زندگی

پیشبینی طول عمر با آزمایش خون!

دانش��مندان دانشگاه بوستون موفق به کش��ف یک آزمایش خون
سرنوشت ساز شدهاند که میتواند طول عمر افراد را پیشبینی کند.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلیمیل ،این پژوهش ،از دادههای نشانگر
زیس��تی جمع آوری ش��ده از پنج هزار نمونه خون استفاده کرده
و آن را با تحوالت س�لامت اهداکنندگان طی هش��ت سال بعدی
عمر مقایسه کرده و مورد بررسی قرار داده است.آنها در این پژوهش
موفق به شناسایی الگوهایی شدند که هم شامل ویژگیهای خوب
بودند و هم بد.محققان دانشگاه بوستون دریافتند که این افراد بهطور

خاص دارای شانس ابتال به بیماریهای مربوط به سن
مانند س��رطان ،بیماریهای قلبی و دیابت هس��تند.
در کل ،محققان  26امضای مختلف از این نشانگرهای
پیشبینی کننده سالمت در آینده را ایجاد کردند.این
آزمایش به این دلیل سرنوش��ت ساز است که بیماران
قادر به شناس��ایی خطرات سالمت در مراحل اولیه و مهمتر از آن
تغییر رویه برای تغییر نتیجه در آینده هستند.این آزمایشها تفاوت
در چگونگی پیر ش��دن افراد را به تصویر کشیده و نقش موثری در

پیشبینی پیری سالم ،تغییرات در عملکرد شناختی
و فیزیک��ی ،بق��ا و بیماریهای مربوط به س��ن مانند
بیماریه��ای قلبی ،س��کته مغزی ،دیابت ن��وع  2و
س��رطان دارند.این محققان افزودند :راههای زیادی در
حال حاضر برای پیشبینی بیماریهای خاص مانند
ی قلبی وجود دارد اما این آزمایش خون یک اقدام نوآورانه و
بیم��ار 
جدید است .محققان همچنین موفق شدند تا احتمال ابتالی فرد به
سندرمها و بیماریهای مربوط به سن را نشان دهند.

یک معادلهقدیمی؛

ارتباط ویتامینCو سرماخوردگی
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ویژگیهای آنتی اکسیدان در شیر مادر

محققاندریافتندکهیکآنتیاکسیدانموجوددرشیرمادرمیتواندازبیماریکبدینوزاد
پیشگیریکند.بهگزارشایرنا ،اعتقادبرایناستکهآنتیاکسیدانهابهجهتقابلیتمحافظت
دربرابرآسیبسلولی،ازبعضیبیماریهایمزمنهمچونبیماریهایقلبیوعروقیوسرطان
پیشگیریمیکنند.مطالعهجدیدمحققانآمریکایینشانمیدهدیکآنتیاکسیدانکهمعموال
درشیرمادرموجوداست،میتواندبهپیشگیریازبیماریکبدچربغیرالکلیکمککند.

توصیهها

کودکان مبتال به خروسک
از مصرف شیر
خودداریکنند

بهترین روش برای دریافت ویتامین  Cاز طریق رژیم غذایی است .بر همین
اساس ،اگر یک رژیم غذایی خوب و متعادل را دنبال کنید ،احتماال به میزان الزم
از این ویتامین در طول روز دریافت میکنید .اما اگر این گونه نیست ،استفاده از
مولتی ویتامینهای حاوی ویتامین  Cایده خوبی محسوب میشود

س�لامت بدن انسان ضروری اس��ت .اگر به میزان
کاف��ی ویتامین دریافت نکنید ،نتیجهای جز مرگ
در انتظار ش��ما نخواهد بود .بیماری اس��کوربوت
زمانی ش��کل میگیرد که با کمب��ود ویتامین C
مواجه هستید.

