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زندگی

راهکاری برای رشد سلول های مغزی بیماران مبتال به آلزایمر

مطالعات جدید محققان نشان می دهد تمرینان ورزشی منظم موجب تحریک و رشد
سلول های مغزی می شود و این تمام چیزی است که این بیماران به آن نیازمندند.
به گزارش ایرنا  ،این مطالعه نشان می دهد تمرینات ورزشی موثرترین روش تحریک
فرآیندی به نام عصب زایی است که در آن نورون های جدید در مناطقی از مغز که
حافظه رمزگذاری شده است ،شکل می گیرند.

گزارش

کدامموادغذاییهموگلوبین
بدن را متعادل میکند؟

پایین بودن سطح هموگلوبین خون باعث ابتال
به کم خونی می شود .به همین خاطر شما باید
گزین��ه هایی را به رژیم ت��ان بیفزایید تا میزان
هموگلوبین در محدوده س��الم نگه داشته شده
و از بروز بس��یاری از بیماری ها جلوگیری شود.
به گزارش س�لامت نیوز  ،هموگلوبین یک نوع
پروتئین اس��ت ک��ه در درون گلبول های قرمز
یافت شده و باعث حرکت اکسیژن از ریه ها به
بافت ه��ا می گ��ردد .هموگلوبی��ن در حرکت
دی اکس��ید کرب��ن از بافت ها ب��ه ریه ها نیز
نقش دارد .سطح هموگلوبین بین مردان و زنان
متفاوت است .در مردان سطح نرمال آن  13.8و
یا  14گرم در دسی لیتر بوده و در زنان  12.1و
یا  15گرم در دسی لیتر است .در زنان باردار این
میزان باید حدود  11.0گرم در دسی لیتر باشد.
برای کودکان س��طح هموگلوبین بسته به سن
آنها متفاوت است .این میزان برای کودکان 6ماه
تا  4س��ال 11 ،گرم در دسی لیتر 5 ،تا  2سال،
 11.5گرم در دس��ی لیتر 12 ،تا  15سال12 ،
گرم در دسی لیتر ،باید باشد.هموگلوبین مرجع
ارزشمند برای تشخیص کم خونی بوده و چیزی
است که خون شما را قرمز رنگ می کند .برای
اندازه گیری س��طح هموگلوبین شما باید یک
آزمایش خون انجام دهی��د .این نکته را بدانید
که کمبود هموگلوبین مستقیما به کمبود آهن
مربوط می شود .عالوه بر این ،سطح هموگلوبین
باال هم خوب نیست و می تواند باعث آسیب های
شدید شود.سطح هموگلوبین شما به یک رژیم
غذایی مناس��ب و ورزش منظم بس��تگی دارد
و پایین بودن آن باعث قاعدگی شدید ،لوسمی
و انواع س��رطان می ش��ود .ضعف ،خس��تگی،
س��رماخوردگی ،س��ردرد ،کاهش وزن ،پوست
رنگ پری��ده ،تحریک پذیری ،تنفس دش��وار،
ضربان قلب نامنظم ،دش��واری تمرکز ،از عالئم
سطح پایین هموگلوبین هستند.برای رسیدن به
سطح متعادل این پروتئین برخی از دستورهای
غذایی خاص وجود دارند:
>غذاهای غنی از آهن

ش��ما باید مواد غذایی از قبیل گوش��ت قرمز،
حبوباتی مانند عدس ،سبزیجات ،جگر ،آناناس،
اس��فناج ،و آجیل بخصوص ب��ادام را به میزان
بیشتری مصرف کنید.
>غذاهای غنی از اسید فولیک

این غذاها عبارتند از غالت غنی شده ،دانه ها،
جوانه گندم ،بادام زمینی ،گردو ،جگر گاو ،لوبیا
سیاه اسفناج و کلم بروکلی.
>غذاهای حاوی ویتامین ب 12

ویتامین ب  12در غذاهایی از جمله محصوالت
حیوان��ی ،غ�لات غنی ش��ده و لبنی��ات یافت
می شود.
>غذاهای سرشار از ویتامین سی

توجه داش��ته باش��ید که ویتامین س��ی باعث
بهب��ود ج��ذب آهن در بدن می ش��ود .ش��ما
می توانید این ویتامین را از طریق مصرف پرتقال،
ت��وت فرنگ��ی ،اس��فناج ،فلف��ل دلم��ه ای و
کلم بروکلی وارد بدن کنید.

