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زندگی

تابستان لباس رنگی و روشن بپوشید
یک متخصص پوست و مو گفت :به افراد توصیه میشود برای محافظت از پوست در برابر مضرات نور
آفتاب در فصل تابستان لباس رنگی و روشن بپوشند.به گزارش آنا،هوشنگ احسانی  ،گفت :لباسهای
رنگ روشن مانع جذب نور آفتاب میشوند و همین امر موجب محافظت پوست در برابر مضرات نور
تومو افزود :لباسهای رنگ تیره عالوه بر جذب نور آفتاب و قرار
خورشید میشود.این متخصص پوس 
دادن فرد در برابر مضرات نور خورشید موجب افزایش تعریق و از دست رفتن الکترولیت میشود.

گزارش
کدام یک درد را سریعتر آرام میکند

کیسه آب گرم یا کمپرس یخ؟

اگ��ر دردی ک��ه احس��اس میکنید ناش��ی از
کش��یدگی عضل��ه اس��ت ،دوش آب گ��رم را
فراموش کنید .در چنین ش��رایطی گرمکردن
ناحیه آس��یبدیده ،تورم و آس��یب را تشدید
خواهد کرد.به گزارش سالمت نیوز ،پس برای
کمک��ردن ورم ناحیهای که دچار کش��یدگی
عضله شده ،از یک کیسه یخ کمک بگیرید.
درد قاعدگی(کیسه آب گرم)

دلدرد قاعدگ��ی را نمیتوانید با کمپرس یخ
آرام کنید .برای کمکردن این درد آزاردهنده و
کاهش انقباضهای طوالنی و دردناک رحمی،
بهتر است سراغ کیسه آب گرم بروید یا اینکه
دوش آب گرم بگیرید .تندترشدن جریان خون
در بدن شما ،این درد را کاهش خواهد داد.

سردرد(کمپرس یخ یا کیسه آب گرم)

یادداشت

استفاده روزانه از دهان شویه
ممکناستباعثبروزمشکالت
جدی در سالمتی شود
دهان شویه ممکن است دهان شما را خوشبو
کند،اما با توجه به مطالعات اخیر استفاده مکرر
از آن میتواند شانس ابتال به دیابت را افزایش
دهد.مرکز بررسی طولی اضافه وزن بزرگساالن
ف��رد غیر دیابتی دارای اضاف��ه وزن را که بین
س��نین  40تا  65س��ال بودند را مورد بررسی
قرار داد.بس��یاری از ش��رکت کنندگان حدود
 43درصد،حداقل یکبار در روز از دهانشویه
استفاده میکردند و  22درصد از آنها در طول
روز دو بار از دهان ش��ویه اس��تفاده میکردند.
عوامل��ی مانن��د درآمد،تحصیالت،بهداش��ت
دهان،شرایط دهان و دندان،اختالالت تنفسی
در خواب،رژی��م غذایی،داروه��ا و میزان گلوکز
نیز مورد بررس��ی قرار گرفته است.نتایج نشان
میدهد که ش��رکت کنندگانی ک��ه در مدت
بیشتر از سه سال در طول روز دو بار یا بیشتر
از دوبار از دهان ش��ویه اس��تفاده میکنند در
معرض خطر ابتال به دیابت پنهان(مرحله پیش
از دیابت) و دیابت قرار دارند.

نیاز بدن به اسید نیتریک

اگر س��ردرد ش��ما ناش��ی از تنش عضالنی یا
درد گردن و فک اس��ت ،بهتر است سراغ گرما
بروید .به گفته متخصصان ،سردردهای ناشی از
سینوزیت را هم میتوان با گرما آرامتر کرد .اما
اگر درد شما ناشی از میگرن است ،بهتر است
از کیسه آبسرد کمک بگیرید تا گردش خون
در عروق سرتان ،آرامت ر و دردتان کمتر شود.
آرتریت(کمپرس یخ یا کیسه آب گرم)

بهترین درمان ب��رای آرتریت ،به عالئم بیماری
ش��ما و ش��رایطی ک��ه در آن به س��ر میبرید
وابسته است .اگر به دلیل فشردگی و اصطکاک
مفاصلتان ،التهاب زی��ادی در این ناحیه ایجاد
شده باشد ،میتوانید از کیسه یخ استفاده کنید،
اما اگر التهاب مربوط به عضالتتان باشد و مفاصل
شما بهخاطر التهاب بافتهای دیگر تحتفشار
قرار گرفته باشد ،باید سراغ کیسه آب گرم بروید.
درد همراه با خارش(کمپرس یخ)

