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

زندگی

رژیم غذایی کم چرب سالحی برای مقابله با سرطان سینه

محققان دریافتند مصرف غذاهای کم چرب ،ریسک مرگ ناشی ازسرطان سینه را در
زنان تا  ۲۱درصد کاهش میدهد .به گزارش مهر ،چاقی با سرطان سینه پس از
سن یائسگی مرتبط است و محققان معتقدند یک رژیم غذایی مملو از خوراکیهای
سالم نظیر سبزیجات ،میوه به حفاظت در مقابل سرطان کمک میکند و ریسک ابتالء به
سرطان سینه در زنان گروه رژیم غذایی کم چرب تا  ۸درصد کاهش می یابد.

یک فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد با اشاره
به اینکه مصرف میوه و س��بزیجات در پیش��گیری از
ابتالء به سرطانهای گوارش بسیار مؤثر است ،گفت:
چاقی ،عدم تحرک ،اس��ترس و مص��رف مواد غذایی
ناس��الم از عوامل دخیل در بروز س��رطان اس��ت .به
گزارش مهر ،حس��ن طاهری اظهار داش��ت :س��رطان زمانی که
به وقوع میپیوندد همچون زلزلهای اس��ت ک��ه همه بنیانهای
خان��واده را در هم در مینوردد و بار فکری و اقتصادی زیادی را

سه ماده غذایی که خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد

ب��رای خانواده به همراه دارد.وی با اش��اره به اینکه
سرطان به طور کلی عالج خاصی ندارد ،گفت:البته
اگر س��رطان در مرحله ابتدایی شناس��ایی ش��ود
درمان آن مش��کل و پیچیده نخواهد بود و میتوان
راحت تر با این بیم��اری مقابله کرد.وی ادامه داد:
چاقی یکی از عواملی اس��ت که ش��انس ابتال به انواع سرطانها
را بیش��تر میکن��د و بنابراین جوامع ماش��ینی امروز بیش��تر از
س��ایر جوامع درگیر سرطان شدهاند.طاهری گفت :عدم تحرک،

استرس ،سبک غذایی ناسالم نیز از دیگر عوامل ابتالء به سرطان
به ش��مار میرود .بنابراین با فعالیت فیزیکی و اس��تفاده از مواد
غذایی س��الم میتوان ریسک ابتالء به این بیماری را کاهش داد.
وی گف��ت :نمک ،قن��د و چربی در مواد غذای��ی در صورتی که
زیاد اس��تفاده شود ،شانس سرطان و ابتالء به بیماریهای قلبی
عروق��ی را مضاعف میکند ،این در حالی اس��ت که مصرف مواد
غذایی حاوی فیبر همچون س��بزیجات و میوهها در پیشگیری از
سرطان مؤثر است.

اخبار کوتاه

تاثیر داروهای ضد اضطراب
در سقط جنین

محققان هشدار می دهند مصرف داروهای ضد
اضطراب نظیر والیوم و زاناکس در دوره بارداری
موجب افزایش ریسک سقط جنین می شود.به
گزارش مهر ،این داروهای قدرتمند موس��وم به
«بنزودیازپین ها» مدت هاست که برای درمان
ان��واع اختالالت اخالقی تجویز میش��وند .حال
نتایج یک مطالعه جدید محققان نشان میدهد
مص��رف این نوع داروها در اوایل بارداری موجب
افزایش ریس��ک س��قط جنین در سه ماهه اول
ب��ارداری تا  ۱۱درصد میش��ود.در این مطالعه،
تیم تحقیق دادههای حدود  ۴۴۲هزار زن باردار
کانادایی را از س��ال  ۱۹۹۸تا  ۲۰۱۵جمع آوری
کردند.مطالع��ه نش��ان داد  ۶درص��د بارداریها
منتهی به س��قط جنین ش��ده بود .و از بین این
سقط جنینها ،بیش از یک درصد آنان داروهای
گروه بنزودیازپین ها را در اوایل بارداری مصرف
ک��رده بودند.داروهای خان��واده بنزودیازپین ها
عبارتند از :والیوم (دیازپام) ،زاناکس (الپرازوالم)،
آتیوان (لورازپام) و کلونوپین (کلونازپام).به گفته
محققان هنوزمش��خص نیس��ت که چقدر این
داروه��ا با ب��ارداری ناموفق مرتبط هس��تند .اما
مطالعات حیوانی نش��ان میدهد بنزودیازپین ها
بر رش��د جنین تأثیر گذاش��ته و احتمال سقط
جنی��ن را افزای��ش میدهند« .آنیک ب��رارد»،
سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این ب��اره میگوید:
«همانقدر ک��ه بنزودیازپین ه��ا تأثیر منفی بر
بارداری دارند ،اضطراب و بیخوابی هم میتوانند
تأثیرات مش��ابهی داشته باش��ند .از اینرو زنان
نباید به طورخودسرانه مصرف داروهای شان را
قطع کنند و باید حتماً با پزش��ک شأن مشورت
نمایند».

