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

زندگی
مطالعات نشان میدهد افرادی که ساالنه با کاهش
 ۲۵درصدی یا بیشــتر درآمد مواجه بودند ریسک
ابتال به مشــکالت فکری و کاهش ســامت مغز
در میانســالی در آنها بیشــتر بود.به گزارش مهر،
«لزلی گراســت» ،سرپرســت تیم تحقیق در این
باره میگوید« :مطالعه پژوهشــی ما بر روی شرکت کنندگان
آمریکایی در اواخر دهه  ۲۰۰۰نشــان داد اُفت شدید درآمد
در طول آن مدت با پیری ناســالم مغز در میانســالی همراه

کاهش مونوکسید کربن موجود در خون با استفاده از نور قرمز

محققاندریافتندباتابشپرتوهاینورقرمزرویجریانخونیکهازدرونریههایمصنوعیعبور
میکند،میتوانمونوکسیدکربنراازآنخارجکرد.بهگزارشایرنا،ایندستگاهدرآزمایشاتاولیه
توانست ۷۹درصدازمونوکسیدکربنموجوددرخونموشهایآزمایشگاهیمسمومشدهبااینگاز
را از جریان خون آنها خارج کند .همچنین مشخص شد در موشهایی که چار آسیب ریه شدهاند،
استفادهازایندستگاهموجبافزایشسهبرابریسرعتنابودیمونوکسیدکربندرخونمیشود.

کاهشدرآمدبهسالمتمغزآسیبمیرساند

بود».این مطالعه شــامل  ۳۲۸۷شــرکت کننده
در رده ســنی  ۲۳تا  ۳۵ســال در ابتدا مطالعه
بود .شــرکت کنندگان درآمد ساالنه خانوارشان
را هر ســه تا پنج ســال از سال  ۱۹۹۰تا ۲۰۱۰
گزارش کردند.محققان میــزان کاهش درآمد و
همچنین درصــد تغییر درآمد آنها را بیــن  ۱۹۹۰تا ۲۰۱۰
بررســی کردند .مطالعه نشان داد افراد دارای دو بار یا بیشتر
اُفت در درآمد در مقایســه با افرادی که هیچ کاهش درآمدی

را تجربه نکرده بودنــد ،دارای عملکردهای بدتری در تکمیل
این مهارتها بودند.همچنین از  ۷۰۷شرکت کننده در ابتدای
مطالعه ،اســکن مغز از طریق  MRIانجام شــد و  ۲۰ســال
بعد حجم مغز شرکت کنندگان مقایسه شد.محققان مشاهده
کردند در مقایسه با شرکت کنندگان فاقد اُفت درآمد ،شرکت
کنندگانی که دو بار یا بیشتر اُفت درآمد را تجربه کرده بودند
حجم کلی مغزشــان کوچک تر شده بود.کوچک شدن حجم
مغز از علل اصلی ابتال به زوال عقل و آلزایمر است

