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زندگی

تغییر شیوه زندگی اولین گام در کاهش فشار خون

طبق نظر انجمن قلب آمریکا ،تغییر شیوه زندگی اولین گام در کاهش فشار خون است.
منظور از تغییر شیوه زندگی ،مصرف غذای سالم و افزایش تمرینات ورزشی منظم
است .به گزارش ایرنا ،توصیه محققان در رژیم غذایی  ،DASHمصرف مقدار زیادی
میوه ،سبزیجات ،غالت سبوس دار ،محصوالت لبنی کم چرب ،روغن دانه های روغنی و
حبوبات است و مصرف نوشیدنی های شیرین و چربی های اشباع شده را ممنوع می کند.

گزارش

گام های سالم و ساده
برای سم زدایی کلیه ها

کلی��ه ها ب��رای ی��ک لحظ��ه ،کار را متوقف
نم��ی کنند .آنها خ��ون را تصفیه کرده و هر
گونه نمک و س��موم اضاف��ی را از بدن خارج
می کنند .به گزارش س�لامت نیوز ،کلیه ها
همچنین باعث آزاد ش��ده هورمون شده و در
نتیجه فشار خون شما را تنظیم می کنند .این
در حالی است که کاهش کیفیت سبک زندگی
باعث افزایش سطح کراتینین در کلیه ها شده و
عملکرد آنها مختل می ش��ود .در این حالت
فیلتراس��یون خون نیز کند می گردد و شما
احساس خس��تگی مداوم و بیماری خواهید
ک��رد .تورم در پاها به وی��ژه در اطراف مچ پا،
خارش در سراسر بدن ،نگرانی ،ادرار مکرر ،از
دست دادن اشتها ،استفراغ و سرگیجه ،خواب
رفتن دست و پا و  ...از دیگر عالئم اختالل در
عملکرد کلیه ها هستند.با این حال گام های
ساده ای برای پاکسازی و سم زدایی کلیه ها
پیشنهاد شده اند:
آب گازدار

این نوش��یدنی مانند یک الکترولیت طبیعی
اس��ت که به کنترل و تنظیم اسیدیته خون
کمک می کند .هنگامی که مشکالت کلیوی
دارید ،طبیعی اس��ت از آنچه که به اس��یدوز
کلی��وی معروف اس��ت ،رنج ببری��د .افزایش
اسیدیته باعث تغییر عملکرد کلیه می شود.
این در حالی اس��ت که نوش��یدن آب گازدار
باع��ث حف��ظ تعادلpHب��رای جلوگیری از
اسیدوز می شود و در ضمن از تشکیل سنگ
کلیه نیز جلوگیری می کند.
نوشیدن سرکه سیب

سرکه سیب خاصیت اس��یدیته دارد که برای
کلیه ها مفید اس��ت .اسید موجود در این نوع
س��رکه باعث بهبود فرآین��د هضم و کمک به
س��م زدایی از کبد نیز می ش��ود .یک قاشق
غذاخوری سرکه سیب را بعد از وعده اصلی غذا،
با یک لیوان آب مخلوط کرده و آن را بنوشید.
ریحان

یک درمان عالی برای جلوگیری از سنگ کلیه
است .شما می توانید چای را با استفاده از  5برگ
ریحان و یک قاشق غذا خوری عسل بنوشید.
زنجبیل

هندوانه

ای��ن میوه ی��ک ن��وع داروی طبیعی برای
کلیه هاست اما چرا؟ از آنجا که هندوانه آب
زیادی دارد ،به پاک سازی سموم از بافت ها
و جریان خون کمک می کند.
روغن زیتون

این نوع روغن غنی از اسید اولئیک است که
خواص ضد التهابی دارد .همچنین سرشار از
اسیدهای چرب غیر اشباع برای حفظ سالمت
کلیه ها اس��ت .در صبح یک قاشق غذاخوری
روغ��ن زیت��ون را با چن��د قط��ره آب لیمو
میل کنید تا گام بزرگی علیه تشکیل سنگ
کلیه ها برداشته باشید.