از آنجایی که ویتامین C
در دسته ویتامینها قرار
دارد ،به طور کلی،
برای بیشتر مردم
بیخطرمحسوبمیشود
و در واقع برای حفظ
سالمت و ادامه حیات نیز
الزم است

ویتامین  Cچه کاری انجام میدهد؟

هنگامی که س��رما میخوریم ،آب پرتقال یکی از
گزینههایی است که همواره در روند درمان حضور
دارد .در ش��رایطی که باور عمومی بر این است که
ویتامین  Cبه ش��یوهای جادویی موجب بهبودی
س��رماخوردگی میشود ،اما تقریبا تا دوره بیماری
به اتمام نرس��د از شر نشانههای آن مانند سرفه و
آبریزش بینی خالص نمیشوید .اما آیا ویتامین C
تاثیری در پیشگیری و درمان سرماخوردگی دارد؟
به گزارش عصر ایران به نقل از "د کات" ،ویتامین C
یک��ی از مهمتری��ن مواد مغ��ذی مورد نی��از بدن
اس��ت زیرا از ویژگیه��ای آنتی اکس��یدانی بهره
میب��رد .ویتامین  Cهمانند دیگر ویتامینها برای

بیش��تر ما فکر میکنیم ویتامی��ن  Cتنها تقویت
کننده سیس��تم ایمنی بدن اس��ت و از این رو ،در
زم��ان بیم��اری به آب پرتق��ال نیاز داری��م ،اما در
واقعیت ،کارهای بیشتری انجام میدهد .ویتامین C
به ساخت کالژن کمک میکند و بر همین اساس،
برای پوست و بافتهای همبند مهم است .همچنین،
این ویتامین به جذب آهن و درمان زخمها کمک
میکن��د و آنتی اکس��یدانی قدرتمند اس��ت که با
رادیکالهای آزاد مقابله میکند.خوش��بختانه ،اگر
پرتقال و آب پرتقال دوست ندارید ،ویتامین  Cدر
بس��یاری از میوهها و سبزیجات یافت میشود و از
ای��ن رو ،به راحتی میتوانید مق��دار کافی از آن را
تنها از طریق رژیم غذایی خود دریافت کنید .افزون
ب��ر آب مرکبات مانند آب پرتق��ال ،ویتامین  Cدر
مواد غذایی دیگر مانند کیوی ،بروکلی ،توت فرنگی،
کلم کیل ،و جوانه بروکسل یافت میشود .همچنین،
فلفل دلمهای قرمز ممکن اس��ت یکی از غنیترین
منابع برای این ویتامین باشد.

هر فرد به چه میزان ویتامین  Cدر روز نیاز دارد؟

به طور کلی مقدار توصیه شده ویتامین  Cدریافتی
در روز برای بانوان برابر با  75میلی گرم و برای آقایان
 90میلی گرم اس��ت .این میزان میتواند از طریق
رژیم غذایی تامین ش��ود .با ای��ن وجود ،افرادی که
سیگار میکشند نیازمند مصرف ویتامین Cبیشتری
هستند که میتواند تا  35میلی گرم بیشتر نسبت به
افراد غیر سیگاری باشد زیرا سیگار کشیدن موجب
تخلیه این ویتامین از بدن میشود.
چه زمانی باید مکمل ویتامین  Cمصرف کرد؟

به طور کلی ،بهترین روش برای دریافت ویتامینC
از طریق رژیم غذایی اس��ت .بر همین اساس ،اگر
یک رژیم غذایی خ��وب و متعادل را دنبال کنید،
احتماال به میزان الزم از این ویتامین در طول روز
دریافت میکنید .اما اگر این گونه نیست ،استفاده
از مولت��ی ویتامینهای ح��اوی ویتامین  Cایده
خوبی محسوب میشود .البته بیشتر مردم نیازی
به مصرف مکملهای ویتامین  Cندارند.
آیا ویتامین  Cدر درمان سرماخوردگی نقش دارد؟

متاس��فانه به نظر نمیرس��د ویتامین  Cنقش��ی
جادویی در درمان سرماخوردگی داشته باشد .اگر
احساس میکنید قرار است بیمار شوید ،ویتامین C
نمیتوان��د از آن پیش��گیری کن��د ،اما ش��اید در

کاهش دوره بیماری س��رماخوردگی موثر باش��د.
بهتر است در طول سال به میزان کافی ویتامین C
مصرف کنید ،اما انتظار معجزه از این ویتامین در
زمان سرماخوردگی نداشته باشید.
آیا خطراتی مرتبط با مصرف ویتامین C
وجود دارند؟

از آنجایی که ویتامین  Cدر دسته ویتامینها قرار
دارد ،ب��ه طور کلی ،برای بیش��تر م��ردم بی خطر
محس��وب میش��ود و در واقع برای حفظ سالمت
و ادامه حیات الزم نیز اس��ت .اما اگر بیش از اندازه
ویتامی��ن  Cمصرف کنید ،ممکن اس��ت با خطر
ابتال به برخی مش��کالت دس��تگاه گوارش مواجه
شوید .خوشبختانه این شرایط به طور معمول رخ
نمیدهد ،مگر آن ک��ه دوزهای به واقع باال از این
ویتامین دریافت کنید.

