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

زندگی

ساخت سوکت اندام مصنوعی با ضایعات پالستیکی

محققان با استفاده از ضایعات پالستیکی بطری آب موفق به ساخت
سوکتهایی (رابطهای مفصل با پروتز) شدهاند که بسیار ارزان و سبک بوده
امکان تحرک معلوالن را فراهم میکند .به گزارش ایرنا  ،محققان بر این باورند
که با استفاده از این روش میتوان تحرک را برای تمام معلوالن به ویژه
در کشورهای فقیر و کمدرآمد امکانپذیر کرد.

نتایج یک بررسی نشــان میدهد قرار گرفتن طوالنی
مدت در معرض آالیندههای ناشی از سوخت خودروها
با افزایش خطر ابتال به بیماری دژنراسیون ماکوال مرتبط
با افزایش ســن ( )AMDمرتبط است .به گزارش ایسنا،
یافتهها حاکی از آن اســت کــه قرار گرفتن در معرض
سطح باالیی از آالیندههای هوا خطر ابتال به این عارضه چشمیرا در
میان افراد  ۵۰ساله و باالتر حدود دو برابر افزایش میدهد.دژنراسیون
ماکوال یکی از رایجترین عوامل از بین رفتن قدرت بینایی در افراد

تاثیرآالیندههایسوختخودروهابرخطرابتالبهنوعیبیماریچشمی

مسن است و فاکتورهای خطرزای محیطی و ژنتیک
بر آن تاثیر دارد.قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض
آلودگی هــوا با افزایش خطر ابتال بــه بیماریهای
مختلف از جمله بیماریهای تنفسی و قلبی-عروقی
مرتبط اســت اما اطالعات کافی در مورد تاثیر بالقوه
آن بر ســامت چشــمها وجود ندارد.در این مطالعات محققان به
بررســی اطالعات پزشــکی  ۳۹هزار و  ۸۱۹فرد  ۵۰ساله و باالتر
پرداختند تا مشخص شــود آیا بین قرار گرفتن طوالنی مدت در

معرض آالیندههایی همچون کربن مونوکسید و نیتروژن دیاکسید
با بیماری دژنراســیون ماکوال مرتبط با افزایش سن ارتباطی وجود
دارد؟متخصصان مشــاهده کردند در بازه زمانــی  ۱۹۹۸تا ۲۰۱۰
حدود  ۱۴۴۲نفر به این بیماری چشمیمبتال شدند .آنان با در نظر
گرفتن فاکتورهای موثری همچون سن ،جنسیت ،درآمد خانوادگی
و بیماریهــای نهفته دریافتند که قرار گرفتن در معرض ســطح
باالیی از ایــن دو آالینده با افزایش قابل توجه ابتال به این بیماری
چشمیمرتبطاست.

توگو
گف 
آفتاب یزد در گفت و گو با نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران بررسی کرد

