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زندگی

پیشگیری از بروز حمالت قلبی با مصرف این ماده غذایی

یک متخصص تغذیه میگوید :افرادی که هفتهای دو وعده مصرف ماهی را در سبد غذایی
خود قرار دادهاند تا  50درصد در قبال حمالت قلبی و مغزی مصونیت پیدا میکنند.
سیدضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفتوگو با فارس ،درباره خواص
مصرف ماهی ،اظهار داشت :ماهیها از چربی امگای  3برخوردار هستند که مصرف آنها
میتواند نیاز سلولهای بدن به مغزها و اسیدهای چرب را تأمین کند.

گزارش

از بهترین روشها برای
پیشگیری از سنگ کلیه

سنگ های کلیه زمانی که از جای خود حرکت
کرده یا در لوله ادرار منتهی به خارج بدن انسداد
ایج��اد می کنند می توانند موج��ب بروز دردی
ش��دید ش��وند .از این رو ،نیازی به گفتن نیست
ک��ه پیش��گیری از آنها گزینه ایده آل اس��ت.به
گزارش عصر ایران  ،برخی عوامل سبک زندگی
و رژی��م غذایی وجود دارند که می توانند به طور
قابل توجهی خطر مواجهه با سنگ های کلیه را
کاهش دهند.

تامین آب مورد نیاز بدن

نوشیدن آب فراوان بهترین روش برای پیشگیری
از س��نگ های کلیه اس��ت.هرچه آب بیشتری
مصرف کنید ،ادرار بیشتری نیز تولید خواهد شد
و در ص��ورت عدم دفع آن به ط��ور مرتب ،ادرار
غلیظتر ش��ده و احتمال حل شدن نمک هایی
که موجب تش��کیل سنگ ها می شوند ،کاهش
می یابد.
نوشیدنقهوه

مطالعه محققان نشان می دهد افرادی که روزانه
حداقل یک فنجان قهوه کافئیندار مصرف می
کنند  26درصد احتمال کمتری دارد با تشکیل
سنگ کلیه مواجه شوند .افرادی که قهوه بدون
کافئین مصرف می کردند نیز  16درصد احتمال
کمتری داشت با این شرایط مواجه شوند.

نوشیدنلیموناد

بنابر گ��زارش بنیاد ملی کلی��ه آمریکا ،لیموناد
سرش��ار از س��یترات طبیع��ی اس��ت و از فواید
پیشگیری از سنگ کلیه مشابه با سیترات پتاسیم
مورد استفاده برای درمان سنگ های کلیه مزمن
برخوردار اس��ت.با این وجود ،این بنیاد نسبت به
محتوای شکر لیموناد هشدار داده ،مصرف لیموناد
بدون ش��کر یا تهیه آن ب��ا ترکیب آبلیمو ،آب و
ش��یرین کننده های دیگر در ص��ورت تمایل را
پیشنهاد داده است .سیترات در ادرار ممکن است
از پیون��د کلس��یم با مواد دیگر که به تش��کیل
سنگ کلیه منجر می شوند ،پیشگیری کند.

مد نظر قرار دادن کلسیم

رژیم های غذایی کم کلسیم ممکن است احتمال
ابتال به سنگ های کلیه را افزایش دهند .به جای
مصرف مکمل های کلس��یم که می توانند خطر
س��نگ کلیه را افزایش دهند ،این ماده را از منابع
غذایی مانند شیر کم چرب یا پنیر دریافت کنید .اگر
مکمل مصرف می کنید ،برای به حداقل رساندن
خطر آن را با یک وعده غذایی مصرف کنید.
کنترل مصرف سدیم

س��دیم بیش از حد می تواند محتوای کلس��یم
در ادرار را افزای��ش ده��د که احتمال تش��کیل
سنگ های کلیه را افزایش می دهد.

آشنایی با اگزاالت

مصرف متعادل مواد غذایی حاوی اگزاالت ممکن
اس��ت برای افرادی که سنگ های کلیه اگزاالت
کلسیم تولید می کنند ،مفید باشد.سنگ های
کلیه به ط��ور معمول زمانی ش��کل می گیرند
که هنگام تولید ادرار توس��ط کلیه ها اگزاالت با
کلسیم پیوند تشکیل می دهد.

