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زندگی

اهمیت سن ابتال به دیابت نوع  1در پیشگیری از بیماری های قلبی

مطالعات جدید محققان نشان می دهد ابتال به دیابت نوع 1در سنین کم خطر بروز بیماری های
قلبی و مرگ ناشی از آن را افزایش می دهد.به گزارش ایرنا  ،محققان با بررسی افراد مبتال
به دیابت نوع  1که قبل از  10سالگی به بیماری مبتال شده بودند و مقایسه آنان با افراد سالم
دریافتند میانگین طول عمر این افراد حدودا  16سال کمتر از افراد سالم است .آراز روحانی
یکی از محققان این پروژه است.

گزارش

خوردن هندوانه در روزهای
گرم تابستان را فراموش نکنید
بهترین زمان مصرف هندوانه ،بین
دو وعده غذا یعنی تقریبا سه ساعت
بعد از غذا و یک ساعت قبل از غذا
اس��ت .مص��رف هندوانه هم��راه یا
بالفاصله بعد از خوردن غذا ،س��بب
ایجاد اختالل در هضم میشود
خ��وردن هندوان��ه ب��رای رفع تش��نگی و
تامی��ن آب م��ورد نی��از ب��دن ،در روزهای
گرم تابس��تان ،بس��یار حائز اهمیت اس��ت.
به گزارش مهر ،گی��اه هندوانه گیاهی یک
س��اله و علفی متعلق ب��ه گونههای مختلف
جن��س " "Citrullusاز خانواده کدوئیان
اس��ت .خاس��تگاه این گیاه ،جن��وب آفریقا
اس��ت ولیک��ن ام��روزه در ایران ب��ه مقدار
فراوان کاشته میشود .این گیاه دارای ساقه
پیچکدار ،برگ هایی با بریدگیهای عمیق و
منقسم به لوبهای مدور ،گلهای زردرنگ
و میوه آبدار اس��ت .در گذشته به این میوه
"تربوزه" میگفتهاند.هندوانه میوهای شیرین
و آبدار اس��ت که مصرف آن ع�لاوه بر رفع
تش��نگی و تامین آب بدن به دلیل محتوای
آب ب��اال (ه��ر  ۱۰۰گ��رم هندوان��ه حاوی
 ۹۳درصد آب) ،حاوی مقادیر قابل توجهی
امالح و ویتامینها ش��امل آهن ،پتاس��یم،
ویتامین آ ،ویتامین ث ،تیامین ،ریبوفالوین
و نیاس��ین اس��ت .مص��رف یک لی��وان آب
هندوانه ۲۰ ،درص��د نیاز روزانه به ویتامین
ث و  ۱۴درص��د نی��از روزانه ب��ه ویتامین آ
را تامین میکند.بخش گوش��تی قرمز رنگ
هندوان��ه حاوی آنتی اکس��یدان «لیکوپن»
است .رنگدانه لیکوپن اثرات آنتی اکسیدانی
ق��وی دارد .ای��ن آنتی اکس��یدان به تمامی
نقاط بدن وارد میش��ود و رادیکالهای آزاد
را خنثی میکند.پوس��ت هندوانه نسبت به
بخش گوشتی آن ،حاوی آب و شکر کمتر و
میزان فیبر بیش��تری است .عالوه بر خواص
بخش گوشتی هندوانه ،تحقیقات نشان داده
اس��ت قسمت سفید پوست این میوه حاوی
مقدار زیادی اسیدآمینه «سیترولین» است
که با مکانیس��م اتساع سرخرگها ،میتواند
س��بب بهبود گردش خون ش��ود.همچنین
نتای��ج مطالعات نش��ان دهن��ده نقش مهم
"سیترولین" در س��یکل اوره بدن میباشد،
به این ترتیب که "س��یترولین" قادر اس��ت
نیت��روژن خ��ون را ج��ذب و آن را به ادرار
تبدیل کند .این آمینواس��ید همچنین قادر
اس��ت اس��یدآمینه آرژینین تولید کند که
در افراد دچار کمبود این اس��یدآمینه مفید
میباش��د .آرژینین همچنین میتواند رشد
ماهیچهه��ا را بهبود داده ،سیس��تم ایمنی
را تحری��ک کند و با خس��تگی مبارزه کند.
در ط��ب چین��ی ،پوس��ت هندوان��ه دارای
کاربرد وس��یعی در پ��اک زدایی اثرات گرما
بر پوس��ت و سم زدایی بدن است.از دیدگاه
طب ایرانی ،هندوانه دارای مزاج س��رد و تر
است و مصرف آن در افراد سردمزاج مناسب
نیس��ت .در صورت تمایل افراد سردمزاج به
خوردن هندوانه ،بهتر اس��ت هندوانه همراه
با عس��ل یا ش��کر میل ش��ود .آب هندوانه
به عنوان مس��کن تش��نگی ،م��در و خنکی
در بیم��اران مبتال ب��ه ت��ب و بیماریهای
عفونی کاربرد دارد .مربای پوس��ت هندوانه
نیز جهت تقویت هضم توصیه ش��ده است.
با توجه ب��ه خواص مورد انتظار از پوس��ت
هندوان��ه ،تولی��د عصارهه��ا و مکمله��ای
تغذیهای حاوی پوست هندوانه برای درمان
ای��ن ن��وع کمب��ود م��ورد توج��ه اس��ت.
تخم هندوانه نیز دارای اسیدهای چرب اشباع
و غیر اشباع (اولئیک اسید و لینولئیک اسید)
اس��ت که مصرف خوراکی دارد.در مجموع،
هندوان��ه دارای آب ف��راوان ،انرژی اندک و
مواد مغذی بیش��تر نس��بت به سایر میوهها
بوده و اثرات مفیدی در بهبود سالمتی بدن
دارد .در صورت مصرف به اندازه و مناس��ب،
هندوان��ه می تواند خواص مفیدی برای فرد
مبتال به دیابت داش��ته باشد .البته با توجه
به اینکه مصرف هندوانه همراه سایر میوهها
که شاخص گلیس��میک باال دارند میتواند
موجب افزایش قند خون به میزان خطرناک
شود ،بنابراین مبتالیان به دیابت بهتر است
که با پزشک یا یک متخصص تغذیه در این
زمینه مش��ورت ک��رده و راهنمایی بگیرند.
بهترین زمان مصرف هندوانه ،بین دو وعده
غذا یعنی تقریبا س��ه س��اعت بعد از غذا و
یک ساعت قبل از غذا است .مصرف هندوانه
همراه یا بالفاصله بعد از خوردن غذا ،سبب
ایجاد اختالل در هضم میشود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

