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اضطراب اجتماعی مغز را مستعد افسردگی میکند

مطالعات جدید نش��ان میدهد اضطراب اجتماعی و اس��ترس
یک عامل تاثیرگذار بر خلق و خو و بروز افس��ردگی اس��ت.به
گزارش ایرنا  ،هر چیزی که احس��اس با ارزشبودن را در فرد
تهدید کن��د ،نوعی اضطراب اجتماعی اس��ت .محققان  ،برای
بررس��ی تاثیر چنین فش��ارهایی بر خلق و خ��و 24 ،موش را
ب��ه م��دت  10روز و ه��ر روز  10دقیق��ه در مقابل موشهای
بزرگت��ر و به اصطالح قلدر قرار دادند 10 .موش توانس��تند بر
این ش��رایط غلبه کنن��د و  14موش از نظر اجتماعی بس��یار

منزوی شدند.س��پس محققان نمونه خون ،بافت و
 DNAدر موشهای بزرگت��ر ،موشهای منزوی
و موشهای��ی که توانس��ته بودند بر ش��رایط غلبه
کنن��د را بررس��ی کردن��د و دریافتند اس��ترس و
اضطراب اجتماعی در س��ه مرحل��ه خلق و خو را
تغیی��ر میدهد .در مرحله اول اس��ترس التهاب را وارد جریان
خون میکند .این فرآیند سبب میشود سدخونی مغز ضعیف
ش��ود و به مواد دیگر مانند مولکول های التهابی و س��لولهای

س��فید خون اجازه دهد تا وارد مغز ش��وند .س��د
خون��ی به طور طبیعی از مغ��ز محافظت می کند.
ورود این مواد به مغز باعث میش��ود سیگنالدهی
عصبی به بخشی از مغز که مسئول تهدید و پاداش
اس��ت مختل ش��ود.این مطالعه اولین بار است که
تاثیر اس��ترس و اضطراب اجتماعی بر خلق و خود را بررس��ی
میکند و میتواند در درمان انواع اختالالت خلقی و افسردگی
موثر باشد.

زندگی

راهکارهای کنترل دیابت را بشناسید

رئی��س انجم��ن دیاب��ت ای��ران ب��ا اش��اره به
راهکاره��ای کنترل دیابت گف��ت :بیمارانی که
دیاب��ت را ج��دی میگیرند نه فق��ط میتوانند
بیماریش��ان را کنترل کنن��د ،بلکه طول عمر و
کیفیت زندگ��ی خویش را نیز بهب��ود خواهند
بخشید به همین دلیل اس��ت که بیمار دیابتی
بای��د حمایت ش��ود تا به ای��ن کیفیت مطلوب
برس��د .این حمایت باید از درون خانواده شروع
شود .باید ابزارهای مورد نیاز بیمار در اختیارش
قرار گیرد چراکه یک فرد دیابتی دائما در حال
برنامهری��زی برای کنترل بیماری خود اس��ت و
از این رو باید توانمند باش��د تا بتواند مشکالت
دیابت را پشت سر بگذارد .رئیس انجمن دیابت
ایران ادام��ه داد :راهکار کنترل دیابت تنها دارو
نیس��ت ،بلکه ورزش ،تغذیه مناسب ،آموزش و
کنترل روزانه متابولیس��م در کنار حمایتهای
روانشناختی در این مسیر کمککننده هستند.
بهویژه ضرورت آموزش را در توانمندسازی فرد
بیمار نمیتوان نادیدهگرفت.
امیدواریم این ش��رایط فراهم ش��ود که بتوانیم
با حمایت کافی از بیماران دیابتی ش��رایط این
قش��ر را در جامعه که تعدادشان هم کم نیست
بهبود بخش��یم .کامران نیکوس��خن ،مدیرعامل
انجم��ن دیابت ایران ،نیز در س��خنانی بر نقش
تاثیرگ��ذار بیم��اران دیابتی در بهبود ش��رایط
خودش��ان تاکید ک��رد و گفت :من ه��م مانند
همکاران��م میگویم که یک بیم��ار دیابتی باید
توانمند باش��د چون در تمام س��اعات خواب و
بیداری زندگی خود با این بیماری همراه است.
وی افزود :پزش��کان فرصت کاف��ی برای بودن
در کن��ار آنها در تکت��ک موقعیتها و لحظات
زندگی را ندارن��د و از این رو نقش انجمنهایی

