سهشنبه 23بهمن 1397شماره5393

14

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

زندگی

مغز زنان  ۳سال از مغز مردان جوان تر است

محققان پی بردند مغز زنان  ۳سال از مغز مردان جوان تر است ،به همین دلیل است
که هوشیاری زنان در مقایسه با مردان طوالنیتر است .به گزارش مهر ،محققان در این
مطالعه محققان طبق این الگوریتم دریافتند به طور میانگین سن مغز زنان  ۳.۸سال
جوان تر از سن تقویمی شان است.از سوی دیگر ،سن مغز مردان به طورمیانگین
 ۲.۴سال باالتر از سن تقویمی شان است.

تماش��ای پشت سر هم س��ریالهای مختلف شاید کار
لذتبخش��ی باش��د اما یک پژوهش تازه میگوید پای
تلویزیون نشس��تن به مدت دو س��اعت در روز ،احتمال
س��رطان زودرس روده را در زن��ان  ۷۰درص��د افزایش
میدهد .به گزارش مهر ،پژوهش��گران در گزارشی اعالم
کردهاند در این پژوهش ،دادههای مربوط به  ۸۹هزار زن نشان داده
زنانی که بیش از یک ساعت در روز تلویزیون نگاه میکردند  ۱۲درصد
بیشتر احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ داشتند .اما هشدار اصلی

تماشای تلویزیون عامل سرطان روده در زنان

برای کسانی است که بیش از دو ساعت تلویزیون نگاه
کرده بودند و بر اس��اس این پژوهش احتمال سرطان
در آنان به بیش از  ۷۰درصد افزایش یافته اس��ت.این
روند حتی پس از بررس��ی پیشینه و عادتهای زنان
دیگری که سرطان روده داشتند نیز تأیید شده است.
یین س��یاو ،دستیار این پژوهش گفت :نتایج این پژوهش نشان داد
که زمانی که پای تلویزیون مینشینیم به تنهایی یک عامل مستقل
و متمایز در میزان ابتال به سرطان زودرس روده بزرگ است.آنگونه

که پژوهشگران میگویند ارتباط میان تماشای تلویزیون و سرطان
راس��تروده از س��رطان روده بزرگ هم بیش��تر بوده است.انجمن
سرطان آمریکا سال گذشته پیشنهاد کرد که سن مناسب برای آغاز
کولونوسکوپی از  ۵۰به  ۴۵کاهش یابد.دکتر آرون سوامیناث مدیر
برنامه بیماریهای التهابی روده در بیمارستان لنوکس هیل نیویورک
نیز تأکید میکند :تحلیل یک مجموعه داده معتبر دیگر ارتباط میان
تماشای طوالنیمدت تلویزیون و سرطان راستروده را در یک گروه
سنی به جوانی  ۲۵سال نیز تأیید میکند.

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

همه چیز در مورد جراحی بینی

آفت�اب یزد – فائ�زه مظفری  :بین��ی یکی از
مه��م ترین اعضای بدن اس��ت ک��ه عملکرد آن
نقش حیاتی برای انسان دارد .جراحی بینی در ایران
با آمار رو به رش��دی همراه اس��ت و همین باعث
ش��ده تا جراحان زیبایی ایران در این زمینه جزو
بهترین های جهان شناخته شوند .افرادی که برای
انج��ام جراحی بینی پا پیش م��ی گذارند با فکر
زیباتر شدن و تغییر واضح در چهره شان زیر تیغ
جراحی می روند و اگر نتیجه ،عکس انتظارش��ان

