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

زندگی

اگر استرس کاری دارید این مدیتیشن را امتحان کنید

یک مطالعه جدید نشان می دهد که مدیتیشن متعالی می تواند به شما کمک کند احساس
تنش کمتری داشته باشید و هوش هیجانی خود را افزایش دهید.به گزارش سیمرغ ،محققان
معتقدند افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند نسبت به دیگران در کنترل احساسات
خود قوی تر عمل کرده و به طور کلی سالمت روان بیشتری دارند .افرادی که به طور منظم
مدیتیشن متعالی انجام می دهند سطح استرس بسیار کمتری را تجربه می کنند.

علت مرگ زودهنگام مبتالیان به بیماریهای روان

در سراس��ر جه��ان مبتالی��ان ب��ه بیماریه��ای روان
نس��بت به عموم مردم  20س��ال زودتر ج��ان خود را
از دس��ت میدهند که ضروری اس��ت دولتها و مراکز
ارائ��ه دهنده خدمات بهداش��تی ب��رای جلوگیری از
مرگ و می��ر زودهنگام آنان اقدامات��ی را انجام دهند.
به گزارش ایسنا ،یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه منچستر
در انگلیس گفت :در بررسی نزدیک به  100مطالعه مشخص شد
که بیشتر مبتالیان به بیماری روان به دلیل خودکشی جان خود را

از دست نمیدهند بلکه ضعف سالمت جسمی علت
مرگ زود هنگام آنان است که به میزان قابل توجهی
قابل پیشگیری است .مبتالیان به اختالالت روان دو
برابر بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای متابولیک
قلبی از قبیل دیابت و سکته مغزی هستند .به طور
مثال در مبتالیان به افسردگی خطر ابتال به بیماری قلبی ،دیابت
یا چاقی حدود  40درصد بیش��تر از عموم مردم اس��ت.همچنین
بیماریه��ای روان میتواند خطر ابتال به بیماریهای جس��می را

افزایش داده و بیماریهای جسمی خود خطر بیماریهای روان را
تشدید میکنند .به عالوه چاقی یا دیابت خطر ابتال به بیماریهای
روان را افزای��ش داده و بالعک��س .به گفت��ه محققان گاهی اوقات
این تاثیرگذاری به دلی��ل روشهای درمانی در بیماریهای روان
اس��ت که میتوانند مشکالت سالمت جس��می را موجب شده یا
تش��دید کنند .به طور مثال بسیاری از داروهای مورد استفاده در
درمان بیماریهای روان از جمله داروهای افسردگی بر متابولیسم
و سالمت قلب تاثیر منفی میگذارد.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با روانپزشک بررسی کرد
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افسردگی و راه درمان آن