مانند انجمن دیابت در افزایشآگاهی و آموزش
این افراد بس��یار مهم اس��ت و نقش شگرفی در
ی آنه��ا برای گرفت��ن تصمیمهای
توانمندس��از 
درس��ت در راس��تای کنت��رل بیماریش��ان در
موقعیته��ای مختلف ایف��ا میکنند.مدیرعامل
انجم��ن دیابت ای��ران ادام��ه داد :در دنیا برای
آموزش یکس��ری اس��تانداردهایی وجود دارد
که باید رعایت ش��ود ،اما متاسفانه سودجویانی
به این وادی راه یافتهاند که با تاس��یس مدارس
آم��وزش خودمراقبت��ی دیاب��ت ب��دون رعایت
حداقل��ی از این اس��تانداردها فعالیت میکنند.
در کش��ورهای پیش��رفته دنیا آموزش به عنوان
رکن اصلی کنترل دیابت ش��ناخته شدهاست و
بیمهه��ا نیز آن را م��ورد حمایت قرار میدهند.
در حقیق��ت آم��وزش اس��اس درم��ان بیماری
دیابت اس��ت و انجمنها در این زمینه بس��یار
کمککننده هس��تند و در کنار جامعه پزشکی
و بیماران قرار دارند.

|

پیشگیری از قطع پای بیماران دیابتی با کمک یک دوربین

یک محقق انگلیسی دوربینی ابداع کرده است که با پیش بینی بروز زخم های پای دیابتی در چند روز یا چند هفته پیش از پیدایش آنها،
به پیشگیری از قطع پای بیماران دیابتی کمک می کند.به گزارش ایرنا  ،زخم های پای دیابتی مشکل بزرگی برای میلیون ها فرد مبتال به
دیابت در سراسر جهان به شمار می رود؛ از هر  10فرد مبتال به دیابت ،دستکم یک نفر انها به زخمی در نقطه ای از پای خود مبتال می شود
و یک چهارم آنها به قطع تمام و یا قسمتی از پای خود نیاز پیدا می کند.اما این دوربین جدید که توسط 'راب سیمپسون' محقق آزمایشگاه
ملی فیزیک در لندن ابداع ش�ده اس�ت ،می تواند این زخم های خطرناک را قبل از بروز آنها تشخیص دهد.این دوربین که تقریبا به اندازه
یک دوربین معمولی اس�ت ،حس�گرهای حرارتی دارد که 'نقاط داغ' را بر پا تش�خیص می دهند .این نقاط نشان می دهند که ممکن است
زخمی در عرض چند روز و یا چند هفته آینده بروز کند.طریقه اس�تفاده از این دوربین به این صورت اس�ت که پزشک آن را به سمت پای
بیمار می گیرد .س�پس این دوربین در عرض چند ثانیه ش�ماری تصویر از پا می گیرد و یک نقش�ه کامل گرما از تمام پا ایجاد می کند .این
تصاویر سپس بر صفحه نمایش دوربین نمایان و روی یک رایانه آپلود می شوند.نقاط داغ تر پا ،تکه های قرمز یا زرد رنگ هستند و قسمت
های خنک تر ،آبی و سبز هستند.پزشکان با تشخیص زودهنگام یک نقطه داغ می توانند درمان هایی را برای بیمار تجویز کنند که از بروز
زخم پا پیشگیری می کنند.

