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

زندگی
پژوهشــگر ایرانی با روش جدیــد جراحی ،میگرن
را درمــان میکند.دکتر بهمن غیوران در حاشــیه
دهمین کنگره جراحان پالســتیک و زیبایی ایران
گفت :از  ۲۰ســال پیش بــر روی درمان میگرن
پژوهش کرده و تاکنون با جراحی از طریق پیشانی
توانسته ایم بیش از  ۹۰درصد بیماران را درمان کنیم.
رئیس بخش بین الملل دهمین کنگره جراحان پالســتیک و
زیبایی ایران گفــت :در روش جراحیای که ما کار کرده ایم

ارتباط فعالیت بیش از اندازه مغز با کوتاهی عمر

نتایج یک پژوهش جدید نشان داد که فعالیت بیش از اندازه سیستم عصبی مغز میتواند
به تسریع پیری و کاهش طول عمر انسان منجر شود.به گزارش ایرنا،هدف از این کار تحلیل
الگوی بیان ژنی پروتئینی به نام  RESTبود که برانگیختگی عصبی را تنظیم میکند.
نتایج نهایی این پژوهش نشان داد که فعالیت بیش از اندازه سیستم عصبی مغز بر طول
عمر یک فرد ،در سطح مولکولی ،تاثیرگذار است.

روش جدید درمان میگرن ابداع شد

 ۷نقطه که میگرن از آنجا شــروع میشود را پیدا
کــرده ایم و با آنچه که عصــب را اذیت میکند
برمیداریم به این طریق میگرن از بین میرود.
رئیس بخش بیــن الملل دهمین کنگره جراحان
پالســتیک و زیبایــی ایران افــزود :این عملها
ســرپایی اســت به طور مثال شــریانی که روی عصب است
و آن را تحت فشــار قرار میدهد برمیداریم یا یک قســمت
کوچک عصب را برمیداریم نمونه ســادهای را میتوان مثال

زد ،مثل یک سیم برق که روکش ندارد و سیم لخت است که
هر آنچه با آن برخورد کند ایجاد خطر میکند در میگرن نیز
آن الیه میلین ســر جای خود نیســت و هر ضربان شریان یا
انقباض عضله یا فشــارهای دیگر عصب را تحریک میکند ما
اول آن عامل اذیت کننده را برمیداریم تا عصب را از فشار آن
آزاد کنیم .دهمین کنگره جراحان پالســتیک و زیبایی ایران
توسط انجمن جراحان پالستیک و زیبایی تا اول آبان در حال
برگزاری است .

توگو
گف 
آفتاب یزد در گفت وگو با فوق تخصص بیماریهای ریوی بررسی کرد
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آب آوردن ریه از علت تا درمان