اصال اش��تهایی به غذا خوردن
آفت�اب یزد – فاطمه مظفری:
 nبس��یاری از م��ردم دنیا
ندارند .
ام��روزه یکی از مش��کالت در
با اختالل افس��ردگی دست
این روانپزش��ک اظه��ار کرد :
س��نین مختلف اضطراب های
ب��ه گریبان هس��تند  .طبق
در ص��ورت ابتال اف��راد به نوع
روح��ی و افس��ردگی اس��ت و
آمار به دس��ت آم��ده 15
ش��دید افسردگی و بروز حالت
تع��داد زیادی از اف��راد جامعه
ال��ی  20درص��د از م��ردم
های روانپریشی احتمال اینکه
ب��ه عل��ل مختل��ف اجتماعی،
دنی��ا که رق��م قابل توجهی
دراین افراد حالت توهم و بروز
اقتصادی ،فرهنگی و ...گرفتار
است به درجاتی از بیماری
رفت��ار های غیر ع��ادی مانند
این مشکل هس��تند .احساس
افسردگی مبتال هستند
حرف زدن با ف��ردی که فوت
گرفت��ه ب��ودن و یا خس��تگی
شده نیز وجود دارد .
غیر ع��ادی گاهی زیاد عجیب
 nافراد مبتال به افسردگی
وی بی��ان ک��رد  :در ص��ورت
نیست ،بخشی از زندگی است.
از نظ��ر خ��واب و خ��وراک
تش��دید عالی��م افس��ردگی
اما اگر مدتی مدید هیچ چیزی
نسبت به دیگران متفاوتند
احتم��ال ابت�لا به جن��ون در
بر روی شما تاثیر نداشته باشد
بدین صورت که یا پرخواب
جوانان بیش��تر از س��المندان
و ی��ا انگیزهای در ش��ما ایجاد
هس��تند یا کم خ��واب و از
اس��ت لذا بروزهر یک ازعالیم
نکن��د ،میتوان��د دلیل��ش این
نظر خ��وراک نیز ی��ا دچار
این اختالل با توجه به س��ن ،
باش��د که ش��ما دچار اختالل
پرخوری عصبی می شوند و
شدت و کاهش می یابد .
افس��ردگی اساسی ش��ده اید.
یا از کم خوری عصبی رنج
دکت��ر ناظ��ری آس��تانه ابراز
با توج��ه به اهمی��ت موضوع
می برند و اصال اشتهایی به
داش��ت  :طبیعتا بروز اختالل
آفتاب ی��زد در اینباره با دکتر
غذا خوردن ندارند
افس��ردگی در افراد مشکالتی
علي ناظري آستانه  ،روانپزشک
را ب��رای آنها ب��ه وجود خواهد
عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه
علوم بهزیس��تی و توانبخشی تهران گفت و گو آورد ک��ه برخ��ی از آنه��ا ش��امل کاهش قوای
ذهن��ی ،کاهش فعالیت خانوادگی  ،تاثیر منفی
کرده است .
وی در اینباره می گوید  :اختالل افس��ردگی  ،ب��ر روی فعالیت های ش��غلی  ،دچ��ار افراط و
ش��ایع ترین اختالل روانپزشکی است و در دنیا تفری��ط در خوابی��دن و خ��وردن ک��ه نتیجتا
ب��ه عنوان اصلی ترین اختالل قرن  21از طرف می تواند آس��یب های بسیاری را به فرد وارده
کرده و کیفیت زندگی وی را کاهش دهد .
سازمان بهداشت جهانی معرفی شده است .
دکتر ناظری آس��تانه خاطرنشان کرد  :بسیاری این روانپزش��ک بیان کرد  :ابتال به افس��ردگی
از م��ردم دنیا با اختالل افس��ردگی دس��ت به می تواند ه��م تاثیر بس��یاری از لحاظ کاهش
گریبان هس��تند  .طب��ق آمار به دس��ت آمده کیفی��ت در زندگی اجتماع��ی و هم درزندگی
 15ال��ی  20درصد از م��ردم دنیا که رقم قابل خانوادگی بگذارد .
توجهی اس��ت به درجاتی از بیماری افسردگی وی عن��وان ک��رد  :اغل��ب علل ایج��اد کننده
اختالل افس��ردگی  ،ژنتیک اس��ت اما در کنار
مبتال هستند .
این روانپزش��ک بیان کرد  :حالت های ش��دید این فاکتور ،بروز برخی اتفاقات تاثیرگذار مانند
افس��ردگی که به آن افس��ردگی «ماژور» گفته مشکالت زناشویی  ،مشکالت مادی  ،مشکالت
می شود ،شايعترين افسردگي در سطح جامعه تحصیل��ی و ...این اختالل را می تواند تش��دید
اس��ت که  10الی  12درصد م��ردم درگیر این کرده و فرد را به شخصی منزوی و آسیب پذیر
تبدیل نماید .
بیماری هستند .
