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تــازهها

مشکالت اداراری بر سالمت شما تاثیر میگذارد
شماری از مشکالت سالمتی میتوانند ادرار کردن را
سخت سازند یا مانع خروج ادرار شما شوند .بعضی
از این مشکالت جزئی و بعضی از آنها خطرناک
هستند .اگر با تغییراتی در ادرار کردن خود مواجه
شدید ،مخصوصا اگر تغییرات به وجود آمده زندگی
روزانه شما را تحت تاثیر قرار دادهاند با پزشک خود
تماس برقرار کنید .بهطورکلی ،اگر با هر یک از عالئم
زیر مواجه شدید فورا به پزشک مراجعه کنید:
• درد شدید همراه باحالت تهوع و استفراغ یا تب
و سردی
• خون در ادرار
• عدم توانایی در ادرار کردن
با توجه به این مقدمه در ادامه به دالیل مرسومی
میپردازیم که باعث بروز مشکالتی در ادرار کردن
میشوند.

کار کنند ،قند وارد ادرار شما میشود و همراه خود
مایعات دیگر بدن را نیز وارد ادرار میکند .و هر چه
بیشتر ادرار کنید تشنهتر میشوید .درنتیجه ،مجبور
بهنوشیدنمایعاتبیشترمیشوید.وهمینامرباعث
میشود که بیشتر ادرار کنید.
بیماریهایمقاربتی
بعضی از بیماریهای مقاربتی همچون کالمیدیا
( ،)Chlamydiaسوزاک ( )Gonorrheaو
تریکوموناس ( )Trichomoniasisمیتوانند
موجب درد به هنگام دفع ادرار شوند.

تـازههـا

پـرهیـز از مصـرف
نوشیـدنیهاییکـه
بیخـوابـی میآورد
به گفته محققان ،میتوان با اجتناب از
مصرف برخی نوشیدنیها با بی خوابی
مقابله کرد.
بنیاد ملی خواب آمریکا به منظور پرهیز
از بیخوابی حذف برخی نوشیدنیها را
از رژیم غذایی توصیه میکند:
کافئین :یک فنجان قهوه میتواند
بالفاصله بعد از  ۱۵دقیقه نوشیدن تاثیری
محرک ایجاد کند .و میتواند در حدود
شش ساعت بعد بر الگوی خواب شما
تاثیر گذارد .از اینرو توقع نداشته باشید با
نوشیدن قهوه ساعت  ۴بعدازظهر ،ساعت
 ۹شب خوابتان ببرد.
الکل :مصرف الکل موجب ایجاد حس
خواب آلودگی میشود و با تاثیر بر مواد
شیمیایی بدن ،ریتم خواب را برهم می زند.
نوشابه گازدار :کربنات سدیم میتواند
موجب نفخ و فشار معده شده و در نهایت
سوزش دل ایجاد شود .این نوشیدنیها
موجب بیدار ماندن شما در طول شب
مب شود.
MedicalNews

سنگهایکلیه
سنگها کلیه به چیزهای کوچک و سفتی گفته
میشود که درون کلیهها و از مواد معدنی ساخته
میشوند.وقتیکهیکسنگکلیهواردمجاریاداری
شما میشود دچار مشکالت ادراری همچون موارد
زیر میشوید:
• درد شدید در پهلوها یا کمر
• درد به هنگام ادرار کردن
• ادرار صورتی ،قرمز یا قهوهایرنگ
• ادرار کدر
• ادرار بسیار بد بو
• نیاز مکرر به ادرار
• خارج شدن مقدار کمی از ادرار