هرآنچه در مورد «زیست مواد دندانی» باید بدانید

دبیر مشاورعلمی دوازدهمین کنگره انجمن سالیانه دندانپزشکان
عمومی ایران با بیان اینکه کش��ف سلولهای بنیادی در بیولوژی
س��لولی و مولکولی ،منجر به تحول در روشهای درمانی ش��ده
که ام��روزه جای��گاه آن در تولید و بازس��ازی بافته��ای دهانی
آس��یب دیده نیز شناخته شده اس��ت ،گفت :برخی از کاربردهای
نانودر دندانپزشکی ش��امل استفاده از نانو ذرهها در کامپوزیتها،
باندینگها ،مواد قالبگیری و س��رامیك های دندانی اس��ت .دکتر
طاهره الس��ادات جعفرزاده کاشی در آستانه برگزاری دوازدهمین
کنگره انجمن س��الیانه دندانپزش��کان عمومی ای��ران در اراتباط
با موضوع «زیس��ت مواد دندانی» اظهارداش��ت :زیس��ت مواد بر
اساس تعریف ارائه شده توس��ط انستیتوی ملی سالمت آمریکا و
دیکشنری های معتبر ،هر نوع ماده طبیعی یا مصنوعی به غیر از
داروها اس��ت که با هدف افزایش یا حفظ کیفیت زندگی فرد ،در
تماس با بافتهای بدن قرار میگیرد.وی با بیان اینکه علم زیست
مواد دندانی یکی از علوم پایه در دندانپزش��کی است که به عنوان
یك ش��اخه مهم در س��اخت ،طراحی و ارزیابی مواد دندانپزشکی
دارای جای��گاه ویژهای در اکثر کش��ورهای جهان اس��ت ،افزود.:
مواد مورد استفاده در دندانپزش��کی شامل انواع فلزات و آلیاژها،
س��مانها ،ترکیبات گچ و مواد قالبگیری ،پلیمرها ،کامپوزیتها،
ان��واع رزینه��ا ،س��رامیك و چینی ،م��واد پرکننده ریش��ه ،و ....
اس��ت.دبیر مش��اور علمی در دوازدهمین کنگره انجمن س��الیانه
دندانپزش��کان عمومی ایران ادامه داد :این مواد غالبا از دو دیدگاه
مورد بررس��ی قرار میگیرند از یك سو با انجام آزمایشات دقیق،
خواص فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی تحت بررسی و ارزیابی قرار
و از ط��رف دیگر بررس��یهای جامع فیزیولوژیک��ی و بیولوژیکی
صورت میگیرد تا زیس��ت س��ازگاری و ع��وارض بیولوژیك مواد
تعیین شود.جعفرزاده کاش��ی گفت:اگر در نسل اول زیست مواد
دندان��ی تنه��ا خصوصیات فیزیک��ی و مکانیکی مناس��ب مدنظر

ق��رار می گرف��ت و از دیدگاه بیولوژیکی،بی ض��رر بودن این مواد
کافی بود؛ با ظهور نس��ل دوم  ،بیواکتیو بودن یا به عبارتی ایجاد
پیوندهای ش��یمیایی با بافتهای اطراف نیز مدنظر قرار گرفت و
گذار از مهندس��ی مواد به س��مت مهندس��ی بیولوژیك در سنتز
زیس��تمواد دندانی اهمیت خود را نش��ان داد .این دندانپزش��ک
اظهارداش��ت :ش��اید انقالب بزرگ در این علم  ،ظهور نسل سوم
زیس��ت مواد دندانی با هدف تحریك پاسخهای سلولی در سطح
مولکولی اس��ت .این انتقال به س��مت مواد بیولوژیکی است که از
طریق مهندس��ی بافت و س��لولهای بنیادی ،نانو مواد ،و سیستم
های خودآرایه امکان پذیراس��ت.وی عنوان کرد :بررسی مقاالت و
کتب رش��ته زیستمواد دندانی در س��الهای اخیر نشان داده است
که س��یر تحوالت به سمت دندانپزشکی بازس��اختی است .البته
آنالیز ،بررسی کیفی و بهبود تولید مواد متداول نیز همچنان انجام
میگیرد.وی بیان کرد :رش��ته زیس��ت مواد دندانی از رشته های
علوم پایه دندانپزش��کی است که محصول محور و خدمات محور
اس��ت و دانش آموختگان آن به درک و ش��ناخت الزم از ترکیب

