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عالئم صرع خنده

میز خبر

تاثیرمصرف خودسرانه مکملها

مصرف بعضی مکملها با
توجه به اثرات مثبتی که
دارندگاهیمیتوانددربروز
مشکالت و بیماریهای
کبــدی خطــر آفرین
باشند .مســعود داوودی
متخصص پوست و مو و زیبایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران،
درخصوص مکملهایی که ممکن است برای پوست و مو خطر
آفرین باشــد گفت :مصرف برخی مکملها که توسط پزشک
پوست و مو تجویز میشود دارای ویتامینهایی از جمله ویتامین
 A-Bو همچنین عنصر آهن هستند که در صورت مصرف زیاد
باعث بروز مشکالت کبدی و آسیب رسانی به سایر ارگانهای
حیاتی خواهد شد.وی با بیان اینکه مصرف مکملها به صورت
خودسرانه میتواند خطر آفرین باشــد ،اظهار داشت :مصرف
برخی مکملها مثل مکمل زینک برای زنان ضروری اســت
کــه این مصرف در زنان  10میلی گرم و مردان  12میلی گرم
است .این متخصص پوست و مو افزود :برخی مکملها همچون
روی باید در بین غذا مصرف شود عالوه بر آن مصرف آن همراه
ل کلسیم خطرناک
با سایر مکملها مثل مکملهای آهن و مکم 
است.وی خاطر نشان کرد :افرادی که تمایل به مصرف این دسته
از مکملها دارند باید برای جلوگیری از بروز مشکالت کبدی با
تجویز پزشک اقدام به مصرف نمایند.

ی با اسکن تومورها
جلوگیری از جراح 

یک مطالعه تازه حاکی
اســت که اســتفاده از
دستگاه اسکن به جای
تیغ جراحــی میتواند
صدهــا هــزار بیمــار
سرطانی را از رفتن زیر
عملهای خطرناک معاف کند.به گزارش ایســنا ،تومورهای
سر و گردن با شــیمیدرمانی و پرتودرمانی معالجه میشوند
اما بعدا نیاز به جراحی دارند تا از حذف ســلولهای سرطانی
اطمینان حاصل شود.اکنون مطالعه روی  564بیمار نشان داده
اســت که  80درصد این بیماران میتوانند با انجام اســکن از
جراحی معاف شــوند.در این مطالعه شانس بقای بیمارانی که
اسکن میشوند تا بعد در مورد لزوم جراحی آنها تصمیم گیری
شــود و آنهایی که بدون اسکن جراحی میشوند ،یکسان بود.
عمل جراحی برای بررسی سرطان در سر یا گردن سه ساعت
طول میکشد و بیماران حداقل به یک هفته دوره نقاهت در
بیمارستان نیاز دارند.این جراحیها همچنین در صورت صدمه
دیدن عصبهای حســاس ،خطر بروز عوارضی مثل مشکل
حرکت بازوها را به دنبال دارد.در این مطالعه معلوم شــد که
از هر پنج بیمار فقط یکی عمــا نیاز به جراحی برای حذف
بافتهای سرطانی دارد.

دیابتیها در معرض ابتال به صرع

مطالعه اخیر محققان نشان میدهد افراد مبتال به دیابت نوع ۱
سه برابر بیشــتر از افراد غیرمبتال در معرض ابتال به بیماری
صرع قرار دارند .به گزارش مهر ،به گفته محققان چینی ،به نظر
میرسد کودکان زیر  ۶سال که مبتال به بیماری دیابت هستند،
شش برابر بیشتر در معرض حمالت صرع قرار دارند.اما باالترین
ریسک بروز بیماری صرع در کودکانی است که مبتال به دیابت
نوع  ۱هستند و به خاطر کاهش شدید قند خون در بیمارستان
تحت درمان بوده اند .طبق این مطالعه ،به نظر میرســد این
گروه از کودکان  ۱۶.۵بار بیشتر در معرض حمالت صرع قرار
دارند.دیابت نوع  ،۱شرایط اتوایمنی است که موجب تخریب
سلولهای تولیدکننده انسولین بدن میشود .انسولین هورمون
ضروری است که از قندهای یافت شده در مواد غذایی استفاده
میشود.انسولین بسیار کم منجر به قندخون باال میشود .به
مرور زمان ،قند خون باال میتواند موجب آســیبهای جدی
به عروق خونی ،بویژه در چشمها ،کلیهها و قلب شود.بیش از
اندازه باال هم خطرناک بوده و موجب کاهش سطح قند خون
میشود که در صورت عدم درمان ،میتواند منجر به بیهوشی
و حتی مرگ شود.