کنترل بر مصرف گوشت

پروتئین دریافتی از گوشت مصرفی زیاد است ،در
شرایطی که منایع حیوانی پروتئین اسیدی نیز
هستند و می توانند ادرار را هرچه بیشتر اسیدی
س��ازند .این می تواند به تش��کیل س��نگ های
اسید اوریک یا اگزاالت کلسیم منجر شود.

پرهیز از نوشابه

نتایج یک مطالعه نش��ان داد اف��رادی که روزانه
یک یا تعداد بیشتری نوشابه شیرین شده با شکر
مصرف می کنند 23 ،درصد احتمال بیش��تری
دارد ب��ه س��نگ های کلیه مبتال ش��وند.به نظر
می رسد محتوای فروکتوز موجود در نوشابه ها
دلیل این مسئله باشد که دفع کلسیم ،اگزاالت
و اس��ید اوریک را افزایش م��ی دهد که همگی
می توانند به تشکیل سنگ های کلیه منجر شوند.

انجام ورزش

مطالعه محققان نشان داد که انجام ورزش سبک
می تواند خطر ابتال به سنگ های کلیه را تا بیش
از  33درصد کاهش دهد.
محدود کردن مصرف قندها

قند میزان کلس��یم در ادرار را افزایش می دهد،
در ش��رایطی که حجم ادرار را کاهش می دهد
که به شکل گیری شرایطی مناسب برای تشکیل
سنگ های کلیه منجر می شود.
صحبت با پزشک

زمان��ی ک��ه موضوع س��نگ های کلی��ه مطرح
می ش��ود ،اگر تغیی��ر در رژیم غذایی تفاوتی در
این شرایط ایجاد نمی کند ،شاید به گزینه های
پزشکی نیاز باش��د.داروهایی که به طور معمول
برای مبارزه با سنگ های کلیه تجویز می شوند
شامل س��یترات پتاس��یم ،ادرارآورهای تیازید،
آلوپورینول ،استوهیدروکسامیک اسید و موارد
دیگر می ش��وند .مدیریت شرایط سالمت مانند
چاقی ،فش��ار خ��ون باال و دیابت نی��ز می تواند
به پیشگیری از سنگ های کلیه کمک کند.

ی��ک فوق تخص��ص مغز و اعصاب گفت :اس��ترس و
اضطراب ش��دت ابت�لا به بیم��اری پارکینس��ون را
دو برابر افزایش می دهد.
به گ��زارش ایرنا،مری��م کریمی افزود :پارکینس��ون
بیماری مخرب اعصاب اس��ت که معموال در س��نین
 50ت��ا  70س��الگی در میانس��االن ب��روز می یابد ام��ا با توجه
اینک��ه اس��ترس و اضطراب در میان مردم ک��ه به علل مختلف
از جمله مس��ائل اقتصادی و بیکاری رو به افزایش است ،شدت

تازهها

جلوگیری از چاقی و دیابت
نوع  2با استفاده از پروتئین کبد

محقق��ان در آزمای��ش روی موش ها دریافتند
مسدود کردن یکی از پروتئین های غیرفعال کننده
آر ان ای در کب��د مان��ع چاق��ی و دیابت نوع 2
می شود.به گزارش ایرنا  ،محققان فعالیت ژن ها
و ه��دف های مولکولی آن ها از جمله پروتئین ها
را در کبد مورد بررس��ی و تجزیه و تحلیل قرار
دادند .در جریان این بررسی ها پروتئینی موسوم
به"  "2 Argonauteیا "" Ago2را شناسایی
کردند که غیرفعال کردن آر ان ای را در سلول ها
کنترل کرده و متابولیس��م ب��دن را تحت تاثیر
قرار می دهد .محقق��ان" " Ago2را به صورت
ژنتیک��ی از کبد موش ها پاک کردند .هنگامی
ک��ه"  "Ago2آر ان ای را در کب��د غیرفع��ال
می کند ،موجب کندی متابولیسم و توانایی کبد
در مدیریت رژیم غذایی چرب می ش��ود .پاک
کردن پروتئین " "Ago2اثرات س��می در بدن
موش ندارد اما با تثبیت متابولیسم انرژی مانع
چاق��ی و ابتال به دیابت و کبد چرب می ش��ود.
به اعتقاد محققان شناسایی نقش" " Ago2در
کبد ،سرنخ های موجود در رابطه با نحوه تفسیر
پروتئین ها در کبد و نحوه تولید و مصرف انرژی
را ب��ه هم متصل می کند.با وج��ود این که این
تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی قرار داشته و
الزم اس��ت بررسی های بیش��تری با استفاده از
مدل های آزمایش��گاهی انجام پذیرد ،نتایج به
دست آمده از آن بستر مناسبی را برای گسترش
تحقیقات در این حوزه فراهم کرده است.