توگو
گف 
آفتاب یزد در گفت و گو با چشم پزشک بررسی کرد

علل و عالئم نزدیک بینی چشم

آفتاب یزد  -نجمه حمزه نیا:آیا هنگام تماشای
فاصله دور ،بینایی تاری داشته ،اما وقتی به چیزهای
نزدیــک نــگاه میکنید،
واضحترمیبینید؟ایننشانهای
است که شما ممکن است
نزدیک بینی داشته باشید.
نزدیکبینی یا در اصطالح
بالینی «میوپیا» ()Myopia
مشکل بینایی کام ً
ال رایجی
به شــمار میآید .اصطالح
«نزدیکبین» راهی ســاده
برای درک میوپیا است .تعداد افراد مبتال به نزدیک
بینی در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش
یافته است .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد
در این باره با دکتر سارا رحیمیان  ،چشم پزشک
گفت و گو کرده است .
وی در این باره میگوید :نزدیک بینی یا "میوپی"
یک عیب انکساری چشم میباشد که افراد برای
واضح تر دیده شــدن اشــیاء الزم است در فاصله
نزدیک تری به شــیء نســبت به افراد سالم قرار
بگیرند.
دکتر رحیمیان خاطرنشــان کــرد :نزدیک بینی
(میوپی) در افراد آســیایی شایعتر میباشد و یک
عیب انکساری شــایع در جهان میباشد که افراد
به درجات مختلفی از خفیف ،متوسط و شدید و
خیلی شدید با آن درگیر هستند .
این چشم پزشــک عنوان کرد  :طبق آمارهای به
دست آمده توســط محققان 25 ،درصد افراد در
دنیا نزدیک بین میباشند و این میزان در خانمها
بیشتر از آقایان است .
وی بیان کرد  :مهمترین عامل بروز نزدیک بینی
در افراد ،ژنتیک میباشــد .معمــوال انتظار داریم
پیشرفت نزدیک بینی تا سن  20سالگی متوقف
شــود هر چند در افــرادی تا ســنین باالتر هم
نزدیک بینی پیشرفت میکند .
دکتر رحیمیان اظهار کرد :کار نزدیک نظیر مشاهده
طوالنی مدت تلویزیون و کار با وسایل الکتریکی و
یا مطالعه طوالنی مدت جزء علل شــناخته بروز
نزدیک بینی نمیباشد هر چند این موارد میتواند
منجربه خستگی چشــم شود اما نمیتواند عامل
ایجاد نزدیک بینی باشد .
این چشم پزشــک ابراز داشت  :انجام کار نزدیک
طوالنــی به دلیل افزایش نیاز به تطابق به صورت
موقت میتواند نزدیک بینی کاذب ایجاد کند که با
استراحت چشم و کاهش کار نزدیک میتوان این
مشکل را برطرف کرد .
وی عنوان کــرد  :مهمترین عالمت نزدیک بینی
که شــایع ترین عالمت این عیب انکساری است
کاهش دید دور میباشــد و معمــوال افراد برای
بهتر دیدن به صورت عادتی شکاف پلکی را تنگ

میکنند و به اصطالح چشمها را جمع میکنند تا
وضوح تصویر بیشتر شود .
دکتر رحیمیان ابراز داشت :
افراد نزدیک بین معموال در
شــب هم دچار کاهش دید
بیشتری میشوند و در روز
نسبت به ســایر افراد به نور
حساستر میباشند .
این چشم پزشک با بیان این
نکته کــه "در حال حاضر
بهتریــن راه درمــان
نزدیک بینی ،استفاده از عینک است " ،ادامه داد :
بایدتوجهداشتکهعدمتشخیصبهموقعنزدیکبینی
در کودکان و یا عدم اســتفاده از عینک اصالحی
در کــودک مبتــا بــه نزدیک بینــی میتواند
منجر به تنبلی چشم و بروز عوارض جبران ناپذیری
در آینده شود .
وی اضافه کرد  :پیگیری منظم و دوره ای کودکان
مبتال به نزدیک بینی تا زمان بلوغ با اصالح دقیق
دید چشــم با عینک منجر به جلوگیری از بروز
تنبلی چشم میشود .
دکتر رحیمیان عنوان کرد  :در سنین باالی  16سال
اســتفاده از لنز تماســی هم میتواند جایگزین
مناسبی برای عینک باشد به شرطی که فرد قادر به
مراقبت دقیق از لنز تماسی و رعایت کامل شرایط
بهداشتی حین استفاده از لنز باشد .
این چشم پزشک ادامه داد  :در افرادی که سن آنها
باالی  20سال میباشد و شماره چشمهایشان ثابت
شده است انجام عمل الزک یا لیزیک میتواند نیاز
فــرد را به عینک مرتفع کند البته برای انجام این
جراحی ،ضخامت مناسب قرنیه و شرایط مناسب
توپوگرافی قرنیه بیمار الزم است .
وی افزود  :نوع دیگری از نزدیک بینی معموال در
افرادی که تا ســنین میانسالی عینک نداشته اند
اتفاق میافتد که ناشی از بروز تدریجی آب مروارید
میباشد .
دکتــر رحیمیان اظهار کرد  :شــروع آب مروارید
در چشــم در برخی مــوارد بــا افزایش ضریب
شکســت لنز داخل چشمیهمراه است که منجر
به نزدیک بینی میشود .
این چشم پزشک افزود :در ابتدا این میزان نزدیک
بینی با عینک اصالح میشــود اما با پیشــرفت
کدورت عدسی  ،بیمار به انجام جراحی آب مروارید
نیاز دارد .
وی در پایــان گفت  :به طور خالصه نزدیک بینی
یا میوپی یک عیب انکساری شایع میباشد که در
صورت تشخیص و درمان به موقع منجر به تنبلی
چشم نمیشــود و با توجه به پیشرفت روزافزون
علم پزشکی و فناوریهای مربوط به آن  ،این عیب
انکساری قابل درمان میباشد .

