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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

قرصهایآنتیبیوتیکبرایکودکانمضراست

نتایج یک بررســی علمینشان میدهد ،دادن قرص آنتیبیوتیک به کودکان
برای درمان سرماخوردگی ریسک بروز بیماری در بزرگسالی آنها را افزایش
میدهد .به گزارش فارس،دانشمندان باور دارند که آنتی بیوتیکها باکتریهای
مفیدی را از بین میبرند که میتواند کودکان نو پا را در مقابله با ســایر بیماریها
و عفونتها کمــک کند.مصرف آنتی بیوتیک همچنین باعث افزایش تعداد
باکتریهای مقاوم به دارو در کودک میشود.

آرتروز شــایعترین نوع آرتریت اســت .به گزارش ایرنا،
ایــن التهاب دردناک ســبب تــورم و اختالل حرکت
مفاصل میشــود و معموال در ناحیه دست ،زانو ،لگن و
ستون مهرهها بیشتر است .سه عامل اضافه وزن ،سن
و آســیب دیدگی مفاصل ،مهمترین دالیل بروز آرتروز
هســتند .بین مفاصل به طور طبیعی نوعی روانکننده وجود دارد؛
زمانیکــه در بیماری آرتروز میزان تولیــد این روان کننده کاهش
مییابــد ،مفاصل و غضروفها به هم ســاییده و عــاوه بر ایجاد

عامل درد بیماران مبتال به آرتروز شناسایی شد

درد ،ســفتی و تورم ،باعث میشوند .بیمار در انجام
فعالیتهای عادی مانند راه رفتن و نشستن با مشکل
مواجه میشود .آرتروز بیماری مربوط به تاثیر التهاب
بر مفاصل اســت.مطالعات اخیر نشان میدهد بروز
التهــاب در بیماری آرتروز منجر بــه افزایش تعداد
سلولها در اطراف مفاصل میشود .این سلولها مواد التهابی را وارد
ی یا همان مایع روانکننده و نرمکننده مفاصل میکنند.
مایع زاللها 
هنگام بروز آرتروز ،چســبندگی مایع زاللهای یا سینوویال کاهش

مییابد و مواد التهابی در تماس مستقیم با سلولهای عصبی حسگر
درد در مفاصل قرار میگیرند و درد ناشــی از آرتروز نیز به همین
دلیل است.محققان مقداری از مایع زاللهای بیماران مبتال به آرتروز
را اســتخراج کردند و از آن برای تحریک سلولهای عصبی حسی
استفاده کردند .این مطالعه نشان میدهد مایع زاللهای عامل تحریک
سلولهای عصبی حسی در بیماران است و با استفاده از این رویکرد
میتوان به درمانهای موثری بــرای کاهش درد در افراد مبتال به
آرتروز دست یافت.

توگو
گف 
آفتاب یزد در گفت و گو با کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بررسی کرد

