مصرف روزانه آسپرین از سقط جنین مکرر پیشگیری میکند

یافته جدید محققان نشان میدهد گاهی اوقات مصرف روزانه دوز
پایین آسپرین میتواند از بروز سقط جنین مجدد پیشگیری کند.
به گزارش مهر ،به گفته تیم تحقیق موسسه ملی سالمت کودک
و رش��د انس��ان در آمریکا ،گاهی اوقات به نظر میرس��د مصرف
روزانه آس��پرین به حفظ جنین زن��ان دارای میزان باالی التهاب
که قبال دچار سقط جنین شدهاند کمک کند.این محققان اذعان
داشته اند که این شیوه در حال حاضر درحال آزمایش و بررسی بر
روی زنانی است که در گذشته سقط جنین داشتهاند .تیم تحقیق

به سرپرس��تی لیندزی جاردا ،بالغ بر  ۱۲۰۰زن ۱۸
تا  ۴۰س��ال را که سابقه سقط جنین داشتند مورد
بررسی قرار داد .محققان میزان پروتئین واکنشی را
در خ��ون زنان مورد آزمایش ق��رار دادند .وجود این
ماده در خون نش��انه التهاب گس��ترده در بدن است
كه تصور میش��ود آسپرین با آن مقابله میکند.سپس به زنان به
طورتصادفی روزانه دوز پایین آسپرین ( ۸۱میلیگرم) یا دارونما
داده شد یافتهها نش��ان داد در گروه زنان دارای  CRPباال ،نرخ

زندگی
تولد نوزاد زنده در بین زنانی که دارونما مصرف کرده
بودن��د  ۴۴درصد بود ،درحالیک��ه در بین زنانی که
روزانه آسپرین دریافت کرده بودند این نرخ زندهزایی
 ۵۹درصد بود.همچنین به نظر میرس��د آس��پرین
موجب کاهش س��طح  CRPدر گ��روه زنان دارای
 CRPباال در هفتههای  ۲۰ ،۸و  ۳۶بارداری شد .به گفته جاردا،
درحالیکه این نتایج امیدبخش است اما تحقیقات بیشتری برای
تایید این یافتهها نیاز است.

آیا نارگیل کلید کاهش وزن است؟

درست همانند دنیای مد ،جریانهای غذایی نیز هر ساله در نوسان هستند و به نظر میرسد در سال
 2017همه چیز حول محور نارگیل گردش میکند .همان گونه که مش��خص است این روند تنها
به آب نارگیل خالصه نمیشود و باید درباره هر چیزی مانند کره نارگیلی ،چیپس نارگیلی ،بستنی
نارگیلی و .. .فکر کنید .در حقیقت ،نارگیل در همه جا و در هر چیزی خواهد بود.به گزارش عصر
ای��ران ب��ه نقل از "ویمنز هلث" ،مدی جدید در دنیای مواد غذایی از نظر کمک به کاهش وزن
مورد توجه قرار گرفته است .نارگیل دارای ویژگیهایی است که انسان را برای مدت زمان
بیش��تری سیر نگه میدارد .محتوای چربی نارگیل یک تری گلیسیرید زنجیره متوسط
اس��ت که به احساس سیری کمک میکند .افزون بر این ،قند این میوه برای کسب
انرژی فوری کارایی دارد ،در ش��رایطی که چربی به آرامی گوارش میش��ود .این
ترکیب فوق العاده بهره مندی از انرژی طوالنی مدت و جلوگیری از گرسنگی
و هوسه��ای غذای��ی را ب��ه همراه دارد ،زی��را قند خون در س��طوح متعادل
حفظ میشود.

مصرف میکنید ،حدود  160کالری باید به نارگیل اختصاص یابد.همچنین ،توصیه میشود میزان
مصرف روغن نارگیل برابر با یک قاش��ق غذاخوری در روز ( 120کالری) حفظ ش��ود و اندازه وعده
مصرفی تکههای نارگیل ش��یرین نش��ده برابر با دو قاشق غذاخوری در روز
(حدود  110کالری) باشد .هنگامی که موضوع شیر نارگیل مطرح
میش��ود ،میزان مصرف شیر نارگیل شیرین نشده که از
آب تصفیه ش��ده تهیه میش��ود ،برابر با یک فنجان
(حدود  110کالری) باید باشد .اگر به شیر نارگیل
غلیظت��ر عالقه داری��د ،وعدهه��ای مصرفی

