سال بیست ویکم شماره 6111
دوشنبه  7دی1394

editorial@iran-newspaper.com

www.iran-newspaper.com

تأثير ويتامين D
در سالمت قلب

استفاده از فناوري نانو
در كرمهاي ضد آفتاب

نگران کاهش وزن در اوايل بارداري نباشيد!

طبق مطالعه اخير پزشکان ،کمبود
ويتامين  Dبا ب��روز بيماريهاي عروق
قلب��ي ،حمالت قلبي و س��کته مرتبط
است.به گزارش مهر ،محققان مؤسسه
قلب در سالت ليک س��يتي ايالت يوتا
امري��کا ،در پژوهشه��اي اخي��ر خود
دريافتند افرادي که سطح ميزان ويتامين  Dشان باالتر از مقدار  ۱۵نانوگرم به
ازاي هر ميلي ليتر باشد ،در مقابل مشکالت قلبي مصون هستند«.برنت مولزت»،
عضو تيم تحقيق ،در اين باره ميگويد« :برخي محققان معتقدند که هر مقداري
باالتر از ميزان  ۱۵نانوگرم ميتواند سطح ايمن محسوب شود ،اما اين مسأله هنوز
به اثبات نرسيده است .حتي اگر ميزان  ۱۵نانوگرم سطح ايمن باشد هنوز از هر
 ۱۰نفر ،يک نفر با کمبود ويتامين  Dمواجه است که درصد بااليي از جمعيت را
تشکيل ميدهد».ويتامين  Dداراي مزاياي ديگري هم براي سالمت است و در
مبارزه با سرطان ،ام اس ،آسم و ديابت نوع ۲نقش مهمي ايفا ميکند.

ســالمتو زیــبایی

زنان بايد در طول دوران بارداري براي حفظ س�لامتي خود و جنين تغذيه مناس��بي
داش��ته باش��ند اما کاهش وزن زنان در اوايل بارداري طبيعي است و جاي نگراني وجود
ندارد.
توگو با «ايران» با اش��اره به
دکت�ر آناهيتا انزوايي متخصص زنان و زايمان در گف 
اينکه داش��تن تغذيه مناسب در زمان بارداري بسيار حائز اهميت است ،ميگويد :وجود
حالت تهوع در  3ماه اول دوران بارداري طبيعي اس��ت و حتي ممکن اس��ت اين افراد به علت اين عارضه 1تا  2کيلو کاهش وزن نيز
داشته باشند.
وي اظهار ميکند :زنان ممکن است در اوايل دوران بارداري خود دچار کاهش اشتها ،حالت تهوع و استفراغ شوند ،بنابراين وجود اين
حاالت در آنها ميتواند موجب کاهش وزن شان شود.
دکتر انزوايي با تأکيد بر اينکه کاهش وزن در هفتههاي آخر بارداري طبيعي نيست و نياز به بررسي پزشک متخصص دارد ،تصريح
ميکند :پس از گذش��ت دوران اوايل بارداري وزن اين افراد به صورت تدريجي افزايش مييابد اما امکان تش��ديد حالت تهوع در هنگام
گرسنگي افراد در ميان وعدههاي مختلف غذايي وجود دارد بنابراين اين زنان نبايد وعدههاي غذايي طوالني مدت داشته باشند.
اين متخصص زنان و زايمان در خاتمه خاطرنشان ميکند :کيفيت مواد غذايي که زنان در دوران بارداري مصرف ميکنند بسيار حائز
اهميت است بنابراين کيفيت غذاهاي مصرفي مهم تر از کميت آنها است.

محققان در حال توسعه كرمهاي
ضد آفتابي هستند كه در آن از فناوري
نانو استفاده شده است.به گزارش ايرنا
از ساينس ،كرمهاي ضدآفتاب كنوني
حاوي تركيباتي هس��تند كه اش��عه
ماوراي بنفش مضر خورشيد را فيلتر
ميكنند؛ ولي زماني كه اين تركيبات از طريق پوس��ت جذب ش��ده و وارد
جريان خون ميش��وند ،عوارض جانبي به همراه دارند ،از جمله قرارگرفتن
فيلترهاي اشعه  UVدر برابر نور خورشيد ،ميتواند سبب آسيب به سلولها،
بافتها و پروتئين  DNAو نيز تشكيل تومور شود .محققان دانشگاه ييل
براي حل اين مشكل چارهاي انديشيدهاند و دارورساني با استفاده از فناوري
نانو و ويژگيهاي مولكولي و سلولي پوست را تركيب كردهاند .در اين روش ،با
استفاده از نانوذراتي كه خاصيت چسبندگي دارند ،تركيبات فيلتركنندهUV
به سطح پوست ميچسبند و وارد بدن نميشوند.