چه افرادی نباید ویتامین  Cمصرف کنند؟

به طور کلی ویتامین  Cبرای همه بی خطر است،
ام��ا افرادی که برخ��ی داروهای مش��خص مانند
ضدانعقادها را مصرف میکنند باید در این زمینه
با پزش��ک خود صحبت کنن��د .همچنین ،برخی
مکملهای ویتامین  Cاز ذرت تهیه میش��وند و
اگر نس��بت به ذرت حساسیت دارید ،ممکن است
مصرف این مکملها مشکل آفرین باشد.

آیا یکی از این دو نوشیدنی برای شما بهتر و مفیدتر است؟

به گفته پژوهشگران ،پاسخ به این پرسش دشوار
است زیرا جداسازی مواد تشکیل دهنده متفاوت
چ��ای و قهوه ،نقش آنها در رژیم غذایی ش��ما و
آث��ار آنها بر سیس��تمهای مختلف بدن دش��وار
است.الیوت میلر ،متخصص مراقبتهای پزشکی
در موسس��ه ملی س�لامت و تیم وی به تازگی
نش��انههای بیماری قلبی در بیش از  6,800نفر
ب��ا پس زمینهه��ای مختل��ف را در آمریکا مورد
بررس��ی قرار داده اند .حدود  75درصد این افراد
قهوه مصرف میکردند ،در ش��رایطی که حدود
 40درص��د مصرف چای را گ��زارش کردند .در
همین راستا ،مشخص شد نوشیدن بیش از یک
فنجان چای به طور مرتب با تجمع کمتر کلسیم
در ش��ریانهایی که خون را به قلب میرسانند،
مرتبط بود .تجمع کلس��یم میتواند به بیماری
قلبی منجر ش��ود .نوش��یدن قهوه نی��ز اثری بر
بیم��اری قلبی نداش��ت.به گفته پژوهش��گران،
اش��اره به این که قهوه و چای چگونه بر سالمت
انس��ان تاثیرگذار هستند ،دش��وار است .هر دو
نوش��یدنی حاوی انواع مختلفی از مواد تشکیل
دهنده هستند .آنها حاوی کافئین ،پلی فنولها،
و آنتی اکس��یدانها – ترکیباتی که ویژگیهای
ضد س��رطان آنها مورد مطالعه قرار گرفته است
– هس��تند .نوش��یدن چای با خط��ر کمتر ابتال
به س��رطان و بیماری قلبی ،کاهش وزن بهبود
یافته و سیس��تم امنیتی قویت��ر پیوند خورده
است .در همین حال ،مطالعات مختلف نوشیدن

جرم گوش چیز مفیدی اس��ت .برخی پزشکان
باستان از آن به عنوان یک مرهم تسکین دهنده
برای زخمها اس��تفاده میکردند .برخی دیگر از
جرم گوش به عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده
میکردن��د و به عنوان مثال مزه ش��یرین آن را
نشانهای از مرگ قریب الوقوع میدانستند .حتی

قهوه را به عنوان ی��ک روش بالقوه نه تنها برای
مقابله با بیماری پارکینسون ،بلکه دیابت نوع ،2
بیماری کبدی ،و مشکالت قلبی معرفی کردهاند.
مطالع��های جدید که به رهب��ری چارلز فوکس،
مدیر مرکز س��رطان دستگاه گوارش در موسسه
سرطان دانا فاربر بوستون انجام شد ،نشان داد که
نوشیدن منظم قهوه ممکن است به پیشگیری از
بازگش��ت س��رطان روده پس از طی شدن روند
درمان کمک کند.در این مطالعه ،تقریبا یک هزار