> افزایش عم��ل جراحی بینی در
ای��ران علل مختلفی دارد که برخی
از آنه��ا عبارتند از نح��وه زندگی ،
شرایط پوش��ش  ،تمایالت فردی و
همین طور مختصات اس��تخوانی و
غضروفی بینی ایرانی ها می باشد
> در صورتی که عمل جراحی زیبایی
بینی به درس��تی ب��ر روی بیماران
مناسب و توس��ط افراد حرفه ای و
مجاز که آموزش دیده اند و همین
ط��ور در مراکز درمانی اس��تاندارد
انج��ام پذیرد برای بیماران بس��یار
رضایت بخ��ش و از نظر علمی ،کم
عارضه است
باشد بالطبع حال خوبی نخواهند داشت .با توجه
ب��ه اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر
حامد باطنی ،فوق تخصص جراحی پالس��تیک،
نایب رئیس انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی
ایران گفتگو کرده است .
وی در این باره میگوید :جراحی زیبایی بینی در
کشور ما به دلیل ش��رایط قومی ،نژادی و برخی
مس��ائل فرهنگی ج��زو عملهای ش��ایع زیبایی
می باش��د  .دکتر باطنی ادام��ه داد :افزایش عمل
جراح��ی بین��ی در ایران علل مختلف��ی دارد که
برخ��ی از آنه��ا عبارتند از نحوه زندگی ،ش��رایط
پوش��ش ،تمایالت فردی و همین طور مختصات
اس��تخوانی و غضروفی بینی ایرانیها میباش��د .
نایب رئیس انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی
ایران خاطرنش��ان کرد  :یک��ی از نکات مهمی که
باید قبل از انجام جراح��ی بینی مورد توجه قرار
گیرد این است که عالوه بر جنبه ظاهری و شکلی
فرد به ساز و کارهای عملکردی بینی فرد نیز باید
توجه کرد بدین خاطر که بینی
به عن��وان یک��ی از اعضاء بدن،
عملکرد پیچی��دهای در تنفس،
آماده س��ازی هوا برای ورود به
ریه ،تکلم ،بویایی و عملکردهای
پراکن��ده دیگرهم دارد که همه
اینه��ا باید مدنظر ق��رار گیرد و
پس از آن فرد جهت انجام عمل
بینی آماده شود.
وی یادآور ش��د :در قدیم تصور
ب��ر این ب��ود که بین��ی هر چه
کوچکت��ر باش��د ،ف��رد زیباتر
اس��ت ل��ذا بینیه��ا را ت��ا حد

امکان کوچ��ک میکردند و حتی در برخی موارد
دریچههای تنفسی و ساختمان اسکلتی را نیز به
طرز قابل توجهی کوچک می کردند .
دکت��ر باطنی افزود :حال ام��روزه اعتقاد علمی بر
این اس��ت که بینی باید متناس��ب با ابعاد صورت
باشد ،به همین خاطر اشتیاق و عالقه برای انجام
روش های قدیمی که بعضا با عناوین عامیانه مانند
عروسکی یا فانتزی و ...نامیده میشد ،کم شده و
نس��ل جوان به ویژه افراد تحصیلکردهتر متقاضی
فرم های طبیعی بینی هستند و این امر عالوه بر
اینکه از نظر عالیم شناختی متناسب با معیارهای
صحیح اس��ت از نظر عملکرد فیزیولوژی و همین
ط��ور معیارهای عرفی و اجتماعی نیز مناس��ب و
پسندیدهتر است .
ای��ن متخصص اظهار ک��رد :به ط��ور کلی عمل
جراح��ی بین��ی جهت انج��ام در قس��مت های
مختل��ف بینی مانند اص�لاح انحرافها در تیغه و
نمای ظاهری؛ اصالح اختالالت شکلی یا تغییرات
نس��وج س��خت و نرم در نظر گرفته میشود و با
تکنیکهای متنوع و متعددی از قبیل روش های
عمل جراحی ساختاری و روش های متعدد دیگر
قابل انجام است .
این فوق تخصص جراحی پالستیک بیان کرد  :در
صورتی که عمل جراحی زیبایی بینی به درستی
روی بیماران مناس��ب و توس��ط افراد حرفهای و
مجاز ک��ه آموزش دیدهاند و همین طور در مراکز
درمانی استاندارد انجام پذیرد برای بیماران بسیار
رضایت بخش و از نظر علمی ،کم عارضه است.
وی عنوان کرد :متاس��فانه گاهی اوقات مداخالت
غیرحرفهای توسط افراد غیرپزشک یا تکنسینهای
جه��ت انجام جراحی بینی گزارش میش��ود که
همین موارد منجر به مشکالت عدیده بعد از عمل
در افراد خواهد شد .
دکتر باطنی در پایان گفت :شایس��ته اس��ت که
متقاضیان عمل بینی به ج��ای تکیه بر تبلیغات
تجاری و نادرس��ت ،اعتماد به صفحات غیرعلمی
مانند اینس��تاگرام یا تلگرام و ...به اطالعات دقیق
و علمی مندرج در وب سایتهای قانونی از جمله
وب س��ایت انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی
ایران یا پایگاه وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش
پزشکی یا س��ایت نظام پزشکی مراجعه نمایند و
با انتخابی درس��ت از ایجاد مش��کالت زیادی که
سالمتی افراد را به مخاطره می اندازد ،پیشگیری
کنند.

