زندگی

خواص سرکه سیب به چالش کشیده شد

ی است که بس��یاری از افراد
س��رکه س��یب از جمله خوردنیهای 
فوائد آن را برای س�لامتی باور دارند ام��ا نتایج برخی مطالعات،
خواص این ماده خوراکی را به چالش کش��یده اس��ت.به گزارش
بهداش��ت نیوز ،ادعاهایی در مورد فوائد سرکه سیب برای کاهش
وزن ،کاهش قند خون و موارد دیگر مطرح ش��ده که البته برخی
از این ادعاها اساس علمی ندارند.یکی از ادعاهای مطرح شده در
مورد فایده سرکه سیب ،تاثیر آن روی افزایش سوخت و ساز بدن
و کاهش وزن است در حالی که سرکه سیب در واقع این خاصیت

را ن��دارد .به گفته کارشناس��ان ،اف��راد به دلیل نبود
اطالعات ،ادعاهای��ی مطرح میکنند که یکی از آنها
تاثیر سرکه سیب بر کاهش وزن است.عالوه بر این در
س��ال  ۲۰۰۷مطالعهای انجام گرفت که نشاندهنده
تاثیر سرکه سیب در تنظیم قند خون و مفید بودن
ای��ن ماده خوراکی ب��رای مبتالیان به دیابت ن��وع  ۲بود .در این
بررس��ی محققان ادعا کردند خوردن دو قاشق غذاخوری سرکه
سیب پیش از خواب به کاهش سطح قند خون در روز بعد منجر

میش��ود .اما صحت این ادعا نیز هن��وز قابل تردید
اس��ت چرا که تنها روی  ۱۱نفر آزمایش شده است.
به گزارش مدیکال دیل��ی ،اما از طرفی هم آزمایش
دیگری روی موشهای آزمایش��گاهی انجام گرفت و
مشخص ش��د که مصرف سرکه سیب همراه با آب،
سطح باکتریهای خوب روده را افزایش میدهد که نشاندهنده
تاثی��ر مثبت این خوراکی در کاهش عالئم بیماری گوارش��ی در
انسان است.

از «کاهش وزن ناگهانی»
بیشتربدانید
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نوزادان زودرس زودتر زبان باز میکنند

یک مطالعه حاکی از این است که مهارتهای زبانی نوزادان زودرس در مقایسه با
نوزادان عادی بسیار سریعتر توسعه مییابد.به گزارش ایسنا به نقل از زی نیوز ،نتایج
این مطالعه نشان داد نوزادان زودرس در ارتباط بین زبان و شناخت بسیار قدرتمندتر
عمل میکنند و این نتیجه مشخص میکند این جمعیت آسیبپذیر از بنیاد قویتری در
ارتباط بین زبان و معنا برخوردارند.

نکته

 17تا  ۲۵سالگی ؛
بهترینزمان
برای جراحی دندان عقل

کاهش وزن غیر قابل توضیح میتواند نشانه ای از مشکل تیروئید باشد.
پرکاری تیروئید که به نام بیماری گریوز نیز شناخته میشود یک نوع بیماری
خود ایمنی است که انتشار مقادیر بیش از اندازه هورمون تیروئید توسط غده
تیروئید را موجب میشود

تغذیه مناسب حین حضور و پس از ترک بیمارستان
اطمینان حاصل ش��ود.در ادامه با برخی دالیل که
کاهش غیر قابل توضیح وزن میتواند نش��انه ای از
یک مشکل جدی باشد ،بیشتر آشنا میشویم.