>آبمیوه هایی برای افزایش سطح هموگلوبین

برخی از انواع آبمیوه های طبیعی برای افزایش
سطح هموگلوبین مفیدند .آب چغندر قرمز ،آب
هویج ،آب لیمو و آب پرتقال از این دس��ته اند.
آب گوجه فرنگی نیز برای خون شما مفید است.
بخصوص برای کسانی که از کم خونی ناشی از
مش��کالت مغز استخوان رنج می برند .شما می
توانی��د آب گوجه فرنگی را ب��ا آب هویج یا آب
پرتقال مخلوط کنید تا شاهد تاثیر پذیری بیشتر
آن باشید.

>گیاهان��ی ب��ا خ��واص وی��ژه ب��رای افزای��ش
هموگلوبین

قاصدک و کرفس از بهترین این گیاهان هستند.
اسفناج نیز حاوی مقادیر زیادی آهن و ویتامین
است .ش��ما می توانید برگ های این سبزی را
داخل ساالد به صورت خام استفاده کنید.
>غذاهایی که نباید بخورید

برخی از غذاها باعث کاهش میزان هموگلوبین
می شوند و جذب آهن را مسدود می کنند .این
غذاه��ا عبارتند از چای ،جعفری ،ش��یر ،قهوه،
آنتی اسیدها و مواد غذایی حاوی کلسیم و فیبر باال.

>مصرف گلوتن کمتر

گلوتن در افرادی که حس��اس به آن هس��تند،
م��ی تواند ب��ر روی روده کوچک تاثیر بگذارد و
موجب کاهش جذب مواد مغذی از جمله آهن و
اسید فولیک گردد.

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

مدیر اولین نمایش��گاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی
با اش��اره به اینکه بازی میتوان��د نحوه تفکر کودکان
را توس��عه دهد و اش��تیاق کودک را برای دانس��تن و
یادگیری افزایش دهد ،گفت :انتخاب آگاهانه و بهینه
اسباب بازی برای کودک و نوجوان ،از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده و باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.کامبیز آقائی
اظهارداشت :بازی برای کودکان امری طبیعی است و در یادگیری،
رشد کودکان و تکامل هویت کودک نقش بسیار مهمی دارد.وی

تازهها

سم زنبورعسل؛ روشی تازه
برای درمان بیماری پوستی

کارشناس��ان در حال تحقیق و بررس��ی تولید
نس��ل جدیدی از داروها برای درمان مبتالیان
ب��ه اگزمای پوس��تی با اس��تفاده از نیش زنبور
عسل هس��تند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛
محققان دریافتند در س��م زنب��ور پروتئینی به
ن��ام "ملتیت��ن" وجود دارد که میتواند س��بب
درمان اگزمای پوستی شود و در آینده میتواند
در ترکیب کرمهای درمانی مورد اس��تفاده قرار
گیرد .این ماده پروتئینی سبب کمک به افزایش
فعالیت س��لولهای حیاتی سیستم ایمنی بدن
میش��ود و به این ترتیب اگزمای پوستی از بین
میرود.بیم��اری اگزما در اثر واکنش سیس��تم
ایمن��ی بدن به عاملهای متعدی از جمله مواد
غذای��ی ،رایحه موجود درمحی��ط ،الیاف پارچه
و مواردی از این دس��ت روی میدهد .در س��م
زنبورعسل ،ترکیبهای مختلفی از جمله خواص
ضدباکتریایی ،ضد ویروسی و حتی ضد سرطانی
وج��ود دارد و میتوان از آن در درمان و کنترل
بسیاری از بیماریها استفاده کرد.