تومورها در چشم هم
جا خوش ميكنند

نکته

دكتر مسعود ناصريپور
فوق تخصص آنکولوژی چشم

درمان تومورها بستگي
به ضخامت و محل
قرارگيري آنها دارد.
در مواقعي كه اندازه
تومور كوچك باشد
و در مراحل اوليه
تشخيص داده شود
ميتوان اين تومورها
را به كمك نوعي از
ليزر ،درمان كرد

توموره��ا تودهه��اي غيرطبيع��ي هس��تند ك��ه در
قس��متهاي مختل��ف بدن ايج��اد ش��ده و اندامها را
درگير ميكنند .گاهي اين تومورها بدخيم هس��تند و
گاه��ي معاينات بيانگر خوش خيم بودن اين ميهمانان
ناخوان��ده خواهد بود .تومورها ميتوانند همه اندامهاي
بدن مانند چش��م را گرفتار كرده ،بيمار را با مشكالت
بس��ياري مواجه كنند .از اينرو آش��نايي با نشانههاي
آن در مراجعه و تش��خيص بموقع مؤثر خواهد بود .در
حقيقت درمان تومورها نيز مانند بسياري از بيماريها
با تش��خيص بموقع بس��يار كم هزينهتر و در عين حال
كم دردتر و آسانتر خواهد بود.
ي��ك فوق تخصص آنكولوژي چش��م در گفتوگو با
«ايران» درباره يكي از ش��ايعترين تومورهاي چش��مي
ميگويد :شايعترين تومور داخل چشمي در بزرگساالن
«مالنوم مشيميه» است كه از سلولهاي رنگدانه چشم
منشأ ميگيرد .هر چند مالنوما عمدتاً در پوست ايجاد
ميش��ود ولي در  10تا  15درصد موارد ممكن اس��ت،
اين تومورها در چشم هم مشاهده شوند.
دكتر مسعود ناصريپور با تأكيد بر اينكه اين دسته
از تومورها ميتوانند از قسمتهاي مختلف چشم منشأ
بگيرن��د ،ميافزايد :اين تومور معم��والً ،عالئم مختلفي
ب��راي بيمار ايجاد ميكند كه اين عالئم ممكن اس��ت
ب��ه صورت تاري دي��د ،نقص ميدان بينايي واحس��اس
جرقههاي نوراني در جلوي چشم مشاهده شود.
به گفته دبير علمي بيست و پنجمين كنگره انجمن
چش��م پزشكي ايران ،يك س��وم بيماران ممكن است،
هي��چ عالئمي را ذك��ر نكنند و به ط��ور تصادفي و در
هنگام معاينه چشم ،بيماري آنان تشخيص داده شود.
دكت��ر ناصريپ��ور با اش��اره به روشه��اي درماني
تومور داخل چش��مي خاطرنش��ان ميكند :درمان اين
تومورها بس��تگي به ضخامت
و مح��ل قرارگيري آنها دارد.
در مواقعي كه ان��دازه تومور
كوچ��ك باش��د و در مراحل
اوليه تش��خيص داده ش��ود
ميت��وان اين توموره��ا را به
كمك نوع��ي از ليزر ،درمان
ك��رد .در مواقعي ك��ه اندازه
تومور متوسط باشد ،ميتوان
از پالكه��اي رادي��و اكتي��و
براي درمان استفاده كرد كه
ش��ايعترين پالكهاي به كار گرفته ش��ده ،پالكهاي
ي��د و پالكهاي «روتينيوم» هس��تند .در مواردي هم
با برداش��تن تومور در آن ناحيه ،نسبت به درمان اقدام
ميشود.
اين فوق تخصص آنكولوژي چش��م در ادامه تصريح
ميكند :متأسفانه در برخي موارد مشاهده ميشود كه
تومور به اندازهاي بزرگ شده است كه به اين شيوههاي
درمان��ي پاس��خ نميده��د ،در چنين ش��رايطي براي
جلوگيري از انتش��ار تومور در نواحي خارج چش��مي،
ممكن اس��ت به تخليه چش��م و كارگ��ذاري پروتز نياز
باشد.
دكت��ر ناصريپور با تأكيد بر اينك��ه اين تومور جزو
تومورهاي بدخيم محسوب ميشود ،عنوان ميكند :اين
تومور بدخيم ميتواند به ساير نقاط بدن نيز انتشاريابد
كه شايعترين محل انتشار آن كبد است.
دبير علمي بيس��ت و پنجمين كنگره انجمن چشم
پزش��كي ايران در خاتمه تصريح ميكند :انتشار تومور
مالنوم مش��يميه به كبد ،با انجام تس��تهاي كبدي و
سونوگرافي كبد مورد بررسي قرار ميگيرد.
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ضــــربان