مطالع��ات محقق��ان نش��ان م��ی ده��د زمانی که
وی��روس ه��ای روده در کنار هم ق��رار می گیرند
و به صورت خوش��ه ای حمله می کنند ،سیس��تم
ایمن��ی در شناس��ایی و مبارزه با آنها ناتوان اس��ت
و همین امر س��بب تش��دید عفون��ت روده و معده
می شود.
ب��ه گزارش ایرنا  ،گاس��تروآنتریت ،یک بیماری التهابی اس��ت
ک��ه معده و روده کوچک را درگیر می کند و عالیمی ش��امل

روش ویروس ها برای حمله بی امان به سیستم گوارش

اسهال ،اس��تفراغ ،درد شکمی و گرفتگی عضالت
دارد .این عارضه گاه گاس��ترو ،میکروب معده و یا
ویروس معده نامیده می ش��ود و گرچه ربطی به
آنفلوآنزا ندارد ،اما گاهی آن را آنفلوآنزای معده و
آنفلوآنزای گاس��تریک هم م��ی نامند .عامل ابتال
به این عارضه روتاویروس و نوروویروس اس��ت.مطالعات جدید
محققان نش��ان می دهد زمانی که این عوامل ویروس��ی با هم
متحد ش��وند و ب��ه صورت جمعی حمله کنند ،عفونت بس��یار

شدیدتر و حادتر است .این مطالعه نشان می دهد ذرات عفونی
به یکدیگر می چس��بند و به نوعی از ارگانیس��م ها تبدیل می
ش��وند .زمانی که این ارگانیس��م ها به صورت خوش��ه ای در
کن��ار هم قرار می گیرند ،غش��ایی آنان را احاطه می کند .این
غش��ا باعث می شود سیس��تم ایمنی متوجه عبور آن نشود و
مورد حمله قرار نگیرند .این دس��تاورد در توس��عه روش های
درمان��ی موث��ر و کارا برای عفونت های باکتریایی و ویروس��ی
موثر است.