ی��ک فوق تخص��ص ریه گفت :تنها پس از گذش��ت
چند دقیقه از استعمال سیگار ،تخریب ژنتیکی بدن با
این سم مهلک آغاز میشود.دکتر مهدی شاهمرادی در
گفتوگو با ایسنا ،مصرف سیگار را خودکشی آهسته
دانست و گفت PAHS :که مجموعهای از مواد مضر
در دود س��یگار است ،س��رطانزا بوده و تحقیقات متعددی این
مسئله را به اثبات رسانده است .وی ادامه داد :استون ،آمونیاک،
بنزن ،بنزوپیرن ،نیکوتین و  ...تنها بخش کوچکی از مواد سمی

نکته

یک متخصص پوس��ت و مو درب��اره علت ترک
پاش��نه پ��ا در برخی اف��راد گف��ت :ترکهای
پوس��تی عمدتاً به دنبال خش��کی پوست بروز
پیدا میکند؛ بنابراین به افراد توصیه میش��ود
عالوه بر مصرف مایعات بهمقدار موردنیاز بدن؛
از کرمهای مرطوبکننده برای حفظ طراوت و
شادابی پوست استفاده کنند .هوشنگ احسانی
در گفتگو ب��ا آنا افزود :البته عالوه بر خش��کی
پوست ،افزایش وزن نیز در بروز خشکی پوست
پا بهخصوص ناحیه پاش��نه پا بسیار تأثیر دارد؛
بهگونهای که خش��کی پا در اف��رادی که دچار
چاقی و اضافه وزن هستند ،بیشتر دیده میشود.
وی درباره درمان خشکی پا در افراد ،تصریح کرد:
بر اساس تش��خیص علت بروز خشکی پوست،
راه درمان آن نیز متفاوت است؛ اما متخصصان
برای درمان ،کرمه��ای مرطوبکننده را تجویز
میکنند .در صورتی که خشکی پوست موجب
بروز ترکهای پوس��تی ش��ده باش��د ،عالوه بر
مرطوبکنندهها برای بازسازی پوست ،کرمهای
ترمیمی نیز تجویز میش��ود.این استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد :اگر فردی
به دنبال چاقی و اضافه وزن دچار ترک پوستی
در ناحیه پا شده باشد ،متخصصان پوست ،فرد
را به متخصصان تغذیه ارجاع میدهند تا عالوه
بر رسیدن به وزن ایدهآل ،بتوانند سالمت پوست
خود را نیز حفظ کنند.احسانی با تأکید براینکه
مص��رف مایعات نی��ز نقش بس��زایی در حفظ
طراوت و ش��ادابی پوست دارد ،گفت :افراد باید
طی روز حداقل هشت لیوان آب بنوشند که این
مقدار در افرادی که پوس��ت خشک دارند ،باید
بیشتر باشد.

تازهها

ارتباط خواب آلودگی
در طول روز با آلزایمر

متخصص��ان س�لامت در یک بررس��ی جدید
دریافتند احس��اس زیاد خواب آلودگی در طول
روز میتواند نشانهای از ابتال به آلزایمر در دوران
بعدی زندگی باشد.به گزارش ایسنا ،کارشناسان
معتقدند که با ش��ناخت این فاکتورهای خطرزا
میتوان تا حدود زیادی احتمال ابتال به آلزایمر
را کاه��ش داد.محقق��ان در جدیدترین مطالعه
خ��ود فاکتور خواب را به فهرس��ت عوامل موثر
در ابت�لا به بیماری آلزایمر اضافه کردند.در این
بررس��ی محققان به رابطه بین احس��اس زیاد
خواب آلودگی در طول روز و انباشت پالکهای
بتا-آمیلوئید در مغز پرداختند که مشخصه اصلی
بیماری آلزایمراس��ت.درک رابط��ه بین خواب
آلودگی و بیماری آلزایمر می تواند مهم باش��د.
درصورتیکه اختالل خ��واب در بیماری آلزایمر
نقش داش��ته باش��د میتوان به بیماران مبتال
به اختالل خ��واب کمک کرد ت��ا از پیامدهای
منفی آن در امان باشند.در این بررسی محققان
مش��اهده ش��د اف��رادی ک��ه دچار احس��اس
خواب آلودگی مفرط هستند  ۲.۷۵برابر بیشتر
با خطر تش��کیل بتا-آمیلوئیدها روبرو هستند.
همچنین در م��ورد چرت زدن در طول روز نیز
این رابطه مشاهده شد هرچند در این خصوص
هنوز به لحاظ آماری نتایج قابل توجهی حاصل
نشده است.