یافته

کنترل فشار داخل چشم با یک سنسور تزریقی

هنگامیکه فردی به بیماری چشمیآب سیاه یا
گلوکوما مبتال میشود ،همیشه این خطر وجود
دارد که فشــار ناشی از انباشت مایع در چشم
فرد به اعصاب بینایی او آسیب بزند و به نابینایی
فرد منجر شود .به گزارش ایرنا ،به همین دلیل
محققــان ایمپلنتــی طراحی کردهانــد که به
طور مداوم فشار داخل چشــم ( ) IOPبیمار
را اندازهگیــری کند .ایــن ایمپلنتها را باید از
طریق عمل جراحی در چشم بیمار قرار داد .این
حسگر تزریقی همانطور که از نام آن پیداست،
به ســادگی به الیه میانی «پارس پالنا» چشم
تزریق میشــود .کل این فرایند فقط  ۵دقیقه
طول میکشد و چشم پزشک میتواند این رویه
را در مطــب خود انجام دهد .ابعاد این ایمپلنت
تزریقی تنها  ۲.۵در  ۰.۶میلی متر اســت که از
یک دانه برنج یا یک ســکه  ۲۵سنتی کوچکتر
اســت.در شکل فعلی این فناوری ،این ایمپلنت
بطور موقت توسط سیگنال رادیویی ناشی از یک

دستگاه جداگانه ،به فعالیت میافتد و میتواند
دادهها را از چشم حیوانات آزمایشگاهی منتقل
کند .اما در نهایت قرار اســت که این ایپملنت
انرژی خود را از یک میکروباتری یکپارچه تهیه
کند .این باتری به طور بی ســیم از طریق یک
دستگاه پوشــیدنی مانند عینک هوشمند شارژ
میشــود .این ایمپلنت که با این عینک و یک
تلفــن هوشــمند کار میکند ،به طــور مداوم
اطالعات مرتبط با فشــار داخل چشم را به یک
ســرور ،منتقل میکند .بیماران با اســتفاده از
یک اپلیکیشن میتوانند هر زمان که خواستند
فشــار داخل چشم خود را بررسی کنند «.آریل
سائو» مدیر شرکت سازنده این ایمپلنت درباره
برنامههای آتی این شرکت میگوید :قصد داریم
اولین مطالعات انسانی خود را اوایل سال ۲۰۲۱
میالدی یــا زودتر انجام دهیــم .این محصول
نخست در اروپا و در شش ماه تا یکسال بعد در
آمریکا عرضه میشود.

نکته

نوشیدن آب مانع از آسیب کلیهها میشود

محققان «کلیه کامپیوتری» را طراحی کرده اند
کــه از طریق آن میتوانند بــه تاثیر داروها بر
افرادی که به اندازه کافی آب نمینوشــند پی
ببرند .به گزارش مهر ،توانایی کلیهها در حفظ
تعادل آب برای ســامت بدن مــان ضروری
اســت .کلیهها بر تعادل آب کنتــرل دارند و
زمانیکه کم آب باشــند با تولید ادرار غلیظ به
خروج مواد زائد از بدن کمک میکنند.جمعیت
مسن که مبتال به بیماریهای کلیوی هستند
و افرادی که داروی فشارخون مصرف میکنند
گاهاً دارای مشکل در حفظ تعادل آب هستند.
محققان دریافتند افراد مســن دارای اختالل
در عملکرد کلیهها و افــرادی که چندین نوع
دارو مصرف میکنند نیاز به مصرف آب بیشتر
دارند«.آنیتا الیتون» ،سرپرســت تیم تحقیق،
در این باره میگوید« :افراد مبتال به فشارخون
بــاال معموال قرصهای بــرای ادرارکردن زیاد
اســتفاده میکنند تا حجم خون شــان و در
نهایت فشــارخون شــان کاهــش یابد».این
بیمــاران غالباً داروی دیگری هــم برای تاثیر
بر سیســتم هورمونی اســتفاده میکنند که