چگونه میتوان مشکالت تغذیه ای کودکان را از بین برد؟

آفتاب یزد  -فاطمه مظفری  :تغذیه نقش بسیار کنند زیرا وعدههای غذایی یک رخداد خانوادگی
مهمیدر رشــد و سالمت جسمیو فکری کودک خاص هســتند نه میدان جنــگ .والدین باید از
کودک بــد غذا برای آماده
دارد .والدیــن باید ســعی
کردن غذا کمک بگیرند ،
داشته باشند که به تغذیه
در خریــد از فروشــگاه ،
کودک به طور کامل دقت
چیدن میز و پختن غذا او
نمایند .بسیاری از خانوادهها
را همراه خود برده و برخی
ناراحت بی اشــتهایی و یا
فعالیتهــا در این زمینه
بدغذاییکودکشانهستند.
را به عهــده او بگذارند تا
بــرای ارزیابی مشــکالت
والدیــن میتواننــد برای
میــل کردن غــذا برایش
تغذیــه کــودکان باید راه
از بین رفتن مشــکل تغذیه
جالب تر باشد .
درست را به دست آورد زیرا
کودک ،خوب غــذا خوردن
کیانی نژاد خاطر نشان کرد :
برخی والدین بــه راحتی
در کودک را تقویت و به آن
والدین باید انتخاب غذا را
برچسب چاقی و یا الغری
پاداش دهنــد بدین صورت
برای کودک محدود نمایند .
را به فرزنــد خود میزنند
که مواقعی که کودک با اشتها
از فرزندشــان نپرسند آیا
غذا میخورد او را تحســین
در حالی که معیاری برای
کننــد و پاداشــی برایش در
سبزی میل میکند یا نه .
این برچسب زدنها ندارند.
نظر بگیرند .گاهی برای اینکه
به جــای آن بپرســند ،
با توجه به اهمیت موضوع
کودک به فعالیت مورد عالقه
آیــا ریحــان میخواهد
آفتــاب یــزد در اینباره با
خود بپــردازد بــرای او این
یا تــره ؟ اینگونه فرصت
دکتر عاطفــه کیانی نژاد،
شرط را تعیین کنید که فقط
کمتــری برای نــه گفتن
کارشناس ارشد روانشناسی
در صورتی کــه امروز مقدار
به او میدهید.
بالینی گفــت و گو کرده
معینــی از غــذا را میل کند
ایــن کارشــناس ارشــد
است .
به خواستههایش خواهد رسید
روانشناســی بالینی ادامه
وی دراینبــاره میگوید :
داد  :بــرای رفع بد غذایی
بــرای رفــع مشــکالت
تغذیهای کودکان قبل از هــر اقدامیوالدین باید کودک به غذاها تنوع و جاذبه بدهید .سفره آرایی
بکوشــند میزان غذای مصرفی کودک را برای دو کنید .بشقاب کودک را زیاد پر نکنید  .گاهی عکس
هفته اندازه گیری کنند و دستور غذایی متعادلی را برگردان جالبی پشت بشقاب کودک بچسبانید و
از او بخواهید هر وقت تمــام غذایش را تمام کرد
برای کودک مد نظر قرار دهند.
کیانی نژاد اضافه کرد  :غذای مصرفی کودک به طور میتواند پشت بشقاب را نگاه کند.
کلی شامل وعدههای اصلی و همین طور غذاهای وی توصیه کرد  :در بیشــتر اوقات توجه و فشــار
بین وعدهها است  .مدت زمان خوردن را نیز والدین والدین نســبت به غذا نخوردن کودک این مسئله
را تشــدید میکند  .شیوه درســت آن است که
برای بررسی سوء تغذیه باید در نظر بگیرند .
اینکارشناسارشدروانشناسیبالینیدرپاسخبهاین تنها خوراکیهای میان وعدهها را محدود کنید تا
پرسش که "برای رفع مشکالت تغذیهای کودکان گرسنه شــود ولی در مورد مقدار و کیفیت غذای
چه باید کرد " ،خاطرنشــان کرد  :برای به حداقل اصلی هیچ گونه اظهار نظری نکرده و عکس العملی
رساندن مشکالت تغذیه ای در کودکان راه حلهای نشان ندهید .
بســیاری را میتوان در خانه و هنگام مصرف غذا کیانــی نژاد در پایــان گفت  :والدیــن میتوانند
مــورد توجه قــرار داد و یکی از مهم ترین آنها این برای از بین رفتن مشکل تغذیه کودک ،خوب غذا
اســت که والدین باید مصرف خوراکی را در میان خــوردن در کودک را تقویت و به آن پاداش دهند
وعدههای غذایی کودک محدود کنند زیرا احتماال بدین صورت که مواقعی که کودک با اشــتها غذا
میان وعدهها برای رفع گرســنگی کودک میتواند میخورد او را تحســین و پاداشی برایش در نظر
اشتهای او را برای صرف وعدههای اصلی از بین ببرند  .بگیرند  .گاهی برای اینکه کودک به فعالیت مورد
وی اضافه کرد  :یکی از راهکارهایی که والدین برای عالقه خود بپردازد برای او این شرط را تعیین کنید
رفع مشــکالت تغذیه ای کودک میتوانند انجام که فقط در صورتی که امروز مقدار معینی از غذا را
دهند این اســت که زمان صرف غذا را نشاط آور میل کند به خواستههایش خواهد رسید .

