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کشفپروتئینیکهروندگسترشسرطانراکاهشمیدهد

محققان پروتئینی موســوم به  cadherin-22را شناسایی
کرده اند که عامل احتمالی متاســتاز ســرطان یا گســترش
ســرطان اســت.این پروتئین همچنین میزان چسبندگی و
تهاجم سلولهای سرطان سینه و مغز را تا بیش از  ۹۰درصد
کاهش میدهد .به گزارش مهر ،جیم یونیاک ،سرپرســت تیم
تحقیــق ،در این باره میگویــد« :پروتئین cadherin-22
میتواند نشانه تشخیصی قوی ای در مراحل پیشرفته سرطان
و عواقب آن برای بیمار باشــد».وی در ادامه میافزاید« :اگر

بتوان یک درمان یــا داروی برای
مســدود کردن cadherin-22
یافت ،میتوان احتماال از جابجایی،
هجــوم و متاســتاز ســلولهای
ســرطانی پیشــگیری کــرد».در
این مطالعه ،اختصاصاً به بررســی
شرایط موســوم به «هیپوکســی» که در آن ،بافت اکسیژن
کمتــری دریافت میکنــد ،پرداخته شــد.محققان دریافتند
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دقیقاً تحت شرایط اکســیژن کم سلولهای سرطانی موجب
آغاز تولید  cadherin-22میشــوند ،و بدین ترتیب نوعی
پروتئین به حرکت درمی آید که به پیوند سلولهای سرطانی
کمک کرده و جابجایی ،هجوم و احتماال متاســتاز سلولی را
تقویت میکند.محققان در مطالعه ســلولهای سرطانی سینه
و مغز در محیط هیپوکسی دریافتند  cadherin-22در این
فرآیند دخیل بوده و امکان گســترش سلولهای سرطانی را
فراهم میسازد.

تند خوردن ،آفت تغذیه سالم

آفتاب اقتصادی – نجمه حمزه نیا  :غذایی که
ما میل میکنیم ،مراحلــی را طی میکند اولین
مرحله آن دهان اســت.غذا در دهان از جهت مزه
و خارج ســاختن اجزاء مضر و غیر مناسب مانند:
استخوان ،سنگ و ...و نرم کردن و جویدن ،کنترل
و بازرسی میشود ،بنابراین تند خوردن به معنی
کنترل نکردن غذا اســت ،کسانی که با عجله غذا
میخورند عالوه بــر آن که به خوبی از مزه غذاها
لذت نمیبرند زیانهایی خواهند دید .اغلب مردم
تنــد غذا میخورند و بــرای این عمل توجیهاتی
نیز میآورند و البته بی توجــه از این موضوع رد
میشوند .آیا شــما هم این عادت را دارید و یا در
خانواده تان کســی هســت که تند غذا بخورد ؟
آفتــاب اقتصادی با توجه بــه اهمیت موضوع در

اینباره با دکتر حمیده اخیانی ،پزشــک تغذیه به
گفتگو نشسته که در ادامه میخوانید .وی در ابتدا
گفت  :احساس سیری واقعی ربطی به میزان غذای
مصرفی افراد ندارد بلکه به میزان مدت زمانی است
که افرادصرف خوردن غذا میکنند یعنی از زمانی
که فرد اولین لقمه را میل میکند تا رسيدن پيام
ســيري به مغز .دکتر اخیانی ادامه داد :در همه ما
انسانها بیســت دقیقه بعد از شروع اولین لقمه
غذا مرکز ســیری مغزمان ،فرمان سیری را صادر
میکند و احساس رضايت رواني ناشي از سيرشدن
در فرد ایجاد میشــود که اصطالحا افراد در این
مواقع میگویند چشممان سیر شد به عنوان مثال
وقتي را بخاطر بياوريد كه غذايي را كه دوســت

