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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

افزایش ریسک مرگ مردان با رژیم غذایی سرشار از پروتئین حیوانی

محققان دریافتند مردانی که بیش از رژیم غذایی حاوی پروتئین گیاهی تمایل به رژیم
غذایی حاوی پروتئین حیوانی دارند  ۲۳درصد بیشتر در معرض مرگ قرار دارند .به گزارش
مهر ،مصرف باال پروتئین رژیمی با ریسک بیشتر مرگ مردان مبتال به دیابت نوع  ،۲بیماری
قلبی-عروقی یا سرطان مرتبط است .سرپرست تیم تحقیق ،میگوید« :این یافتهها نباید به
افراد مسنی که در معرض ریسک باالتر سوءتغذیه هستند و میزان مصرف پروتئین شأن کمتر
از میزان توصیه شده است ،تعمیم داده شود».

محققان در مشهد با انجام پژوهشی ،تاثیرعصاره دانه
انگور بر روی اختالل متابولیک را بررس��ی کردند و به
نتایج مثبتی دس��ت یافتند.به گزارش ایرنا  ،سندروم
متابولیک از ریس��ک فاکتورهای مه��م بیماری های
قلبی -عروقی محسوب می شود که ازمهمترین عوامل
مرگ ومیر در سطح جهان است".بیس فنول آ" یکی ازسموم آالینده
محیطی اس��ت که تماس با آن منجربه بروزبسیاری از اختالالت
متابولیک از جمله تغییر در پروفایل چربی و قند خون ،مقاومت به

عصاره دانه انگور موجب بهبود سندروم متابولیک می شود

انسولین و چاقی می شود .همچنین با خطر افزایش
فشارخون و آترواسکلروز همراه است ،پس عاملی در
ایجاد این اختالل است .همچنین شواهد نشان داده
که انگور خصوصا دانه آن حاوی ترکیبات پلی فنولی
با خاصیت بالقوه آنتی اکسیدانی است ،این ترکیبات
و نیز ماده موثره رس��وراترول دارای اثرات مهاری بر روی ریس��ک
فاکتورهای سندروم متابولیک است و همچنین به عنوان یک عامل
پیش��گیری کننده از بروز بیماری های قلبی و عروقی به ش��مار

م��ی رود .برای اطمینان از این موضوع ،محققان طرحی با عنوان
«بررس��ی تاثیر عصاره دانه انگور بر سندروم متابولیک ایجاد شده
ب��ا بیس فن��ول آ» انجام دادند و اثر حفاظتی عص��اره دانه انگور و
رسوراترول بر روی هریک ازعوامل ایجاد کننده سندروم متابولیک
در اثر تجویز خوراکی بیس فنول آ بررس��ی ش��د .هرقدمی که در
زمینه تحقیقات علمی برداشته می شود مسیرپژوهش را هموارترمی
کند ،با این اقدام محققان و مشخص شدن تاثیر عصاره دانه انگور بر
سندروم متابولیک ،تحقیقات می تواند سرعت گیرد.

گفتگو
در گفت و گوی آفتاب یزد با کارشناس ارشد گفتار درمانی مطرح شد

اختالل تلفظ صداها درکودکان را جدی بگیرید!

