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

زندگی

سبزیجاتی که باید در رژیم غذایی گنجانده شوند

محققان در تحقیقی به بررسی بهترین سبزیجاتی پرداختند که ارتباط قوی ای با کاهش
ریسک ابتال به بیماریهای مزمن دارند .به گزارش مهر ،بر همین اساس  ۴۷نوع از
سبزیجات براساس دارابودن  ۱۷ماده مغذی معروف رده بندی شدند.طبق این رده بندی،
 ۵سبزی اول عبارتند از شاهی،کلم چینی برگ چغندر،اسفناج،کوالرد سبز (نوعی کلم)
می باشد و در ادامه کلم کالی ،شابانک  ،کاهو برگ ،بروکلی و کلم بروکسل قرار دارند.

ی��ک فوق تخص��ص بیماریهای گ��وارش گفت :بقای
بیماران بعد از ابتالء در تمام سرطانها به مرحله بیماری
بستگی دارد و هرچه مرحله بیماری پیشرفته تر باشد و
گس��تردگی تومور نیز زیاد باشد زمان بقای بیمار کمتر
خواهد ش��د .دکتر اکرم پورشمس افزود :هر چه تومور
کوچکتر و محدود به ارگان خاص باشد بهتر میتوان با آن مقابله
ک��رد ولی اگر تومور از دیواره ارگان خارج و س��ایز آن نیز بیش��تر
ش��ود ،مرحله بیماری نیز گس��تردهتر خواهد شد و بقای بیمار کم

عوامل خطر در بروز سرطان

میش��ود .این فوق تخصص بیماریه��ای گوارش با
اش��اره به اینکه در گام نخس��ت آگاهی مردم و پس
از آن تشخیص زودهنگام در مقابله با سرطان بسیار
حائز اهمیت است ،گفت :افرادی که تریاک  ،شیره و
سوخته اس��تفاده می کنند در خطر ابتال به سرطان
های مری  .معده و پانکراس قراردارند و تاثیر مصرف این مواد مخدر
در بروز سرطان روده نیز در حال بررسی است و میتوان گفت که
در کشور ما خطر سرطان زایی این سه ماده مخدر بیش از سیگار

است .این فوق تخصص بیماریهای گوارش گفت :عدم استفاده از
س��بزیجات و میوه و استفاده از مواد غذایی چرب ،شور ،سرخ شده
و پخته ش��ده در مدت زمان طوالنی با دمای باال میتواند در بروز
بیماری سرطان دخیل باشد همچنین عدم بهداشت دهان و دندان
ارتباط زیادی با سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی دارد همچنین
ابت�لا به چاقی و بی تحرک��ی نیز در بروز س��رطان در افراد نقش
دارد.ای��ن ف��وق تخص��ص بیماریهای گ��وارش گف��ت :مردم و
سیاست گذاران باید بر مسئله پیشگیری توجه زیادی داشته باشند.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با فلوشیپ نازایی بررسی کرد
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راه های تشخیص و درمان ناباروری