با وجود پديده وارونگي هوا در فصل سرما متأسفانه اين روزها شاهد آلودگي هوا  ،خيلي بيشتر از حد استاندارد
هس��تيم .با خوردن ميوهها و س��بزيهاي تازه و كمتر مصرف كردن فس��ت فودها و غذاهاي آماده ،ميتوانيم از
خودمان تا حدودي دربرابر اين پديده مواظبت كنيم ،يكي از ميوههايي كه خوردن آن در ايام تشديد آلودگي هوا
توصيه ميشود ،سيب است .به كساني كه در شهرهاي صنعتي و آلوده زندگي ميكنند ،توصيه ميشود عالوه بر
سیب روزانه حداقل دو ليوان شير بنوشند ۴۰۰ ،گرم سبزي و ميوه تازه در طول روز مصرف كنند و غالت سبوس
دار را در برنامه غذايي خود بگنجانند.

غذاهاي شادي بخش را بشناسيم

ديابت و بيماري قلبي از عوارض
ناباروري در مردان

مراقبت

پيشبين��ي و تصور عطر و طعم غذا در
طاهره اسدي
ذهن باعث ميش��ود لذت بيشتري از غذا
خوردن ببريد .وقتي غذا ميخوريد عطر تند
<كاري> را در فض��اي دهان تصور ميكنيد
مــــهارت
يا لغزش ش��يرين و ابريش��مي بس��تني را
ســـالمت
روي زبان حس ميكنيد ،عطر و طعم كره
موجود در ذرت ب��و داده را در فضاي ذهن
خود تجس��م ميكنيد ،اين تصورات شما باعث ايجاد تغييرات شيميايي
در مغز ش��ده و دوپامين ترشح ميشود و در فضاي مغز حس خوشايند
و شادي بخشي ايجاد ميكند .الكس كرب محقق و فوق دكترا در علوم
اعصاب ميگويد :افزايش ترشح هورمون دوپامين باعث ميشود خوردن
غذا برايتان ش��ادي بخشتر باشد .وقتي غذا را بو ميكنيد و از بوي آن
لذت ميبريد به ترشح دوپامين درمغز كمك خواهيد كرد .طبق تحقيقات
اين دانش��مند عالوه بر تصور بو و طعم خوشايند غذاها ،دستهاي از مواد
غذايي ميتوانند باعث ايجاد احس��اس شادي در انسان شوند .در واقع با
مصرف اين خوراكيها دوپامين موجود در خون افزايش يافته و احساس
نش��اط و شادي را تجربه ميكنيد .اين محقق با اشاره به تعدادي از اين
خوراكيها به تشريح عملكرد آنها در بدن انسان ميپردازد:
ëëويتامينهاي گروه ب
پايين آمدن س��طح ويتامينهاي ب  12منجر به كاهش سروتونين
و دوپامي��ن در خون ميش��ود و كاهش اين دو م��اده در خون منجر به
افس��ردگي شخص ميش��ود ،مغز براي توليد اين مواد شيميايي نياز به
ويتامي��ن ب  12دارد بنابراين قرار دادن اين غذاها در رژيم غذايي براي
جلوگيري از افسردگي ضروري به نظر ميرسد .مصرف غذاهاي دريايي
مثل قزل آال و ماهي آزاد ،همچنين گوشت گاو ،مرغ ،محصوالت لبني و
غالت غني ش��ده ويتامين ب مورد نياز بدن را تأمين ميكند و در گروه
غذاهاي شادي بخش جايگاه چشمگيري دارند.
ëëقهوه
نوشيدن يك فنجان قهوه با شكر كم ،ميزان دوپامين و كافئين خون
را در عرض  30ثانيه افزايش ميدهد .اگر اين نوشيدن با تصور و بوييدن
قهوه همراه باشد نقش بسزايي در ترشح دو پامين خواهد داشت .احتمال
افسردگي يا عادات تخديري در كساني كه روزانه بيش از  4فنجان قهوه
مينوشند ،كم و در حدود  20درصد است.
ëëتربچه
شايد تعجب كنيد اگر بدانيد كه تربچه هم ميتواند در ترشح دوپامين
در خون مؤثر باشد .مخصوصاً تربچههايي كه كمي تندتر هستند.