نکته

نقشمصرف«کافئین»
در بروز سنگ کلیه

متخصص کلیه درباره توصیههای تغذیهای که
مبتالیان به سنگ کلیه باید به آن توجه کنند ،
گفت :این افراد باید مقدار زیادی مایعات دریافت
کنند که به ای��ن ترتیب ادرار آنها رقیق خواهد
ش��د و در بعضی موارد با تغییر اسیدیته ادرار از
رسوب س��نگ میتوان جلوگیری کرد.حسین
کرم��ی در گفتوگو با فارس افزود :مبتالیان به
س��نگ کلیه باید دریافت مایعات را به بیش از
 3ت��ا  4لیتر در ش��بانه روز افزایش دهند .این
کار موجب افزایش حجم ادرار و کاهش غلظت
مواد تش��کیل دهنده سنگ میشود افرادی که
کلیههای س��نگس��از دارند باید در طول روز
حداق��ل  2لیتر مایعات مص��رف کنند.کرمی با
بی��ان اینکه افراد هرگز نبای��د خود را به مرحله
احس��اس تشنگی برسانند گفت :بروز این حس
نشان از حداقل  2درصد کاهش آب بدن است.
در مورد س��نگهای کلسیمی ،از غذاهای غنی
از کلس��یم و ویتامین  Dپرهی��ز و در محدوده
توصیه شده ( 2لیوان شیر یا ماست ،یا  30گرم
پنیر) مصرف ش��ود.کرمی افزود :در مورد سنگ
های اگزاالت کلس��یمی باید از مصرف غذاهای
غنی از اگزاالت (آلبالو ،آلو ،کش��مش ،تمشک،
ری��واس ،جوانه گندم ،گوج��ه فرنگی ،چغندر،
کرفس ،بادمجان و تره فرنگی ،جعفری ،اسفناج،
ش��کالت و بادام زمینی ،فلفل سبز،هویج ،قهوه
فوری و چای) خودداری ش��ود.وی خاطرنشان
کرد :کاهش دریافت کافئین نیز توصیه دیگری
به این بیماران اس��ت .دریافت زیاد مواد غذایی
کافئین دار ،دفع ادراری کلسیم را افزایش داده و
ی کند.
شانس تشکیل سنگ را بیشتر م 

توصیه

استفاده از نقشه برداری مغز
برای درک سیستم عصبی

دبیر علمی پنجمین همایش نقشه برداری مغز
ایران با اشاره به استفاده از نقشه برداری مغز برای
درک سیستم عصبی و بیماریهای مربوط با آن
گفت :معرفی علم نقش��ه برداری مغز به جامعه
علمی و دانش��گاهی و کاربرده��ای بالینی آن در
حوزههای مختلف از اهداف برگزاری این همایش
اس��ت.به گزارش دبیر خان��ه پنجمین همایش
نقشه برداری مغز ایران  ،دکتر مسعود طهماسیان
اظهارداشت :نقشه برداری یک علم میان رشتهای
با مش��ارکت رش��تههایی چون علوم پزش��کی،
کامپیوتر ،روانشناس��ی ،ریاضیات و سایر حوزه های
مرتبط با این علم است که با استفاده از تکنولوژی های
پیش��رفته به مطالعه سیس��تم اعص��اب و مغز
میپردازد.دبی��ر علم��ی پنجمی��ن همای��ش
نقشهبرداریمغزایرانگفت:دانشگاهشهیدبهشتی
به عنوان پیشتاز این علم در کشور هر ساله یک
همایش بین المللی در این زمینه برگزار میکند
که هدف آن گردهم آوردن دانشمندان داخلی و
خارجی و ایجاد فضایی در راستای بهبود تعامل
و تبادل اطالعات و اس��تفاده از تکنولوژی های
پیش��رفته به منظ��ور درک سیس��تم عصبی و
بیماری های مربوط به آن اس��ت .همچنین این
همایش در طول عمر کوتاه خود توانس��ته است
بس��یاری از نخبه های ایرانی در داخل و خارج از
کشور را جذب کند.