نوآوری
گروه��ی از محقق��ان موف��ق به س��اخت یک
س��یناپس مصنوع��ی ش��ده اند ک��ه عملکرد
سلول های عصبی (نورون) و سیناپس هایی که
مسئول حافظه هستند را شبیه سازی می کند.
به گزارش ایرنا  ،س��یناپس یک ساختار زیستی
در پایانه همه آکسون ها است که از راه آن یک
سلول عصبی پیام خود را به دندریت یک نورون
دیگر می فرستد .به زبان ساده محل ارتباط دو
نورون را س��یناپس می نامند .نورن ها از طریق
س��یناپس پیام های عصبی را ارسال و دریافت
می کنند .در مغز انسان صدها تریلیون سیناپس
وجود دارد .این سیناپس مصنوعی یک دستگاه
الکتریکی اس��ت که به واس��طه ساخت اکسید
تانت��ال به ص��ورت دو الیه پتااکس��ید تانتال و
دی اکسید تانتال و کنترل سطح آن قادر است
عملکرد سیناس های مغز را شبیه سازی کند.
در این وسیله میزان مقاومت الیه اکسید تانتال
بسته به شدت سیگنال های الکتریکی کم و زیاد
می ش��ود .این وس��یله امکان کنترل جریان در
هریک از الیه های اکس��ید تانتال را در اختیار
می گذارد و به همین علت محدودیت های سایر
دستگاه های مشابه را ندارد .همچنین محققان
در آزمایش��ات اولی��ه از طری��ق تغیی��ر اتصال
سیناپسی بین نورون ها توانستند فرآیند تولید،
ذخیره و حذف خاط��رات را با موفقیت کنترل
کنند.

آغاز تخریب ژنتیکی بدن ،تنها چند دقیقه پس از استعمال سیگار

موجود در دود س��یگار هستند که با ورود به بدن،
فرآیند تخریب بافت را آغاز میکنند .برخی از این
مواد همچون بنزن ،س��رطانزا هس��تند و برخی
همچون نیکوتین ،اعتی��ادآور.وی افزود :نیکوتین
بعد از استنشاق ،تنها در  15ثانیه به مغز میرسد.
این ماده دلیل اصلی مصرف س��یگار و تنباکو است .شاهمرادی
گفت :دود س��یگار که ش��اید بیش از  250ماده سمی در خود
دارد ،ن��ه تنه��ا برای فردی ک��ه آن را اس��تعمال میکند ،بلکه

ب��رای اطرافیان او که در معرض دود آن هس��تند نیز خطرناک
و سرطانزا است .به همین خاطر افراد سیگاری باید از استعمال
س��یگار در حض��ور دیگ��ران خ��ودداری کنند.ای��ن متخصص
بیماریهای ریه ادامه داد :ذات الریه ،نفخ ،عفونتهای دستگاه
تنفس��ی ،آب مروارید ،مشکالت چش��می و برخی سرطانهای
مرتب��ط با دهان ،حل��ق ،حنجره ،ریه ،مری ،مع��ده ،لوزالمعده،
گردنه رحم ،کلیه ،مثانه و لوسمی نیز میتوانند در نتیجه بودن
در معرض دود سیگار باشد.

آفتاب یزد در گفت و گو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد

ترک کف پا
در افراد چاق شایعتر است

شبیه سازی عملکرد مغز انسان

ریش��ه زنجبیل یکی از بهتری��ن گزینه های
گیاهی برای درمان مشکالت جسمی از جمله
الته��اب ،درد و عفونت ها اس��ت .مصرف این
گیاه همچنین سموم کبد و کلیه ها را از بین
برده و عملکرد آنها را تقویت می کند.