شایع ترین سرطان در مردان

رئیس پژوهش��کده گوارش و کبد دانشگاه علوم
پزش��کی ته��ران ،گفت :در یکی دو س��ال اخیر
توانس��تهایم نظام ثبت کامل سرطان در ایران را
برقرار کنیم .رضا ملک زاده ،اظهارداشت ، :گفت:
آخرین گزارش مربوط به سال  ۹۳است که نشان
میدهد در یک سال ۱۱۲ ،هزار مورد سرطان در
کشور ثبت شده است.ملک زاده با اشاره به نرخ

س��رطان در ایران ،افزود :در حال حاضر ش��اهد
هس��تیم که  ۱۵۸مورد انواع سرطان به ازای هر
 ۱۰۰هزار نفر جمعیت کشور است.وی با عنوان
ای��ن مطلب که س��رطانهای دس��تگاه گوارش
 ۲۷درصد انواع س��رطانها را در کش��ور شامل
میش��وند ،ادامه داد :در مردان ،س��رطان معده
همچنان شایعترین سرطان است که البته شیوع
آن در سالهای اخیر افزایش نداشته است.ملک
زاده همچنین به کاهش شیوع سرطان مری در
کشور اش��اره کرد و گفت :میزان شیوع سرطان
مری در ایران ،به یک پنجم کاهش یافته اس��ت
ک��ه مهمترین دلیل آن ،بهبود ش��رایط زندگی
مردم بوده است.رئیس هفته سالمت گوارش ،از
تریاک به عنوان عامل س��رطانزا نام برد و افزود:
با توج��ه به اینک��ه  ۱۰درص��د جمعیت باالی
 ۴۰س��ال در کش��ور به صورت تفننی و مستمر
از تریاک اس��تفاده میکنند ،میزان سرطانزایی
این ماده مخدر بس��یار باالتر از تنباکو است.وی
ادامه داد :این مس��ئله در ش��واهد علمی کام ً
ال
محرز ش��ده است و قرار است س��ازمان جهانی
بهداشت نیز ،به زودی بیانیهای در همین ارتباط
منتشر کند و تریاک به عنوان عامل سرطانزایی
شناخته شود.

شیردهی به نوزاد موجب
سالمت قلب مادر می شود

تحقیق جدید نش��ان می دهد شیردهی مادربه
نوزاد موجب کاهش ریس��ک بیم��اری قلبی در
زنان در س��نین باالتر می ش��ود.به گزارش مهر،
محقق��ان در مطالعهای دریافتن��د زنانی که به
نوازدش��ان شیر داده بودند با میزان بسیار پایین
بیماری قلبی و فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی
روب��رو بودن��د .همچنین هرچق��در طول مدت
ش��یردهی شأن بیش��تر بود ،این ریسک در انها
کمتر بود«.ایرن المبرینوداکی» ،پژوهشگر ارشد،
در این باره میگوید« :این یافتهها نشان میدهد
شیردهی موجب کاهش ریسک بیماری قلبی در
زنان میشود .حال ما عالقمند به بررسی تعیین
علل اصلی این تأثیر پیشگیرانه هستیم».به گفته
محققان ،فواید ش��یردهی احتماالً با میزان باال
هورم��ون پروالکتین در مادران ش��یرده مرتبط
است.