درمان آب سیاه با کمک سلولهای پوست

محققــان آمریکایــی
ســلولهای بنیــادی به
دســت آمده از سلولهای
پوســت انســان را بــه
ســلولهای گانگلیونــی
شبکیه که شامل نورونهای ناقل اطالعات بصری از چشم به
مغز هستند ،تبدیل کردهاند که این کار میتواند از آب سیاه
جلوگیری کرده یا آن را درمان کند.به گزارش ایســنا ،این
تحقیق نشان داد که این دستاورد از کاربردهای بالقوه برای
درمان آسیبهای عصب بینایی متحمل شده توسط سربازان
در میدانهای جنگ یا ورزشــکاران در ورزشهای تماسی
برخورداراســت.محققان نمونههای سلول پوست داوطلبان
مبتــا به یک شــکل ارثی آب ســیاه و داوطلبان فاقد این
بیماری را گرفتــه و آنها را بطور ژنتیکی برنامهریزی کردند
تا به سلولهای بنیادی شبهجنینی تبدیل شوند .این شکل
از ســلول بنیادی میتواند به هر نوع سلول در بدن تبدیل
شود.محققان ســپس این سلولهای بنیادی را برای تبدیل
به ســلولهای گانگلیونی شبکیه در نقطهای هدایت کردند
که ســلول شــروع به اتخاذ ویژگیهای خاص میکند .این
ویژگیها در سلولهای مبتالیان به آب سیاه با غیرمبتالیان
متفاوت بود.آب سیاه رایجترین بیماری است که بر سلولهای
گانگلیونی شــبکیه تاثیر میگذارد .این سلولهای به عنوان
پل ارتباطی بین چشــم و مغز عملکرده و اطالعات بدست
آمده از چشم را برای تعبیر به مغز میفرستند .زمانی که این
سلولها آسیب میبینند ،مغز نمیتواند اطالعات حیاتی را
دریافت کند و در نتیجه منجر به نابینایی میشود.

ارتباط ویتامین «ث» با بیماری آب مروارید

مطالعه جدید نشان داده است که مصرف خوراکیها و مواد
غذایی که سرشــار از ویتامین "ث" هســتند خطر ابتال به
آب مرواریــد را کاهش میدهد و پیشــرفت آن را نیز مهار
میکند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،آب مروارید نوعی
بیماری چشم محسوب میشــود که لنزهای چشم را کدر
میکند و دید چشم را به طور چشمگیری کاهش میدهد.
این مطالعه برنامه غذایی و سبک زندگی را عواملی مهم در
ابتال به آب مروارید دانست که نقش مهمتری را در ابتال به آب مروارید
در مقایســه با ژنتیک ایفا میکنند .این مطالعه ویتامین ث را ویتامینی
بســیار پرخواص میداند که احتمال بــروز آب مروارید در افراد تا یک

مبارز ه باچاقی

آفتاب یزد در گفتگو با استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی بررسی کرد