آفتاب یزد در گفت و گو با فلوشیپ طب خواب بررسی کرد

یادداشت

صاعقه
و گوشی همراه
دکتر عبدالحمید حسین نیا *

در هنگام ب��روز صاعقه مراق��ب تلفن همراه
خ��ود باش��ید .اگر نم��ی خواهید گوش��ی را
خام��وش کنید آنت��ن آن را قطع کنید .مث ً
ال
در حال��ت پرواز قرار دهید .زیرا خطر فقط در
آنتن گوش��ی شماس��ت که می تواند موجب
برخورد صاعقه با شما گردد وگرنه کار کردن
با س��ایر پوش��ه های گوش��ی مث��ل گالری،
بازی ها ،موزیک و غیره مانعی ندارد .یک گوشی
دو س��یم کارت��ه با آنت��ن روش��ن همچون
یک دکل  40متری از فوالد عمل می کند که
شما را به ش��دت در خطر صاعقه زدگی قرار
می دهد.در گزارش نش��ریه پزشکی بریتانیا
" "British Journal ofmedicine
به یک دختر پانزده س��اله اش��اره شده است
هنگام��ی که در یک پارک وس��یع در هوای
توفانی س��رگرم صحبت با تلف��ن همراه بود
بر اثر صاعقه دچار جراحات جدی ش��د .این
دخت��ر نوج��وان که هی��چ گون��ه خاطره ای
از حادثه نداشت ،دچار ایست قلبی شد و پس
از اینکه به اوتنفس مصنوعی داده بودند  ،مجددا
به هوش آمد .اکنون یک س��ال از این حادثه
می گذرد و این دختر که هنوز روی صندلی
چرخدار است دارای مشکالت جسمی متعدد
و لطم��ه مغ��زی اس��ت .پ��رده گ��وش این
دختر جوان که تلفن همراه روی آن قرار داشت،
پاره شده و شنوایی اش از بین رفته است .نظر
متخصصان این است که فلزی که در دستگاه
تلفن به کار برده ش��ده موجب هدایت امواج
به طرف ش��خص می ش��ود .پزشکانی که در
بیمارستان نوریچ پارک لندن سرگرم معالجه
ناش��نوایی نوجوان مورد بحث بودند متوجه
س��ه مورد مشابه در چین ،مالزی وکره شدند
که در هنگام مکالمه ب��ا تلفن همراه صاعقه
به آنه��ا برخورد ک��رده بود دچ��ار جراحات
جدی ش��ده و متعاقباً فوت کردند .پزش��کان
م��ی گویند اگرچ��ه این موارد ن��ادر بوده ولی
الزم اس��ت که مردم خطرات احتمالی را درک
کنن��د .دکتر اس��ویندا اس��پریت ،متخصص
گ��وش و حلق و بینی می گوید :در اس��ترالیا
دستورالعمل هایی برای استفاده از تلفن همراه
وجود دارد که یکی از آنها توصیه عدم استفاده
از تلفن همراه در فضای باز هنگام رعد و برق
اس��ت .دکتر پ��ل تیل��ور ،پژوهش��گر دیگر
در ای��ن باره می گوید :حت��ی تلفن همراهی
که ش��خص در جیب خود دارد ممکن است
هنگام رعد و برق خطرناک باش��د .به عقیده
وی عالوه بر تلفن همراه هر فلز دیگری مانند
سکه و انگشتر که شخص به همراه خود دارد
می تواند خطر آسیب پذیری را افزایش دهد.
*متخصص و جراح گوش ،حلق و بینی