دردهای ناش��ی از واکنش آلرژیک یا گزیدگی
توسط حشرات را با کمک کیسه یخ میتوانید
آرام کنید .کمکگرفتن از یخ ،خارش پوس��ت
ش��ما را کمتر خواهد کرد و تورم ناحیه دچار
حساسیت را هم کاهش خواهد داد.
درد همراه با کبودی(کمپرس یخ)

دردی که با کبودی همراه اس��ت را در معرض
گرما قرار ندهید .کبودی که ناش��ی از پارگی
رگهاست با گرمشدن شدت میگیرد و دیرتر
بهب��ود پیدا میکن��د .اگر دردی ک��ه آزارتان
میدهد ،از ضربه ناش��ی ش��ده ،حتم��ا برای
آرامکردنش سراغ یخ بروید.

آسیب عضالنی(کیسه آب گرم)

اگر آس��یبدیدگی عضالنی ش��ما ش��دید باشد،
سردکردنناحیهآسیبدیدهمیتواندحالتانرابهتر
کند .اما در آس��یبدیدگیهای جزئی عضالت ،با
گرمکردن محل دردناک ،میتوان سختی عضالت
را کمتر کرد و عضالت و تاندونها را به آرامش رساند.

کمردرد(اول کمپرس یخ بعد کیسه آب گرم)

اگر کمردردتان از اسپاس��م یا حرکتکردن در
حالت نامناسب ایجاد شده ،اول سراغ کمپرس
یخ بروید و بعد با کمک کیسه آب گرم ،درد را
کمتر کنید .بنابراین بعد از سردکردن ناحیه و
کاهش درد ،زیر دوش آب گرم بروید.

آفتابسوختگی(کمپرسیخ)

اگ��ر مدت طوالن��ی در معرض تابش ش��دید
خورشید باش��ید ،احتماال عالوه بر سرخشدن
پوس��تتان ،دردی آرامنش��دنی را هم احساس
میکنی��د .این درد به دلیل آفتابس��وختگی
شدید ،ایجادش��ده و برای کمکردنش ،باید از
کمپرس یخ کمک بگیرید.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

 SOALSاظهار داشت افرادی که به طور مکرر
از دهان شویه استفاده میکنند باید نسبت به
عامل آنت��ی باکتریایی که باعث کاهش میزان
نیت��رات باکتریهای دهان میش��وند محتاط
باش��ند.گریک گلفن��د دندانپزش��ک عمومی
و زیبای��ی از نیوی��ورک توضی��ح میدهد که
شستوشویدهانباعثمیشودکهباکتریهای
مض��ر و برخی از باکتریه��ای مفید در دهان
که برای کاهش نیترات مورد نیاز اس��ت کشته
شوند،بنابراین اگر شما از دهان شویه استفاده
میکنید در نهایت نیترات کمتری در سیستم
دهانی خود دارید ،بنابراین با التهاب بیش��تری
مواجه خواهید ش��د که با مصرف انسولین به
التهاب دام��ن میزنید.وقتی مصرف درس��ت
انسولین کار س��از نباشد،دیابت شما پیشرفت
خواهد کرد.خاطر جمع باشید که شما داستان
دیابت که میتواند سالمتی شما را از بین ببرد
را باور نکرده اید.
با دندانپزشک تان مشورت کنید

همانط��ور که توس��ط  SOALSاعالم ش��ده
است،قبل از ترس و اضطراب و بیرون انداختن
بطری دهان شویه ی خود به یاد داشته باشید
که تحقیق بیش��تری در این زمینه الزم است.
م��اری پاولیس،مدیر برنامه بهداش��ت دهان و
دندان در دانش��گاه نیوهیون کنتیکت آمریکا
میگوید":متغیرهای زیادی وجود دارد که باید
در نظر گرفت"دهان ش��ویهها در هدف آنها و
مواد تش��کیل دهنده خیلی متنوع هس��تند و
نوع دهان ش��ویه مورد استفاده در این مطالعه
مشخص نش��ده است.شرکت کنندگان در این
مطالعه ممکن است از دهان شویههایی که حاوی
 20درصد الکل است برای شست و شوی دهان
یا فلوراید بدون الکل اس��تفاده کرده باش��ند.
پاولیس بیان میکند که از دندانپزش��ک خود
بپرس��ید که کدام نوع دهان ش��ویه برای شما
بهتر است.
مصرف دهان شویه را به حداقل برسانید