آفت�اب یزد – فاطمه مظفری :مش��کل تلفظ
یکی از شایع ترین مش��کالت گفتاری در دوران
کودکی می باش��د .عموم م��ردم اکثرا به اختالل
تلفظ “ ،صحبت نوک زبونی” می گویند .خیلی
از ک��ودکان طبیعی بصورت ن��وک زبانی حرف
م��ی زنند تا از ای��ن طریق جذاب تر و دوس��ت
داش��تنی تر بنظر برسند! .با توجه به این موضوع
که بیش��ترما افرادی را میشناسیم که به نوعی
اختالل در گویش در قالب تلفظ گفتاری اشتباه
برخی صداها مبتال هستند که می تواند کیفیت
زندگ��ی کودک را به مخاطره بیندازد ،آفتاب یزد
دراین باره با دکتر امیر آرامی ،کارش��ناس ارشد
گفتاردرمان��ی و دكت��راي روانشناس��ی کودکان
استثنایی گفت وگو کرده است .
>درابتدای ش��روع رش��د گفتار در
کودک  ،نح��وه تلف��ظ صداها خیلی
مهم نیست و حتی اگر آهنگ مشابه
کلمه یا تلفظ اشتباه صداها هم گفته
باشد ،قابل قبول است ولی به تدریج
با افزایش تع��داد کلمه های کودک
و همچنی��ن ش��روع جمله س��ازی ها
وافزای��ش طول و تن��وع در نوع جمله
بن��دی ها ،انتظار می رود تا ش��باهت
کلمه گفته ش��ده توس��ط کودک با
گفتارمعمولی ،بیشترش��ود وصداهای
گفتاری درست تلفظ شود
>تحقیقات بس��یاری نشان داده که
اکثری��ت کودکانی که ای��ن اختالل
را دارن��د درص��ورت ع��دم پیگیری
به موقع  ،درآینده م��ی توانند دارای
مش��کالت عمده در یادگیری درس،
افت تحصیلی ،اختالل امال نویس��ی یا
اختالل خواندن ش��وند و نیز از نظر
روان شناختی اثرات مخربی از جمله
کاهش اعتماد به نفس ،تحقیرش��دن،
مقایسه شدن با همساالن ،عدم پذیرش
توسط همساالن به علت مفهوم نبودن
صحبت ها و ...گریبان آنها را خواهد
گرفت
وی در ای��ن باره می گوید  :همه افراد کم و بیش
حتما با کودکانی برخورد داشته اند که صداهای
گفتاری را درس��ت و مث��ل ما تلفظ نمی کنند و
بای��د به این نکته توجه کرد ک��ه کودک باید در
 18ماهگ��ی حدود  50کلمه بگوید  ،در غیر این
صورت باید توس��ط کارشناس��ان گفتار درمانی
ارزیابی شده تا دررابطه با لزوم شروع برنامه گفتار
درمانی یا صبرکردن یا تغییرسبک برخورد والدین
و محیط با کودکان تصمیم گیری شود.
دکتر آرامی ادامه داد :درابتدای شروع رشد گفتار
در کودک  ،نحوه تلفظ صداها خیلی مهم نیست
و حتی اگر آهنگ مش��ابه کلمه یا تلفظ اش��تباه
صداه��ا هم گفته باش��د ،قابل قبول اس��ت ولی
ب��ه تدریج با افزایش تع��داد کلمه های کودک و
همچنین شروع جمله س��ازی ها وافزایش طول
و تن��وع در نوع جمله بندی ه��ا ،انتظار می رود
تا ش��باهت کلمه گفته ش��ده توس��ط کودک با
گفتارمعمولی ،بیشترش��ود وصداه��ای گفتاری
درست تلفظ شود.
این کارشناس ارشد گفتار درمانی خاطرنشان کرد :
به طور طبیعی تا سه سال و نیم الی چهار سالگی
باید روند شباهت کلمه گفته شده توسط کودک
با گفتارمعمولی تکمیل گردد و گفتار کودک برای
همگان قابل فهم باش��د اما در صورتی که بعد از
این زمان ،صداهای گفتاری درس��ت تلفظ نشود
باید توس��ط والدین این مشکل پیگیری شده و
تحت درمان به وسیله گفتاردرمانگران قرارگیرد.
وی اضافه کرد :تصورقدیمی و س��نتی خانوادهها