نکته

یک باور غلط عمومی درباره
حساسیتبهپنیسیلین

بر اساس مطالعهای که اخیرا توسط محققان
انجام گرفته بیشتر افراد بر این باورند که به
داروی پنیس��یلین حساس��یت دارند و این
اشتباه میتواند برای سالمتی آنان خطرناک
باش��د .به گزارش ایسنا ۱۰،درصد از تمامی
بیم��اران در آمری��کا ادعا دارن��د که داروی
پنیس��یلین برای آنان حساسیتزاس��ت .از
می��ان آن��ان  ۹۰درصد به ای��ن دارو آلرژی
ندارن��د و میتوانن��د اث��رات دارو را تحمل
کنن��د به این معن��ی که میلیونه��ا نفر از
آنتیبیوتیکهای جایگزین مصرف میکنند
که هزینه بیشتری برای بیمار دارد ،سالمت
او را به خطر انداخته و حتی سالمت دیگران
را نیز به خطر میاندازد .راهحل این مشکل
یک تس��ت ساده آلرژی اس��ت.همچنین در
مطالعهای ک��ه روی اطالعات تعدادی بیمار
در انگلی��س انجام گرفت ،مش��خص ش��د
افرادی که به پنیسیلین آلرژی دارند تقریبا
 ۹۰درصد بیش��تر ممکن اس��ت به عفونت
"  "MRSAدچار ش��وند و احتمال ابتال به
"" C.diffنی��ز  ۲۶درص��د در آنان بیش��تر
اس��ت "MRSA".و" " C.diffاز خط��رات
اصلی هس��تند که سالمت بشر را در سراسر
جه��ان تهدی��د میکنن��د .در این بررس��ی
بزرگس��االنی که به پنیس��یلین حساسیت
دارند با بزرگساالنی که به این مشکل دچار
نیستند مورد مقایس��ه قرار گرفتند .افرادی
که به پنیس��یلین حساس��یت دارند اغلب
از طیف وس��یعی از آنتی بیوتیکها مصرف
میکنند که ممکن است باکتریهای خوب
را در کن��ار باکتریهای ب��د از بین ببرد .در
نتیجه ،خطر ابتال به عفونتهای" "MRSA
و" " C.diffرا در بیم��اران افزایش میدهد
ک��ه در محیط زیس��ت متداول هس��تند و
میتواند بدون هیچ مش��کلی روی پوس��ت
و روده انس��ان زندگی کنند .هرچند ،زمانی
ک��ه باکتریه��ای خ��وب ب��ا مص��رف
آنت��ی بیوتیکها از بین بروند" " MRSAو
" "C.diffمشکلزا میشوند.

کابوسی به نام
آپنه حین خواب

 در بیماران مبتال به آپنه خواب  ،باریک شدن یا انسداد راه هوایی در حین خواب
باعث کاهش یا عدم رسیدن هوا به ریه ها می شود که موجب افت مکرر اکسیژن
خون در حین شب می گردد
آفتاب یزد – گ�روه زندگی  :هنگامی که بحث
خواب شبانه به میان میآید ،اکثر ما فقط به تعداد
س��اعات خواب توجه میکنیم ،اما کیفیت خواب
ش��بانه نیز درس��ت بهاندازه کمیت آن مهم است.
خواب شبانه خوب باید پیوسته ،عمیق و بدون بیدار
شدنهای مکرر باشد .موارد بسیاری وجود دارند که
میتوانند در خواب شبانه شما اختالل ایجاد کنند
نشان دهنده باریک ش��دن راه هوایی
در خواب اس��ت که باریک ش��دن راه
هوای��ی در برخی مواق��ع موجب ایجاد
انس��داد کامل راه هوایی فرد می گردد
ک��ه در نتیجه تنفس فرد ب��رای مدتی
کوتاهی قطع می شود و معموال اطرافیان
بیم��ار ای��ن عالمت را به ص��ورت قطع
خروپف در چند ثانیه و برگشت تنفس
وی را ب��ا صدای خرن��اس بلند متوجه
می شوند
و باعث ش��وند که در طول روز احساس سستی و
بیحالی کنید ،از این موارد میتوان به دندانقروچه،
س��ندروم پای بیقرار و … اش��اره کرد .اما یکی از
مهمترین اختالالتی که میتواند بسیار خطرناک و
در برخی موارد حتی مرگ بار باشد ،آپن ه خواب یا

