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

زندگی

برای رسیدن به آرامش چقدر زمان در طبیعت بگذرانیم؟

در مطالعه ای دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که زندگی در مناطقی با درختان بیشتر
باعث افزایش درک فرد از سالمت جسمی و روحی می شود و خطر بیماری های قلبی
عروقی را کاهش می دهد .به گزارش سالمت نیوز ،محققان دریافتند زمانی که حضور
در طبیعت به  ۲ساعت در هفته نرسد ،هیچ تاثیری در سالمت و رفاه افراد ندارد و صرف
زمان بیشتر تاثیر مثبتی نخواهد داشت.

دبیر علمی هفتمین س��مپوزیوم مل��ی خودمراقبتی با
اش��اره به اینکه خودمراقبتی راهکاری برای پیشگیری
از بیماریه��ا و کاهش هزینههای ناش��ی از بس��تری و
توانبخشی به ش��مار میرود گفت بنابراین این موضوع
ارتباط مس��تقیمی با موضوع اقتصاد س�لامت دارد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،دکتر الهام شکیبازاده،اظهار داشت :این
س��مپوزیوم دوم مرداد مصادف با روز جهان��ی خودمراقبتی برگزار
می ش��ود وخود آگاهی ،سواد س�لامت و راهنماهای خودمراقبتی،

خودمراقبتی؛ راهکاری برای پیشگیری از بیماریها

آموزش به بیم��ار ،آموزش س�لامت و خودمراقبتی
در رس��انه و فضای مجازی ،خود مراقبتی و سالمت
روان ،خ��ود مراقبتی و س�لامت معنوی و س�لامت
اجتماعی،همچنین موانع و تس��هیل گرهای اجرای
خودمراقبتی ،اقتصاد س�لامت و سیاس��تگذاری در
خود مراقبتی ،و نقش س��ازمان های مردم نهاد در خود مراقبتی از
جمله محورهای اصلی این سمپوزیوم است .وی افزود :تعداد ساعاتی
که یک نفر به طور معمول در طول سال با پزشک و کادر بهداشتی

و درمانی در تماس است بسیار کوتاه تر از مدت زمانی است که می
تواند به خودمراقبتی اختصاص دهد.توانمند کردن افراد و جامعه به
خودمراقبتی می تواند نتایج موثری را در پیشگیری از بیماریها و
ارتقای سالمت داشته باشد.با تغییر الگوی بیماری ها به بیماری های
مزمن و غیرواگیر ،خودمراقبتی اهمیت دوچندانی یافته است .افراد
ب��رای مدیریت بیماری هایی که زندگی آنها را در یک بازه طوالنی
مدت تحت تاثیر قرار می دهد نیاز به تغییر شیوه زنذگی خود دارند.
خود مراقبتی می تواند پتانسیل این تغییر را به وجود آورد.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت وگو با بررسی کرد
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بیماری سینوویت گذرا در کودکان چیست؟