عملکرد غیر طبیعی
سلولهای سرطانی
میتواند شرایط را از
کنترل خارج کرده،
سوخت و ساز را تسریع
کند و با استفاده از منابع
موجود ،تمام بدن را
فرسوده سازد که این
شرایط به کاهش وزن
منجر میشود
هنگامی که کلمه سوء تغذیه را میشنوید ،احتماال
بیشتر تصویر کودکانی رنجور و گرسنه در کشورهای
در حال توس��عه در ذهن شما نقش میبندد .با این
وجود ،سوء تغذیه یا عدم دریافت مواد مغذی مناسب
به مقدار مناسب در هر نقطه از جهان وجود دارد و
میتوان��د هر فردی در هر س��نی را تحت تاثیر قرار
دهد .در حقیقت ،نزدیک ب��ه  50درصد از بیماران
بس��تری در بیمارستانهای سراسر جهان به خوبی
تغذیه نمی ش��وند یا در معرض خطر س��وء تغذیه
ق��رار دارند.به گزارش عصر ایران ب��ه نقل از "ریدرز
دایجست" ،بستری شدن در بیمارستان میتواند به
سوء تغذیه منجر شود زیرا در شرایطی که بیماران از
مراقبت درمانی بهره میبرند ،ممکن است به میزان
درس��ت و کافی مواد مغذی برای یک زندگی سالم
دریافت نکنند .اگر سوء تغذیه در طوالنی مدت ادامه
داشته باشد ،این شرایط میتواند تاثیر قابل توجهی بر
سالمت فرد داشته باشد و به کاهش وزن بدون دلیل
منجر شود.در ش��رایطی که افراد مسن در معرض
خطر بیش��تری به واس��طه مصرف دارو یا کاهش
اشتهای ناش��ی از افزایش سن قرار دارند ،یک رژیم
غذایی نامتعادل میتواند به شکل گیری سوءتغذیه
در افراد جوان و احتماال سالم نیز منجر شود .بهترین
روش ب��رای درمان س��وء تغذیه پیش��گیری از آن
پیش از جدی شدن شرایط است .بر همین اساس،
باید نسبت به مصرف وعدههای غذایی متعادل حاوی
می��زان کافی از پروتئین ،چرب��ی و کربوهیدارتها
اطمینان حاصل ش��ود .اگر در بیمارستان بستری
شدهاید ،توجه ویژه ای به مواد مغذی داشته باشید
و در این زمینه با پزش��ک خود صحبت کنید تا از

تغییراتی ویژه در

از دست دادن عضالت (کم ماهیچگی)

پژوهشها نشان داده اند که نادیده گرفتن سالمت
عضل��ه یک��ی از دالیل اصلی زوال ت��وده عضالنی
ب��ا افزایش س��ن اس��ت .اصطالح فنی ک��ه برای
این ش��رایط ب��ه کار میرود «س��ارکوپنیا» یا کم
ماهیچگی اس��ت که میتواند از اوایل دهه چهارم
زندگ��ی فرد آغاز ش��ود و به کاهش وزن غیر قابل
توضیح و کاهش قدرت ،انرژی و تحرک وی منجر
شود.در شرایطی که تغییرات هورمونی میتوانند
ب��ر روند س��اخت و ذخیره عضله با افزایش س��ن
تاثیرگذار باش��ند ،بیش��تر موارد کم ماهیچگی با
تغذیه نامناس��ب و کم تحرکی پیون��د خورده اند.
یکی از بهترین گزینهها برای پیشگیری از تحلیل
رفتن ماهیچهها و کاهش وزن مرتبط با آن افزودن
پروتئین و ویتامین  Dبیشتر به رژیم غذایی است.
افراد مسن به پروتئین بیشتری برای عضله سازی
نیاز دارند زیرا بدن با افزایش سن از کارایی کمتری
در پردازش پروتئین برخوردار میشود .همچنین،
افزودن تمرینات کار با وزنه به برنامه ورزشی ایده
خوبی محسوب میشود.
سرطان

به ط��ور کلی ،س��رطان میتوان��د موجب کاهش
وزن ش��ود ،اما انواع مختلفی از س��رطان مانند ریه،
لوزالمعده ،مجاری صفراوی و روده بزرگ وجود دارند
که در زمینه کاهش وزن غیر قابل توضیح شناخته
ش��دهتر هس��تند .عملکرد غیر طبیعی سلولهای
سرطانی میتواند ش��رایط را از کنترل خارج کرده،
سوخت و س��از را تسریع کند و با استفاده از منابع
موجود ،تمام بدن را فرس��وده سازد که این شرایط
به کاهش وزن منجر میش��ود.درمان س��رطان نیز
میتواند به کاهش وزن منجر ش��ود .پرتو درمانی و
شیمی درمانی اغلب به کم اشتهایی منجر میشوند
و میتوانند موجب شکل گیری عوارض جانبی مانند
تهوع ،استفراغ و دردهای دهان شوند که تمایل بیمار
به غذا خوردن را کاهش میدهند.
پرکاریتیروئید

آ قایان!

یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از مردان این
است که متعهد میشوند در سالهای پیش روی
زندگی خود اندکی سالمتر زندگی کنند .این تعهد
به طور معمول با در نظر گرفتن تغییرات و اهدافی
بزرگ همراه است.به گزارش عصر ایران به نقل از
"اکتیو بیت" ،با این وجود ،به جای ایجاد تغییرات
بنیادین و گسترده که ممکن است به آنها پایبند
باقی نمانید ،میتوان گزینههایی جزئی و کوچکتر را
در زندگی روزانه مد نظر قرار داد.
صبحانه را هرگز فراموش نکنید

کاهش وزن غیر قابل توضیح میتواند نش��انه ای

اگ��ر قصد دارید وزن خ��ود را کاهش دهید ،روز

خود را با یک صبحانه مغذی آغاز کنید .مطالعات
پیون��د کاهش وزن ابتدای��ی و حفظ آن در بلند
م��دت را در مردانی که وعده صبحانه را هیچگاه
نادیده نمی گیرند ،نش��ان دادهاند .یک صبحانه
مغذی موجب میش��ود تا مدت زمان بیش��تری
احساس س��یری داشته باشید و از خوردن میان
وعدههای چاق کننده پرهیز کنید.
عضالت خود را تقویت کنید

مردان��ی که به طور مرتب دراز و نشس��ت ،یوگا
و تمرینات��ی ک��ه روی عضالت مرکزی (ش��کم،
فلکسورهای ران و کمر) متمرکز هستند را انجام

از مشکل تیروئید باشد .پرکاری تیروئید که به نام
بیماری گریوز نیز شناخته میشود یک نوع بیماری
خود ایمنی اس��ت که انتشار مقادیر بیش از اندازه
هورمون تیروئید توس��ط غ��ده تیروئید را موجب
میش��ود .این ش��رایط سوخت و س��از را تسریع
میکند و کار را به جایی میرساند که بدن کالری
بیشتری نس��بت به آن چه میتواند مصرف کند،
میسوزاند.از جمله دالیل پر کاری تیروئید میتوان
به تیروئیدیتهاش��یموتو ،مصرف برخی داروهای
مش��خص مانند لیتیوم ،پرتو درمانی گردن ،عمل
جراحی تیروئید ،بارداری ،و کمبود ید اشاره کرد.
بررس��ی س�لامت تیروئید از طریق آزمایش خون
امکان پذیر است.
«اچآیوی» و ایدز

س��ندرم نقص ایمنی اکتس��ابی که به نام ایدز نیز
ش��ناخته میش��ود ،یک بیماری مزم��ن و بالقوه
تهدیدکننده جان انسان است که به واسطه ویروس
نقص ایمنی انس��انی (اچآیوی) ش��کل میگیرد.
«اچآیوی» میتوان��د جذب م��واد مغذی را برای
بدن دشوار سازد که به سوء تغذیه منجر میشود
و میتواند اش��تها را کاهش دهد .در شرایطی که
هنوز درمانی برای «اچآیوی» یا ایدز کشف نشده
اس��ت ،برخی داروها میتواند به طور قابل توجهی
پیشرفت بیماری را کند کنند و به فرد مبتال اجازه
دهند یک زندگی عادی داشته باشد.
بیماری زخم گوارشی

زخمهای گوارش��ی یا پپتیک در پوش��ش داخلی
معده و همچنین بخش باالیی روده کوچک ایجاد
میش��وند .این زخمها موجب ش��کل گیری درد
و افزایش تولید اس��ید میش��وند که به رفالکس
منجر میشود .از آنجایی که نشانه اصلی زخمهای
گوارشی درد در ناحیه معده است ،اغلب به کاهش
اشتها منجر میشوند .اصالحات در سبک زندگی
به همراه مصرف دارو بهترین روش برای درمان این
بیماری و کاهش وزن مرتبط با آن است.
افسردگی