طبق گفت��ه دکت��ر گلفند،لثههای س��الم در
پیش��گیری از دیابت و در بس��یاری از مسائل
بهداشتی دیگر مهم هستند.با این حال ،طبق
این مطالعه،مصرف دهان شویه باید به درستی
انجام شود.مس��واک زدن و نخ کشیدن باید به
عنوان سالح اصلی شما برای تمیز نگه داشتن
دهانتان باش��د.او توصیه میکند که استفاده از
دهان شویه فقط برای دوبار در هفته و در صبح
انجام شود و بهتر است که غذاهای غنی شده از
نیترات مثل توت فرنگی،تمشک،اسفناج،کاهو و
چغندر مصرف کنیم.
*مترجم آزاده کارگر دولت آبادی
*دانشجو کارشناسی ارشد مترجمی زبان
انگلیسی واحد علوم و تحقیقات

یافته

ارتباط بین داروی ضدویروس
تبخال و آلزایمر

محققان دریافتند بین عفونت تبخال وبیماری
آلزایم��ر ارتب��اط وج��ود دارد به ط��وری که
احتم��اال داروه��ای ضدویروس ب��رای درمان
ای��ن عفون��ت منجرب��ه کاهش ریس��ک ابتال
به ای��ن بیم��اری تخریبی عصبی می ش��ود.
ب��ه گزارش مه��ر ،محققان دریافتن��د افرادی
ک��ه مبتال به عفونت ش��دید تبخ��ال بودند و
به ش��کل تهاجم��ی با داروهای ضدویروس��ی
تحت درمان قرار گرفتند ،ریس��ک نسبی ابتال
ب��ه زوال عق��ل در آنها تا فاکت��ور  ۱۰کاهش
یافت.
«روث آیتژاکی» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این
ب��اره می گوید« :ما مش��اهده کردیم داروهای
ضدویروسی نقش قوی ای در مقابله با بیماری
آلزایم��ر در این گ��روه از بیم��اران دارند».به
گفت��ه وی« ،بدین ترتیب امکان پیش��گیری
از بیماری آلزایمر از طریق واکسیناس��یون در
مقابل ویروس تبخال در دوره نوزادی در آینده
افزایش خواهد یافت».

آنتی بیوتیکها از اولین دورهای که مورد اس��تفاده قرار
گرفتند جان تعداد بیشماری از انسانها را نجات دادهاند
ام��ا با گذر زمان تعداد فزاین��دهای از گونههای باکتری
به آنتی بیوتیکها مقاوم ش��دهاند .به گزارش ایسنا ،در
حقیق��ت ،عفونتهایی که زمانی به راحتی قابل درمان
بودهاند اکنون در برابر آنتی بیوتیکها مقاوم شدهاند و این روند امروزه
به یک مشکل رو به رشد جهانی تبدیل شده است .سازمان جهانی
بهداشت ( )WHOبحران مقاومت آنتی بیوتیکی را یکی از بزرگترین

دارچین با عفونت مقابله میکند

تهدیدهای س�لامت جهانی ،امنیت غذایی و رشد و
توسعه خوانده اس��ت .به همین دلیل ضرورت دارد تا
روشهای موثری برای مقابله با عفونتها بدون نیاز به
مصرفآنتیبیوتیکهابهکارگرفتهشود.اکنونگروهی
از محققان تاثیر دارچین را مورد مطالعه قرار دادهاند.
آنها اظهار داش��تند :در این مطالعه تنها روی این ادویه تمرکز ش��د
زیرا در بسیاری از تحقیقات پیشین به تاثیر آنتی میکروبیال دارچین
اشاره شده اما به طور گسترده در صنعت داروسازی کاربرد نداشتهاند.