آفتاب یزد  -فاطمه مظفری :شیوع مشکالت نشود زیرا برگش��ت ناپذیر است به همین خاطر
اس��تخوانی و مفصل��ی در کودکان باعث ش��ده کودک باید توسط متخصص روماتولوژی اطفال
که بس��یاری از والدین نگران س�لامتی کودکان معاینه شود .
خود باش��ند .برخی از مش��کالت شایع مفصلی وی اظهار کرد:عالیم بیماری س��ینوویت گذرا با
واستخوانی کودکان با رشد و بزرگ شده کودک بیم��اری عفونت مثانه و عفون��ت لگن در برخی
به خ��ودی خود بهبود یافته و برخی دیگر نیازبه موارد یکسان اس��ت که پزشک معالج با بررسی
درمان دارند .ش��ایع ترین دلیل لنگیدن کودک الزم آن را مش��خص خواه��د ک��رد ام��ا یکی از
می تواند وارد شدن یک ضربه خفیف باشد اما یک عالیم��ی که تش��خیص ای��ن بیماری را آس��ان
بیماری بی سر و صدایی دیگری به نام بیماری می کند نداش��تن تب و بی قراری و داشتن حال
سینوویت گذرا نیز وجود دارد که موجب لنگیدن عمومی خوب در کودکان مبتال به بیماری است .
کودک می شود .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب دکترش��یاری تصری��ح کرد :پزش��ک معالج پس
یزد در این باره با دکتر رضا شیاری  ،فوق تخصص ازانجام معاینه بالینی وگرفتن شرح حال ازبیمار
و انجام برخی آزمایشات الزم بیماری سینوویت
روماتولوژی اطفال گفت وگو کرده است .
وی دراینب��اره م��ی گوی��د :یک��ی ازش��ایع تری��ن گ��ذرا را تش��خیص خواه��د داد و در صورت��ی
که مش��کوک باشد انجام
بیماری هایی که درمفصل
ران درکودکان سه تا ده ساله  nدرمان اختالل سینوویت گذرا محافظتی آزمایشات تکمیلی مانند
مشاهده می شود ،بیماری اس��ت و ک��ودک بای��د اس��تراحت ک��رده س��ونوگرافی و گرفت��ن
و از داروهای ضدالتهاب غیر اس��تروئیدی مق��داری کم��ی از مایع
سینوویتگذراست.
دکتر ش��یاری ادامه داد :استفاده کند
مفص��ل لگ��ن را توصیه
می کند .
مهمترین عالمت بیماری
"س��ینوویت گ��ذرا" درد nدربیم��اری س��ینوویت گ��ذرا  ،درد و این متخصص اضافه کرد:
در کش��اله ران و مفصل ناراحت��ی در مفص��ل ران نبای��د بیش از برخ��ی از والدین مخالف
ران اس��ت .عفونته��ای هفت روز طول بکشد
گرفتن مایع مفصل لگن
برای تشخیص مناسب و
ویروسی میتواند مفصل
را ب��ه صورت بیگناه گرفتار کند .در این اختالل ش��روع اقدامات درمانی مناسب هستند که باید
کودک س��ابقه عفونت تنفسی فوقانی یا تحتانی گفت گرفتن یک الی دو س��ی س��ی از این مایع
مانند سرماخوردگی یا س��ینوزیت پیدا میکند مش��کلی برای کودک ایجاد نخواهد کرد و برای
و حدود پنج تا هفت روز بعد با ش��کایت نسبت تشخیص مناسب و بهبودی سریع تر وی ضروری
به اینکه کودک قابلیت تحمل وزن خود را ندارد می باشد .
و موق��ع راه رفتن میلنگد ،به پزش��ک مراجعه وی عن��وان کرد:درمان اختالل س��ینوویت گذرا
محافظتی است و کودک باید استراحت کرده و از
میکند.
این فوق تخصص روماتولوژی اطفال خاطرنشان داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی استفاده کند.
کرد :دربیماری سینوویت گذرا  ،درد ،و ناراحتی دکتر شیاری در پاسخ به این پرسش که "چگونه
در مفصل ران نباید بیش از هفت روز طول بکشد ممکن اس��ت کودک به بیماری سینوویت گذرا
ومعموال این اختالل تنها س��ه ت��ا پنج روز طول مبتال شود" ،بیان کرد  :به همان روشی که افراد
می کشد اما تا هفت روز معمولی تلقی می شود .مبت�لا ب��ه آنفوالنزا می ش��وند ،ک��ودکان اغلب
وی افزود  :در کودکان مبتال به بیماری سینوویت بیماری های شبه آنفوالنزا و عفونت های مجرای
گ��ذرا  ،وقتی مفصل ران دچار درد می ش��ود  ،تنفس��ی فوقانی را می گیرند .زمانی که سیستم
عالیمی از تب و سرماخوردگی و بیقراری و...در ایمن��ی به آن واکنش نش��ان م��ی دهد ،کودک
ممکن است دردهایی با التهاب گذرای مفصل یا
او مشاهده نمی شود.
دکتر ش��یاری بیان کرد  :به دلیل اینکه بیماری سینوویت گذرای پیدا کند.
سینوویت  ،مفاصل از جمله مفاصل لگن را درگیر این ف��وق تخصص روماتولوژی اطف��ال در پایان
می کند و این مفاصل حس��اس هستند و خون گفت  :توصیه میش��ود والدی��ن لنگش را امری
رس��انی به سر اس��تخوان را محدود می کنند و جدی بگیرند و تشخیص اینکه آیا اختالل مانند
خونرسانی به مفصل ران راحت نیست و با عروق الته��اب مفصل گذرا خوشخیم اس��ت یا خدای
دیگر تأمین نمیش��وند اگرب��ه هر علتی موجب ناکرده التهاب عفونی مفصل اس��ت را به پزشک
فشار کپسول مفصل شود به شریان خونرساننده روماتولوژی اطفال بسپارند.
آس��یب وارد میشود و در نهایت موجب مردگی
و از بین رفتن س��ر استخوان ش��ده که میتواند
نگرانکننده باشد و غیر قابل جبران می باشد.
این فوق تخصص روماتولوژی اطفال عنوان کرد
 :بیماری س��ینوویت گذرا همانطور که از نامش
پیداس��ت  ،پ��س از مدت  2ال��ی  3روز بهبودی
حاصل می ش��ود اما باید پیگیری های پزشکی
انجام ش��و تا آسیبی به سر اس��تخوان لگن وارد