بر کلیههــا تاثیر خواهد داشــت.وی در ادامه
میافزاید« :بسیاری از افراد این دو نوع دارو را
مصرف میکنند و هیچ مشکلی هم ندارند .اما
زمانیکه دچار ســردرد شده و آسپرین مصرف
نمایند ،مصرف همزمان این سه دارو به کلیهها
آسیب میرســاند».الیتون برای اولین بار یک
مدل محاســباتی را طراحی کرده که انقباض
ماهیچهها را در زمان انتقال ادرار از کلیهها به
مثانه شبیه ســازی میکند.بررسیها از طریق
ایــن مدل نشــان داد بیماری کــه آب کافی
نمینوشد ،و همزمان دو داروی فشارخون را با
آسپرین مصرف میکند ،به کلیههایش آسیب
جدی وارد میشود.
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به گزارش انجمن تیروئید آمریکا ،کمبود ید یکی از علل عمده تولید کمتر هورمون تیروئید است.
بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که رژیم غذایی تان حاوی ید به میزان کافی است .غذاهای غنی از
ید عبارتند از تخم مرغ ،ماهیهای آبهای شور ،پنیر و نمکهای غنی شده با ید .با این حال توصیه
میشودکه نمک را میتوانید حداقل یک قاشق چای خوری در روز دریافت کنید .

مصرف منظم سلنیوم میتواند منجر به درمان مشکالت تیروئید شود .سلنیوم در آجیلهای مخلوط،
دانه آفتاب گردان ،تخم مرغ ،ماست و قارچ موجود است .ريزش شديد و يكباره موها نيز از پيامدهاى
كمبود اين عنصر است .كمبود سلنيوم مشكلى است كه در ارتباط با اختالالت تیروئید اغلب ناديده
گرفته مى شود ،در حالي كه نقش اين عنصر در كنترل فعاليتهاى تیروئیدی مهم است.

چند پیشنهاد برای بهبود عملکرد تیروئید
روی
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کمبــود روی میتواند منجــر به هر دو
اختالل کم کاری و پرکاری تیروئید افراد
منجر شود .روی یک ماده معدنی ضروری
برای سالمت بدن است که به طور طبیعی
در موادی از جمله گوشت گاو بدون چربی،
گوشــت مرغ ،اســفناج ،دانههای خاص،
آجیل و مغزها ،غالت کامل ،شیر و لبنیات
و شکالت تلخ سرشار از روی هستند ،یافت
میشود لذا توصیه میشــود افراد از این
مواد غذایی بهره ببرند.
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یافتــن راههای کاهش اســترس و اضطــراب بــرای بازگرداندن آرامش روحی و ســامت
جســمیالزم است .ورزش و انجام پیاده روی سریع بخصوص بعد از وعدههای غذایی منجر
به کاهش اســترس میشــود .به گفته محققان اســترس اصلی ترین عامــل به هم خوردن
تعادل تیروئید اســت و باعث افزایش هورمون کورتیزول میشــود .این روند مانع وارد شدن
هورمونهای تیروئید به سلولهای بدن میگردد.

پیشگیریاز
عفونتهای مجاری ادرار

محققــان ســوندهایی بــا اســتفاده از
شیشــههای خاص ضدباکتری ساختهاند
که از بروز عفونتهای ادراری پیشگیری
میکند .شیشــههای ضدباکتری موجود
در این سوند ،باکتریهای ادرار را از بین
میبرد.به گــزارش ایرنا.،اکنون محققان
با اســتفاده از شیشــههای فسفات که با
مقدار کمیاکسید روی پوشانده شدهاند،
لولههای نازکی برای اســتفاده در سوند
درســت کردهاند .اکســید روی خاصیت
ضد باکتریایی دارد .سپس این لولهها را
به صورت دیسکهای کوچک شیشهای
برش دادند و آنهــا را در ظروف پتری
حاوی باکتری قــرار دادند.از آنجایی که
اکســید روی به آرامیاز روی شیشه حل
میشــود ،این ماده در عرض  ۲۴ساعت
تمــام باکتریهــای" " E. coliرا بــه
کلی از بین بــرد و جمعیت باکتریهای
"  "Staphylococcus aureusرا
به طور قابل توجهــی کاهش داد .عالوه
بر این ،به نظر میرســد که اکسید روی
هیچ اثر مضری بر روی ســلولهایی که
الیــه مثانه را تشــکیل میدهند ،ندارد.
اکنون امید است که کارتریجهای حاوی
شیشــههای آغشته با اکســید روی در
لولههای سوند قرار داده شود تا در حین
اینکه امکان عبور ادرار را فراهم میکنند،
باکتریهای مضر را از بین ببرند.