یافته

مصرف لیموترش چربی را از بین نمیبرد

یک مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشی همدان گفت:
هر چند مصرف لیمو ترش به میزان متعادل در برنامه
غذایی به افزایش سوخت و ساز کمک میکند ،اما
نباید تصور شــود که با خوردن آن چربیهای بدن
از بین میرود.بهــروز حاجیلو در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشت :اگرچه ممکن است بعد از خوردن لیمو
چربی را در دهان حس نکنیم اما چربی غذا با این
کار به هیچ وجه از بین نرفته و این عمل در دراز مدت
میتواند به مخاط دهان و دندان و لوله گوارش آسیب
بزند.حاجیلو بیان کرد :البته مصرف روزانه یک عدد
لیمو تازه به همــراه آب ،به دلیــل ویتامین  Cو
آنتیاکسیدانباالسیستمایمنیبدنراتقویتمیکند
ضمــن اینکه این ماده خــواص ضد باکتری و ضد

ویروسی دارد که باعث پیشگیری از سرماخوردگی
و بهبود آن میشــود.وی افزود :لیموترش میتواند
فعالیت مغز را تحریک کند و مانع خستگی باشد و
باعث رفع بوی بد دهان شده و حس تازگی را برای
شما ایجاد کند.وی اظهار داشت :لیموترش سمزدای
طبیعی است و اسید اوریک و سایر سموم در کبد
را از بین میبرد و باعث بهبود گردش خون شــده
و همچنین در متعادل کردن فشــار خون و هضم
بهترغذانقشموثریایفامیکند.حاجیلوخاطرنشان
کرد :لیموترش منبع خوبی از ویتامین  Bکمپلکس
و پیشســاز ویتامین  Aبوده و حــاوی ترکیبات
ضد کلســترول است و میتواند ســطح  LDLو
تری گلیسیرید را کاهش دهد.

نکته

کبد چرب حاملگی چیست؟
ِ

یک فوق تخصص بیماریهــای گوارش و کبد
دربــاره بروز کبد چرب در زنــان ،گفت :خانمها
بعد از سن یائســگی یعنی در سنین بین  ۴۵تا
 ۵۰ســالگی بیشــتر دچار کبد چرب میشوند.
البته مصرف داروهای استروژن در زمان یائسگی
میتواند از بروز کبد چرب جلوگیری کند ،اما باید
توجه کرد که مصرف مقادیر زیاد این هورمونها
نیز خود ســبب بروز کبد چرب میشــود .دکتر
موید علویان در گفتوگو با ایسنا ،افزود :متاسفانه
برخی ورزشکاران با مصرف هورمونها ،مکملها

و پروتئینهای بیش از حد مجاز دچار کبد چرب
شــدید و خطرناک میشــوند.علویان با اشاره به
وضعیت بروز کبد چرب در زنان حامله نیز گفت:
کبدچربِ حاملگییکحالتنادر،جدیوتهدیدکننده
زندگی اســت که در موارد نادر در سه ماهه سوم
بارداری رخ میدهد.وی با بیان اینکه البته احتمال
وقــوع کبد چرب حاملگی یــک در هر  ۱۰هزار
مورد اســت ،گفــت :این بیماری ممکن اســت
در حاملگیهــای اول ،دوقلویــی و جنین مذکر
رخ دهد .درمان این حالت ،ختم حاملگی است.