همچنی��ن محققان روی ترکیب خاصی از اس��انس دارچین به نام
خاص دارچین
س��ینامالدهید تمرکز کردند که عامل عطر و طعم ِ
اس��ت .در این آزمایش محققان استرالیایی از باکتری ای که عامل
بروز عفونت در افرادی با ضعف سیستم ایمنی از قبیل بیماران مبتال
به سرطان و دیابت است ،استفاده کردند .زمانیکه سینامالدهید برای
مقابله با زیستالیه باکتریایی آزمایش شد ،مشخص شد که آنها را
در سه چهارم موارد تجزیه میکند .همچنین تشکیل زیستالیهها را
متوقف کرده و از گسترش باکتریها پیشگیری میکند.

چگونه در تابستان کمتر عرق کنیم؟

عرق ک��ردن برای خنک ک��ردن و تعدیل دمای
بدن الزم است و کسی نمیتواند جلو تعرق خود
را بگی��رد اما با انجام اقدامات��ی میتوان از تعرق
بیش از حد بدن جلوگیری کرد .به گزارش ایرنا،
در این گ��زارش یک متخصص تغذیه با توجه به
ت��داوم موج گرما در جه��ان ،راهکارهایی را برای
خنک کردن بدن در زمانی که دمای هوا بس��یار
باالس��ت ارائه داده است .به گفته این متخصص
با مصرف ویتامینهای گروه  Bمیتوان اس��ترس
که خود موجب افزایش تعریق بدن میش��ود را
کاهش داد و با مص��رف منیزیم جایگزینی برای
الکترولیتهای از دس��ت رفته ب��دن ایجاد کرد.
همچنین با مصرف میوههای سبک و آبدار مانند
انگور و خربزه که به راحتی هضم میشوند و نیز
با کاهش مص��رف کافیین به کاهش تعریق بدن
در فصل گرما کمک میش��ود.ویتامینهای گروه
 Bبه تنظیم هورمونها و کنترل س��طح استرس
بدن کم��ک میکنند.به طور معمول تعریق بدن
انس��ان را عصبی میکند؛ در این شرایط حرارت
ب��دن افزای��ش یافت��ه و موج��ب نارضایتی فرد
میش��ود.تعریق ناشی از اس��ترس یکی از دالیل
اصلی 'هایپرهیدروز' یا 'تعرق بیش از حد' است.
ویتامینه��ای گ��روه  Bنقش مهم��ی در پیوند
سیس��تمهای غدد درون ریز و عصبی دارند؛ هر
دوی این سیس��تمها نقش مهمی در مبارزه بدن
با اس��ترس ایفا میکنند.زمانی که انس��ان تحت
اس��ترس قرار دارد ،بدن با ترش��ح هورمونهای
استرس مانند کورتیزول و آدرنالین به مغز دستور
میدهد که یا با اس��ترس مبارزه ی��ا آن را ایجاد
کند .یکی از اهداف اصلی ویتامینهای گروه ،B
کورتیزول اس��ت .چند مطالعه نشان دادهاند که
ویتامین ( B6پیریدوکسین)( B9 ،فوالت یا اسید
فولیک) و ( B12کوباالمین  /س��ایانوکوباالمین)
میتواند به تنظیم میزان هورمون استرس کمک
کند .عرق در واقع ادرار بس��یار رقیق محس��وب
میش��ود؛ به همراه مایعی که در جریان تعریق از

بدن انسان خارج میشود ،الکترولیتهای زیادی
نیز از دس��ت میروند.از سوی دیگر مواد معدنی
اجزاء س��ازنده سیس��تمهای عصبی هس��تند و
بنابراین اگر الکترولیتهایی مانند سدیم ،کلسیم
و به ویژه منیزیم دوباره تجدید نشوند باعث بروز
آسیب میش��ود زیرا اعصاب توانایی خود را برای
کنترل باز و بسته کردن موثر منافذ بدن از دست
میدهند .منیزیم یک ماده معدنی مهم است زیرا
نه تنها در انتقال سیگنال عصبی نقش دارد بلکه
سیستمهای عصبی ما را برای تطابق با تنشهای
روزانه زندگی توانمند میس��ازد .این بدان معنی
اس��ت که مصرف منیزی��م تاثی��ر دو گانهای بر
اعصاب و غدد عرق بدن دارد .زیرا زمانی که عرق
میکنیم منیزیم زیادی از دست میدهیم.بنابراین
مصرف مکم��ل منیزی��م و ویتامی��ن  Bاضافی
ب��ه ع�لاوه خوراکیهای غنی از ای��ن مواد مانند
سبزیجاتی که برگ سبز تیره دارند ،مغز خشکبار
و زرده تخم مرغ ش��روع خوب��ی برای تامین این
مواد معدنی در بدن و حمایت از سیستم عصبی
هستند که میتواند به تنظیم تعرق بیش از حد
بدن کم��ک کند.مصرف خوراکیهای س��نگین
ممل��و از پروتیینه��ای حیوانی موج��ب تعرق

