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

زندگی

افزایش  6درصدی آمار ساالنه مبتالیان به سرطان سینه در کشور

ت علمی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان
عضو هیئ 
اینکه ساالنه شش درصد به آمار مبتالیان سرطان سینه در کشور اضافه میشود ،گفت:
هر سال  10هزار و  500نفر از زنان به این بیماری مبتال میشوند که شیب باالیی در ابتال به
سرطان سینه در کشور است .به گزارش ایرنا  ،دکتر محمد هادی زاده افزود :این بیماری
در ایران و جهان شایعترین سرطان در زنان است.

محقق��ان با بررس��ی اثر  15متغی��ر ژنتیکی موثر بر
افزای��ش خطر چاقی کودکان ت�لاش کردند تا عامل
ژنتیکی پش��ت پرده چاقی در کودکان را شناس��ایی
کنند و نش��ان دادند داش��تن یا نداش��تن اس��تعداد
ژنتیکی ب��رای افزایش وزن ،تاثیری بر تغییرات وزن
ناش��ی از تغییر سبک زندگی ندارد .به گزارش ایرنا  ،به عبارت
دیگ��ر تفاوت های ژنتیکی متداول ق��ادر به پیش بینی کاهش
یا افزایش وزن افراد در اثر تغییر س��بک زندگی در بزرگس��الی

بهبود چاقی ژنتیکی کودکان با تغییر سبک زندگی

نیستند .در این تحقیقات  754کودک و بزرگسال
دارای اضاف��ه وزن با میانگین س��نی  11.6س��ال
مورد بررس��ی قرار گرفتند و نقش��ه ژنتیکی تمام
این افراد تهیه ش��د و محققان میزان خطر ابتال به
چاقی ژنتیکی را در طول خردس��الی بر اساس 15
متغیر ژنتیکی محاس��به کردند .تمام داوطلبان دارای یک یا دو
متغیر ژنتیکی موثر بر افزایش خطر چاقی در خردس��الی بودند.
به منظور بررس��ی اثرگذاری ای��ن متغیرهای ژنتیکی بر کاهش

وزن داوطلبان از آن ها خواس��ته ش��د در یک ب��ازه زمانی  6تا
 24ماه��ه تغییراتی را در س��بک زندگی خود ایجاد کنند .پس
از این دوره مش��خص شد تغییر در سبک زندگی افراد صرفنظر
از استعداد ژنتیکی آن ها برای چاقی ،بر کاهش وزن داوطلبان
اثرگذار اس��ت .نتایج این تحقیق��ات از آن جهت دارای اهمیت
اس��ت که نشان می دهد صرفنظر از دارا بودن استعداد ژنتیکی
چاقی می توان با تغییر س��بک زندگی اضافه وزن را از بین برد
و به سالمت جسمی رسید.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران بررسی کرد

درباره جراحی زیبایی شکم چه می دانید؟

آفتاب ی�زد – محبوبه مظف�ری  :تحقیقات و
مطالعات گسترده در جوامع پیشرفته نشان داده
اس��ت که بی��ش از نود درصد اف��راد از مرد و زن
از وضعی��ت ظاهری اندام خود راضی نیس��تند و
معتقدن��د باید تغییراتی در بدن آنها چه از طریق
رژیم غذایی و ی��ا ورزش و جراحی صورت گیرد.
اولین عمل های جراحی زیبایی ش��کم در اواخر
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم به انجام رسید
و ای��ن عمل های جراحی ک��ه معموال با جراحی
فتق ناف صورت می گرفت قس��متی از پوست و
چربی پایین شکم را به صورت قاچ هندوانه در می
آوردند و پوس��ت دو ط��رف را به هم می دوختند
ولی با گذر زمان و پیشرفت علم راه های متفاوتی
وجود دارد که افراد به خواسته های خود برسند.
ب��ا توجه به اهمی��ت موضوع آفتاب ی��زد در این
ب��اره با دکتر حامد باطنی ،فوق تخصص جراحی
پالستیک و نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک
و زیبایی ایران گفت و گو کرده است .
وی در ای��ن باره می گوید :عمل جراحی کوچک
> اف��رادی که م��ی خواهند عمل
جراحی ش��کم را انجام دهند باید
برخی نکات را مدنظر قرار دهند از
جمله اینکه در مورد بیماران کاهش
وزن ی��ا زیبایی کدام هدف اولویت
اس��ت ،چنانچه ه��دف تنها کاهش
وزن باش��د بای��د گفت نی��ازی به
انجام کالس��یک جراح��ی زیبایی
نم��ی باش��د و فرد با اص�لاح نحوه
زندگ��ی از قبی��ل رژی��م غذایی و
ورزش و ب��ا کم��ک جراحیه��ای
کاهنده وزن مانند جراحی کوچک
کردن مع��ده میتواند وزن خود را
کاهش دهد