آفتاب یزد  -فائزه مظفری :ریه یکی از اندامهای داشت که در ابتدا باید عامل ایجادکننده بیماری
تنفسی است که نقش مهمیدر حفظ حیات انسان را برطــرف کرد زیــرا در صورت درمان نشــدن
بیماریهایزمینهای،ریهها
به عهده دارد .ریه در پشت
دوباره دچــار این عارضه
قفسه سینه قرار گرفته و با
میشوند.
دهان و بینی مرتبط است.
ایــن فــوق تخصــص
یکــی از خطرنــاک ترین
بیماریهــای ریوی اظهار
اختالالتی که ممکن است
کرد  :اگــر آب آوردن ریه
بــرای ریه به وجــود آید،
ناشــی از عفونت باشد با
آب آوردن اســت و علــل
تجویز آنتی بیوتیک درمان
مختلفی را شامل میشود.
میشــود و در صورتی که
آب آوردن ریه مســئله ای
ناشی از نارسایی قلبی باشد
اورژانسی اســت و نیاز به
با داروهــای خاص درمان
پیگیری ســریع دارد .اگر
صورت میگیرد و همچنین
این بیماری ســریعا درمان
اگر ناشی از سرطان و تومور
نشــود میتواند زندگی فرد
همه افــراد بــه انجام
باشد توسط عمل جراحی و
را به خطر بیندازد .با توجه
چکاپهای دوره ای توجه
در صورت عدم پاســخدهی
به اهمیت موضوع آفتاب یزد
داشته باشند زیرا همیشه
با شیمیدرمانی قابل درمان
در این بــاره با دکترحمید
پیشگیری بهتر از درمان
اســت واگر بر اثــر بیماری
ســهرابپور ،فوق تخصص
اســت و اگر بیماری آب
نارسایی کلیه  ،ریه آب آورده
بیماریهای ریوی گفت و گو
باشد با درمان آن که یکی از
آوردن ریه زودتر تشخیص
کرده است .
راههای آن انجام دیالیز است
وی در این باره میگوید  :به
داده شود مراحل درمان
میتوان فرد را درمان کرد .
طور معمول بین ریه و قفسه
راحت تر انجام میشود
وی افزود  :بنا بر نظر پزشک
سینه فضایی وجود دارد که
متخصص  ،آزمایشات انجام
به آن فضــای جنب گفته
میشــود .داخل آن نیز همیشه ترشح وجود دارد شده تخلیه مایع موجود در ریه ،از طریق سرنگ
که جذب خون میشــود در صورتی که این مایع در مرحله اولیه انجام میشود و اگر مقدار آب زیاد
افزایــش پیدا کند ،اصطالحا به آن آب آوردن ریه باشد با لولههای مخصوص آن را تخلیه کرده و با
داروهایی میزان ترشح را کنترل میکنند.
گفته میشود .
دکتر سهرابپور خاطرنشــان کرد  :بیماری آب دکتر سهراب پور خاطرنشان کرد  :درصورتی که
آوردن ریه همیشه به دلیل مشکالت ریه نیست .علت بیماری آب آوردن ریه  ،ســرطان باشد (در
برخی از بیماریهایی غیر ریوی که موجب افزایش داخل ریه یا در نقطه دیگر از بدن که گســترش
مایع داخل جنب میشــود عبارتند از :نارســایی یافته و به ریه رســیده )درمان قطعی وجود ندارد
قلبی ،نارسایی کلیوی  ،فشارخون و سرطانها و در و پزشک از درمانهای نگهدارنده و کمک کننده
موارد نادر نیز بیماری رماتیسم نیز با اعمال فشار بر مانند شــیمیدرمانی  ،پرتو درمانی و...برای بیمار
عروق و مجاری لنفاوی موجب برگشت مایع داخل استفاده میکند .
جنب شــده که منجر به کندی جذب خون و در این فوق تخصص بیماریهــای ریوی اظهارکرد:
آنجا تجمع مییابد .این فوق تخصص بیماریهای ممکن است افراد در هر رده سنی به بیماری آب
ریوی خاطرنشان کرد :برخی از بیماریهای ریوی آوردن ریه مبتال شوند از نوزاد گرفته تا افراد مسن
مانند عفونتهای ریه ،بیماریهای الیههای جنب لذا توصیه میشود افراد بروز هر مشکل تنفسی را
نظیرعفونتهای ویروســی ،باکتریایی و ســل و جدیبگیرند.
تومورهای ریه که داخل برونش وجود دارند .آمبولی دکتر سهراب پور توصیه کرد  :همه افراد به انجام
ریه  ،ذاتالریه ،گرفتگی عروق ریه و سرطان ریه نیز چکاپهای دوره ای توجه داشته باشند زیرا همیشه
پیشــگیری بهتر از درمان است و اگر بیماری آب
میتوانند باعث آب آوردن ریه شوند.
وی اظهار کرد :شــایعترین عالیم آب آوردن ریه آوردن ریه زودتر تشخیص داده شود مراحل درمان
عبارتند از درد در ناحیه قفسه سینه و تنگی نفس راحت تر انجام میشود .
و ســرفه در افراد و در صورتی که در ریه عفونت وی در پایان گفت  :در صورت مزمن شــدن آب
نیز وجود داشته باشد  ،ترشحات خلطی خونی نیز آوردن ریه ،معموال عالئم قبل از اینکه سیســتم
ایمنی در حال جبران نقص ریه باشــد خفیف تر
مشاهدهمیشود.
دکتر سهراب پور عنوان کرد  :برای درمان بیماری است اما این عالئم زمانی که سیستم ایمنی دیگر
آب آوردن ریــه (ادم ریه ) باید به این نکته توجه توانایی جبران این نقص را ندارد شدیدتر میشود.