وی اضاف��ه ک��رد  :می��زان ابت�لا ب��ه بیماری دکت��ر ناظری آس��تانه اظه��ار ک��رد  :بیماری
افس��ردگی م��اژور در تمام دنیا ک��م و بیش به افس��ردگی ب��ه دو روش قابل درمان اس��ت که
ص��ورت یکنواخت دیده می ش��ود  .این نوع از عبارتن��د از دارو درمان��ی و روان درمان��ی که
افس��ردگی در خانم ها بیشتر مشاهده می شود هرکدام بنا بر صالحدید پزش��ک و میزان شدن
بیماری برای افراد توصیه می شود .
و شروع آن از سن کودکی می باشد .
دکتر ناظری آس��تانه ابراز داش��ت  :بروز عالیم این روانپزشک ابراز کرد  :بسیاری از افراد مبتال
افس��ردگی از لح��اظ می��زان س��ن  ،می��زان به افس��ردگی ،تنها به یک ن��وع اختالل روانی
تحصیالت  ،می��زان طبقه اجتماعی و فرهنگی مبتال نیس��تند و به طور مثال به بیماری هایی
مانند اضطراب یا وسواس توامان مبتال هستند .
با یکدیگر متفاوت است .
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی وی اف��زود  :در مرحله ابتدایی اف��راد با تجویز
و توانبخشی تهران اظهار کرد  :افراد افسرده به چن��د ن��وع داروی متناوب بهبود م��ی یابند و
مدت حداقل دو هفته عالیم این بیماری مانند ترکی��ب ای��ن نوع دارو ها بس��تگی ب��ه میزان
اینکه بدون هیچ دلیلی احساس غمگینی و کم بیماری و اینکه فرد آیا به بیماری دیگری مبتال
انگیزگی دارند و هیچ اتفاقی باعث خوشحالی شان است یا نه و برخی عوامل دیگر مرتبط است .
دکتر ناظری آس��تانه بیان ک��رد :روان درمانی
نمی شود ،در آنها مشاهده می شود .
وی عن��وان ک��رد  :همراه عالیم افس��ردگی در برای افراد مبتال به بیماری افسردگی به صورت
این افراد احس��اس ناامیدی و بدبینی نسبت به ترکیبی انجام می شود به عنوان مثال به وسیله
آینده و داشتن اعتماد به نفس پایین و نداشتن روان کاوی ریش��ه ناخودآگاه بیماری شناخته
تمرکز ذهنی به دلیل بروز آش��فتگی ذهنی در می ش��ود و از طریق ش��ناخت رفتاری عواملی
که باعث ش��ده همیشه فرد افسرده نیمه خالی
این افراد مشاهده می شود .
دکت��ر ناظری آس��تانه ابراز داش��ت  :داش��تن لیوان را ببیند  ،ش��ناخته می شود و به وسیله
اضط��راب ازجمله مهم ترین عالم��ت در افراد ارائه رفتار های س��ازنده نیز تالش می ش��ود تا
مبتال به افس��ردگی اس��ت بدین صورت که در نشاط و ش��ادمانی در وی پروانده شود و دیگر
آنها اغلب عالیم اضطراب مانند داش��تن تپش رفت��ار های قبلی مانند ع��دم اعتماد به نفس و
قلب باال و عرق کردن زیاد مشاهده می شود  .ناامیدی در وی بروز ننماید .
این روانپزش��ک عن��وان کرد  :اف��راد مبتال به ای��ن روانپزش��ک در پایان گفت  :افس��ردگی
افس��ردگی با کاه��ش اعتماد به نف��س مواجه اتفاقی طبیع��ی در روند پیری نیس��ت و هیچ
هس��تند و همیش��ه خود را نس��بت به گذشته وقت نباید آن را ساده در نظر گرفت .متاسفانه،
سرزنش می کنند و پشیمان ازانجام رفتار های افس��ردگی معموالً در افراد مس��ن تشخیص و
گذشته خود می باشند که موجب می شود که درمان نمی ش��ود و آنها ممکن است نسبت به
کمک خواس��تن نیز بی میل باشند که باید به
انگیزه تالش برای آینده از بین ببرد .
وی اضافه کرد  :افرادی که به دلیل افس��ردگی آنها توجه الزم شود .
نس��بت به آینده نم��ی توانند امیدوار باش��ند
در حالت ش��دید احتم��ال دارد ک��ه اقدام به
خودکش��ی کنند .دکتر ناظری آستانه تصریح
کرد  :اف��راد مبتال به افس��ردگی از نظر خواب
و خ��وراک نس��بت به دیگ��ران متفاوتند بدین
ص��ورت که یا پرخواب هس��تند یا کم خواب و
از نظر خوراک نیز یا دچار پرخوری عصبی می
ش��وند و یا از کم خوری عصبی رنج می برند و