نکاتی که در مورد جراحیهای زیبایی کم تهاجمی باید بدانید
کمتهاجمی زیبایی افزوده اس��ت .نایب رئیس
انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی ادامه داد:
مردم نباید توقع و تصویر غیرواقعگرایانه نسبت
به جراحیه��ای کمتهاجمی و زیبایی داش��ته
باش��ند و همچنین این موض��وع را مدنظر قرار
دهند که انجام این روشها نیاز به مهارت دارد
و اگر به درس��تی انجام نگیرد نه تنها نتیجهای
نداشته بلکه سبب آسیب خواهد شد .وی بیان
داش��ت :به طور مثال لیزر اگر به خوبی صورت
نگیرد و یا فرد غیرحرفهای به این موضوع ورود
کند آس��یبهایی همچون س��وختگی پوست و
عفونت را در بدن ایج��اد میکند.باطنی تأکید
کرد :افراد حتم��ا جهت دریافت اعمال زیبایی
به اف��راد حرفهای و مجاز مراجع��ه کنند و این
مس��ئله چ��ه در روشهای تهاجم��ی و چه در
غی��ر تهاجمی تفاوت��ی ندارد و نس��بت به این
مسئله هوشیار باشند که متأسفانه برخی مراکز
آرایش��گاهی به این موض��وع ورود کرده و افراد
غیرپزشک نسبت به آن اقدام میکنند متأسفانه
با این ش��رایط ع��وارض خطرناک��ی در کمین
افراد است.

نکته

بایدها و نبایدهای مصرف چای از دیدگاه طب سنتی
یک پژوهش��گر طب س��نتی در ارتباط با خواص
چای از دیدگاه طب سنتی گفت :اخیرا ً در فضای
مجازی موضوعاتی مبنی بر مضرات مصرف چای
مطرح ش��ده که به هیچ عنوان مورد تأیید نیست
البته در مص��رف چای نباید زی��ادهروی کرد .به
گزارش فارس،س��ید مهدی میرغضنفری افزود:
چای در صورتی که دستچین ،تازه و دمکشیده
باشد ،میتواند برای سالمت بدن مؤثر واقع شود و
اگر این چای ایرانی باشد که خواص آن نیز چندین
برابر خواهد بود .این پژوهشگر طب سنتی گفت:
چایی که تازه و به خوبی دم بکش��د طبع گرم و
خشک داشته و هیچ سودایی ندارد ولی چایهای
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مغزدانهها سرشار از چربی بوده و کالری باالیی دارند .چربی های تک و چند غیراشباع سالم موجود در
مغزدانه ها با کاهش خطر بیماری قلبی عروقی نیز مرتبط هستند .محتوای پروتئین این مواد غذایی
احساس سیری را تقویت و در مقایسه با تنقالت پر کالری و فاقد مواد مغذی ،مانند چیپس گزینه به
مراتب بهتری محسوب می شوند .مطالعات مختلف نشان داده اند که مصرف مغزدانه ها میتواند به
کاهش وزن و پیشگیری از افزایش وزن کمک کنند .البته نباید در مصرف آنها زیادهروی کنید.کالری:
حدود  85تا  100کالری در هر وعده با توجه به نوع مغزدانه.
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آووکادو میوهای گالبی شکل ،به رنگ سبز یا قهوهای تیره است که هستهای درشت دارد .این میوهای
مغذی و پر کالری اس��ت و فواید بس��یاری برای س�لامتی دارد .این میوه سرشار از چربی های تک
غیراشباع دوستدار قلب است و همچنین منبع خوبی برای مواد مغذی دیگر مانند مس ،فوالت ،فیبر و
ویتامین  Kمحسوب می شود .چربی موجود در آووکادو به عنوان یک تقویت کننده مواد مغذی عمل
کرده و به بدن در جذب مواد مغذی محلول در چربی مانند ویتامین های  A، D، Eو  Kاز غذاهای
دیگر کمک می کند.کالری :حدود  240کالری در هر آووکادو