داشتيد،با اشتها شروع به خوردن كرده ايد ،اگر به
دليل كاري مثل پاسخ به تلفن ،مدتي در خوردن
غذا وقفه بيفتــد ،ميل و رغبت اوليه را براي ادامه
غذا نداريم.اصطالحا مي گوييم اشــتهايمان كور
شــده يا غذا از دهن افتاده است دليل واقعي آن
اين است كه از شروع غذايمان ٢٠،دقيقه گذشته
و مغزمان فرمان سيري صادر كرده ،پس بايد این
مدت (بیســتدقیقه) را به گونه ای مدیریت کرد
که فرد با مصرف کمتر غذا آن را ســپری کند تا
دچار برخی مشکالت که سالمتی فرد را به خطر
میاندازد نشود .
این پزشــک تغذیه در پاســخ به این پرسش که
تنــد غذا خوردن چه مضراتی برای انســان دارد،

بیشتر از 23دقیقه با موبایل صحبت نکنید

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی پزشکی و مهندسی
بافت گفت :به علت تاثیر مخــرب امواج تلفن همراه و مایکروویو بر
ســاختارهای مغز بهتر است بزرگســاالن بیش از  23دقیقه و افراد
کمتر از  15ســال بیش از  13دقیقه در شبانه روز با موبایل صحبت
نکنند.هاشم رفیعی تبار افزود :کانالهایی در مغز وجود دارند که از
طریق آنها مواد الزم از قبیل سدیم و پتاسیم وارد سلولها میشوند

و این کانالها بسیار هوشمند و هماهنگ هستند که امواج مختلف
از جملــه امواج تلفن همراه و مایکروویو روی آنها تاثیر گذاشــته و
عملکرد هماهنــگ کانالها را به هم میزنند .وی با بیان اینکه مغز
مرکز فرماندهی است و باید منظم کار کند و دستور دهد اظهار کرد:
امواج موبایل و مایکروویو در تمام بخشها اثر یکسان ندارد و در برخی
بخشها اثر بیشتر و در بعضی دیگر اثر کمتر دارد .وی گفت :یک نفر

اختالل استرس پس از سانحه را جدی بگیرید

آفتاب اقتصــادی – زهرا
رحیمی :وقــوع بحرانهای
ناگهانــی و حوادث غیرمترقبه
بسترهای مناســبی برای بروز
آســیبهای روانــی در میان
خیل آســیب دیدگان هستند
به همین دلیل هم هســت که
روانشناســان معتقدند برای جلوگیری از ادامه
یافتن آسیبهای روانی در سالهای بعد ،خصوصا
در دوران بزرگســالی بایــد از خدمات ســامت
روان حرفــه ای و تکنیکهای مداخله در بحران،
به شــکل تخصصی بهره برد.با توجه به اهمیت
موضوع و حوادث اخیردر کشــور عزیزمان ایران
آفتاب اقتصادی در اینباره با دکتر رازقیان جهرمی،
متخصص اعصاب و روان به گفتگو نشسته که
در ادامه میخوانید:
این متخصص اعصاب و روان در ابتدا با اشاره
به اینکه هر چه زمان میگذرد نیاز به خدمات
سالمت روان در بین افراد آسیب دیده افزایش
مییابد ؛ گفت :سه چهارم افرادی که به اختالل
استرس پس از سانحه دچار میشوند با درمان
بهبــود مییابند.دکتر لیــا رازقیان جهرمی
متخصص اعصاب و روان با بیان اینکه در طول
زندگی هر کس این امــکان وجود دارد که با
حوادث طاقت فرســا و خارج از کنترل روبه
رو شود ،اظهار کرد  :درصد زیادی از مردم،مدتی
بدون دریافت کمک با حادثه رخ داده کنار میآیند
اما این حوادث ممکن است در بعضی افراد باعث
ایجاد اختالالت مختلف روانی شود .وی افزود  :این
اختالالت ممکن است ماهها و حتی سالها ادامه
پیدا کند،که این واکنش را اختالل استرسی پس
از حادثه مینامیم.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بر مشکالت جسمی
احتمالی بایــد به عالئم روانی ماننــد اضطراب،
شوک ،وحشتزدگی،افسردگی و افکار خودکشی