نوآوری

داروی غیر آنتی بیوتیک سل
تولیدشد

محقق��ان موفق به تولید اولین داروی غیر آنتی
بیوتیک سل شدند.به گزارش ایرنا ،باکتری عامل
سل مولکولی به نام ""Virulence Factors
ترش��ح می شود که سیستم ایمنی را غیر فعال
می کند .در این حالت سیستم ایمنی دیگر قادر
به مبارزه با عفونت نیس��ت .در حین مطالعات
محققان یک ن��وع از مولک��ول" Virulence
 "Factorsرا شناس��ایی کردن��د ک��ه حتی در
صورت مس��دود ش��دن سیس��تم ایمنی نیز به
سلول های سفید امکان دفاع از بدن را می دهد.
این مولکول"  " MptpBنام دارد و محققان این
مولک��ول را در داروی خود ه��دف قرار داده اند.
نتایج آزمایشات  10ساله این دارو روی حیوانات
موفقیت آمیز گزارش شده و امید می رود ظرف
 3تا  4س��ال آینده در انسان قابل استفاده شود.
گرچه واکسن این بیماری حدود  10سال پیش
ساخته شده اس��ت ،با این حال تعداد مبتالیان
هنوز هم زیاد است و ساالنه حدود  1.7میلیون
نفر در سراسر جهان بر اثر این عارضه جان خود
را از دست می دهند.

دریافت ویتامین  Cاز منابع طبیعی

دریافت بیش از حد ویتامین  Cاز مکمل ها می
تواند خطر تشکیل سنگ های کلیه را در درجه
نخست برای مردان افزایش دهد .پژوهشگران بر
این باورند که دریافت ویتامین  Cاز منابع طبیعی
خطری مشابه را ایجاد نمی کند.

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

عالیم و نشانه های بیماری «اسگود شالتر» در نوجوانان
آفت�اب ی�زد – گروه زندگ�ی  :زانو و مفصل
از جمله اعضای مهم اس��کلت بدن اس��ت که با
کمتری��ن اختالل��ی ،راه رفتن را دچار مش��کل
میکند ب��ه همین خاطر باید از همان س��نین
کودک��ی و نوجوان��ی ب��ه س�لامت آن اهمیت
ویژه ای داد .درد مزمن قدام زانو در نوجوانان ،یکی
از ش��ايعترین شكايات به خصوص در جامعه ما
ميباشد و این بیماران درصد باالیی از مراجعين
ارتوپدي را تش��كيل ميدهند .درد قدام زانو در
اين س��نين ،از يك طرف ميتوان��د روي روند
تحصيل��ي تأثير منفي بگ��ذارد و از طرف ديگر
ميتوان��د فعاليتهاي فيزيكي و ورزش��ي را كه
جزو نيازهاي ضروري اين محدوده سني است،
دچار مخاط��ره نمايد .عل��ل درد مزمن زانو در
نوجوانان برخالف بالغين بسيار متنوع ميباشد
ك��ه بعضي از آنها به راحتي قابل درمان اس��ت
و بعضي نياز به روشهاي تش��خيصي و درماني
پيچيدهت��ر و پ��ر هزينهت��ري دارن��د .یکی از
آس��یب های مرب��وط به ای��ن دوران نوجوان،
بیماری "اسگود ش�لاتر" می باشد  .آفتاب یزد با
توجه ب��ه اهمیت موضوع در این ب��اره با دکتر
امی��ن م��رادی ،عضو هئی��ت مدی��ره انجمن
جراحی زانو،آرتروسکپی و آسیب های ورزشی
و متخصص ارتوپدی گفت و گو کرده است .
وی در ای��ن ب��اره می گوید  :بیماری اس��گود
ش�لاتر ،یک��ی از عل��ل درد ش��ایع زان��و در
ورزش��کاران نوجوان اس��ت .مبتالی��ان به این
بیماری اغلب از درد جلو و پایین زانو ش��کایت
می کنند و قس��مت باالی اس��تخوان درش��ت
نی ساق در لمس حساس می شود.
دکتر مرادی ادامه داد  :بیماری "اسگود شالتر"
در نوجوانان در فاز جهش رشد یعنی در سنین
ح��دود  12ال��ی  15س��الگی رخ م��ی دهد و
می تواند یک طرفه یا دوطرفه باشد.
ای��ن عض��و هئی��ت مدی��ره انجم��ن جراحی
زانو،آرتروس��کپی و آسیب های ورزشی با بیان
این نکته که "علت بیماری اسگود شالتر دقیقا
مش��خص نیست" ،خاطرنش��ان کرد  :احتماال
انقباض مکرر عضله چهار سر و اعمال کشش عضالنی