> در روش جراحیه��ای بس��ته
ش��کم غالبا به کمک دستگاههایی
باف��ت چربی از طریق س��وراخهای
ایجاد ش��ده روی پوست به بیرون
کشیده میشود
کردن ش��کم یکی ازعملهای پرطرفدار و نسبتا
ش��ایع در حال حاضر است که و در این مورد باید
به نکاتی توجه داشت تا سالمتی فرد دچار مشکل
نشود .
دکت��ر باطنی ادامه داد  :اف��رادی که می خواهند
عم��ل جراحی ش��کم را انجام دهن��د باید برخی
نکات را مدنظر قرار دهند از جمله اینکه در مورد
بیماران کاهش وزن یا زیبایی کدام هدف اولویت
اس��ت ،چنانچه هدف تنها کاهش وزن باشد باید
گف��ت نیازی به انجام کالس��یک جراحی زیبایی
نمی باش��د و فرد با اص�لاح نحوه زندگی از قبیل
رژی��م غذای��ی و ورزش و با کم��ک جراحیهای
کاهنده وزن مانن��د جراحی کوچک کردن معده
میتواند وزن خود را کاهش دهد.
این فوق تخصص جراحی پالستیک افزود :چنانچه
ه��دف بیم��ار از جراحی زیبایی ش��کم عالوه بر
کاهش وزن ،زیباسازی و تراش پیکر نیز باشد الزم