مزایای انجام سونوگرافی جنین در بارداری

آفتاب یزد -فائزه مظفری :از زمانی که خبردار ساختارهای جنینی توصیه میشود تا به وسیله آن
میشوید مســافر کوچکی در راه دارید ،سوالها و ناهنجاریهایی که با حیات جنین و رشد سالم آن
اما و اگرهای بسیاری در ذهن شما ایجاد میشود .در آینده مغایر است مورد بررسی قرار میگیرد و بنا
دلتان میخواهد از ســامت فرزندتان خاطرجمع برتشخیص پزشک متخصص و با تایید و نظر پزشکی
شــوید و بــه شــدت
قانونی در برخی موارد خاص
کنجکاوید که جنســیت
که نیاز باشد  ،ختم بارداری
مهمان کوچک زندگیتان
توصیه خواهد شد.
را بدانیــد .ســونوگرافی
دکتر کرم پور ابراز داشــت:
یکی از روشهای پاســخ
سـونوگــرافیهـــای دوران
گفتــن به برخــی از این
بارداری به دو دسته تقسیم
سوالهاست .برای بسیاری
میشوند؛ ســونوگرافیهای
از مادران سونوگرافی اغلب
معمول که الزم است هر زن
یکی از هیجانانگیزترین
بــارداری آنها را انجام دهد و
قســمتهای معاینــات
سونوگرافیهای تشخیصی و
مراحــل غربالگری برای
پزشــکی بــه حســاب
تکمیلی که در صورت لزوم
خانمهای باردار در دومرحله
میآید .سونوگرافی حتی
درخواســت انجــام آن داده
میتواند یک ابزار مناسب
میشود.
انجام میشــود بدین صورت
برای ایجــاد پیوند مادر
این متخصص رادیولوژی بیان
کــه مرحلــه اول در دوازده
و فرزنــد پیــش از تولد
کرد :از ابتــدای یک بارداری
تا چهــارده هفتگــی دوران
کم خطر تا پایان آن ،معموالً
باشــد.با توجه به اهمیت
بــارداری جهت تشــخیص
موضوعآفتابیزددراینباره
سه یا پنج سونوگرافی بسته
چند مــورد از ناهنجاریهای
با دکترحســین کرم پور،
به شرایط مادر و کودک برای
شــایع کروموزمیانجــام
متخصــص رادیولــوژی
کنترل سالمت جنین و مادر
و نایــب رئیــس انجمن
میشــود و مرحلــه دوم
انجاممیشود.
رادیولوژی ایران گفت و گو
وی افزود :در سه ماهه سوم
در دوران هجــده هفتگــی
کرده است.
بارداری از طریق سونوگرافی
بــارداری جهــت بررســی
وی درایــن باره میگوید:
بررسی از لحاظ وزن گیری
ساختارهایجنینیتوصیهمیشود
با انجام سونوگرافی جنین
جنین،میزانمایعآمنیوتیک
بسیاری ازمشکالت نوزاد
انجام میشود که برای مادران
که
شود
ی
م
موجب
و
شود
قبل از تولد شناخته می
باردار ضروری اســت.دکتر کرم پور عنوان کرد :در
لذا
گیرد
صورت
الزم
های
ش
در روند رشد جنین پای
بارداریهای پرخطر پزشک ممکن است سونوگرافی
تولد
شاهد
،
الزم
شــناخت
با
از این طریق میتوان
بیشتری را در صورت تشخیص یک مشکل در یک
نوزاد ســالم با کمترین مشکل برای جان افراد و بار
ســونوگرافی قبلی یا آزمایش خون انجام دهد لذا
مالیکمترباشیم.
فواصل انجام ســونوگرافی بنا بر درخواست پزشک
دکتر کرم پور خاطرنشان کرد :سونوگرافی به عنوان
معالج کوتاه تر وسونوگرافیهای تخصصی تر توصیه
وسیله تشخیصی بی ضرر در دوران بارداری توسط
میشود تا بتوانیم شــاهد تولد نوزاد سالم همراه با
متخصصین رادیولوژی بنا به درخواســت پزشک
حفظ سالمت مادرباردار باشیم.
معالج انجام میشود.
نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران ابراز داشــت:
در
کرد:
عنوان
ایران
رادیولوژی
نایب رئیس انجمن
عدم بررســیهای الزم توسط سونوگرافی در طول
داخل
بارداری
وجود
تایید
از
پس
دوران بــارداری و
دوران بارداری میتواند امکان تشــخیص بسیاری
پزشک
تشخیص
بر
بنا
باید
هایی
رحمیغربالگری
از ناهنجاریها در ســاختار جنین و یا اختالل در
دومرحله
در
که
شــود
انجام
رادیولوژیست
توسط
روند رشــد جنین را کاهش داده و نتیجتا موجب
گیرد.
ی
م
صورت
آســیب به جنین و مادر باردار گردد.وی در پایان
وی ادامــه داد :مراحل غربالگــری برای خانمهای توصیه کرد :بسیاری از آسیبها و ناهنجاریهایی
باردار در دومرحله انجام میشــود بدین صورت که که میتواند مادر و جنین را تهدید کند به وســیله
مرحلــه اول در دوازده تا چهــارده هفتگی دوران انجام سونوگرافی ساده قابل تشخیص و درمان است
بارداری جهت تشخیص چند مورد از ناهنجاریهای لذا توصیه میشود مادران باردار جهت اطمینان و
شــایع کروموزمیانجــام میشــود و مرحله دوم پیشــگیری از بسیاری مشکالت انجام آن را جدی
در دوران هجــده هفتگی بارداری جهت بررســی بگیرند.