دنبال کردن یک رژیم غذایی متعادل و مغذی
م��ی توان��د راهی ب��رای جلوگی��ری از چین و
چ��روک های صورت ،افزای��ش رطوبت موها و
ترمیم سلول های آسیب دیده در سراسر بدن
شما باشد.به گزارش سالمت نیوز ،اضافه کردن
ویتامی��ن ها ،مواد معدن��ی و دیگر مواد مغذی
به وعده صبحانه ،نش��انه های پیری را به طور
معجزه آسایی از شما دور می کند .در اینجا ۶
گزین��ه غذایی با خاصیت ض��د پیری در وعده
صبحانه ،معرفی شده است:
گردو :منبع خوبی از اس��یدهای چرب امگا ۳
برای مرطوب نگه داش��تن پوس��ت و مو است.
گردو از ویتامین ای نیز سرش��ار اس��ت؛ آنتی
اکس��یدانی ک��ه منجر ب��ه تعمیر س��لول های
سراس��ر بدن می ش��ود .امالح معدنی موجود
در گ��ردو از جمله م��س ،موجود تقویت تراکم
استخوان ها می شود.
بلغور جو :جو از ش��اخص گلیسمیک پایینی
برخوردار اس��ت و مصرف آن در وعده صبح به
کاهش کلسترول ،بهبود هضم غذا و حفظ وزن
در محدوده س��الم کمک می کند .مصرف جو

برای کاهش سرعت تشکیل چین و چروک های
صورت مفید است و باعث کاهش التهاب بدن و
کاهش قند خون نیز می شود.
جوانه بروکس�ل :منب��ع خوب��ی از ویتامین آ
ب��رای مرط��وب نگه داش��تن موها و پوس��ت
اس��ت .ای��ن گی��اه منب��ع عال��ی از ف��والت
نی��ز ب��وده و مص��رف آن از اث��رات مض��ر نور
خورش��ید ب��ه ط��ور چش��مگیری جلوگیری
می کند.
کی�وی :کیوی سرش��ار از ویتامی��ن ث برای
تولید کالژن پوس��ت اس��ت و مطالعات منتشر
ش��ده در مجله آمریکایی تغذیه بالینی نش��ان
داده ک��ه دریافت س��طوح ب��االی ویتامین ث
منج��ر به کاهش چین و چروک های صورت و
خشکی پوست می شود .ویتامین ث یک آنتی
اکسیدان قوی برای مبارزه با رادیکال های آزاد
ناشی از اس��ترس های محیطی از جمله اشعه
ماوراء بنفش خورشید و آلودگی هوا نیز هست.
کیوی را به همراه ماس��ت یونانی که سرشار از
پروتئین اس��ت و بلغور جوی دو س��ر که منبع
غنی از منیزیم محس��وب می ش��ود ،در وعده

