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

زندگی
دبیر علمیششــمین همایش نقشــه برداری مغز
گفــت :این همایــش  ۱۷تــا  ۱۹مهــر در مرکز
همایشهای بین المللی دانشــگاه شــهید بهشتی
برگزار میشــود و میهمانانــی از امریکا ،دانمارک،
آلمان ،انگلیس و ســوئیس در آن شــرکت دارند .
دکتر مسعود طهماسیان خاطرنشــان کرد :شناخت مکانیسم
بیماریهای روانپزشکی و نورولوژی با استفاده از نقشه برداری
مغز بســیار بهتر انجام میگیرد چرا که بیماریهایی همچون

چرت نیمروزی خطر حمله قلبی را کاهش میدهد

طبق نتایج یک مطالعه جدید ،چرت نیمروزی نه تنها باعث شادابی و سرحالی میشود بلکه خطر
حمله قلبی یا سکته را هم کاهش میدهد.به گزارش مهر ،محققان مشاهده کردند یک یا دو بار
خوابنیمروزیدرهفتهبانصفشدناحتمالخطرحملهقلبی/سکته/نارساییقلبی( 48درصد)
مرتبط بود.از اینرو محققان عنوان میکنند یک یا دو بار خواب نیمروزی در طول هفته میتواند خطر
حمله قلبی را کاهش دهد.

بیخوابیسببتغییردرساختاروعملکردمغزمیشود

افســردگی ،اضطراب ،اســکیزوفرنی و اوتیســم
سیســتمهای مختلف عملکردی مغــز را درگیر
میکند و میتوان با اســتفاده از نقشــه برداری
مغــز این تغییرات را رصد و بررســی کنیم .دبیر
علمیششمین همایش نقشه برداری مغز تصریح
کرد :امید اســت با استفاده از نقشــه برداری مغز ،در آینده به
شــناخت بهتر بیماریها و در نتیجه درمان موثرتری دســت
یافت و تا کنون در کشــور به پیشرفتهای زیادی درتحقیقات

نقشــه برداری مغز دســت یافته ایم.وی به موضوع بی خوابی
و محرومیت از خواب اشــاره کرد و گفت :پژوهشــکده علوم و
فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده
از همکاری برخی از کشورها موفق شده که به نتایج مهمیدر
زمینه نقشــه برداری مغز در حوزه اختالالت خواب ورود یابد
و برای مثال مشــخص شــده که بی خوابی تأثیر زیادی روی
ســاختار و عملکرد مغــز دارد و محرومیت از خواب  ،عملکرد
بخشهایی از مغز را تغییر میدهد.

توگو
گف 
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آفتاب یزد در گفت وگو با رادیولوژیست بررسی کرد

هویج دارای فواید زیادی برای سالمتی بدن میباشد  .سطوح بتاکاروتن که نوعی آنتی اکسیدان
بوده و در بدن تبدیل به ویتامین آ میشــود ،در هویج پخته شــده چند برابر افزایش مییابد لذا
توصیه میشود هویج را پخته و میل کنید.

