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توصیهها

ورود به مایکروفر ممنوع!

چیزهایی که باید در مایکروفر نگذارید

جعبههای بیرون بر
بســیاری از افراد این اشتباه را
مرتکــب شــدهاند و وقتی این
موضــوع را میفهمنــد که دیر
شده اســت .بنابراین حواستان
باشــد که جعبههــای بیرون
بر کاغذی را داخــل مایکروفر
نگذارید .عالوه بر کاغذ ،فلز را نیز از مایکروفر دور نگه دارید،
چرا که میتواند آتش ســاز باشد .به طور کلی ،جعبهها و
کیسههای پالســتیکی ،کاغذی و آهنی را داخل مایکروفر
نگذارید .روزنامه را هم درون مایکروفر قرار ندهید ،چرا که
به سرعت آتش میگیرد .در مورد کیسههای پالستیکی باید
گفت که ممکن است گاز سمی متصاعد کند.
تخممرغ
گــول صحبتهای دیگــران را
نخوریــد .اگر هــوس کردید که
تخممرغ را در مایکروفر بگذارید
تا به سرعت حاضر شود ،باید به
شما بگوییم که این کار را نکنید.
دلیلش نیز این است که در نهایت
بایــد داخل مایکروفر را تمیز کنید .حرارت باالی مایکروفر
جذب تخممرغ شــده و تخممرغ نیز چارهای جز متالشی
شدن ندارد!
ظروف یکبار مصرف
ظروف «اســتایروفوم» یا همان
یونولیتــی هــم اجــازه ورود
بــه مایکروفــر را ندارنــد ،زیرا
استایروفوم نیز نوعی پالستیک
اســت .در تهیه این ظــروف از
مواد شیمیایی استفاده شده که
میتواند در مایکروفر دردسرساز شود.
میوه
تعداد کمی از میوهها توان مقاومت
در برابر حــرارت مایکروفر را دارند
و بیشــتر آنها میترکند .انگور جزو
میوههایی اســت کــه میترکد و
کشــمش هم دود خواهد کرد .به
طور کلی توصیه میشود هیچ نوع
میوهای درون مایکروفر نگذارید.
ظروفی که با فلز تزئین شدهاند
فراموش نکنید که فلز اجازه ورود
به مایکروفــر را ندارد .در تزئین
برخی از ظرفها از فلز استفاده
شــده که میتواند در مایکروفر
مشکلساز شود .بنابراین آنها را
هم داخل مایکروفر نگذارید.
سس گوجه فرنگی

اگریادتانرفتهکهسسگوجهفرنگی
را از قبــل تهیــه کنیــد و
میخواهید با عجلــه آن را در
مایکروفر بگذارید ،حواســتان
باشد که درب ظرف را بگذارید!

ظروف پالستیکی
این دسته از ظروف پالستیکی
بــه دلیل نشــکن بــودن از
محبوبیــت باالیــی برخوردار
اســت .ما قبال در مورد اینکه
نباید ظروف پالســتیکی را در
مایکروفر بگذاریم ،حرف زدهایم.
پالســتیکی مشــابهی وجود دارد که
با این حال ،ظروف
ِ
میتوان آنها را درون مایکروفر گذاشــت .کافی است قبل
از هر چیزی آن را چک کنید.
فویل آلومینیومی
برخی عادت دارند که روی ظرف
غذای اضافی را با فویل آلومینیومی
بپوشــانند .حاال مــا میخواهیم
بفهمیم که آیا شــما منظور ما را
فهمیدهاید ،چرا که ما قبال گفتیم
کهنبایدهیچفلزیراداخلمایکروفربگذاریدوفویلآلومینیومی
نیز شامل آن است .این احتمال وجود دارد که فویل آتش بگیرد.
هیچ چیز
اگــر ما هیــچ چیــزی داخل
مایکروفر نگذارید و آن را روشن
کنیــد ،بــاز هم به مشــکل بر
خواهید خورد .دلیلش این است
که چیزی داخل مایکروفر وجود
نــدارد که گرمــای آن را جذب
کند .در این صورت ،مایکروفر خودش گرما را جذب کرده و
به احتمال فراوان خراب خواهد شد.
فقط تیتر
 vویتامیــن  Cبــرای ســامت عــروق افــراد چــاق
به اندازه ورزش موثر است
 vمصرف هندوانه با شکم خالی ممنوع
 vبرای سالمت دستگاه گوارش پسته بخورید