ب��ا مص��رف ویتامینه��ای گ��روه B
میت��وان اس��ترس که خ��ود موجب
افزایش تعریق بدن میشود را کاهش
داد و ب��ا مصرف منیزی��م جایگزینی
ب��رای الکترولیتهای از دس��ت رفته
بدن ایجاد کرد
بیش��تر میش��ود .تئوری این اس��ت که مصرف
پروتئین حیوانی پر چرب باعث فشار بر سیستم
هاضمه بدن میش��ود که میتواند بدن را بیشتر
گرم کند.از س��وی دیگر بدن ب��رای پردازش این
خوراکیها به انرژی بیش��تری نیاز دارد که باعث
سوزاندن بیشتر سوخت بدن میشود؛ این موضوع
به افزایش دمای بدن و در نتیجه تعریق بیش��تر
منجر میش��ود.بنابراین در فصل گرما باید بیشتر
خوراکیهای سبک و کمتر پروتیینهای حیوانی
مصرف ک��رد و تا حد ممک��ن خوراکیهای پایه
گیاهی مصرف کرد.همچنین خوراکیهای سنگین
ممل��و از کربوهیدرات نیز موج��ب افزایش دمای
بدن میش��وند زیرا سوزاندن گلوکز اضافی ناشی
از این خوراکیها به آزاد سازی انرژی و گرما منجر

درمان نوزادان مبتال به زردی با فیبر نوری

محققان آزمایش��گاه عل��وم و تکنول��وژی مواد
فدرال س��وئیس بهمنظور درم��ان نوزادان مبتال
به زردی موفق به ساخت آزمایشگاهی با عنوان
منسوجات و غشاهای زیس��ت تقلید EMPA
ش��دند که هدف این آزمایشگاه تولید و توسعه
مواد و سیستمها برای محافظت و مطلوبسازی
بدن انسان اس��ت .به گزارش س�لامت نیوز،در
این آزمایش��گاه تمرکز و پ��روژهای روی تحلیل
عکسالعملهای پوس��ت انس��ان نسبت به مواد
و همچنین بهینهس��ازی حفاظ��ت و ارگونومی
سیستمها وجود دارد .قسمت مدلهای پوستی
 EMPAاین آزمایشگاه جایگزینی برای آزمایش
روی پوس��ت انسان اس��ت؛ یعنی با مدلسازی

پوست از روی پوست انسان ،آزمایشهای مربوط
را روی نمونههای ساختهش��ده انجام میدهند.
طب��ق گفت��ه  EMPAچی��زی ک��ه میتواند
کودکان را از آنکوباتورها ترخیص کند ،بافتی نرم
و لطیف همراه با نقاط نوری آبیرنگ اس��ت که
درمان ایمنتر را مقدور میس��ازد .کودکانی که
بع��د از تولد از بیماری زردی رنج میبرند ،اغلب
با تابش امواج با طولموج کوتاه بهبود مییابند؛
بنابراین باید در آنکاباتور نگهداری شوند و برای
جلوگیری از آس��یب دیدن چش��م آنها ،ماسکی
روی چشمانش��ان ق��رار میدهن��د.زردی نوزاد
یک پدیده شایع اس��ت زیرا متابولیسم نوزادان
معموالً در چن��د روز اول پ��س از تولد بهاندازه