نکته

خوردنیهایی برای دور کردن کلیهها از سموم

کلیههای شما یک عملکرد مهم در بدن دارند؛ آنها
خون را تصفیه کرده و هر گونه نمک و سموم اضافی
را از بدن خارج میکنند.به گزارش آوای سالمت ،
با این حال ،کاهش کیفیت ســبک زندگی باعث
افزایش سطح کراتینین در کلیهها شده و عملکرد
آنها مختل میشود .در این حالت فیلتراسیون خون
نیز کند میگردد و شما احساس خستگی مداوم
و بیمــاری خواهید کرد .تــورم در پاها به ویژه در
اطراف مچ پا ،خارش در سراســر بدن ،ادرار مکرر،
از دست دادن اشــتها ،استفراغ و سرگیجه ،خواب
رفتن دست و پا و ...از دیگر عالئم اختالل در عملکرد
کلیهها هستند.با این حال گامهای ساده ای برای
پاکسازی و سم زدایی کلیهها پیشنهاد شده اند:
آب گازدار :این نوشــیدنی به کنترل و تنظیم
اسیدیته خون کمک میکند .هنگامیکه مشکالت
کلیوی دارید ،طبیعی است از آنچه که به اسیدوز
کلیوی معروف است ،رنج ببرید .افزایش اسیدیته
باعث تغییر عملکرد کلیه میشــود .این در حالی
است که نوشیدن آب گازدار باعث حفظ تعادلpH
برای جلوگیری از اســیدوز میشود و در ضمن از
تشکیل سنگ کلیه نیز جلوگیری میکند.
سرکه سیب :اسید موجــود در این نوع سرکه
باعث بهبود فرایند هضم و کمک به سم زدایی از

کبد نیز میشود .یک قاشق غذاخوری سرکه سیب
را بعد از وعده اصلی غذا ،با یک لیوان آب مخلوط
کرده و آن را بنوشید.
ریحان :ریحان یک درمان عالی برای جلوگیری
از ســنگ کلیه است .شــما میتوانید چای را با
استفاده از  5برگ ریحان و یک قاشق غذا خوری
عسلبنوشید.
زنجبیــل :ریشــه زنجبیل یکــی از بهترین
گزینههای گیاهی برای درمان مشکالت جسمیاز
جمله التهاب ،درد و عفونتها اســت .مصرف این
گیاه همچنین سموم کبد و کلیهها را از بین برده و
عملکرد آنها را بهبود میبخشد.
هندوانه :این میوه یک نوع داروی طبیعی برای
کلیههاست اما چرا؟ از آنجا که هندوانه آب زیادی
دارد ،به پاک سازی سموم از بافتها و جریان خون
کمک میکند.
روغن زیتون :این نوع روغن غنی از اسید اولئیک
است که خواص ضد التهابی دارد .همچنین سرشار
از اسیدهای چرب غیر اشباع برای حفظ سالمت
کلیههــا اســت .در صبح یک قاشــق غذاخوری
روغــن زیتون را بــا چند قطــره آب لیمو میل
کنید تا گام بزرگی علیه تشــکیل سنگ کلیهها
برداشتهباشید.

خربزه سبز
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این نوع خربزه سرشار از مواد شیمیایی گیاهی مانند پلی فنولها و فالونوئیدها است که به جلوگیری
از رشد انواع سرطانها و کاهش قند خون در مبتالیان به دیابت کمک میکند .خربزه تلخ سرشار از
آنتی اکسیدانها است که برای جلوگیری از آسیب سلولی ناشی از رادیکالهای آزاد مفید بوده و خطر
ابتال به بیماریهای قلبی را کاهش میدهد.

سبزیجات خانواده کلم

ســبزیجات خانــواده کلم حــاوی ترکیباتی به نام گلوکوزینوالت هســتند که طعــم تلخ آنها را
قوی ترمیکند.مطالعات نشان داده که گلوکوزینوالت میتواند رشد و گسترش سلولهای سرطانی
را کند کند .همچنین این ماده به ســم زدایی از کبد کمک میکند .متخصصان توصیه میکنند
که حداقل  5بار در هفته این نوع سبزیجات استفاده شوند.

فواید مواد غذایی با طعم تلخ

قاصدک
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برگهــای گیاه قاصدک تلخ هســتند اما
مــواد مغذی بســیاری ازجمله کلســیم،
منگنز ،آهــن ،ویتامین ســی ،ویتامین آ
و ویتامیــن کا دارنــد و همچنین حاوی
کاروتنوئیدها و زاکســنتین هســتند که
از چشمهای شــما در برابر آب مروارید و
دژنراســیون ماکوال محافظــت میکنند.
قاصدک پروبیوتیکهایی دارد که به رشد
باکتریهای مفید روده کمک میکند.
1

برخی خوراکیهای تلخ هرچند پرطرفدار نیســتند ولی فواید بی شماری دارند .این
غذاها سرشار از مواد شیمیایی گیاهی هستند.به گزارش آوای سالمت ،برخی از این مزایا
عبارتند از :کاهش خطر ابتال به بسیاری از بیماریها از جمله سرطان ،بیماریهای قلبی،
دیابت ،بهبود سالمت چشم ،کبد و رودهها.