آفتاب یــزد – نجمه حمزه نیا  :امروزه چاقی
و افزایــش وزن به معضل بزرگی تبدیل شــده و
میلیونها انسان را در جهان رنج میدهد  .چاقی
غیر از اینكه ظاهر انســان را نامتناســب و زشت
جلوه میدهد بیماریهای خاصی را نیز به دنبال
دارد .از طرف دیگر عــدم آگاهی كافی مردم در
مورد تغذیه و عدم انتخاب روش مناســب برای
كاهش وزن  ،عارضههای جدی تری را به دنبال
خواهد داشت  .رئیس انستیتو تحقیقات تغذیهای
و صنایع غذایی کشور نیز در اینباره روز گذشته
ضمن هشدار نســبت به افزایش روند چاقی در
دنیا و همچنین ایــران ،گفت :برنامه "مراقبت از
غذا و تغذیه" را در راســتای برنامههای مبارزه با
بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشــت در سال
 ٩٥در کشور اجرایی خواهیم کرد .دکتر هدایت
حســینی در گفتگو با ایســنا ،همچنین با اشاره
به آخرین مطالعات بینالمللی انجام شــده روی
حدود  ٢٠میلیون نفر جمعیت  ١٨٦کشور جهان،
چاقی را یکی از مهمترین مشکالت سالمتی بشر
در قرن حاضر عنــوان کرد.وی ضمن بیان اینکه
وزن ساکنین جهان در  ٤٠سال اخیر رو به افزایش بوده،
اظهار کرد :در حال حاضر تخمین زده میشــود حدود
 ٦٥٠میلیون نفر در دنیا دچار مشکل چاقی هستند که
از این تعداد  ٢٦٦میلیون نفر آن را مردان و  ٣٧٥میلیون
نفر را زنان تشکیل میدهند .وی درباره وضعیت چاقی در
کشور نیز گفت :ایران در چاقی کم و بیش از همین الگوی
جهانــی پیــروی
رئیسانستیتوتحقیقات
میکند ،به همین
:
کشور
تغذیهای و صنایع غذایی
دلیــل وهمچنین
برای تعیین دقیق
میزان اضافه وزن،
چاقــی و چاقــی
شــدید در کشور،
انستیتو تحقیقات
در حال حاضر تخمین
تغذیهای و صنایع
زده میشــود حــدود
غذایی کشــور در
 ٦٥٠میلیــون نفــر در
چهار محور ،برنامه
دنیا دچار مشکل چاقی
مراقبــت از غذا و
هستند که از این تعداد
تغذیه را در راستای
 ٢٦٦میلیــون نفر آن را
برنامههــای مبارزه
مــردان و  ٣٧٥میلیون
بــا بیماریهــای
نفــر را زنان تشــکیل
غیر واگیــر وزارت
بهداشــت در سال
میدهند
 ٩٥در کشــور به
اجــرا در خواهــد
با اشــاره به آخرین
آورد تا بر اســاس
مطالعــات بینالمللــی
تعیین وضع موجود
حدود
انجام شده روی
امــکان مداخالت
جمعیت
 ٢٠میلیون نفر
بهداشتی دقیق و بر
 ١٨٦کشــور جهــان،
اساس شواهد فراهم
چاقی یکــی از مهمترین
شــود.دکتر خدیجه
رحمانی  ،متخصص
مشکالت سالمتی بشر
تغذیه هم در اینباره
در قرن حاضراست
در گفتگو با آفتاب یزد
بیان کــرد  :چاقی یکــی بیماریهایی اســت که ایجاد
بیماریهای متابولیک مانند بیماریهای قلبی و عروقی ،
پر فشاری خون ،سندرم متابولیک  ،دیابت و حتی سرطان

