دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

تناسب قلب و عروق میتواند از حمله قلبی در زنان پیشگیری کند

طبق یافته محققان ،هرچقدر تناسب قلب و عروق باالتر باشد ریسک
حمله قلبی کمتر میش��ود.به گزارش مهر ،تناس��باندام جسمی
برای س�لامت قلب ،مغ��ز و کل بدن خوب اس��ت .اما نوع خاصی
از آن موس��وم به تناس��ب قلب و عروق میتواند پیشبینیکننده
احتمال حمله قلبی ،بخصوص در زنان ،باشد« .راجش شیگدل»،
سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :یافتههای ما نشان
میدهد تناس��ب قلب و عروق میتواند به عنوان ش��اخص تعیین
کننده خطر اولین حمالت قلبی استفاده شود« .».راجششیگدل»،

زندگی

سرپرست تیم تحقیق ،در ادامه میافزاید« :اندازهگیری
تناس��ب قلب و عروق میتواند به ما بگوید که ش��ما
در ک��دام گروه پرخط��ر قرار دارید».تناس��ب قلب و
عروق نش��اندهنده توانایی بدن در انتقال اکس��یژن
در ط��ول فعالیت مداوم فیزیکی اس��ت .این معیار از
طری��ق" ،"max VO2یعنی ماکزیمم میزان اکس��یژنی که بدن
میتواند در طول ورزش استفاده کند،اندازه گیری میشود .میزان
باالتر"  "max VO2نشاندهنده تناسب قلب و عروق باالتر است.

محققان دریافتند در بین زنان ،افراد دارای میزان باال
تناسب قلب و عروق۲۵ ،درصد کمتر با احتمال اولین
حمله قلبی مواجه بودن��د .درحالیکه در مردان دارای
میزان باالتر تناسب قلب و عروق ،احتمال حمله قلبی
 ۱۰درصد کمتر بود.به گفته شیگدل ،سرپرست تیم
تحقیق« ،افراد برای افزایش تناسب قلب و عروق شأن باید حداقل
هفتهای  ۱۵۰دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشند و بیتحرکی شأن
را به حداقل برسانند».
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تاثیر مصرف مغزیجات آجیلی در دوره بارداری بر مغز کودک
طبق نتایج یک مطالعه جدید ،زنانی که در دوره بارداری مغزیجات آجیلی مصرف میکنند
تقویت مغزی کودک شان بهتر است.به گزارش مهر ،یافتهها نشان داد امتیاز کودکان
متولدشده از مادرانی که در دوره بارداری مصرف مغزیجات آجیلی شأن زیاد بود (به طور
میانگین  ۷۴گرم در هفته) به مراتب باالتر از کودکانی بود که مادرشان مغزیجات آجیلی
کمتری مصرف کرده بودند.

توگو
گف 

بادام

2

5

م��واد موجود در پوس��ت ب��ادام از اکس��یده ش��دن ال دی ال یا همان کلس��ترول بد جلوگیری
میکند .فرایند اکس��یده ش��دن کلس��ترول بد میتواند منجر به صدمه زدن به دیواره رگهای
خون��ی و افزای��ش خط��ر بیماریهای قلبی و عروقی ش��ود .ب��ادام را میتوانید به همراه س��االد
میل کنید.

درگفت وگوی آفتاب یزد با پزشک تغذیه بررسی شد

لوبیا و عدس

با توجه به مطالعه اخیری که در س��النامه طب داخلی ،س��طح کلس��ترول بد در داوطلبانی که
ب��ه رژی��م غذایی کم چ��رب خود (ب��ه همراه دیگر غ�لات و س��بزیجات) عدس و لوبی��ا اضافه
کرده بودند تقریبا دو برابر کاهش داش��ت .گنجاندن لوبیا را در س��وپ و س��االد خود میتوانید
امتحان کنید.

مهارچربیخونبااینگزینههایغذایی
آووکادو

3

چربیهای اش��باع نش��دهای در آووکادو
موجود است که برای کاهش کلسترول بد
و افزای��ش  HDLی��ا همان کلس��ترول
خوب ب��ه خصوص درافراد با کلس��ترول
نس��بتا ب��اال مناس��ب اس��ت .آووکادو را
خالل کنید و به س��اندویچ و ساالد خود
اضاف��ه و از فوای��د آن در رژیم غذای تان
بهره ببرید.