ش��یر نارگیل خالص باید برابر با دو اونس
( 90کالری) باشد تا میزان چربی اشباع
شده مصرفی بیش از اندازه نشود.
علم هنوز قدرت چربی س��وزی نارگیل را
تایید نکرده است

کربوهیدرات نارگیل پایین است

چربی موجود در نارگیل با چربیهای
س��نتی که مصرف میکنیم ،بهنوعی
متف��اوت اس��ت .چرب��ی نارگی��ل منبع��ی از
تریگلیسیریدهای زنجیره متوسط است که از نظر
ساختاری با بیش��تر چربیهایی که مصرف میکنیم،
متفاوت هس��تند .این به معنای آن اس��ت که آنها به
شیوهای متفاوت از چربیهای زنجیره طوالنیتر که
در روغن زیتون یا گوشت وجود دارند ،متابولیز
میش��وند .چربی موجود در نارگیل به عنوان
بافت چربی ذخیره نمیشود و در عوض برای
انرژی مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد .از نظر
تئوری ،این میتوان��د به کاهش وزن کمک
کن��د .اما مطالع��ات بالینی ک��ه ثابت کنند
مصرف نارگیل به کاهش وزن منجر میشود،
انجام نشدهاند.

اگر در تالش هس��تید تا می��زان کربوهیدرات
مصرف��ی خود را به منظور کاهش وزن
کم کنید ،نارگیل از میزان کم این
ریزمغذی سود میبرد .به عنوان
مثال ،یک قاش��ق غذاخوری
از تکههای نارگیل شیرین
نش��ده تنه��ا  3.5گ��رم
کربوهی��درات دارد.
از آنجاییکه قند موجود
در نارگیل خوشمزه است،
به راحتی جذب میش��ود
و ف��رآوری نش��ده اس��ت،
میتوانید به راحتی از این ماده
غذایی در غذاها و اسموتیهای خود
استفاده کنید.
اندازه هر وعده مصرفی بسیار مهم است

نارگیل میوهای مفید است ،اما باید به میزان مصرف آن توجه داشته باشید .به رغم این که
نارگیل در کاهش هوسهای غذایی موفق عمل میکند و از سطح کربوهیدرات پایینی برخوردار
است ،اما همچنان از جمله مواد غذایی با میزان کالری و چربی اشباع شده باال محسوب میشود.
اگر قصد دارید از نارگیل در رژیم غذایی خود استفاده کنید و وزن خود را کاهش دهید ،میزان مصرف
آن باید  10درصد از رژیم غذایی روزانه ش��ما را تش��کیل دهد .در نتیجه ،اگر روزانه 1,600کالری

جمع بندی

مصرف نارگیل در مقادی��ر کم میتواند تاثیر مثبتی
در برنامه کاهش وزن داشته باشد ،اگر به قانون 10درصد
متعهد باش��ید و اندازه وعدههای مصرفی را کنترل کنید .با این
وجود ،مصرف نارگیل در شرایطی که یک رژیم غذایی ناسالم را دنبال
میکنید ،اثر مثبتی بر اندازه دور کمر شما نخواهد داشت.
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خطرات نهفته برخی داروهای گیاهی برای سالمتی
اینتصوراشتباهکهداروهایگیاهیبیضررهستندموجبشدهکهسالمتمصرفکنندگانبهخطر
بیفتد.بهگزارشایسنا،بسیاریازافرادبااینتصورکهداروهایگیاهیازهزارانسالپیشمورد
استفادهبودهومصرفآنهاخطریبهدنبالنداردسالمتخودرابهخطرمیاندازند.محققاندانشگاه
یکه
آدالیداظهارداشتند:برخیداروهایگیاهیشناختهشدهحاویموادسمیهستنداماازآنجای 
تصورمیشودبیضررهستندبدونمالحظهوممنوعیتمصرفمیشوند.