علت انجام اکوی قلب جنین چیست؟

آفتاب یزد -محبوبه مظفری :از آنجایی که قلب با پیشرفت علم اکثر بیماریهای قلبی مشاهده
ارگان کامال پیچیدهای است ،در هفتههای اولیه شده در جنین قابل درمان و پیشگیری هستند و
بارداری امکان بروز اختالالتی در شکلگیری آن اصال جای نگرانی نیست .
وی ابـــراز داشـــــت :
وجود دارد .بیماریهای
مناسبترین زمان برای
قلبی شایعترین اختالل
انجام اکــو قبل از پایان
مادرزادی جنینی است
یافتن هفته ۱۸حاملگی
و تقریبا از هر صد نوزاد
است زیرا تا این زمان ،در
یــک نوزاد بــه بیماری
صورت تشخیص بیماری
مــادرزادی قلبی مبتال
العالج قلبی امکان ختم
میباشــد ،پــس مهم
حاملگی وجود دارد ولی
اســت بتوان قلب نوزاد
پس ازآن به دلیل دمیده
را قبل از تولد بررســی
شــدن روح در جنین ،
نمود .بررسی ساختمان
ختم حاملگی غیر مجاز
قلب جنین از طریق اکوکاردیوگرافی راهی برای
تشــخیص بیماریهای مــادرزادی قلب ،قبل از خواهد بود.
تولد میباشد و به وسیله آن میتوان راهی برای دکتر مرادی اظهارکرد :با توجه به اینکه در موارد
جنین یافت.با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد معدودی بعضی از بیماریهای پیچیده مادرزادی
در این باره با دکتر بهناز مرادی  ،رادیولوژیســت قلب کــه از نظر درمان مشــکل بــوده و برای
و عضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی تهران خانوادهها بســیار هزینه بر میباشد ،با تشخیص
اکوکاردیوگرافی و از طریق مراجع قانونی نسبت
گفت و گو کرده است .
وی در این باره میگوید :بیماری قلبی جزو شایع به ختم حاملگی اقدام کرد.
ترین بیماریهای آنومالی جنین است که برخی این رادیولوژیست اظهار کرد  :پزشک در صورت
از آنها توسط ســونوگرافی قابل تشخیص است لــزوم انجام اکوی قلب جنین  ،شــما را به یک
اما برای تشــخیص بهتر انجام اکوکاردیوگرافی متخصص ارجاع خواهد داد  .این اســکن از ۳۰
دقیقه تا یک ســاعت
توصیه میشود .
طــول میکشــد و
دکــــــتر مــرادی
تشــخیص به موقع یک نقص یا
معموالً بــا قرار دادن
خاطــــرنشان کرد:
بیماری در مراحل اولیه پیشرفت
دســتگاهی بــر روی
خــــانمهای بــاردار
بیماری بسیار حائز اهمیت است زیرا
شــکم انجام میشود
در صــــورتی کــه
در اینگونه موارد روشهای درمانی
 .پس از اتمام اســکن
درغـربالگری سه ماهه
به خوبی جواب داده میشــود .با
 ،متخصــص نتیجــه
اول یا سه ماهه دوم
گسترش یک بیماری راههای درمان
را برای شــما شــرح
که انجــام میدهند
و حتی پیشــگیری از پیشرفت
خواهد داد.
مشــکلی مشــاهده
بیماری دشوار میشود
وی توصیــه کــرد
شود انجام اکوی قلب
 :خانمهــا قبــل از
*تشــخیص نقص قلب پیامدهای
جنین توسط پزشک
بــارداری در مــورد
توصیه خواهد شد .
قابــل توجهی در ســامت کلی
بارداری خود مشاوره
رادیولوژیســت
ایــن
جنین دارد لــذا در مواردی که به
ژنتیــک را حتماً در
تشخیص
:
کرد
عنوان
سالمت قلب مشکوک باشد مانند
صورتــی از وجــود
به موقع یک نقص یا
بیماریهــای کروموزومیجنین،
بیمــاری خاصــی در
بیمــاری در مراحل
ناهنجاریهای غیر قلبی جنین در
خانواده خــود اطالع
اولیه پیشرفت بیماری
ســونوگرافی ،نامنظمیهای قلبی
دارنــد انجــام دهند.
بســیار حائز اهمیت
جنین،جفتمنوکوریونیک،افزایش
مشاوره ژنتیک درست
است زیرا در اینگونه
ضخامت  NTدر سونوگرافی ،شک به
از تولــد کودک مبتال
مــوارد روشهــای
به نقص مــادرزادی
ناهنجاریهای قلبی در سونوگرافی
درمانــی بــه خوبی
جلوگیــری میکند.
جواب داده میشود .با
معمولی انجــام اکوی قلب جنین
بنابراین زندگی مادر
بیماری
گسترش یک
توصیه میشود
و کــودک تحت تأثیر
راههای درمان و حتی
یک بیماری مادرزادی
پیشگیری از پیشرفت
قرار نخواهد گرفت.
بیماری دشوار میشود.
وی عنوان کرد :تشــخیص نقص قلب پیامدهای مرادی اضافه کرد :مشاوران قادر هستند که ابتدا
قابل توجهی در سالمت کلی جنین دارد لذا در در مورد آن نقص اطالعات کافی را در اختیارتان
مواردی که به سالمت قلب مشکوک باشد مانند قرار دهنــد و حتی بهتریــن روشهای درمانی
بیماریهــای کروموزومیجنین ،ناهنجاریهای را برای بهبود و یا برای جلوگیری از پیشــرفت
غیر قلبی جنین در ســونوگرافی ،نامنظمیهای آن بیمــاری در اختیارتــان قــرار دهند .حتی
قلبــی جنین،جفــت منــو کوریونیک،افزایش متخصصین توصیه میکنند که در طول بارداری
ضخامــت  NTدر ســونوگرافی ،شــک بــه تحت نظــارت یک متخصص زنــان و زایمان و
ناهنجاریهــای قلبی در ســونوگرافی معمولی در صــورت ابتال بــه بیماری قلبــی تحت نظر
فوق تخصص اکوی قلب قرار داشته باشید.
انجام اکوی قلب جنین توصیه میشود .
مرادی در پاســخ به این پرســش که "آیا انجام این رادیولوژیست در پایان گفت  :برخی از مادران
اکــوی قلــب جنین به مــادر و جنین آســیب امکان اینکه با بارداریشــان  ،قلب جنین شــان
دچار مشکل شــود وجود دارد که برخی از آنها
میرســاند " ،اظهار کرد  :خیــر .والدینی که به
دالیل مختلف از ســالم نبودن قلب جنین مادر عبارتند از مادرانی که در حاملگی قلبی شــان ،
فرزندی با مشــکل قلبی متولد شــد و یا اینکه
باردار بســیار نگران و آشــفته میباشند ،انجام
اکو کــه هیچ ضرری برای جنیــن و مادر ندارد در خود والدین سابقه ابتال به بیماری مادرزادی
قلبی مشاهده شود ،مادرانی که از برخی داروها
در صورت نرمال بودن ،آسوده خاطر میشوند.
این عضو هیئت علمیدانشــگاه علوم پزشــکی مانند داروی فشارخون ،دیابت و لوپوس مصرف
تهران افزود  :در صورت انجام اکوی قلب جنین میکننــد و یا مادرانی که به وســیله روشهای
اگر مشکلی مشاهده شود با توجه به اینکه اکثر کمک باروری مانند آی وی اف و ...باردار شــده
بیماریهای مادرزادی قلب قابل درمان میباشند  ،انــد و یا مادرانی که دوقلــو و یا چند قلو حامله
در صــورت ابتالی جنین بــه بیماری مادرزادی هســتند حتی اگر در غربالگری سه ماهه اول و
قلــب برنامــه ریزی الزم بــرای انجــام زایمان دوم مشــکلی مشاهده نشد ،اکوی قلب جنین را
دربیمارســتانی که امکانات الزم برای مراقبت و جهت اطمینان از سالمت قلب جنین باید انجام
جراحی چنین نوزادانی دارند ،به عمل میآید و دهند .