6

1

کلسترولیکمادهمومیشکلاستکهدرخونیافتمیشود؛بدنشمابهکلسترولنیازدارد،
تاسلولهایسالمیبسازداماسطحباالییکلسترول،ممکناستریسکبیماریقلبیراافزایش
دهد.کلسترولباال،رسوباتچربرادررگهایخونیشماگسترشمیدهد.بهترینغذابرایهر
کسی که نگران سطح کلسترول خود است یک وعده غذایی کم چرب (چربیهای اشباع شده به
میزان کم) است که دارای میوه وسبزیجات به میزان فراوان باشد .در ادامه روشهای کاربردی برای
کنترل چربی خون باال بدون استفاده از دارو را میخوانید.

جو

4

تاثیر مصرف زیاد نمک
بر ابتال به سرطان معده

مطالعات جدید نش��ان میدهند مصرف بیشاز
ح��د نمک ع�لاوه بر ایجاد فش��ار خ��ون باال و
بیماریهای قلبی -عروقی ،میتواند خطر ابتال به
س��رطان معده را افزایش دهد .به گزارش مهر،
پژوهشگران دریافتند مصرف زیاد نمک به رشد
باکتری "هلیکوباکترپیلوری" کمک خواهد کرد و
با رشد این باکتری در معده ،سلولهای بسیاری
از این بخش به عفونت دچار میشوند و افزایش
این عفونت به ایجاد س��لولهای سرطانی منجر
خواهد ش��د و در نهایت فرد به بیماری سرطان
معده مبتال میشود .مهمترین عامل خطر ابتالء
به سرطان معده ،ایجاد عفونت ناشی از یک نوع
باکتری به نام هلیکوباکتر پیلوری است که باعث
بروز التهاب و عفونت در معده ش��ده و در نهایت

س��بب افزایش خطر ابتالء به سرطان میشود.
هلیکوباکتر پیلوری گونهای از باکتری هلیکوباکتر
بوده و ش��ایعترین موجود ذره بینی اس��ت که
انس��انها را به عفونت مبتال میس��ازد .بیش از
نیمی از مردم دنیا به این باکتری آلوده هستند.
باکتری مذکور عامل اصلی بیماریهایی همانند
زخ��م معده و ناراحتیهای دس��تگاه گوارش به
حساب میآید«.جان آترتون» ،عضو تیم تحقیق،
در این باره میگوید« :پژوهشگران هنوز به طور
دقیق نمیدانند که چرا مصرف زیاد نمک خطر
ابتالء به س��رطان معده را افزای��ش میدهد اما
مطالعات نش��ان میدهند که ممکن است نمک
زی��اد به رش��د باکتری هلیکوباکت��ر پیلوری در
معده کمک کند».س��ازمان بهداشت جهانی در
دستورالعملهایش در رابطه با این مسئله اعالم
ک��رده ک��ه روزانه بیش از  ۵گرم نم��ک (برابر با
یک قاش��ق چایخوری) نباید مصرف شود.به باور
بسیاری از پزشکان مردم باید بدانند که مصرف
بیش ازاندازه نمک همان طور که به ایجاد بیماری
فشار خون و بیماریهای قلبی -عروقی میانجامد،
به ابتالی بیماری سرطان معده نیز منجر میشود.
به گفته پژوهشگران ،مصرف کم نمک خطر ابتالء
به سرطان معده را کاهش خواهد داد.

ش��اید خیلیه��ا ندانند خواص س��بوس جو چیس��ت .این خوراک��ی فواید زی��ادی دارد .به طور
مث��ال روزان��ه یک کاس��ه س��بوس جو گ��رم و یا بلغور ج��و برای صبحان��ه را در نظ��ر بگیرید.
کلوچ��ه یا بیس��کویت س��بوس ج��و را نی��ز میتوانی��د به عن��وان یک بس��ته غذای��ی در روز
مصرف کنید.