اس��ت که اعمال جراحی پالستیک صورت گیرد
که در این صورت تصمیم گیری اساسی براساس
ش��رایط پوست بیمار و مقدار چربی و مشخصات
فردی توسط پزشک متخصص انجام میشود.
وی عن��وان کرد  :به طور کلی دو دس��ته جراحی
زیباس��ازی ش��کم انجام می ش��ود؛ جراحیهای
زیباس��ازی شکم از نوع بسته مانند لیپوساکشن
و دیگری جراحی از نوع باز مانند ابدومینوپالستی،
قابل اس��تفاده هس��تند ،انتخاب هر ی��ک از این
روشه��ا ب��رای ف��رد مراجع��ه کننده براس��اس
معیارهای علمی و موازین تکنیکی صحیح صورت
نگیرد ،بیمار از انجام جراحی نفعی نخواهد برد.
دکتر باطنی خاطرنشان کرد :در روش جراحیهای
بسته ش��کم غالبا به کمک دس��تگاههایی بافت
چرب��ی از طریق س��وراخهای ایجاد ش��ده روی
پوست به بیرون کشیده میشود که در میان مردم
مجموعهای از اس��امی درس��ت یا نادرست شامل
لیپوساکشن ،لیپولیز ،لیپوماتیک و ...برای اینگونه
اعمال به کار میرود که باید گفت این روشها در
صورت اجرای صحیح و توسط فرد آموزش دیده
معموال کم خطر و دارای نتایج راضی کننده برای
بیمار هستند.
نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی
ای��ران اضاف��ه کرد  :جه��ت انج��ام عملهای باز
ش��کم به وسیله برشهای پوستی به دیواره شکم
دسترس��ی حاصل م��ی گردد و پ��س از کوچک
کردن دیواره ش��کم مقدار اضافی پوست و چربی
برداشته میشود ،این عمل نیز دارای انواع متنوع
در روشهای گوناگونی هس��تند که باید برای هر
بیمار مناسب ترین روش توسط پزشکان آموزش
دیده یافته و اجرا شود.
وی خاطرنش��ان کرد  :کلیه اعمال جراحی شکم
بس��یار حس��اس و دقیق ب��وده و الزم اس��ت در
یک اتاق عمل مجهز  ،مناس��ب و کامال اس��تریل
انجام پذیرد اما متاس��فانه اخیرا کلیپی در فضای
مجازی منتشر گردیده که فرد غیرمجاز به صورت
زیرزمینی ،در محیط آلوده مشغول انجام جراحی
باز ش��کم اس��ت که باید گفت این گونه اعمال از
مصادیق به مخاطره انداخت��ن جان بیمار بوده و
الزم اس��ت همه هموطنان در ای��ن مورد آگاهی
کافی داشته باشند.
دکتر باطنی افزود  :شایس��ته اس��ت جهت انجام
اعم��ال جراحی ش��کم ب��رای کس��ب آگاهی و
انتخاب پزشک به جای اعتماد به تبلیغات فردی
و ادعاهای نادرست فردی ،افراد به مراجع قانونی
از قبیل س��ایت نظام پزشکی ،وب سایت انجمن
جراحان پالستیک و زیبایی ایران و سایت وزارت
بهداش��ت مراجعه نمایند بدین خاطر که در این
منابع اس��امی پزش��کان مجاز برای جراحیهای
زیبایی ذکر شده است.
نایب رئیس انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی
ای��ران در پایان گفت  :افراد باید بدانند که جبران
عوارض جراحیهای غیر مجاز زیبایی شکم بسیار
مش��کل و گاهی غیر ممکن اس��ت ل��ذا توصیه
میش��ود کلیه بیماران عزیز قب��ل از مبادرت به
جراحی زیبایی ،شناخت دقیقی از فرد اجرا کننده
عمل و نیز مکانی که عمل در آن صورت میپذیرد
کسب نمایند تا سالمتی آنها به مخاطره نیفتد.

نکته

عالئم ابتال و راه های درمان سینوزیت
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی بینی و سینوس،
گفت :س��ینوزیت بر اساس طول مدت بیماری به
سه دسته حاد ،تحت حاد و مزمن تقسیم میشود.
به گزارش مهر ،علی گلجانیان تبریزی ،سینوزیت
را نوعی التهاب در فضای سینوسها برشمرد که
به دالیل متعددی نظی��ر عوامل عفونی یا عوامل
آزاردهنده (مواد شیمیایی و آلرژنها) ممکن است،
ایجاد ش��ود .این استادیار دانش��گاه اظهار داشت:
س��ینوزیت حاد کمتر از  ۲۱روز طول میکشد و
م��وارد تحت حاد بیماری بین  ۲۱روز تا س��ه ماه
به طول میانجامد و س��ینوزیت مزمن نیز بیش
از س��ه ماه طول میکش��د.گلجانیان با اش��اره به
دالی��ل اصلی ایج��اد کننده س��ینوزیتها گفت:
س��ینوزیتهای عفونی ممکن است ویروسی ویا
باکتریال باش��ند؛ س��ینوزیت ویروسی معموال به
دنبال یک س��رماخوردگی عادی ایجاد میشود،
ی که س��ینوزیت باکتری��ال به دنبال یک
در حال 
س��ینوزیت ویروس��ی بروز میکند و س��ینوزیت
قارچی نیز اغلب در افراد مبتال به نقص سیس��تم
ایمنی نظیر مبتالیان به سرطان مشاهده میشود.
این اس��تادیار دانش��گاه برخورد با عوامل محرکه
نظی��ر مواد ش��یمیایی ی��ا آلرژنها نی��ز از دیگر
عوامل ایجادکننده سینوزیتها را از دیگر عوامل
محرک س��ینوزیت برش��مرد .به گفته گلجانیان،
اغلب مبتالیان به س��ینوزیت با احساس درد در
ناحیه پیش��انی یا صورت مراجع��ه میکنند ،اما
باید توجه داش��ت که هر دردی در ناحیه پیشانی
و صورت بیانگر س��ینوزیت نیس��ت .وی ،کاهش
حس بویای ،احس��اس گرفتگی بینی ،ترشحات
سبزرنگ بینی (ترشحات سفید یا زرد رنگ بیانگر
عفونت نیست) ،تب باالی  ۳۸.۵و احساس پری و
سنگینی صورت را از جمله عالئم اصلی سینوزیت
برش��مرد و درد گ��وش ،درد عمقی چش��م ،بوی
ب��د از بینی و درد دندانه��ا را از عالئم فرعی این
بیم��اری عنوان کرد .این متخصص گوش و حلق
و بینی تأکید کرد :سینوزیت با یک معاینه عادی