شناسایی آثار مخرب پارکینسون بر قلب

محقق��ان راه��کار جدی��دی را ب��رای ردگیری
مکانیزمهای عامل تخریب س��لولهای عصبی
قلب در اثر بیماری پارکینسون توسعه دادند.به
گ��زارش ایرنا ،حدود  60درصد از بیماران مبتال
به پارکینسون دچار آسیبهای جدی ارتباطات
عصبی قلب با سیستم عصبی سمپاتیک هستند.
این اعصاب وظیفه هماهنگی شدت گردش خون
با تغییرات فعالیت عضالنی را بر عهده دارند.در
اثر تخریب این اعص��اب ،بدن بیماران مبتال به
پارکینس��ون آمادگی کمتری ب��رای واکنش به
اس��ترس و تغییرات س��ادهای مانند برخاستن
دارد .محقق��ان در ای��ن تحقیقات از سیس��تم
عصبی میمون رزوس برای مدل سازی عوارض
پارکینسون استفاده کردند و با استفاده از نوعی
سم ،در اعصاب قلب این میمونها آسیبهایی
مشابه آنچه در انسان رخ میدهد ،ایجاد کردند.
سپس با اس��تفاده از یک فناوری تصویربرداری
موس��وم به پت اس��کن ک��ه ام��کان ردگیری
فرآیندهای شیمیایی در بدن را فراهم میکند،

ب��دن میمونها را ب��ه صورت دورهای اس��کن
کردن��د .محققان به منظور تش��خیص وضعیت
گس��ترش اعصاب آسیب دیده در عضالت بطن
چپ قلب ،شناس��ایی موقعیت بیشترین میزان
التهاب در این عضالت و محل بیشترین استرس
اکسیداتیو از سه ماده شیمیایی استفاده کردند
و توانس��تند تغییرات این س��ه عامل را در یک
دوره زمان��ی خاص با دقت باال بررس��ی کنند.
پیش از این محققان میدانستند که پارکینسون
موجب تخریب اعصاب قلب میشود ،اما قادر به
شناسایی دقیق علت آن نبودند .اکنون محققان
با استفاده از این فناوری میتوانند محل التهاب
و استرس اکسیداتیو را با دقت مشخص کنند و
نحوه ارتباط ای��ن عوامل را با تخریب ارتباطات
عصبی بیماران مبتال به پارکینسون مورد بررسی
و مطالعه قرار دهند.همچنین این فناوری امکان
بررسی میزان اثرگذاری روشهای درمانی جدید
را بر س�لامت نورونهای کنترل کننده فعالیت
قلب بیماران فراهم میکند.

کافی مقاوم نیست؛ امروزه پرتو درمانی به موقع
در آنکاباتور ،میتواند مش��کالت ناشی از زردی
را برطرف کند .در حال حاضر این آزمایش��گاه،
لب��اس خوابه��ای نورانی تولی��د میکند که با
فیبره��ای ن��وری بافتهش��ده و جایگزینی برای
درمانهای مرس��وم اس��ت؛ در نتیجه کودکانی
که از ای��ن طریق تحت درمان ق��رار میگیرند،
نیازی به ماس��ک ندارند و در آغوش والدینشان
مراحل درمان را طی میکنند.محققان قس��مت
منس��وجات و زیس��ت تقلی��د در  EMPAکه
تحت مدیریت لوس��یانو بولس��ل اداره میشود،
بهطور قابلتوجهی ب��ه بهبود روشهای درمانی
نهچندان مناسب برای کودکان ،از طریق ترکیب

میشود.به گفته این متخصص تغذیه ،مصرف میوه
به جای کربوهیدراتها و گوشت میتواند به خنک
شدن بدن کمک کند زیرا هضم میوه راحت است
و محتوی ب��االی آب و الکترولیت آنها به تجدید
مق��دار زیاد آب و الکترولیت��ی که از طریق تعرق
زیاد از بین میرود ،کمک میکند.این متخصص
تغذی��ه توصی��ه میکند که در فص��ل گرما برای
کاهش تع��رق بدن میت��وان خوراکیهای مملو
از آب و خنک کنن��ده بدن مانند هندوانه ،انگور،
کرفس ،خیار و تربچه مصرف کرد.از س��وی دیگر
برای کمتر عرق کردن در فصل گرما باید کافیین
نیز کمتر مصرف کرد .کافیین یک محرک اس��ت
و بر سیس��تم عصبی مرکزی (مغز و ستون نخاع)
تاثیر میگذارد.کافیین موجب آزاد سازی آدرنالین
میشود؛ آدرنالین هورمون استرس دیگری است
ک��ه بر واکنش جن��گ یا گریز تاثی��ر میگذارد.
واکنش جن��گ و گریز یک واکنش فیزیولوژیک
است که جانوران در پاسخ به ادراکاتشان نسبت
به موقعیتهای خطرناک ،حمله یا در اقدام برای
نجات خود نشان میدهند .این متخصص تغذیه
میگوید که کافیین موجب افزایش فش��ار خون
میشود و همچنین میتواند غدد عرق را از طریق
آدرنالین فعال س��ازد.مریم گلی از خانواده نعناع
است که بیشتر از برگهای آن استفاده میشود؛
مریم گلی گیاه تلخ مزه و دارای اس��انس و رایحه
مشخصی است.سال هاست که گیاه مریم گلی به
طور سنتی برای کاهش تعریق بیش از حد بدن و
عرق کردنهای شبانه مصرف شده است.فواید گیاه
مریم گلی برای کاهش تعرق بیش از حد توس��ط
اداره نظ��ارت بر دارو و غ��ذای آمریکا ( )FDAو
کمیس��یون  Eرسما تایید ش��ده است.همچنین
گیاه مری��م گلی یک منبع طبیعی فالونوئیدها و
پلی فنولها است که آن را به یک آنتی اکسیدان
و یک ضد باکتری بزرگ تبدیل میکند.همچنین
اسید اورسولیک که یک جزء روغن گیاه مریم گلی
است خواص ضد التهابی قویای دارد.