خوردن حبوبات
منجر به کاهش وزن میشود

طبق تحقیــق جدید محققان ،خــوردن یک وعده
غذایی متشکل از حبوباتی نظیر لوبیا ،نخود یا عدس
در روز میتواند در داشتن وزنی متعادل نقش داشته
باشــد.به گزارش مهر ،به گفته محققــان کانادایی
خوردن روزانه  ۱۳۰گــرم ( ۳/۴فنجان) از این مواد
خوراکی موســوم به حبوبات منجر به کاهش ۰.۳۴
کیلوگرم وزن میشود.طبق گزارش محققان ،خوردن
روزانه این مواد خوراکی موجب میشود که فرد زودتر
احساس ســیری کند و خوردن آنها با کاهش قابل
توجه کلســترول بد همراه اســت.محققان کانادایی
به سرپرستی دکتر راســل دی سوزا ،به بررسی ۲۱
آزمایش بالینی متشــکل از  ۹۴۰مــرد و زن که در
مدت  ۶هفته بــا افزودن یک وعده حبوبات به رژیم
غذایی شــان به طور میانگین  ۰.۳۴کیلوگرم از وزن
شان را از دست داده بودند ،پرداختند.حبوبات دارای
شــاخص گلوکز پایینی هستند ،یعنی بسیار آهسته
تجزیه میشوند .از اینرو میتوانند جایگزین پروتئین
حیوانی و همچنین چربیهای بد نظیر چربی ترانس
موجود در مواد غذایی شوند.به گفته دکتر دی سوزا،
«مطالعه جدید ما به خوبی منطبق با مطالعات قبلی
است و نشان میدهد که مصرف حبوبات با افزایش
حس ســیری تا  ۳۱درصد همراه است که در نتیجه
میتواند منجر به مصرف مواد غذایی کمتر شود».
را نیز همراه خود دارد ،بنابراین پیشگیری از چاقی نقش
بسیارکلیدی در حفظ سالمتی افراد دارد.
دکتررحمانــی با بیــان اینکه "برای پیشــگیری از چاقی
رعایت دو نکته که شامل تغذیه و تحرک جسمیمیباشد،
بسیار حائز اهمیت است" به تشریح آن پرداخت  :تغذیه
افراد باید هم از لحاظ کالــری دریافتی وهم از نظر منابع
غذایی پر کالری مورد بررسی قرار گیرد در نتیجه میتوان
گفت که داشــتن یــک رژیم غذایی متعادل و متناســب
با شــرایط جســمی ،فعالیــت فیزیکی از لحاظ شــرایط
فیزیوژیکــی بدن از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت .

ســوم کاهش میدهد.این مطالعه که تاثیر مواد غذایی در
پیشگیری و کنترل بیماری آب مروارید را بررسی کرد ،نشان
داد که مصرف ویتامین  A، B، C، Dو  Eو همچنین مواد
معدنی همچون مس ،منیزیم و مس میتواند نقش مهمیرا
در کاهش و مهار این بیماری ایفا کند و در این بین ویتامین
ث بسیار موثرتر است.بنابر گزارش مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماریها ،حدود  29درصد از افراد در آمریکا مبتال به این
بیماری هستند .عالوه بر این،بیمای آب مروارید یکی از مهمترین عوامل
نابینایی در جهان است .اما خوشبختانه عمل جراحی برطرف کردن آب
مروارید اخیرا بسیار رایج و موفقیتآمیز است.
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عالوه بر این در کنار داشــتن رژیم غذایی سالم و صحیح
استفاده از فعالیت فیزیکی در جامعه کم تحرک امروز و یا
حتی بی تحرک امروز ما بسیار ضروری است.این متخصص
تغذیــه اضافه کرد  :در حال حاضر در جامعه اســتفاده از
انواع فست فودها و کارهایی که کم تحرک هستند بسیار
رواج یافته که در افزایش بیماری چاقی بسیار موثر است .
وی در ادامه با بیان اینکه یکی معضالت بیماری چاقی ،
بیماری سندرم شب خواری است  ،به تشریح آن پرداخت :
افرادی که شــب بیدارند و صبح بــه خواب میروند اکثرا
در شــب وعده غذایی مفصل را میــل میکنند و با توجه
به اینکه در شب میزان ســوخت و ساز و متابولیسم بدن
کاهش پیــدا میکند  ،افراد دارای اضافــه وزن و بیماری
سندرم شب خواری میشــوند.دکتر رحمانی تاکید کرد :
افــراد به هیــچ عنوان
خدیجه رحمانی ،
هیچیــک از وعدههای
متخصص تغذیه:
غذایی خــود را حذف
برای پیشــگیری
نکنند زیــرا مطالعات
از چاقــی رعایــت
نشــان داده اســت که
دو نکته که شــامل
افراد در وعــده غذایی
بعــدی مصــرف مواد
تغذیــه و تحــرک
غذایــی را باال میبرند
جسمیمیبا شــد ،
و تاثیری در الغرشدن
بســیار حائز اهمیت
افراد نــدارد و به طور
است
منظم سه وعده غذایی
(صبحانه ،نهار ،شام) به
ترجیحا بهتر است
همــراه دو میان وعده
افراد از گوشــتهای
میل شــود .صبحانه از
میان وعدههای غذایی
بدون چربی استفاده
دارای اهمیت بیشتری
کنند .حبوبات و تخم
اســت و نهار به میزان
مرغ نیــز جایگزینان
معمولی و شام هم به
گوشت هســتند که
صــورت ســبک و دو
در مــورد تخــم مرغ
ســاعت قبل از خواب
فقط افرادی که دارای
میل شود.استاد تغذیه
کلـــــسترول خون
دانشگاه شهید بهشتی
بـــاالیی هـــستن د،
با بیان اینکه "در رژیم
غذایــی افراد حتما از
محدودیت در استفاده
همه گروههای غذایی
از آن دارند البته میل
استفاده شود "توصیه
کردن قسمت سفیده
کرد  :بــه طور کلی
تخم مرغ منعی ندارد
 4گــروه اصلی غذایی
داریم که شامل گروه
اول نان و غالت اســت و تاکید براین اســت که در این
گروه نان و غالت ســبوس دار بیشتر استفاده شود .گروه
دوم شــیر و لبنیات میباشد که باید از لبنیات کم چرب
و پاستوریزه استفاده شود  .گروه سوم سبزیها و میوهها
هستند که خصوصا استفاده از سبزیها برای افراد بسیار
مفید میباشد و گروه آخر هم شامل گوشت و جایگزینان
میشود که ترجیحا بهتر است افراد از گوشتهای بدون
چربی استفاده کنند .حبوبات و تخم مرغ نیز جایگزینان
گوشــت هســتند که در مورد تخم مرغ فقط افرادی که
دارای کلســترول خون باالیی هســتند  ،محدودیت در
اســتفاده از آن دارند البته میل کردن قســمت سفیده
تخم مرغ منعی ندارد.وی در پایان بیان کرد  :با پیروی از
رژیم غذایی سالم و مناسب و دوری از زندگی کم تحرک
و بــی تحــرک  ،از بدن خود در مقابل انــواع بیماریها
محافظت کنید.