کافئین
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قهوه سرشار از پلی فنولها است .یکی از غنی ترین این پلی فنولها اسید کلروژنیک است که مزایای
بیشــماری دارد .این آنتی اکســیدان باعث کاهش استرس اکسیداتیو در بدن شده و خطر ابتال به
بیماریهای قلبی و دیابت را کاهش میدهد .نوشیدن  3تا  4فنجان قهوه در روز خطر ابتال به مرگ،
سرطان و بیماریهای قلبی را کاهش میدهد.

آلو خشک برای مقابله
با سرطان کولون

آلو خشک یک میوه خشک بسیار خوشمزه
است که طعم خوبی به انواع غذاها و خورشها
میدهد .به گزارش تبیان ،این میوه خشــک
سرشــار از فیبر و ویتامینهــای مورد نیاز
بدن اســت.اخیرا ً نتایج یک پژوهش نشــان
میدهد داشــتن یک رژیم غذایی حاوی آلو
خشــک باعث ایجاد تغییراتی در متابولیسم
شــده و خطر ابتال بــه ســرطان کولون را
کاهش میدهد.محققان روی بررســیهای
موجود مطالعاتی انجام داده و به این نتیجه
رسیدند که رژیم غذایی میتواند باعث تغییر
متابولیسم و ترکیبات میکروبیوتا (مجموعه
میکروبهــای موجــود در کولــون و لوله
گوارش) شود.محققان به گروهی از موشهای
آزمایشــگاهی یک رژیم غذایی سرشار از آلو
خشــک و گروهی دیگر رژیمیخنثی دادند.
سپس محتوای روده ای و بافتهای متفاوت
کولون موشها را بررســی کرده و مشاهده
کردندموشهاییکهآلوخشکمصرفکردهاند
باکتریهــای مفید بیشــتری در رودهها و
دیورتیکولهــای غیرعادی کمتــری دارند.
دیورتیکولهــا معموالً در مواقــع ضایعات
پیشسرطانیدیدهمیشوند.بهعقیدهمحققان
این دو پدیده یعنی باکتریهای مفید بیشتر و
دیورتیکولهای کمتر باعث محافظت بیشتر از
کولون و کاهش خطر ابتال به سرطان کولون
میشــود.نتایج پژوهشهای دیگر نیز نشان
داده اســت که داشتن رژیم گیاهخواری نیز
باعث کاهش خطر ابتال به این نوع ســرطان
میشــود .در هر حال توصیه میشــود که
آلو خشــک را در برنامــه ی غذایی آورده و
میوه و ســبزیجات بیشتری مصرف کنید تا
رودههای سالم تری داشته باشید.

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومیشماره98-1

صندوق کارآفرینی امید اســتان یزد در نظر دارد اجرای کلیه عملیات ســاختمانی (ســفتکاری ،نازک کاری ،صفر تا صد کار) مربوط به احداث یک
دستگاه ساختمان دو طبقه اداری با اسکلت بتونی به متراژ حدودا  300متر مربع و همچنین دیوار محوطه به متراژ حدودا  25متر واقع در سایت اداری
شهرســتان مهریز را براساس نقشــهها ،دتایلهای اجرایی و دستورهای صادره از طرف مهندس ناظر و کارفرما را به شرکتهای دارای صالحیت فنی
(دارای رتبهبندی) واگذار نماید.
لذا از شــرکتهای دارای صالحیت و مجوز که ســوابق عملی و مرتبط با موضوع را دارند دعوت میشود ظرف مدت  10روز از تاریخ درج آگهی نوبت
اول جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات (سازمان برنامه و بودجه کشور) با کد  3/210/791و یا به آدرس سایت صندوق
کارآفرینی امید به نشــانی www.karafariniomid.ir:مراجعه کنند .همچنین جهت تحویل پاکت پیشــنهادات به آدرس :صندوق استان یزد-
شهرستان یزد ،خیابان مطهری بعد از پارک علم و فناوری -صندوق کارآفرینی استان یزد مراجعه نمایند.
آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد قیمت پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 98/06/09
مبلغ تضمین 400/000/000 :ریال
برآورد ریالی مناقصه 8/000/000/000 :ریال
نوع تضمین :واریزی نقدی یا ضمانتنامه بانکی
زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت  10 :00روز یکشنبه مورخه  98/06/17میباشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  021-64371223و  035-37263501تماس گرفته شود.