|

ارتباط استفاده زیاد از رسانههای اجتماعی با افسردگی در جوانان

نتایج یک مطالعه نشان میدهد که استفاده بیش از حد متوسط از رسانههای اجتماعی
و تماش�ای تلویزیون با ابتالی جوانان به افس�ردگی ارتباط دارد.این مطالعه که توس�ط
محققان دانش�گاه مونترال در کانادا و بر حدود چهار هزار نوجوان کانادایی انجام ش�د،
نش�ان داد ،اس�تفاده بیش از حد متوس�ط از رس�انههای اجتماعی و تلویزیون با بروز
ش�دیدتر عالئم افس�ردگی ارتباط دارد ب ه طوریکه هر چه جوانان بیشتر از رسانههای
اجتماعی استفاده و تلویزیون تماشا کنند ،عالئم ابتالی انها به افسردگی بیشتر میشود.
اما در این مطالعه ارتباطی میان سطوح باالی انجام بازیهای ویدئویی و استفاده از رایانه
با بروز عالئم افسردگی در نوجوانان مشاهده نشد.نتایج این پژوهش نشان میدهد که
هر چه زمان استفاده از برخی اشکال رسانههای دیجیتالی در یکسال در میان جوانان
بیش�تر باشد احتمال بروز عالئم افس�ردگی آنها در همان سال بیشتر میشود.به گفته
محققان ،رسانههای اجتماعی و تلویزیون اشکالی از رسانه هستند که اغلب نوجوان را
در معرض دید تصاویری از جوانان دیگر قرار میدهد که در موقعیتهای موفقتری قرار
دارند مانند تصاویری از جوانانی که هیکلهای زیباتر و یا زندگی غنیتر یا ثروتمندتری
دارند.آنها تاکید کردند که تنظیم مدت زمان اس�تفاده جوانان از رس�انههای اجتماعی
و تماش�ای تلویزیون میتواند روشی برای پیشگیری از ابتالی آنها به افسردگی باشد،
یافتههای این مطالعه برای مدیریت استفاده از رسانههای اجتماعی و تماشای تلویزیون
به منظور پیشگیری از ابتالی جوانان به افسردگی حائز اهمیت است.

هویج

ماهی چرب
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همه ما فکر میکنیم که هویج برای سالمت چشم مفید است ،اما در این صیفی حجم زیادی از
بتاکاروتن وجود دارد؛ بتاکاروتن ویتامینی است که میتواند به شفاف شدن پوست صورت کمک
کند و آن را در برابر اشعههای مضر خورشید مقاوم میسازد.

ماهیهای چرب حاوی اس��یدها و امگا  ۳هس��تندکه به کاهش التهابات پوستی کمک کرده و از
بروزآکنه و حساس��یتها روی پوس��ت صورت جلوگیری میکند.قراردادن ماهی در رژیم غذایی
شفاف شدن پوست صورت و از بین رفتن چین وچروک میشود.

راهکارهاییبرایداشتنپوستیخیرهکننده
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میوه توت

میوه توت منبع خوبی از آنتی اکسیدانها
به ش��مار میرود و میتوانند سبب روشن
شدن پوس��ت صورت ش��ود .در این میوه
حج��م زیادی ویتامی��ن  cو مواد معدنی و
پروتئینها وج��ود دارند که البته پروتئین
سبب سفت ش��دن پوست صورت در افراد
خواهد شد .

سبزیجات

خوردن سبزیجات سبب از بین رفتن چین
و چروکهای پوستی و روشن شدن پوست
صورت می ش��ود ،به دلیل آنچه سبزیها
دارای آب زیادی هستند میتوان همراه با
آنها لکه صورت را از بین برد و با گنجاندن
آنه��ا در رژیم غذایی از فواید آنها بهره مند
شد .
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رژیم غذایی تاثیر مس��تقیمی روی پوس��ت صورت دارد ،اگر رژیم غذایی ما نامناس��ب باش��د در
کوتاهترین زمان ممکن پوس��ت صورت مان دچار چین و چروک و لک میش��ود ،اما از س��وی دیگر
برخی از مواد غذایی مفید وجود دارد که نه تنها از ایجاد چین و چروک روی پوست صورت جلوگیری
میکنند بلکه حتی سبب شفاف شدن پوست هم میشوند .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در اینجا به
معرفی مواد غذایی که سالمت پوست صورت شما را تضمین میکنند ،میپردازیم.