ل تشخیص است و برای
و گرفتن ش��ر ح حال قاب 
تشخیص تمامی موارد بیماری انجام تصویربرداری
ضرورت ندارد اما در افراد مبتال به سینوزیتهای
عفونی مکرر ،موارد عدم پاسخ به درمانهای قبلی
یا موارد دچار نقص سیس��تم ایمنی ممکن است
بنا به صالحدید پزش��ک نیاز به تصویربرداری یا
تهیه کشت از ترشحات باشد .وی درمورد درمان
این بیماری گفت :درمان براساس تشخیص توسط
پزش��ک انجام میش��ود و اگرعامل ایجاد کننده
عوامل محرک باشند ،رفع تماس با عامل محرک
مهمترین اصل دردرمان است که در بعضی موارد
این امر ممکن نیس��ت و باید از شستشوی مرتب
بینی ب��ا محلول نمکی و قطرهها و اس��پریهای
داخل بینی اس��تفاده ک��رد و داروهای مربوط به
آلرژی برحسب صالحدید پزشک میتواند در این
مورد تأثیر مثبت داشته باشد .گلجانیان در ادامه
افزود :در موارد عفونی نیز شستشوی حفره بینی
با س��رم نمکی حائز اهمیت اس��ت و همراه با آن
استفاده از آنتیبیوتیک مناسب تجویزی پزشک
ک کننده
ضرورت دارد؛ اس��تفاده از قطرههای کم 
احتق��ان بینی مانند نفازولین یا فنیل افرین فقط
با صالحدید پزش��ک و به مدت بسیار محدود ۳
تا  ۵روز توصیه میش��ود.وی تأکید کرد :معموال
 ۴۸س��اعت پس از ش��روع درمان شاهد کاهش
ت��ب و بهبود عالئم بیمار خواهیم ب��ود و در غیر
این صورت بیمار باید مجددا به پزش��ک مراجعه
کند.وی با اشاره به عوارض این بیماری گفت :در
گروه سنی زیر  ۲س��ال عوارض چشمی و مغزی
سینوزیت ش��یوع بسیار بیش��تری دارد ،ازجمله
گسترش عفونت به داخل چشم و آسیب به عصب
بینایی و عضالت چش��م اس��ت و عوارض داخلی
همچون مننژیت و آبسهها یا عفونتهای مختلف
داخ��ل مغز اس��ت .بنابراین در صورت مش��اهده
قرم��زی و تورم در قس��مت داخلی پلک تحتانی
چش��مهای فرد مراجعه سریع به مرکز پزشکی و
درمانی توصیه میشود.

زنجبیل

اززمانهای قدیم ریش ه زنجبیل برای درمان بیماریها استفاده شدهاست و قدرتمند ،ضد سرطان
و از بین برنده تومور است و آنهم به خاطرچهارترکیب موجود در آن از قبیل جینجرول ،پارادول،
ش��وگائول و زرومبون .مصرف آن منجر به کاهش خطرابتال به سرطان سینه ،روده بزرگ ،معده،
کبد ،پروستات وپوست می شود.