وقفه تنفس��ی درهنگام خواب است .آفتاب یزد با
توجه به اهمیت موض��وع در این باره با دکتر زهرا
بنفشه آل محمد  ،فلوشیپ طب خواب در این باره
گفت و گو کرده است .
وی دراین باره می گوید  :آپنه خواب و به عبارتی
وقفه تنفس��ی حی��ن خواب  ،یکی از ش��ایع ترین
اختالالت خواب اس��ت که عوارض بسیار زیادی را
برای فرد در پی دارد .
دکت��ر آل محمد  ،ادام��ه داد  :در صورتی که فرد
ب��ه بیماری آپن��ه خواب مبتال باش��د  ،مهم ترین
عالم��ت آن ،خروپ��ف ک��ردن در حی��ن خ��واب
می باشد و اکثرا خود فرد متوجه این وقفه تنفسی
نمیشودواطرافیانآنبیشترازصدایخروپفشکایت
می کنند .
این فلوشیپ طب خواب بیان کرد :صدای خروپف ،
نشان دهنده باریک شدن راه هوایی در خواب است
که باریک شدن راه هوایی در برخی مواقع موجب
ایجاد انسداد کامل راه هوایی فرد می گردد که در
نتیجه تنفس فرد برای مدتی کوتاهی قطع می شود
و معموال اطرافیان بیم��ار این عالمت را به صورت
قطع خروپف در چند ثانیه و برگشت تنفس وی را
با صدای خرناس بلند متوجه می شوند .
وی عن��وان کرد  :در بیماران مبتال به آپنه خواب ،
باریک ش��دن یا انس��داد راه هوایی در حین خواب

افسردگی در کمین دختران چاق
ی محققان حاکیست
نتایج بررس 
دخت��ران چ��اق در مقایس��ه با
همساالن خود که چاق نیستند
بیش��تر احتم��ال دارد ک��ه به
افسردگی مبتال شوند .به گزارش
ایسنا ،مطالعه انجام شده نشان
داد در مقایس��ه با دخترانی ک��ه از وزن طبیعی
دارند ،دختران چاق  ۴۴درصد بیشتر در معرض
افسردگی هستند یا احتمال دارد در آینده به این
اختالل دچار شوند .با این حال داشتن اضافه وزن
همچون مشکل چاقی در خطر ابتالی دختران به
یک فوقتخصصی اورولوژی درباره کیس��تهای
کلیوی ،گفت :کیس��تهای کلیه جزء تودههای
کلیوی محسوب میشوند که فضای توده از مایع
پر شده است ،علت آن به درستی مشخص نیست
ولی انس��داد یکی از مجاری کلی��ه را از علل آن
میدانند.سیاوش فالحتکار در گفتگو با آنا با بیان
اینکه کیس��تهای کلیوی در همه سنین دیده
میشوند ولی کیستهای ساده بعد از  40سالگی
شیوع بیش��تری دارند ،تصریح کرد :کیستهای
ساده کلیه معموالً خطرناک نیستند و میتوانند
به صورت منفرد یا متع��دد در هر دو کلیه یا در
یک کلیه دیده شوند .کیستهای کلیه چنانچه
نزدی��ک سیس��تم دفع��ی ادراری ق��رار بگیرند،
میتوانن��د باعث اختالل در جری��ان تخلیه ادرار

افسردگی نقشی ندارد.در بررسی
اخی��ر کودکان ش��رکت کننده
به ط��ور میانگین  ۱۴س��اله و
تقریب��ا  ۱۶درص��د آن��ان چاق
بودن��د .همچنین بی��ش از یک
نف��ر از هر  ۱۰ک��ودک چاق به
افسردگی مبتال بوده است .دکتر "استفن پونت" از
دانشگاه تگزاس که در این مطالعه شرکت نداشت،
گفت :کودکان چاق در معرض ابتال به افسردگی
هستند و در عین حال کودکان مبتال به افسردگی
در معرض فزاینده ابتال به چاقی هستند.

کلیه شده و در نتیجه ضمن صدمهزدن به کارکرد
کلیه باعث تشکیل سنگ کلیه و عفونت نیز شوند.
این فوقتخصص اورولوژی یادآور شد :همچنین
کیستهایی که به نسج کلیه فشار وارد میکنند
را عامل ایجاد فشار خون باال میدانند.فالحتکار با
بیان اینکه کیستهای ساده معموالً خوشخیم
هس��تند و در اغل��ب موارد نیاز ب��ه هیچ درمانی
ندارند ،خاطرنش��ان ک��رد :ولی در م��واردی که
کیستها خیلی بزرگ باشند باید آنها را به روش
سوزنی یا الپاراسکوپی تخلیه کرد ،همچنین اگر
باعث ایجاد س��نگ شده باشند باید سنگ بیمار
نی��ز درمان ش��ود .در مواردی که کیس��ت کلیه