آفت�اب یزد -فاطمه مظف�ری :باروري يکي از
اهداف بزرگ خلقت ،جهت بقاي نس��ل اس��ت.
ش��يوع قابل توجه ناباروري در جه��ان و ايران و
بار اقتصادي ناش��ي از روش هاي درماني مختلف
آن ،سبب ايجاد مش��كالت متعددي براي زوج و
جامعه مي گردد .داليل مختلفي احتمال ناباروري
را در م��ردان و زنان به وجود ميآورد .بروز هر يک
از اين احتمالها ميتوان��د بارداري را در زوج دچار
اختالل کند.با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد
در این باره با دکتر س��یمین ظفردوست  ،جراح
و متخصص زنان ،فلوش��یپ نازایی  ،عضو هیئت
علمی پژوهشگاه ابن سینا گفت و گو کرده است .
وی در اینباره می گوی��د  :به طور کلی ناباروری
زمانی به یک زوج اطالق می ش��ود که یکسال از
ازدواج آنها گذشته باشد واز هیچ وسیله پیشگیری
از بارداری اس��تفاده نکرده باشند وهنوز حاملگی
اتفاق نیفتاده باشد.
nبه ط��ور کلی ب��اروری زن��ان بعداز
 30س��الگی رو به کاهش می رود بعد
از  35س��الگی شیب این کاهش خیلی
تند می شود و این یعنی در زنان با سن
باال مدت زمان بیشتری طول می کشد
تا بچه دار شوند وتعداد بیشتری از این
افراد با مشکل ناباروری روبه رو هستند
وهمچنین میزان سقط هم در این افراد
بیشتر است
 nدر گذشته تصور می شد که ناباروری
یک مش��کل زنانه اس��ت ولی در حال
حاضر می دانیم که تقریبا پنجاه درصد
موارد مش��کل از مرد وپنجاه درصد از
زن می باش��د ل��ذا ضروری اس��ت در
صورت مراجعه ب��رای درمان ناباروری
خانم و آقا با هم جهت انجام بررسی های
الزم به پزشک مراجعه کنند
دکترظفردوس��ت ادامه داد  :وقتی بعد از یکسال
زوج ها  ،صاحب فرزند نشدند  ،در این زمان باید
جهت انجام بررس��ی الزم به پزش��ک متخصص
مراجع��ه کنند البته زنان باالی س��ن  35بعد از
 6ماه از ازدواجش��ان در صورتی که ازهیچ وسیله
پیشگیری از بارداری استفاده نکرده باشند وهنوز
حاملگی اتفاق نیفتاده باشد باید به پزشک مراجعه
کنند .
این جراح و متخصص زنان اظهار کرد  :در گذشته
تصور می شد که ناباروری یک مشکل زنانه است
ول��ی در حال حاضر می دانی��م که تقریبا پنجاه
درصد موارد مش��کل از مرد وپنجاه درصد از زن
می باش��د لذا ضروری اس��ت در صورت مراجعه
برای درمان ناباروری خانم و آقا با هم جهت انجام
بررسی های الزم به پزشک مراجعه کنند .
وی خاطرنش��ان کرد :تاثیرباال رفتن س��ن روی
مردان به ش��دت زنان نیس��ت بدی��ن خاطر که
پيرشدن دستگاه توليد مثل ،بخصوص تخمدان
ها ،نقش عمده اي در ناباروري زنان دارد .به عالوه
افزايش سن ،خطر سقط را هم افزايش مي دهد.
دکترظفردوس��ت با بیان این نکته که " بهترین
س��ن باروری ب��رای خانم ها 20الی  25س��الگی
اس��ت " ،عنوان کرد  :به طور کل��ی باروری زنان
بعداز  30سالگی رو به کاهش
م��ی رود بعد از  35س��الگی
ش��یب این کاهش خیلی تند
م��ی ش��ود و ای��ن یعنی در
زنان با س��ن ب��اال مدت زمان
بیش��تری طول می کش��د تا
بچه دار شوند وتعداد بیشتری
از این افراد با مش��کل ناباروری
روب��ه رو هس��تند وهمچنین
میزان س��قط هم در این افراد
بیشتر اس��ت .این متخصص