چاق کنندههای با ارزش!
3

دانه چیا
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دانه چیا گیاهی ش��گفت انگیزیز است که
سرش��ار از کالری و مواد مغذی هس��ت که
دانههای چیا در رنگ های گوناگون از جمله
قهوهای ،خاکستری ،سفید ،سیاه و سفید ،با
رگه های رنگی یافت میشوند .آنها نه تنها
منبعی عالی برای فیبر محسوب می شوند
بلکه حاوی کلس��یم ،پروتئین ،اس��یدهای
چ��رب ام��گا ،3-روی و مس نیز هس��تند.
دانه های چیا ممکن است به کاهش فشار
خون کمک کرده و به لطف چربی های سالم
مانند آلفا لینوئیک اسید ( )ALAو امگا 3-از
خواص ضد التهاب برخوردار هستند.کالری:
حدود  70کالری در هر قاشق غذاخوری.
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روغن زیتون

روغ��ن زیتون یک��ی از خ��وش طعم ترین
روغن های گیاهی است و مصرف آن فواید
زیادی برای سالمتی بدن دارد .روغن زیتون
منبعی عالی برای چربی های تک غیر اشباع
اس��ت که خطر بیم��اری قلب��ی را کاهش
می دهد .به لطف اسیدهای چرب امگا 3-و
امگا 6-و ویتامین های  Eو  ،Kروغن زیتون
فواید سالمت مختلفی را ارائه می کند .این
محص��ول می تواند به بهب��ود هر چیزی از
عملکرد مغز تا مدیریت وزن کمک کند .البته
برای بهرهمندی از این فواید باید روغن زیتون
 100درصد فوق بکر را استفاده کنید.کالری:
حدود  120کالری در هر قاشق غذاخوری.

رژیم غذایی ما به طور معمول بر اساس اهداف سالمت و ذائقه شخصی شکل می گیرد و میزان کالری
موجود در غذاهای مصرفی ش��اید در جایگاه بعدی قرار بگیرد .اگر حفظ یا کاهش وزن را هدف گذاری
کردهاید ،دریافت کالری به میزان کافی نیز مورد توجه قرار می گیرد .اما حتی در یک رژیم غذایی روزانه
متعادل و به خوبی تنظیم شده نیز همچنان فضا برای لذت بردن از برخی مواد غذایی مورد عالقه و حتی
پر کالری وجود دارد.به گزارش عصر ایران  ،متعادل کردن میزان کالری دریافتی و تامین نیازهای تغذیه ای
برای حفظ سالمت کلی بدن اهمیت دارد .برای بهترین انتخاب ها باید به محتوای کلی رژیم غذایی خود
توجه داشته باشید .در ادامه با برخی مواد غذای پر کالری اما مغذی و مفید بیشتر آشنا می شویم.

لبنیات

محصوالت لبنی گزینه خوبی برای دریافت پروتئین ،کلسیم ،ویتامین  ،Dپتاسیم و باکتری های
خوب هستند که به تقویت سالمت گوارش کمک میکنند .انواع پرچرب مزهای غنیتر داشته و در
ایجاد احساس سیری نسبت به همتایان کم چرب خود بهتر عمل میکنند .همچنین احساس سیری
برای مدت زمان طوالنیتر ادامه داشته و این شرایط ممکن است به کاهش وزن کمک کند .اما اگر
به طور منظم لبنیات پر چرب مصرف می کنید باید به محتوای چربی اشباع موجود در آنها توجه
داشته باشید .کالری :حدود  149کالری در هر فنجان شیر کامل.

شکالت تلخ
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کاکائو یا شکالت تلخ سرشار از آنتی اکسیدان ها و دیگر مواد مغذی سالم هستند .شکالت تلخ
با کیفیت باال سرش��ار از فیبر ،آهن ،منیزیم ،مس و برخی مواد معدنی دیگر اس��ت .با توجه به
محتوای مواد مغذی ،شکالت تلخ ممکن است به بهبود عملکرد مغز ،کاهش خطر بیماری قلبی
و بهبود فش��ار خون کمک کند .همانند روغن زیتون ،هر چه کیفیت ش��کالت تلخ بیشتر باشد
از فواید بیش��تری نیز بهرهمند خواهید ش��د .از این رو انتخاب محصوالتی که حداقل  70درصد
کاکائو دارند را همیشه مد نظر قرار دهید.کالری :حدود  155کالری در هر اونس ( 28گرم).