آفتاب یزد درگفت وگوبا جراح ومتخصص ارتوپد بررسی کرد

آسیب دیدگیورزشیدرنوجوانانجلوگیریکنیم؟

چگونه از
آفت�اب یزد – فاطمه مظفری  :هر س��اله تعداد
زیادی از نوجوانان آس��یبهای جس��مانی ناشی از
ورزش و افت��ادن را تجربه میکنند که اغلب آنها
خفیفاند و موجب دردهای آنی و زودگذر میشوند
و برخی از آنها شدیدند و میتوانند موجب عواقب
جبرانناپذی��ری برای آنه��ا ش��وند .از عواقب این
آسیبها میتوان به دور شدن مادامالعمر نوجوانان
از فعالیت و ورزش ،ترس از فعالیت و ورزش ،منزوی
ش��دن و افس��ردگی آنان ،دردهای مزمن و کاهش
آمادگی جس��مانی اش��اره کرد .با توجه به اهمیت
موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر محمد رازی،
جراح و متخصص ارتوپد گفت و گو کرده است  .وی
در این باره می گوید  :خوشبختانه ما در حال حاضر
شاهد افزایش روز به روز گرایش نوجوانان به انجام
ورزش های منظم و س��ازمان یافته هستیم  .دکتر
رازی خاطرنشان کرد  :به طور کلی نوجوانان به دو
صورت فعالیت ورزشی را پیگیری می کنند  .برخی
از آنها ورزش را به ص��ورت بازی و دراوقات فراغت
یا در س��اعات ورزش درم��دارس انجام می دهند و
برخی دیگر ورزش ها را به صورت برنامه ریزی شده
و منظم در کالس های ورزشی مختلف مانند کالس
ورزش��ی فوتبال  ،والیب��ال و ...ادامه می دهند .این
جراح و متخصص ارتوپد عنوان کرد  :خوش��بختانه
ما درجامعه شاهد گرایش نوجوانان به فعالیت های
ورزش��ی بخصوص گرایش به س��مت ورزش های
س��ازمان یافته هستیم که باید گفت هرکدام ازآنها
آس��یب های مخصوص به خ��ود را دارند .وی ادامه
داد  :وقتی نوجوانی ورزش سازمان یافته و منظم را
پیگیری می کند مسلما ساعات بسیاری را به انجام
آن ورزش اختصاص خواهد داد و درنتیجه احتمال
آسیب دیدگی درفرد نیزافزایش می یابد لذا ضروری
اس��ت که این افراد میزان اگاهی واطالعاتش��ان را
نس��بت به زمین اس��تانداردی که به ن��وع ورزش
انتخاب ش��ده باید اختص��اص یاب��د افزایش داده
وهمچنین مربیان نیز باید با افزایش میزان آگاهی
خویش شرایط و محیط ایمنی را برای نوجوانانی که
تمایل به فعالیت در ورزش س��ازمان یافته و منظم

دارند  ،ایجاد کرده تا از میزان آس��یب های ورزشی
در این افراد در حد توان کاس��ته شود  .دکتر رازی
اظهار داشت  :افزایش فشارازطرف خانواده یا مربی
جهت ورزش کردن نوجوان به صورت مستمر باعث
گریزان شدن وی از انجام فعالیت ورزشی و آسیب
دیدگ��ی آنها وحتی در درس خواندن وی نیز تاثیر
گذار خواهد بود .
این جراح و متخصص ارتوپد بیان کرد  :توصیه می
ش��ود وقتی نوجوانی به یک رشته ورزشی خاصی
عالقه دارد خانواده نظر خود را به وی تحمیل نکرده
و او را به رش��ته ورزشی مورد عالقه خویش با فشار
س��وق ندهند و به طور صحی��ح و علمی نوجوان را
به آموزش دیدن در رش��ته مورد عالقه اش کمک
کرده تا هم میزان آسیب دیدگی وی را کاهش داده
وهم باعث پیش��رفت نوجوانان چه در ورزش و چه
در تحصیل شوند به طور مثال وقتی والدین تمایل
دارند که فرزندش��ان در یک رش��ته خاصی مانند
کش��تی ثبت نام کند ولی نوجوان تمایل به رشته
فوتبال دارد در صورتی که با فشارخانواده در رشته
کش��تی ثبت نام شود ش��اهد عدم ترقی در ورزش
و در برخی موارد حتی عدم پیش��رفت تحصیل در
نوجوان خواهیم بود .وی ابراز داش��ت  :در حقیقت
یک��ی از نکات مهم��ی که بای��د در انتخاب ورزش
نوج��وان مد نظر قرار گیرد این اس��ت که امکانات

رش��ته ورزشی انتخاب ش��ده باید در دسترس و از
طرفی مناس��ب فیزی��ک بدن نوجوان باش��د تا در
هنگام ورزش آس��یب کمتری را مش��اهده ش��ود .
به ط��ور مثال پدرو مادر نوجوان��ی دارای قد کوتاه
هس��تند و در نتیجه قد فرزند آنها نیز مسلما کوتاه
اس��ت ولی فرزند خویش را در کالس های ورزشی
بس��کتبال ثبت نام می کنند که اصال مناس��ب قد
نوجوان نیست زیرا افراد قد بلند در رشته بسکتبال
موفق تر هستند واین رشته برای افراد کوتاه قد که
قصد این را دارند که با انجام این ورزش قدشان بلند
ش��ود اصال مناسب نیس��ت و موفقیتی را به همراه
ندارد و حتی در برخی موارد احتمال آسیب دیدن
نوج��وان را نیز افزایش م��ی دهد  .دکتر رازی بیان
کرد  :درانتخاب رشته ورزشی مناسب باید بسیاری
ازفاکتورهای مد نظرقرارگیرد اما متاسفانه یکسری
از باورهای غلط در برخی از خانواده وجود دارد که
باعث ثبت نام نوجوانان در رشته ای که مناسب و
استاندارد با شرایط بدنی و ...آنها نیست  ،می شود
که نتیجتا آسیب هایی را برای وی به همراه خواهد
داش��ت .این جراح و متخصص ارتوپد توصیه کرد :
در صورتی که قبل از انتخاب رشته ورزشی  ،تست
آنتروپومتری برای نوجوانان انجام و ورزش مناسب
با فیزیک بدنی نوجوان برگزیده ش��ود  ،موفقیت و
سالمتی بیشتری را برای نوجوان به ارمغان خواهد