نگاه

تشکیلکلسیم
در عروق جوانان
نشانهحملهقلبیاست

طبق نتایج یک مطالعه جدی��د ،افراد جوانی
که دارای پالکهای کلس��یمی در عروقشان
هس��تند در معرض ریسک باالی حمله قلبی
ق��رار دارند.به گزارش مهر ،در بین افراد  ۳۲تا
 ۴۶س��اله ،حتی وجود می��زان کم پالکهای
کلسیمی موس��وم به «سخت شدگی عروق»
میتوان��د احتم��ال بیماری قلبی ُکش��نده یا
غیر ُکش��نده را در طول  ۱۲سال بعد پنجبرابر
بیش��تر کند.دکت��ر جف��ری کار ،سرپرس��ت
تی��م تحقیق از دانش��گاه واندربیلت تنس��ی
آمریکا ،در ای��ن باره میگوید« :بیماری قلبی
در حقیقت از دوره نوجوانی و اوایل بزرگسالی
آغاز میش��ود».در این مطالعه برای تشخیص
انس��دادهای احتمالی مرگب��ار ،بر روی بیش
از س��ه هزار ش��رکتکننده با میانگین سنی
 ۴۰سال ،سی تی اس��کن انجام شد.به گفته
محقق��ان این مطالعه ،تنها وجود مقدار کمی
پالک ریس��ک حمل��ه قلبی را ت��ا  ۱۰درصد
در طول  ۱۰س��ال بعد افزایش میدهد.طبق
اعالم انجمن قلب آمریکا ،پالکها متش��کل
از کلس��ترول ،مواد چرب ،م��واد زائد حاصل
از سلولها ،کلس��یم و فیبرین (ماده لختگی
موجود در خون) هس��تند.کار در ادامه عنوان
میکند که پیدایش اولیه تش��کیل کلسیم به
فاکتورهای زیادی نظیر ژنتیک ،رژیم غذایی
و سبک زندگی بستگی دارد.

دانستنیها

زرد زخم چیست؟

این ایده که بین مواد ش��یمیایی طبیعی ،مانند
آنهایی که در میوهها وسبزیجات یافت میشوند،
و نسخههای مصنوعی آن مواد شیمیایی تفاوت
وج��ود دارد ،گزین��ه خوبی ب��رای نگاهکردن به
جهان محسوب نمیش��ود.به گزارش عصرایران
به نقل از "بیزینس اینس��ایدر" ،مواد شیمیایی
بس��یاری در مزهها و رنگه��ای طبیعی میوهها
وج��ود دارن��د .برخ��ی از آنه��ا دارای اس��امی
طوالنی هس��تند.تمام م��واد غذایی  -و هر چیز
دیگری در اطراف ما  -از مواد ش��یمیایی شکل
گرفته اس��ت ،حال چه به صورت طبیعی و چه
به صورت آزمایش��گاهی .این به معنای آن است
که ه��ر چیزی که بو یا مزه میکنیم واکنش��ی
به مواد ش��یمیایی اس��ت.به عن��وان مثال ،بوی
میخ��ک از یک ماده ش��یمیایی به ن��ام اوژنول
ناشی میشود و دارچین که پوست خشک شده

حقایقی درباره مواد شیمیایی که میخوریم

درونی درختانی خاص اس��ت ،بو و مزه خود را از
ترکیب س��ینامالدئید دریافت میکند.از این رو،
بو و مزهه��ای طبیعی و مصنوع��ی حاوی مواد
شیمیایی هس��تند .تمایز بین طعم دهندههای
طبیعی و مصنوعی به منبع مواد ش��یمیایی باز
میگردد.طعم دهندهه��ای طبیعی از هرچیزی
ک��ه قاب��ل خ��وردن اس��ت ،مانن��د حیوانات و
س��بزیجات ،تهیه میشوند ،حتی اگر آن چیزها
در آزمایشگاه برای ایجاد بو و مزه پردازش شده
باش��ند.طعم دهندههای مصنوع��ی از هر چیز
غیرقابل خوردن ،مانند نفت ،تهیه میش��وند که
برای ایجاد مواد شیمیایی طعم دهنده پردازش
شدهاند.گاهی اوقات یک طعم دهنده شیمیایی
میتواند از منبعی طبیعی یا مصنوعی تهیه شده
باش��د  -مولکول نهایی مشابه اس��ت ،اما مسیر
ساخت آن میتواند متفاوت باشد.مواد شیمیایی

وزارت كشور
استانداری تهران
شهرداری اندیشه

مصنوعی در طعم دهندههای مصنوعی نس��بت
به آن چه در منابع طبیعی مواد شیمیایی یافت
میشوند ،به طور کلی هزینه تولید کمتری دارند.
همچنین ،آنها به طور بالقوه امنتر هستند زیرا
با دقت مورد آزمایش و اس��تفاده قرار میگیرند.
تولید آنها میتواند هرچه بیشتر دوستدار محیط
زیس��ت باش��د زیرا به زمین برای پرورش مواد
غذایی نیاز ندارند.به عنوان مثال ،ترکیب وانیلین
مس��ئول مزه و ب��وی وانیل اس��ت .در طبیعت،
وانیلین از اُرکیده بومی مکزیک تهیه میش��ود.
اما فرآیند اس��تخراج این ماده شیمیایی خالص
و طبیعی ف��وق العاده زمانبر و پرهزینه اس��ت.
در همین راس��تا ،دانشمندان روشی برای تولید
یک نسخه مصنوعی وانیلین در آزمایشگاه یافتند.
در س��ال  ،2006مایو یاماماتو ،پژوهشگر ژاپنی،
چگونگی استخراج وانیلین از مدفوع گاو را کشف