افس��ردگی ی��ک اختالل خلقی اس��ت که به یک
احس��اس م��داوم غ��م و از دس��ت دادن عالقه به
بیشتر چیزها  -حتی گزینههایی که فرد تا پیشاز
این از آنها لذت میبرده اس��ت  -منجر میش��ود.
درش��رایطی ک��ه افزایش وزن یکی از نش��انههای
میدهند ،به طور معمول کمتر از مشکالت کمر و
حرکتی رنج میبرند.
با هر وعده غذایی ،میوه و سبزیجات مصرف کنید

بدون تردید ،س��یب زمینی ش��یرین سرخ شده و
فلفلهایهاالپینیو در این دسته قرار نمی گیرند.
با این وجود ،اگر مصرف میوه و س��بزیجات تازه یا
منجمد را در کنار هر وعده غذایی خود دنبال کنید،
به طور قابل توجهی احتمال کلسترول باال ،کمبود
ویتامین ،سیستم ایمنی تضعیف شده ،افزایش وزن
و سرطانهای دستگاه گوارش را کاهش میدهید.
ورزش به رفع اختالل خلقی فصلی کمک میکند

در زمستان ،احساس افسردگی و کج خلقی ناشی
از اختالل خلقی فصلی یا دیگر ش��رایط مرتبط
با افسردگی چیزي چندان عجیب نیست .با این
وجود ،مردانی که به طور مرتب ورزش میکنند از
نعمت داروی شادی آور طبیعی دوپامین برخوردار
میشوند که استرس ،اضطراب ،افسردگی و افکار
منفی را کاهش میدهد.

ابتال به افس��ردگی میتواند باشد ،کاهش وزن نیز
از نش��انههای آن اس��ت .یکی از ع��وارض جانبی
افس��ردگی ،کم اشتهایی است که به طور طبیعی
منجر به کاهش وزن فرد مبتال میشود .با مراجعه
به پزشک میتوانید بهترین روش درمانی را برای
مقابله با افس��ردگی و کاه��ش وزن مرتبط با آن
پیدا کنید.
نارسایی احتقانی قلب

این بیم��اری مرگبار زمان��ی رخ میدهد که قلب
قادر به پمپاژ خون و اکس��یژن کافی نیست .یکی
از نش��انگرهای مهم این بیماری یا وخیمتر شدن
شرایط قلب ،کاهش وزن سریع و غیر قابل توضیح
اس��ت (از دس��ت دادن حداقل  7.5درصد از وزن
عادی بدن طی ش��ش ماه) که به نام کاشکس��ی
قلبی شناخته میشود.از آنجایی که روده همانند
اندامهای دیگر بدن به جریان خون مناس��ب نیاز
دارد ،پژوهشگران بر این باورند که کاهش جریان
خون میتواند عامل نشانههای مشکالت گوارشی
و کاهش وزن مرتبط با نارس��ایی قلبی باشد .اگر
خود ش��ما یا ف��ردی دیگر کاهش وزن س��ریع به
همراه تنگی نفس ،سرفه مزمن ،خستگی و تهوع را
تجربه میکند ،بالفاصله به پزشک مراجعه کرده تا
احتمال نارسایی احتقانی قلبی بررسی شود.

دیابت

ما اغلب دیابت را ب��ا افزایش وزن و چاقی مرتبط
میدانی��م ،ام��ا کاه��ش وزن میتوان��د یک��ی از
نش��انههای شگفت آور ابتال به دیابت باشد .زمانی
که بدن دیگر قادر به تولید انسولین کافی نیست،
گلوکز در جریان خون شکل نمی گیرد تا به عنوان
انرژی استفاده شود .هنگامی که نارسایی انسولین
وجود دارد ،بدن س��وزاندن چربی و عضله را برای
کسب انرژی آغاز میکند که این شرایط به کاهش
وزن بدن منجر میشود.
اعتیاد به الکل

الکل میتواند به ش��کل گیری نفخ منجر ش��ود و
اعتیاد به الکل میتواند کاهش چشمگیر وزن را به
همراه داشته باشد .این شرایط به واسطه احساس
پ��ری افزایش یافته و س��یری زودهنگام ش��کل
میگیرد .افزون بر این ،اعتیاد به الکل میتواند به
شکل گیری بیماری زخم گوارشی منجر شود که
این شرایط نیز کاهش وزن را موجب میشود.