اولینپیوندسلولهایبنیادی
در بیمار مبتال به ایدز

اولین پیوند س��لولهای بنیادی خونس��از در
بیم��ار مبتال به اچ آی وی ،ب��رای اولین بار در
ایران و خاورمیانه انجام ش��د.به گزارش روابط
عمومی مرکز تحقیقات ایدز ،مینو محرز افزود:
این عمل پیوند س��لولهای بنیادی خون ساز
در بیم��ار مبت�لا به عفون��ت اچ آی وی ،برای
اولی��ن بار در ای��ران و خاورمیانه انجام ش��ده
اس��ت.وی به آمار ایدز در کش��ور اشاره کرد و
گف��ت :گزارشها حاک��ی از  40هزار مبتال در
کشور اس��ت که آمارهای غیر رسمی بیش از
دو تا سه برابر این آمار است .زیرا ما نمیتوانیم
همه افراد مبتال را شناسایی کنیم.وی با تاکید
بر ض��رورت اطالع رس��انی و آگاهی بخش��ی
در جامعه ب��رای کنترل بیماری ای��دز ،افزود:
درحال حاضر بیشترین راه انتقال ،تماس جنسی
است.س��ید رضا صفایی فوق تخصص خون و
انکولوژی ،در تش��ریح ای��ن عمل پیوند ،گفت:
بیمار ،فرد 44س��الهای است که مبتال به ایدز
ب��وده و ش��رایط عمومی و س��ن او ،اجازه این
پیوند را داد.وی افزود :خوشبختانه این پیوند با
موفقیت انجام ش��ده و در حال حاضر دو هفته
از زم��ان این پیوند میگ��ذرد و بیمار مرخص
شده است.وی با اش��اره به اینکه این بیمار به

یک متخصص تغذیه درباره تأثیر میان وعدهها در
رژی��م غذایی و کنترل وزن گفت :در تعیین یک
رژیم تغذیهای مناسب میان وعدهها نقش مهمی
ایف��ا میکنند زیرا باعث کنترل وزن میش��وند؛
کس��انی که قص��د افزای��ش وزن و کاهش وزن
دارند باید میان وعدهه��ا را در وعدههای غذایی
خود بگنجانند .محمدتقی انوش��ه در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران ،تصریح کرد :طی بررسیها
مشخص ش��د که افراد الغر به هیچ عنوان نباید
می��ان وعدهه��ا را حذف کنند چرا ک��ه این امر
منج��ر به کاهش کالری روزانه نس��بت به مقدار
معین و در نتیجه کاهش وزن در آنها میش��ود،
افراد چاق هم باید با مصرف میان وعده از ایجاد
گرسنگی بیش از حد جلوگیری کنند و میل به
غذا خوردن را در خود کاهش دهند ،بنابراین لزوم
اس��تفاده از میان وعدهها چه در کسانی که قصد

میان وعدههای مناسب برای کنترل وزن

پزش��کان هش��دار دادند افرادی که به بیماری
قلب��ی مبتال نیس��تند و به منظور پیش��گیری
از حمل��ه قلب��ی و س��کته مغ��زی روزانه قرص
آس��پرین مصرف میکنند در معرض خونریزی
ش��دید مغزی ق��رار دارن��د .به گزارش ایس��نا،
پزش��کان آمریکایی همواره به س��المندانی که
دچار حمله قلبی یا س��کته مغزی نش��دهاند اما

مصرفروزانهآسپرینبههمهافرادتوصیهنمیشود

کاهش وزن و چه کس��انی
که قص��د افزای��ش وزن را
دارند ،با اهمیت است.انوشه
درباره میان وعده مناس��ب
برای افراد الغ��ر بیان کرد:
کس��انی که قص��د افزایش
وزن دارن��د ،بهتر اس��ت به
دنبال استفاده از مواد مغذی و سالم باشند؛ میان
وعدههایی مانند نان و پنیر و گردو ،ساندویچ مرغ،
ساندویچ ش��امی و غیره میتواند برای این افراد
مفید باشد ،اس��تفاده از یک واحد شیر و میوهها
هم تأثیر مثبتی بر بهبود وضعیت جسمانی آنها
دارد اما به یاد داشته باشید که استفاده از کیک،