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم -نوبت اول

نو
بت

ا
ول

شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد بند  1مصوبه شماره  157مورخ  95/9/11شورای اسالمی شهر اندیشه نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از رستوران
ایرانی و فرنگی و فودكورت به صورت اجاره بهای ماهیانه به مدت  5سال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (دارای
سابقه  ،تجربه و رزومه كاری و توان اجرایی مرتبط با موضوع مزایده) واگذار نماید.
= قیمت پایه جهت ش��ركت در مزایده برای س��ال اول ماهیانه مبلغ  120/000/000ریال و در س��ال های دوم تا پنجم افزایش مبلغ اجاره هر ساله از سوی
كارشناس منتخب موجر تعیین میگردد.
= سپرده شركت در مزایده مبلغ  360/000/000ریال
= مهلت و محل فروش اسناد مزایده :از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ  95/12/14به نشانی :شهریار  ،شهر اندیشه  ،فاز  3شهرداری اندیشه  ،واحد
امور قراردادها می باشد.
= مهلت و محل ارائه پیشنهادات :پایان وقت اداری روز یكشنبه مورخ 95/12/15دبیرخانه شهرداری اندیشه.
= زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله :روز دوشنبه مورخ  95/12/16ساعت  12سالن جلسات شهرداری اندیشه
شهرداری در رد یا قبول هر یك یا كلیه پیشنهادات واصله مختار است ،ضمنا برنده اول  ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده شركت
در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
عباس شوندی -شهردار اندیشه
سایر اطالعات و جزئیات در كار برگ مزایده درج گردیده است.

کرد .وی به واسطه این پیشرفت جایزه ایگ نوبل
یا نوبل مضحک را در دانش��گاههاروارد دریافت
کرد.بیش��تر مردم توجهای به این مسئله ندارند
که به همان اندازه مواد شیمیایی موجود در یک
مزه و بوی طبیعی میتواند در همتای مصنوعی
آن نیز یافت ش��ود .به عنوان مثال ،مواد تشکیل
دهنده ش��یمیایی مورد استفاده در ساخت بو و
مزه توت فرنگی مصنوعی در یک نوشیدنی توت
فرنگی مشابه با تعداد مواد شیمیایی موجود در
یک ت��وت فرنگی تازه اس��ت.بو و مزه مصنوعی
انگور از یک ماده شیمیایی در انگورهای بنفش
مش��تق شده اس��ت و نه انگورهای قرمز یا سبز
که از فروش��گاهها خریداری میکنیم .بر همین
اساس است که آب نباتها یا نوشیدنیهایی که
در آنها از طعم دهنده مصنوعی انگور اس��تفاده
شده اس��ت به رنگ بنفش هستند و مزه آنها با
انگورهایی که از فروشگاهها خریداری میکنیم،
متفاوت اس��ت.برخی طع��م دهندههای طبیعی
میتوانن��د خطرناکتر از نمونهه��ای مصنوعی
باش��ند .هنگامی که به طور طبیعی اس��تخراج
شده باش��د ،آثاری از س��یانید را میتوان در بو
و مزه بادام ،یا بنزآلدئید ،یافت.س��ویای خام که
س��س سویا از آن تهیه میشود ،نیز سمی است.
سس سویا صنعتی که در فروشگاهها خریداری
میکنی��د از پروتئی��ن گیاهی هیدرولیز ش��ده
تهیه میش��وند و نه سویای پخته شده.بسیاری
از مردم درباره مواد ش��یمیایی مانند مونوسدیم
گلوتامات ( )MSGکه به غذاها افزوده شدهاند،
نگران هستند .پیوند بین س��ردرد و مونوسدیم
گلوتامات که به نام «س��ندرم رستوران چینی»
شناخته میشود ،یک افسانه است .پژوهشگران
فکر میکنند نش��انههای مرتبط با غذای چینی
بهواسطه مقادیر باالی نمک شکل میگیرند.