هویج
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گوجه فرنگی

اگــر میخواهید از خــواص لیکوپن موجود در گوجه فرنگی که یک آنتی اکســیدان با خواص
ضــد التهابی اســت ،بهره ببرید ،آن را بپزیــد .در هنگام مصرف گوجه فرنگــی به صورت خام
فقط  4درصد از لیکوپن آن را به بدن میرسانید.

شش نوع گیاه را قبل از مصرف ،حتما بپزید

مارچوبه
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اگــر میخواهید فیبر بیشــتری به بدن
برسانید ،مارچوبه را طبخ کنید .تقریبا مانند
گوجه فرنگی ،مارچوبــه دارای دیوارههای
ضخیم سلولی است که باید به وسیله گرما
تجزیه شود .در این صورت تمام مواد مغذی
سالم آن جذب بدن میشوند.
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بروکلی

خواص آنتی اکســیدانی بروکلی بســیار
معروف است .بروکلی منبع غنی لوتئین و
توکوفرول است .بهترین شیوه برای پخت
کلم بروکلی ،آب پز و بخارپز کردن آن است
که با این شیوه خواص کاروتنوئید ،لوتئین و
فیتوئنهای آن تقویت میشود.
فوق تخصص ریه کــودکان در خصوص بیماری
«ســیاف» ،گفت :این بیمــاری نوعی بیماری
مادرزادی ژنتیکی است که در دسته شایعترین
بیماریهــای ارثی معروف در دنیا قرار میگیرد؛
برای ابتالی نوزاد به این بیماری یک ژن از پدر و
یک ژن از مادر نقش دارند .محمدرضا مدرسی در
گفتوگو با فارس ادامه داد :این بیماری باعث باال
رفتن غلظت ترشحات ریوی و چسبندگی بیش