عضو هیئت مدیره جامعه اپتومتری ایران ،بر نقش
اپتومتریستها در تشخیص ،درمان و پیشگیری
از نارساییهای چشم تاکید کرد.به گزارش مهر،
شهرزاد نکونام ،در آستانه بیست و دومین کنگره
سراس��ری اپتومتری ایران که از  ۲۳تا  ۲۵مرداد
 ۹۸در مرک��ز همایشهای رازی ته��ران برگزار
میشود ،گفت :تشخیص و درمان عیوب انکساری
از مهمترین وظایف اپتومتریست ها است .درصد
قابل توجهی از جامعه ایران مبتال به نزدیک بینی،
دوربینی ،آستیگماتیس��م ،پیرچشمی و عوارض
ناش��ی از آن مثل تاری دید ،س��ردرد و خستگی
چشم اس��ت .اپتومتریس��ت با تجویز ،ساخت و
ارائه عینک و لنز تماسی مناسب موجب کاهش
این عوارض خواهد ش��د.وی افزود :نس��ل جدید

درصد باالیی از ایرانی ها درمعرض پیرچشمی هستند
نسبت به نسلهای قدیمی
نزدی��ک بینتر هس��تند و
پیش بینی میش��ود نسل
بع��د ه��م از نس��ل فعلی
نزدیک بینتر باشند.نکونام
اظهار داشت :این آمار لزوم
توجه به کنترل و پیشگیری
از نزدیک بینی را آش��کار
میکن��د و اپتومتریس��ت
میتوان��د با تجویز عینک ،لنز مناس��ب و انجام
تمهیدات علمی ،بینایی جامعه را در این امر مهم
یاری کند.وی افزود :ایران از نظر س��نی کش��ور

 زندگی سالم خطر ژنتیکی ابتال به زوال عقل را تعدیل می کند
یافته های تحقیقاتی محققان
نشان می دهد سبک زندگی
سالم می تواند خطر ژنتیکی
ابتال ب��ه دمانس (زوال عقل)
را تعدیل و ب��ی اثر نماید.به
گزارش مهر ،نتایج مطالعات
محققان دانش��گاه اکس��تر
انگلستان نش��ان می دهد که ریس��ک ابتال به
زوال عق��ل در افراد دارای ریس��ک ژنتیکی باال
که س��بک زندگی س��المی دارند در مقایسه با
افراد فاقد سبک زندگی سالم ۳۲ ،درصد کمتر
است .به گفته محققان ،شرکت کنندگان دارای
ریس��ک ژنتیکی باال ابتال به زوال عقل و سبک
زندگ��ی بد ،تقریب��ا  ۳برابر بیش��تر در معرض
ابتال به این بیماری ق��رار دارند.محققان در این
مطالعه ،داده ه��ای  ۱۹۶,۳۸۳فرد اروپایی ۶۰

سال به باال را بررسی کردند
و در طول  ۸س��ال پیگیری
وضعی��ت این اف��راد۱۷۶۹ ،
م��ورد ابت�لا ب��ه زوال عقل
تش��خیص داده شد.محققان
مش��اهده کردن��د زندگی به
سبک سالم با کاهش ریسک
ابتال به زوال عقل در تمام افراد دارای ریس��ک
ژنتیکی ابتال به این بیماری مرتبط بود«.دیوید
لیولین» ،سرپرس��ت تیم تحقی��ق ،در این باره
م��ی گوی��د« :برخی افراد بر ای��ن باورند که به
خاطر ژنتیک ش��ان و سابقه وجود بیماری زوال
عق��ل در خانواده ،ابتال به ای��ن بیماری در آنها
اجتناب ناپذیر است .اما یافته ها نشان می دهد
سبک زندگی سالم به شکل قابل توجهی ریسک
زوال عقل را کاهش می دهد».

جوانی نیس��ت ،به طوری
که در آخرین سرش��ماری
سال  ،۱۳۹۵میانه جمعیت
ای��ران ح��دود  ۳۰س��ال
گزارش شده است .بنابراین
درصد باالی��ی از جمعیت
ما در معرض پیرچش��می
و ع��وارض ناش��ی از آن
هستند .تجویز عینک و لنز
تماسی مناسب توسط اپتومتریست موجب کاهش
این عوارض خواهد ش��د.نکونام عنوان کرد :ورود
فن آوریهای نوین به زندگی امروز ،استفاده از رایانه