در مع��رض فزاینده این خطر قرار دارند مصرف
روزانه قرص آسپرین را توصیه میکنند؛ روشی
که پیش��گیری اولیه خوانده میش��ود .در یک
بررس��ی جدید محققان مش��اهده کردند خطر

یک��ی از میوههای خوش��مزه تابس��تان،
زغالاخته اس��ت که عالوه بر ویتامینها و
ارزش غذایی باالیی که دارد ،برای درمان
بس��یاری از بیماریها نی��ز مفید خواهد
ب��ود .زغال اخت��ه حاوی آنتیاکس��یدانی
ق��وی ب��ه ن��ام" pterostilbene
""اس��ت ک��ه ب��ه کاه��ش کلس��ترول بد
کمک میکند.

سبوس جو
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نتایج یک مطالعه نش��ان داد س��طوح کلس��ترول بد بیش از دو برابر کاهش یافت .جو جایگزین
مناس��بی برای برنج اس��ت .جو را میتوانید به س��وپ خود اضافه کنید یا ترکیب فوق العادهای
هم��راه ب��ا میوهه��ای خش��ک ،آجی��ل و کم��ی روغ��ن و س��رکه برای یک س��االد دلچس��ب
ایجاد کنید.

زغال اخته

چیپ��س و در کل می��ان
وعدهه��ای ف��وری به هیچ
عن��وان توصیه نمیش��ود.
این متخصص تغذیه اظهار
کرد :افراد دارای اضافه وزن
و چاق بهتر اس��ت در میان
وعد ه از میوهها ،س��بزیها
و صیفیها اس��تفاده کنن��د؛ مصرف موادی مثل
کرفس ،کاهو و در کل موادی که فیبر بیش��تری
دارد ،آنها را برای کنترل اشتها همراهی میکند.
وی تصریح کرد :برخی افراد برای افزایش وزن به
سراغ استفاده از آبمیوههای صنعتی میروند اما
توجه داشته باش��ید که در رژیم غذایی متعادل

خونری��زی مغزی نادر اس��ت و مص��رف داروی
آس��پرین خطر خونریزی داخل��ی را به ازای هر
 ۱۰۰۰نفر دو مورد افزایش میدهد .با این حال
خطر خونریزی همچنان در افرادی که این دارو

مدت سه ماه تحت مراقبت قرار میگیرد ،ادامه
داد :بعد از آن ،بیمار به پزش��ک معالج خودش
معرفی و تحت نظر قرار دارد.صفایی در پاس��خ
به این س��وال که این پیوند تأثی��ری در روند
کنت��رل ویروس اچ آی وی دارد یا خیر ،گفت:
انتظار چنین تأثیری را نداریم ،اما گزارشهایی
داشتهایم که در روند کنترل ویروس اچ آی وی،
تأثیر داش��ته است .سید علی دهقان منشادی
اس��تادیار گروه عفونی دانش��گاه علوم پزشکی
ته��ران ،ب��ا عن��وان ای��ن مطلب ک��ه عفونت
اچ آی وی ب��ه تنهایی منعی برای پیوند ندارد،
گفت :یکی از مشکالت درمسیرخدمت به این
بیماران ،عدم آگاهی پرسنل از واقعیتهای این
قبیل بیماران است.