صبحانه میل کنید.
ماه�ی قزل آال :این ن��وع ماهی منبع غنی از
اس��یدهای چرب امگا  ۳برای تقویت پوس��ت
و افزای��ش انعط��اف موه��ا اس��ت .تحقیق��ات
نش��ان می ده��د که ام��گا  ۳به حف��ظ توده
عضالن��ی ،ترمی��م باف��ت و تولی��د هورم��ون
کمک می کن��د .اضافه کردن ماه��ی به رژیم
غذای��ی صبحگاه��ی ب��ه هم��راه آووکادو که
غن��ی از ویتامی��ن ای بوده و از ش��ما در برابر
اش��عه یو وی آفتاب محافظت می کند ،بسیار
سودمند است.
کلم پی�چ :کلم پیچ از س��بزیجات تیره رنگ
قدرتمن��د با خاصیت آنتی اکس��یدانی اس��ت.
ویتامین آ موجود در این سبزی به تولید سبوم
کم��ک می کن��د و منجر به افزای��ش رطوبت
موه��ا می ش��ود .عالوه بر این کل��م پیچ منبع
غنی از ویتامین ث نیز بوده و به تولید کالژن،
کم��ک می کند .کلم پیچ را همراه با تخم مرغ
برای حفظ س�لامت پوس��ت ،تقویت سیستم
ایمن��ی بدن و افزایش ت��وده عضالنی به وعده
صبحگاهی تان اضافه کنید.

کنترل فشارخون باال با رژیم غذایی کم سدیم

به گفته محققان  ،تلفیق مصرف کم سدیم همراه با رژیم غذایی ( DASHرژیم غذایی
مخصوص افراد مبتال به فشارخون باال) یا هر یک از این رژیم غذایی به تنهایی می تواند
به کاهش فش�ارخون در افراد مبتال به این بیماری کمک کن�د .به گزارش مهر،در رژیم
غذایی  DASHبر دریافت میزان مناس�ب مواد خوراکی و مغذی نظیر میوه ،سبزیجات
در کن�ار لبنیات کم چرب  ،ماهی ،مرغ ،حبوب�ات ،دانه ها و مغزیجات آجیلی به منظور
کاهش فشارخون باال و کنترل آن تاکید می شود.

نکته

گیاهان دارویی سرکوبکننده تنگی نفس
ِ

نوشیدن دمنوشها در فصلهای پاییز و زمستان
بس��یار مفید اس��ت و نقش موثری در پیشگیری
از ابت�لا به بیماریهای مختل��ف دارند.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ؛ تنگی نفس به تنفس دشوار
یا پرزحمت میگویند .در این عارضه فرد احساس
ناخوشایند دش��واری ،س��ختی و سطحی شدن
تنفس را دارد .این مشکل در بسیاری از بیماریها
مش��اهده میش��ود و میتواند عل��ل قلبی مانند
نارس��ایی قلب ،ریوی مانند آس��م و عصبی مانند
اضطراب داشته باش��د .در این مطلب گیاهانی را
معرفی میکنیم که تاثیر بسزایی در بهبود تنگی
نفس دارند.
نعناع

نعناع خواص فراوانی دارد که از
جمله آنها میتوان به تسکین
درد گلو ،س��رفه و تقویت دس��تگاه تنفسی اشاره
کرد .دمنوش ،شربت و استشمام بوی نعناع برای
مبتالیان به آسم یا تنگی نفس توصیه میشود.
آویشن

آویش��ن داروی طبیعی س��رما
خوردگی ،گرفتگی صدا ،س��رفه
و به ط��ور کلی درم��ان گیاهی
تنگی نفس اس��ت .برای تهیه َدمکرده آویشن ۲
قاشق غذاخوری از آویشن خشک شده را در یک
لی��وان آب جوش بریزید ۱۵ .دقیقه صبر کنید تا
َدم بکشد س��پس آن را میل کنید .میتوانید این
دمنوش را با کمی عسل یا نبات مصرف کنید.
بابونه

َدمکرده بابونه مجاری تنفسی را
باز میکند و عالئم آسم را کاهش
میدهد.
آب پیاز

یکی از روشهای درمان گیاهی
تنگی نفس ،مصرف پیاز است.

پیاز به علت ترکیب��ات گوگردی که دارد مجاری
تنفسی را ضدعفونی میکند .همچنین میتوان از
مخلوط آب پیاز و آب لیمو نیز برای درمان تنگی
نفس استفاده کرد.