این آســیب دیدگان توجه ویژه داشت؛ بیان کرد
 :یک حادثه تلخ ممکن است برای هر فرد معنای
به خصوص و ویژه ای داشته باشد ،به همین دلیل
واکنش افراد به چنین حوادثی متفاوت است.
این متخصص اعصاب و روان تصریح کرد  :حوادثی
که ما در آنها احساس خطر میکنیم یا زندگی مان
در معرض تهدید قرار میگیرد و یا شاهد مجروح
شدن و مردن دیگران هستیم از جمله این حوادث
هستند.
به گفتــه رازقیان جهرمــی ،زلزله یکــی ازاین
حادثههای ناگوار است که میتواند آغازگر اختالل
استرس پس از سانحه باشد و در بسیاری از اوقات
شــروع این اختالل با یــک تاخیر چند هفته ای
همراه است.وی در بیان جزئیات اختالل استرس

پس از حادثه گفت  :در ابتدا ممکن اســت حادثه
پیش چشــم فرد به طور مداوم تکرار شــود یا به
صورت کابوس شــبانه خود را نشــان دهد و فرد
همان احساســاتی را که در زمان رخ دادن حادثه
تجربه کرده ،مدام تجربه کند.
این روانپزشک ادامه داد  :پس از مدتی ممکن است
فرد سعی کند خاطرات آزاردهنده را از دایره توجه
خود خــارج کند و از مکانهایی که یادآور حادثه
دردناک است ،دوری کند  .برای مثال ممکن است
فرد زلزله زده از مکانی که در آن خانه ویران شده

خود را میبیند ،اجتناب کند یا نســبت به خانه
خود و سایر سرنخهای مرتبط با زلزله بی تفاوت
باشد و حتی ممکن است کمتر با دیگران ارتباط
برقرار کند.
وی خاطرنشان کرد  :فرد آسیب دیده اکثر مواقع
در حالت آماده باش به سر میبرد و گویی انتظار
خطری را میکشد که به این حالت گوش به زنگی
میگویند.
رازقیان جهرمی عنوان کــرد  :در ابتدای چنین
حوادثی موجی از امداد ،کمکرســانی و همدلی
به سمت منطقه آسیب دیده سرازیر میشود ،اما
زمانی که خانوادهها تنها میمانند تازه افراد آسیب
دیده متوجه از دســت دادههایشــان میشوند و
احساس تنهایی میکنند.
این متخصص اعصاب و روان ادامه داد  :برخی
از افراد ممکن اســت عالئم جســمی مانند
دردهای عضالنی،ضربان قلب نامنظم ،اسهال
و  ...را از خــود بروز دهند و گاهی برخی افراد
ممکن است به مواد مخدر روی آورند که دراین
صورت آسیب بیشتری خواهند دید ،لذا کمک
بــه افراد و آموزش به آنهــا برای عدم مصرف
مواد امری مهم اســت و کودکان و سالمندان
بیش از ســایرین در معرض خطر هستند  .به
گفته وی ،برای پیشگیری از رخ دادن اختالل
استرس پس از سانحه ،افراد آسیب دیده باید
سعی کنند تا حد امکان زندگی خود را به حالت
نرمال برگردانند و سه چهارم افرادی که به اختالل
استرس پس از ســانحه دچار میشوند با درمان
بهبودمییابند.
رازقیان جهرمی درمان اصلی اختالل استرس پس
از سانحه را روان درمانی شناختی –رفتاری دانست
و گفــت  :گاهی از روش حساســیت زدایی هم
استفاده میشود و در صورت نیاز برای فرد آسیب
دیده دارو هم تجویز میشــود که همه این موارد
باید تحت نظر متخصص اعصاب و روان انجام شود.

جمع آوری مایع آمنیوتیک محقق شد

محققان سوئدی موفق به ســاخت ابزاری شده
اند که میتوانــد مایع آمنیوتیــک را درجریان
زایمانهــای ســزارین جمــع آوری کند.مایع
آمنیوتیک مایع محافظ اطراف جنین و یک منبع
غنی از ســلولهای بنیادی اســت که درجریان
زایمــان از بین میرود.به گــزارش ایرنا ،مدارک
در حال افزایشــی وجود دارد که نشان میدهند
مایع آمنیوتیک منبع با ارزشی از مواد بیولوژیکی
از جمله ســلولهای بنیادی با پتانسیل استفاده
در سلول درمانی و پزشکی ترمیمی است.اکنون
گروهی از محققان و پزشــکان بیمارستان لوند
سوئد یک روش چند مرحله ای برای جمع آوری
مایع آمنیوتیک ابداع کرده اند که شامل یک ابزار