بایدها و نبایدهای تغذیه در فصل بهار
یک متخصص تغذیه و رژیم غذایی ،گفت :رژیم غذایی تحت
عنوان «رژیم فصلی» وجود نــدارد ،اما با تغییر فصل و دما و
افزایش برخی میوه و ســبزیجات در این فصل به افراد توصیه
میشود ســه اصل تنوع ،تعادل و تناســب را رعایت کنند.به
گــزارش آنا ،دکتر کوروش جعفریان با بیــان اینکه افراد باید
در تمامیفصول ســال تنوع ،تعادل و تناسب را رعایت کنند،
خاطرنشــان کرد :در فصل بهار به دلیل افزایش گرده گلها و
گیاهان ابتال به آلرژی افزایش مییابد به همین دلیل به افراد
به خصوص افرادی که زمینــه ابتال به آلرژی را دارند ،توصیه
میشــود از مصرف مواد آلرژن از قبیل انواع ماهیها ،برخی از
خشکبار به خصوص بادام زمینی ،سفیده تخم مرغ ،برخی از سبزیجات مانند گوجه فرنگی
و بادمجان و یا هر مواد غذایی که موجب بروز عالئم در آنها میشــود به شدت خودداری
کنند .وی افزود :همچنین به دلیل تغییر فصل و افزایش دمای هوا در فصل بهار به افراد
توصیه میشــود به مقدار کافی آب بنوشند .به تمام افراد مصرف هشت لیوان آب توصیه
پژوهشــگران معتقدند که افســردگی ،اضطراب ،خشم و
انزوای اجتماعی ،سالمت قلب و عروق را به شدت تحت تاثیر
قرار میدهد.به گزارش مهر ،عوامل روانی به معنای واقعی
کلمه میتوانند منجر به افزایش خطر حمله قلبی شوند .این
در حالی است که استرس ،خود عامل مهمیدر بروز عالئم
قلبی و عروقی به ویژه حمله قلبی است .افسردگی ،اضطراب،
خشم و انزوای اجتماعی نیز سالمت قلب و عروق را تحت
تاثیر قرار میدهد .مسائل روانی اغلب در هم تنیده شده اند
و ابتال به هر کدام از آنها شانس رواج دیگری را نیز افزایش
میدهد.انجمــن قلب آمریکا این نــکات را برای محافظت
از قلب در برابر اســترس و افسردگی توصیه میکند:منبع
استرس یا افســردگی خود را شناسایی کنید و راههایی را
برای کنــار آمدن با پیدا کنید .ممکن اســت نیاز به روان