تازهها

تسریع احیای سلولهای خونی پس از شیمیدرمانی

محققان موفق به توسعه یک داروی جدید شدهاند
که جوانســازی و احیای ســلولهای بنیادی را
پــس از درمانهــای رایــج ســرطان از جمله
شیمیدرمانی ،پرتو درمانی و پیوند مغز استخوان
تســریع میکند.به گزارش ایرنا ،ایــن دارو یک
پروتئین به نام " "PTP-sigmaرا مهار میکند.
این پروتئین مانع از احیای ســلولهای بنیادی
میشود.سلولهای بنیادی تمام سلولهای ایمنی
و خونی را تولید میکنند؛ ولی پس از درمانهای
رایج سرطان از جمله شیمیدرمانی ،پرتودرمانی و
پیوند مغز استخوان ،این سلولها سرکوب میشوند
و مدت زمان زیادی طول میکشد تا شاخصهای
خونی بیمار به حد طبیعی برسد.مطالعات نشان
میدهد مهار پروتئیــن" " PTP-sigmaدر
ســلولهای بنیادی این فرآیند را تسریع میکند
و بهترین گزینه برای مهــار این پروتئین داروی
"  "DJ ۰۰۹اســت .ایــن دارو بهترین انتخاب

از میان  ۱۰۰کاندید ای دیگری اســت که برای
این امر درنظر گرفته شــده اســت.مراحل اولیه
این مطالعه در مدلهــای حیوانی موفقیت آمیز
گزارش شده است و در صورت توسعه و موفقیت
در آزمایشهای بالینی میتواند در بهبود ســریع
بیمارانی که شیمیدرمانی ،پیوند مغز استخوان یا
پرتودرمانی میشوند ،موثر باشد.

تخم کتان
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تخم کتان منبعی غنی از اسیدهای چرب امگا  3میباشد و برای درمان مشکالت مو از جمله موهای
نازک و شکننده ،بسیار موثر است .کاری که باید انجام دهید این است که سه قاشق تخم کتان را
در آب به مدت پنچ روز خیس کنید و سپس محلول بدست آمده را مستقیما با استفاده از پنبه بر
روی پوست سر خود بمالید .بگذارید این محلول به مدت  10دقیقه بر روی سرتان بماند و سپس
آن را با آب گرم بشویید .عالوه بر آن میتوانید تخم کتان آسیاب شده را برای افزایش رشد موها ،به
رژیم غذایی تان اضافه کنید.

آب پرتقال

آب پرتقال به خالص شدن از شوره و چربی پوست سر کمک میکند .شما میتوانید مخلوطی از
آب پرتقال و پوره سیب ( که با اندازه یکسان با یکدیگر مخلوط شده اند ) را یک مرتبه در هفته به
موهای خود بزنید .این مخلوط را به مدت نیم ساعت بر روی سر نگه داشته و سپس آن را بشویید.
روش دیگر این است که آب پرتقال و روغن زیتون را با مقدار مساوی مخلوط کنید .این مخلوط
را پیش از استفاده کمیگرم کرده و سپس بر روی موهای خود بمالید .آن را به مدت  30دقیقه بر
روی سر نگه داشته و سپس بشویید.

تقویت مو با چهار روش طبیعی
3

5

آووکادو

آووکادو منبع غنی از ویتامینهای آ ،ب و ای
است .به عالوه آووکادو برای مرطوب کردن
موها به طور طبیعی بســیار مناسب است.
ماساژ دادن پوست سر با پوره مخلوط موز و
آوکادو میتواند به رشد و ضخیم شدن موها
کمک کند .مخلوط تهیه شده را به مدت 30
دقیقه بر روی ســرتان بگذارید و سپس آن
را به خوبی بشویید و از نرم کننده مناسب
برای موهای خود اســتفاده کنید.بنابراین
شما میتوانید با استفاده از این محصوالت
طبیعی ،موهای خود را محکم تر و ضخیم تر
کرده و آنها را سالم نگه دارید.