استفاده زیاد از خمیردندان موجب پوسیدگی دندان ها می شود

توصیه

نای��ب رئی��س انجم��ن جراحان پالس��تیک و
زیبایی در آس��تانه برگ��زاری کنگره بینالمللی
جراحان پالس��تیک که یکم تا سوم اسفند ماه
سال جاری در بیمارستان حضرت فاطمه (س)
برگزار میشود ،با اش��اره به نکاتی که در مورد
جراحیه��ای زیبایی کم تهاجم��ی باید بدانید،
گف��ت :افراد حتما جهت دریافت اعمال زیبایی
ب��ه اف��راد حرفهای و مج��از مراجع��ه کنند و
ای��ن مس��ئله چ��ه در روشهای تهاجم��ی و چه
درغیرتهاجمیتفاوتی ندارد دکتر حامد باطنی اظهار
داشت:جراحیهای کمتهاجمی زیبایی همچون
لیفت با ن��خ ،روشهای جوانس��ازی با انرژی
مانن��د لیزر و آ ر اف ،همچنی��ن بوتاکس و فیلر
امروزه مورد اقبال م��ردم و متقاضیان به انجام
زیبایی نس��بت ب��ه جراحیه��ای تهاجمی قرار
گرفته است .وی با اش��اره به اینکه "روشهای
کمتهاجم��ی نی��از به اس��تفاده از ات��اق عمل
گس��ترده و تجهی��زات پیچیده ن��دارد" ،گفت:
از طرف��ی انجام ای��ن عملها راحتت��ر بوده و
دورهه��ای مراقب��ت پس از عمل کوتاه اس��ت
و ای��ن عمل به تمای��ل مردم ب��ه جراحیهای

مغزدانه ها و کره مغزدانه

آووکادو

غیرطبیع��ی و چایه��ای کیس��های که س��ریع
رنگان��دازی میکند ع��وارض مختلفی همچون
رفالک��س دارد .این متخصص فیزیولوژی با بیان
اینکه مصرف متعادل چای جهت تقویت سیستم
کبد ،کلیه و دستگاه گوارش میتواند مفید باشد
گفت:چای سیاه ،سبز و سفید همه دارای خاصیت
هستند که البته چای سیاه کافئین بیشتری دارد
و چای س��فید نیز از غنچه چای تهیه میش��ود.
میرغضنفری خاطرنش��ان ک��رد :مصرف متعادل
چای در شبانهروز توصیه میشود و در برخی افراد
یک ساعت پس از مصرف غذا به هضم مواد معده
کمک میکند.

طب��ق نتایج یک مطالع��ه جدید ،بس��یاری از
کودکانی که بیش از اندازه خمیر دندان مصرف
می کنند در معرض ریس��ک باال «فلوئوروزیس
دندانی» در س��نین باالتر قرار دارند .به گزارش
مه��ر ،فلوئوروزیس دندانی ،تغییررنگ ش��دید
دن��دان ها به دلی��ل قرارگیری بی��ش از اندازه
در معرض فلوراید در هش��ت سال اول زندگی

اس��ت .فلوراید م��اده معدنی موج��ود در آب و
خاک اس��ت .بیش از  ۷۰سال قبل ،دانشمندان
پی بردند افرادی که آب طبیعی حاوی فلوراید
بیشتر مصرف می کردند دارای خرابی کمتر در
دندان هایش��ان بودند .همین مس��ئله منجر به
افزودن فلوراید به آب آشامیدنی ،خمیردندان،
دهان ش��ویه ها و س��ایر محصوالت شد .حال