طرزتهیهدمنوشپونه

یک قاشق غذاخوری پونه کوهی
را در یک قوری چینی با آب ۸۰
درجه س��انتیگراد به مدت ۱۵
دقیقه َدم کنید همچنین میتوانید از کمی عسل
یا نبات برای شیرین کردن آن استفاده کنید.

موارد منع مصرف دمنوش پونه

مصرف دمنوش پونه باعث افزایش تعریق میشود
همچنین اس��تفاده از این َدمکرده در برخی موارد
شدت سردرد را افزایش میدهد.
طرزتهیهدمنوشچلتوکبرنج

یک قاش��ق غذاخ��وری چلتوک
برن��ج را ب��ا مق��داری آب جوش
با ش��عله مس��تقیم به مدت پنج
دقیقه بجوش��انید سپس با شعله
غیرمستقیم بگذارید تا یک ساعت َدم بکشد.
موارد منع مصرف دمنوش چلتوک برنج

زیاده روی در مصرف سبوس برنج میتواند باعث
بروز اسهال ،انسداد و التهاب روده شود.

طرزتهیهدمنوشگلپر

ی��ک قاش��ق مرب��ا خ��وری از
گلپ��ر را در ی��ک لی��وان آب
ج��وش بریزی��د س��پس ب��ه
م��دت  ۱۵دقیق��ه صب��ر کنید ت��ا به رن��گ زرد
درآید.

موارد منع مصرف دمنوش گلپر

زیادهروی در اس��تفاده از این گی��اه تپش قلب و
سقط جنین را به همراه دارد.

یافته

ش��یمیایی و کاربرد انواع مواد پلیمر ،س��رامیك ،فلز ،و کامپوزیت
مورد استفاده دردندانپزشکی در ابعاد ماکرو ،میکرو ،و نانو رسیده
و ای��ن م��واد را از تمامی جه��ات فیزیکی ،مکانیکی ،ش��یمیایی،
بیولوژیك وفیزیولوژیك مورد بررس��ی قرار می دهند و بر اساس
خواص مورد بررس��ی به طراحی و سنتز زیست مواد دندانپزشکی
مناس��ب اقدام میکنند.جعفرزاده کاش��ی با بیان اینکه کش��ف
سلول های بنیادی در بیولوژی سلولی و مولکولی ،منجر به تحول
بدیعی در روش های درمانی شده که امروزه جایگاه آن در تولید و
بازس��ازی بافت های دهانی آسیب دیده نیز شناخته شده است،
افزود :در س��الهای اخیر ،دندانپزشکی با هدف ترمیم و بازسازی
س��اختمان های دندانی ،شروع به استفاده از سلول های بنیادی و
مهندس��ی بافت کرده است که به آن دندانپزشکی بازساختی می
گویند .این دندانپزش��ک یادآور ش��د :نانو مواد نیز امروزه کاربرد
زیادی در حیطه های مختلف دندانپزش��کی ش��امل تش��خیص،
درمان و جلوگیری از بیماری های دهان و دندان یافته اند .برخی
ذره ها در
از کاربردهای نانودر دندانپزش��کی شامل استفاده از نانو ّ
کامپوزیت ها؛ باندینگ ها؛ مواد قالبگیری و سرامیك های دندانی
اس��ت .ازبرخی از نانو مواد در سیس��تم های دارورسانی در جهت
معالجه بیماری ها نیز استفاده میشود.وی عنوان کرد :در راستای
این تغییرها ،علم زیس��ت مواد دندانی با کمك مهندس��ی بافت و
مهندسی نانو از سمت مواد دندانی سنتتیك به سوی ساخت مواد
بیولوژیك رفته و بدون ش��ك در آینده نیز این روند ادامه خواهد
داش��ت .به موازات این پیش��رفت ها تغییر و مصالح مواد موجود
نی��ز باید ص��ورت گیرد و در کاربرد م��واد ،تکنولوژی و مقرون به
صرفه بودن آن ها در نظر گرفته ش��ود .دوازدهمین کنگره علمی
س��الیانه انجمن دندانپزش��کان عمومی ایران  19ت��ا  22دی ماه
س��ال جاری و به مدت  4روز در مرک��ز همایش های برج میالد
برگزار می شود.