1

مطمئنــا زیبایی مو به ظاهر کلی فــرد کمک میکند و تاثیر گذار اســت.به گزارش
سیمرغ ،البته به این معنی نیست که شما الزم باشد پول بسیاری برای خرید محصوالت
گران قیمــت یا انجام درمانهای پر هزینه بدهید .در واقع روشهای طبیعی بســیاری
وجود دارند که میتوانند به ضخیم شدن موهای شما کمک کنند .این روشهای طبیعی
بی خطر و ارزان تر هستند .این چند ترکیب طبیعی به شما برای داشتن موهایی ضخیم
تر و براق تر کمک میکنند:

آمله یا انگور هندی

برای تهیــه کردن یک معجــون برای مو
فقط کافی است که قاشق غذا خوری آمله
خشک شده را در دو قاشق غذا خوری روغن
نارگیل بجوشانید و مخلوط به دست آمده
را صاف کنید .ســپس پوست سر خود را با
این مخلوط ماســاژ داده و پس از یک روز
آن را بشویید .عالوه بر آن شما میتواند آب
را همراه با پودر آمله یا آمله خشــک شده
بجوشــانید و آن را بــر روی موهای خود
بمالید و پس از آن با آب بشویید .خاصیت
آنتی اکسیدانی ،ضد باکتریایی ،ضد التهاب و
ضد ریزش مو آمله ،موهای شما را ضخیم و
پر پشت میکند.

فواید رژیم غذایی مدیترانهای
رژیم غذایی مدیترانهای فقط شامل یک سری از
توصیههای غذایی نیست بلکه برای ارتقای سبک
زندگی ،به شکل یک قانون در میان مردم منطقه
مدیترانه در آمده است .شما میتوانید با پیروی از
این رژیم ،انواع غذاها را به شــرط رعایت تعادل،
بخورید .به گزارش ایسنا،رژیم غذایی مدیترانهای
شامل غذاهایی اســت که باید روزانه ،هفتگی یا
گه گاه بخورید .دانهها ،ماکارونی ،برنج و نان (روزانه
 ۳۰گرم نــان و بین  ۶۰تا  ۸۰گــرم ماکارونی و
برنج) ،میوهها و سبزیجات ( ۱۸۰-۱۲۰گرم میوه
و  ۱۵۰تا  ۲۰۰گرم ســبزیجات) ،آب (نیم لیتر)،

شیر و ماســت و روغن زیتون باید روزانه مصرف
شوند.در عوض ،ماهی ،گوشت بدون چربی ،گوشت
قرمز (یک وعــده در هفته) ،تخم مرغ ،حبوبات و
ســیب زمینی را میتوانید هفتگی بخورید .رژیم
غذایی مدیترانهای تاکید میکند که شیرینیها،
کیک ،آب نبات و شــکر را گه گاه مصرف کنید.
نقش درمانی این رژیم برای کاهش التهاب مزمن،
کاهش خطر ابتال به ســندرم متابولیک ،دیابت،
بیماریهای قلبی ،بیماریهای عصبی و سرطان
ثابت شده است .همچنین به گفته محققان ،این
نوع رژیم باعث افزایش کلســترول خوب یا همان

عامل مختل کننده حافظه و یادگیری
مطالعات جدید محققان نشان میدهد که میزان
کلسیم ،نقش مهمیدر عملکرد سلولهای خاص
در مغز دارد .به گزارش ایســنا ،با افزایش سن
حافظه انسان کاهش مییابد و یادگیری موارد
جدید در سن باال ســختتر میشود .بسیاری
از افراد تصور میکنند
علــت ایــن کاهــش
یادگیــری بــه دلیل
از بیــن رفتن تدریجی
ســلولهای مغــزی
اســت ،اما علت اصلی
آن کاهش ســلولهای
مغــزی نیســت.علت
این مــورد واکنش در
ســیناپسها است که
اتصاالتالکتروشیمیایی
بین سلولهای عصبی و
مولکولهای انتقالدهنده عصب در ایجاد شبکه
سیستم عصبی مرکزی است.پروفسور نیکهارتل
از گروه علوم اعصاب -روانشناسی و رفتار دانشگاه
لســتر میزان کلســیم موجود در هیپوکامپ،
بخشــی از مغز که در یادگیری و حافظه درگیر
است را مورد بررسی قرار داد .وی و همکارانش با