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

انحراف چشم را چگونه درمان کنیم؟

آفتاب یزد – گروه زندگی  :وقتی فردی به دنیا
می آید ،می گویند که چش��م به جهان گش��ود،
این جمل��ه به معنی ب��ه دنیا آمدن اس��ت ولی
ش��اید بتوان از زاویه دیگری نیز به آن نگریست،
یعنی ما وقتی به دنیا می آییم ،با چش��م هایمان
پیرامونم��ان را می بینیم و آن را درک می کنیم.
دیدن ،نعمتی است که هیچ کسی حاضر نیست
حتی برای چند ثانیه از آن محروم شود .به دلیل
اهمیتی که چش��م ها دارند بای��د از لحظه تولد
مورد معاینه و بررسی قرار بگیرند .انحراف چشم،
یکی از مشکالت چشم اس��ت که امکان ابتال به
آن در همه س��نین حتی از ب��دو تولد نیز وجود
دارد .آفتاب یزد با توجه به اهمیت موضوع در این
باره با دکتر بهرام آزادی ،جراح و متخصص چشم
گفت و گو کرده است .
وی در این باره می گوید  :انحراف چش��م  ،نوعی
مش��کل چشمی اس��ت که در آن چش��م ها در
وضعیت ناهمگونی نسبت به یکدیگر دارند و نگاه
آنها به جهات مختلف است .انحراف چشم ممکن
است واضح بوده یا آنکه صرفا بعضی اوقات وجود
داشته باش��د.در انحراف چشم ،در حالی که یک
چشم به س��مت جلو نگاه می کند ،چشم دیگر
به سمت داخل ،خارج ،باال یا پایین می چرخد.
بعضی اوقات چش��م چرخیده به وضعیت اصلی
و مستقیم برگشته و برعکس چشم مستقیم از
موقعیت خود خارج می شود.
دکتر آزادی با بیان این نکته که " درمان بیماری
انحراف چش��م در کودکان از اهمیت بس��یاری
برخوردار اس��ت" ،خاطرنش��ان کرد  :کودکانی
که از همان بدو تولد یا بیش��تر در س��ه سالگی
دچار مشکل انحراف چشم هستند حتما باید به
پزشک متخصص مراجعه کنند ،اگراین بیماری
ب��ه طور م��ادرزادی در کودک باش��د از همان
ماه های اول خود را نش��ان م��ی دهد که برای
اینکه در دید دو چش��م نقص ایجاد نش��ود در
اولین وقت پزش��ک معاینه م��ی کند تا متوجه
شویم که آیا چشم دچار اشکال است یا خیر .
ای��ن ج��راح و متخصص چش��م عن��وان کرد :
بیماری هایی مانند عیوب انکساری و ...در چشم از
جمله بیماری هایی هستند که سبب ایجاد انحراف
در چش��م خواهن��د ش��د و باید در ابت��دا این
بیماری ها جهت درمان بیماری انحراف چش��م
اصالح نشوند .
وی اضاف��ه کرد  :جهت درم��ان بیماری انحراف
چش��م در کودکان  ،پزش��ک متخصص در ابتدا
اس��تفاده از عین��ک را تجویز خواه��د کرد و در
مرحله بعدی برخ��ی توصیه ها و تمهیدات الزم
اس��ت که به والدین جهت رفع این مشکل داده
خواهد ش��د تا دید چش��می که دچ��ار انحراف
است  ،از بین نرود .
دکتر آزادی اظهار کرد :یکی از مش��کالتی که در
افراد مبتال به انحراف چشم می توان مشاهده کرد
برخی از مواد غذایی با طعم تلخ اگرچه طرفداران
زیادی ندارند ولی فوق العاده مغذی هستند .این
غذاه��ا مواد ش��یمیایی گیاهی هم��راه با مزایای
سالمتی بی شمار دارند.به گزارش سالمت نیوز ،
برخی از این مزایا عبارتند از:
کاهش خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها از جمله
سرطان ،بیماری های قلبی ،دیابت ،بهبود سالمت
چشم ،کبد و روده ها:
خربزه سبز

ای��ن ن��وع خرب��زه ک��ه
زودرس است ،طعم بسیار
تلخی دارد .در کشورهای
آسیایی ،کارائیب ،آفریقایی
و  ...خرب��زه س��بز طرف��داران زی��ادی دارد .این
میوه سرش��ار از مواد ش��یمیایی گیاه��ی مانند
پلی فنول ها و فالونوئیدها است که به جلوگیری
از رش��د انواع س��رطان ه��ا ،کاه��ش قند خون
در مبتالی��ان ب��ه دیابت کمک می کن��د .خربزه
تلخ سرش��ار از آنتی اکس��یدان ها است که برای
جلوگیری از آسیب سلولی ناشی از رادیکال های
آزاد مفید بوده و خطر ابتال به بیماری های قلبی
را کاهش می دهد.

