 
موجب افزای��ش تولید مولفه ای می ش��ود که 
باعث گش��اد ش��دن رگ های خونی شده و در 

نتیجه موجب تقویت جریان خون می شود.
عاوه ب��ر ای��ن محقق��ان متوجه ش��دند که 
نیترات از پروتیین های موجود در س��لول های 
قلب که برای س��امت قلب حیاتی هس��تند، 

محافظت می کند.
 Diabetes در مطالعه س��وم که در مجل��ه
منتش��ر ش��ده اس��ت، محققان متوجه شدند 
که نیت��رات س��لول های چربی »بد« س��فید را 
در مع��رض رون��دی به ن��ام »قهوه ای ش��دن« 
قرار می دهد ک��ه آنه��ا را به س��لول های »بژ« 
تبدیل می کند. محقق��ان توضیح می دهند که 
سلول های بژ شبیه س��لول های چربی »خوب« 
قهوه ای هس��تند که چرب��ی را می س��وزاند تا 
گرما تولید کند. از س��وی دیگر افزایش سطح 
چربی قهوه ای با کاهش خط��ر چاقی و دیابت 
ارتباط دارد بنابراین محقق��ان نتیجه گرفتند 
که افزودن نیترات به رژی��م غذایی می تواند از 
انسان در برابر ابتا به چاقی و دیابت محافظت 

کند.

سبزیجات سبز ضدبیماری های قلبی و چاقی 

دالیل یائسگی زودرس در زنان
|  اشرف آل یاسین  |   جراح و متخصص زنان|

 
جراح��ی،  دنب��ال  ب��ه  زودرس  یائس��گی 
شیمی درمانی، رادیوتراپی، اختال کروموزومی، 

خودایمنی یا مشکات ژنتیکی رخ می دهد. 
به زنانی که مس��تعد یائسگی زودرس هستند 
مانند زنانی ک��ه مادرانش��ان در س��نین پایین 
یائس��ه ش��ده اند یا دچار سرطان ش��ده و تحت 
شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار گرفته اند، توصیه 
می کنیم اقدام به باروری کنند و قبل از یائسگی 
هر تعداد فرزند که می خواهند داش��ته باش��ند. 
همچنین حتما تحت هورمون درمانی قرار بگیرند 
تا دچار پوکی استخوان و بیماری های قلبی نشوند. 
زنانی که مستعد یائسگی زودرس هستند نیاز به 
ماموگرافی ندارند اما باید از لحاظ مشکات قلبی، 

پوکی استخوان، چربی و قندخون بررسی شوند. 
متأس��فانه برخی زنان فک��ر می کنند مصرف 
هورمون ها آنها را دچار س��رطان س��ینه می کند 

درحالی که نباید از هورمون درمانی ترسید. 
یکی از ویروس هایی که افراد پس از ابتا به آن 
از نازایی در آینده می ترسند، اوریون است. ویروس 
اوریون در همه یکسان عمل نمی کند و چنانچه 
فردی واکسیناس��یون به موقع انجام دهد به این 
ویروس مبتا نمی ش��ود. همچنین دختران در 
سنین بلوغ به ندرت اوریون می گیرند. این بیماری 
در پس��ران نگران کننده تر از دختران اس��ت و با 

تزریق واکسن قابل پیشگیری است. 
متأس��فانه برخی افراد بدون توجه به عوارض 
اعم��ال جراحی اقدام به عمل ه��ای غیرضروری 
می کنن��د یا موقع عمل آپاندیس��یت، کیس��ت 
تخم��دان را برمی دارن��د. ای��ن عم��ل موج��ب 
چسبندگی لگن می شود زیرا بخشی از نسج سالم 
تخم��دان از بین می رود و مجددا کیس��ت ایجاد 

می کند. 
توصی��ه می ش��ود، زن��ان از اعم��ال جراحی 
غیرضروری بپرهیزند زیرا ذخیره تخمدانی با عمل 

کیست از بین می رود. 

تغذیه

با پزشکان

 »ژله« و تضمین سالمت مو 
|  مرتضی صفوی  |   متخصص تغذیه|


والدین باید مانع مصرف زیاد این ماده غذایی در 
کودکان خود به ویژه پیش از غذای اصلی شوند؛ 

چرا که ژله میل به غذا را کاهش می دهد.
ژله از ماده ای به نام ژالتین تهیه می ش��ود که 
این ماده حاوی پروتیین است و مصرف این ماده 
غذایی حاوی پروتیین و آمینواسید نقش موثری 

در استخوان سازی و رشد دارد.
ژالتین به عنوان ماده اصلی سازنده ژله طبیعتا 
ماده سالمی اس��ت. ژله چاق کننده نیست و در 
تهیه آن از مقدار کمی شکر استفاده می شود که 

ضرر چندانی برای بدن ندارد.
کودکان نباید زیاد ژله و پاستیل مصرف کنند. 
ارزش غذایی ژله باال نیست و نمی تواند جایگزین 
وعده های اصلی غذا باشد و معموال از آن  به عنوان 
دسر و میان وعده اس��تفاده می شود. در ساخت 
پودر ژله از رنگ ها و اسانس های خوراکی استفاده 
می ش��ود. تنها در صورت اضافه کردن رنگ ها و 
اسانس های غیراستاندارد مصرف ژله ضرر خواهد 
داش��ت؛ بنابراین مصرف کنندگان باید به نشان 

پروانه بهداشتی محصول توجه کنند. 