افزایش خطر ابتال به سرطان با مصرف زیاد نوشابه
نتای��ج ی��ک تحقیق نش��ان
می دهد حتی مصرف روزانه
مقدار کم آبمیوه یا نوش��ابه
گازدار خطر ابتال به سرطان
را افزایش می دهد .به گزارش
مهر ،در این مطالعه محققان
رابطهبینمصرفنوشیدنیهای
قندی و افزایش ریس��ک س��رطان را براس��اس
داده های بیش از  ۱۰۰هزار فرانسوی با میانگین
سنی  ۴۲سال بررس��ی کردند.مطالعات نشان
داد نوش��یدن روزانه یک لیوان کوچک نوش��ابه
شیرین ( ml 100یا حدود یک سوم یک قوطی
نوش��ابه) با افزایش  ۱۸درصدی ریسک ابتال به
هر نوع س��رطان و افزایش  ۲۲درصدی ریسک
ابتال به سرطان س��ینه مرتبط است .همچنین
آبمیوه های  ۱۰۰درصد هم ارتباط مستقیمی با

اگردچارپنجوضعیتپزشکیهستید،مراقبوزنخودباشید

در بس��یاری از موارد ،افزایش وزن بنا به شرایط
پزش��کی مختل��ف ایجاد م��ی ش��ود و ربطی به
پرخوری و ع��دم تحرک ندارد.به گ��زارش آوای
س�لامت  ،در اینج��ا پن��ج وضعی��ت پزش��کی
تعج��ب آوری که منج��ر به اضاف��ه وزن غیر عادی
م��ی ش��وند و راه های کنت��رل آنها را م��ی توانید
بهتربشناسید.
lاختالالت خواب

بی خوابی در نتیجه آپنه خواب یا حتی س��ندرم
پای بی قرار ،باعث کمک به افزایش وزن می شود.
کمبود خواب با هورمون های احس��اس سیری و
گرس��نگی تداخل پیدا می کند .ب��ه طوری که
محروم از خواب بیشتر تمایل به سمت پرخوری
پیدا م��ی کنند و یا به دلیل تحم��ل درجاتی از

اس��ترس ،بیش��تر به س��راغ غذاه��ای پرکالری
م��ی روند .دریافت حداقل  7تا  8س��اعت خواب
شبانه روز برای کنترل وزن و پیشگیری از اضافه
وزن ضروری به نظر می رسد.

lافسردگی

افرادی که از افس��ردگی رن��ج می برند ،به دالیل
مختلف از جمله غذا خوردن احساسی و کاهش
سطح فعالیت فیزیکی و یا حتی استفاده از برخی
داروهای ضد افس��ردگی دچار درجاتی از چاقی
می ش��وند .در واقع اضاف��ه وزن از جمله عوارض
جانبی داروهای ضد افسردگی است اگر استرس
دارید یا افس��رده هستید ،با پزشک خود در مورد
درمان ه��ای دارویی و یا روان درمانی مش��ورت
کنید .انتخاب ورزش یا س��رگرمی ،در طول روز

و تجهیرات دیجیتال را اجتناب ناپذیر ساخته ،به
طوری که بسیاری از فعالیتهای اداری ،آموزشی،
پژوهش��ی ،تجاری ،محاسباتی و… ،بدون وجود
رایانه امکان پذیر نیست.وی افزود :اپتومتریست
با تجویز و س��اخت عینکهای ویژه کامپیوتر ،از
مشکالت و عوارض ناشی از نور آبی دستگاههای
دیجیتال جلوگیری میکند.وی با اشاره به اینکه
تشخیص نارس��اییهای دید دوچشمی و درمان
غیر دارویی آنها نیز از سایر وظایف اپتومتریست
است ،گفت :از جمله این نارساییها ،تشخیص و
درمان تنبلی چشم بوده که بیش از دو دهه است
طی برنامه کش��وری پیشگیری از تنبلی چشم با
همکاری سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در
حال انجام است.