س��وپرفودهای پاییزی خواص بی ش��ماری برای
حفظ سالمت ش��ما در این فصل دارند .اصطالح
س��وپرفود برای غذاهایی اس��تفاده می ش��ود که
سرشار از مواد مغذی ضروری جهت افزایش انرژی
هستند و برای مبارزه با بیماری و بهبود خلق و خو
نیز موثرند .به گزارش سالمت نیوز  ،سوپرفودها از
بیماری های مزمن جلوگیری می کنند ،بینایی را
بهبود بخش��یده و حتی حضور ذهن شما را بهتر
می کنند .آنها را بشناسید و در رژیم غذایی خود
بگنجانید:
تره فرنگی

اکث��ر م��ا م��ی دانیم که
مصرف س��یر و پیاز منجر
ب��ه پیش��گیری از ابتال به
بیماری های قلبی می شود و آنهم به دلیل این که
پلی فنول موجود در آنها از رگ های خونی در برابر
آس��یب اکسیداتیو محافظت می کند .تره فرنگی
نیز از خانواده پیاز اس��ت که سرش��ار از ویتامین
کا بوده و مصرف آن خاصیت ضد س��رطانی دارد.
ضمن این که سالمت اس��تخوان ها را نیز بهبود
می بخشد.
روی موج��ود در این س��بزی منجر ب��ه افزایش

شنا چه فوایدی دارد؟

شنا یکی از ورزشهای محبوب در دنیاست .به
گزارش ایس��نا ،بر خالف ورزشهای دیگر ،شنا
ابت��دا برای امنیت و پس برای اهداف ورزش��ی
و رقابت آموزش داده میشود.ش��نا ،هماهنگی
اعضای ب��دن را باال میبرد و ش��رایط فیزیکی
ب��دن را بهب��ود میبخش��د.مربیان ش��نا برای
آماده کردن شناگران برنامههای تمرینی دارند،
این برنامهها کارایی ورزشکاران را به باالترین سطح
میرس��انند ،سطح آمادگی فیزیکی آنها را باال
میبرند و شناگران را تشویق میکنند تا رویکرد
مثبتی نس��بت ب��ه موفقیتهای خود داش��ته
باشند.ش��نا برای آرام کردن بدن مناسب است
و میتوان پس از س��اعتها کار به آن پرداخت.
شنا ورزشی است که نسبت به ورزشهای دیگر
کمتر آسیب دیدگی به وجود میآورد نمونههای
کم��ردرد ،شکس��تگی و ضرب��ات وارده در این
ش ماهیچهه��ای
ورزش کمت��ر اس��ت.این ورز 
ب��دن را ورزیده میکند .ای��ن ورزش برای قلب
و عروق بسیار مفید اس��ت .با انجام نیم ساعت
شنا میتوان به میزان  ۲۶۰کالری انرژی سوزاند.
انجام  ۲تا  ۳نوبت ش��نا در هفته همراه با رژیم
غذایی میتواند به کاهش وزن کمک کند.ش��نا
برای ریههای بسیار مفید است و دستگاه تنفس
را کنترل میکند.باید اش��اره کرد که انجام شنا
برای همه امکانپذیر اس��ت و حتی کسانی که
معلولیت دارند میتوانند آن را انجام دهند.