بیمار مورد بررس��ی قرار گرفتند و ارتباطی قابل
توجه بین نوشیدن قهوه و خطر کمتر عود سرطان
روده بزرگ پس از درم��ان در افرادی که روزانه
چهار فنجان یا بیش��تر قهوه مصرف میکردند،
مش��اهده شد .هر چه آنها قهوه بیشتری مصرف
میکردند خطر عود س��رطان کمتر میش��د .اما
پژوهشگران به این نکته اشاره نداشته اند که چه
عنصری در این نوش��یدنی موجب شکل گیری
این نتایج شده اس��ت.پژوهشهایی دیگر نقش

جرم گوش؛ بودن یا نبودن!
امروزه ،پزش��کان جرم گوش را از طبیعیترین
صابونها میدانند که سلولهای مرده پوست و
مواد باقیمانده دیگر را از مس��یر شنوایی انسان
خارج میکند.به گزارش عص��ر ایران به نقل از
"اس��تات" ،اما ویژگیهای تقریبا جادویی جرم
گوش یا س��رومن موجب نمیش��ود تا افراد از
اش��یای مختلف برای خارج کردن آن استفاده
نکنن��د .اما اگر به تمیز کردن داخل گوش خود
چهبه صورت آرام یا روشهای دیگر فکر میکنید،
دس��تورالعملهای

بازبینی ش��ده آکادم��ی گوش و حل��ق آمریکا
توصی��ه میکند این کار را انج��ام ندهید .حتی
اس��تفاده از گوش پاک کنهای رایج نیز صرف
نظر از این که چه میزان بی ضرر به نظر میرسد،
توصیه نمیشود.این توصیه چیز جدیدی نیست.
در گذشتههای دور نیز برای پاکسازی گوش از
جرم اضافی اس��تفاده از کمترین و کوچکترین
ابزار توصیه شده بود .به طور معمول ،بیشترین
میزان آس��یب در نتیجه استفاده از اشیای نوک
تی��ز در دس��تان فردی ن��اوارد به گ��وش وارد
میشود.از گذشتههای دور توصیههای پزشکی
ب��ر وارد نکردن اش��یای مختلف به داخل گوش
تاکید داشته و در حال حاضر مردم میدانند که
قرار نیست این کار را انجام دهند ،اما مشکل این
است که باز هم شاهد انجام آن هستیم .نتایج
یک مطالعه در آمریکا نش��ان داد که بیشاز
90درص��د کارکنان حاض��ر در یک مرکز
پزشکی از اش��یایی مانند گوش پاککن
و چوب کبریت برای پاکسازی کانالهای
گوش خود استفاده میکنند.کانال گوش
مس��یری است که یک س��مت آن با پرده
گوش بسته شده است .هنگامی که چیزی
میجوید یا صحبت میکنید ،جرم گوش
به سمت بخش باز کانال گوش حرکت

ژنتیک و س��بک زندگی در آثاری که نوش��یدن
چای و قهوه به همراه دارند را بررس��ی کردهاند.
به عنوان مثال ،زمانی گفته میشد قهوه و سیگار
آثاری مش��ابه به همراه داش��ته که زمینهس��از
ابت�لا به س��رطان و بیم��اری قلبی میش��وند.
به گفته مارتا گوالتی ،رئیس بخش قلب و عروق
در دانش��گاه آریزونا ،بدن برخی افراد قهوه را به
روش��ی متفاوت از دیگ��ران پ��ردازش میکند.
در همین حال ،ترجیح چای به قهوه ممکن است
بازتاب دهنده رفتارهای س��الم دیگر باش��د .آیا
افرادی که چای مینوش��ند بیشتر به انجام یوگا
و مدیتیش��ن میپردازد؟ آیا آنها بیش��تر ورزش
میکنند؟ آیا آنها نوشیدنیهایی مانند چای سبز
مصرف میکنند تا هرچه بهتر وزن سالم را حفظ
کنند؟ و ب��ه گفته رابرت اکل ،متخصص غدد در
دانش��گاه دنور ،یک رژیم غذایی دوس��تدار قلب
احتماال مهمترین جنبه پیشگیری از بیماری قلبی
اس��ت .ما درباره میوهها ،سبزیجات ،غالت کامل،
گوشت مرغ بدون چربی ،ماهی ،حبوبات ،مغزهای
خوراک��ی و پرهی��ز از چربیهای اش��باع ش��ده
صحبت میکنیم .این پیام تغذیهای تغییرناپذیر
است.متغیرهای دیگری نیز وجود دارند .سازمان
جهانی بهداش��ت نس��بت به این مسئله هشدار
میده��د که مص��رف ه��ر گونه نوش��یدنی داغ
خطر ابتال به س��رطان م��ری را افزایش میدهد،
در ش��رایطی ک��ه اف��زودن خامه و قن��د زیاد به
نوشیدنی نیز میتواند فواید آن را خنثی سازد.