فلوش��یپ نازای��ی اف��زود :از طرفی وقتی س��ن
ی��ک زن ب��اال م��ی رود احتمال مواجهه ش��دن
ب��ا بیماری های��ی که می تواند ب��اروری را تحت
تاثیر قرار دهند بیش��تر می ش��ود .از دسته این
بیماریهامیتواناندومتریوز،جراحیهایشکمی،
فشار خون ودیابت را نام برد.
وی اظهار داش��ت  :وقتی ی��ک زوج برای درمان
ناباروری به پزش��ک مراجعه م��ی کنند خانم ها
از نظ��ر عوامل مختلف مانند ذخیره تخمدان ،باز
بودن لوله های رحمی  ،بررس��ی سالمت رحم و
برخی مش��کالت بیماری ه��ای آندوکرینولوژی
و متابولیس��می مورد بررس��ی قرار می گیرند و
آقایان نیز از لحاظ میزان و کیفیت اس��پرم مورد
بررس��ی قرار م��ی گیرند تا علت نازای��ی در زوج
مراجعه کننده  ،مشخص شود .
دکترظفردوست بیان کرد :دربرخی ازموارد یعنی
حدود  20الی  30درصد با انجام بررسی های الزم
چ��ه درخانم  ،چه درآقا علت ناباروری در زوج ها
مشخص نیست .
این عضوهیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا با بیان
این نکته که " براساس علت تشخیص داده شده
ن��وع درمان ناباروی مش��خص و ب��رای انجام آن
برنامه ریزی خواهد ش��د " ،اظهار ک��رد  :برنامه
درمانی ب��رای زوج های ناب��ارور در مرحله اول ،
دارو درمانی است و در قدم دوم ممکن است نیاز
به تحریک پذیری تخمک های خانم اس��ت و در
قدم های بعدی درمان نیز انجام ( )IUIو سپس
(  )IVFو ميکرواينجکش��ن مورد بررس��ی قرار
خواهد گرفت .
وی ادامه داد :تلقیح اسپرم به داخل رحم ()IUI
پس از تحریک تخمدان یکی از روش��های درمان
ناباروری اس��ت که به علت س��ادگی و کم هزینه
بودن قبل از روش های تهاجمی تر کمک باروری
( )ARTمورد اس��تفاده قرار میگیرد .این روش
در انواع مختلف ناباروری از جمله فاکتور مردانه،
فاکتور دهانه رحم و ناباروری با علت ناشناخته به
کار میرود.
دکترظفردوس��ت ابرازداش��ت  "IVF" :نی��ز که
از آن ب��ا عنوان لقاح خارج رحمي ياد مي ش��ود،
يکي از شيوه هايي اس��ت که براي درمان نازايي
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد .در اين روش لقاح
خارج رحمي يا باروري در محيط آزمايشگاه انجام
مي ش��ود .اين روش در ش��رايطي که لوله هاي
رحمي آسيب ديده باشند يا اختالل در عملکرد
آنها مش��اهده شود از س��وي متخصص به بيمار
توصيه ميش��ود .اين شيوه نه تنها در مورد زنان
مبتال به مشکالت و اختالالت تخمداني بلکه در
برخي موارد درباره ناباروري ها با علت مردانه نيز
به زوجها توصيه مي شود.
ای��ن ج��راح و متخص��ص زن��ان عنوان ک��رد :
در ص��ورت انج��ام روش کمک ب��اروری ()IUI
امکان باروری  15الی  20درصد می باشد ولی وقتی
(  )IVFانجام می ش��ود میزان موفقیت  30الی
 40درصد می باشد .وی توصیه کرد  :زوج ها حتما
فرصت ها را برای باردار ش��دن از دست ندهند و
بع��د از ازدواج بارداری را ب��ه تاخیر نیندازند زیرا
برخی اوقات فرصت ها غیر قابل برگشت است.
دکترظفردوست در پایان گفت  :با رعایت کردن
برخ��ی موارد می توان نازای��ی را کاهش داد که
یکی از آنها داش��تن زندگی س��الم اس��ت  .برای
بچه دار ش��دن باید تغذیه ای
سالم داشته باشید .همانطور
ک��ه م��ی دانید ام��روزه همه
بیماری ها به تغذیه صحیح و
ناصحیح ما بستگی دارد پس
در انتخاب نوع غذا و همچنین
م��واد غذای��ی دق��ت کنید و
همچنین طبق تحقیقات انجام
شده مصرف س��یگار و قلیان
می توان��د موجب ناباروری در
افراد شود .

نکته

زمان طالیی ترمیم یا پیوند عروق حین جراحی ارتوپدی

دانش��یار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با
اش��اره به زمان طالیی ترمیم یا پیوند عروق حین
جراح��ی ارتوپدی گفت :زمان��ی که جراحیهایی
همچون جراحی مفصل زانو ،لگن ،شانه و یا آرنج
صورت میگیرد ،عروق خونی در دس��ترس محل
جراحی ممکن است دچار آسیب شوند که معموالً
این آسیبها ناخواس��ته بوده و با ابزار جراحی به
وقوع میپیوندد.به گزارش مهر ،دکتر فرشید باقری
دانشیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
آس��تانه برگ��زاری کنگره جامعه جراح��ان اظهار
داشت این کنگره هجدهم تا بیست و دوم خرداد
ماه برگزار میشود وی با اشاره به اینکه مشکالت
عروق��ی حین و قبل از جراح��ی ارتوپدی یکی از
مباحثی است که در کنگره جامعه جراحان مورد
بحث و گفت و گو قرار میگیرد ،گفت :این مسئله
می تواند در سرنوش��ت درمان و حتی جان بیمار
اثرگذارند.وی ادام��ه داد :زمانی که عمل جراحی
در اندام و س��تون فقرات انجام گیرد و به عبارتی
جراح��ی در اندام تحتانی یا فوق��ان صورت گیرد
ممکن است شریانهای حیاتی بدن اعم از عروق و
اعصابی که در مجاورت استخوان وجود دارند دچار
آس��یب ش��وند چرا که در دسترس محل جراحی
هستند.وی بیان داش��ت :به طور مثال زمانی که