نمیشود زیرا ممکن است فردی به دلیل تعریق ،تبخیر و دفع
آب به مقدار فراوان به مصرف آب به میزان بیشتری نیاز داشته
باشد.این متخصص تغذیه و رژیم غذایی ،در ادامه تصریح کرد:
اگر ادرار افراد رنگ کدر داشته باشد نشاندهنده آن است که بدن
به میزان آب بیشــتری نیاز دارد اما اگر رنگ ادرار شفاف باشد
بدان معناســت که بدن به میزان کافی آب دریافت کرده است.
جعفریان با بیان اینکه در فصل بهار بدن به میوه و ســبزیجات
بیشــتری نیاز دارد ،عنوان کرد :به افراد توصیه میشود از میوه
و سبزیجات فصل بهار استفاده کنند و از مصرف موادی که در
سردخانه نگهداری شده است،خودداری کنند زیرا این دسته از
مواد دارای خواص مورد نیاز نیســتند.این عضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی تهران
خاطرنشان کرد :در ایام نوروز برخی افراد دچار اضافه وزن شدهاند که به این دسته از افراد
توصیه میشود برای کاهش وزن از روشهای کوتاه مدت استفاده نکنند و اجازه دهند بدن
به آرامیبه رژیم غذایی سالم بازگردد.

راه محافظت از قلب
در برابر استرس

درمانی داشته باشید.عادات ســالم مانند پیاده روی روزانه
را انتخاب کنید ،اما در این باره عجله نداشــته باشید .اگر
میخواهید به ورزش کردن روی بیاورید ،بهتدریج ورزش
را شروع کنید و یکباره فشار زیادی به خودتان نیاورید تا
به یک برنامه ورزشی سختگیرانه برسید.طرح غذایی سالم
تری را برای خود بریزید .هنگامیکه تحت استرس هستید،
به خوردن تنقالت ناســالم روی نیاورید.هر بار یک تغییر
برای رسیدن به سبک زندگی سالم را انجام دهید و تالش
نکنید یکباره تغییرات متعددی را ایجاد کنید .این نکات

ب ه خصوص اگر بخواهید سیگار را ترک کنید ،مصداق دارد.
ترک سیگار تغییری عمده و کاری مشکل است.در نهایت
باید از خودتان مراقبت کنید تا چرخه احســاس افسردگی
ن یافته
را بشکنید .برای انجام این کار میتوانید کاری سازما 
بــرای مثال رفتن کالس یوگا یا تمرینات تای چی را انجام
دهید یا کارهایی که بتوان آن را در هر جایی انجام داد برای
مثال چند دقیقه مراقبه ،گوش کردن به موسیقی یا خواندن
کتاب .ورزشهایی مثل یوگا همراه با آرام سازی پیشرونده
عضالنی ،تصویرســازی ذهنی ،تمرینات تنفس عمیق و ...
مهره اصلی رهایی از اسرتس محســوب میشود.به اندازه
کافی بخوابید .کمبود خواب میتواند خلق و خوی شــما،
سطح هوشــیاری ذهنی ،سطح انرژی و سالمت جسمیرا
تحت تاثیر منفی قرار دهد.