ابتالی این افراد به بیماری پارکینسون دوچندان
می شود.اس��تاد دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار
داش��ت :افرادی که دچار اس��ترس زیاد می شوند
به مرور زمان لرزش دس��ت ه��ا در آنها به وجود
م��ی آی��د و در واقع ب��ه اختالل حرکت��ی منجر
م��ی ش��ود.وی ،کمبود خواب ،اختالل ش��ناختی و مش��کالت
ادراری را از دیگ��ر عوارض ابتال به پارکینس��ون بیان و تصریح
ک��رد :این بیماری درمان قطعی ن��دارد و بی توجهی به درمان

می تواند به فلج و حتی مرگ منجر شود.کریمی گفت :مصرف
غذاهای حاوی مقادیر باالی چربیهای اش��باع نش��ده ،کمبود
اس��یدفولیک و ویتامین  Dو  ،B12دیابت ،استفاده از آب چاه
در بروز پارکینس��ون موثر است و ورزش می تواند باعث کاهش
اس��ترس و پیش��گیری از بروز این بیماری و تش��دید آن شود.
مطالعات نشان می دهد که در  25سال آینده تعداد افراد مبتال
به پارکینس��ون از  4.3میلیون نفر به  9میلیون نفر در سراس��ر
جهان خواهد رسید.

آفتاب یزد در گفت وگو با عضو هیئت مدیره انجمن جراحی زانو ،آرتروسکپی وآسیبهای ورزشی بررسی کرد

کلمبروکلی

نکته

استرس ،پارکینسون را  2برابر تشدید می کند

عالیم بیماری اسگود شالتر معموال در
پایان دوره بلوغ و با پایان یافتن رشد
قدی نوجوان به طور خودبه خودی از
بین م��ی رود.به ن��درت درد زیر زانو
در بعضی از مبتالی��ان به این بیماری
ممکن اس��ت حت��ی بع��د از بلوغ هم
باقی بماند

بیماری اسگود شالتر ،بیشتر در پسران
نوجوان دیده می ش��ود بخصوص در
آنهای��ی که اضاف��ه وزن دارن��د و در
ورزش هایی مثل فوتبال ،بس��کتبال و
ژیمناستیک شرکت می کنند
نوجوانان مبتال به بیماری اسگود شالتر
با درد جلو زانو مراجعه می کنند که با
دویدن و فعالیت بدتر و با اس��تراحت
بهتر میش��ود .این درد ممکن اس��ت
باعث لنگش فرد موقع راه رفتن شود.
نشس��تن به حالت دو زانو باعث فشار
مس��تقیم زمین روی برجس��تگی زیر
کشکک می شود
از طریق زردپی کشش��ک در نوجوانان در حال
رش��د باعث افزایش استخوان سازی در قسمت

سوپرفودهای پاییزی را از همین حاال به رژیم تان اضافه کنید
ت��وان دفاع��ی ب��دن در
برابر بیم��اری هایی مانند
س��رماخوردگی و آنفلوآنزا
می ش��ود .فیب��ر موجود
در کلم بروکلی همچنین
ب��رای حفظ س�لامت دس��تگاه گ��وارش مفید
است.
شلغم

شلغم ازجمله ريشههاي
خوراكي س��بزيجات است
كه ميتوان��د در روزهاي
پاييزي جانشين مناسبي
براي تربچه و كلم باش��د .ش��لغم منب��ع عالي از
ويتامينهاي آ و کا و همچنين اسيدفوليك است
ي تواني��د از رازيانه،
و ب��راي طع��م دادن به آن م 
خرده نان و شكر قهوهاي استفاده كنيد.
گریپ فروت