گیاه دم اسبی

دم اسب گیاهی است که از  ۲۷۰میلیون سال پیش در روی زمین وجود داشته است و به عنوان
گیاه دارویی دراروپا و چین به کار رفته اس��ت  .بنا بر مطالعات انجام ش��ده توسط محققان  ،گیاه
دم اسبی از تکثیر سلول های سرطانی پیشگیری می کند .مصرف گیاه دم اسبی از سرطان غدد
لنفاوی و سرطان خون پیشگیری می کند.

تاثیرشگفتانگیزششگیاهدرمبارزهباسرطان
شیرین بیان

جعفری

ش��یرین بیان گیاهی اس��ت چند س��اله و
دارای س��اقه ای به طول ی��ک متر که در
نواحی معتدل تا ارتفاع دو متر می رس��د و
دارای خواص بسیاری است  ".گالبریدین"
موجود در ریش��ه ش��یرین بیان ،منجر به
پیشگیری از ابتال به سرطان کبد می شود.
این ترکیب "،گالبریدین" قادر به پیشگیری
از سرطان های سینه و گوارش نیز هست.

یکی از سبزی هایی که فواید بسیار زیادی
دارد جعفری اس��ت .مطالعات نش��ان داده
که جعفری به عنوان یک آنتی اکس��یدان
عم��ل می کند و رادیکال های آزاد را نابود
می س��ازد ،از دی ان آ در برابر آسیبی که
می تواند به سرطان منجر شود ،محافظت
میکندوهمچنینتکثیرومهاجرتسلولهای
سرطانی در بدن را مهار می نماید.

تقریبا همه س�لول های سرطانی رشد سریعی دارند اما درمان آن به نوع سرطان ،مرحله
بیماری و قسمتی از بدن که درگیر بیماری است ،ارتباط دارد ،برخی از انواع سرطان ها تنها
از طریق ش�یمی درمانی یا دارو درمان می شود ،در حالی که برخی از انواع آنها به جراحی،
پرتودرمانی ،شیمی درمانی یا هر دو نیاز پیدا می کند .به گزارش آوای سالمت ،در این زمینه
محققان روی گیاهان زیادی مطالعه و تاثیر آن ها را روی بهبود سرطان بررسی کرده اند:

قاصدک

دانش��مندان دریافت��ه اند که پس از گذش��ت  ۴۸س��اعت از مواجهه با عص��اره قاصدک  ،مرگ
س��لول های س��رطانی آغاز می شود و حتی روی سلول های سرطانی که در برابر شیمی درمانی
مقاوم بودند نیز تاثیرگذار بوده اس��ت .عصاره ریش��ه قاصدک نیز قادر به از بین بردن سلول های
سرطانی بدون سمیت برای سلول های سالم است.

عوارض «سندروم متابولیک» را بشناسید

سندروم متابولیک مجموعه ای
از اختالالتی اس��ت که ریس��ک
دیابت ،بیماری قلبی و سکته را در
افراد افزایش می دهد.به گزارش
مهر ،عالئم پرخطر ممکن است
شامل فشارخون باال ،گلوکز باال
خون در حالت ناشتا ،کلسترول
باال ،تری گلیسیرید باال و چاقی
ش��کمی باش��د .هر فردی که حداقل دارای سه
مورد از این پنج مورد باش��د مبتال به س��ندروم
متابولیک است.سندروم متابولیک معموال با اضافه
وزن ،عدم تحرک فیزیکی و افزایش سن مرتبط

عادت��ی که اغل��ب ایرانیها دارند این اس��ت که
تفالهها و ته ماندهه��ای غذایی را بدون توجه به
خواص��ش دور میریزند .توصیه میکنیم که این
 5تفاله غذای��ی را دور نریزید!به گزارش زندگی
آنالین ،عادتی که اغلب ایرانیها دارند این است
که تفالهه��ا و ته ماندههای غذایی را بدون توجه
به خواصش دور میریزند.اگر نمیدانید کدام ته
مانده غذایی مفید و با ارزش است با ما باشید.
>برگهایهویج