میکند و از این رو ،اختاللی در ش��نوایی ایجاد
نمیکند .وارد کردن یک جس��م خارجی مانند
گوش پاک کن به گوش در حقیقت این حرکت
را معک��وس میکند و جرم گوش را به س��مت
عقب یعنی جایی که دوس��ت ندارید باشد ،هل
میدهد و گاهی اوقات به شکل گیری تودههای
بزرگتر س��رومن منجر میش��ود .در این شرایط
باید به یک پزش��ک گوش و حلق مراجعه کرده
و ج��رم اضافی را از گوش خود خارج کنید.وارد
کردن یک جسم خارجی به داخل گوش نه تنها
اث��ری به همراه ندارد ،بلک��ه میتواند خطرناک
نیز باش��د .اگرچه گلولههای پنبهای گوش پاک
کنها بافت نسبتا نرمی دارند ،اما پوست داخل
کانال گوش بس��یار ظریف و حساس است و به
راحتی خراش��یده و تحریک میش��ود .آس��یب
پوس��ت داخل گ��وش میتواند بس��یار دردناک
باشد و همچنین امکان شکل گیری عفونت نیز
وجود دارد .همچنین ،ممکن است به پرده گوش
خود نیز آسیب برسانید که مشکالت شنوایی را
در پی دارد .با آس��یب دیدن پرده گوش گاهی
اوقات تنها گزینه ،انجام عمل جراحی اس��ت.با
وجود دس��تورالعملها و توصیههای ارائه شده،
تمی��ز کردن کانال گوش عادتی اس��ت که کنار
گذاش��تن آن سخت به نظر میرس��د .اما بهتر
اس��ت از همی��ن امروز ترک این ع��ادت را آغاز
کنید تا هر چه بیش��تر از سالمت شنوایی خود
محافظت کنید.

شماره4803

یک متخصص اطفال گف��ت :کودکان مبتال
به خروس��ک از مصرف شیر خودداری کنند
و نوش��یدن مایعات��ی مانن��د آب ،آبمی��وه و
چ��ای در کاهش این بیماری تاثیر بس��زایی
دارد.ریحان��ه علیپ��ور متخص��ص اطفال در
گف��ت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان؛ با
بیان اینکه س��رماخوردگی باعث بروز عارضه
خروس��ک در ک��ودکان میش��ود ،گف��ت:
در اغلب اوقات خروس��ک با حمله در ش��ب
بهوجود میآید.وی با بی��ان اینکه گاهی این
بیماری باعث مرگ کودکان میش��ود ،اظهار
داش��ت :کودکان  ۶ماهه تا  ۴ساله به بیماری
خروسک مبتال میشوند.این متخصص اطفال
با اع�لام اینکه عفونت و الته��اب پایین جلو
باعث بروز خروسک در اطفال میشود ،تاکید
ک��رد :عواملی مانند آلرژی ،عفونت دس��تگاه
تنفس��ی ،هوای سردسابقه بیماری خروسک،
بیماری خروس��ک را تشدید میکند.به گفته
وی ،مبتالیان به خروسک دچار عوارضهایی
مانند عفونت گوش ،اوتی��ت مدیا ،پنومونی،
آرتری��ت ،ذات الری��ه ،انس��داد راه هوای��ی و
برونش��یول تنفسی میش��وند.علیپور با بیان
اینک��ه در زم��ان بروز خروس��ک بخشهایی
از ب��دن مانند نای ،حلق و پش��ت جلو دچار
التهاب میش��ود ،تصریح کرد :سرفه خشک،
تنفس تند ،ناتوانی در خوردن و آش��امیدن،
تب ش��دید ،آبری��زش بینی ،تنف��س همراه
با ص��دای خ��روس و کبودی ل��ب از عالیم
ای��ن عارضه اس��ت.وی با اع�لام اینکه طول
مدت این بیماری  ۳الی  ۶روز اس��ت ،اظهار
داش��ت :بازکردن راه هوایی ،عکس��برداری،
الرنگوس��کوپی ،استفاده از بخور گرم ،کاهش
استرس و اضطراب و رطوبت خنک از راههای
درمان بیماری خروسک است.این متخصص
اطفال با بیان اینکه کودکان مبتال به خروسک
از مصرف ش��یر خودداری کنند ،تاکید کرد:
نوشیدن مایعاتی مانند آب ،آبمیوه و چای در
کاهش این بیماری تاثیر بس��زایی دارد.وی با
تاکید بر اینکه پس��ران بیشتر به این بیماری
مبتال میش��وند ،افزود :در زم��ان بروز عالیم
بیماری خروس��ک برای کاهش و درمان آن
به متخصص مراجعه شود.