برای جلوگیری از چین و چروک های صورت چی بخوریم؟
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توقفرشدوتقسیمتومورهایکشندهمغزیبامسدودکردنیکپروتئین

محقق��ان در جریان مطالعه ای متوجه ش��دند
ک��ه با مهار پروتیینی به ن��ام  TRF1می توان
رشد و تقس��یم تومورهای مغزی گلیوبالستوما
را متوق��ف کرد.به گزارش ایرنا  ،گلیوبالس��توما
ش��ایعترین تومور بدخیم اولیه سیستم عصبی
مرکزی اس��ت که در نخاع یا مغز بروز میکند.
عالئم تومور به محل آن بس��تگی دارد و شامل
س��ردرد (87درصد) ،تهوع ،تش��نج ،اختالالت
اعص��اب جمجم��ه ای ،ت��اری دی��د ،تحری��ک
پذی��ری ،افزای��ش فش��ار داخ��ل جمجمه ای،
کاهش س��طح هوش��یاری ،قرمزی چشم ،ورم
ق��وزک پا و … اس��ت.درمان تومورهای مغزی
گلیوبالس��توما بس��یار دش��وار اس��ت و پی��ش
آگهی ب��رای اف��راد مبتال به این نوع س��رطان
مغز ضعیف است.گلیوبالس��توما از س��لول های
مغزی س��تاره ای ش��کل به نام آستروسیت ها
تولی��د می ش��ود .این توموره��ا همچنین حاوی
زیرمجموعهای از سلول ها به نام سلولهای بنیادی
گلیوبالستومای ( )GSCsهستند که می توانند
تومورها را دوباره احیا می کنند؛ همین موضوع
یکی از دالیلی است که درمان گلیوبالستوما را
بسیار دشوار می کند.اما اکنون مطالعه محققان
اسپانیایی روش��ی را برای متوقف ساختن رشد
گلیوبالس��توما و افزای��ش میزان زن��ده ماندن
بیم��اران نش��ان داده اس��ت .محقق��ان در این
مطالعه متوجه شدند که با مهار پروتئینی به نام
 TRF1می توان رش��د و تقسیم گلیوبالستوما

را در م��وش و انس��ان متوق��ف کرد.محقق��ان
در این مطالعه که منتش��ر ش��د ،نوش��تند که
سلول های بنیادی حاوی سطوح باالیی پروتئین
 TRF1هس��تند TRF1.نقش قابل توجهی در
توانای��ی های تولید تومور س��لول های بنیادی
گلیوبالس��تومای ایفا م��ی کند.محققان در این
مطالعه TRF1 ،را طی شکل گیری تومورهای
گلیوبالس��توما در الگوهای موش حذف کردند.
این کار رشد گلیوبالستوما را در موش ها کاهش
و میزان زنده ماندن آنها را تا  80درصد افزایش
داد.محققان همچنین با مس��دود کردنTRF1
در تومورهای گلیوبالس��تومایی که از پیش در
موش ها تش��کیل ش��ده بود ،متوجه شدند که
میزان بق��ای این موش ها تا  30درصد افزایش
می یابد.محققان در بررسی های بیشتر متوجه
ش��دند که مس��دود ک��ردن پروتیی��ن TRF1
در توموره��ای گلیوبالس��توما ب��ه تلومره��ای
دی.ان.ای در س��لول های بنیادی گلوبواس��توم
آسیب می زند که این آسیب مانع از تکثیر این
سلول ها میشود.

هفت ادویه الغر کننده را به رژیم تان بیفزایید!