آفتاب يزد درگفتگو با استاد تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي بررسي كرد:

چگونه با تغذيه سالم  ،زندگي سالمي داشته باشيم ؟

آفتاب يزد  -نجمه حمزه نيا  :تغذيه سالم براي همه انسان ها
اهميت فراوان دارد ولي برخي نسبت به آن بي توجهي مي كنند .
بايد گفت تغذيه سالم ارتباط تنگاتنگي با سالمتي انسان دارد ،
هر چيزي كه با سال متي انســان ارتباط داشته باشد داراي
اهميت است و درباره آن بايد دقت و حساسيت كافي داشت .
مبحث تغذيه بسيار گسترده است و مواد مصر في ما در طول
روز داراي گرو ه هاي مختلف مي باشــد ،گرو ه ها نيز داراي
زيرمجموعههايمختلفيهستند،اهميتآنوقتيبيشترنمايان
مي شــود كه مصرف  ،ميزان  ،چگونگي استفاده از آن مواد با
سالمتي تمام اعضاء و جوارح بدن ارتباط عميقي دارد  .استفاده
از مواد تغذيه اي مانند شمشــير دولبه اي است كه اگر تغذيه
سالمي داشته باشيم مي توانيم از ايجاد بيماري در بدن خود
جلوگيري كنيــم زيرا اگر بيماري در درون بدنمان رخنه كرده
باشد آن را ريشه كن كنيم و بالعكس اگر به تغديه سالم اهميت
ندهيم مي توانيم زمينه ايجاد بسياري از بيماري ها را فراهم
آوريم  .با توجه به اهميت داشــتن تغذيه براي سالمت بدن
آفتاب يزد گفتگويي با استاد تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي ،
خديجه رحماني داشته كه در ادامه مي خوانيد :