منحصر به فرد جمــع آوری و روشهای جدید
جمع آوری ســلول و پردازش اســت .این روش
اجازه میدهد که مایع آمنیوتیک به گونه ای بی
خطر جمع آوری شود.این روش جدید در تلفیق با
زایمانهای سزارین که دوره جنینی کاملی دارند
مورد اســتفاده قرار میگیرد و از آنجایی که هر
سال میلیونها جراحی سزارین در جهان صورت
میگیرد ،بنابراین پتانسیل استفاده از ذخیره بهره
برداری نشده از سلولهای بنیادی و مولکولهای با
ارزش زیست فعال را در مایع اطراف جنین میسر
میسازد.این ابزار جمع آوری که با پالستیکهای
زیســت خنثی و فناوریهای چاپ ســه بعدی
ســاخته شده اســت امکان جمع آوری مالیم و

خاطرنشــان کرد  :نباید فراموش کرد غذایی که
به تندی و سرعت بلعیده شود نمیتواند در معده
به راحتی و آسانی با آنزیمهای گوارشی ،مخلوط
شده و هضم گردد و در نتیجه تولید اختالل کرده
و شکم درد و عوارض دیگر دستگاههاضمه پیش
میآید و افراد به دلیل تند خوردن بیشــتر از نیاز
بدن غذا میل میکنند ،کالــری زیادی وارد بدن
شده و دچار اضافه وزن میشوند.
وی در پایان به گفت  :برخی رفتارها مي توانند در
كاهش مقدار غذای مصرفی و افزايش زمان خوردن
غذا موثر باشد که برخی از آنها عبارتند از :
 -1ســاالد و ســبزی را در ابتدای غذا بخورید .از
چنگال برای خوردن ساالد استفاده کنید.
 -2غذا را در ظرف كوچكتري بكشيد و میل نمائید
تا کم به نظر نیاید.
 -3غذا را آهسته تر بجويد و میل کنید.
 -4لقمههای کوچک بردارید و میل کنید .تا یک لقمه
را قورت نداده اید ،لقمه بعدی را در دهان نگذارید.
 -5برای خوردن غذا از قاشق غذاخوری سرخالی یا
قاشق کوچک (مثل قاشق مرباخوری) و یا چنگال
استفادهکنيد.
 -6قاشــق و چنگال خــود را پــس از در دهان
گذاشــتن هر لقمه ،داخل بشقاب بگذاريد ،غذا را
خوب و آهسته بجوید ،قورت دهید و دوباره قاشق
یا چنگال را از داخل بشقاب بردارید.
 -٧از دســت غيــر غالــب براي درســت كردن
لقمــه يا خوردن با قاشــق اســتفاده كنيد.مثال
كســاني كه راست دست هســتند،با دست چپ
غذا بخورند.

ممکن است پس از یک ساعت قرار گرفتن در معرض امواج مایکروویو
دچار ســرطان خون شود و دیگری ممکن است پس از چند ساعت
دچار این بیماری گردد .رفیعی تبار افزود :امواج مایکروویو ســاختار
مولکولی مواد غذایی را نیز به هم میزند و باعث ایجاد انواع بیماریها
میشود لذا باید نسبت به خطرات بسیار زیاد امواج موبایل و مایکروویو
اطالع رسانی شود .وی اظهار کرد :وجود دکلهای بی.تی.اس تلفن
همراه در داخل شهرها یا اطراف منازل مسکونی نیز خطرات بسیار
دارد اما برخی شهروندان به این امور توجه ندارند.