ضرورت انتخاب آگاهانه اسباب بازی برای کودکان

عنوان کرد :اس��باب بازی فکری و آموزشی یکی از
بهترین لوازم برای کودکان است .اسباب بازیهایی
که تفکر کودکان را درگیر کند .مهارت های فیزیکی
حرکتی کودکان را بهبود دهد و مهارت حل مسئله
و کارگروه��ی کودکان را تقویت کند بس��یار مفید
است.وی یادآور شد :انتخاب اسباب بازی ایرانی و نظارت شده از
سوی ارگان های متولی که متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی ـ
اسالمی طراحی و تولید می شوند ،نقش مهمی در رشد فرزندان

این سرزمین خواهد داش��ت.وی در مورد اهداف اولین نمایشگاه
دنیای اسباب بازی و سرگرمی گفت :نمایش آخرین دستاوردها،
فناوریها و ش��یوه های نوین تولی��دی محصوالت داخلی ،ایجاد
فرصت برقراری ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده ،فرصت
شناخت رقبا و آشنایی با خدمات ،محصوالت و برنامهها ،از اهداف
برگزاری این نمایشگاه است.گفتنی است؛ اولین نمایشگاه دنیای
اسباب بازی و سرگرمی ،از تاریخ  23تا  27مهر  1397در کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.

آفتاب یزد در گفت وگو با متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری بررسی کرد

بیماری عفونت ادراري از تشخيص تا درمان

آفتاب یزد – گ�روه زندگی  :کلیهها ،میزنای و
مثانه ،دستگاه ادراری را تشکیل میدهند .محیط
دستگاه ادراری باید استریل و فاقد باکتری باشد و
وقتی باکتری وارد این محیط میشود عالئمی در
بدن فرد بیمار به وجود میآورد که ممکن اس��ت
ابتدا مش��کل چندانی پدید نیاورن��د ،ولی با ازدیاد
عامل بیماری زا به تدریج زندگی بیمار دچار اختالل
میشود و بیمار از حضور در جمع و فعالیت روزانه
خود ب��از خواهد مان��د .عفون��ت ادراری از جمله
رایج تری��ن انواع عفونت ها به ش��مار می رود که
مخصوص��ا به واس��طه باکتری ایجاد می ش��وند.
ک��ودکان ،نوجوانان ،خانم ها و آقایون همه و همه
می توانند در معرض ابتال ب��ه عفونت ادراری قرار
داشته باشند .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد
در ای��ن باره با دکت��ر عباس بصیری ،متخصص و
جراح کلیه و مجاری ادراری گفت و گو کرده است .
وی در ای��ن ب��اره م��ی گوید :زمان��ی که عفونت
باکتریای��ی ،دس��تگاه ادراری تحتان��ی را درگیر
میکن��د به آن عفون��ت مثان��ه و هنگامی که بر
دس��تگاه ادراری فوقان��ی تأثیر میگ��ذارد به آن
عفونت کلیه گفته میشود.
دکتر بصیری خاطرنش��ان کرد  :در حقیقت افراد
مبتال به عفون��ت ادراری اغلب ب��ا عالیم بالینی
مانند سوزش ادرار ،تکرر ادرار  ،درد در موقع دفع
ادرار  ،درد در ناحی��ه مج��اری ادرار و ناحی��ه
زیر شکم به پزشک مراجعه می کنند .
این متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری ادامه
داد  :وقتی فردی با داش��تن عالیم بالینی عفونت
ادراری به پزش��ک مراجعه میکند ،جهت حاصل
شدن اطمینان ،پزشک انجام آزمایش کشت ادرار
را ب��ه بیمار توصیه میکند تا معلوم ش��ود که آیا
در ادرار باکتریهای مول��د عفونت ادراری وجود
دارند یا خیر .در صورتی که در جواب آزمایش صد
هزارمیکروب در هر میلی لیتر ادرار مشاهده شود،
فرد به بیماری عفونت ادراری مبتالست و جهت
درمان پزشک آنتی بیوتیک تجویز خواهد کرد ،در
غیر این صورت انجام آزمایش��ات تکمیلی جهت
شناسایی علت اصلی بیماری ضروری می باشد .
وی ب��ا بی��ان این نکت��ه که " ب��روز عفونتهای
ادراری ،ب��ه س��ن و جنس افراد بس��تگی دارد" ،
ادامه داد " اگر بخواهیم از دیدگاه جنسی بیماری
عفون��ت ادراری را مورد بررس��ی قرار دهیم باید
بگویی��م که عفون��ت ادراری در زنان ش��ایعتر از
مردان اس��ت ،زیرا مجرای ادراری در زنان کوتاه تر
بوده و باکتری راحتتر وارد پیش��ابراه میش��ود.
این باکتریه��ا اغلب از ناحیه دس��تگاه گوارش
یعنی مقعد به دس��تگاه ادراری تحتانی ورود پیدا
میکنند .همچنین میزان ش��یوع در زنان متاهل