جراحی مفصل زانو ،لگن ،ش��انه و یا آرنج صورت
میگیرد ،عروق خونی در دسترس محل جراحی
ممکن اس��ت دچار آسیب ش��وند که معموالً این
آس��یبها ناخواسته بوده و با ابزار جراحی به وقوع
میپیوندد .وی بیان داش��ت :بسته به نوع جراحی
آمار این آسیب به شریانها می تواند متفاوت باشد
ولی به طور کلی بر اس��اس آمارهای جهانی از هر
هزار یک جراحی و یا از هر هزار  ۵جراحی ممکن
اس��ت با آسیب شریان مواجه باشد .باقری با بیان
اینکه هر جراحی میتواند با عارضه همراه باش��د
و احتم��ال عارضه هیچ وق��ت در هیچ جای دنیا
صفر نیست،گفت :بسته به نوع جراحی ابزار مورد
استفاده شرایط بیمارو تجربه پزشک میزان عوارض
متفاوت است ولی به طور کلی مسن بودن بیمارو
ابت�لای آنان ب��ه بیماریهای زمین��های همچون
دیابت و فش��ار خ��ون در افزایش عوارض جراحی
بسیار تاثیرگذار است .وی بیان داشت :در جلسات
مختل��ف ای��ن مباح��ث در کنگره م��ورد بحث و
گفتوگو قرار میگیرد تا اگر حین جراحی پزشک
متوجه بروز عارضه در عروق ش��ریانی شد بتواند
بالفاصله بدون فوت وقت آن را ترمیم یا پیوند کند
که زمان طالیی انجام این ترمیم شش ساعت است
تا بتوان از آسیب به عضو جلوگیری کرد.

آب نمک

پراکسید هیدروژن
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برای بس��یاری از افراد شستش��وی دهان با نمک یک درمان موثر بوده و آب نمک یک ماده ضد
عفونی کننده طبیعی اس��ت و می تواند به کاهش ذرات غذایی و آلودگی هایی بین دندان های
کمک کند ،همچنین در کاهش التهاب و بهبود زخم دهان موثر اس��ت .نصف قاشق چای خوری
نمک را به یک لیوان آب گرم اضافه کنید و آن را به عنوان دهانشویه استفاده کنید.

پراکس��ید هیدروژن که به لحاظ علمی با نام  H2O2ش��ناخته میش��ود ،یک ضدعفونیکنند ه
پرکاربرد است که به طور گستردهای مورد استفاده قرار می گیرد  .این ماده در از بین بردن درد و
التهاب و کشتن باکتری ها و کاهش پالک موثر است و خونریزی را بهبود می بخشد .سه درصد
پراکسید هیدروژن را با آب مقطر مخلوط و از آن به عنوان دهانشویه استفاده کنید.

درماندنداندردباششفرمولخانگی
کمپرس سرد
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کمپرس س��رد برای از بین بردن درد موثر
است چرا که به تنگ شدن رگ های خونی
در منطق��ه درد کمک می کند و این گونه
درد کاه��ش پی��دا می کن��د از طرفی در
کاهش تورم و التهاب نیز موثر است.برای
استفاده از این روش ،یک کیسه یخ را برای
مدت  20دقیقه در منطقه آسیب دیده نگه
دارید و شما می توانید هر چند ساعت یک
بار این روش را تکرار کنید.

کیسههای چای نعناع

کیس��ه های چای نعناع م��ی توانند برای
خنثی کردن درد استفاده شوند ،برای انجام
این کار ،قبل از اعمال کیسه چای به منطقه
آسیب دیده ،یک کیسه چای را گرم کنید
و روی دندان دردناک قرار دهید در ضمن
ش��ما همچنین می توانید برای انجام این
کار ،یک کیس��ه چای نعن��اع را برای چند
دقیقه در فریزر قرار دهید و سپس کیسه را
روی دندان خود قرار دهید.
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دندان درد یکی از بدترین دردهای است که وقتی فرد گرفتار آن می شود موجب رنج و آزار می شود
و زندگی فرد مختل می ش��ود.اگر عالئم ش��ما بیش ازیک یا دوروزبا درمان های خانگی تسکین پیدا
نکرد وادامه داشت ،باید به دندانپزشک مراجعه کنید .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،خانم های باردار و
شیرده قبل از استفاده از فرمول های طبیعی باید با دندانپزشک مشورت کنند .روش های زیر از جمله
راهکارها برای تسکین دندان درد محسوب می شود.