چرا با ادرارکردن مشکل دارم

بیاختیاری ادرار
اگر ادرار از شما نشت میکند و احساس میکنید
که قادر به کنترل مثانه خود نیستید ،احتماال دچار
بیاختیاری ادرار ( )Urinary Incontinence;UIهستید.
بیاختیاری ادرار انواع مختلفی دارد که به آنها اشاره میکنیم:
• بیاختیاری استرسی .این بیاختیاری زمانی رخ میدهد
که عضلههای حفظکننده ادرار ضعیف میشوند .و همین
امر باعث میشود که به هنگام تمرین ،پیادهروی ،خم شدن،
سرفه کردن یا بلند کردن یکچیز سنگین ادرار شما نشت
کند یا خارج شود.
• مثانه بیشازحد فعال .در این وضعیت مغز شما به مثانه شما
میگوید که مثانه را تخلیه کند درحالیکه نیاز آنچنانی به
این کار نیست .این امر باعث میشود که ناگهان احساس
نیاز به دفع ادرار در شما شکل بگیرد و بهدفعات بیشتری
به توالت بروید.
• بیاختیاری سرریزی .اینبیاختیاری زمانی رخ میدهد که
بدن شما بیشتر از حد ذخیرهسازی مثانه ادرار تولید میکند.
عالوه بر این ،این بیاختیاری میتواند به این دلیل رخ دهد
که مثانه شما قادر به تخلیه مناسب ادرار نیست ،درنتیجه مثانه
پر میشود و ادرار نشت میکند.
بیاختیاری ادراری هم در مردها و هم در زنها رخ میدهد.
پروستات بزرگشده یا سرطان پروستات از دالیل رخ دادن
این مشکل در مردها هستند .در زنها عواملی همچون
بارداری ،تولد کودک ،یائسگی و هیسترکتومی (برداشتن

رحم از طریق عمل جراحی) میتوانند موجب بیاختیاری
ادراری شوند .هم در مردها و هم در زنها بیاختیاری ادراری
با باال رفتن سن مرسومتر میشود .باگذشت زمان توانایی
عضله مثانه شما در نگهداشتن ادرار کمتر میشود .چاقی نیز
میتواند منجر به بیاختیاری ادراری شود .وزن زیادی روی
مثانه شما فشار وارد میکند .چنین چیزی میتواند پیش از
پر شدن مثانه شما احساس نیاز به ادرار را به وجود آورد.
عفونت دستگاه ادراری
وقتیکه باکتریها وارد یکی از بخشهای دستگاه اداری
شما (مثانه ،مجاری ادرار و کلیهها) میشوند ،دچار عفونت
دستگاه ادراری میشوید .وقتیکه دچار عفونت ادراری
هستید،بههنگامادرارکردناحساسسوزشمیکنید.عالوه
بر این ،احساس نیاز به دفع ادرار در شما بیشتر میشود .عالوه
بر این ،میل به دفع ادرار فورا به سراغ شما میآید و وقتیکه به
توالت میروید ادرار اندکی از شما خارج میشود.
مشکالتپروستات
پروستات یک غده است که بخشی از دستگاه تولیدمثل مرد
است .این غده درست زیر مثانه قرار دارد .این غده مجاری
ادراری را احاطه میکند .بیماریهای خاصی که پروستات

را تحت تاثیر قرار میدهند میتوانند منجر به مشکالتی در
ادرار کردن شوند .مشکالت پروستات که میتوانند باعث
بروز مشکالتی در ادرار کردن شوند شامل موارد زیر هستند:
• پروستات بزرگشده :پروستات بزرگشده معروف به
هایپرپالزی خوش خیم پروستات (Benign Prostatic
 )Hyperplasis;BPHاست .در صورت ابتال به این بیماری
باید غالبا منجمله در طول شب به توالت بروید .حتی ممکن
است که ادرار از شما نشت کند و ممکن است در خارج شدن
ادرار دچار مشکل باشید یا جریان خارج شدن ادرار در شما
ضعیفباشد.
• پروستاتیت .به التهاب درون یا اطراف پروستات
پروستاتیت میگویند .پروستاتیت میتواند موجب درد در
طول و بعد از ادرار کردن شود .حتی ممکن است که احساس
نیاز بیشتری به دفع ادرار پیدا کنید و در نگهداشتن ادرار خود
دچار مشکل شوید.
دیابت
افراد مبتالبه دیابت نیز مجبورند غالبا به توالت بروند.
وقتیکه دیابت دارید ،قند در جریان خون شما انباشت
میشود .کلیههای شما باید سختتر کار کنند تا قند اضافی
را از بین ببرند .وقتیکه کلیههای شما نمیتوانند بهسرعت

انسداد
بیماریهای مختلفی میتوانند موجب انسداد در مجاری
ادرارودرنتیجهسختشدنخروجادرارشوند.عالوهبراین،
انسداد مجاری ادراری میتواند موجب خون در ادرار شود.
انسداد مجاری اداری میتواند به دالیل زیر به وجود آید:
• یک سنگ کلیه در کلیه ،مثانه یا مجاری ادرار
• مشکالت مادرزادی که نحوه کار دستگاه ادراری شمارا
تحت تاثیر قرار می هند.
• یبوست شدید
• آندومتریوز ( :)Endometriosisبیماری مربوط به زنان که
به معنی رشد بافت داخلی رحم درجایی خارج از رحم است.
• تومورها (سرطانی یا غیر سرطانی)