گريپف��روت بي��ش از  ۷۵درص��د ويتامين ث
موردني��از بدن را تامين ميكن��د و منبع غني از
ليكوپن اس��ت .اين رنگدانهه��اي قرمزرنگ براي
جلوگيري از س��رطان نقش بس��يار مهمي دارند،

تاثیر گروه خونی در بروز بیماری های قلبی
یک متخصص قلب و عروق در بیستمین کنگره
بین المللی تازه های قلب و عروق ایران درباره
ش��ایع ترین بیماری یا عارضه قلبی در کشور،
گفت :ش��ایع تری��ن بیماری قلب��ی یا عارضه
قلبی ،س��ندرم های حاد کرونری است که به
عل��ت وج��ود پالک ک��ه روی آن لخته خون
می نشیند در داخل رگ های قلبی اتفاق می
افتد که اگر این عارضه موجب بس��ته ش��دن
کامل رگ های قلبی ش��ود ،منجر به س��کته
ح��اد قلبی می ش��ود .در این م��وارد وضیعت
بیمار بس��یار وخیم اس��ت و باید بالفاصله به
بیمارستان منتقل و با آنژیوپالستی رگ های
قلبی را باز و بیمار را نجات داد.
به گ��زارش مهر ،دکتر مریم مهرپویا افزود :در
مواردی نیز سندرم های حاد کرونری موجب
بسته ش��دن تمام رگ ها نمی ش��ود اما یک
وضعی��ت بحران��ی برای قلب ایجاد می ش��ود
ک��ه در این موارد نیز اگ��ر به موقع بیمار را به
بیمارس��تان انتقال ندهیم ممکن اس��ت بیمار
جان خود را از دست بدهد.
عض��و کمیت��ه علم��ی بیس��تمین کنگ��ره
بی��ن المللی تازه ه��ای قلب و ع��روق درباره
ریس��ک فاکتورهای بروز ای��ن بیماری ،یادآور
شد :دیابت ،فش��ار خون باال ،چربی خون باال
و س��یگار مهم ترین ریس��ک فاکتورهای بروز
این بیماری هستند.مهرپویا با تأکید براینکه"

باالی استخوان درشت نی می شود .
ایشان اضافه کرد:بیماری اسگود شالتر ،بیشتر
در پس��ران نوجوان دیده می شود بخصوص در
آنهایی که اضاف��ه وزن دارند و در ورزش هایی
مثل فوتبال ،بس��کتبال و ژیمناس��تیک شرکت
می کنند.
دکتر م��رادی عنوان کرد  :نوجوان��ان مبتال به
بیماری اس��گود ش�لاتر با درد جلو زانو مراجعه
م��ی کنند ک��ه با دوی��دن و فعالی��ت بدتر و با
استراحت بهتر میش��ود .این درد ممکن است
باعث لنگش فرد موقع راه رفتن ش��ود .نشستن
به حالت دو زانو باعث فش��ار مس��تقیم زمین
روی برجستگی زیر کشکک می شود.
ای��ن متخصص ارتوپدی ،با بی��ان این نکته که
"برای تشخیص بیماری اس��گود شالتر معموال
رادیوگرافی نیمرخ زانو کافی است" ،اظهار کرد:
جهت درمان بیماری اسگود شالتر ،اولین اقدام
متوقف کردن فعالیت شدید بدنی و ورزش های