ایجاد یک ماده خاص موفق به سنجش کلسیم
در موشها شــدند.در این تحقیق با روشهای
خاص عملکردهای شناختی موشها در سنین
 18 ، 12 ، 6و  24ماهگی بررسی شد و توانایی
شناختی و سطح کلسیم پیشسیناپسی ارزیابی
شــد .در موشهــای
مســنتر فرآیندهــای
هموســتاتیک کــه
نگهدارنــده کلســیم
داخل ســلول اســت
در ســلولهای پیــش
سیناپسی در هیپوکامپ
ارزیابی شــدند.به طور
تجربی با افزایش سطح
کلسیم پیشسیناپسی
داخل ســلولی در مغز
موشهــای جــوان،
خواص سیناپســی تغییر میکنــد بهطوریکه
آنها مانند موشهای مســنتر رفتار میکردند.
کاهش کلسیم داخل سلولی در مغز موشهای
مسن نیز موجب جوانسازی سیناپسهای آنها
میشود.نتایج بیانگر روند معکوس این چرخه در
سیناپسها است.

 HDLمیشود و مانع از گرفتگی عروق میگردد.
رژیم غذایی مدیترانهای همچنین در پیشگیری و
درمان افسردگی نقش دارد .به طور کلی غذاهای
سالم تأثیر مثبتی بر شیمیمغز دارند .همچنین
آنتیاکســیدانها و مواد مغذی باکیفیتی که این
رژیم بر آنها تاکیــد دارد ،نقش مهمیدر افزایش
طول عمر دارد .پیروی از این رژیم از تخریب سلولی
و افت عملکرد شناختی مرتبط با پیری جلوگیری
میکند.رژیم مدیترانهای کم کالری و متنوع است.
اگر آن را با ورزش منظم ترکیب کنید ،میتوانید
به ســرعت بــه وزن ایدهآلتان نزدیک شــوید.

بر خالف رژیمهای غذایی معجزهآســا! ،این رژیم
به افراد کمک میکند کــه بدون تحمل عوارض
جانبی به وزن ایدهآل برسند.پیروی از رژیم غذایی
مدیترانهای از آنجا که بر پایه غذاهای تازه و فصلی
اســت ،منجر به استفاده صحیح از منابع طبیعی
شده و به سالمت محیط زیست کمک میکند.

دستگاه تحریک بویایی توسط محققان ایرانی تولید شد
مسئول تیم سازنده دستگاه تحریک بویایی گفت:
دســتگاه اولفکتومتر یا تحریک بویایی با تالش
حدود یکساله جمعی از محققان مرکز تحقیقات
گوش ،حلق ،بینی و ســرو گردن دانشگاه علوم
پزشــکی ایران طراحی و تولید شــد.آرش زارع
صادقی در گفت و گو با
ایرنا افزود :با استفاده از
دستگاه تحریک بویایی
منطبــق با دســتگاه
ام آر آی ،میتوان افرادی
که دارای حس بویایی
هســتند و آنهایی که
نیســتند را مشخص
کرد .وی با اشــاره به
اینکه در این روش فرد
در دســتگاه ام آر آی
قرار گرفته و از طریق
ماسک رایحهها را استشمام میکند ،گفت :در این
زمان ،تصویربرداری از مغز آغاز میشود و سپس
در بررســی تصاویر مشخص میشــود که کدام
نواحی مغز نســبت به رایحه خاصی فعال است.
صادقی افزود :در برخی مواقع افراد حس بویایی
دارند ،اما نمیتوانند آنها را از هم تمیز دهند که