درمان با نیازهای نوزادان پرداختهاند؛ تیم مذکور
لباسهای درخشانی برای نوزادان طراحی کرده
اس��ت که درمان را به ی��ک تجربه خوب تبدیل
میکند.برای تهیه این لباس ویژه ،تیم تحقیقاتی
پارچهای تولید کرد که فیبرهای رسانای اپتیکی
در آن بافته شده است؛ همچنین باتری راهانداز
LEDهایی اس��ت که بهعنوان منب��ع نور برای
نخهای رسانای نور کار میکند .در کنار نخهای
معمولی فیبرهای نوری در یک نوع ساتن بافته
میش��وند که تابش نور را بهطور مساوی توزیع
میکنند.بس��ته به مراحل بافت ،نور از فیبرهای
نوری به شکل متفاوت ساطع میپوشد؛ یک نوع
بافت ساتن که در آن فیبرهای نوری بهندرت از
رویهم عبور میکنند ،بافتی ساده است که نور
با وضوح خوبی از آن به بیرون میتابد.

زنان باردار برای رشد جنین کدام چربیها را مصرف کنند؟
داش��تن یک رژیم غذایی
در دوران ب��ارداری ب��رای
رشد جنین و داشتن نوزاد
س��الم ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است.به گزارش
س�لامت نیوز ،مدیرگروه
تغذیه جامعه در دانشکده
تغذی��ه و علوم غذایی ش��یراز با بیان اینکه یک
رژیم بارداری صحیح ،باید مجموعهای متعادل از
مواد غذایی موردنیاز برای رشد نخست نوزاد را
شامل شود ،گفت :پروتئین ،کربوهیدرات ،چربی
سالم ،ویتامین و مواد معدنی ،از گروههای اصلی
و الزم در رژیم بارداری س��الم است.دکتر «شیوا
فقیه» با اشاره به نیاز به بعضی از انواع چربیها
با عنوان اس��یدهای چرب ضروری ،برای رش��د
مناسب جنین ،افزود :این نوع چربیها که عالوه
بر رشد و نمو جنین بر سالمت سیستم عصبی
و بینایی جنین نیز تاثیرگذار هس��تند ،باید به
کم��ک مصرف منابع غذایی آنها تامین ش��وند؛

چرا که در بدن انسان تولید
نمیشود.دانشیار دانشکده
تغذی��ه و عل��وم غذای��ی
شیراز ،اضافه کرد :بهترین
منبع غذایی این اسیدهای
چ��رب ،ان��واع ماهیهای
چ��رب از جمل��ه ماه��ی
قزلآال ،سالمون و تن است.دکتر «فقیه» با تاکید
بر اینکه مادر باردار باید هفتهای دو مرتبه مصرف
ماهی را در برنامه غذای��ی خود بگنجاند ،اعالم
کرد :روغن کان��وال ،روغن بذر کتان و گردو نیز
میتواند کمک کننده باشد ،اگر چه تاثیر مفید
ماهی را به طور کامل ن��دارد.وی با توضیح این
مطلب که در صورت عدم تحمل مصرف ماهی،
میت��وان ب��ا مش��ورت پزش��ک از مکملهای
امگا سه نیز اس��تفاده کرد ،یادآور شد :مصرف
ماهی یا اسیدهای چرب امگا سه ،به ویژه در سه
ماهه س��وم بارداری ،اهمیت باالیی دارد و نباید
نادیده گرفته شود.