یافته

کشف آنزیمی که با فرایند پیری مبارزه می کند

محققان در مطالعه جدید خود ،نوعی کوآنزیم را
از خون موشهای جوان استخراج کردند و سپس
به موشهای پیرتر دادند و دریافتند که س��طوح
کوآنزیم «نیکوتینآمید آدنین دینوکلئوتید» در
موشهای پیر تقوی��ت و از روند پیری جلوگیری
شد.به گزارش فارس ،محققان در مطالعه جدیدی
موفق به کشف راهی برای مبارزه با پیری شدند.
از دست دادن مو ،چین و چروک پوست و ضعف
قوه بینایی از جمله تغییراتی اس��ت که در فرایند
پی��ری رخ میده��د و کاهش نوع��ی کوآنزیم به
ن��ام «نیکوتینآمی��د آدنی��ن دینوکلئوتید» از

تغییرات دیگر است.این کوآنزیم نقش کلیدی در
متابولیس��م ،اصالح  DNAو روند پیری و طول
عم��ر ایفا میکن��د؛ با این حال با گذش��ت زمان
سلولهای پیر به سختی این آنزیم را برای تولید
انرژی دریافت میکنن��د .البته باید بدانید که در
فرایندتولید انرژی آنزیمی به نام «»eNAMPT
نیز ش��رکت دارد.محققان این آنزی��م را از خون
موشهای جوان اس��تخراج و به موشهای پیرتر
دادند و دریافتند که سطوح کوآنزیم «نیکوتینآمید
آدنین دینوکلئوتید» در موشهای پیر تقویت و از
روند پیری جلوگیری شد.

تازهها

کودکان طالق چاق میشوند

نتایج یک تحقیق نش��ان میده��د کودکانی که
والدی��ن آنان از یکدیگر جدا ش��دهاند نس��بت به
کودکانی که با والدین خود زندگی میکنند بیشتر
در معرض اضافه وزن هس��تند .به گزارش ایسنا،
در این بررس��ی آمده اس��ت که این افزایش وزن
در می��ان کودکانی که والدین آنان پیش از س��ن
سالگی کودک از یکدیگر جدا شدهاند ،بیشتر
شش
ِ
است.گروهی از محققان به بررسی اطالعات ۷۵۷۴
ک��ودک که در فاصله س��الهای  ۲۰۰۰تا ۲۰۰۲
متولد ش��دهاند ،پرداختند .این کودکان در سنین
 ۹ماهگی ،س��ه ،پنج ،هفت و  ۱۱سالگی بودهاند