آفتاب اقتصادی در گفتگو بامختصص اعصاب و روان مطرح کرد

استریل حجم زیادی از مایع آمنیوتیک را فراهم
میکند.محققان نشان دادند که با استفاده از این
دستگاه میتوان تا یک لیتر مایع آمنیوتیک را در
جراحیهای سزارین که دوره جنینی کاملی دارند،
جمع آوری کرد .این جمع آوری بطور متوسط 90
ثانیه رویه جراحــی را طوالنی تر میکند و برای
مادر و نوزاد خطری ندارد .مایع جمع آوری شده
حاوی سلولهای خاص با پتانسیل باالی درمانی
اســت .اما نوع ســلولی که این دستگاه تصفیه
میکند ســلولهای بنیادی مزانشــیمی نامیده
میشوند که برای بیماریهای سیستم ایمنی و
التهابی به عنوان مثال بیماری قلبی عروقی ،دیابت
وآرتریت پتانسیل درمانی دارند.
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توصیه

آفتاب یزد در گفتگو با پزشک تغذیهبررسی کرد

در همه ما انسانها بیست
دقیقه بعد از شروع اولین
لقمه غذا مرکز سیری
مغزمان ،فرمان سیری را
صادر میکند و احساس
رضایت ناشی از سیر شدن
در فرد ایجاد میشود که
اصطالحا افراد در این مواقع
میگویند چشممان سیر شد

هر بامداد در سراسر ایران

ســالیانه میلیونهــا نفر
در سراســر جهــان بــه
بیماریهــای معــده ،نفخ
و ســوءهاضمه مبتــا
میشوند .به گزارش باشگاه
خبرنــگاران؛ یبوســت،
عفونت ،کیســت تخمدان،
بیماریهای روده ،بارداری
و اســترس از جمله عوامل
موثــر در ایجــاد دل درد
هســتند که در این مطلب
گیاهانی را معرفی میکنیم
که تاثیر بسزایی در درمان
دل درد دارند.
ریشه گیاه باباآدم

این گیاه با افزایش اســید
معــده و ترشــحات روده،
فرآینــد هضــم را بهبود
میبخشــد .مبتالیــان به
زخم معده بایــد دمنوش
بابــاآدم را  ۳۰دقیقه قبل
از هر وعده غذایی مصرف
کنند.
نعناع فلفلی

نعناع فلفلی حاوی ترکیبی
به نام منتول است .منتول
خاصیــت ضــد اسپاســم
دارد .استنشاق عطر نعناع
فلفلــی عضالت معــده را
آرام میکند .مصرف روغن
نعنــاع فلفلــی درد و نفخ
معده را کاهش میدهد.
رازیانه

در بســیاری از کشــورها
رازیانــه معمــوالً پس از
مصــرف وعــده غذایــی
جهــت بهبــود فرآینــد
هضم اســتفاده میشــود.
پژوهشــی در سال ۲۰۰۷

رفع دل درد با گیاهان دارویی

نشــان میدهد که رازیانه به طرز
چشــمگیری ضایعــات مخاطی
معده و آسیبهای ناشی از آن را
کاهش میدهد.
آویشن

آویشن درد ،ورم و نفخ معده را از
بین میبرد .این گیاه فرآیند هضم
را نیــز بهبود میبخشــد .مصرف
منظم آویشــن در کاهش عالئم
سندروم روده تحریک پذیر موثر
است.
رزماری

اســتفاده از رزماری درد معده را
کاهش میدهد و بــه هضم بهتر
غــذا کمک میکند .ایــن گیاه با
افزایــش تولید صفرا ســبب دفع
سموم از کبد میشــود .رزماری
همچنین اشــتها را نیــز افزایش
میدهد.
بابونه

بابونــه آرامبخش ،ضــد التهاب و
اسپاســم و در درمان مشــکالت
معده به ویژه ناراحتیهای ناشــی
از اضطــراب و عصبانیــت ،موثر
است .اســتفاده از دمنوش بابونه
خطــر ابتال به زخم معــده را نیز
کاهش میدهد.
هل

هل ضد درد و اسپاســم اســت و
برای درمان بیماریهای گوارشی
مانند اســهال خونی ،یبوســت و
سوءهاضمه مفید است.
زنجبیل

مصرف زنجبیل درد ناشی از نفخ
روده و معــده را کاهش میدهد.
نوشــیدن یک فنجــان دمنوش
زنجبیل قبل یا پس از غذا ســبب
بهبود فرآیند هضم میشود.