در دوران بارداری ،جنین بسیاری از ذخائر بدن مادر را مصرف
میکند و اگر مادر در دوران شیردهی تغذیه نامناسبی داشته
باشد ،به مرور قوایش تحلیل میرود .دوره شیردهی دورهای
است که مادر باید تغذی ه سالم و مناسبی داشته باشد .اگر رژیم
غذایی نامناسب باشد بدن مجبور میشود که مواد مغذی
الزم برای نوزاد را از ذخایر بدن مادر برداشت کند .محققان
مصرف مواد خوراکی زیر را به مادران شیرده توصیه میکنند.
 ماهی :ماهیهای چرب مانند ماهی قزل آال ،غذای عالی
برای دوره شیردهی هستند ،زیرا حاوی نوعی چربی به نام
 DHAاست که برای رشد سیستم عصبی کودک ضروری
است .همچنین مصرف ماهیهای چرب میتواند به بهبود
خلق و خوی تازه مادر کمک کنند .این مسئله بخصوص
پس از زایمان ،که  ۱۰تا  ۱۵درصد زنان میتوانند دچار

با روزنامه سپیــــد
در تلگــــرام همراه شوید
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فـوایـدتـرکیـبعسـلوآبلیمـو
ترکیب جادویی عسل و آبلیمو دارای خواص متعددی فراتر از
چربی سوزی و تسریع روند کاهش وزن است.
بهبود روند هضم :هر دو عسل و لیمو توانایی تمیز کردن روده
بزرگ و خارج کردن مواد غذایی هضم نشده ،سلول های روده و
دیگر سموم را از بدن دارند .هضم آهسته و متابولیسم ُکند می تواند
به افزایش وزن کمک کند.
اما داشتن یک سیستم گوارش خوب می تواند به طور موثر به شما
کمک کند چربی اضافی را از بین ببرید ،و مطمئن شوید که برنامه
کاهش وزن شما موفق خواهد بود.
پیشگیری از یبوست :هیچ چیز به اندازه آب گرم همراه با عسل
و آبلیمو به مقابله با یبوست کمک نمی کند .یبوست نه تنها منجر
به اضافه وزن می شود بلکه سندرم روده تحریک پذیر و دیگر
مشکالت گوارشی نیز می توانند به طور قابل توجهی بر وزن فرد
تاثیر گذارند .وانگهی معموال افراد چاق یا دارای اضافه وزن از
یبوست شکایت دارند.
کمک به پاکسازی کبد :این حقیقت انکارناپذیر است که کبد
سالم کلید سالمت بلندمدت و حفظ وزن ایده آل بدن است .کبد
عضو اصلی بدن است که به تصفیه بدن کمک کرده و از اینرو
پاکسازی و عملکرد مناسب آن حائز اهمیت است .وانگهی کبد
عضو اصلی مسئول حفظ فرآیند هضم و کالریسوزی است.
حفظ پاکی و سالمت پوست :فواید عسل و آبلیمو متعدد است.
عالوه بر موارد فوق ،این ترکیب موجب تمیزی و درخشش طبیعی
پوست می شود چراکه عملکرد پاکسازی آن موجب حذف مواد
سمی و سایر ضایعات بدن می شود .بدین ترتیب از بروز آکنه و سایر
مشکالت پوستی پیشگیری می شود.
WebMD