بیش از زنان مجرد است.
دکتر بصیری بیان کرد  :با توجه به اینکه باکتریها
اغلب از طریق مقعد و مدفوع وارد مثانه می شوند
ولی قاعدتا در مثانه مکانی��زم های دفاعی وجود
دارد که وقت��ی این میکروب ها وارد می ش��وند
آنه��ا را از بین ببرد .ای��ن متخصص ادامه داد  :در
ص��ورت ورود میکروب به مثان��ه  ،اگر میزان آن
توسط مکانیزم های دفاعی قابل کنترل نباشد در
ابتدا می توان با راهکارهایی مانند خوردن مایعات
زی��اد  ،زود ب��ه زود ادرار کردن و ...جهت از بین
بردن بیماری عفونت ادراری اقدام کرد .
ایشان یادآور شد  :در صورتی که فرد دچار مشکل
نقص ایمنی بدن و میکروب موجود در دس��تگاه
ادراری از ن��وع ق��وی ومقاوم باش��د نمی توان با
راهکارهای غیر دارویی بیماری عفونت ادراری را
بهبود بخشید لذا با مراجعه به پزشک متخصص
داروهای مورد نیاز برای فرد تجویز خواهد شد .
وی بی��ان ک��رد :بیم��اری عفون��ت ادراری در
بزرگس��االن اغلب به کلیه ها آسیب نمی رساند
ولی در اطفال بخصوص در پس��ر بچه ها به دلیل
وج��ود برخ��ی اخت�لاالت م��ادرزادی  ،احتمال
آسیب رساندن به کلیه وجود دارد .
دکتر بصی��ری اضافه کرد  :عل��ت اینکه بیماری
عفون��ت ادراری در اطفال میتواند کلیه ها دچار
مشکل نماید این اس��ت که میکروب ها به کلیه
ورود م��ی کنن��د ولی در بزرگس��االن معموال در
ناحیه مثانه مس��تقر هس��تند که هم درمان آن

مواد خوراکی سرشار از اسید فولیک را بشناسیم
متخصصان توصیه می کنند به منظور پیشگیری
از کمبود اسید فولیک ،روزانه حداقل ۴۰۰ mcg
از این ویتامین اس��تفاده ش��ود.به گ��زارش مهر،
ف��والت یک ویتامی��ن محلول در آب اس��ت که
دارای عملکردهای بس��یار مهمی در بدن است.
ف��والت با نام های ویتامین  B۹یا اس��یدفولیک
هم ش��ناخته می ش��ود .موجب رش��د مناسب
جنی��ن و کاهش ریس��ک نقایص هن��گام تولد
می ش��ود و همچنین از تقسیم سلولی سالم در
ب��دن حفاظت می کند.فوالت یا اس��ید فولیک
ب��ه طورطبیع��ی در بس��یاری از م��واد خوراکی
غنی ش��ده یافت می ش��وند .در ادامه به برخی
مواد خوراکی حاوی مقادیر باال اسید فولیک اشاره
شده است:
مارچوبه

مارچــــوب��ه حــاوی
ویتامی��ن ه��ا و مواد
معدن��ی متع��ددی از
جمل��ه فوالت اس��ت.
همچنی��ن سرش��ار از
آنتی اکسیدان ها بوده و دارای خواص ضدالتهابی
و ضدباکتریایی هم است .مارچوبه منبع عالی فیبر
سالم برای قلب است.
حبوبات