سالگی
که والدین  ۱۵۷۳نفر از آنان در س��ن ۱۱
ِ
این کودکان از یکدیگر جدا شدهاند.همچنین در
این بررس��ی میزان قد ،وزن ،سن و جنسیت این
کودکان و شاخص توده بدنی ( )BMIآنان مورد
ارزیابی قرار گرفت.نتایج به دس��ت آمده توس��ط
محققان نش��ان داد کودکانی ک��ه والدین آنان از
یکدیگر جدا ش��دهاند بیش��تر احتم��ال دارد در
مدت  ۲۴ماه بعد از طالق والدینش��ان با افزایش
وزن روبرو شوند .همچنین کودکان والدین طالق
بیشتر احتمال دارد در مدت  ۳۶ماه پس از جدایی
والدینشان دچار اضافه وزن یا چاقی شوند.

نکته

اضافه وزن خطر فشارخون کودکان را دو برابر افزایش می دهد

طبق نتایج ی��ک مطالعه جدید ،ک��ودکان چاق
 ۴ساله با ریسک دو برابری ابتال به فشارخون باال
تا سن  ۶س��الگی مواجه هستند.به گزارش مهر،
محقق��ان دریافتن��د ک��ودکان دارای اضافه وزن
دو برابر بیشتر با ریسک فشارخون باال مواجه هستند
که در نتیجه ،ریس��ک حمالت قلبی و سکته در
آنها افزایش مییابد«.ایناکی گاالن» ،سرپرس��ت
تی��م تحقی��ق ،در این ب��اره میگوی��د« :والدین
باید به رژیم غذایی س��الم کودکان توجه داشته

باشند .زنان باید قبل از بارداری وزن اضافی خود
را کاهش دهند ،از اضاف��ه وزن در طول بارداری
اجتناب نمایند و سیگارشان را ترک کنند چراکه
همه اینها از فاکتورهای پرخط��ر چاقی در دوره
کودکی هستند».در این مطالعه ،تیم تحقیق رابطه
بی��ن وزن اضافی و فش��ارخون ب��اال را در ۱۷۹۶
کودک که تا دو سال بعد تحت نظر بودند بررسی
کردند .فشارخون هم براساس شاخص توده بدنی
و هم براساس اندازه دور کمر اندازه گیری شد.

کرفس

کرف��س دارای خ��واص دیورتیک و ضد التهابی اس��ت و مصرف منظ��م آن منجر به محافظت از
ریه ها ،و تس��هیل در پاکس��ازی مسیرهای تنفس��ی می ش��ود ضمن این که میزان اکسیژن در
سلول ها را حفظ می کند.

پونه
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یکی از گیاهان دارویی با طعم فوق العاده عالی پونه می باشدکه گزینه ای عالی برای حفظ سالمت
ریوی و تنفس اس��ت .پونه خاصیت پاک کننده و آنتی اکس��یدانی دارد و باعث حذف س��موم از
بافت ها می شود.

خوراکی هایی که باعث سالمت ریه ها می شوند

هویج

3
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هوی��ج یک��ی از س��بزیجاتی اس��ت ک��ه
مقادی��ر قابل توجهی ویتامین های س��ی،
آ و ای دارد که همگی به ریه ها در پاکسازی
س��موم کمک می کنن��د .مصرف هویج به
ص��ورت خام ب��رای حفظ س�لامت ریه ها
توصیه می شود.

چای سبز

نه تنها پتانس��یل کاه��ش وزن دارد بلکه
برای حفظ سالمت ریه ها مفید است .این
نوشیدنی قدرتمند ،خواص آنتی اکسیدانی
دارد و ضد التهاب است .مصرف چای سبز
از باف��ت های ظریف ریه به خوبی حفاظت
می کند.
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ریه ها مس�ئول توزیع اکس�یژن مورد نیاز در بدن هس�تند ضمن این که منوکسید کربن
را از ب�دن خارج می کنند .عملکرد موثر ریه ها ،از ابتال به بس�یاری از بیماری ها جلوگیری
می کند .ریه ها مس�ئول فیلتر کردن سموم از بدن هستند.به گزارش آوای سالمت ،در این
می�ان غذاهای خاصی وجود دارند که به لطف مواد مغذی موجود در آنها به بهبود سلامت
ریوی کمک می کنند و منجر به بهینه شدن اکسیژن زایی در بدن می شوند:

4

گریپ فروت

مصرف گریپ فروت برای حذف س��موم از بدن و جلوگیری از اکسیداس��یون سلول ها مفید است
وکم کالری است و مزایای زیادی برای سالمت ریه ها دارد .مصرف آن از تشکیل تومورهای بدخیم
ریه جلوگیری می کند.