یافته

ارتباط رژیم مدیترانهای با سالمت میکروبیوم روده

درون روده تریلیونها میکروارگانیســم زندگی
میکننــد کــه بر تمــام جنبههای ســامتی
تاثیرگذارنــد .رژیم غذایی یــک عامل موثر بر
تعادل میکروبی روده اســت .بــه گزارش ایرنا،
عملکرد سیســتم ایمنی و اعصاب ،روند پیری
و اضطراب و افســردگی تنها بخشی از تاثیرات
میکروبیــوم روده بــر بدن هســتند.محققان
مطالعــات گســتردهای را در زمینه تاثیر رژیم
غذایی بــر تعادل میکروبهــای مفید و مضر
بدن بررســی کردنــد .در ایــن مطالعه ۱۶۰
عامل غذایی تحت هفت الگوی غذایی شــامل
پروتئینهــای گیاهی ،رژیــم غذایی مبتنی بر
گیاه ،پروتئینهای حیوانی ،لبنیات کم چرب،
رژیم غذایی مدیترانهای ،رژیم غذایی شــامل
نان ،حبوبــات ،ماهی و آجیــل و رژیم غذایی
حاوی گوشــت ،سیبزمینی ،شکر و فست فود
مورد بررســی قرار گرفت و اثرات ضد التهابی
آنها ارزیابی شد.در این مطالعه به بیماریهایی
نظیــر بیماری کرون (بیمــاری التهابی روده)،
کولیت زخمی (فرمی از بیماری التهابی روده)
و ســندرم روده تحریکپذیر نیز توجه شــده
است .ســندرم روده تحریک پذیر ( )IBSیک
اختالل شایع گوارشی است که با عالئمی مانند
اســهال ،یبوست ،شکم درد ،استرس ،خستگی

مزمن و نفخ همراه اســت.نتایج نشان داد رژیم
غذایی مدیترانهای بیــش از رژیمهای دیگر به
نفع اکوسیســتم روده اســت.رژیم مدیترانهای
به طور معمول شــامل چربیهای اشباع نشده
ماننــد روغن زیتون ،آجیل و آووکادو ،همراه با
سبزیجاتی مانند کرفس ،اسفناج و هویج است.
این سبزیجات غنی از نیتریت و نیترات هستند
و ترکیــب این دو گروه غذایی باعث تشــکیل
اسیدهای چرب نیترو میشود .در رژیم غذایی
مدیترانهای جایی برای گوشــت قرمز ،غذاهای
فرآوری شده و قندهای مصنوعی وجود ندارد.
اســتفاده از مقادیر زیــاد میوه ،ســبزیجات،
روغن زیتــون ،لوبیا و غالت و محصوالت لبنی
کم چرب در این رژیم غذایی توصیه شده است.

فواید قبل از صبحانه ورزش کردن

محققان دریافتند ورزش قبــل از صبحانه میتواند موجب افزایش فواید
سالمتی ورزش کردن شود.به گزارش مهر« ،خاویر گونزالز» ،سرپرست تیم
تحقیق در این باره میگوید« :ما دریافتیم مردانی که قبل از صبحانه ورزش
میکردند دو برابر بیشــتر از گروهی که بعد از صبحانه ورزش میکردند
چربی میسوزاندند».وی تاکید میکند« :نتایج ما بیانگر این مطلب است
که تغییر در زمان بنــدی غذاخوردن و ورزش میتواند تغییرات مثبت و
عمیقــی بر کل ســامت بدن داشــته باشــد».محققان در مطالعه ای
شش هفته ای  ۳۰مرد چاق یا دارای اضافه وزن را به سه گروه تقسیم کردند:
دو گروه اقدام (که قبل یا بعد از صبحانه ورزش میکردند) و گروه کنترل
(که هیچ تغییری در ســبک زندگی شان ایجاد نشده بود).محققان بعد از
مقایسه دادهها دریافتند گروهی که قبل از صبحانه ورزش میکردند دو برابر
بیشتر چربی سوزی داشتند.آنها دریافتند چربی سوزی بیشتر عمدتا ناشی
از پایین آوردن میزان انسولین در طول ورزش در زمانی است که افراد ناشتا
ورزش میکنند؛ بدین معنا که آنها میتوانند چربی بیشتری از بافت چربی
و چربی اطراف ماهیچه شان را به عنوان سوخت مصرف نمایند.