در صورتی که مشکل انحراف چشم
تا سن  7سالگی درمان نشود  ،احتمال
ای��ن که کودک دچ��ار بیماری تنبلی
چشم شود  ،وجود دارد که درمان آن
بس��یار مشکل می باش��د لذا ضروری
اس��ت که قبل از این س��ن به چش��م
پزشک مراجعه شود

یکی از مشکالتی که در افراد مبتال به
انحراف چش��م می توان مشاهده کرد
این است که چش��می که دید آن به
طور مستقیم می باشد  ،مشکلی ندارد
ولی چش��م دارای انحراف در جریان
بینای��ی قرار ن��دارد بدی��ن خاطر که
شبکه سلول های ماکوال در آنها رشد
نمی کنند
بیم��اری انح��راف چش��م بع��د از
س��ه سالگی معموال منش��اء آن عیوب
انکس��اری می باش��د زی��را کودک تا
قبل ازس��ن  3س��الگی با تطابق دادن
عدسی چشم می تواند جلو مشکالتی
مانند عیوب انکس��اری را بگیرد ولی
بعد از آن دیگر تحمل تطابق دادن در
عدسی چشم وجود ندارد که در نتیجه
چشم دچار انحراف می شود
این است که چشمی که دید آن به طور مستقیم
می باشد  ،مشکلی ندارد ولی چشم دارای انحراف
در جریان بینایی قرار ندارد بدین خاطر که شبکه
سلول های ماکوال در آنها رشد نمی کنند .
این جراح و متخصص چشم اظهار داشت  :برای
اینکه دید چشمی که دچار انحراف است تقویت
ش��ود باید به پزشک متخصص مراجعه کرد تا با
راهکارهای درمانی الزم از جمله دادن عینک و ...
این مشکل را مرتفع نماید.
دکتر آزادی عنوان کرد  :در صورتی که مش��کل
انحراف چش��م تا سن  7س��الگی درمان نشود ،
احتمال این که کودک دچار بیماری تنبلی چشم

ش��ود  ،وجود دارد که درمان آن بس��یار مشکل
می باشد لذا ضروری است که قبل از این سن به
چشم پزشک مراجعه شود .
ایش��ان یادآور شد  :جهت درمان بیماری انحراف
چش��م اگر با تجویز عینک توسط پزشک به طور
کامل مشکل برطرف نشد جهت اصالح دید نیاز
به جراحی چشم است تا دو چشم در حیطه دید
قرار بگیرند .
این متحصص بیان کرد  :بیماری انحراف چش��م
بعد از س��ه س��الگی معم��وال منش��اء آن عیوب
انکس��اری می باش��د زیرا کودک تا قبل ازس��ن
 3سالگی با تطابق دادن عدسی چشم می تواند
جلو مشکالتی مانند عیوب انکساری را بگیرد ولی
بع��د از آن دیگر تحمل تطابق دادن در عدس��ی
چش��م وجود ن��دارد که در نتیجه چش��م دچار
انحراف می شود .
دکت��ر آزادی ادامه داد  :در برخی از خانواده پس
از ضربه خوردن کوچک یا سرماخوردگی و ...در
کودک پس از سه سالگی ،انحراف چشم مشاهده
می ش��ود که باید گفت مشکل عیوب انکساری
از بدو تولد در چش��م کودک وجود داش��ته ولی
به دلیل تطابق دادن عدسی چشم  ،این بیماری
مالحظه نمی ش��د ولی حال ام��کان دارد با یک
ضرب��ه کوچک ،بیم��اری انحراف چش��م بعد از
سه سالگی مشاهده گردد که اغلب اگر سریع به
پزشک با دادن عینک  ،بستن چشم سالم و...این
بیماری در کودک بهبود خواهد یافت و نیازی به
جراحی نیست .
این جراح و متخصص چشم با بین این نکته که
"انحراف چش��م در کودکان اکثرا به سمت داخل
می باش��د " ،اظهار کرد  :بیماری انحراف چش��م

غذاهای تلخی که همین امروز باید به رژیم تان اضافه کنید!
سبزیجات خانواده کلم

سبزیجاتی از قبیل بروکلی،
تربچ��ه ،کل��م بروکس��ل
و  ...حاوی ترکیباتی به نام
گلوکوزینوالت هستند که
طعم تل��خ آنها را قوی تر می کند .مطالعات روی
حیوانات نش��ان داده که گلوکوزینوالت می تواند
رشد و گسترش سلول های سرطانی را کند کند.
همچنی��ن این ماده به س��م زدایی از کبد کمک
م��ی کند .متخصصان تغذیه توصیه می کنند که
حداقل  5بار در هفته این نوع سبزیجات استفاده
شوند.
قاصدک