پوستمرکبات

در حالی که گوشــت و آب میوه مرکبات
شــیرین و یا ترش است ،پوست آنها بسیار
تلخ اســت .تلخی پوست مرکبات به خاطر
وجود فالونوئیدهایی از جمله "هسپریدین"
و" نارنژین" هستند که نوعی آنتی اکسیدان
محسوب میشوند .این فالونوئیدها موجود
به کاهش رشد سلولهای سرطانی ،کاهش
التهاب ،بهبود سم زدایی کمک میکنند.

چای سبز

خواص چای سبز به قدری بی شمار است که در یک عبارت میتوان آن را درمان تمام بیماریها و
راهی برای زیبایی و تناسب اندام معرفی کرد .این نوع چای حاوی پلی فنولهایی است که ضد التهاب
هستند و اثرات رادیکالهای آزاد را در بدن خنثی میکنند .مصرف یک فنجان چای سبز در روز خطر
ابتال به حمله قلبی را کاهش میدهد.

درمان عیوب استخوانی با هیدروژل جدید

محققان با تزریق هیــدروژل جدید در مدلهای
حیوانــی ،دریافتند ایــن هیدروژل نســبت به
مدلهای قبلی متخلخلتر اســت و اثر بخشــی
بیشــتری دارد .به گزارش ایرنــا ،این هیدروژل
باعث تحریــک و مهاجرت ســلولهای بنیادی
به محل موردنظر میشــود تا ترمیم و درمان به
سهولت انجام شود؛ این درحالیست که روشهای
کنونی ترکیب هیدورژل با سلولهای بنیادی برای
ترمیم بافت بســیار گرانقیمت بــوده و عوارض
جانبی شــدیدی به همراه دارد.هیدروژلها نوعی
مواد زیســتی هستند که از یک شبکه سهبعدی
زنجیرههای پلیمری تشکیل شدهاند .ساختار این
شبکه به گونهای است که قادر به جذب آب است

و به این صورت به بافت طبیعی شــباهت زیادی
دارد .از طرفی میتواند باعث انتقال سلول به محل
مورد نظر شود تا بافت ترمیم و بازسازی شود.خاک
رس یک ماده افزودنی مناسب برای ساخت مواد
زیستی است ،این ماده معدنی زیستتخریبپذیر
به وفور در طبیعــت وجود دارد و عوارض جانبی
در مورد آن گزارش نشــده اســت .خاک رس در
ســاختاری الیهای قرار میگیرد که الیه سطحی
دارای بار منفی است .این ساختار و بار آن بسیار
حائز اهمیت اســت؛ چراکه هیدروژل بار مخالف
دارد .هنگامیکه هیدروژل درون خاک رس قرار
میگیرد ،بر اثر فرآیندی یک هیدروژل تقویتشده
با خاک رس تولید میشود که بسیار متخلخل بوده

و گزینه مناسبی برای درمانهای استخوانی است.
سپس از القای نور برای تبدیل این محصول به ژل
استفاده میشــود که منجر به سهولت در تزریق
میشود .با تزریق هیدروژل،سلولهای بنیادی به
محل مورد نظر مهاجرت و رشد میکنند و ترمیم
صورت میگیرد .این روش گزینه مناســبی برای
رفع عیوب استخوانی است.

سرطان در زنان مبتال به آپنه خواب شدید ،شایع تر است

تحقیقات جدید نشان میدهند که میزان سرطان
در زنــان دارای عالئم ظاهری آپنه شــدید باالتر
اســت.به گزارش شفقنا ،مطالعات اخیر دادههای
مربوط به  ۲۰۰۰۰بزرگسال مبتال به آپنه خواب
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .حدود  ۲درصد از
شرکت کنندگان در تاریخ پزشکی خود تشخیص
ســرطان نیز داده بودند.در حالی که این یافتهها

اثبــات نمیکنند که آپنه خواب باعث ســرطان
میشــود ،اما به نظر میرسد که پیوند مشخصی
در زنان وجود داشته باشد .منطقی است که فرض
کنیم که آپنه خواب یک عامل خطر برای سرطان
است یا اینکه هر دو بیماری دارای فاکتورهای خطر
مشترک ،از جمله اضافه وزن هستند.آپنه انسدادی
خواب ( )OSAیا آپنه خواب ،شرایطی است که

فرد در هنگام خواب دچار وقفههای کوتاه و مکرر
در تنفس میشــود .نتایج حاکی از آن است که
خطر ابتال به سرطان در زنان با عالئم شدید آپنه
خواب دو تا سه برابر بیشتر است.احتماالً ترکیبی
از هورمونهای جنســی زنانه و استرس ناشی از
هیپوکسی شبانه در  OSAباعث شروع سرطان
یا کاهش دفاعی سیستم ایمنی بدن میشود.