11
زندگی

فرهاد عصارزادگان متخصص مغز و اعصاب در رابطه با صرع
خنده گفت :این موضوع در اصطالح علمی"ژالستیک فیژر"
یا تشنج خنده نام داشته که در واقع این بیماری بسیار نادر
است و شیوع اندکی دارد .به گزارش فارس،وی افزود :تشنجها
چــه از نوع خنده یا غیرخنده معموال زیــر  5دقیقه بوده و
عمدتا  2دقیقه بیشتر به طول نمیانجامد و اگر طوالنیتر از
 5دقیقه شود جزء تشنجات مداوم به شمار رفته و اورژانس
جدی پزشکی و مداخالت درمانی سریع را طلب میکند.متخصص مغز
و اعصاب ادامه داد :صرع خنده اصوال مدت زمان کوتاهی داشته و عمدتا
در اثر اختالالت تومورهای هیپوتاالموس مغز ایجاد میشود و با جراحی

میتوان تومور را برداشت تا فرد بهبود یابد و اگر نتوان نسبت
به برداشتن تومور اقدام کرد با داروی ضد تشنج صرع خنده را
کنترل کرده و فرد به زندگی عادی ادامه میدهد.عصارزادگان
با بیان اینکه همراه با صرع خنده کاهش ســطح هوشیاری
در زمان تشــنج به وقوع میپیوندد ،گفت :اصوال خندهها و
گریههای نابجا ریشه در یک بیماری دارد و اینکه فردی بدون
پیــش زمینه و موضوع خندهداری دچار صرع خنده شــود
نشاندهنده مشکل در سیستم مغز و اعصاب فرد است.وی در پایان گفت:
صرع خنده در کودکان و جوانان شایعتر است و خانوادهها در صورت بروز
چنین مشکالتی در فرزندانشان باید اقدامات الزم درمانی را انجام دهند.

شماره 4578

میز خبر

انبه سدی برای بیماریهای قلبی

به گفته کارشناســان
تغذیــه ،انبه بــا وجود
مقادیر باالی ویتامین
و مــواد معدنــی برای
سالمت قلب و پوست
مفید اســت.به گزارش
مهر ،خــوردن انبه چه به صورت نارس یا همراه با ســاالد یا
خوردن آبمیــوه آن به هنگام صبح که حس پرانرژی بودن را
به همراه دارد ،دارای فواید بســیاری است که در ادامه به آنها
اشاره میشود.
کنترل سطح قند خون :انبه تازه منبع خوب پتاسیم و آنتی
اکسیدانی موسوم به "مانگیفرین "است که به تنظیم فشار خون
و حفظ آن کمک میکند.
کمک به مقابله با آکنه :مصــرف انبه نارس بهترین درمان
طبیعی بیماری آکنه است .اگر انبههای رسیده موجب بروز آکنه
شوند ،انبههای نارس میتوانند به مقابله با آن کمک کنند .فقط
کافیست برشی از انبه نارس را بجوشانید و هر شب قبل از رفتن
به رختخواب به صورت تان بمالید .مقابله با دیابت :انبه غنی از
ویتامین  Aبوده که برای ســامت چشم بسیار خوب است .از
اینرو میوه انبه بسیار برای بیماران مبتال به دیابت مفید است و
از بروز مشکالت چشمیناشی از این بیماری پیشگیری میکند.
کاهش کلسترول :انبه نارس حاوی مقدار زیاد فیبر ،ویتامین
 Cو پکتین است که به کاهش کلسترول کمک میکند.
حفظ سالمت قلب :انبه منبع غنی ویتامین ،B 6ویتامین C
و ویتامین  Aاست .از اینرو به کنترل سطح قند خون و کاهش
سطح کلسترول کمک کرده و سالمت قلب را تضمین میکند.

آب انار ،دهانشویه طبیعی و گیاهی!