مصرف توته ا را مد نظر قرار دهید

توت فرنگی ،بلوبری ،ش��اه توت و تمشک نه تنها
به عنوان یک میان وعده کم چربی قابل استفاده
هستند ،بلکه توتها سرشار از ترکیباتی هستند
که گردش خون را بهبود میبخشند .مصرف چند
وعده از توتها در هفته میتواند برای افرادی که از
اختالل نعوظ رنج میبرند نیز مفید باشد.

مصرف نوشیدنیهای کافئیندار را کاهش دهید

بسیاری از مردم جهان برای کسب انرژی و بیداری
بدن هنگام صبح به قهوه یا چای وابس��ته هستند.
نوش��یدن قهوه یا چای هنگام ظهر و شب نیز رایج
اس��ت .با این وجود ،مردانی که دو فنجان نوشیدنی
کافئیندار(چایسیاهیاسبز،قهوه،نوشابههایگازدار
یا نوش��یدنیهای انرژی زا) در روز مصرف میکنند
ب��ه تدریج ضربان قلب خود را افزایش میدهند که
این شرایط میتواند به آریتمیهای قلبی عروقی و
دیگر مسائل مرتبط با قلب منجر شود.

آفتاب یزد :دبیر علمی بخش جراحی دهان،
فک و ص��ورت یازدهمین کنگره بین المللی
دندانپزش��کان عمومی ایران گفت  :جراحی
دندان عقل در سن  ١٧تا  ۲۵سالگی و برای
افرادی پیش��نهاد میشود که تاج دندان آنها
تش��کیل و يا قسمتى از آن و يا تمام تاج در
داخل حفره دهان مش��هود شده است.دکتر
علیرض��ا جهانگیرنی��ا در يازدهمين كنگره
دندانپزش��كان عمومي ايران اف��زود  :اما در
سنين باالی  ۳۰سال اگر دندان عقل عفونت
و کیست نداشته باشد و موجب آسیب ،درد
و تورم در دهان نشود ،پیشنهاد میشود که
از دهان خارج نشود .جهانگیرنیا بیان کرد :
در این س��نین استخوان فک متراکم شده و
اگر دندان عقل مش��کلی ایجاد نکند ،نیازی
به جراحی و خارج کردن دندان نیس��ت .وی
بی��ان کرد  :ام��ا اگر نیاز ب��ه جراحی دندان
باشد ،باید دندان پزش��کان عمومی متبحر
ی��ا متخصصان جراحى دهان ،فک و صورت
این��کار را انج��ام دهند .دبی��ر علمی بخش
جراح��ی دهان ،فک و صورت کنگره یازدهم
دندانپزش��کان عموم��ی ایران گف��ت  :علت
نامگذاری دندان عقل این اس��ت که دیرتر از
س��ایر دندانها و در زمان عاقل و بالغ بودن
فرد رويش مى نمايد.دكتر جهانگیرنیا افزود :
چون دندان عقل دیرتر درمی آید یا با زاویه
خارج میش��ود یا دچار پوسیدگی میشود و
معم��وال در فک جایی برای رویش آن وجود
ندارد و از طرفی نقش زیادی نیز در جویدن
ندارد ،الزم اس��ت که از حف��ره دهان خارج
ش��ود .وی ادامه داد  :اگر در فردی فک برای
دندان عقل جانداش��ته باش��د یا پوسیدگی
ایجاد ش��ده باش��د و ترمیم به نف��ع دندان
نباشد ،دندان جراحی یا کشیده میشود.