بیش��تر از خود هویج ،برگهایش پر از کلروفیل
هس��تند .این ماده به گیاه رنگدانه سبز میدهد.
کلروفیل منبعی غنی از منیزیم است و فشار خون
را تنظیم میکند و به قوی ش��دن استخوانها و
عضالت کمک میکند.پتاس��یم زی��ادی در آن
وجود دارد که فشار خون را کم میکند و سوخت
و س��از بدن را بهبود میدهد.همچنین از پوکی
استخوان پیش��گیری میکند.حتی یک تحقیق
ثابت کرده اس��ت که افرادی که در خطر بیماری
قلبی هس��تند افرادی هستند که پتاسیم بسیار
کمی دریافت میکنند.برگ هویج منبعی غنی از
ویتامین کا هم هس��ت که در خود هویج وجود
ندارد و برای سالمت استخوان بسیار مهم است.

است.مدیریت سندروم متابولیک
بیش��تر متک��ی ب��ر مداخالت
غیرداروی��ی در س��بک زندگی
اس��ت و محدودی��ت دریاف��ت
کالری و روزهداری درمانی که هر
دو جزء طبیعت درمانی هستند،
در ای��ن زمینه موثر اس��ت.یوگا
یک��ی دیگ��ر از روشهای موفق
برای مدیریت س��ندروم متابولیک اس��ت ،متون
باس��تانی یوگا ،این اختالل را شناس��ایی کرده و
ش��یوههای مناسبی را برای درمان و مدیریت آن
پیشنهاد کردهاند.

جوانه ش��بدر را دس��تكم نگيريد ،مصرف اين جوانه را اكثر پزشكان خیلی زیاد توصيه ميكنند.
این گیاه ترکیبی قدرتمند به نام" فورمونونتین" دارد به فایده آن ،کمک به مبارزه با سرطان سینه
است .به گفته دانشمندان این ترکیب قدرتمند از گسترش سلول های سرطانی و همچنین حمله
سرطان به سلول های سالم جلوگیری می کند.

افرادی که برای الغری به جای ساالد باید کباب بخورند

یک پژوهشگر طب سنتی گفت :رژیمهای غذایی
برای افراد با مزاج های مختلف باید متفاوت باشد
تا بتوانی��م به نتیجه مطلوب برس��یم.به گزارش
فارس،سید مهدی میر غضنفری ،افزود:افرادی که
چاق هس��تند و مزاج س��رد و تر دارند در صورت
مصرف س��االد بیش��تر برای الغر ش��دن ،چاق
میش��وند چراکه مصرف این مواد در افراد مزاج
سرد و تر باعث کاهش انرژی در آنها شده و مانع
از انجام تحرک و ورزش میشود.وی خاطر نشان
کرد :این افراد برای رژیم بیش��تر توصیه میشود
گوش��ت قرمز ،کب��اب و بادام مص��رف کنند و از
انج��ام ورزش و تحرک غفلت نکنند البته مراقب

تفاله هایی که نباید دور بریزید!

نحوه استفاده :از آنجائیکه
تراک��م باالی پتاس��یم در
برگه��ای هویج باعث تلخ
ش��دن آن شده است ،بهتر
است آن را خوب خرد کنید
و با چیزهای خوشمزه دیگر
مخلوط کنید.

برگه��ای رازیان��ه پ��ر از ویتامین ث هس��تند.
ویتامین ث برای ساختن کالژن در استخوانها،
غضروفها ،عضالت و رگهای خونی الزم اس��ت
و به جذب آهن کمک میکند.همچنین منبعی
غنی از پتاسیم هستند که باعث میشوند سدیم
از دستگاههای بدنمان خارج شود.نحوه استفاده:
این برگها که مزه ش��وید میدهند را میتوانید
ریز ریز کنید و داخل ساالد بریزید یا برای تزئین
ماهی به کار ببرید.