وي در رابطه با تاثير تغذيه بر ســا مت بــدن گفت  :يكي از نكات كليدي
در سالمت انسان بحث "تغذيه ســالم" است كه متاسفانه رژيم هاي غذايي
نامناسب از يك طرف و از طرف ديگر عدم تحرك  ،به عنوان دو عامل اصلي،
ســامت انســان را به خطر انداخته اند  .در جامعه امروز بروز بيماري ها كه
اكثرا به عنوان بيماري هاي مزمن هستند حتي سرطان ،بيماريهاي قلبي و
عروقي كه بيشترين عامل مرگ و مير در جامعه هستند يك بخش مهمي از
آن مربوط به تغذيه و بخش ديگري از آن هم با عدم تحرك ارتباط دارد  ،حتي
در مورد سرطان ها  55درصد طبق آنچه در كتاب هاي طب به آن اشاره شده،
اين بيماري با تغذيه ارتباط دارد  ،تغذيه نامناســب عامل اين بيماري است و
البته بخشــي هم مربوط به اضافــه وزن و چاقي كه باز عدم تحرك باعث آن
اســت  .اما دليل چاقي فقط عدم تحرك نيست ،بخشي از آن به دليل تغذيه
نامناسب است كه شامل استفاده از موادغذايي پركالري و به ويژه فست فودها
كه تهي از ريزمغذي ها هســتند و كالري بســياري نيز دارند و درصد باالي
نمــك موجــود در آنها مي تواند موجب پرفشــاري خون شــود كه در واقع
مي توان گفت ديابت و پرفشاري خون به عنوان بيماريهاي زمينهاي هستند كه
سالمتي را به خطر مي اندازند  .با توجه به بروز اين مشكالت كه تغذيه در آن
نقش مهمي را دارد اگر افراد بتوانند الگوي تغذيه سالم را جايگزين تغذيههاي
نامناسب بكنند  ،مي توان گفت يك قدم مهمي را جهت سالمتي برداشته اند .
در اين رابطه اگر بخواهيم الگوي سالمت مناسب را داشته باشيم و اينكه تمام
مواد مغذي مورد نياز بدن را بتوانيم دريافت كنيم الزم است كه از گروه هاي
اصلي غذايي آنرا دريافت كنيم يعني ما به لحاظ علمي مواد غذايي را گروه بندي
مي كنيم و هر گروه بخشــي از مواد مورد نياز را به بدن مي رساند و اگر اين
تعادل و تناسب در بخش گروه هاي غذايي و مواد مغذي هر گروه برقرار نشود،
سالمتي را به خطر مي اندازد.
خديجه رحماني در رابطه با گروه هاي غذايي گفت :گروه هاي اصلي مختلفي
در برنامه غذايي انســان وجود دارد كه اولين آن شــامل گــروه نان و غالت
مي شود كه اين گروه انرژي كافي را به بدن مي رساند ولي در عين حال اگر به ميزان
نامناســب دريافت شود ،عامل مهم افزايش وزن و چاقي است كه تاكيد ما در
اين است كه حتما از كربوهيدرات هاي پيچيده استفاده شودكه در اصل همان
نان ســنتي كه سبوس دار هستند را شامل مي شود  ،ما به سبوس دار بودن
نان خيلي تاكيد داريم و يا نان هايي كه از گندمي تهيه شــده اند كه تصفيه
نشــده باشد زيرا اگر عكس اين باشــد ،گندم از آردهاي تصفيه شده درست
شده باشد  ،مي توان گفت داراي سم است  ،در واقع مصرف كربوهيدرات هاي
تصفيه شــده به عنوان ســم در جامعه تلقي مي شود و در اين صورت تاكيد
مي شود حتما از كربوهيدرات هاي پيچيده در رژيم غذايي افراد استفاده شود.
وي در مورد گروه دوم مواد غذايي گفت  :گروه دوم،گروه گوشت است .گروه
گوشــت به عنوان منابع پروتئيني براي بدن بسيار ضروري است ،به خصوص
براي گروههاي آســيب پذير كه برخي در دوران رشد هستند مانند كودكان
و برخي ديگرشــامل زنان باردار ،شيرده و سالمندان كه بايد در رژيم غذايي
آنها از گوشت استفاده شود زيرا اينها جزو گروه آسيب پذير هستند و دريافت
پروتئين كه از گروه گوشــت تامين مي شود براي آنها داراي اهميت بسياري
اســت .وقتي صحبت از گروه گوشــت مي كنيم تنها گوشــت مدنظر نيست
بلكه شامل "گوشــت ،تخم مرغ ،انواع حبوبات" مي شود كه به عنوان منابع
پروتئيني در رژيم غذايي فرد بايد در طول روز مصرف شــود و كســاني كه
ذخایر یک پادزهر موثر مار گزیدگی
رو به اتمام است
کارشناسان هشدار داده اند که ذخایر یکی از موثرترین
داروهای مبــارزه با مارگزیدگی رو به اتمام اســت ،که
جان هزاران نفر را به خطر می اندازد .ســازمان پزشکان
بــدون مرز اعالم کرد که ذخایر تازه داروی موســوم به
فاوـآفریککهسم 10مارمختلفدرجنوبصحرایآفریقا
را درمان می کند به شــدت مورد نیاز است.به گزارش
ایرنا  ،آخرین موجودی این دارو در ماه ژوئن سال 2016
منقضی خواهد شد و در حال حاضر هیچ جایگزین موثری
وجود ندارد.سانوفی پاستور ،شرکت سازنده این دارو ،می
گوید توانایــی رقابت در بــازار را ندارد.جایگزین هایی
بــرای این دارو موجود اســت اما ســازمان پزشــکان
بدون مرز می گوید که به خوبی داروی اصلی نیســت.
این گروه می گوید فاو -آفریک تنها پادزهری است که
ایمنی و تاثیر آن در درمان انواع مارگزیدگی ها در جنوب
صحرای آفریقا ثابت شــده است.سانوفی گفت که نحوه
ساخت این پادزهر را در اختیار دیگران خواهد گذاشت.
این شرکت سال گذشته تولید این پادزهر را متوقف کرد
و از آن زمــان به تولید داروی هاری روی آورده اســت.
تصور می شود ســانوفی درحال مذاکره با یک شرکت
دیگر برای تولید فاوـ آفریک باشــد ،اما انتظار نمی رود
این گفتگوها تا قبل از  2016به نتیجه برســد .به گفته
ســازمان پزشــکان بدون مرز این بدان معنی است که
نمی توان انتظار داشــت یک محصول جایگزین تا دو
سال دیگر وارد بازار شــود.به گفته این سازمان غیبت
یک پادزهر فراگیر ،ایمــن و موثر تا آن زمان به معنی
مرگ شمار نامعلومی از قربانیان مارگزیدگی خواهد بود.
سازمان بهداشت جهانی می گوید مارگزیدگی مسئله ای
است که از آن غفلت شده و نیازمند توجه و سرمایه گذاری
بیشــتر اســت .تخمین زده می شــود که هر ســال