درصورتی که ژله ها از مواد خوب و سالم تهیه 
شده باشند، مشکلی برای بدن ندارد. هنگام خرید 
نیز باید به تاریخ مصرف، پروانه بهداشتی و عامت 
استاندارد حک شده روی بسته بندی محصول 

توجه کرد. 
ژله حاوی آمینواس��یدهای طبیعی است که 
برای پوست و سایر بافت های بدن مفید است و 
 B کالری آن بسیار کم و به دلیل داشتن ویتامین
برای افرادی که از افسردگی رنج می برند، مفید 
است.  ژله منبع غنی از اسیدفولیک است. مصرف 
ژله برای سامت مو و جلوگیری از نازک شدن مو 
بسیار مفید است؛ همچنین به کاهش کلسترول 

خون نیز کمک می کند. 
در صورتی که مصرف ژله تنها در مهمانی ها، 
موردی و هفته ای یکی، دو بار باش��د، مش��کلی 
ندارند. اما اگر مصرف این ماده غذایی عادت شود، 
جای بخشی از وعده های غذا را خواهد گرفت و 

منجر به کم اشتهایی خواهد شد. 

شایع ترین عالمت زخم معده 
|  دکترستار جعفری  |   فوق تخصص گوارش|


 شایع ترین عامت زخم معده، درد سردل است 
که بعد از خوردن غذا نیز تشدید می شود، از این رو 

نسبت به این مهم نباید بی توجه بود. 

مع��ده در حال��ت طبیعی دارای پیوس��تگی 
اس��ت، اگر در هر قسمتی، این پیوستگی از بین 
برود باعث ایجاد زخم می شود؛ به طوری  که اگر 
عمیق باشد زخم و اگر سطحی باشد خراش گفته 
می شود. در حقیقت معده یک مکانیزم دفاعی با 
ترشح مواد قلیایی برای بدن ایجاد می کند و هرجا 
این سد حفاظتی از بین برود، سبب بروز مشکل 
می شود.  از دیگر عامت های زخم معده می توان 
به حالت تهوع، پری سر دل و کاهش اشتها اشاره 
کرد. در صورتی  که زخم وضع خوبی نداشته باشد 
و در حالت بدخیم باشد در آن زمان کاهش اشتها 
طوالنی  تر می شود و فرد بیمار دچار استفراغ   های 
خونی می ش��ود، البته در حالت خوش خیم نیز 
امکان خونریزی وجود دارد که به دو صورت خود 
را نشان می دهد یا این که فرد خون باال می آورد یا 

این که مدفوع او سیاه رنگ می شود. 
دقیق  ترین شیوه تشخیص، استفاده از روش 
آندوسکوپی است که در کنار این، عایم بالینی 
نیز می تواند کمک بسیاری در تشخیص درست 
داشته باشد. به همین دلیل کسانی که در ناحیه 
سر دل، درد دارند حتما به پزشک مراجعه کنند 
پزش��ک نیز بعد از گرفتن ش��رح  حال بیمار در 
صورت نیاز آندوس��کوپی می کند، البته در افراد 
باالی 50 سال در صورت نداشتن عایم خطر نیز 

از آندوسکوپی استفاده می شود. 
عمده علت ایجاد زخم معده مصرف داروهای 
مسکن غیراس��تروئیدی نظیر آسپرین و ژلوفن 
است. همچنین نوعی میکروب  مکانیزم دفاعی در 
برابر اسید معده به وجود می آورد که اگر ریشه کن 
نشود سبب بروز زخم معده می شود، البته گاهی 
عوامل ناشناخته ای باعث زخم معده می شوند. 
ناگفته نماند که زخم اثنی عشر در جوانان بیشتر 
و زخم معده در سن های باالتر مشاهده می شود. 

تابلوی سالمت 
صرع بیماری شایعی است  ودر حال حاضر 600 
هزار نفر در ایران به این اختالل مبتال هس��تند. 
این در حالی اس��ت ک��ه در میان اخت��الالت مغز و 
اعصاب، ص��رع جزو بیماری های سیس��تم عصبی 

است که  بیشترین کمک را می توان به آن کرد.