میکن��د ،زیاد خ��وش نام
نیست.ولی پوس��ت آن پر
از م��واد غذای��ی از جمل��ه
پتاسیم ،ویتامین ث ،آهن،
مس و فیبر است.پوس��ت
تنه��ا ی��ک س��یب زمینی
ح��اوی  18درص��د فیب��ر
الزم ب��رای شماس��ت.فیبر
زیاد موجب تنظیم گوارش
و کاهش ریس��ک ابتال به بیماری قلبی و دیابت
میشود.فیبر باعث میشود که بعد از وعده غذایی
به مدت طوالنیتری احس��اس پر بودن کنید .به
همین علت اس��ت که خانمهایی که فیبر روزانه
خ��ود را از  12گرم به  24گرم افزایش میدهند،
 90کالری کمت��ر در روز دریافت میکنند.نحوه
استفاده ،سیب زمینی با پوست را با کمی روغن
زیتون و نمک و فلفل برشته کنید.حتی میتوانید
به آنها گیاهان معطر و ادویه بیفزایید.

>پوست سیب زمینی

>پوست سیب

س��یب زمینی بخاط��ر افزایش وزنی ک��ه ایجاد

پوست سیب قرمز یا سبز سرشار از فیبر محلول

>برگ رازیانه

رمزگشاییدیاناینوزادانخطراترامشخصمیکند

محققان با استفاده از برنامه ای که نقشه ژن های
نوزادان را تهیه می کند توانستند خطر ابتال به انواع
بیماری های ارثی را شناسایی کنند.به گزارش ایرنا
در پروژه موس��وم ب��ه"  " BabySeqمش��خص
ش��د بیش از  9درصد از ن��وزادان حامل ژن هایی
هس��تند که آن ها را در دوران کودکی در معرض
خطر ابتال به بیماری های مختلف قرار می دهد.
این پروژه اولین پروژه تعیین توالی دی ان ای در
نوزادان اس��ت که به طور کامل خطر ابتال به انواع
بیم��اری های ژنتیکی را در نوزادان مورد مطاله و
بررسی قرار می دهد .در این پروژه ،محققان 128
نوزاد س��الم و  31نوزاد بیم��ار را به طور تصادفی
انتخاب و توالی دی ان ای آن ها را تعیین کردند.
از بی��ن این نوزادان  9.4درصد دارای جهش های

شبدر

ژنتیکی بودند که موجب افزایش ریسک بیماری ها
در دوران کودکی می شوند .برخی از این جهش های
ژنتیک��ی بر نحوه کارکرد قلب اثرگذار هس��تند و
با نظارت بر آن ها می توان مانع بروز بیماری های
قلبی ژنتیکی در کودکان ش��د .اجرای این پروژه
موجب شکل گیری پرسش هایی در ذهن والدین
نوزادان می ش��ود که ممکن اس��ت پاسخ آن ها
ناخوش��ایند باش��د .با وجود این دخالت والدین
م��ی تواند موجب حفظ جان و س�لامت نوزادان
شود .به همین علت محققان تصمیم گرفتند در
ص��ورت موافقت والدین اطالعات ژنتیکی نوزادان
را در اختیار آن ها نیز قرار دهند .با بررس��ی های
بیش��تر ،محققان توانس��تند همان جهش های
ژنتیکی را در مادران نوزادان نیز شناسایی کنند.

باش��ند افراط در این زمین��ه نیز صورت نگیرد تا
مش��کالت دیگر برایش��ان بروز یابد.وی در مورد
خواص بادام گفت:بادام اگر به همراه گالب و شکر
تهیه شود موجب لینت مزاج شده وبا عث تسهیل
دفع میشود در ضمن س��طح داخلی روده ها را
نیز صیقل میدهد؛ از این رو افرادی که یبوست
دارندنیز از مصرف آن نفع میبرند.میر غضنفری
بیان داشت :مصرف شیره بادام به افرادی که دچار
التهاب مثانه هس��تند به طوری که سوزش ادرار
دارن��د ولی هیچ عفونت یا میکروبی در دس��تگاه
ادراری آنه��ا وجود ندارد ،مصرف ب��ادام بهدلیل
خاصیت ترمیم کنندگی آن توصیه میشود.