انار ،آب انار و همچنین
رب انــار حاوی خواص
ن
ی ومســک 
ضدالتهاب 
طبیعی بــرای مفاصل
است.به گزارش باشگاه
خبرنــگاران؛ انار حاوی
ترکیبــات پلی فنیل و
دارای خاصیت خودباکتری است که در فرمول دهانشویه نیز
مورد استفاده قرار میگیرد ،همچنین مصرف آن موجب کاهش
التهاب دیواره عروق خونی و کاهش تصلب شــرایین میشود.
مصرف انار همچنین عامل کاهش سرعت فرآیند پیری است
و چینوچروکها و خطوط ریز ناشــی از افزایش ســن و نور
خورشید را کاهش میدهند .در طب قدیم به اثر مثبت انار بر
ی اشاره شده ضمن اینکه دانه و هسته این میوه
درمانکم خون 
زیبا و خوشــمزه ضد انگل است و همچنین آب انار شیرین با
عسل برای نرمیگلو و از بین رفتن سرفه مفید است .یک لیوان
آب انار میتواند  ۴۰درصد ویتامین بدن شما را تأمین کند.

تاثیر ناشتا بودن برسرطان سینه و دیابت

مطالعات اخیر محققان
دانشگاه کالیفرنیا نشان
میدهد که ساعات ناشتا
بــودن در شــب ،نقش
مهمیدر ابتال به سرطان
ســینه دارد .منظور از
ساعات ناشــتا بودن ،زمان بین آخرین وعده در شب و وعده
صبحانه در روز بعد اســت .به گزارش ایرنا  ،این مطالعه نشان
میدهد ،فاصله زمانی بیش از  13ساعت بین وعده شام و وعده
صبحانه روز بعد ،نقش مهمیدر کنترل قند خون دارد و احتمال
عود سرطان سینه ،انواع دیگر سرطان و بیماریهای قلبی را به
میزان قابل توجهی کاهش میدهد.این مطالعه نشان میدهد
احتمال عود سرطان در بیمارانی که فاصله زمانی کوتاهی بین
وعده شــام و وعده صبحانه دارند ،نسبت به زنانی که بیش از
 13ساعت در شب ناشتا هستند 36،درصد بیشتر است.مطالعات
قبلی نیز نشــان داد که فاصله زمانی بیش از  16ساعت بین
وعده شام و وعده صبحانه روز بعد در جوندگان ،در برابر گلوکز
غیر طبیعی ،التهاب و افزایش وزن ،اثر محافظتی دارد و تمام
عوامل احتمال ابتال به سرطان را کاهش میدهد.سرطان سینه
مهمترین عامل مرگ ناشی از سرطان در کشورهای در حال
توسعه و دومین عامل مرگ ناشــی از سرطان در کشورهای
توسعه یافته محسوب میشود.

تاثیر ورزشهای فکری بر کاهش وزن

تحقیقاتنشانمیدهد
که انجــام تمرینهای
ذهنــی میتوانــد در
انتخاب نــوع غذاها و
تشخیص زمان سیری
یــا گرســنگی موثر
باشــد.به گزارش مهر،
ویژگی بارز ورزشهای فکری و ذهنی ترغیب افراد به زندگی
در زمــان حــال و در لحظــه اســت ،امــا مطالعــه جدید
محققان کالیفرنیا نشــان میدهد که این گــروه از ورزشها
به ما کمک میکنند تا در زمان انتخاب غذاها بیشتر فکر کنیم.
این مطالعه نشان میدهد خوردن با فکر و اندیشه میتواند فراتر
از انتخاب غذاهای سالم و تشخیص زمان سیری باشد؛ میتواند
موجب بهبود سطح گلوکز خون و سالمت قلب شود.این تیم
تحقیق با بررســی  ۲۰۰فرد بزرگسال دریافتند  ۱۸ماه بعد از
شــروع تمرینهای فکری و ذهنی ،شرکت کنندگان به طور
میانگین  ۴.۳درصد از وزن بدن شان را از دست دادند.همچنین
آنها دریافتند برنامههای فکری و ذهنی ،تاثیرات بسیار مثبتی بر
سطح گلوکز خون و نسبت میزان تری گلیسیرید بر کلسترول
 HDLکــه هر دو با ابتال بــه دیابت نــوع  ۲و بیماریهای
قلبی  -عروقی مرتبط هستند ،دارند.