کبد چرب ،بیماری خاموش

آفت�اب ی�زد – نجمه
حمزه نیا :کبد دومین
عض��و ب��زرگ در بدن
انسان اس��ت و مسئول
ب��ه اصط�لاح رد کردن
تم��ام م��واد غذای��ی و
نوش��یدنی مصرف شده
از صافی اس��ت که این
بدان معناس��ت که کبد
فاکتوره��ای مضرر مواد غذای��ی را گرفته و آنها
را به صورتی بدون ضرر وارد سیستمهای دیگر
بدن میکند .بیماری کبد چرب امروزه به خاطر
تغذیههای نادرست و عدم تحرک بسیار فراگیر
ش��ده اس��ت .اما از آنجا که کبد ،عضو حیاتی و
مهم بدن اس��ت و باید سالمت آن را بسیار مهم
تلقی کرد .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد
در این باره با دکترحمیده اخیانی ،پزشک تغذیه
گفتوگو کرده است.
وی دراینب��اره میگوی��د :بیم��اری کبد چرب،
بیماری اس��ت که به دلی��ل اختالل در عملکرد
سلولهای کبدی ،بافت کبد شبیه بافت چربی
میشود.
دکتراخیانی ادامه داد  :این اختالل به  ۲دس��ته
"کبد چ��رب الکلی" (با اف��راط در مصرف الکل
ایجاد میشود) و "کبد چرب غیر الکلی" تقسیم
میگ��ردد البت��ه در طی بعض��ی بیماریها مثل
هپاتیت ،بعضی انواع مسمومیتها (مثل دارویی
و ) ...و بعض��ی اختالالت ن��ادر بارداری هم کبد
چرب ایجاد میشود.
این متخصص تغذیه ،عوامل زمینه ساز و موثر در
ایجاد بیماری کبد چرب را اینگونه تشریح کرد:
عوامل زمینه س��از و موثر درایجاد بیماری کبد
چرب عبارتند از اضافه وزن و چاقی (بخصوص
چاقی شکمی) ،فش��ارخون باال ،قند خون باال
ش��امل پی��ش دیابت ن��وع  ۲و دیاب��ت نوع ،۲
چربی خون باال (کلس��ترول  -تری گلیسرید)،
مقاوم��ت به انس��ولین (که در آن س��لولهای
بدن در پاسخ به هورمون انسولین ،قند خون را
مصرف نمیکنند) ،کم کاری تیروئید ،تخمدان
پل��ی سیس��تیک ،آپنه خ��واب (قط��ع تنفس
موقع خواب).
وی عنوان کرد  :عارضه اصلی بیماری کبدچرب،
«س��یروز کبد» اس��ت که خود باع��ث عوارض
زیر میش��ود که عبارتند از آسیت (جمع شدن
مایع در ش��کم) ،واریس مری (گش��اد ش��دن
س��یاهرگهای انتهای��ی م��ری) ،گیج��ی،
اخت�لال ح��واس و نهایتا کما ،نارس��ایی کبد،
سرطان کبد.
دکتراخیانی راههای پیش��گیری از بیماری کبد
چرب را اینگونه تشریح کرد  :تنها راه پیشگیری
از کبد چرب «اصالح س��بک زندگی» است که
شامل برنامه غذایی روزانه سالم ،تنظیم تدریجی
وزن ،ورزش میباش��د وبه طور کل��ی دوری یا
اصالح همه عوامل مستعد کننده کبد چرب نیز
در پیشگیری از ابتال به کبد چرب موثرند.
این پزشک تغذیه ابراز داشت :صرف نظر از اینکه
اضافه وزن دارید یا خیر و آزمایشات شما نرمال
است یا نه ،باید برنامه غذایی روزانه خود را سالم
کنی��د و در اکثر روزهای هفته ،ورزش داش��ته
باش��ید.برنامه غذایی سالمت ،مبتنی بر تنظیم
کالری و رعایت هرم غذایی است.
وی با بیان اینکه "جهت پیش��گیری از ابتال به
بیماری کبد چرب ،اصالح س��بک زندگی ،هر
چه زودتر ،بهتر" ،ادام��ه داد :حدود  ۴۰درصد
جمعی��ت ایران به دلی��ل «تغذیه ناس��الم » و
«کمتحرکی» ،مبتال به "کبد چرب" هستند.
دکتراخیانی اظه��ار کرد  :براس��اس تحقیقات
انجام ش��ده هف��ت درصد ک��ودکان تهرانی به
دلیل «سبک زندگی نادرست» (کاهش فعالیت