سیر

4

7

برای هزاران سال سیر به عنوان دارو شناخته شده است و خواص دارویی بسیاری دارد.سیر می
تواند باکتری های مضر را که منجر به ایجاد پالک دندان می ش��وند از بین برده و همچنین به
عنوان یک مسکن درد نیز عمل کند.برای استفاده از این ،یک حبه سیر را خمیر کنید و آن را بر
روی منطقه آسیب دیده قرار دهید همچنین می توانید کمی نمک به آن اضافه کنید.
مع��اون تحقیق��ات و فناوری وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزشکی گفت 112 :هزار مورد
س��رطان هر س��اله در کش��ور رخ می دهد که
 10هزار و  500مورد آن مربوط به سرطان معده
اس��ت.دکتر «رضا مل��ک زاده» افزود :از مجموع
س��رطان معده 7 ،هزار و  400م��ورد مربوط به
مردان و بقیه مربوط به زنان اس��ت.وی سرطان
معده را سرطان شایع در کشور اما در عین حال
قابل پیشگیری دانست و اظهار داشت :در مردان
ایرانی اولین س��رطان و در زنان سومین سرطان
شایع است.وی تصریح کرد :عوامل خطر سرطان
معده در ایران ش��ناخته ش��ده است و مردم اگر
نکات الزم را رعایت کنند احتمال سرطان معده
در آنان بس��یار کم می ش��ود .ملک زاده کاهش

همزمان ب��ا روز جهانی تیروئی��د ،رئیس انجمن
غ��دد درونریز ایران به بررس��ی عوامل کمکاری
و پ��رکاری تیروئید پرداخت و نس��بت به کنترل
میزان ید مصرفی در مادران باردار هشدار جدی
داد.دکتر فریدون عزیزی در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه نوع کارکرد غده تیروئید در زمانهای
مختل��ف از زندگ��ی ،اث��رات متفاوتی بر انس��ان
میگ��ذارد ،گفت :یکی از مواقعی که کارکرد این
غده اهمیت زیادی دارد ،زمان جنینی و کودکی
اس��ت که عملکرد درست آن تأثیر مستقیمی در
رشد جس��می و ذهنی جنین و کودک دارد.وی
اف��زود :مادرانی که در زمان بارداری دچار کمبود
ید بودهاند یا نوزاد آنها با کمبود ید مواجه است،
ضریب هوش��ی کمتری دارند و دچار اختالالت
ذهنی ،عصب��ی و روان��ی میش��وند.وی با بیان
اینکه اگر شدت کمبود ید افزایش یابد میتواند

عصاره وانیل ،حاوی مواد مغذی اس��ت و دارای وانیلین است که ماده اصلی لوبیای وانیل بوده و
برای سالمتی بدن مفید است.عصاره وانیلی می تواند درد را تسکین بخشد و به عنوان یک شفا
دهنده شناخته می شود.برای این فرمول ،مقدار کمی عصاره وانیل را روی انگشت خود یا توپ
پنبه قرار دهید و آن را چند بار در روز به طور مستقیم به منطقه آسیب دیده بمالید.

عوامل مهم ابتال به سرطان معده

مصرف مناسب میوه و سبزیجات ،مصرف سیگار،
قلیان و تریاک ،تحرک بدنی کم ،مصرف غذاهای
ش��ور ،رعایت نکردن بهداشت دهان را از عوامل
خطرآفرین در بروز این س��رطان اعالم کرد .وی
با اش��اره به اینکه جمعیت زیادی در کش��ور از
تریاک استفاده می کنند ،یادآورشد :این افراد با
تصور اینکه تریاک فایده ای برای آنها دارد ،از آن
اس��تفاده می کنند اما از این مسئله غفلت کرده
اند که یکی از عوامل مهم س��رطان ریه  ،معده،
لوزالمعده در ایران همین نوع از ماده مخدر است.
معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
بیان این نکته که ثابت ش��ده که غذاهای ش��ور
س��رطان زا هس��تند ،اظهار داش��ت :عامل مهم