این موضوع هم از طریق این دســتگاه بومیقابل
تشــخیص اســت.وی گفت :ما پمپی برای این
دستگاه تعبیه کردیم که از طریق فلیتر ،هوای اتاق
را عاری از رایحه میکند .همچنین در این دستگاه
بطریهایی تعبیه شده که رایحههای مختلف را در
خود نگهداری میکند
تا امــکان تحریک مغز
توسط رایحه مختلف
میسر باشــد.صادقی
گفت :به وسیله واحد
کنترل این دستگاه ،به
مدت دلخواه رایحهای
ماننــد اکالیپتوس به
مشــام فرد میرسد و
مدتی ایــن کار قطع
میشــود و دوبــاره به
مدت معینی رایحه رز
به مشــام این فرد میرسد و سپس بررسیهای
الزم بر روی مغز افراد برای تشــخیص شدت و
میزان حس بویایی انجام میشود.وی گفت :مشابه
خارجی خیلی گرانتر از نمونه داخلی اســت و
این دســتگاه با کارایی مشابه خارجی و با قیمت
مناسبتر در اختیار کاربران قرار میگیرد.

برخی داروهای پوکی استخوان خطر مرگ زودرس را کاهش میدهند
اســتخوانها از فیبرهای کالژن و مواد معدنی تشکیل شدهاند .به
گزارش ایرنا ،از بدو تولد تا اوایل  ۲۰سالگی ،سلولهای استخوانی
با جذب مواد مغذی و معدنی رشــد میکنند و متراکم میشوند.
معموال اوج تراکم استخوانها در  ۲۰سالگی است .رشد و توسعه
اســتخوانها تا حدود  ۲۵سالگی ادامه دارد و پس از آن به ندرت
کاهــش مییابــد .پس از  ۴۵ســالگی و با افزایش ســن ،تراکم
اســتخوانها به تدریج کاهش مییابد و کلســیم الزم برای بدن
از ذخیره اســتخوانها تامین میشود .اگر میزان برداشت کلسیم
از اســتخوان زیاد شود ،استخوانها اصطالحا متخلخل میشوند و
فرد به پوکی استخوان مبتال میشود .در این حالت استخوانها به
تدریج جرم و تراکم خود را از دســت میدهند و بسیار حساس و
شکننده میشــوند .پوکی استخوان در زنان شیوع بیشتری دارد؛
گرچه در مردان هم دیده میشــود.مطالعات اخیر محققان نشان
میدهد برخی از داروهای درمان پوکی استخوان نرخ مرگ و میر
زودرس را بــه میزان قابل توجهــی کاهش میدهند.این مطالعه

نشــان میدهد داروهایی مانند آلندرونیــت ()alendronate
که از گروه بیسفســفونات اســت و برای درمان پوکی استخوان

تجویز میشود ،خطر مرگ زودرس را  ۳۴درصد کاهش میدهد.
برای این بیماران معموال داروی ریزدرونیت نیز تجویز میشود که
چنین اثری ندارد.بیسفسفونات گروهی از داروها هستند که مانع
از دست دادن توده استخوانی میشوند.در این مطالعه آمده است
با وجودی که ایــن داروها تاثیر قابل مالحظهای در درمان پوکی
اســتخوان دارند و مانع از بین رفتن تراکم اســتخوانی میشوند،
اکثر بیماران به آن بیتوجهاند و داروها را به صورت منظم مصرف
نمیکنند.کاهش تراکم اســتخوانها با افزایش سن کامال طبیعی
اســت ولی برخی عوامــل از قبیل کم تحرکی ،عدم اســتفاده از
مــواد حاوی کلســیم ،کاهــش ویتامیــن  Dدر بــدن ،ابتال به
بیماریهای خاص مانند سرطان ،استفاده از داروهای استروئیدی،
یائســگی زودرس (کمتر از  ۴۵سال) ،استعمال دخانیات ،کاهش
اســتروژن در بدن و شرایط پزشکی خاص مانند پرکاری تیروئید،
بیماری ســلیاک ،نارســایی مزمن کلیه و آرتریت این فرآیند را
تسریع میکند.