جس��مانی و مص��رف
غذاه��ای پرکال��ری)
دچ��ار “کب��د چ��رب“
هس��تند و متاس��فانه
۲۰درص��د مبتالیان به
کبد چ��رب غیر الکلی،
دچار “س��یروز کبدی”
میشوند.
این متخصص تغذیه در
پاس��خ به این پرس��ش که " عالئم بیماری کبد
چرب چیست" ،بیان کرد  :متاسفانه بیماری کبد
چرب معموال هیچ عالمتی ندارد و به طور اتفاقی
از طریق سونوگرافی یا آزمایش خون تشخیص
داده میش��ود ،اما ممکن اس��ت خستگی ،کبد
بزرگ و درد سمت راست باالی شکم ایجاد کند.
وی روشه��ای تش��خیص بیم��اری کبدچرب
را اینگون��ه تش��ریح ک��رد :تس��تهایی ک��ه
ب��رای تش��خیص و تعیی��ن ش��دت بیم��اری
کب��د چ��رب انج��ام میش��وند ،عبارتن��د از:
آزمایش خ��ون ،تصویربرداری (س��ونوگرافی)،
بیوپسی کبد.
دکتر اخیان��ی تصریح کرد  :ب��ا توجه به اینکه
کب��د چرب معم��وال بدون عالمت اس��ت ،الزم
است با اصالح سبک زندگی (انجام فعالیتهای
ورزشی بیش��تر و اصالح عادات غذایی اشتباه)
برای پیش��گیری از کبد چرب و یا جلوگیری از
پیشرفت بیماری اقدام کنید.
ای��ن متخصص اضاف��ه کرد  :خ��ط اول درمان
بیم��اری کب��د چ��رب ،کاه��ش "تدریجی" و
"اصولی" وزن اس��ت .کاه��ش ده درصدی وزن
ایده آل اس��ت ولی با  ۳تا  ۵درصد کاهش وزن
هم بهبود عالئم دیده میشود.
وی عنوان کرد  :انتخ��اب و اجرای رژیم غذایی
س��الم با تنظیم کالری مورد نیاز بدن و براساس
هرم غذایی و دوری از مصرف مواد غذایی ناسالم
برای پیش��گیری و درمان افراد مبتال به بیماری
کبد چرب مفید است.
دکتراخیانی خاطرنشان کرد :افزایش مصرف مواد
غذایی سرش��ارازآنتی اکسیدان ،مثل میوهجات
رنگ��ی ،ذغال اخت��ه ،لبو ،آلبالو ،انار ،ش��اتوت،
س��بزیجات با برگ س��بز تیره ،ورزش حداقل
۳۰دقیق��ه در اکثر روزه��ای هفته ،کنترل قند
خون در افراد دیابتی و در معرض دیابت (پیش
دیاب��ت ،پایی��ن آوردن چربی خ��ون در افرادی
که چربی خون (کلس��ترول یا تریگلیسرید) باال
دارند درم��ان کم کاری تیروئید در مبتالیان به
این مش��کل در درمان افراد مبت�لا به بیماری
کبد چرب مفید است.
این پزشک تغذیه بیان کرد  :اجتناب از مصرف
اقالمی که ممکن اس��ت فشار بیشتری به کبد
بیاورند.مثال دوری از مصرف الکل ،اس��تفاده از
داروهای مختلف تنها با دس��تور پزشک ،قبل
از مصرف هر نوع داروی گیاهی ،حتما با پزشک
مش��ورت کنید چون همه اینها به کبد فش��ار
میآورند و نیز بهتر است مبتالیان به کبد چرب
با تایید پزش��ک معالج ،واکسن هپاتیت  Aو B
هم بزنند.
وی در پایان با بیان این نکته که " درمان کسانی
که دچار سیروز کبدی شدهاند ،پیوند کبد است
" ،گفت  :ساختن پروتئینهای مختلف مورد نیاز
بدن ،تنظیم سوخت و ساز چربی ،پردازش مواد
غذای��ی جذب ش��ده از روده ،دفع مواد حاصل
از شکسته ش��دن گلبولهای قرمز پیر در بدن،
تولی��د صفرا برای بهب��ود هضم غ��ذا در روده،
ذخیره قند به ص��ورت گلیکوژن ،خنثی کردن
مواد سمی وارد شده به بدن (جذب شده از روده
یا وارد ش��ده از طرق دیگر) و س��میت زدایی از
مواد سمی ساخته شده در بدن از جمله وظایف
کبد در بدن است.