سیر

7

همه ش��ما از خواص سیر آگاهید .سیر یکی از پر خاصیتترین سبزیها به شمار میرود .خواص
آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن ،سالمت ریه ها را تقویت می کند و باعث کاهش خطرات ناشی
از رادیکال های آزاد می شود.

بهبودعوارضام.اسبهوسیلهسلولهایبنیادیمزانشیمی
یک کارآزمایی بالینی بینالمللی نشان میدهد
استفاده از س��لولهای بنیادی مزانشیمی برای
درمان ام .اس بیخطر و سودمند است .به گزارش
ایسنا ،مالتیپل اسکلروزیس یا همان ام .اس ،یک
بیماری التهابی در دستگاه عصبی مرکزی است
که با اثر فرسایشی منجر به ناتوانیهای غیرقابل
بازگش��ت میش��ود.در حالی که پژوهشهای
پیش��ین نش��ان داده بود س��لولهای بنیادی
مزانشیمی با اثر ضدالتهابی خود موجب کاهش
عوارض ام .اس در حیوانات مدل آزمایش��گاهی
ش��ده بودند ،کارآزمایی بالینی فاز  ۲که اثر این
درمان را در ش��مار قابل توجهی از انس��انهای
مبتال بررس��ی کند تاکنون صورت نگرفته بود.
به منظور بررسی اثر درمانی سلولهای بنیادی
مزانش��یمی بر مبتالیان به ام اس ،در پژوهشی
بینالمللی که به همت دکتر سید مسعود نبوی
از پژوهشگاه رویان و پژوهشگرانی از کشورهای
کانادا ،ایتالیا ،سوئیس ،سوئد ،دانمارک ،فرانسه،
اس��پانیا ،انگلیس و اتریش انجام ش��د ،بیخطر

بودن و اثربخشی سلولهای بنیادی مزانشیمی
در مبتالیان به ام .اس مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش ،سلولهای بنیادی مزانشیمی از
خود افراد مبتال دریافت ش��د ،به گروهی سلول
بنیادی مزانشیمی و به گروهی دارونما داده شد،
بدون اینکه هیچیک از دو گروه دریافت کننده
درمان یا پزش��کان معالج آنان مطلع باشند چه
کس��ی سلول و چه کسی دارونما دریافت کرده
اس��ت .این روش به منظ��ور حذف اثر تلقین از
نتایج حاصل از کارآزمایی بالینی انجام میشود.
بیماران به مدت ش��ش ماه برای بررسی اثرات
جانبی و درمانی س��لولهای پیوند ش��ده مورد
پایش ق��رار گرفتند.نتایج این پژوهش نش��ان
میدهد استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی
برای درمان ام .اس بیخطر و س��ودمند اس��ت.
این یافت��ه گامی در جهت رف��ع محدودیتها
و صدور مجوزها برای اس��تفاده از س��لولهای
بنیادی مزانشیمی در درمان مبتالیان به ام اس
محسوب میشود.