روزانه چه میزان
آببنوشیم

قاعده نوش��یدن هش��ت لیوان آب در روز ،یا
این نظریه که همه ما نیاز به نوش��یدن میزان
خاصی آب داریم ،کم ارزش ش��ده اس��ت .اما
واقعا چه مقدار آب ضروری است که با کمآبی
مواجه نش��ویم؟ به گزارش مهر ،دکتر مایکل
موس��لی در تحقی��ق جدی��د خود ب��ا عنوان
«چقدر نیاز داریم که آب بنوشیم؟» در مورد
این که ما به ص��ورت روزانه به چه مقدار آب
نیاز داریم اش��اره میکند.آب آشامیدنی بیش
از حد میتواند کشنده باشد .دستورالعملهای
جدید در مصرف آب سالم به میزان نادرست،
هشداردهنده هستند.با توجه به گفته موسلی،
زنان به طور کلی نیاز به حدود دو لیتر آب در روز
دارند و مردان باید سه لیتر یا حدود ۱۵لیوان
در روز آب بنوش��ند .با این حال بخشی از آبی
ک��ه ما مصرف میکنیم ،از مایعات به دس��ت
نمیآید .مواد غذایی ح��اوی آب و وعدههای
غذایی ،بخشی از نیاز روزانه ما به آب را تامین
میکنند .به این معنی که احتماال الزم نیست
همان اندازه که شما فکر میکنید نیاز دارید،
آب بنوشید.آیا شما هم شنیده اید هنگامی که
احساس تشنگی میکنید ،بدن شما دچار کم
آبی شده است؟ به گفته موسلی« :در اصل ،به
حواس خود اعتماد کنید .مقدار زیادی مایعات
بنوش��ید ،اما خیلی نگران این نباشید که آیا
هشت لیوان یا بیشتر آب نوشیده اید یا نه».

موز بخورید

مص��رف یک عدد م��وز میتواند ب��ه تامین ماده
مغذی پتاسیم کمک کند .پتاسیم به طور طبیعی
فش��ار خون را پایین م��یآورد و همچنین خطر
فش��ار خون باال و بیماریهای قلبی احتمالی را
کاهش میدهد.
ماهی چرب بخورید

مصرف یک ب��ار در هفته ماهیهای چرب مانند
س��المون ،تن یا س��اردین میتواند خطر حمله
قلبی ناگهانی یا سکته مغزی را به لطف محتوای
اسیدهای چرب امگا 3موجود در این ماهیها که
یک ماده مغذی دوستدار قلب است ،کاهش دهد.

به دیگران کمک کنید

آیا میدانس��تید مردانی که به صورت منظم در
فعالیته��ای داوطلبان��ه حضور مییابن��د یا به
دیگران کمک میکنند از فواید سالمت این کار
برخوردار میشوند؟ انجام فعالیتهای داوطلبانه
و کم��ک به دیگران میزان رضایت و ش��ادی در
زندگی و امید به زندگی را افزایش میدهد.

استان

برگزاریدورهپیشگیریازدیابتیزد

آفتاب ی�زد -مریم مظف�ری :مدیر مرکز
تحقیقات��ی -درمانی دیابت ی��زد از برگزاری
دوره مربیگری آموزش و پیشگیری از دیابت
ویژه مربیان سواد آموزی و نوسوادان خبر داد.
سیدمحمد رضا آقایی با اعالم این خبر افزود:
ای��ن دوره با هم��کاری معاونت س��وادآموزی
اداره کل آموزش و پرورش استان و بهمنظور
آموزش خودمراقبتی و پیشگیری از دیابت از
هفته آینده برگزار میشود.