مغز هر فرد مانند اثر انگشت منحصربفرد است

تحقی��ق جدید نش��ان میدهد هی��چ دو مغزی
ش��بیه به هم نیس��تند ،چراکه ژنتیک و تجارب
نشانههایی روی مغز به جا میگذارند .به گزارش
مهر« ،لوتز جانکی» ،سرپرس��ت تیم تحقیق ،در
این باره میگوید « :ما در این مطالعه توانس��تیم
اثبات نماییم که ساختار مغز افراد بسیار شخصی
هس��تند .تنها  ۳۰س��ال قبل ،ما فکر میکردیم
مغز انس��ان دارای چند مشخصه خاص و فردی

اس��ت یا اصال چنین ویژگیای ن��دارد .از این رو
شناسایی افراد از طریق ویژگیهای آناتومی مغز
غیرقابل تص��ور بود ».وی در ادامه میافزاید« :اما
یافتههای اخیر نش��ان میده��د ترکیب تاثیرات
ژنتیک��ی و غیرژنتیکی نه تنها ب��ر عملکرد مغز،
بلکه بر آناتومی مغز هم تاثیر آشکاری دارد».این
مطالعه ش��امل حدود  ۲۰۰فرد سالم بود که در
طول مدت  ۲سال ،سه دفعه تحت اسکن MRI

مغز ق��رار گرفتن��د .همچنین به نظر میرس��د
تجارب کوتاه مدت هم در مغز تغییرشکل ایجاد
میکنند .جانکی در توضیح این یافتهها میگوید:
«ما فکر میکنیم آن دسته از تجاربی که بر مغز
تاثی��ر میگذارند با آرایش ژنتیکی تعامل یافته و
بدین ترتیب با گذش��ت س��ال ها ،هر فرد دارای
یک آناتومی مغز کامال ش��خصی و منحصربفرد
خواهد بود».

سوخت وساز امگا ۳دربدنترکیبضدسرطانی تولیدمیکند
ِ

نتای��ج مطالع��ه روی موشها نش��ان میدهد
فرآوردههای حاصل از س��وخت و س��از اس��ید
چ��رب "ام��گا  "۳در بدن میتوانن��د خاصیت
ضد سرطانی داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،محققان اظهار داشتند :زمانی
که بدن ،اسید چرب امگا  ۳را میسوزاند نوعی
از مولکولها تولید میش��وند ک��ه میتوانند از

رشد و گسترش تومورهای سرطانی جلوگیری
کنند.این مولکولها به طور طبیعی توسط بدن
تولید میش��ود ک��ه از ویژگیهای مش��ابهی با
کانابینوییدهای موج��ود در ماریجوآنا و البته
ب��دون تاثی��ر روانگ��ردان برخوردار اس��ت.در
س��ال  ۲۰۱۷میالدی محققان گ��روه جدیدی
از متابولیته��ای اس��ید چرب ام��گا  ۳به نام

 EDP-EAرا شناس��ایی کردن��د و دریافتن��د
که ای��ن مولکوله��ا ویژگیهای ض��د التهابی
دارد .محقق��ان ب��ا توجه به ای��ن ویژگی تاثیر
 EDP-EAب��ر س��لولهای س��رطانی را نی��ز
مورد بررس��ی ق��رار دادند.آنها ب��ا مطالعه روی
موشهای مبتال به نوعی سرطان استخوان که
با درد بس��یار همراه اس��ت و به سختی درمان

میش��ود ،مش��اهده کردند EDP-EA :رشد
توموره��ا و رگهای خونی را کند س��اخته ،از
گسترش سلولهای س��رطانی جلوگیری کرده
و موج��ب از بین رفتن س��لولهای س��رطانی
میش��ود.محققان همچنین دریافتند EDP-
 EAدر حجمی باالتر س��لولهای س��رطانی را
از بی��ن میبرد هرچند در ای��ن زمینه به اندازه
داروهای ش��یمی درمانی موجود در بازار موثر
نیست.