سالمت مغز
قلب بیمار ،تهدیدی برای
ِ
ِ

پزش��کان بار دیگر در بررس��ی
جدید خود ب��ر ارتباط نزدیک
بین س�لامت مغز و قلب تاکید
کردند.به گزارش ایسنا ،در این
بررس��ی گروهی از متخصصان
به مطالعه روی س�لامت قلب
 ۸۰۰۰نفر در فاصله سالهای
 ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۷میالدی پرداختند .سن شرکت
کنندگان در این مطالعه بیش از  ۴۹سال بوده
است.به گفته محققان تمامی شرکت کنندگان
از وضعیت قلبی و مغزی سالم در شروع مطالعه
برخوردار بودند و از شرکت افرادی با سابقه سکته
قلبی ،مغ��زی ،زوال عق��ل و آلزایمر خودداری
ش��د.این متخصصان مش��اهده کردند در مدت
زمان  ۱۵س��ال نزدیک به  ۶درصد از این افراد
دچار حمله قلبی یا درد در ناحیه قفس��ه سینه
ش��دند .همچنین تمامی این افراد با افت قابل
توجهی در عملکرد ذهنی خود مواجه ش��دند
که با بروز مش��کالت قلبی همزمان بود ه است.

خاصیت آنتی اکسیدانی پنج میوه ،چاقی را ازافراد دور می کند
آنتوس��یانین موج��ود در برخ��ی می��وه ها که
خاصی��ت آنتی اکس��یدانی دارد ،ممکن اس��ت
ب��ه پیش��گیری از اضاف��ه وزن کم��ک کند.به
گ��زارش آوای س�لامت  ،در اینجا خاص ترین
میوه هایی که مصرف آنها به طور روزانه ،منجر
به پیش��گیری از چاقی می شود ،بیشتر معرفی
شده اند:
سیب ها

س��یب سرش��ار از
فالونوئیده��ا و غنی
از فیبر است .مصرف
روزانه س��یب برای
کاهش وزن اهمیت
زی��ادی دارد .ب��رای
بهره بردن از مزایای سالمتی سیب ،آن را با پوست
بخورید چون بیشترین میزان آنتی اکسیدان و فیبر

این میوه در پوستش گنجانده شده است .مصرف
س��یب منجر به بهبود کنترل قند خون می شود
و در نتیجه ش��ما کمتر هوس مصرف غذاهایی را
می کنید که خاصیت چندانی ندارند.

انواع توت مانند تمش��ک ،ت��وت فرنگی و بلوبری
ب��ه بهترین می��وه ها برای کاهش وزن هس��تند
ضم��ن این ک��ه قند کمتری نس��بت به س��ایر
میوه ها دارند.

توت فرنگی

زغال اخته

همتای زغ��ال اخته
اس��ت و ب��ه حف��ظ
وزن س��ا ل��م کم��ک
میکند.توت فرنگی نیز
سرشار از آنتوسیانین
ب��وده و مص��رف یک
فنج��ان از آن در روز به همراه ماس��ت کم چرب
یا بلغور جو ،پیش��نهاد می ش��ود .وقتی صحبت
از مص��رف زیاد میوه می ش��ود ،نگرانی از اضافه
وزن ناش��ی از فروکت��وز موج��ود در آنه��ا وجود
دارد ام��ا میوه هایی مانند س��یب س��بز ،گالبی،

آبگوجهفرنگیریسکبیماریهایقلبیراکاهشمیدهد
محقق��ان دریافتند نوش��یدن
آب گوج��ه فرنگی بدون نمک
می تواند میزان فش��ارخون و
کلسترول را در افراد در معرض
ریس��ک ب��اال بیم��اری قلبی-
عروقی کاهش دهد.به گزارش
مهر ،در ای��ن مطالعه محققان
دانش��گاه توکی��و ژاپ��ن حدود  ۵۰۰ش��رکت
کننده را مورد بررسی قرار دادند.آنها دریافتند
 ۹۴نف��ر از افرادی ک��ه آب گوجه فرنگی بدون
نم��ک مصرف کرده بودند ش��اهد کاهش قابل
توجه میزان فشارخون شان بودند.آنها مشاهد

کردند بعد از مصرف اب گوجه
فرنگی ،فشارخون سیستولیک
(عدد ب��اال) از  ۱۴۱.۲به ۱۳.۷
و فشارخون دیاستولیک (عدد
پایین��ی) از  ۸۳.۳ب��ه ۸۰.۹
کاه��ش یافت.همچنین نتایج
نش��ان داد میزان کلس��ترول
ب��د  LDLدر  ۱۲۵ش��رکت کننده از میانگین
 ۱۵۵به  mg/dL 149.9کاهش یافت.به گفته
محققان ،این تاثیرات س��ودمند در بین زنان و
مردان و برای گروه های سنی مختلف یکسان
بود.