مصطفی صداقت رستمی
WebMD

مواد خوراکی مفید برای افزایش شیر مادران را بشناسید

افسردگی پس از زایمان شوند ،حائز اهمیت است .با این
حال ،کارشناسان توصیه میکنند زنان در طول شیردهی به
اندازه مناسب از این ماهی مصرف کنند ،زیرا ماهی میتواند
مقادیر زیادی جیوه داشته باشد و از طریق شیر مادر به نوزاد
منتقل شود .برخی از ماهیها مانند ماهی تن و شمشیرماهی
دارای مقادیر باالتری جیوه نسبت به سایر ماهیها هستند،
بنابراین بهتر است از مصرف آنها اجتناب شود.
 تخم مرغ :اگر ماهی دوست ندارید ،میتوانید DHA
را از تخم مرغهای غنی شده با  DHAدریافت کنید .تخم
مرغهای امگا  ۳توسط مرغهای تولید میشوند که با رژیم
غذایی حاوی دانه کتان تغذیه شدهاند .هنگامی که جوجهها
کتان را هضم میکنند ،برخی از اجزاء به شکل  DHAتجزیه
میشوند و سپس به زرده منتقل میشوند .از اینرو فقط
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خوردن سفیده تخم مرغ احتماال اثر مشابهی نخواهد داشت.
 سبزیجات برگ سبز و لوبیا :اگرچه اسید فولیک
برای زنان در دوران بارداری بسیار مهم است زیرا میتواند
از بروز نقایص مادرزادی پیشگیری کند ،اما در دوره شیردهی
هم مهم است چراکه میتواند به تشکیل سلولهای جدید
در زنان کمک کند .زنان میتوانند با مصرف سبزیجات
برگ سبز ،مانند اسفناج یا لوبیا ،اسید فولیک را در رژیم
غذایی خود بگنجانند.
 شیر :اگرچه گفته «برای تولید شیر ،شیر بنوشید» ممکن
است کامال درست نباشد ،اما شیر منبع عالی کلسیم است و
مادران شیرده بسیار به آن نیاز دارند .به گفته محققان ،زنان
هنگام شیردهی بین  ۳تا  ۵درصد از تراکم استخوان خود
از دست میدهند ،زیرا بیشتر کلسیم بدن صرف کمک به
رشد نوزاد میشود .اگرچه این کاهش تراکم استخوان در
زنان بهبود خواهد یافت ،اما افزودن کلسیم به رژیم غذایی
ممکن است به روند بازسازی کمک کند.
 آب :مادران شیرده در مقایسه با اکثر زنان در معرض
ریسک کم آبی قرار دارند .تولید شیر ممکن است موجب
بی آبی شدید زنان شود ،و عدم نوشیدن آب کافی میتواند
باعث شود که شیر کافی در زنان تولید نشود .درحالیکه
زنان مجبور نیستند آب زیادی بنوشند ،زیرا آبمیوه و شیر
نیز توانایی آبرسانی خوبی دارند ،اما کارشناسان توصیه
میکنند که مادران شیرده در مورد نوشیدنیهای کافئین دار
محتاط باشند ،زیرا میتواند بر خواب نوزاد تاثیر بگذارد.

تــازهها

مضـراتتغـذیـه
کودکان زیر یک سال با شیرگـاو
با وجود خواص متعدد شیرگاو و وجود سالمترین نوع کلسیم در آن ،این
نوشیدنی مغذی برای کودکان زیر یک سال توصیه نمیشود .مطالعات
نشان میدهد پروتئین موجود در شیر گاو دلیل نامناسب بودن این
نوشیدنی برای اطفال است چراکه آنها توانایی تحمل آن را ندارند .تغذیه
نوزاد با شیرگاو قبل از یک سالگی موجب بروز بیماریهای آلرژیک در
آنان میشود .گفته میشود کودکانی که با شیر مادرشان تغذیه نمیشوند
نیاز به یک جایگزین مغذی دارند .اما متخصصان اطفال عنوان میکنند
که اگر نوزاد در سنین ابتدایی با شیرگاو تغذیه شود ،بعدها با میزان باالی
کمبود آهن و در نتیجه با آنمی (کم خونی) مواجه خواهد بود .همچنین
به گفته محققان ،شیر گاو ممکن است به کلیه نارس نوزاد فشار آورده و
مشکالتی هم در روند هضم ایجاد کند.محققان عنوان میکنند در نتیجه
یک یا چند پروتئین موجود در شیر گاو ،واکنش نامطلوب سیستم ایمنی
بدن نوزاد موجب بروز آلرژی میشود .این عالئم مختلف بوده و بر
بسیاری اعضای بدن نظیر پوست ،سیستم گوارش یا مجاری تنفسی تاثیر
گذاشته و احتماال موجب خارش پوست ،اگزما ،حالت تهوع ،اسهال،
قولنج روده ،خس خس سینه یا گریه بیش از اندازه زیاد میشود .در سطح
جهان میزان شیوع آلرژی به شیرگاو  ۳تا  ۵درصد است.
ScienceDaily
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