ëëانار
اين ميوه بستهبندي شده پر دانه خواص زيادي دارد .نتايج تحقيقات
نش��ان داده اگر مدت دوهفته بهصورت مرت��ب از دانهها و آب اين ميوه
اس��تفاده كنيد براحتي ميتوانيد با فش��ار خون ،اضطراب و افس��ردگي
خداحافظي كنيد.
ëëقارچ
قارچهاي گوش��تي لذيذ منبع غني سلنيوم و منيزيوم هستند و اين
مواد اثر نشاط بخشي بر خلق و خوي شخص دارند.
ëëزردآلو
اين ميوه تابستاني با رنگ زيباي زرد روشن منبع غني ب ،6بتاكاروتن،
آنتي اكسيدان ،لوتئين و زيگزانتين است .همه اين مواد شادي آور و آرام
بخش هستند.
ëëماست پروبيوتيك
در حال حاضر فرآوردههاي پروبيوتيكي مختلفي در س��وپرماركتها
عرضه ميش��ود .انواع ماس��تها و دوغه��اي پروبيوتي��ك از جمله اين
محصوالت هس��تند اما ماست يكي از محصوالتي است كه بيش از بقيه
محصوالت مورد توجه قرار گرفته است.
كلمه پروبيوتيك كلمهاي يوناني به معني «براي زندگي» است .در واقع
پروبيوتيكها با توليد ميكروارگانيسمها و به دنبال آن توليد اسيدهاي آلي
و مواد ضد ميكروبي مانع رش��د باكتريهاي بيماري زا شوند .اسيدهاي
آل��ي توليد ش��ده ميتوانند به عنوان ي��ك منبع انرژي مورد اس��تفاده
سلولهاي روده قرار گيرند .توليد ويتامينها بخصوص ويتامينهاي B ,
 Kاز ديگر خصوصيات قابل توجه آنهاست .محققان در رژيم غذايي يك
گروه آزمايش��ي متشكل از چندين زن ماست پروبيوتيك گنجاندند اين
برنامه غذايي به مدت يك هفته ادامه داش��ت .نتايج بررسيها نشان داد
اين زنان در طي روز واكنش كمتري در مقابل اس��ترس نشان ميدادند.
حقيقت اين اس��ت كه باكتريهاي سالمي كه توسط اين محصوالت به
روده منتقل ميشوند مقاومت بدن را در مقابل استرس بهبود ميبخشند
و كاهش استرس در بدن نتيجه اي جز افزايش آرامش و شادي ندارد.
ëëشكالت
يك محقق اس��تراليايي پس از جمعبندي تحقيقات خود اعالم كرد
كه شكالت تيره منبع غني پلي فنل و مادهاي آرامبخش است طبق اين
گزارش افرادي كه نوشيدني شكالت تيره خورده بودند نسبت به افرادي
كه شكالت معمولي نوش��يده بودند آرامش و رضايت بيشتري داشتند.
نوشيدن شكالت گرم تيره آرامبخش است البته به شرطي كه فرد منعي
براي مصرف شكالت نداشته باشد.