برگ ه��ای گیاه قاصدک
خوراکی و مغذی هس��تند
و حت��ی می ت��وان آنها را
در س��االد به ط��ور خام مصرف ک��رد .برگ های
این گیاه تلخ هس��تند اما مواد مغذی بیش��ماری
از جمل��ه کلس��یم ،منگنز ،آهن ،ویتامین س��ی،

ویتامی��ن آ و ویتامی��ن کا دارن��د .آنها همچنین
حاوی کاروتنوئیدها و زاکس��نتین هستند که از
چشم های شما در برابر آب مروارید و دژنراسیون
ماکوال محافظت می کنند .این سبزی پروبیوتیک
هایی دارد که به رش��د باکت��ری های مفید روده
کمک می کند.
پوستمرکبات

در حال��ی که گوش��ت و
آب میوه مرکبات شیرین
و یا ترش اس��ت ،پوس��ت
آنها بس��یار تلخ است .تلخی پوس��ت مرکبات به
خاطر وجود فالونوئیدهایی از جمله هسپریدین و
نارنژین هستند که نوعی آنتی اکسیدان محسوب
م��ی ش��وند .ای��ن فالونوئیدها به کاهش رش��د
س��لول های س��رطانی ،کاهش الته��اب ،بهبود
سم زدایی کمک می کنند.
کافئین

قه��وه یکی از نوش��یدنی دارای منب��ع غنی از
آنتی اکس��یدان ها محسوب می شود .مانند اکثر

راهکارهای ساده برای تعادل فشار خون

قلب شما به همراه کلیه ها ،لوزالمعده و مغز ،تحت
فشار خون باال دچار آسیب های جدی می شود.
به گزارش س�لامت نیوز ،پرفشاری خون عالوه بر
اف��ت کیفیت زندگی ،ش��ما را در معرض ابتال به
بیماری های کشنده قرار خواهد داد و خوشبختانه
این ش��رایطی است که می توان بر آن غلبه کرد.
اگر فشار خون ش��ما باالتر از  ۸۰/۱۲۰میلی متر
جیوه اس��ت و اگر به دنبال راهکارهای ساده برای
حفظ سطح سالم فشار خون خود هستید ،بشقاب
غذا یک راه عالی برای رسیدن به این هدف است.
انتخاب  6نوع م��اده غذایی گیاهی و مصرف آنها
در روز به کاهش فشار خون شما در حد مطلوب
کمک می کند.

دارای خ��واص متعددی
است كه از لخته و ضخیم
گ ه��ای خونی
ش��دن ر 
جلوگیری كرده و همچنین به آس��انی با عوارض
ی كند.
ناشی از فشار خون باال مبارزه م 

گوجهفرنگی

كرفس

ح��اوی مقادی��ر فراوانی
لیكوپ��ن اس��ت .ای��ن
آنت��یاكس��یدان ب ه طور

ح��اوی م��وادی ب��ه ن��ام
سالیدس است و موجب آرام
و گشاد شدن ماهیچههای

قابل توجهی فش��ار خ��ون را كاه��ش میدهد.
همچنین غنی از كلس��یم ،پتاسیم ،ویتامینهای
آ ،ث وEبوده و دارای تمام مواد مغذی مورد نیاز
برای جلوگیری از فشار خون است.
سیر

گ ها خون
گ ها میشود .با گشاد شدن ر 
اطراف ر 
با فشار كمتری حركت میكند و فشار خون پایین
میآید.
لوبیا

این ماده مغذی سرش��ار
از فیبر ،پتاسیم و منیزیم
اس��ت و به حفظ س��طح
فش��ار خون س��الم کمک
م��ی کن��د .اف��رادی که
روزانه یک فنجان لوبیا و دیگر حبوبات را مصرف
می کنند ،شاهد افت فشار خون خود هستند.
کاکائو

مطالعات محققان نش��ان داده اس��ت که اضافه
ک��ردن کاکائو به رژیم غذایی م��ی تواند به دلیل