افراد با کنترل و اجتناب از ریس��ک فاکتورها
به میزان قابل توجه��ی می توانند از بروز این
بیم��اری یا عارض��ه قلبی خ��ودداری کنند"،
یادآور شد :افراد می توانند از بروز این ریسک
فاکتوره��ا با رعای��ت الگوی غذای��ی ،افزایش
تح��رک و اصالح س��بک زندگی پیش��گیری
کنن��د اما اگ��ر در مواردی به ه��ر یک از این
ریسک فاکتورها مبتال شدند توصیه می شود
ب��ا اداره موثر بیم��اری مانع از ب��روز عوارض
قلبی شوند.
وی تصری��ح ک��رد :وزارت بهداش��ت ب��ا
تاس��یس کلینیک های پیش��گیری توانسته در
آگاه سازی مردم ،کاهش بروز ریسک فاکتورها
و در نتیج��ه کاهش بروز بیم��اری های قلبی
نق��ش موثری ایف��ا کند.اس��تادیار دانش��گاه
علوم پزش��کی دانش��گاه تهران درب��اره تاثیر
گ��روه خون��ی در ب��روز بیماری ه��ای قلبی،
گفت :مطالعات بس��یاری در این زمینه انجام
شده اس��ت اما نیاز به انجام مطالعات بسیاری
است بنابراین نمی توانیم در حال حاضر تاثیر
گروه خونی را در بروز بیماری های قلبی موثر
بدانیم البته ش��اید این مس��ئله در سال های
آینده برای ما بیش��تر روش��ن شود.بیستمین
کنگ��ره بین الملل��ی تازه های قل��ب و عروق
تا تاریخ بیس��ت و س��وم ش��هریورماه در حال
برگزاری است.

همچني��ن در اي��ن ميوه
مقدار زيادي پكتين وجود
دارد ك��ه ميتواند موجب
كاه��ش كلس��ترول بدن
ش��ود .اگ��ر به خ��وردن
ميو ه هاي ترشمزه عالقهمند هستيد ،ميتوانيد از
نوشيدن يك ليوان آب گريپفروت كه سرشار از
آنتياكسيدان است لذت ببريد و اگر ترش بودن
آب اين ميوه براي شما چندان لذتبخش نيست،
ميتوانيد آن را همراه با انواع مغزها و خش��كبار
مصرف كنيد.
بادمجان

" ناسونین" "،آنتوسیانین"
موجود در پوست بادمجان
اس��ت که مش��خص شده
س��لول های مغز را در برابر اس��ترس اکسیداتیو
محافظت می کند .عالوه بر این ،اسید کلروژنیک
موج��ود در بادمج��ان ،خ��واص ض��د س��رطان،
ضد ویروسی و کاهنده کلسترول دارد.
کدو حلوایی

این گی��اه مزایای تغذی��ه ای بیش��ماری دارد.

ان��دام تحتانی به مدت چندین ماه اس��ت.بهتر
اس��ت ورزش های س��نگین تا زمان بلوغ کامل
و بسته شدن صفحات رشد به تعویق بیفتد.
وی اف��زود  :اس��تفاده از گرم��ای موضع��ی و
داروهای ضد التهاب و نیز بس��تن زانوبند سبک
یا باندکش��ی میتوان��د درد را در بیماران مبتال
به اس��گود ش�لاتر کاهش ده��د .آب درمانی و
فیزیوتراپی به صورت انجام نرمش های کششی
عضالت چهارسر و هامسترینگ نیز ممکن است
مفید باشد.
ای��ن عض��و هیئ��ت مدی��ره انجم��ن جراحی
زانو،آرتروس��کپی و آس��یب های ورزشی ایران
ادام��ه داد :در مواردی ک��ه درد زانوی بیماران
مبتال به اس��گود شالتر ،بسیار ش��دید است یا
بیمار در جهت کاهش فعالیت همکاری الزم را
ندارد  ،پزش��ک معالج ممکن است با گچ گیری
اندام تحتانی،زانوی بیم��ار را مدتی بی حرکت
کند.
دکتر مرادی یادآور ش��د :در معاینه افراد مبتال
به بیماری اس��گود شالتر ،برجس��تگی زیر زانو
همچن��ان بزرگت��ر از حالت ع��ادی و دردناک
اس��ت که در صورت تداوم درد زانو بعد از بلوغ
ممکن اس��ت بنا بر تشخیص پزشک متخصص
بیمار نیاز به جراحی پیدا کند.
وی در پایان گفت  :عالیم بیماری اسگود شالتر
معم��وال در پای��ان دوره بلوغ و ب��ا پایان یافتن
رشد قدی نوجوان به طور خودبه خودی از بین
م��ی رود.به ن��درت درد زیر زان��و در بعضی از
مبتالیان به این بیماری ممکن اس��ت حتی بعد
از بلوغ هم باقی بماند.
ک��دو حلوایی سرش��ار از
بتاکاروتن است که در بدن
تبدی��ل ب��ه ویتامی��ن آ
م��ی ش��ود و در حف��ظ
سالمت پوس��ت ،چشم و
استخوان ها بسیار موثر است .مصرف کدو حلوایی
منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و آن
هم به دلیل وجود ویتامین ث و فیبر موجود در آن.
انار