در رابطه با این مس��ئله ،صبر ت��ا بهبود خود به
خ��ودی و یا اس��تقبال از این نح��وه حرف زدن
کودک تحت عنوان شیرین زبانی بوده است ولی
مناب��ع علمی جدی��د و به روز با پیش��رفت علم
آسیب شناس��ی گفتاروزبان (گفتاردرمانی) وپیدا
کردن ش��یوه های درمان و اصالح این مش��کل و
همچنین مشخص شدن عوارض جانبی در یادگیری
و همچنین مس��ائل روان ش��ناختی باعث شده تا
این غلط مشهوربه تاریخ بپیوندد.هرچند هنوزهم
درجامعه عامه و یا حتی بعضي انگش��ت ش��مار از
جامعه متخصصین این دیدگاه طرفدارانی دارد.
دکت��ر آرامی عنوان کرد  :اختالل تلفظ صداهای
گفتاری به دو ش��کل واج ش��ناختی و ساختاری
مشاهده می شود .درنوع ساختاری()structural
عل��ت تلف��ظ نادرس��ت صداهای گفت��اری ،بد
عملک��ردی ان��دام ه��ای گفتاری (عضل��ه زبان،
لب ها ،عضالت صورت و کام )...از جمله ضعف یا
محدودیت حرکت یا فلجی می باشد.
این دكتراي روانشناسی کودکان استثنایی اظهار
کرد  :درنوع واج ش��ناختی ()phonological
اندام های گفتاری کودک سالم بوده ولی توانایی
پ��ردازش ش��نیداری صحی��ح (تمایزبین صداها
وتشخیص صداهای هدف در بافت کلمه )...دارای
نقص می باشد.
وی اظه��ار کرد  :هرن��وع اختالل تلفظی کودک
نیازمند ش��یوه درمانی متفاوت خود می باش��د
و گفتاردرمانگ��ر مجرب با توج��ه به نوع اختالل
ش��یوه ه��ای درمانی مناس��ب از جمل��ه تربیت
شنیداری ،آموزش صداها ،تقویت عضالت واعصاب
صوتی ...را دربرنامه گفتاردرمانی خواهد گنجاند.
این کارش��ناس ارش��د گفتار درمانی ادامه داد :
گاهی ش��یوه اختالل تلفظ کودکان دارای الگوی
س��اختاری مشخصی هس��تند .مثال امکان دارد
کلیه صداهای سایش��ی مث��ل (س -ش -ز -ژ)
را انس��دادی دندانی بیان کند .ب��ه طور مثال به
صاب��ون ،دابون می گویند یا کلیه صداهای عقب
زب��ان مث��ل (ک –گ –خ -ت -ق) را ب��ا جلوی
زبان تلفظ کنند به ط��ور مثال به کتاب  ،تتاب
می گویند  .دکتر آرامی تصریح کرد  :در گذشته
ک��ودکان دارای اختالل تلفظی به حال خود رها
می ش��دند تا به تدریج و به مرور زمان صداها را
ی��اد بگیرند اما علم روز تکیه بر این موضوع دارد
که این مسئله تا سه و نیم الی چهارسالگی قابل
چش��م پوشی می باشد ولی بعد از آن حتما باید
آموزش و درمان ش��روع ش��ده و به انتظار بهبود
خود به خودی نبود.
وی اظهار کرد  :تحقیقات بسیاری نشان داده که
اکثریت کودکانی که این اختالل را دارند درصورت
عدم پیگیری به موقع  ،درآینده می توانند دارای
مشکالت عمده در یادگیری درس ،افت تحصیلی
،اختالل امال نویس��ی یا اختالل خواندن شوند و
نیز از نظر روان شناختی اثرات مخربی از جمله
کاهش اعتماد به نفس ،تحقیرش��دن ،مقایس��ه
شدن با همساالن ،عدم پذیرش توسط همساالن
به علت مفهوم نبودن صحبت ها و ...گریبان آنها
را خواهد گرفت .
این دكتراي روانشناس��ی کودکان استثنایی در
پایان گفت :ش��اید بس��یاری از ک��ودکان دارای
اخت�لال تلفظ  ،ب��ه مرور و با رفتن به مدرس��ه
بهبود خود به خودی داش��ته باش��ند ولی هیچ
وق��ت عالئ��م و ع��وارض ثانوی این مس��ئله به
خودی خود حل نمی ش��وند .پ��س همان گونه
که وقتی کودکان دچار سرماخوردگی یا آنفوالنزا
میشوند منتظربهبود خود به خودی نمی شویم
و ب��ا مصرف آنت��ی بیوتیک و اقدام��ات درمانی
رون��د درمان او را س��ریع ترمی کنیم  ،به همین
ش��کل برای اختالل تلفظی هم نباید صبرکرد و
بهتراست بعد از س��ه ونیم سالگی ،تحت گفتار
درمانی قراربگیرد.