تازهها

خداحافظیباسرنگ؛
نانو برچسب درراه است

محققان استرالیایی نانوبرچسبی ساختهاند که
جای آمپول را در فرآیند واکسیناس��یون خواهد
گرفت ،این برچسب بدون درد ،ترکیبات دارویی
یا واکس��ن را وارد ب��دن میکند.به گزارش ایرنا،
مارک کندال از دانشگاه کوئینزلند استرالیا ،روی
ساخت نانوبرچسبهایی کار میکند که میتوان
با اس��تفاده از آن ،سیستم سنتی واکسیناسیون
(س��وزن و سرنگ) را که قدمتی  160ساله دارد
کنارگذاشت.برچسببسیارکوچکیراتصورکنید
که ابعادی در حد یک تمبر پس��تی دارد و روی
آن هزاران برجس��تگی میخی ش��کل قرار دارد،
روی این برچس��ب این میکروس��وزنها ابعادی
در ح��دود  60تا  100میک��رون دارند و بیش از
20هزارعدد از آن در فضایی یک سانتیمتر مربعی
قرار گرفتهاند.این نانوبرچسب با استفاده از روشی
موس��وم به اچ یون فعال عمیق س��اخته ش��ده
اس��ت که در آن یونها در یک میدان الکتریکی
بهصورت انتخابی روی س��طح فرود آمده و آن را
تغییر میدهند ،به دلیل وجود میدان الکتریکی،
یونه��ا را میتوان با دقت باالی��ی کنترل کرد.
از مزیتهای این روش آن است که پیش از این
از آن در صنعت مدارهای الکترونیکی و پیلهای
خورشیدی استفاده شده است بنابراین به سادگی
میتوان آن را برای تولید انبوه به کار برد.با چشم
غیرمسلح نمیتوان میکروسوزنها را روی سطح
نانوبرچسب مشاهده کرد با این حال آنها به قدری
بلند هستند که میتوانند درون پوست نفوذ کنند،
این میکروسوزنها درون بخش مرده سلولهای
پوستی نفوذ میکنند سلولهایی که نقش سد
حفاظت��ی را در بدن ایفا میکنند.بعد از عبور از
این الیه مرده ،میکروسوزن به بخش زنده پوست
میرسد که در آن سلولهای سیستم ایمنی بدن
قرار دارد که نقش مهمی در عملکرد واکسن ایفا
میکنند.این گروه نش��ان دادند که با این روش
میتوان روی س��طح میکروس��وزنها را با مواد
واکسن پوشش داد که با این کار واکسن با دوزی
بس��یار پایین وارد بدن میش��ود.درحال حاضر
10درصد از جمعیت جهان از آمپول ترس دارند
و براساس آمار سازمان جهانی سالمت ،هر ساله
1/3میلیون نف��ر در جهان به دلیل آلودگیهای
ناشی از آمپولها جان خود را از دست میدهند،
بنابراین ارائه این فناوری میتواند کمک زیادی به
سالمت جامعه کند.از دیگرمزیتهای این فناوری
آن است که نیاز به وجود یخچال را برای نگهداری
واکسن به حداقل میرساند و واکسنها به صورت
خشک استفاده میشوند.این واکسنها وارد فاز
آزمون بالینی شدهاند و قرار است با کمک سازمان
جهانی بهداش��ت ،این آزمون در سال  2017در
کشور کوبا انجام شود.