مزایایمصرف
برنج خیس کرده

محققان توصی��ه میکنند قب��ل از خوردن
برن��ج ،یک ش��ب آن را در آب خیس کنید
تا احتمال افزایش ریس��ک بیم��اری قلبی،
دیاب��ت و س��رطان کاهش یابد.ب��ه گزارش
مه��ر ،ب��ه گفته محقق��ان دانش��گاه کوئینز
بلفاست انگلس��تان ،مواد شیمیایی ناشی از
س��موم صنعتی و کودهای شیمیایی موجود
در خ��اک موجب آلودگی برنج میش��وند و
از اینرو س�لامت میلیونها نف��ر را به خطر
میاندازند.یافتههای جدید آش��کار س��اخته
است خیس��اندن برنج در آب در طول شب
میزان ماده سمی آرس��نیک را تا ۸۰درصد
کاهش میدهد.

یک متخصص پوس��ت و مو درب��اره زردزخم
توضی��ح داد.دکتر حمید رش��نو در گفتوگو
با ایس��نا ،اظهار ک��رد :زردزخم نوعی بیماری
میکروب��ی پوس��تی اس��ت ک��ه به وس��یله
باکتریهای "استرپتوکوک" و "استافیلوکوس
اورئوس" ایجاد میش��ود.وی ادام��ه داد :این
بیماری روی الیه بیرونی پوست تاثیر میگذارد
و بس��یار واگیردار اس��ت و تمام قسمتهای
پوس��ت را درگیر میکند.رش��نو اضافه کرد:
حتی در مواردی که پوس��ت فرد خراش افتد،
میکروب میتواند به داخل پوس��ت وارد شود
و ایجاد عفونت کند.این متخصص پوست و مو
بیان کرد :زردزخم در بین کودکان ش��ایعتر
اس��ت و البته در بین ورزش��کاران و باشگاهها
نیز وجود دارد.

مکث

نقشفیزیوتراپی
در بهبودی سرطانها

بازرس انجمن علم��ی فیزیوتراپی ایران ،گفت:
در زمینه درمان س��رطانها ،فیزیوتراپیستها
نقش بسیار مهمی در پروسه درمانی این بیماران
دارند.احمد موذن زاده در گفتگو با مهر ،به نقش
فیزیوتراپی در بهبودی س��رطانها اشاره کرد و
اظهارداشت :برگش��ت قدرت و استقامت و قوه
حیاتی به بیمار سرطانی ،توانبخشی را به جزء
مهمی از درمان این بیماریها تبدیل کرده است.
وی افزود :برای درمان سرطان فیزیوتراپیستها
احتماال اولین متخصصینی نیستند که نام آنها
به ذهن ما خطور میکند اما دارای نقش بسیار
مهمی در پروس��ه درمانی این بیماران هستند.
از آنجا که عالوه بر افزایش کلی ابتال به سرطانها
میزان بقا و طول زندگی این بیماران نیز افزایش
یافت��ه ،جایگاه فیزیوتراپی این بیماران نیز ارتقا
یافت��ه اس��ت.موذن زاده ادامه داد :توانبخش��ی
سرطانها یک محدوده حرفهای رو به رشد است
که علت اصلی آن افزایش امید به زندگی ناشی
از تش��خیص زود هنگام و درمانهای پیشرفته
است.وی گفت :بر اساس تحقیقات جدید صورت
گرفته توس��ط انجمن س��رطان آمریکا ،میزان
ضریب زنده ماندن در یک بازه زمانی پنج ساله
در بیماران مبتال به سرطان که در بین سالهای
 ۲۰۰۳لغایت  ۲۰۰۹تحت پایش قرار داشتند به
میزان ۶۸درصد بوده است که نسبت به ۲۵سال
پیش یک رش��د قابل مالحظ��ه ۲۰درصدی را
نسبت به امید به زندگی نشان میدهد