دبیر انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی گفت:
متأس��فانه امروزه با ازدیاد جراحیهای زیبایی در
جامعه مواجه هستیم که بخش اعظم این مشکل به
دلیل تبلیغات صورت گرفته در شبکههای اجتماعی
و حتی مجله و روزنامهها است.به گزارش مهر ،بابک
نیکومرام ،افزود :متأسفانه در این شبکهها عملهای
جراحی اکثرا ً آس��ان و سهل نشان داده میشوند و
اغراق زیادی نیز در عکسهای منتشر شده از قبل
و بعد از عمل می ش��ود و این در حالی اس��ت که
در اکثر نقاط دنیا تبلیغات در حوزه پزشکی ممنوع
است .وی ادامه داد :اکثر کسانی که امروزه به عنوان
مشاور جراحی زیبایی دست به تبلیغات در حوزه
پزش��کی میزنند دالالنی هس��تند که خودشان
عملهای زیبایی را انجام نمیدهند و اکثرا ً افراد را
با گرفتن پورسانت به کلینیکهای غیرمجاز معرفی
میکنند و این مس��ئله از جمله دالیلی است که
آمار دقیقی از عملهای زیبایی در کش��ور نداشته
باشیم.نیکومرام با بیان اینکه در بسیاری از کشورها
منجمله فرانس��ه که خود را مدع��ی در خصوص

مد و زیبایی می داند مجلس قانونگذار آن با کمک
وزارت بهداشت و انجمن جراحان پالستیک فرانسه
توانستند قانون پیشرفته و سالمت محوری را برای
جلوگیری از رواج بی رویه اعمال زیبایی و خطرات
روحی و جسمی ناش��ی از آن وضع کنند ،ضوابط
مش��خص و روش��نی برای ورود به عرصه جراحی
زیبایی تعریف ش��ده است و بدون استثنا هر گونه
تبلیغات جراحی زیبایی ممنوع اعالم ش��ده است
.وی تصریح کرد :در کش��ور م��ا قانونگذاران باید
در ای��ن زمینه ورود پیدا کنند چرا که خأل قانونی
در مورد تبلیغات پزش��کی داریم و اگر چه بعضی
س��ازوکار آن به سازمان نظام پزشکی سپرده شده
است ولی به دلیل عدم صراحت قانونی در تبلیغات
ما حتی شاهد تبلیغات پزشکی در نتبرگ و سایت
دیوار و دیگر فضاهای مجازی هس��تیم.به بیماران
توصیه می ش��ود برای پیدا ک��ردن و تایید اصالت
پزش��ک مورد نظر خود به س��ایت نظام پزشکی
مراجعه و یا از طریق سایت انجمن علمی مربوطه
پزشک مورد نظر خود را پیدا کنند.

تبلیغاتماهوارهای
برای درمان کوتاهی قد
کذب است

بیماریهایی همچون کمکاری تیروئید ،کمخونی
و س��وءتغذیه میتواند س��بب اختالل در رشد و
کوتاهی قد ش��ود.به گزارش فارس،مجتبی ملک
متخصص غدد ،افزود :زمانی که کوتاهی قد علت
ژنتیکی داشته باشد چندان نمیتوان آن را درمان
کرد ولی در صورتی که بیماری زمینهای س��بب

روش ه��ای پیچی��ده ت��ر مانند اعم��ال جراحی ،
پروتزهای دهانی  ،دس��تگاه فشار مثبت راه هوایی
اس��تفاده می ش��ود.دکتر آل محمد عن��وان کرد :
بیماری آپنه خواب در تمام سنین می تواند رخ دهد
ولی معموال در آقایان بیشتر از خانم ها مشاهده می
شود و در سنین باالتر شیوع آن افزایش می یابد و
افراد چاق اکثرا بیشتر مستعد این بیماری هستند .
این فلوشیپ طب خواب در پایان توصیه کرد  :اگر
فردی مبتال به خروپف اس��ت و همراه آن یکی از
عالیم آپنه خواب مانند خ��واب آلودگی طی روز ،
ابتال به بیماری فشارخون ،به گفته اطرافیان قطع
تنفس حین خواب رخ داد ،بهتر اس��ت به پزشک
متخصص مراجعه نمایند تا در آینده سالمتی شان
دچار مشکالت عدیده نگردد و بتوانند زندگی همراه
با سالمتی و شادی را سپری کنند .