رژيم هاي غذايي نامناســب از يك طرف و از طرف ديگر
عدم تحرك  ،به عنوان دو عامل اصلي ،سالمت انسان را به
خطرانداختهاند
ميوههابهدليلقندشانمصرفشانبايدمحدودباشد
اگر شــما در طول روز به اندازه دو عدد قاشق غذاخوري
روغن مازاد استفاده كنيد ،شايد در مصرف غذايتان آنچنان
به حساب نيايد ولي در طول سال  4.5كيلو به وزنتان اضافه
ميشود
سرطان،بيماريهايقلبيوعروقيكهبيشترينعاملمرگ
و مير در جامعه هســتند يك بخش مهمي از آن مربوط به
تغذيه و بخش ديگري از آن هم با عدم تحرك ارتباط دارد
در معرض برخي بيماري ها هســتند كه مصرف گوشت برايشان مضر است
مي توانند حبوبات را جايگزين گوشــت كنند و بايد در گروه گوشت ها سعي
شود از گوشــت هاي بدون چربي و پوست اســتفاده كنيم زيرا كه پوست و
چربي عامل خطر براي سالمتي هستند و بايد از قسمت هاي مناسب گوشت
استفاده شود.
وي گفت  :گروه بعدي  ،گروه شير و لبنيات است كه بسيار براي بدن ضروري
مي باشد و در رژيم غذايي تمام گروه هاي سني بايد قرار گيرد زيرا بسيار مفيد
اســت  ،منتها تاكيد بر اين است كه افراد دو سال به باال از لبنيات كم چرب
استفاده كنند  ،به طور كلي در مصرف مجموع لبنيات (شير  ،پنير  ،ماست )... ،
تاكيد مي شود كه كم چرب آن استفاده شود زيرا در اين صورت مي تواند به
سالمتي بيشتركمك كرد.
رحماني در ادامه از گروه ديگر مواد غذايي نام برد  ،گفت :گروه سبزي و ميوه
در كل به عنوان يك گروه تلقي مي شــوند امــا چون در برخي موارد از هم
متفاوت هستند به دو بخش سبزي ها و ميوه ها تقسيم مي شوند .سبزي ها
را مي توان مفيدترين گروه براي ايجاد سالمتي نام برد به دليل اينكه بخشي
از آن شامل فيبر مي شود و بخش ديگر مواد معدني و ويتامين ها هستند كه
در ايــن گروه وجود دارند و مي توانند نياز بدن را تامين كنند،عالوه بر همه
اينها بحث وجود آنتي اكسيدان هاي موجود در آنها است كه موجب به وجود
آمدن مواد شيميايي گياهي شناخته شده است كه مي تواند در پيشگيري از
بيماري هاي مزمن و حتي بعضا در كمك به درمان بيماري هاي مزمن موثر
هســتند و متاسفانه در رژيم غذايي افراد كمتر ديده مي شود و تاكيد بر اين
است كه وقتي صحبت از ســبزي منظور فقط سبزيجات نيست بلكه منظور
كليه صيفي جات كه در فرهنگ مان اســت منهاي خربزه  ،هندوانه  ،طالبي
كه شيرين هستند و جزو گروه ميوه قرار مي گيرند ،بقيه صيفي جات و كليه
سبزي هايي كه چه در خورشت و پلو و ..به كار مي بريم به طور كلي در گروه
سبزي ها قرار دارند كه كم كالري ترين گروه اما پرمغذي ترين گروه هستندكه
توصيه مي شــود حتما حداقل سه واحد در رژيم غذايي افراد گنجانده شود و
هر يك واحد معادل نيم ليوان سبزي پخته و يك ليوان سبزي خام مثل كاهو
و يا يك بشقاب كوچك سبزي مثل سبزي خوردن كه در هر وعده غذايي بايد