یک دلیل پزشکی دیگر برای اهدای خون

بررس��یها نش��ان میده��د :ب��ا اه��دای خون
میتوان بیماری هیپرکلس��ترولمی فامیلی را به
موقع تش��خیص داد.به گزارش ایس��نا ،به گفته
محققان ،اهدای خ��ون این فرصت را در اختیار
کارشناسان سالمت قرار میدهد تا بیماریهایی
از قبیل هیپرکلس��ترولمی فامیلی را شناسایی
کنند .هیپرکلس��ترولمی فامیلی نوعی نارسایی
ژنی اس��ت که موجب افزایش قابل توجه سطح
کلسترول در س��نین مختلف میشود .زمانیکه
ای��ن بیماری در فرد تش��خیص داده ش��ود در
دیگر اعضای خانواده نیز شناس��ایی میش��ود.
هرچند ،بیماری هیپرکلس��ترولمی فامیلی تنها
در  ۱۰درصد مبتالیان تشخیص داده میشود و
بسیاری را در معرض خطر قرار میدهد.به گفته
متخصصان ،در مبتالیان به هیپرکلس��ترولمی
فامیل��ی میزان کلس��ترول خ��ون از زمان تولد
باالست و این افراد بیشتر در معرض بیماریهای
قلبی ق��رار دارند .ع�لاوه بر این ،ای��ن بیماران

عصاره وانیل

ممکن است نسبت به خطرات این بیماری برای
فرزندانشان آگاهی نداشته باشند.متخصصان بر
این باورند که اهدای خون میتواند روشی جدید
در تشخیص این بیماری و آگاه ساختن افراد از
آن باشد ،زیرا تشخیص به موقع و شروع درمان
میتواند موثر باش��د .درمانهای استاندارد برای
مقابله با این بیماری ،رعایت رژیم غذایی ،ورزش
کردن و مصرف داروهای استاتین است.

ُ
دو عارضه مهم کمبود "ید"

منج��ر ب��ه «کراتنیس��م»
ش��ود ،گف��ت :بیماریهایی
نظی��ر عقبافتادگی ذهنی،
کوتاهی ش��دید قد و… از
نتایج کمبود شدید ید است.
البته این نارس��ایی امروزه با
مصرف نمکه��ای یددار در
کشورها کاهش چشمگیری
داش��ته و میزان ید موجود
در نمک توسط کارخانجات
به نحوی کنترل میشود که
نیاز ب��دن تمام افراد برطرف
ش��ود .البته خانمها در دوره
بارداری نیاز بیش��تری به مصرف ی��د دارند و به
همی��ن دلیل باید در زمان ب��ارداری از قرص ید
استفاده کنند.عزیزی در ادامه با بیان اینکه برای

دیگر در ابتال به س��رطان معده ،ن��وع غذاهایی
اس��ت که افراد مص��رف می کنن��د.وی توصیه
کرد غذاهایی مصرف کنند که نمک کم داش��ته
باش��د و یادآورش��د :نمک در غذاهای ما خیلی
زیاد اس��ت که این کار عالوه بر ایجاد فشارخون
س��بب ش��یوع س��رطان معده هم می ش��ود.
ملک زاده ادامه داد :مردم باید از غذاهای برشته و
سوخته مانند گوشت قرمز کبابی و مصرف زیاد
ته دیگ به ش��دت پرهیز کنند.وی گفت :عامل
مهم دیگر ابتال به این س��رطان که بس��یار قابل
توجه است بهداشت دهان است زیرا هر زمان به
بهداشت دهان اهمیت داده نشود ،سرطان مری
و معده افزایش پیدا می کند .وی اظهار داش��ت:

ریفالکس عمدتا نتیجه شیوه زندگی افراد است
و می تواند س��بب ایجاد س��رطان های انتهای
م��ری و ابتدای مع��ده ش��ود.ملک زاده یکی از
شایعترینبیماریهایگوارشیدرایرانراریفالکس
اع�لام ک��رد و اف��زود :نزدی��ک ب��ه  25درصد
ایرانی ها ریفالکس دارند.وی به این افراد توصیه
کرد که وزن خود را طبیعی نگه دارند و از مصرف
فس��ت فودها ،نوش��ابه های گازدار و چای داغ
پرهی��ز کنن��د .وی در ادامه با اش��اره به اینکه
علت  35درصد س��رطان ها اضافه وزن اس��ت،
گف��ت :افراد باید ب��ه اندازه غذا مص��رف کنند.
ملک زاده با اشاره به اینکه سرطان مری در مردان
ش��ایع تر است ،اظهار داش��ت :سرطان مری و
معده در مردان سه برابر بیشتر از زنان است .