ماهی آزاد
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خوردن ماهیهای چرب سرشار از امگا 3برای خانمها بسیار مفید است و اگر در ترکیب این ماهیها
مادهای به نام"  "dhaهم وجود داشته باشد بسیار عالی میشود .وی وجود این دو ماده مغذی که در
ماهی آزاد وجود دارد ،باعث حفظ س�لامت خانمها در طول دوران بارداری میداند .همچنین امگا3
میتواند از افسردگی پیش از قاعدگی و پس از زایمان هم جلوگیری کند و یک دشمن جدی برای
بیماری آلزایمر به شمار آید.

حالت تهوع را با مصرف فلفل سیاه درمان کنیم

فلفل سیاه عالوه بر طعمدهندگی از فواید بسیاری
نیز برخوردار اس��ت و افرادی که پوست مناسبی
ندارند میتوانند با مصرف این ماده پوس��ت خود
را ترمیم کنند.
ب��ه گزارش آن��ا ،درمان بیماریهای گوارش��ی،
ترمیم پوس��ت و موی سر ،درمان سرماخوردگی،
سالمت دندان ،کاهش افسردگی ،ضدنفخ ،تنظیم
فشار خون ،ضدسرطان ،درمان سنگ صفرا ،رفع
حالت ته��وع ،درمان دن��دان درد ،تقویت ایمنی
بدن ،درمان سل ،درمان پیسی ،درمان شوره سر
و تقویت استخوانها تنها بخشی از فواید مصرف
فلفل سیاه برای بدن انسان است.البته متخصصان
طب س��نتی مصرف بیش از ان��دازه این ادویه را

برای افراد سالخورده و کودکان توصیه نمیکنند
ام��ا بهطور کلی فلفل س��یاه ادویهای مفید برای
پوست است.

محقق��ان روغن زیتون را عاملی برای مقابله با آلزایمر و زوال عقل میدانند و پژوهش��گران هم
شانس ابتال به سرطان پستان را در خانمهایی که به صورت منظم روغن زیتون میخورند ،بسیار
پایین اعالم كردهاند .بهتر اس��ت خانمها روزی  2قاش��ق غذاخوری روغن زیتون روی س��االد یا
غذایشان بریزند تا عالوه بر کاهش خطر ابتال به سرطان پستان ،خطر ابتال به بیماریهای قلبی
را هم در خود به حداقل برسانند.

شش مادهغذاییضروریکهخانمهاباید مصرفکنند!

لوبیا قرمز
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لوبی��ا قرمز ح��اوی مقادیر باالی��ی از انواع
آنتیاکس��یدانها ،فوالت ،پروتئی��ن ،مواد
معدنی و فیبر اس��ت .به همی��ن دلیل هم
خوردن لوبیا قرمز باعث میش��ود که شما
زودتر احس��اس س��یری کنید و برای مدت
زمان بیشتری سیر بمانید و دچار اضافه وزن
ناشی از پرخوری نشوید .همچنین مصرف
این ماده مغذی باعث افزایش سوخت و ساز
بدن میش��ود ،قندخون را کنترل میکند و
خطر ابتال به سرطانهای زنانه را هم پایین
میآورد.
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بیش��تر ما خانمها آنقدر که به زیبایی و ظاهرمان اهمیت میدهیم برایمان مهم نیس��ت که چه
بخوریم و چطور و چه مقدار بخوریم .در صورتی که داشتن تغذیه مناسب ،پایه و اساس یک زندگی
همراه با سالمت و حتی عاملی مهم در داشتن ظاهری زیباست.به گزارش سالمت نیوز  ،به همین
دلیل انجمن پزش��کان آمریکا در سال  ،2010شش ماده غذایی را به خانمهای سراسر دنیا معرفی
کرد تا آنها با خوردن این موادغذایی ،زندگی شاد و سالمی داشته باشند:

گردو

4

«پروتئین ،فیبر ،انواع ویتامینها و مواد معدنی و امگا !3دیگر از یک ماده غذایی چه میخواهید؟» اینها
گفتههای دکتردیوید کاتز ،درمورد گردو است .اگر خانمها هر روز و به اندازه گردو بخورند ،میتوانند
کلسترول خونشان را کاهش دهند ،قدرت تمرکزشان را باال ببرند ،خواب بهتری را در طول شب تجربه
کنند ،از اس��ترس و بیماریهای قلبی دور باشند و از همه مهمتر خطر ابتال به سرطان پستان را به
حداقلبرسانند.

پیشگیری و درمان زودهنگام اختالالت گفتار و زبان و بلع

رئیس انجم��ن گفتاردرمانی ایران در آس��تانه
برگ��زاری هفدهمی��ن همای��ش گفتاردرمانی
ای��ران گف��ت :کاربرد عل�� م گفت��ار درمانی در
کودکان و بزرگس��االن ش��امل رفع اختالالت
گفت��اری ش��ایعی همچ��ون نابس��امانیهای
گفت��ار و زبان و ص��دا و بلع به عللی همچون
کم توانی ذهنی ،افت شنوایی و مشکالت عصبی
دوران رش��د آسیب های مغزی  ،بد عملکردی
تارهای صوتی و  ....اس��ت که موجب تاخیر در
گفت��ار و زبان ،اخت�لال در صوت و اختالل در
بلع و تش��دید صدا میشود .علی قربانی افزود:
از س��ایر حیطه ه��ای خدمات گفت��ار درمانی
م��ی توان ب��ه اختالالت��ی از جمل��ه ناروانی
گفتاری��ا به اصطالح عامه لکن��ت در کودکان و
بزرگساالن  ،سایراختالالت گفتاری و بلع ناشی
از آس��یبهای مغزی  ،س��کته و ضربه مغزی ،

ب��ا افزایش س��ن عالوه ب��ر تغیی��رات کوچک در
تواناییهای ذهنی مانند قدرت حافظه یا مشکالت
جدیتری همچون ابتال به بیماری آلزایمر ،کاهش
شناختی و ادراکی نیز میتواندبر کیفیت زندگی
فرد تاثیر بگذارد.به گزارش ایس��نا ،اگر چه برخی
از ان��واع زوال عقل (دمانس) مانند بیماری آلزایمر
به صورت تصاعدی پیشرفت کرده و هنوز درمانی
ندارند اما برخی از روشهای حمایتی وجود دارند
که با افزایش س��ن میتوانند ذهن ف��رد را آگاه و
هوشیار نگه دارند.شما میتوانید این تمرینات مغزی

اختالالت رشدی  ،اختالل تاخیر در رشد گفتار
 ،اختالل تلفظ ،اختالل در صوت و مش��کالت
عملکردی حنجره را نام برد که نیازمند مراجعه
این اف��راد به گفتار درمانی اس��ت .وی با بیان
اینکه هفدهمین همای��ش گفتار درمانی ایران
از ۱۱تا  ۱۳اردیبهش��ت ماه سال جاری برگزار
میشود ،گفت :اس��تفاده از ابزارهای جدید در
گفت��ار درمانی در درمان موثر بوده و همچنین
اس��تفاده از آزمون و تس��ت ها راه تشخیص را
نیز س��ریعتر کرده لذا درمان زمان کوتاه تری را
سپری میکند به طور مثال زمان گفتار درمانی
دو ساله می تواند به صورت شش ماهه و یا حتی
کمتر کاهش مییابد .قربانی عنوان کرد :مراجعه
ب��ه موقع و زود هنگام به گفتاردرمانی می تواند
س��بب کاهش طول دوره و تعداد جلسه های
درمانی شود .