پنج میلیون نفر را در سراسر جهان مار می زند که 100
هــزار نفر آنها می میرند و  400هزار نفر دچار معلولیت
دایمی می شوند.در کشورهای جنوب صحرای آفریقا30 ،
هزار نفر هر سال در اثر مارگزیدگی می میرند و تخمین
زده می شود که حدود  8هزار نفر قطع عضو می شوند.
نابودی سلولهای سرطانی
با استفاده از زهر زنبور
پژوهشگران در تالش برای یافتن درمانی مناسب برای
سرطان این بار به طبیعت روی آوردند.به گزارش مهر،
سرطان در زندگی امروزه شیوع فراوانی پیدا کرده است
و تــاش برای یافتن روشهــای درمانی موثر که تنها
سلولهای سرطانی را از بین ببرد همچنان ادامه دارد.
درمانهای فعلی از جمله شیمی درمانی و پرتو درمانی
برای ســلولهای سالم بدن مضر هستند .عالوه بر این،
این امکان نیز وجود دارد که بعد از این درمانها سرطان
بار دیگر عود کند .زنبور برزیلی به نام «پولیبیا پالیستا»
زمانی که مورد حمله شکارچیان وحشی قرار میگیرد
برای حفاظت از خود زهری را ترشح میکند که حاوی
سم  MP ۱بوده و خاصیت ضدسرطانی دارد .عملکرد
این ســم به صورت انتخابی است .بدین گونه که تنها
هدف آن سلولهای ســرطانی هستند و به سلولهای
ســالم آســیبی نمیرساند.پژوهشــگران معتقدند که
عملکرد انتخابی این سم مربوط به خواص غشاء سلولی
میشود .در غشاء ســلولی فسفولیپیدهایی به نامهای
فسفاتیدیلسرین ( )PSو فسفاتیدیل اتانل آمین ()PE
وجود دارند که محل آنها در سلولهای سالم در بخش
درونی غشاء رو به داخل بوده و در سلولهای سرطانی
در بخش خارجی غشاء رو به بیرون است.پژوهشگران به
منظور شناسایی عملکرد سم MP ۱آزمایشی را روی
مدلهای آزمایشگاهی غشاء سلولی به انجام رساندند و