و کوئرسیتین است که میزان کلسترول را کاهش
میدهد".کوئرس��یتین" خ��واص ضدالتهاب��ی و
آنتی اکسیدانی دارد.ولی از آنجائیکه بقایای آفت
کشها در پوست میوه جمع شدهاند ،سعی کنید
سیب ارگانیک بخرید.نحوه استفاده ،پوست سیب
را داخل مخلوط ک��ن بریزید و با آبمیوهها دیگر
مخل��وط کنید .یا آن را ریز ریز کنید و با س��وپ
صبحانه میل کنید.گرمای س��وپ پوس��ت میوه
را ش��ل میکند و ب��ه آن طعم متفاوتی میدهد.
اگر از آبمیوه خوشتان میآید ،پوست سیب را با
هوی��ج و زنجبیل مخلوط کنید و آبش را بگیرید
و بنوشید.
>ساقههای چغندر

پژوهشی نش��ان میدهد که س��اقههای چغندر
سوئیسی سرشار از آمینواسید گلوتامین هستند
و دستگاه ایمنی بدن را تقویت میکنند و توانایی
بدن را ب��رای بهبودی پ��س از جراحت افزایش
میدهند.همچنین منبعی غنی از فیبر هستند.
همچنین هر رنگ آن نش��انه آرای��ه متفاوتی از
مواد غذایی گیاهی است و نوع خاصی از مزایای
س�لامتی را دارد.نحوه استفاده ،خوب آن را خرد
کنید و با برگهای چغندر تفت دهید.

درد گردن پیامد استفاده نادرست از رایانه

اغل��ب هنگام کار کردن ب��ا رایانه بدن برای مدت
زمان طوالنی در یک وضعیت ثابت باقی میماند،
س��ر به پایین خم ش��ده و چش��مها بیش از حد
معمول ب��ه مانیتور نزدیک میش��وند.به گزارش
ایس��نا ،گروهی از پزش��کان در مطالعهای نشان
دادند ک��ه چگونه این وضعیت بدن آس��یبهای
جدی به همراه دارد .قرچقروچ صدا کردن گردن،
گرفتگی ماهیچهها ،احس��اس خستگی ،سردرد،
تمرکز نداشتن و آسیبهای جدی طوالنی مدت
به مهرههای ستون فقرات از پیامدهای این مدل
نشس��تن هس��تند.زمانیکه وضعیت بدن هنگام
نشس��تن به شکل راس��ت و صاف باشد عضالت
کمر به آس��انی قادر به تحمل وزن سر و گردن به
اندازه حدود پنج کیلوگرم هستند .اما زمانیکه سر

به سمت جلو خم باشد و زاویه  ۴۵درجهای داشته
باشد ،گردن همچون نقطه اتکایی عمل میکند.
در این حالت ،وزن عضالت گردن و سر برابر با ۲۰
کیلوگرم است .در این شرایط جای تعجب نیست
که فرد با سفتی گردن و درد کمر و شانهها روبرو
ش��ود .اگر از دسته افرادی هستید که اکثر مواقع
از درد گ��ردن رنج میبرید ضرورت دارد وضعیت
نشستن خود هنگام کار با رایانه را کنترل کنید ..به
منظور پیشگیری از گرفتگی ماهیچهها الزم است
فش��اری به شانهها وارد نشود و به شکل قوز کرده
نباشند .همچنین مانیتور باید در ارتفاعی باشد که
برای کار کردن ب��ا آن نیازی به خم کردن گردن
نداشته باشیم .مچها و ساعدها نیز موازی با سطح
میز باشند.