آورد .وی اضاف��ه کرد  :یکی دیگر از مش��کالتی که
باعث ایجاد آس��یب دیدگی نوجوانان می شود این
اس��ت که والدین آنها را بعد از دوران بلوغ ( بعد از
 15س��الگی ) ب��دون اینکه قبال به ص��ورت بازی
ی��ا تفریح��ی ورزش��ی را انج��ام داده باش��ند  ،در
کالس های ورزشی ثبت نام می کنند.
دکت��ر رازی ادام��ه داد  :ش��روع انج��ام آموزش و
تمرینات ورزشی باید از دوران شیرخوارگی در فرد
آغاز شود از وقتی که کودک شروع به راه رفتن کرد
ب��ا آموزش راه رفتن های م��وزون و دویدن و نحوه
نشس��تن صحیح  .این جراح و متخصص ارتوپد با
بیان این نکته که " باید قبل از مدرسه رفتن انجام
بازی های س��نتی و فرهنگی را ک��ه از قدیم االیام
بچه ها انجام می دادند را در آنها احیاء کرد " ،تصریح
کرد  :یکی از بازی های بسیارس��ازنده که انجام ان
برای بچه ها مناس��ب است  ،لی لی بازی است  .در
این بازی تمام��ی حرکاتی که مخصوص چابکی و
پیشگیری از آسیب رباط  ACLاست  ،وجود دارد.
وی اف��زود  :یک نکته مهم در بازی های س��نتی و
فرهنگی این اس��ت که انجام این بازی ها تحمیلی
نیس��ت و باعث شکوفایی استعداد بدنی در بچه ها
می ش��ود .دکتر رازی ادام��ه داد  :انجام بازی های
سنتی و فرهنگی مانند طناب بازی،لی لی بازی و...
دربچه ها قبل ازمدرس��ه رفتن باعث رشد فیزیکی
که شامل رشد استخوانی و عضالنی و عصبی است،
م��ی ش��ود ودر صورتی ک��ه این رش��د در بچه ها
ایجاد ش��ود به راحتی وقتی وارد مدرسه می شوند
درصورت انجام حرکات ورزش��ی در زنگ ورزش یا
در کالس ورزش��ی که ثبت نام می ش��وند ،آسیب
نمی بینند و چابکی و مهارت الزم را نیز دارند .
ای��ن ج��راح و متخص��ص ارتوپد در پای��ان گفت :
درص��ورت ورزش کردن هیچ راهی تضمین کننده
اینک��ه فرد آس��یب نبیند نیس��ت حت��ی بهترین
بازیکنان نیز امکان دارد درحال ورزش کردن دچار
آسیب ش��وند و تمرینات و بازی های سنتی فقط
راهی برای پیشگیری است که می توان از ان بهره
برد .

اعضای تیمهای فوتبال دبیرستان باقرالعلوم(ع) منطقه 18تهران

دانیال امرایی
ستارگان غرب 7/5

امیرمهدی افتخاری
فوالد 7/4

محمدمهدی ذالی
ستارگان غرب 7/5

متین اردشیری
ستارگان غرب 7/5

مهدی نظام قدیری
استقالل 7/4

مبین مهر پویا
پرسپولیس 7/4

محمد علی همتی
پرسپولیس 7/4

سجاد رهنما
سایپا 7/5

ابوالفضل حضرتی
پرسپولیس 7/4

سینا مرادی
استقالل 7/4

جواد جدیدی
فوالد 7/4

علیرضا فتاحی
استقالل 7/4

ابوالفضل ایمانی
تراکتور 7/4

محمدمهدی سروش
تراکتور 7/4

امیر مهدی احمدی
تراکتور 7/4

میالد محمد یانی
سایپا 7/5

امیرعلی کارخانه
پرسپولیس 7/4

رضا غفور
پرسپولیس 7/6

امیرکامران رحیمی
استقالل 7/4

پویا دمبادمی
تراکتور 7/4

ابوالفضل دلیر
پرسپولیس 7/4

محمد صحبتی
پرسپولیس 7/6