در مجموعه مواد غذايي مان باشــد را شامل مي شود و بعد گروه
ميوه ها هستند كه اين گروه هم پر از آنتي اكسيدان مي باشند و
براي بدن بسيار مفيد هستند اما به دليل داشتن قند مصرف آنها
بايد محدود باشد و يكي از اشتباهاتي كه در جامعه اكثر افراد چاق
انجام ميدهند و با مراجعه به مطب متوجه مي شويم به طور مثال
فردي مراجعه به مطب كرده و ميگفت من چاق هستم و چيزي
نميخورم و بعد از بررســي ها متوجه شديم كه روزانه يك كيلو
ميوه ميخورد كه اين ميوهها به دليل قندشــان مصرفشــان بايد
محدود باشد  ،مصرف زياد آن براي بدن مفيد نيست كه بتوان به
مقدار زياد از آنها استفاده كرد ،بايد تحت كنترل باشد و ميوه بايد
حتما در بين وعدههاي غذايي مصرف شوند و مقدار دقيق مصرف
ميوه براي هر فرد بايد جداگانه محاسبه شود اما به طور متوسط
حدود  3واحد ميوه را در طول روز توصيه ميكنيم كه  2واحد در
ميان وعده صبح و يك واحد هم در ميان وعده عصر بايد استفاده
شــود و كساني كه مراجعه ميكنند و از رژيم تك ماده غذايي كه
اســتفاده كردند ،مي گويند مثل رژيم انگور ،رژيم سيب ،در مورد
آنها بايد بگوييم كه واقعا اين نوع رژيم اشــتباه اســت و از لحاظ
علمي اصال به افراد توصيه نميشود و اين گروه (ميوه) حتما در
كنار سبزيجات به عنوان يك گروه اصلي به افراد توصيه ميشود كه بايد مورد
مصرف قرار بگيرند .
اين استاد تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه گفت  :در كنار همه اينها بحث
آب و مايعات بسيار مهم وحياتي ميباشد به خصوص اينكه افراد با افزايش سن
حس تشنگيشان كاهش پيدا ميكند و به مطب مراجعه مي كنند ميكنند
و ميگوينــد كه هيچ آبي در طول روز ميل مان نميبرد كه بخوريم و اين به
نوبه خود خطرناك ميباشد و ســامتي فرد را به خطر مي اندازد زيرا وجود
آب و مايعات در رژيم غذايي افراد بسيار ضروري است و مقادير استفاده از آن
برحسب وزن ،كالري تنظيم و محاسبه ميشود اما به طور متوسط استفاده از
 8تا  10ليوان مايعات را در طول روز توصيه ميكنيم كه (چاي ،شير ،آب) را
شامل ميشود ولي در مورد چاي هم بحث محدوديت را قائل هستيم به دليل
تركيبــات كافئين داري كه در چاي وجود دارد و از طرف ديگر مدر اســت و
باعث دفع الكتروليدهاي بدن ميشود  ،به همين علت به طور متوسط حدود
 3-4ليوان چاي را در طول روز در دفعات مختلف به افراد توصيه ميكنيم كه
آخرين چاي هم ترجيحا عصر مصرف شود زيرا چاي و قهوه از عواملي هستند
كه موجب ايجاد اختالل در خواب نيز ميشوند.
وي در پايــان گفت  :در كنار همه اينهــا در تكميل انرژي بحث چربيها هم
وجود دارد كه حضورشــان در رژيم غذايي بسيار ضروري ميباشد ومواد الزم
براي مغز و ســتون عصبي ما را تامين ميكننــد اما در كنار همه فوايد بايد
بســيار محدود مصرف شــوند زيرا عدم محدوديت و نامناسب مصرف كردن
چربي ها يكــي از مهمترين عوامل افزايش وزن و چاقي به حســاب ميآيد،
به طوري كه اگر شــما در طول روز به اندازه دو عدد قاشــق غذاخوري روغن
مازاد استفاده كنيد ،شايد در مصرف غذايتان آنچنان به حساب نيايد ولي در
طول ســال  4.5كيلو به وزنتان اضافه ميشــود بدون آنكه برايتان محسوس
باشــد بنابراين به افرادي كه بدون محاســبه و به مقدار زيــاد چربي در غذا
ميريزند توصيه مي كنيم حتما محاســبه شــده روغن را داخل غذا بريزند
و با قاشــق اندازهگيري كنند تا متوجه شــوند كه چند قاشق روغن استفاده
كــرده اند و باز به طور متوســط حدود  3تا  2قاشــق غذاخوري در طولروز
مصرف روغن را به افراد توصيه ميكنيم زيرا از اين بيشتر براي سالمتي فرد
ضرر دارد و ترجيحا بايد از روغنهاي مايع اســتفاده شود و آن هم به صورت
تركيبي و قســمت عمده آن از روغن زيتون باشد و بقيه آن را ساير روغنها
(ســويا ،آفتابگردان و  )...كه در جامعه وجــود دارد ،حتيالمقدور از غذاهاي
سرخ شــده در روغن كمتر استفاده كنيم زيرا يكي از عواملي كه در افزايش
دريافت كالري موثر است غذاهاي ســرخ شده در روغن مي باشد كه توصيه
ميكنيم كه موادغذايي تا آنجايي كه امكان دارد در روغن ســرخ نشود و اگر
هم ميخواهند سرخ كنند در حد  1يا  2قاشق روغن (مقدار كم) استفاده شود
در حد تفت دادن و براي سرخ كردن موادغذايي بيشتر از فر استفاده شود كه
فقط ته ظرف چرب شــود و يا در توستر ،مواد غذايي تست شود بدون اينكه
روغن اضافه شــود و يا اينكه از ماهيتابههاي مخصوص سرخ كردني استفاده
شود كه با حداقل روغن ميتوان مواد را سرخ كرد .بنابراين يكي از بحثهاي
مهم اين است كه در سرخ كردن موادغذايي از مصرف زياد روغن پرهيز شود
و مقدار مصرف آن به حداقل رســانده شود ،به خصوص افرادي كه در معرض
افزايــش وزن قرار دارند و يا زمينه ژنتيكي افزايــش وزن را دارند در مصرف
روغن بايد احتياط الزم را انجام دهند.