>قلب خود را آماده نگه دارید

ورزش کردن نه تنها بدن شما را از لحاظ فیزیکی
متناس��ب و س��الم نگه میدارد ،بلک��ه به همان
اندازه برای ذهن شما نیز سودمند است .هفتهای
 ۱۵۰دقیقه را به انجام ورزشهای هوازی شدید
از هر نوع و روش��ی که دوس��ت دارید ،اختصاص
دهید.

فوق تخصص گوارش با اش��اره به اینکه زایمان
س��زارین و عدم شیردهی به نوزاد افراد را بیش
از س��ایرین در مع��رض ابتال ب��ه بیماریهای
التهابی روده قرار می دهد ،گفت:در کش��ور از
ه��ر  ۱۰۰۰۰۰نفر به  ۴۵نف��ر به بیماری های
التهاب��ی روده مبت�لا هس��تند.دکتر همایون
واحدی اظهار ک��رد :بیماریهای التهابی روده
شامل کولیت اولسروز و کرون است و در ایران
از ه��ر  ۱۰۰۰۰۰نف��ر  ۴۵نفر ب��ه بیماریهای
التهابی روده مبتال هستند.وی با اشاره به ثبت
شبکه ملی بیماریهای التهابی روده در کشور
افزود :از زمان راهاندازی ثبت ملی بیماریهای
التهاب��ی روده تاکن��ون حدود  ۱۰ه��زار بیمار
مبتال به کولیت و کرون را ثبت ش��ده هر چند
ح��دس می زنیم که تعداد اف��راد مبتال به این
بیماری بیش��تر باش��د بنابراین با اهمیت ثبت
بیماریها میتوانیم ش��ناخت و تعداد بیماران
مبتال را شناس��ایی کنیم و آنها را قبل از ایجاد
عوارض بیشتر درمان کنیم.واحدی عنوان کرد:
عواملی که ش��دت بیماریهای التهاب روده را
می تواند بیشتر میکند و یا افراد را در معرض
این بیماری قراردهد ش��امل استعمال سیگار،

مصرف مواد مخدر ،چاقی ،کم تحرکی ،زایمان
سزارین ،عدم شیردهی به نوزاد و مصرف آنتی
بیوتیکه��ا در کودکان زیر دو س��ال و کمبود
ویتامین  Dاست .وی با بیان اینکه مصرف چای
و به خصوص قهوه می تواند برای پیشگیری از
بیماریه��ای التهابی روده موثر باش��د ،گفت:
خوردن ماهی ،میوه و سبزیجات برای این افراد
توصیه می شود همچنین بهتر است از مصرف
گوش��ت قرمز پرهیز و تا حد ممکن از مصرف
قرصه��ای پیش��گیری از ب��ارداری خودداری
کنند هر چند برخی از افراد به صورت ژنتیکی
مبتال به بیماری های التهابی روده میش��وند.
این فوق تخصص گ��وارش عنوان کرد :کنترل
بیماریهای التهابی روده از طریق دارو درمانی
است که میتواند از ناتوانی این افراد جلوگیری
کرده همچنین منعی برای فرزنددار شدن این
افراد وجود ندارد و اگر آنها پروسه درمانی خود
را به صورت صحیح سپری کنند طول عمر این
بیماران همانن��د افراد ع��ادی خواهند بود لذا
جای نگرانی وجود ندارد .گفتنی اس��ت؛ کنگره
دو روزه کشوری بیماریهای التهابی روده ۲۹
و  ۳۰فروردین ماه سال جاری برگزار می شود.