خوراکیهایی
برای سریع الغر شدن
نکته

روابطاجتماعیعامل
تقویت ذهن در سالمندی

برخ��ی از م��واد غذای��ی بیش��تر از س��ایر
خوراکیها میتواند باعث حفظ تناسب اندام
و الغری س��ریع در افراد شود و کارشناسان
مصرف آنه��ا را برای بدس��ت آوردن اندامی
مورد عالق��ه توصی��ه میکنند.ب��ه گزارش
باش��گاه خبرنگاران؛ یکی ازای��ن خوراکیها
گیاه مارچوبه است که دارای خواص درمانی
فوق العاده عالی برای بدن است.این خوراکی
حاوی انواع ویتامینها از جمله ویتامینهای
 ،A، C، E، Kو  B6و همچنی��ن ف��والت،
آهن ،مس ،کلس��یم ،پروتئین و فیبر اس��ت.
این گیاه خ��وش طعم و با خ��واص درمانی
فراوان را میت��وان به همراه انواع خوراکیها
ب��ه ص��ورت خام ،پخت��ه ،کباب��ی و یا حتی
بهص��ورت کوک��و مص��رف کرد.خ��وردن
مارچوب��ه همچنی��ن میتواند باع��ث ایجاد
احس��اس س��یری ،کمک به کاه��ش وزن،
درمان یبوس��ت ،کاهش کلسترول بد خون،
برطرف کردن عفونت ادراری در بانوان و رفع
مش��کالت مجاری ادراری ،کمک به تقویت
سیس��تم ایمنی بدن ،تقویت حس عش��ق و
عالقه به همسر و درمان مشکالت هورمونی
چون افزایش سطح استروژن و تستوسترون
درمردان ،رفع مش��کالت گوارشی و احساس
نفخ مع��ده ،کمک به بند آوردن خون و رفع
مشکالت ناشی از کاهش پالکتهای خونی،
رفع افس��ردگی و به دلیل ب��اال بودن میزان
فولیک اس��ید در آن ،برای درمان کم خونی
در اف��راد ب��ه کار رود.کارشناس��ان مصرف
مارچوبه تازه را بوی��ژه به همراه تخم مرغ و
نیمرو در وعده صبحانه برای حفظ س�لامت
بدن توصیه میکنند.

یک مطالعه جدید نشان میدهد افرادی که در
گروههای اجتماعی و محلی فعال هستند ممکن
است مهارتهای ذهنی واضح تری در سن۵۰
داشته باشند .به گزارش مهر ،محققان بریتانیایی
گفتن��د یافتهه��ای آنها بر اس��اس ش��واهدی
بهدس��ت آمده ک��ه تعامل اجتماع��ی میتواند
به کاهش آهس��ته مه��ارت ذهن��ی در نتیجه
افزایش سن کمک کند .این یافتهها بر بررسی
بیشاز ۹هزار بزرگسال از انگلستان استوار بود
که بخشی از یک مطالعه سالمت طوالنی مدت
از زمانیکه آنها کودک بودند ،انجام شده است.
در سنین  ۳۳تا  ،۵۰از آنها در مورد شرکتشان
در گروهه��ای اجتماعی از جمله س��ازمانهای
داوطلبانه ،گروههای مذهبی ،انجمنهای محلی
و گروههای سیاس��ی یا اجتماعی ،پرسیده شد.
در س��ن  ۵۰س��الگی ،از تمام شرکت کنندگان
آزمونهای استاندارد تواناییهای شناختی ،مانند
مهارتهای حافظه ،تفکر و استدالل گرفته شد.
به طور کلی ،این تحقیق نشان داد افراد فعال در
گروههای اجتماعی ،به طور متوسط امتیاز باالتری
را در ای��ن آزمون کس��ب نمودند .چندین عامل
دیگر از جمله سطح تحصیالت عالی و سالمت
جسمی بهتر ،ارتباط قوی تری با نمرات آزمون
افراد داشتند .اما ،حتی پس از آن ،پژوهشگران
ارتباط آن دس��ته از عوامل را با مشارکت گروه
و نمرات بهتر آزمون ش��ناختی م��ورد ارزیابی
قرار دادند.