این غشاها را در معرض ســم MP ۱قرار دادند .نتایج
حاکی از آن بود که حضور  PSســبب میشود اتصال
MP ۱به غشاء سلولی به مقدار  ۷تا  ۸برابر تقویت شود.
این در حالیســت که  PEبه سم MP ۱کمک میکند
تا سریع تر در غشاء اختالل ایجاد کند .سوراخهایی که
این ســم در حضور  PEدر غشاء ســلولها ایجاد کرد
 ۲۰تا  ۳۰برابر بزرگ تر بود.
ضرورت قرار گرفتن شیر شتر
در سبد غذایی مردم
دبیر کمیته علمی غنی سازی مواد خوراکی و آشامیدنی
سازمان غذا و دارو ،در خصوص اهمیت مصرف شیر شتر
توضیحاتــی ارائه داد.به گــزارش مهر ،مهندس عاطفه
فــوالدی مقدم با تاکید بر قرار گرفتن شــیر شــتر و
فرآورده های آن در سبد غذایی مردم ،اظهار داشت :میزان
سدیم ،پتاسیم ،روی  ،آهن  ،مس ،نیاسین و ویتامین C
شــیر شتر ۳ ،برابر بیشتر از شــیر گاو است.وی ضمن
اینکه پروتئین موجود در شیر گاو را با شتر برابر ارزیابی
نمود ،گفت :میزان تیامین ،ریبوفالوین ،فولیک اســید،
ویتامین ،B 12ویتامیــن  ،Bویتامین  ،Aپانتوتنیک
اسید ،لیزین ،تریپتوفان و میزان چربی اسیدهای چرب
کوتاه زنجیر این مواد تشکیل دهنده شیر شتر نسبت به
گاو کمتر اســت.فوالدی مقدم در ادامه با بیان اینکه در
مابقی مواد تشکیل دهنده تفاوت معنی داری بین شیر
شــتر و گاو وجود ندارد ،تصریح کرد :این شــیر از نظر
اسیدهای چرب غیراشباع که برای بدن مفید است غنی
بوده و با توجه به شباهت زیادی که با شیر انسان دارد،
از اهمیت تغذیه ای برخوردار اســت.دبیر کمیته علمی
غنی سازی مواد خوراکی ،آشامیدنی سازمان غذا و دارو
به صدور چند پروانه تولید شــیر پاستوریزه شتر اشاره
کرد و گفت :در صورتی که شیر شتر تولید صنعتی شود