رابطه کمخوابی و سرطان

یک متخصص مغ��ز و اعصاب در مورد عوارض
بیخوابی گفت :بیخوابی بالی جان بشر است
و به این موضوع جوانها کمتر توجه میکنند.
افسردگی ،فشار خون باال ،ابتال به بیماریهای
قلبی ،خطر دیابت و افزایش احتمال س��کته از
عوارضی اس��ت که بیخواب��ی میتواند با خود
به همراه داش��ته باشد.س��یمین محمدزاده در
گفتگو با آنا افزود :یکی از عوارضی که بیخوابی
با خود به همراه دارد اضطراب باالس��ت به این
ن��ه طریق ک��ه کمبود خ��واب باعث تش��دید
عکسالعمل مغز میش��ود و این موضوع میزان
استرس را باال میبرد و سبب میشود فرد مدام
عصبی باش��د .وی با اش��اره به اینکه بیخوابی
میتواند سرطان سینه را نیز ایجاد کند ،افزود:
"مالتونی��ن" باع��ث تنظیم اس��تروژن در بدن
میش��ود و این هورمون در زمان اس��تراحت و
خواب در بدن تولید میش��ود .بیخوابی سبب
میشود مالتونین کمتر تولید و همین موضوع
عامل ایجاد سرطان سینه میشود .محمدزاده

با اشاره به اینکه چاقی یکی از عوارض بیخوابی
به حس��اب میآید ،ادامه داد :برخی هورمونها
س��بب مدیریت احس��اس گرس��نگی در بدن
میشود .این هورمون نیز در زمان خواب ترشح
می شود ،کمبود خواب سبب میشود "گریلن"
که وظیفه تنظیم ذخیره س��ازی چربی در بدن
را دارد ،کاه��ش یاب��د .وی به حملههای خواب
اخت�لال ح��رکات دوره اندام و س��ندروم پای
بیقرار به عنوان عوارض بیخوابی اشاره کرد و
افزود :بیخوابی و خوابآلودگی سبب میشود
که واکنش انسان نس��بت به حوادث آهستهتر
ش��ود و یکی از عوامل تصادف��ات جادهای هم
این موضوع اس��ت.این متخصص مغز و اعصاب
در ادامه خاطر نش��ان ک��رد :کمخوابی کنترل
اس��ترس در بدن را کاهش میدهد و در نتیجه
هورمونهای تولید استرس که میتواند بدن را
نسبت به انسولین مقاوم کند بیشتر ترشح کند
و اینها در کنار ه��م خطر ابتال به دیابت را باال
میبرد.

مطالعه محققان نش��ان م��ی دهد مصرف بیش
از ان��دازه فلورای��د در زمان تش��کیل دندان ها
م��ی توان��د منجر به پوس��یدگی ،بدش��کلی یا
فلوئوروزیس دندانی ش��ود .متخصصان توصیه
م��ی کنند ک��ودکان باید به ان��دازه یک نخود
خمیردندان روی مس��واک ش��ان گذاش��ته و
مسواک بزنند.

بهبود روشهای ترمیم نخاع با میدان مغناطیسی ایستا

پژوهشگران دانش��گاه تهران موفق
ش��دند با ارائه میدان مغناطیس��ی
ایس��تا ( )SMFبهعن��وان روش
درمان��ی غیرتهاجم��ی ،روشهای
ترمی��م نخاع ب��ا حداق��ل عوارض
جانبی را بهبود دهند.
به گزارش ایس��نا  ،میدان مغناطیس��ی ایس��تا
( )SMFبهعن��وان روش درمان��ی غیرتهاجمی،
ارزان و از راه دور در ترمیم نخاع توسط محققان
مرکز تحقیقات بیوش��یمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهران ارائه شد.
نتیجه تحقیقات مطه��ره اقامالئی که این طرح
را با راهنمایی دکتر حمید مباش��ری انجام داده
اس��ت ،اثربخش��ی میدان مغناطیس��ی ایستا بر
ریختشناسی ،جهتگیری و مهاجرت نورونها
و س��ایر س��لولهای نخاعی ،همچنی��ن توانایی
رویک��رد مطرح را در درم��ان بر پایه مغناطیس
در موارد آس��یب نخاعی نش��ان داد.هدف اصلی
تحقیق��ات بیوفیزیک��ی در س��طوح س��لولی و