عنصــر منیزیــم بــرای تبدیــل ید به
هورمونهای تیروئید از قبیلT3وT4مهم
است .این یعنی عدم دریافت کافی منیزیم
میتواند منجــر به کــم کاری تیروئید،
افزایش وزن ،خســتگی عمومی ،پوست
خشــک و حتی افســردگی منجر شود.
در حالی مکملهــای منیزیم موجودند،
میتوان از طریق مصرف اســفناج ،ذرت
شــیرین ،آووکادو ،میگو ،کشمش ،موز و
کلم بروکلی آن را به دست آورد.

این نکته ثابت شده که اختالل در عملکرد غده تیروئید ،مشکالت سالمتی رایج از قبیل افزایش وزن غیر
قابل توضیح ،عدم تنظیم سوخت و ساز بدن ،افسردگی ،خستگی ،به هم خوردگی چرخه خواب و  ...را به
همراه دارد.به گزارش آوای سالمت ،با این حال انجام برخی تغییرات در شیوه زندگی و رژیم غذایی میتواند
عملکرد این عضو بدن را موثرتر کند .در اینجا شــش اقدام طبیعی و غیر دارویی برای افزایش عملکرد
تیروئید معرفی شده است:

کاهش استرس

رئیس انجمــن رادیوتراپی انکولــوژی ایران
در خصوص بحث ســرطان در کشــور گفت:
سرطان در همه جای دنیا رو به افزایش است
مث ً
ال در کشورهای پیشرفته و صنعتی شاهد
افزایش ســرطان در آمریکا و کانادا هستیم و
یا همچنین افزایش ســرطان را در کشورهای
درحالتوســعه مانند ایران مشاهده میکنیم
و حتی ســرطان در کشورهای عقبمانده نیز
افزایشیافته است  .به گزارش مهر ،محمدرضا
قــوام نصیری اضافه کرد :هرســال  100هزار
مورد جدید ابتال به انواع ســرطانها در کشور
مشاهده میشــود که  50درصد آنها سبب
مرگ بیمار میشــود که این عــدد باالیی به
شــمار میرود.در شــیوع این بیماری عوامل
مختلفــی در آن دخالت دارد زیرا عامل اصلی
هنوز ناشــناخته است ولی بیشــترین دالیل
آن زندگــی شــهری و فعالیــت خانمها در
خارج از منزل اســت که باعث میشود ایجاد
ناراحتیهــای عصبی در بین زنــان افزایش
یابد و درنهایت اســترس بیشتری ایجاد شود.
بنابراین اســترس در رأس عوامل ســرطانزا
است که باعث میشــود سیستم ایمنی افراد

منیزیم
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روغن نارگیل

بیش از  1500مطالعه وجود دارد که روغن نارگیل یکی از ســالمترین غذاها در این ســیاره
میباشــد  ،مزایای روغن نارگیل و اســتفاده از آن بســیار زیاد اســت  .اگرچه گزارشهای
متناقضــی درباره اثر روغــن نارگیل روی بهبود عملکرد تیروئید وجــود دارد ،اما این روغن
سرشار از مواد مغذی و منبع غنی اسید لوریک بوده و از طریق افزایش کارکرد غده تیروئید
باعث باال رفتن متابولیسم میشود.

آمار مبتالیان ساالنه سرطان در ایران

مختل شود و باعث
بیماریهای مختلف
ازجملــه ســرطان
شــود.رئیس انجمن
رادیوتراپی انکولوژی
ایران اضافه کرد :در
بســیاری از مــوارد
نتیجــه درمــان
سرطان صد در صد
نیســت و در حال حاضر بعــد از بیماریهای
قلــب و عــروق دومین عامــل مرگومیر در
کشور به شمار میآید.قوام نصیری با تأکید بر
اینکه سرطان و روشهای درمانی باید جایگاه
ویژهای داشــته باشــد تأکید کرد :تشخیص
زودهنگام و پیشــگیری از ســرطان میتواند
در کاهش آن نقش تأثیرگذاری داشته باشد.
وی با اشــاره بــه عوامل محیطی ســرطان
افزود :تالش برای کاهش اســترس ،کاهش
ترافیــک ،کاهش آلودگی هــوا و رفع عادات