مص��رف برخی چاش��نی های غذای��ی یک راه
ساده و آسان برای سرعت بخشیدن به سوخت
و س��از بدن و از دست دادن چربی های اضافه
اس��ت.به گزارش سالمت نیوز ،ادویه ها نه تنها
منجر به بهبود کیفیت سالمت می شوند بلکه
از بیم��اری های مزمن نظیر فش��ار خون باال،
دیابت نوع  ،۲حمله قلبی ،و  ...پیش��گیری می
کنند و مصرف منظم برخی از آنها راهی مفید
برای کاهش وزن است.
زی�ره :ای��ن ادوی��ه متابولیس��م را افزای��ش
می دهد و عالوه بر کاهش وزن ،طیف وسیعی
از خ��واص را دارد از جمله :بهبود فرایند هضم،
کاهش التهاب و از بین بردن نفخ ،جلوگیری از
یبوست ،و از بین بردن بافت های چربی.
فلفل س�یاه :برای کوتاه ک��ردن دوره کاهش
وزن ،ش��ما می توانید فلفل سیاه را هر روز در
رژیم غذای��ی تان بگنجانید .عالوه بر این نقش
این ادویه در سرعت بخش��یدن به فرایندهای
گوارش��ی ،کاهش تولی��د گاز ،جلوگیری از کم
آبی بدن ،تنظیم فشار خون و  ...شناخته شده
است.

ه�ل :توانایی ای��ن ادویه در کم��ک به فرآیند
گوارش و بهبود عملکرد س��وخت و ساز باعث
میش��ود ب��رای کاه��ش وزن ایدهآل باش��د.
پژوهش نش��ان دادهاس��ت که طع��م لذیذ و
بوی هل نیز روش��ی فوقالعاده برای تس��کین
افسردگی به طور طبیعی است.
خ�ردل :دانه های خ��ردل ب��ا افزایش دمای
ب��دن ،منجر ب��ه افزایش س��وخت کالری می
ش��ود .شما می توانید س��ه قاشق چای خوری
از دان��ه های خردل را قبل از ش��روع تمرینات
ورزش��ی بخورید تا از مزایای آن در از دس��ت
دادن کالری بیشتر بهره ببرید.
زردچوب�ه :مطالع��ات نش��ان داده ک��ه ای��ن
ادوی��ه م��ی توان��د تش��کیل باف��ت چربی را
کاه��ش ده��د پ��س مص��رف آن راه خوب��ی

ب��رای جلوگی��ری از اضاف��ه وزن نیز هس��ت.
مص��رف زردچوبه برای پیش��گیری از دیابت و
جلوگیری از افزایش مقاومت به انس��ولین نیز
مفید است.
زنجبی�ل :ن��ه تنها نقش مهمی در س��وزاندن
چربی های اضاف��ه دارد ،بلکه به لطف خواص
ضد التهابی اش��ت ،دس��تگاه گ��وارش را آرام
می کند .س��اده ترین راه این است که هر روز
یک فنجان چ��ای زنجبیل را در وعده صبحانه
مصرف کنید .جالب اس��ت بدانید که زنجبیل
میتواند مانع چاقی ناش��ی از رژیمهای غذایی
سرش��ار از چربی شود و میتوان از زنجبیل به
عنوان مکملی برای درمان چاقی استفاده کرد.
دارچی�ن :دارای مزای��ای س�لامتی متعددی
از جمل��ه کاهش س��طح اس��ید ب��دن ،تنظیم
فرایند هضم ،مبارزه با آنفلوآنزا ،کاهش س��طح
قند خ��ون و تنظیم میزان تری گلیس��یرید و
کلس��ترول بد و در نهایت افزایش متابولیس��م
اس��ت .برای استفاده از این مزایا ،دارچین را به
دس��رها اضافه کنید .راه دیگر ،نوش��یدن چای
دارچین به طور روزانه است.