رفع بیخوابی شب
با مصرف گالب

عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی با اشاره
به تاثیر گالب در درمان ســردرد گفت  :مصرف
یا بوییدن گالب به دلیل تقویت سیستم عصبی،
در درمان بسیاری از ســردردها کاربرد دارد و به
هنگام شب ،برای رفع بیخوابی مفید است.دکتر
«سید کاظم کاظمینی» در گفتوگو با ایسنا تاثیر
گالب در کاهش خستگی را از دیگر کاربردهای
آن برشــمرد و گفت :عالوه بر این مزایا ،بوی این
فرآورده گیاهی برای قلب و مغز مفید ،آرامبخش
و تسکیندهنده اســت.به گفته وی ،افرادی که
دچار عالئم گرمیناشــی از استرس ،عصبانیت
زیاد ،بیخوابی ،گرمیمزاج پایه ،مصرف گرمیها،
مواجه با فصول یا ســاکن در مناطق گرمســیر
هســتند ،با مصرف گالب یا شستشوی بدن با
گالب تسکین مییابند.این متخصص طب ایرانی
در ادامه گالب را مادهای مفید برای معده و دهانه
این عضو دستگاه گوارشــی عنوان کرد و گفت:
گالب میتواند در رفع نفخ یا ریفالکس معده مؤثر
عمل کند.وی ادامه داد :از سوی دیگر گالب برای
مجاری هوایی و ریهها نیز مفید است و به عنوان
نرمکننده و لینتدهنده مجاری هوایی و حلق و
گلو استفاده میشود.عضو هیات علمیدانشگاه
علوم پزشــکی یزد افزود :غرغره کردن گالب بر
کاهش التهابات و سرخی حلق ،لوزهها و حنجره
تاثیر مثبتی دارد و همچنین برای تقویت لثه و
حتی بهبود آفتهای دهان کاربردی است.

 1خام گیاه خواری شاید دارای ارزش غذایی باشد ،اما سبزیهایی هم وجود دارد که پختن
آنها ،باعث افزایش ارزش غذایی شان میشــود.به گزارش آوای سالمت ،برای پخت اکثر
سبزیجات ،توصیهها بر این است که آنها را بخارپز یا با چربیهایی مانند روغن کتان ،روغن
زیتون و  ...طبخ کنید .اضافه کردن چربیهای سالم به این سبزیجات ،جذب ویتامینها و
مواد معدنی موجود در آنها را در بدن چند برابر میکند:

بیماریای که ریهها را به آتش میکشد

از حد این ترشحات میشود که مشکالت تنفسی
زیادی را برای نوزاد ایجاد میکند؛ این مشکالت
معموالً بعد از تولد نوزاد بروز میکنند و در صورتی
که روشهای پیشگیری مورد استفاده قرار نگیرد،
افزایش این ترشحات باعث سوزش شدید ریه و

مسدود شدن راه هوایی بدن نوزاد خواهد شد .وی
افزود :متوسط عمر افراد مبتال به بیماری سیاف
در کشــور مــا بــه  10ســال میرســد؛
در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم بین
 40تا  50ســال و یا حتی بیشــتر گزارش شده

اسفناج

حجم اسفناج با پخته شدن کاهش مییابد
و میتوانید مقدار بیشتری از آن را بخورید.
اســفناج دارای اســید فولیک است که به
تقویت سیســتم عصبی کمــک میکند.
سطح اســید فولیک اسفناج با پختن این
سبزی بیشتر حفظ میشود.
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سیبزمینی

اینطور ثابت شده که مصرف سیب زمینی
پخته و یا آب پز شده قند خون را به طور
موثری کنتــرل میکنــد .در حالی که
مصرف سرخ کرده آن کامال اثر معکوس
روی قند خون داشــته و بــه هیچ وجه
مصرف آن توصیه نمیشود.
است .این متخصص توضیح داد :الزم است برای
کند شــدن تخریب ریه نوزاد دو اصل را رعایت
کنیم که اولیــن آن ،نرم کردن ترشــحات ریه
اســت تا این اخالط با سرفه و فیزیوتراپی از ریه
کودک خارج شــود؛ عامل دوم ،کنترل عفونتها
در ترشــحات ریه کودکان اســت که اگر این دو
اصل رعایت شــود ،به بهبود نوزاد کمک زیادی
خواهد شد.