شخصی مانند مصرف
دخانیــات خصوصــاً
سیگار میتواند نقش
مهمــیدر کاهــش
انواع ســرطان داشته
باشــد.رئیس انجمن
رادیوتراپی انکولوژی
ایــران بــا تأکید بر
تســویه بهتر بنزین و
پاالیش آن گفت :ســربی کــه در دود اگزوز
وجود دارد ،توسط دستگاه تنفس جذب خون
میشود و میتواند در مغزاستخوان اثر بگذارد
و در برخی از موارد ایجاد ســرطان خون در
کودکان بــه همین دلیل اســت.وی به بحث
تغذیه و اهمیت آن در کاهش سرطان اشاره و
اضافه کرد :در سالهای اخیر تغذیه نامناسب
نقش مهمیدر ابتال به سرطانها در کشور ایفا
کرده اســت و بسیاری از سرطانهای دستگاه
گــوارش فوقانی مثل مری و معده و در برخی

از موارد سرطان روده بزرگ به دلیل مصرف
برخی از مواد غذایی و ســبک تغذیه نادرست
اســت.وی تأکید کرد :سمیناری در خصوص
اورژانــس آنکولوژی یا فوریتهــای بیماران
مبتالبه ســرطان برگزار شــد تا پزشــکان به
تبادل تجارب خود بر اســاس علــم روز دنیا
بپردازند .وی افــزود :اورژانسهای انکولوژی
بسیار کم رخ میدهد اما این حاالت وقتی به
وجود میآید حیات مریض را تهدید میکند
و یا عوارض دائمیبرای بیمار به وجود بیاورد.
قــوام نصیری بــا تأکید بر اینکــه روشهای
درمان سرطان نســبت به سالهای گذشته
تغییر چشــمگیری داشته اســت خاطرنشان
کرد :با اینوجود برخی ســرطانها نیز تغییر
ســاختاری پیداکردهاند بهطور مثال سرطانی
میتواند مرکزش در ارگانی باشد و انتشارش
در قسمت دیگر بدن مثل استخوانهای ستون
فقرات باشد.مثل سرطان سینه که میتواند در
مهرهها انتشار و سبب شکستگی مهره شود و
بر نخاع فشــار بیاورد بحث اورژانس انکولوژی
درواقع رفع این فشــارها و تکنیکهایی برای
کاهش اثرات این عوارض است.

نقش ورزش در کاهش اثرات شیمیدرمانی بر قلب

نتایج یک تحقیق نشان میدهد ورزش کردن
میتواند از قلب در برابر عوارض شیمیدرمانی
حفاظت کند.به گزارش ایسنا ،شیمیدرمانی
میتواند تاثیرات بدی بر قلب داشته باشد اما
برنامههای ورزشــی اختصاصی به فرد کمک
میکنــد تا برخی از این آســیبها را کاهش
دهد.مشــکالت قلبی از عوارض جانبی شایع
در مبتالیان به ســرطان اســت زیرا درمان
ســرطان عملکرد قلب را مختل کرده و خطر
ابتال به بیمــاری قلبی را به ویژه در بیمارانی
کــه دچار فاکتورهای خطرزا از جمله فشــار

خون باال هســتند افزایش میدهد.همچنین
به گفتــه محققان بیماری قلبی و ســرطان
اغلــب از فاکتورهــای خطــرزای مشــابهی
ناشــی میشــوند و اغلب از بیماران مبتال به
سرطان درخواست میشــود تا رژیم غذایی
سالمیداشــته باشــند ،از اســتعمال سیگار
خــودداری کرده ،وزن خــود را کنترل کنند
و حرکات ورزشی انجام دهند.در این بررسی
بــر اهمیت این موضوع که هــر بیمار برنامه
ورزشی منحصر به خود را داشته باشد تاکید
شدهاســت .محققان معتقدند افراد بالفاصله

پس از آنکه بیماری سرطان در آنان تشخیص
داده شــد و حتی پیش از شروع روند درمان
از قبیل شــیمیدرمانی باید ورزش کردن را
آغاز کنند.محققان اظهار داشــتند :مبتالیان
به سرطان اغلب نسبت به افراد دیگر فعالیت
جسمیکمتری دارند .همچنین ورزش کردن
برای این بیماران که تحت درمان قرار دارند
و صرف نظر از نوع درمان ضروری اســت .در
عین حــال تمرینهای اســتقامتی در بهبود
عملکــرد سیســتم قلبی عروقــی و کاهش
التهاب موثرتر است.