ارتباط ابتال به دیابت نوع  ۱با آلودگی ویروسی

محققان دریافتند آلودگی ویروس��ی میتواند
یکی از عوام��ل تحریککننده ابتال به بیماری
ژنتیکی دیابت نوع  ۱باشد.در این مطالعه آمده
است ویروس��ی به نام ""coxsackievirus
تعداد س��لولهای بت��ا را کاهش میدهد و در
نتیجه موجب افزایش ریس��ک ابتالء به دیابت
نوع یک در موشهای آزمایش��گاهی میشود.
ای��ن باکت��ری عامل بیماریهای دس��ت ،پا و
ده��ان و همچنین عامل ابتالء به بیماریهای
گاس��تروانتریت و میوکاردیت است.دیابت نوع ،۱
ی��ک اخت�لال خود ایمنی اس��ت ک��ه تولید
انس��ولین را در بدن متوقف میکند .محققان
دریافتن��د وی��روس" "coxsackievirus
یک فاکت��ور رونویس��ی ژنتیکی مه��م به نام
" "-HIF A1را در س��لولهای بت��ا از بی��ن
میب��رد .فاکتور رونویس��ی ژنتیکی ،پروتئینی
اس��ت که ژنهای خاص��ی را در بدن فعال یا
غیرفع��ال میکند .فقدان ای��ن فاکتور موجب

تولی��د هورم��ون تیروئید
به ید نیاز است افزود :البته
نمیت��وان از ایف��ای نقش
صحیح غ��ده تیروئید برای
جلوگی��ری از ایجاد س��ایر
اخت�لاالت در ب��دن غافل
بود .وجود هورمون تیروئید
ب��رای انفعاالت و س��وخت
و س��از درس��ت س��لولها
ض��روری اس��ت و کمبود
آن در ب��دن باعث ابتالء به
کمکاری تیروئید و زیادی
آن در ب��دن باعث پرکاری
تیروئید میشود.وی با اش��اره به عالئم کمکاری
و پ��رکاری تیروئید در بدن گف��ت :از آنجایی که
ای��ن هورمون سوختوس��از س��لولهای بدن را

کاه��ش تعداد س��لولهای بت��ا در پانکراس و
در نتیجه کاهش میزان تولید انس��ولین و در
نهایت افزایش ریس��ک ابتالء به دیابت نوع ۱
میشود.با وجود اینکه دیابت نوع  ۱دارای یک
عامل ژنتیکی قوی است ،تنها راه فعلی درمان
دیابت نوع  ۱پیوند پانکراس اس��ت و مبتالیان
به این بیماری باید در تمام عمر خود انسولین
تزریق کنند.

کنترل میکند ،بدیهی است که کاهش میزان آن
باعث چاقی ،افسردگی ،ضعف و بیحالی فرد شده
و افزایش میزان آن سبب کاهش وزن ،اضطراب
و تپش قلب میشود.وی ادامه داد :رشد ناهنجار
برخی قسمتهای غده تیروئید میتواند منجر به
ایجاد تومور شده که با توجه به اینکه غده تیروئید
معم��والً در گ��ردن وج��ود دارد ،هرگونه رش��د
نامتعارف در گردن به راحتی قابل مشاهده است
و فرد در صورت مش��اهده باید سریعاً به پزشک
متخصص مراجع��ه کند تا در صورت مش��اهده
عالئم توس��ط پزش��ک ،معالجه دارویی یا عمل
جراح��ی انجام ش��ود.عزیزی یادآور ش��د :البته
تنه��ا پنج درصد این تومورها بدخیم اس��ت که
نی��از به جراحی دارد و  ۹۵درصد مابقی با درمان
دارویی قابل کنترل است که خوشبختانه در این
زمینه کشور هیچ مشکل و کمبودی ندارد و روند
درمان این بیماران به خوبی طی میشود.