نشانه هشداردهنده کمبود ویتامینB12
احس��اس خس��تگی ،ب��روز زخمه��ای دهانی و
همچنین افت توان ذهنی از جمله عالئم کمبود
ویتامین  B12هستند اما درصورتیکه در پاهای
خود احساس خواب رفتگی میکنید هم احتماال
با خطر کمبود این ویتامین مواجه هستید و این
عالئم نشاندهنده ضرورت گنجاندن خوراکیهای
حاوی ای��ن ویتامین به رژیم غذای��ی روزانهتان
اس��ت .به گ��زارش ایس��نا،بدن برای س��اختن
گلبولهای قرمز خون به ویتامین  B12نیاز دارد.
همچنین برای حفظ س�لامت سیستم عصبی و
تولید  DNAوجود این ویتامین ضروری است.

روشهای درمان کیستهای کلیه

علت افزایش جراحی های زیبایی

ی��ک متخصص غ��دد در مورد عل��ل کوتاهی قد
گفت :این مش��کل بیش��تر علت ژنتیک��ی دارد و

باعث کاهش یا عدم رسیدن هوا به ریه ها می شود
که موجب افت مکرر اکسیژن خون در حین شب
می گردد .
این فلوشیپ طب خواب خاطرنشان کرد  :اکثر افراد
مبتال به بیماری وقفه تنفسی حین خواب در طی
روز عالیمی را گزارش می کنند که شامل احساس
خستگی  ،تحریک پذیری  ،خواب آلودگی  ،کاهش
تمرکز ،افزایش فشارخون می باشد .
دکترآل محم��د اضافه ک��رد :از دیگرعوارض ابتال
به بیماری وقفه تنفس��ی حین خواب می توان به
ابتال به بیماری های قلبی  ،سکته مغزی  ،ناتوانی
جنسی  ،دیابت و برخی اختالالت دیگر اشاره کرد .
وی در پاس��خ به این پرس��ش که "چگونه بیماری
آپن��ه خواب را می توان درم��ان کرد" ،اظهار کرد :
ب��رای درم��ان بیم��اری وقفه تنفس��ی حی��ن خواب
روشهای مختلفی وجود دارد که ابتدا فرد با مراجعه
ب��ه کلینی��ک خ��واب و انجام تس��ت خ��واب یا
پلی سومنوگرافی که به نوعی آزمایش خواب می باشد
نوع و شدت بیماری تعیین و سپس بر اساس پاسخ
این تست  ،درمان متناس��ب ارائه خواهد شد .این
فلوشیپ طب خواب افزود  :جهت درمان مبتالیان
به بیماری آپنه خواب در ابتدا از روش های س��اده
همچون خوابیدن به پهلو  ،کاهش وزن اس��تفاده
می ش��ود و در برخ��ی موارد نیزبر حس��ب نیاز از

جهت درمان مبتالیان به بیماری آپنه
خ��واب در ابت��دا از روش های س��اده
همچون خوابیدن به پهلو  ،کاهش وزن
استفاده می شود و در برخی موارد نیزبر
حس��ب نیاز از روش ه��ای پیچیده تر
مانند اعمال جراحی  ،پروتزهای دهانی
 ،دستگاه فشار مثبت راه هوایی استفاده
می شود

عامل ایجاد عفونت باشد عالوه بر درمان عفونت
باید کیست نیز درمان شود.وی افزود :کلیهها در
موارد دیگری نیز میتوانند دچار کیس��ت شوند
که کلیههای پلیکیس��تیک ی��ک نمونه بارز آن
هس��تند .کلیههای پلیکیس��تیک به نوع اطفال
و بالغین تقسیم میش��وند و متأسفانه توارث در
آن نقش دارد و با پیش��رفت کیس��تها کلیهها
دچار صدمه بیش��تر میش��وند.وی با بیان اینکه
کلیههای پلیکیستیک بالغین هر دو کلیهها رو
مبتال میکنن��د ،تصریح کرد :معموال این عارضه
بعد از دهه س��وم و چهارم زندگی تشخیص داده
میشوند گرچه موارد خفیف آن دردسر کمتری