كودكي  8ماهه دارم كه به عنوان غذاي كمكي
به او حريره بادام ميدهم ،ميخواس�تم بدانم
اگ�ر مغز بادام چرخ كرده جهت تهي�ه حريره را در
يخچال نگهداري كنيم كاري اش�تباه است؟ چراكه
ش�نيدهام با اين كار خاصيتش از بين ميرود ،لطف ًا
راهنماي�ي كني�د چه غذاي كمكي ديگ�ري بايد به
نوزادم بدهم؟
اغل��ب زمان آغاز غذاي كمكي ك��ودك پايان  6ماهگي
اس��ت .به صورت كلي ميتوان بيان ك��رد ،فرني آرد برنج
نخس��تين و بهترين غذاي تكميلي است كه ميتوان براي
كودك استفاده كرد .حريره بادام نيز يكي ديگر از غذاهاي
سالم و كمكي كودك است و مادران ميتوانند از اين ماده
غذاي��ي كمكي براي ك��ودكان خود اس��تفاده كنند .اغلب
كودكان نيز مزه اين ماده غذايي را دوست دارند .نگهداري
كردن حريره بادام در يخچال ميتواند احتمال آلودگي را در
اين ماده غذايي افزايش دهد .با توجه به اينكه بدن كودكان
نسبت به بزرگساالن در مقابله با بيماريها مقاومت كمتري
دارد توصيه ميش��ود غذاها به ص��ورت تازه براي آنها تهيه
شوند .نگهداري ماده غذايي در يخچال احتمال ابتال كودك
ب��ه بيماري را افزايش ميده��د همچنين زماني كه حريره
بادام در يخچال نگهداري ميشود احتمال خشك و سفت
ش��دن آن نيز افزايش مييابد بنابراين به خانوادهها توصيه
ميشود بادام را فقط به ميزان مصرف روزانه پوست بگيرند
و رنده يا چرخ كنند .خانوادهها بايد توجه داش��ته باش��ند
كه از دادن غذاهاي كنس��رو شده نيز به كودكان خودداري
كنند .اين كنس��روها داراي باكتريهاي زيان آورهس��تند
بنابراين بايد از مصرف آنها براي كودكان امتناع شود.

مطالعات نشان ميدهد مردان نابارور بيشتر در معرض ابتال
به بيماريها و مشکالت جسمي ديگر هستند.به گزارش ايسنا،
در اين بررسي آمده است مردان نابارور در مقايسه با مرداني که
قدرت باروري دارند بيشتر احتمال دارد به بيماريهاي ديگري
همچ��ون بيماريهاي قلب��ي و ديابت و همچني��ن به اختالل
سوءمصرف دارو مبتال شوند.دکتر «ميشل ايزنبرگ» ،متخصص
ارش��د اي��ن مطالعه از دانش��کده
پزشکيدانشگاهاستنفوردکاليفرنيا
گف��ت :در اين بررس��ي دريافتيم
مردان نابارور در سالهاي رشد اين
عارضه ب��ه چندين بيماري مزمن
مبتال ميشوند.در مطالعه پيشين
متخصصان پ��ي ب��رده بودند که
اين مردان بيشتر در معرض ابتال
به س��رطان و حتي مرگ هستند
ام��ا اين نخس��تين بار اس��ت که
احتمال ابتالي آنان به بيماريهاي
متابوليک مورد بررسي قرار گرفته است.به گزارش هلث دينيوز،
متخصصان امريکايي تأکيد کردند در اين مطالعه رابطه مستقيم
علت و معلولي بين ناباروري و ابتال به بيماريهاي مزمن تأييد
نشده اما معتقدند فاکتورهاي هورموني و زيست محيطي در اين
زمينه دخيل است.

بازي مسيريابي
قایمباشک

بازي ماز يا مس��يريابي از بازي هاي كودكانه اس��ت كه
جزو دس��ته بازي هاي فكري كودكان طبقه بندي مي
ش��ود كه ضمن افزايش دق��ت و تمركز ،به پرورش فكر
آنان نيز كمك مي كند .اين بازي جزو س��رگرمي هاي
مفيد براي كودكان محسوب مي شود.