باید ویژگی محصول نهایی با معیارهای ملی مصوب و
ضوابط جاری سازمان غذا و دارو مطابقت داشته باشد،
ضمن اینکه مواد اولیه و بسته بندی نیز بایستی دارای
پروانه ســاخت یا مجوز ورود معتبر از همین ســازمان
داشته باشد.
با دندان قروچه کودکمان چه کنیم؟
دکتر عبدالحمید ظفرمند متخصص دندان پزشــکی
کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در
خصوص علت بــروز دندان قروچه کودکان در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران گفت :این مشکل علل مختلفی دارد
که بخشی از این علل مرتبط به دهان بوده و بخشی دیگر
به دلیل مسائل مربوط به سیستم گوارشی و یا حتی سایر
اندامهای بدن است.وی ادامه داد :قسمتی که مرتبط با
داخل دهان است ،ممکن است در اثر عفونتهای دندانی
یا تحت تاثیر ترمیمهای صورت گرفته باشد که عاملی
جهت ایجاد دندان قروچه در کودکان تلقی میشود .این
دندان پزشــک با بیان اینکه دندان قروچه یک عارضه
طبیعی است و با یک رژیم غذایی نرم در کودکان قابل
درمان اســت ،اظهار کرد :رژیم غذایی در کودکان یک
رژیم پیش ساخته است و با تغییر آن میتوان این مشکل
را بــر طرف کرد اما در صورت عدم بهبود آن مراجعه به
دندان پزشک و عمل به توصیههای گفته شده ضروری
است.ظفرمند افزود :گاهی این مشکل با یک نسخه بر
طرف میشود اما در مواقعی ناراحتی های روحی کودک
مثل تولد یک نوزاد جدید در خانواده میتواند زمینه ساز
دندان قروچه در وجود وی باشد ،این دندان پزشک ادامه
داد :در کودکانی هم که در سنین مدرسه هستند گاهی
به دلیل فشــارهای روانی محیط مدرسه و دوستان که
ن قروچه
بیشتر به دلیل زیاد بودن تکالیف آنها است دندا 
بیشتر دیده میشود.

11
زندگی

چند ســالی اســت که مایکروفر به خانهها آمده و اما برای
برخی هنوز ابهام برانگیز اســت .اگر تا حاال آتش در آن به
وجود آوردهاید ،بدانید که تنها نیســتید! نباید هر چیزی
را داخل مایکروفر گذاشــت.به گــزارش فرادید به نقل از
هافینگتن پست ،مایکروفر میتواند در کسری از ثانیه مواد
غذایی را گرم کند ،امــا گاهی اوقات هم باعث انفجار مواد
غذایی میشود .مایکروفر قادر است کارهای زیادی را برای
انجام دهد .برای نمونه میتواند در چند دقیقه سیبزمینی
پخته شده به ما تحویل دهد یا کیکها را به سرعت آماده
کند .با این حال ،حواســتان باشد که هر چیزی را نباید در
مایکروفر بگذارید ،چرا که ممکن است دست به خرابکاری
بزرگی زده باشــید .در ادامه با وســایلی که ورودشــان به
مایکروفر ممنوع است آشنا خواهید شد.
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