مطالعات نش��ان داده اند
که مصرف ان��ار می تواند
منجر ب��ه جلوگی��ری از
آسیب های گردش خون
با کاهش تجمع چربی های مضر در عروق ش��ود.
در واقع مصرف منظم انار با س�لامت قلب ارتباط
دارد.
قره قاط

ای��ن می��وه سرش��ار از
آنتوس��یانین ه��ا ب��رای
کاه��ش الته��اب در بدن
اس��ت .مصرف قره قاط س�لامت مثان��ه را بهبود
می بخش��د و سدی است در برابر ابتال به سرطان
سینه ،روده بزرگ ،سرطان ریه ،سرطان پروستات.

چهکربوهیدراتهاییبخوریم؟
به گزارش ایس��نا ،کربوهیدراتها ،چربیها و
پروتئینها سه گروه غذایی هستند که عناصر
اصل��ی در ه��ر نوع رژی��م غذایی را تش��کیل
میدهند .کربوهیدراتها هم به نوبه خود انواع
مختلفی دارند و ضروری است که برای دنبال
کردن یک رژیم غذایی مناس��ب آگاهی کافی
نسبت به تفاوت بین آنها وجود داشته باشد.
کربوهیدراته��ا یکی از مناب��ع اصلی غذایی
برای تامین انرژی هس��تند و بخش اصلی یک
رژیم غذایی س��الم به حس��اب میآیند .انواع
مختل��ف کربوهیدراته��ا به واس��طه تاثیری
ک��ه روی س�لامتی دارند با یکدیگ��ر متفاوت
هس��تند .فیبر ،نشاس��ته و قن��د کربوهیدرات
محس��وب میش��وند و ای��ن گ��روه غذایی به
دو دس��ته کربوهیدراتهای س��اده و پیچیده
تقسیم میش��وند.همچنین مونوس��اکاریدها،
دیساکاریدها و پلیساکاریدها سه گروه اصلی
کربوهیدراته��ا هس��تند.خوراکیهای حاوی
کربوهیدراته��ای پیچیده نس��بت ب��ه مواد
غذایی حاوی کربوهیدراتهای ساده مغذیتر
هس��تند .خوراکیهای سبوسدار و سبزیجات
نمونههای��ی از کربوهیدراته��ای پیچی��ده
هستند .شربت ذرت و کلوچه از خوراکیهای
حاوی کربوهیدرات س��اده به حساب میآیند.
بس��یاری از افراد ترجی��ح میدهند رژیمهای
غذایی با میزان کربوهی��درات پایین را دنبال

ک��رده ی��ا کربوهیدراتها را به ط��ور کامل از
برنام��ه غذایی حذف کنن��د .هرچند تا زمانی
که پزش��ک به دالیل خاصی رژیم غذایی فاقد
کربوهی��درات را به ف��رد توصیه نکرده ،حذف
کام��ل آن ایده خوبی نیس��ت و میتواند برای
س�لامتی مض��ر باشد.کارشناس��ان س�لامت
ب��ه افراد توصی��ه میکنن��د کربوهیدراتهای
س��اده را با گزینههای دیگ��ر جایگزین کنند.
ب��ه طور مثال ،جایگزین��ی آبمیوه صنعتی با
آبمیوه طبیع��ی یا جایگزینی نان س��فید با
نانهای س��بوسدار .در رژی��م غذایی متوازن
بای��د کربوهیدراته��ای طبیع��ی ،پیچی��ده
و غیرف��رآوری گنجان��ده ش��ود ک��ه این نوع
برنامه غذایی سرش��ار از مواد مغذی همچون
سبزیجات ،خش��کبار ،حبوبات و خوراکیهای
سبوسدار است.