هشدار

خطرات نگه داشتن عطسه

بس��یاری از مواق��ع به دالیلی چ��ون خجالت
کش��یدن امکان دارد که عطس��ه خود را نگه
داش��ته و جلوی خ��روج آن را بگیریم اما آیا
میدانی��د که این کار چ��ه عواقبی را میتواند
به همراه داش��ته باش��د؟به گزارش بهداشت
نیوز،یکی از کاره��ای مقاومتی بدن در مقابل
ورود حش��رات یا خ��روج مواد زائد ،عطس��ه
کردن است .دیافراگم و عضالت میان دندهها
منقبض شده تا هرآنچه در داخل بینی وجود
دارد را خارج کنند .این کار عملکرد خودکار و
غیرقابل کنترلی است که برای باز نگه داشتن
راه عبور هوا طراحی ش��ده .همچنین عطسه
کردن بسیار قدرتی است .بسته به اندازه بینی
و ظرفیت شُ ��شها ،این ش��دت میتواند بین
 ۱۰۰تا  ۵۰۰مایل در س��اعت باش��د.اما نگاه
داشتن عطسه یا بس��ته نگه داشتن دهان در
هنگام آن میتواند به این معنا باشد که هوا راه
فراری ندارد .بنابراین باید به جای دیگری برود
ک��ه میتواند به طور غیرقاب��ل پیش بینیای
آسیبهایی را به بدن وارد آورد.دکتر «جفری
گالوپ» بنیانگذار موسسه گوش و حلق و بینی
آتالنت��ا میگوید“ :زمانی ک��ه تالش میکنید
که از ش��دت خ��روج هوا از درون ش��شهای
تان جلوگیری به عم��ل آورید ،باعث تخریب
گ��وش میانی یعنی جایی که اس��تخوانهای
مرتبط با شنوایی قرار دارند میشوید”.فشاری
که برای نگه داش��تن عطس��ه به خ��ود وارد
میکنی��د میتواند باعث آس��یب پرده صماخ
و اس��تخوانهای کوچک مرتبط شوند که در
هنگام ش��نیدن صدا تکان میخورند.اگر هم
مشکالت اساسی از قبیل پوکی استخوان و یا
آنوریسم مغزی دارید ،عطسههای مهار نشده
میتواند پیچیدگیهایی را در وضعیت سالمت
ش��ما به وجود آورند.دکت��ر گالوپ بر این باور
است که مضرات بی شمار دیگری نیز میتواند
در پس نگه داشتن عطسه وجود داشته باشد.
زمانی که سرما میخورید هرچه سریع تر برای
درمان اقدام کنید تا بتوانید نش��انههای آن را
به س��رعت از بین ببرید .برای عطس��ه کردن
با مالحظ��ه اطرافیان اج��ازه دهید که همان
روند طبیعی خروج آن طی ش��ود.داخل یک
دس��تمال کاغ��ذی یا با خم ک��ردن آرنج تان
عطس��ه کنید .دستهای تان را بعد از عطسه
کردن سریع بش��ویید تا از ش��ر باکتریهای
موجود در آن به سرعت نجات پیدا کنید.

یافته

نقش چای سبز
در درمان سرطان خون

برخی از مطالعات اخیر آش��کار ساخته است
که چای سبز در درمان سرطان و بیماری مغز
استخوان موثر است.به گزارش ایسنا ،تاکنون
تاثی��رات چای س��بز در کاه��ش وزن کامال
ش��ناخته شده و در سراس��ر جهان به عنوان
نوش��یدنی کاهن��ده وزن مورد اس��تفاده قرار
میگی��رد .عالوه بر ای��ن نتایج مطالعات اخیر
حاکی از آن است که چای سبز بیمارییهایی
چون س��رطان ،مولتیپل میلوما و آمیلوئیدوز
درمان میکند.محقق��ان آمریکایی دریافتند
ترکیبهای پلیفنول  EGCGگرفته ش��ده
از چای سبز در پیشگیری از آمیلوئیدوزهایی
با زنجیره سبک مرتبط با سرطان خون موثر
است.س��رطان خ��ون یک��ی از کش��ندهترین
انواع سرطانهاس��ت که درم��ان قطعی برای
آن وج��ود ن��دارد .بنابراین محقق��ان همواره
بهدنبال پی��دا کردن روشهایی جدید و موثر
هستند که این بیماری مرگبار را درمان کند.
محقق��ان در یکی از مطالع��ات خود به نتایج
امیدبخش��ی دس��ت یافت��ه و متوجه ش��دند
ترکیب  EGCGموجود در چای س��بز قادر
اس��ت از آمیلوئیدوزهایی با زنجیره سبک که
در بسیاری از بیماران کشنده است پیشگیری
کند.ب��ه گ��زارش س��اینس ورد ریپ��ورت،
همچنی��ن نتایج بررس��یها نش��ان میدهد
ترکی��ب  EGCGدر انتقال س��اختار داخلی
پروتئینهایی با زنجیره سبک موثر است و از
آمیلوئیدوزها در قلب ،کلیه و دیگر ارگانهای
داخلی جلوگیری میکند.