حبوبات ش��امل لوبیا،
عدس و نخود منبع عالی
فوالت یا اسید فولیک
هس��تند .حبــوب��ات

منبع غنی فیبر ،پروتئین و آنتی اکس��یدان ها و
همچنین ریزمغذی ه��ای مهمی نظیر منیزیم،
پتاسیم و آهن است.
تخم مرغ

ب��ه منظ��ور افزایش
می��زان مصرف برخی
مواد مغذی ضروری،
اس��ید فولی��ک را در
رژی��م غذای��ی ت��ان
بگنجانید .تخم مرغ سرشار از سلنیوم ،پروتئین،
ریبوفالوین و ویتامین  12Bاست .مصرف چند
وعده تخم م��رغ در هفته ،راه س��اده ای برای
افزایش مصرف اس��یدفولیک اس��ت .همچنین
تخم مرغ حاوی دو آنتی اکس��یدان موسوم به
لوتئین و زاکسنتین است که به کاهش ریسک
اختالالت چشمی کمک می کند.
سبزیجات پربرگ سبز تیره

س��بزیجاتی نظیــــر
اس��فنـــاج و کل��م
کم کالری و سرشار از
بسیاری از ویتامین ها
و مواد معدنی اساسی
نظی��ر اس��یدفولیک
هس��تند .س��بزیجات برگ��دار همچنی��ن مملو
از فیب��ر و ویتامی��ن ه��ای  Kو  Aهس��تند.
آنها به کاهش التهاب ،کاهش ریس��ک سرطان
و همچنی��ن تقوی��ت فرآین��د کاه��ش وزن
کمک می کنند.

در حقیق��ت اف��راد مبتال ب��ه عفونت
ادراری اغل��ب با عالی��م بالینی مانند
س��وزش ادرار ،تک��رر ادرار  ،درد در
موقع دفع ادرار  ،درد در ناحیه مجاری
ادرار و ناحیه زیر ش��کم به پزش��ک
مراجعه می کنند

عفون��ت ادراری در زنان ش��ایعتر از
مردان اس��ت ،زیرا مجرای ادراری در
زنان کوتا ه تر بوده و باکتری راحتتر
وارد پیش��ابراه میشود .این باکتریها
اغلب از ناحیه دس��تگاه گوارش یعنی
مقعد به دستگاه ادراری تحتانی ورود
پیدا میکنند .همچنین میزان شیوع در
زنان متاهل بیش از زنان مجرد است
وقتی درمان عفونت ادراری در اطفال
صورت گرفت باید جهت یافتن علت
ایج��اد کننده این بیماری از دس��تگاه
ادراری ( کلیه و مثانه) عکس��برداری
انج��ام ش��ود تا اخت�لال موج��ود در
دستگاه ادراری مش��خص گردد و به
طور ریش��های جهت درمان ،اقدامات
الزم ص��ورت گیرد ت��ا از عود مجدد
ای��ن بیم��اری و تحریک کلیهه��ا و...
جلوگیری شود

تمام عادت های خوب برای تقویت فلور روده!
ش��ما می توانید ب��ا رعایت رژیم ه��ای غذایی و
ع��ادات س��الم از فلور روده خ��ود مراقبت کنید.
ع��ادات خوبی ک��ه موج��ب تقویت فل��ور روده
می ش��وند ،سیستم گوارشی ش��ما را سالم نگه
می دارند و از بروز بسیاری از بیماری های مزمن
جلوگی��ری می کنند .به گزارش س�لامت نیوز ،
فل��ور روده به هضم موثر غذا و جلوگیری از بروز
عفونت ها کمک می کند ،تقویت کننده سیستم
ایمن��ی بدن اس��ت ،تحم��ل الکت��وز را افزایش
می دهد ،به جذب کلس��یم کمک می کند ،مواد
مض��ر را از کبد می زداید و برای پیش��گیری از
سرطان کولون مفید است.با این حال عدم تعادل
در فلور روده با افزایش خطر ابتال به بیماری هایی
مانند دیابت ،بیماری کرون ،ام اس ،چاقی ،آسم،
آلرژی و  ...ارتباط دارد.
پروبیوتیک ها :ش��ما م��ی توانید یک صبحانه
سرش��ار از پروبیوتیک را با مصرف انواع توت ها،
گرانوال و ماست تجربه
کنید .غذاه��ای غنی
از پروبیوتی��ک ه��ا و
میکروارگانیس��م های
زن��ده ،باع��ث بهبود
تـــرش��ح رودهه��ا
می ش��وند .برخی از این غذاها عبارتند از ماست
و پنی��ر تخمیر ش��ده ،زیتون ،کلم ی��ا کامبوچا،
ترش��یها .در عین حال پری بیوتیک ها نیز فلور
روده ش��ما را تحریک می کنند .غذاهای حاوی
پری بیوتیک ها عبارتند از موز ،س��ویا ،اسفناج،
ذرت .هم پروبیوتیک ه��ا و هم پری بیوتیک ها
باید بخشی از رژیم غذایی شما باشند.