یافته
دریافت کالری اهمیت ندارد ،بلکه باید به دنبال
بهبود ارزش غذایی باش��یم؛ آبمیوههای صنعتی
اغلب ترکیبی در آب ،اس��انس و شکر هستند و
درصد کمی آبمیوه در آنها دیده میش��ود .انوشه
ادام��ه داد :تش��ویق افراد الغر برای اس��تفاده از
آبمیوههای صنعتی درست مانند وادار کردن آنها
ب��ه خوردن بیش از حد چربی اس��ت و میتواند
خطرناک باشد؛ تعادل باید در رژیم غذایی رعایت
شود و به سالمت و تغذیه توجه داشته باشیم.این
متخصص تغذیه اظهار کرد :اگر قصد استفاده از
آبمیوهها را دارید باید به سراغ نمونههای طبیعی
بروید اما در مجموع آبمیوهها میتوانند برای افراد
الغر بهتر باشند چرا که افراد دارای اضافه وزن از
مصرف میوه به دنبال دریافت فیبر هس��تند که
درصد کمی از آن در آبمیوهها یافت میش��وند و
بهتر است میوه را جایگزین آن کنند.
را مصرف کرد ه بودند در مقایس��ه با افراد دیگر
۳۷درصد بیش��تر ب��وده اس��ت .در بیمارانی که
سابقه حمله قلبی یا سکته مغزی داشتهاند تاثیر
دوز پایینی از داروی آس��پرین در پیشگیری از
قلبی دیگر ،مورد تایید کارشناسان است
حمله ِ
اما بیخط��ر بودن مصرف ای��ن دارو برای افراد
سالم کمتر شناخته شد ه است.

فلفل قرمز تند باعث افزایش طول عمر میشود

تحقیق��ات جدید پیام آورخبرهای خوش برای
دوستداران غذاهای تند اس��ت :خوردن فلفل
قرمز تند ممکن اس��ت ب��ه افزایش طول عمر
کم��ک کند و خطر م��رگ و می��ر را در افراد
کاهش دهد .بهگزارش س�لامت نیوز ،مطالعه
نشان میدهد در افرادی
که فلفل قرمز تند مصرف
میکنن��د خط��ر ابتال به
م��رگ به طور متوس��ط
۱۸س��ال دیر تر از سایر
افراد است.انواع مختلفی
از فلف��ل قرمز تند وجود
دارد ک��ه درج��ه تندی
در هم��ه ی آنها متفاوت
است .مصرف مواد غذایی
تند س��بب کاهش خطر
ابت�لا به مرگ میش��ود.
در فلفلهای تند ،عطر و
طعم آتش��ین از ترکیباتی به نام "کپسایسین"
میآید ،این ترکیب میتواند مزایای س�لامتی
فراوان��ی را به همراه داش��ته باش��د .به عنوان
مثال ،احتمال دارد که کپسایس��ین از سرطان
س��ینه و س��رطان کولورکتال پیشگیری کند.
همچنین احتمال بروز س��رطان پروس��تات را
ح��دود ۱۳درصد کاهش میده��د .با توجه به

تحقیقات صورت گرفته ،مصرف فلفل قرمز تند
با کاهش خطر مرگ بعلت بیماریهای عروقی،
مانند بیماری قلبی و سکته مغزی همراه است.
در حالی که محققان قادر به مش��خص کردن
مکانیس��م دقیق و عل��ت افزای��ش طول عمر
فلفل قرمز تند نیس��تند،
ام��ا عل��ت را احتم��اال
ب��ه کپسایس��ین ،ک��ه
فعالیته��ای کانالهای
پتانسیل گیرنده ()TRP
را متوقف میکند نسبت
میدهند.آنه��ا توضی��ح
میدهن��د ک��ه فع��ال
س��ازی  TRPوینیلوئید
نوع )TRPV1( ۱باعث
تحری��ک مکانیس��مهای
س��لولی ب��ا تغیی��ر
واس��طههای کاتابولیسم
لیپید و ترموژنز در برابر چاقی میش��ود ،و این
امر (محفاظت در مقابل چاقی) منجر به کاهش
خطر ابت�لا ب��ه بیماریهای قلب��ی -عروقی،
متابولیکی و ریه میشود.کپسایسین همچنین
میتوان��د در برابر بیماریه��ای قلبی از طریق
مدوالسیون جریان خون کرونر از طریق انتقال
 TRPدفاع کند.