ُ
راهکارهای خانگی برای رفع گرگرفتگی و عوارض یائسگی

خانمها پس از  ۵۰س��الگی گرفتار عالئم یائسگی
میشوند که با چند راهکار طبیعی میتوان آنها
را برط��رف کرد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،با
نزدیک شدن به دوران یائسگی بدن شما به تدریج
اس��تروژن کمتری تولید میکند ،با کاهش ترشح
هورمون اس��تروژن تخمدانه��ا قاعدگی نامنظم
میش��ود تا در نهایت عادت ماهیانه به طور کامل
متوقف شود .هنگامی که خانمی یک سال کامل
عادت ماهیانه نداش��ته باش��د ،در این صورت به
دوران یائسگی رسیده و عالئم مربوط به یائسگی
ممکن است چند ماه تا چند سال در خانمها بروز
کند.این عالئم میتواند خشکی رحم ،گرگرفتگی و

خ��واب آلودگی ،کاه��ش میل جنس��ی و کندی
متابولیسم بدن باش��د که برای کاهش این عالئم،
پزشکان هورمونهای جایگزین تجویز میکنند ،اما
مابهشماچندمادهطبیعیبرایتنظیمهورمونهای
زنانه و رفع عالئم یائسگی معرفی میکنیم.

>گیاهی طبیعی برای درمان عالئم یائسگی

ریش��ه جینس��نگ را میتوانید به عن��وان چای
بنوش��ید یا کپسول آن را از داروخانهها خریداری
و مص��رف کنید .جینس��نگ قرنها ب��ه عنوان
یک گیاه دارویی مس��کن و مفید در کش��ورهای
آس��یایی م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفته اس��ت؛

همچنین اثرات تس��کین دهنده جینس��نگ به
خ��واب خ��وب و رفع احس��اس خ��واب آلودگی
کمک میکند.
>سویا؛ خوراکی مفید برای دوران یائسگی

مصرف بیش��تر س��ویا و محصوالت تهیه ش��ده
ب��ا آن عالئ��م یائس��گی را کاهش میده��د زیرا
س��ویا حاوی اس��تروژن گیاهی اس��ت که به نام
ایزوفالونها شناخته میشود ،بنابراین میتواند به
تولی��د اس��تروژن در بدن ش��ما کم��ک کند و
گرگرفتگی ،تعریق ش��بانه و حتی خشکی رحم
را بهبود بخشد.

مولکول��ی در حیط��ه آس��یبهای
نخاع��ی ،بهب��ود روشه��ای ترمیم
نخاع با حداقل عوارض جانبی است.
در مدل ارائهشده ،رفتار سلولها در
محیط کشت بهصورت لحظهبهلحظه
رص��د و ثب��ت ش��د و تأثی��ر میدان
مغناطیس��ی ایستا ۱۰-۳۰۰میلیتس�لا بر شکل،
ریخ��ت ،فعالیت و مهاجرت س��لولها در ناحیه
آسیب با استفاده از نرمافزارهای پردازش تصویر
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فعالیت ،رش��د ،مهاجرت و ریخت انواع مختلف
س��لولها بهویژه نورونها و آستروس��یتها در
محی��ط کش��ت در تأثیر از میدان مغناطیس��ی
ایس��تا بهط��ور قاب��ل مالحظهای تغیی��ر کرد و
استفاده از میدان باعث افزایش سرعت ترمیم و
کاهش فاصله بین اکسپالنتهای بهدست آمده
از نخاع ش��د .همچنین سلولها در جهت اعمال
میدان مغناطیسی امتداد یافته و سرعت رشد و
مهاجرت آنها تغییر یافت.

>اینویتامینرادردورانیائسگی فراموشنکنید

هنگام��ی ک��ه تخمدانه��ا تولی��د اس��تروژن را
متوق��ف میکنن��د ،خانمه��ا در مع��رض خطر
ابتال به پوکی اس��تخوان قرار میگیرن��د؛ در این
زمان ممکن اس��ت مصرف مکمله��ای ویتامین
 Dدر درم��ان گرگرفتگ��ی و خش��کی رحم موثر
نباش��د اما باعث تقویت اس��تخوانها میش��ود،
افزون بر این ویتامی��ن  Dدر بهبود خلق و خوی
خانمها موثر است.
>ورزشی برای کاهش عالئم یائسگی

برای زنانی که در دوران یائسگی گرفتار بیخوابی،
تغییرات خلق و خو و گرگرفتگی شدهاند ،ورزش
و تمرینات یوگا بسیار کمک کننده است.