سرشار از آنتوسیانین ها
و پلیمرهای فالونوئید
اس��ت .به ط��وری که
یک چه��ارم فنجان از
ای��ن می��وه ۱۰ ،میلی
گرم آنتوسیانین به بدن
می رساند .هنوز مشخص نیست چرا فالونوئیدها
باعث کاهش وزن می ش��ود اما به گفته محققان
ثابت ش��ده مصرف روزانه این میوه ،شما را دچار
احس��اس س��یری کرده و از پرخوری جلوگیری
می کند.

به گفته متخصصان ،بیمارانی
که دچار حمله قلبی ش��دهاند
با افت ش��دیدی در تستهای
حافظ��ه کالم��ی و تس��لط بر
گفتار روبرو بودهاند .همچنین
این بیم��اران در مجموع افت
ش��ناختی ش��دیدی را تجربه
کردهاند.متخصص��ان اظه��ار داش��تند:تمامی
ای��ن تغییرات حائ��ز اهمیت اس��ت زیرا حتی
تفاوته��ای کوچ��ک در عملک��رد ش��ناختی
میتواند به خطر فزاینده زوال عقل در طوالنی
مدت منجر شود .همچنین از آنجاییکه در حال
حاضر درمان قطعی برای زوال عقل وجود ندارد
تش��خیص به موقع و اقدامات درمانی میتواند
پیشرفت بیماری را تا حدودی به تاخیر اندازد.به
گفته محققان ارتباط بین تحلیل رفتن حافظه
و قدرت تفکر و بیماری قلبی از این عامل نشات
میگیرد که مغ��ز میزان اکس��یژن مصرفی را
دریافت نمیکند.

گالبی

ای��ن می��وه نی��ز دوز
س��المی از پلیمرهای
فالونوئی��د را دارد و
فیبر ب��االی موجود در
آن منجر به احس��اس
س��یری طوالنی مدت می شود .گالبی را با پوست
بخورید تا از بیشترین منافع سالمت آن سود ببرید.
فلفل

فلف��ل ها م��ی توانند
نق��ش مهم��ی هم در
کاه��ش وزن داش��ته
باش��ند .ترکیبی به نام
" کپسایسین" موجود
در فلف��ل منجر به تبدیل چربی های س��فید به
چربی های قهوه ای انرژی سوز در بدن می شود.

مصرف زیاد گوشت قرمز ،خطر مرگ را افزایش دهد
محققان هش��دار م��ی دهند
افزایش مصرف گوش��ت قرمز،
مخصوصا گوشت قرمز فرآوری
ش��ده ،با ریس��ک باالی مرگ
مرتبط اس��ت .به گزارش مهر،
مطالع��ات نش��ان م��ی دهد
جایگزین کردن گوش��ت قرمز
با سایر منابع پروتئینی نظیر تخم مرغ ،ماهی،
غالت کامل و سبزیجات ،به مرور زمان به عمر
طوالن��ی تر کمک م��ی کند.در ای��ن مطالعه،
تی��م تحقیق به بررس��ی رابطه بی��ن تغییر در
مصرف گوش��ت قرم��ز و نرخ م��رگ و میر در

طول  ۸س��ال بع��د پرداختند.
محقق��ان دریافتن��د افزای��ش
میزان مصرفی گوش��ت قرمز تا
 ۳.۵وع��ده در هفته یا بیش��تر
در ط��ول دوره  ۸س��ال اول با
افزای��ش  ۱۰درصدی ریس��ک
م��رگ در  ۸س��ال بعد مرتبط
بود.در مجموع ،کاهش مصرف گوش��ت قرمز و
افزایش مصرف غالت کامل ،سبزیجات یا سایر
خوراکی های پروتئینی نظیر گوشت مرغ بدون
پوست با خطر کمتر مرگ در بین زنان و مردان
مرتبط بود.