ساخت یک دستگاه بی سیم برای درمان غیر تهاجمی سرطان

محقق��ان موفق به توس��عه یک دس��تگاه جدید
ش��ده اند که با قابلیت نوردهی ب��اال و به صورت
بی س��یم ،قادر به درمان س��رطان در اندام های
حساس و داخلی بدن اس��ت.به گزارش ایرنا  ،در
ساخت این دس��تگاه از روش فوتوداینامیک تراپی
اس��تفاده ش��ده اس��ت .در ای��ن روش جدید به
بیمار داروهای حس��اس به نور تزریق می ش��ود.
ای��ن دارو در ب��دن بیمار پخش ش��ده و توس��ط
س��لول ها جذب می شود ،سلول های سالم طی
مدت  24تا  72ساعت دارو را دفع می کنند ،ولی

سلول های سرطانی مدت زمان بیشتری دارو را نگه
می دارند .در مرحله بعدی س��لول ها تحت تابش
قرار می گیرند و دارو با جذب نور فعال شده و تولید
اکس��یژن فع��ال می کند ک��ه قادر ب��ه نابودی
سلول های سرطان است .این روش غیر تهاجمی
برای درمان تومور اندام های داخلی گزینه مناسبی
اس��ت .محققان این روش را بهبود بخشیده اند و
دستگاه بی س��یمی ساخته اند که توسط چسب
زیستی و با استفاده از الیه های نانو مانند برچسب
روی ان��دام موردنظر قرار می گیرد و می تواند به

آسان تر و احتمال اینکه به کلیه نیز آسیب برساند
نیز کم اس��ت لذا به همین خاطر اطفال را گروه
در معرض خطر می نامیم .
این متخص��ص و جراح کلیه و مج��اری ادراری
عنوان کرد  :در بزرگساالن عالیم بیماری عفونت
ادراری بیش��تر موضعی است مانند سوزش ادرار
ولی در اطفال عالیم این بیماری اکثرا به صورت
تب و لرز  ،عدم میل به خوردن غذا  ،کاهش وزن
وعدم رش��د الزم در دراز مدت و ...می باش��د که
اغلب جزو عالیم عمومی هس��تند  ،باید س��ریع
جهت انجام اقدامات درمانی به پزشک متخصص
مراجعه ش��ود .وی اظهار ک��رد  :بیماری عفونت
ادراری در آقایان اغلب در ناحیه پروس��تات است
و در ج��وان ه��ا میکروب ها در ای��ن ناحیه النه
گزینه کرده و از دسترس داروهای آنتی بیوتیک و
درمان های الزم به مدت طوالنی خارج می شوند
ل��ذا این بیماری به مرور زمان عود می کند بدین
خاط��ر درمان این بیم��اری در آقایان باید جدی
تلقی شود .
دکتر بصیری خاطرنش��ان ک��رد  :درمان عفونت
ادراری در همه س��نین الزم اس��ت و باید سریع
اقدام��ات الزم انجام ش��ود ولی اگ��ر مجددا این
بیماری در فردی عود کرد باید با انجام آزمایشات
تکمیلی نوع میکروب به طور کامل شناس��ایی و
داروی مخص��وص برای از بین رفتن آن به بیمار
جهت بهبود بیماری تجویز شود .
ای��ن متخصص و ج��راح کلیه و مج��اری ادراری
تاکید کرد  :وقتی درمان عفونت ادراری در اطفال
صورت گرفت باید جهت یافتن علت ایجاد کننده
این بیم��اری از دس��تگاه ادراری ( کلیه و مثانه)
عکس��برداری انجام ش��ود تا اخت�لال موجود در
دستگاه ادراری مشخص گردد و به طور ریشهای
جهت درمان ،اقدامات الزم صورت گیرد تا از عود
مجدد این بیماری و تحریک کلیهها و ...جلوگیری
ش��ود  .وی بیان کرد  :ب��ا توجه به اینکه کودکان
زیر دو س��ال نمی توانند مشکالت خود را بیان
کنن��د ،والدین باید در صورت مش��اهده عالیمی
مانند مش��کل در ادرار کردن ،گریه و قرمز شدن
صورت موقع دفع ادرار  ،تب و لرز  ،مشکل در دفع
مدفوع ،یبوس��ت و ...به پزشک مراجعه و اقدامات
درمانی الزم را انجام دهند .
دکتر بصیری در پایان گفت  :سیس��تم عصبی و
فرماندهی دس��تگاه گوارش تحتانی با دس��تگاه
ادراری جهت فعالیت اعصاب با یکدیگر مشترک
می باش��د لذا بروز اختالل در هر یک از آنها باید
مورد پیگیری قرار گیرد بدین صورت که اگر فرد
دچار یبوست و ایجاد اختالل در مدفوع باشد نیز
باید به بیماری عفونت ادراری نیز مشکوک شد .