در هر سنی حتی در افراد مسن نیز ممکن است
مشاهده ش��ود که اکثرا به دلیل بیماری اعصاب
حرکتی چش��م  ،دیابت  ،فشارخون  ،وارد شدن
ضربه ،تومورمغزی و...ایجاد می شود که با توجه
به اینکه قبال دید هر دو چش��م ف��رد هیچگونه
مش��کلی نداشته عالوه بر مشکل انحراف چشم ،
در معایناتی که از آنها صورت می گیرد  ،بیماری
دو بینی نیز مشاهده می شود .
دکت��ر آزادی بی��ان کرد  :در افراد بزرگس��ال در
صورتی که یکی از اعصابی که از مغز به س��مت
چش��م می آید و عضله ای که چشم را به سمت
داخ��ل یا خ��ارج هدایت می کند  ،فلج ش��ود ،
بیم��اری انحراف چش��م ایجاد خواهد ش��د که
چش��م پزش��ک فرد را به متخصص بیماری های
اعصاب ارجاع خواه��د داد که وی با انجام MRI
علت را مشخص خواهد کرد که اکثرا بیماری هایی
از نوع خوش خیم هس��تند و با انجام درمان های
الزم ط��ی دو هفته تا یک ماه مش��کل دوبینی و
بعد از آن نیز انحراف چشم در فرد بهبود می یابد.
وی در مورد بیماری انحراف چشم کاذب اینگونه
اظه��ار ک��رد  :انح��راف چش��م کاذب اغلب در
بچه هایی مش��اهده می شود که چشم هایشان
مث��ل ژاپنی ها یا ک��ره ای ه��ا  ،اختالف فاصله
قس��مت بینی و چشم زیاد اس��ت که مربوط به
پلک می ش��ود و به ظاهر چش��م ک��ودک دچار
انحراف است در صورتی که با معاینات انجام شده
این گونه نیس��ت و به م��رور زمان این اختالف
مربوط به فاصله بین بینی و چشم خود به خود
برطرف خواهد شد .
ای��ن جراح و متخصص چش��م در پایان با بیان
این نکته که " انجام عمل جراحی جهت درمان
انح��راف چش��م  ،به ط��ور صد در صد کارس��از
نمی باش��د و تا حدودی م��ی تواند این بیماری
را بهبود بخشد "،گفت  :تشخیص انحراف چشم
در کودکان بس��یار حس��اس تر از بزرگس��االن
می باشد بدین خاطر که بزرگساالن در صورت
بروز مشکل سریعا اقدام به درمان می کنند ولی
کودک توانایی این کار را ندارد و والدین و پزشک
اطفال در صورت مش��اهده عالیم این بیماری ،
جه��ت انج��ام اقدام��ات درمان��ی بای��د هر چه
س��ریع تر اقدام نمایند زیرا هر چه سن کودک
پایین تر باش��د بهبودی آس��ان تر و س��ریع تر
حاصل خواهد شد.
غذاه��ای تلخ ،قه��وه نیز
سرش��ار از پل��ی فنول ها
اس��ت .یکی از غنی ترین
ای��ن پلی فنول ها اس��ید
کلروژنیک است که مزایای
ب��ی ش��ماری دارد .ای��ن آنتی اکس��یدان باعث
کاهش استرس اکس��یداتیو در بدن شده و خطر
ابت�لا به بیم��اری های قلبی و دیاب��ت را کاهش
می دهد .مطالعات نشان می دهد که نوشیدن  3تا
 4فنجان قهوه در روز خطر ابتال به مرگ ،سرطان
و بیم��اری ه��ای قلبی را ب��ه ترتیب ب��ه میزان
 17درص��د 15 ،درص��د و  18درص��د کاه��ش
می دهد و سدی در برابر ابتال به آلزایمر و پارکینسون
است.
چای سبز

ای��ن ن��وع چ��ای حاوی
پل��ی فن��ول هایی اس��ت
که ض��د التهاب هس��تند
و اث��رات رادی��کال ه��ای آزاد را در ب��دن خنثی
می کنن��د .مصرف ی��ک فنجان چای س��بز در
روز خط��ر ابتال ب��ه حمله قلبی را ت��ا  20درصد
کاهش می دهد.
وج��ود فالون��ول در آن به
کاهش فش��ار خون کمک
کند و عملک��رد رگ های
خون��ی را بهبود بخش��د.
محققان نیز اعالم کرده اند
که ش��کالت تیره به کاهش فش��ار خون در افراد
مبتال به فشار خون باال کمک می کند.
موز

ی��ک منب��ع ف��وق العاده
از پتاس��یم محس��وب
می ش��ود و اثرات س��دیم
در افزای��ش فش��ار خون
را خنث��ی میکن��د.
بزرگس��االن بای��د روزان��ه ح��دود  ۴ه��زار و
 ۷۰۰میلی گرم پتاسیم دریافت کنند و یک موز
متوس��ط  ۱۲درصد از این می��زان نیاز را برطرف
می کند.