توصیه

روش جدید دانشمندان
برای جوانسازی پوست

دانش��مندان راه��ی جدید را برای بازس��ازی
سلولهای چربی که سبب جوانسازی پوست
میش��ود پیدا کردند.به گ��زارش خبرآنالین،
دانش��مند میگوین��د که این کش��ف جدید
نهتنها به درمانهای ضدپیری پوس��ت کمک
میکند بلکه میتواند راه را برای ترمیم زخمها
بدون ایجاد اسکار هموار کند.سلولهای چربی
که "آدیپوسیت" نیز نام دارند ،به طور معمول
در پوست پیدا ش��ده اما با باال رفتن سن و یا
در زم��ان تبدیل جای زخم به اس��کار از بین
میروند.ع��دم وجود س��لولهای چربی یکی از
دالیل اصل��ی ایجاد چین و چ��روک بر روی
صورت افراد مسن است.مطالعات آزمایشگاهی
نشان میدهند که چگونه فولیکولهای مو با
انتشار یک سیگنالینگ مولکولی حیاتی به نام
پروتئین مورفوژنیک استخوانی( )BMPسبب
ترمیم زخمها و صاف شدن پوست بدون ایجاد
اسکار میش��وند ،BMP.سلولهای تشکیل
دهنده اس��کار را ک��ه به التی��ام زخم کمک
ک��رده و میوفیبروبالس��ت ن��ام دارد آموزش
میدهند تا خود را به س��لولهای چربی تبدیل
کنند.پروفس��ور جورج کوتسارلیس دانشمند
از دانش��گاه پنس��یلوانیا در ایاالت متحده که
رهبری این پژوهش را بر عهده داش��ت اظهار
کرد :اساسا ،ما میتوانیم خاصیت بهبود زخم
این س��لولها را دس��تکاری کنیم تا به جای
تش��کیل اس��کار به بازس��ازی پوست کمک
کنند.دانشمندان پیشتر بر این باور بودند که
میوفیبروبالس��ت قادر به تبدیل شدن به یک
نوع متفاوت از س��لول نیست.اما این پژوهش
جدید نش��ان میدهد که این سلولها توانایی
تبدیل ش��دن به س��لولهای چرب��ی را دارند.
تس��ت آزمایش��گاهی این روش جدید هم بر
روی انس��انها و هم موشها موفقیت آمیز بود.
ب��ه گفته محققان این پژوه��ش ،اگر چه این
پژوهش ب��ر روی درمان زخم متمرکز ش��ده
اما میتواند پیامدهای بس��یار گس��تردهتری
داشته باشد.از دس��ت دادن سلولهای چربی
از عوارض ش��ایع بیماریه��ای خاصی مانند
عفون��ت  HIVو یک بخ��ش طبیعی از روند
پی��ری اس��ت.این محقق��ان میگوین��د که
یافتهه��ای این پژوهش جدی��د به طور بالقوه
میتواند آنها را به سمت یک استراتژی جدید
برای بازسازی سلولهای چربی در پوستهای
چروک و پیر شده برده و منجر به درمانهای
جدید ضد پیری ش��ود.این پژوهش در مجله
 Scienceبه چاپ رسیده است.

مکث

ميوهگنديدهنخورید

فرض كني��د د ِر يخچ��ال را ب��از كرديد و از
كش��وي مخصوص ميوهجات يك عدد سيب
برداش��تيد .اما پس از وارس��ي آن مش��اهده
كرديد كه گوش��هاي از آن تغييررنگ داده و
گنديده يا كفك زده است انگشت شستتان
در آن ناحية ضايعهديده فرو ميرود ،چه كار
خواهيد كرد؟
بيترديد ش��ما آنچ��ه را كه معمول اس��ت با
اي��ن س��يب كه گوش��هاي از آن خراب ش��ده
رفتار ميكني��د .يعني همان كاري را ميكنيد
كه ديگران ميكنند بخش��ي از ميوه :س��يب،
پرتق��ال ،هندوانه و تمام ميوههاي فس��ادپذير
را ب��ا كارد ميوه برميداري��د در حقيقت آن را
جراحي ميكنيد .بهاصطالح جراحي قطع يا....
و بخشي را كه با نگاهتان يا لمستان ميكنيد
س��الم تشخيص ميدهيد حفظ ميكنيد و آن
را ميخوريد و اين اشتباه است وقتي گوشهاي
از يك ميوه كفكزده ،گنديده و خراب شد آن
ميوه يك ميوة بيمار است ولو آنكه بخشي ديگر
را سالم تشخيص داده باشيد.
ام��روزه متخصصان تغذي��ه ميگويند قارچها،
كپكها ،باكتريها كه بسياري از آنها ميتوانند
سمي باشند از قس��مت آزرده ميوه به قسمت
سالم نفوذ ميكند.
شما تشخيص نميدهيد .آن را ميخوريد ولي
بيمار يا مسموم ميشويد .بهويژه آنكه بسياري
از اي��ن قارچهاي ميكروس��كوپي و كپكها در
مظان اتهام براي س��رطاني ش��دن ه��م قرار
گرفتهاند.