کل��م بروکل��ی یک��ی از خوش��مزهترین
خوراکیها برای مبارزه با س��رطان پستان
است و منبع خوبی برای دریافت ویتامین  cو
 aمحسوب میشود .این ماده غذایی سرشار
از فیبر ،اسیدفولیک ،کلسیم ،آهن و پتاسیم
اس��ت و همانطور ک��ه میدانید تمام این
ریزمغذیها برای بدن خانمها بس��یار الزم
و ضروری اعالم ش��دهاند و اکثر خانمها نیز
با کمبود آنه��ا مواجهاند .به عالوه ،خوردن
کلم بروکلی ،اضاف��ه وزن را در پی نخواهد
داشت.

متخصصان تغذیه ،جو را به عنوان یک ماده کاهشدهنده کلسترول در بدن معرفی میکنند که مقادیر
باالیی از فیبر در آن موجود است و برای ساعتهای زیادی شما را سیر نگه می دارد .به همین دلیل
خوردن آن به تمام خانمهایی که قصد دارند وزنشان را کم کنند توصیه میشود .بسیاری از خانمها به
خاطر دیرپز بودن جو ،بیخیال خوردن آن میشوند اما توصیه متخصصان به این افراد مصرف جوی
دو سر و پرک است .

هورمون رشد مانع کاهش وزن میشود

محققان دریافتند هورمون رش��د که
محرک بلوغ اس��کلتی و رش��د خطی
استخوانهاس��ت ،دررابطه ب��ا اندامها
وبافته��ا نیز نوعی نق��ش محافظتی
دارد و به منظور ذخیره انرژی در زمان
کاهش وزن بدن ،مستقیما بر مغز اثر میگذارد تا
مانع اتالف انرژی شود .به گزارش ایرنا  ،محققان
گیرندههای این هورمون را در مغز نیز شناسایی
کردهاند .عالوه بر این محققان دریافتند هورمون
رشد مغز نه تنها در متابولیسم رشد نقش دارد،
بلکه واکنشهای متابولیکی را که موجب ذخیره
انرژی در زمان گرسنگی یا استفاده از رژیمهای
غذایی الغری ایجاد میش��وند ،تحت تاثیر قرار
میدهد .از سالها قبل محققان در تالش بودند
تا دریابند چرا پ��س از رعایت یک رژیم غذایی
س��ختگیرانه برای کاه��ش وزن ،حفظ وزن به

روشهای حفظ هوشیاری ذهن با افزایش سن

را که در ادامه آورده شده از همین حاال آغاز کنید:

کلمبروکلی

جو
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ارتباط زایمان سزارین با بیماریهای التهابی روده

نکته

روغن زیتون

>مغز خود را به چالش بکشید

راههای زیادی برای به چالش کشیدن مغز وجود
دارد .شرکت در فعالیتهای اجتماعی ،یادگیری
یک زبان جدید ،انجام بازی اسکربل (نوعی بازی
کلمهس��ازی) در گوش��ی یا تالش ب��رای پختن
غذایی جدید میتوانند روشهای مناسبی باشند.
>هوشمندانهترغذابخورید

رژی��م غذای��ی خ��ود را ب��ا ان��واع توته��ای

دس��ت آمده بسیار دش��وار بوده و به
سادگی وزن شخص افزایش مییابد.
تاکنون تصور میشد هورمون "لپتین"
اصلیتری��ن هورمون��ی اس��ت که به
عنوان عاملی برای حفظ انرژی عمل
میکند .در واکن��ش به کاهش وزن ،میزان این
هورمون در خون نیز کاهش مییابد .اما اطالع از
این پدیده هرگز منجر به ارائه رژیمهای غذایی
یا روشه��ای درمانی موفق ب��رای کاهش وزن
و جلوگیری از افزایش س��ریع آن با اس��تفاده از
لپتین نشده است.در این تحقیقات مشخص شد
در واکنش به کاهش وزن ،هورمون رشد نیز در
مغز عملکردی ش��بیه لپتین دارد .با وجود این،
س��ازوکار دو هورمون متفاوت است و در هنگام
کاهش غلظت لپتی��ن در خون ،میزان هورمون
رشد افزایش مییابد.