صورت مداوم روی س��لول های تومور نور بتاباند.
الیه های نانو به گونه ای ساخته شده اند که حتی
قرار گیری دس��تگاه روی بافت مرطوب را نیز به

ماست طبیعی :اگر آنتی بیوتیک مصرف میکنید
حتما ماست طبیعی میل کنید تا باکتریهای مفید
از بی��ن رفت��ه را احیا کند .نتای��ج پژوهشهای
ی دهد
متعدد نشان م 
مصرفماستبخصوص
زمان��ی ک��ه از آنت��ی
بیوتیک ها برای مقابله
ب��ا هلیکوباکترپیلوری
اس��تفاده م��یش��ود
ضروری اس��ت .ماس��ت میتواند باعث افزایش
تاثیرگذاری آنتی بیوتیک ها شده و فلور روده را
حفظ کند.
عسل:عسلبهدلیلدارابودنفروکتواولیگاساکارید
ی شود
یک ماده غذایی پری بیوتیک محس��وب م 
که قادر اس��ت رش��د
ی های مفید روده
باکتر 
را افزایش داده و با برخی
از ترکیب��ات س��می و
همچنینیبوستمقابله
کند .فراموش نکنید که
عسل نیز یک ماده غذایی حاوی قند است و در نتیجه
پرکالری اس��ت .در نتیجه اگر دغدغه تناسب اندام
دارید نباید در مصرف این م��اده غذایی زیاده روی
کنید.
کنگــرفـــرنگی:
کنگ��ر فرنگ��ی یکی
از مناب��ع ف��وق العاده
اینولی��ن ،ی��ک پری
بیوتیک طبیعی و مفید
برای روده ها است.
مدت دو هفته امکان پذیر می کنند .تراش��ه های
دیودی ساطع کننده نور تعبیه شده روی دستگاه،
توان مورد نیاز خود را به صورت بی س��یم تامین
می کنند.به منظور بررس��ی اثربخشی این روش،
به موش هایی که تومور داشتند به مدت  10روز
داروهای حس��اس به نور تزریق شد و موش ها در
مع��رض نورهای س��بز و قرمز با ش��دت بس��یار
کم قرار گرفتند .نتایج نش��ان داد رش��د تومور به
میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی در برخی
موش هایی که تحت نور سبز قرار داشتند ،به طور
کلی ریشه کن شده است .این روش غیر تهاجمی
برای درمان اندام داخلی گزینه مناسبی است.