به عالوه ب��دن برای تولید میلین از این ویتامین
اس��تفاده میکند .میلین ماده چربی اس��ت که
اطراف عصب را میپوشاند .اما بدون وجود مقدار
کافی از این ویتامین ،عصبها پوشش حفاظتی
خود را از دس��ت میدهند و فرد دچار احس��اس
خواب رفتگی میش��ود.همچنین از دیگر عالئم
کمبود ویتامین  B12میتوان به سردرد ،احساس
خستگی و از دست دادن اشتها اشاره کرد.به گفته
محققان ،سالها زمان نیاز است تا عالئم کمبود
ویتامین  B12ظاهر شود و تشخیص آن میتواند
پیچیده باشد.
برای بیمار ایجاد میکنند ولی در موارد ش��دید،
کلیهه��ا کام� ً
لا از کیس��تها پ��ر میش��وند و
فشار خون باال و در نهایت نارسایی کلیه از عوارض
آنها محسوب میشود.وی در توصیه به این بیماران
یادآور شد :این بیماران بهتر است همواره مراقب
کلیههای خود باشند و از مصرف موادغذایی شور
پرهیز کنند .همچنین بهتر است از مصرف بیش
از حد گوشت و حبوبات خودداری کنند به طوری
که مجاز به مصرف می��زان پروتئین روزانه بیش
از  100گرم نیس��تند.این فوقتخصص اورولوژی
خاطرنشان کرد :همچنین این بیماران از فعالیت
س��نگین و کارهایی که باع��ث صدمه به عضالت
میشود ،پرهیز کنند و باید مایعات مصرف و مرتب
به پزشک مراجعه کنند.

خواص جالب تربچه در مبارزه با بیماری های قلبی
تقریبا  ۱در  ۴مرگ ناش��ی
از بیماری های قلبی عروقی،
به علت حمله قلبی و سکته
مغزی است ،بنابراین کشف
خوراکی طبیعی که بتواند
در زمینه بیماری های قلبی
خط��رات را کاه��ش دهد،
یک پیروزی بزرگ خواهد
بود .به گزارش سالمت نیوز،
اخیرا محققان مطالعه ای را برای شناخت مزایای
س�لامتی تربچه انج��ام دادند .تیم دانش��مندان،
در م��ورد تاثیر تربچه در تولید اکس��ید نیتریک،
یک تنظیم کننده مهم از عملکرد رگ های خونی
عالقه مند ش��دند .س��لول هایی که س��لول های
خونی را تشکیل می دهند -سلول های اندوتلیال
عروقی -اکسید نیتریک را تولید می کنند؛ هنگامی
که این گاز به جریان خون منتقل می شود ،باعث
رفع عروق خونی می شود و فشار خون را کاهش
می دهد.اکسید نیتریک باعث کاهش خطر ابتال به

بیماری های قلبی و عروقی
می شود .گاهی گلبول های
قرمز و سفید به دیواره های
رگ ه��ای خ��ون متصل
می شوند که باعث افزایش
خطر لخته شدن می شود.
انتشار اکسید نیتروژن باعث
جلوگیری از این اتفاق می
شود.دانشمندان با استفاده
از طیف وس��یعی از آزمایش��ات نش��ان دادند که
تربچه های بزرگ ،اکس��ید نیتریک بیش��تری را
نس��بت به تربچه های کوچک در بدن تولید می
کنند.ترایونلین موجود در تربچه باعث ایجاد یک
آبشار مولکولی می شود که تولید اکسید نیتریک را
افزایش می دهد .این ترکیب -ترایونلین -در قهوه
و برخی از محصوالت کشاورزی و دریایی همچنین
درنخود فرنگی ،دانه کنف ،جو ،و سیب زمینی یافت
می شود .این ترکیب همچنین برای جلوگیری از
دیابت مفید است.

کوتاهی قد شده باشد در دوره زمانی خاصی شاید
بت��وان اقدام مناس��ب را برای فرد انج��ام داد.این
متخصص غدد با تأکید بر اینکه خانوادهها به هیچ
عنوان به تبلیغاتی که در ش��بکههای ماهوارهای
ب��رای درم��ان کوتاهی قد میش��ود توجه نکنند
تصریح کرد :درمان کوتاهی قد ارتباطی به س��ن

فرد ندارد و حدودا ً دو س��ال پس از کامل ش��دن
بلوغ به دلیل تکمیل شدن صفحات رشد دیگر قد
فرد افزایش نمییابد.ملک بیان داشت :زمانی که
صفحات رشد بسته شود هیچ دارویی در افزایش
قد تأثیری نخواهد داشت و همه تبلیغات موجود
در این زمینه کذب است.