سرشارازآنتیاکسیدان ،سبزیجات برگدار ،ماهی
و غالت کامل غنی س��ازید و چربیهای اشباع و
ترانس را حذف کرده یا کاهش دهید.
>سالمت مغز خود را چک کنید

کمپینه��ای زی��ادی ب��ا ه��دف آگاه ک��ردن و
توانمندس��ازی افراد در مورد سالمت مغزیشان
راهاندازی ش��ده است .میتوانید این کمپینها را
در ش��بکههای مجازی دنبال کرده و تستهای
سالمت مغز را انجام دهید.

نکاتی که در هنگام انجام رادیولوژی باید بدانید

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :با توجه به زیاد شدن استفاده از اشعه ایکس
در کل دنیا و در کش��ور ما آم��وزش های الزم به
رادیولوژیس��تها در خصوص حفاظ��ت در برابر
اش��عه ایکس به ویژه برای ک��ودکان و زنان باردار
داده میش��ود .به گزارش انجمن رادیولوژی ایران
 ،این عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی
اصفهان ادامه داد :مقوله جدیدی در رادیولوژی به
نام" " Hybrid imagingچندین س��ال است
به وجود آمده و اس��تفاده از آن در کش��ور ما نیز
ش��روع ش��ده که این روش به تشخیص زودتر و
بهتر بیماریها کمک می کند به این معنا که از
 ۲روش رادیولوژی همزمان استفاده میکنیم به
طور مثال برای تش��خیص س��رطان پروستات از
روش سونوگرافی با ام آر آی همزمان استفاده می
کنیم.حکمتنیا گفت :هیچگاه بیماران بدون دلیل
نباید به پزشک اصرار کنند که آزمایش خاصی را
برای آنها انجام دهند چرا که هر روش تشخیصی
جای خ��ود را دارد و باید در ص��ورت لزوم انجام
ش��ود لذا پزشک باید تشخیص دهد که آیا انجام
روشی از تصویربرداری ،برای بیمار سودی به همراه
دارد یا ندارد .وی خاطر نش��ان کرد :در رادیولوژی

باید از روشهایی که بیشتر در دسترس ،ارزانتر و
عوارض کمتری دارند استفاده کنیم به طور مثال
انجام سونوگرافی در کودکان روشی در دسترس
بوده ک��ه عوارضی را به همراه ندارد .این اس��تاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به ضرورت
اس��تفاده از روپوشهای حفاظت در هنگام انجام
رادیول��وژی گفت :به طور مث��ال در هنگام انجام
رادیولوژیه��ای دندان بای��د از تیروئید حفاظت
کنیم ،هرچند مقدار اشعه کم باشد اما همچنان
بای��د از روشهای حفاظ��ت وروپوشهای حفاظ
استفاده شود.حکمتنیا تاکید کرد :تمام افراد باید
مدارک پزشکی و رادیولوژی خود را نگهداری کنند
چرا ممکن اس��ت که چندین ماه یا چندین سال
بعد برای آنها مش��کلی به وجود آید و اگر مدارک
در دس��ترس باشد نیاز به انجام دوباره بسیاری از
آزمایش ها و رادیولوژیها نیست.وی خاطرنشان
کرد :زنان باردار و حتی زنانی که احتمال میدهند
باردار باشند حتماً هنگام ورود به هر آزمایشگاهی
یا بیمارستان و ...باید به پزشک ،رادیولوژیستها
و پرستاران این موضوع را اطالع دهند.وی گفت:
س��ی و پنجمین کنگره رادیول��وژی ایران  ۳تا ۶
اردیبهشت ماه سال جاری برگزار میشود .