می تواند کمک کننده باشد.

lاختالل درد مزمن

هر وضعیت��ی که باعث بروز درد مزمن بش��ود،
از جمل��ه فیبرومیالژیا ،ورم مفاصل و س��یاتیک
می تواند منجر به کاهش سطح فعالیت و اضافه
وزن ش��ود .به عالوه برخی داروهای ضد درد نیز
ب��ه اضافه وزن کمک می کنند .اگ��ر از داروهای
کاهنده درد عصب استفاده می کنید ،برای کنترل
اضافه وزن ،حتما با پزشک تان مشورت کنید.
lسندرمکوشینگ

این س��ندرم بسیار نادر اس��ت اما یک وضعیت
پزش��کی در نتیجه ترش��ح بیش از حد هورمون
کورتیزول توسط غدد آدرنال است که خود باعث

افزایش ابتال به سرطان دارند.
«ماتیلد توویر» ،سرپرس��ت
تی��م تحقی��ق ،در ای��ن باره
م��ی گوی��د« :عام��ل اصلی
ارتباط بین این نوش��یدنی ها
و افزای��ش ریس��ک ابتال به
س��رطان ،مواد قندی است».
به گفته وی« ،مصرف نوش��یدنی های بس��یار
ش��یرین فاکت��ور اصل��ی ابت�لا ب��ه چاق��ی و
اضافه وزن اس��ت و چاقی ه��م به خودی خود
فاکت��ور پرخط��ر ابتال به س��رطان محس��وب
می شود ».دیگر احتمال مربوط به وجود این رابطه،
مواد افزودنی نظیر" " methylimidazole-4
است که در نوش��یدنی های حاوی رنگ دهنده
کارام��ل وجود دارن��د و می توانن��د در ابتال به
سرطان نقش داشته باشند.
افزایش وزن ناگهانی می ش��ود .اولین اقدامی که
باید در درمان س��ندرم کوش��ینگ انجام ش��ود،
بازگش��ت به تعادل هورمونی است که از راه های
مختلفی می توان به این هدف دست یافت .تعادل
هورمون��ی م��ی تواند از طریق عم��ل جراحی به
دست بیاید.
lیا ئسگی

به دست آوردن چند پوند وزن در دوران یائسگی
می تواند طبیعی باش��د .عالئم و نشانه های این
دوران از قبی��ل ک��م خوابی و گ��ر گرفتگی خود
باعث به دس��ت آوردن وزن می ش��وند .مصرف
آب زی��اد در طول روز ،خداحافظی با چربی های
اشباع ،خوردن مواد غذایی حاوی کلسیم ،مصرف
مکم��ل آهن و مصرف غذاهای حاوی فیبر ،برای
جلوگیری از اضافه وزن در دوران یائس��گی مفید
است.

ترمیمغضروفباسلولهایبنیادیمغناطیسی

مطالعات جدید محققان نش��ان میدهد افزودن
نان��وذرات مغناطیس��ی به س��لولهای بنیادی و
هدایت آنها توس��ط میدان مغناطیسی خارجی
راهکار موث��ری برای ترمی��م بافتهای مختلف
به وی��ژه بافت غضروف اس��ت.به گ��زارش رکنا،
ای��ن مطالعه نش��ان میدهد با اتص��ال نانوذرات
سوپرپارامغناطیسی اکس��ید آهن به سلولهای
بنیادی و هدایت آن توس��ط میدان مغناطیسی

خارجی میتوان به راهکار مناس��بی برای ترمیم
بافتهای مختلف از جمله غضروف دست یافت.
میدان مغناطیس��ی اعمال ش��ده ب��رای هدایت
نانوذرات به اندازهای است که هیچ عارضه جانبی
ب��ه هم��راه ندارد.محققان فع ً
ال در حال بررس��ی
کارایی و ایمنی س��لولهای بنیادی مزانش��یمی
مغناطیسی ( )MSCsبرای ترمیم بافت غضروف
هستند ،با استفاده از این روش میتوان سلولهای

بنیادی را مس��تقیماً به م��کان مورد نظر هدایت
کرد.غضروف ساختاری نرمتر و انعطافپذیرتر از
استخوان اس��ت که در بسیاری از مناطق بدن از
جمله اتص��االت بین اس��تخوانهای آرنج ،زانو و
مچ ،انتهای دندهها ،بین مهرههای ستون فقرات،
گوش��ی و بینی و مجاری تنفس��ی قرار دارد.در
بسیاری از بیماریها از جمله آرتروز ،غضروفها
آس��یب میبینند و ترمیم آن تقریباً غیر ممکن

اس��ت ،ای��ن روش در ص��ورت توس��عه میتواند
راهکاری موثر برای ترمیم بافت غضروف باشد.