زغال اخته

تخم مرغ
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عالوه بر این که سرشار از خواص آنتی اکسیدانی است ،در هر فنجان تنها  ۸۳کالری دارد .ضمن این
که میزان سدیم آن نیز صفر است.

حاوی  ۷۸کالری و  ۶گرم پروتئین است .مصرف تخم مرغ با چاشنیها نیازی به اضافه کردن نمک
و باال بردن میزان سدیم در آن ندارد.

مصرف این میان وعدهها بدون ترس از چاقی
3

پاپ کورن

4

سیب پخته
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پاپ کــورن تنها  ۱۰۰کالــری دارد! پاپ
کــورن حاوی مقادیر باالیی فیبر هســت
که باعث میشود مدت بیشتری احساس
سیری کنید.

بادام

میتوانید بدون اینکــه از مرز  ۱۰۰کالری
بگذرید  ۱۴بادام استفاده کنید .بادام منبع
خوبی از فیبر و پروتئین اســت و برای بدن
مفید است.

 1شــما معموال پس از خوردن میان وعدههای ناســالم چندان احساس سیری نکرده و
خیلی زود گرسنه میشــوید و در نتیجه مجددا مجبور میشوید به سراغ خوردن مواد
غذایی رفته و این روند سبب افزایش وزن و چاقی شما میشود.به گزارش آوای سالمت ،
بنابراین در انتخاب میان وعدههــای خود دقت کرده و مواد غذایی را مصرف کنید که
عالوه بر کم حجم بودن شما را برای ساعتها سیر نگه میدارند.

با پختن سیب به اندازه نپخته آن ویتامین و
فیبر به بدن میرسد .افراد میتوانند به سیب
پخته مقداری دارچین اضافه کنند.

رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشــی قلب
در آســتانه برگزاری این کنگــره که در روزهای
 ۱۳تا  ۱۵آذرماه ســال جاری برگزار میشــود،
گفت :جراحی قلب و بیهوشــی در همه سنین
امکان پذیر است چرا که برخی از افراد به صورت
مادرزادی دچار مشکل قلبی هستند و بالفاصله
پس از تولد باید جراحی شوند در برخی از افراد
نیز این مســئله در ســنین  ۱تا  ۴سالگی بسته
به نوع بیماری و مشــکل انجام میشود و حتی
برخی از بیماریهای مادرزادی قلب در ســنین
بزرگســالی شناخته شــده و آن زمان نسبت به
درمان و جراحی آن اقدام خواهد شد .به گزارش
مهر ،دکتــر علیرضا جهانگیری فــرد ادامه داد:
جراحی قلب و بیهوشــی در ســالمندان و افراد
باالی  ۸۰سال نیز انجام میگیرد که البته بستگی
به شرایط فرد و نوع بیماری داشته و این مسئله
یک فلوشــیپ زنان ،زایمان و ناباروری ،نسبت
به عوارض ســندروم تنبلی تخمــدان در زنان
مبتال هشــدار داد و گفــت :خانمهای مبتال به
 PCOمراقب بیماریهای قلبی عروقی باشند.
آتوســا کریمی ،در گفتگو با مهر ،به ســندروم
پلی کیســتیک یا همان تنبلــی تخمدان در
خانمها اشــاره کــرد و افزود :این ســندروم با
عالئم گوناگونی همراه است که از جمله تاخیر
در خونریزی ماهانه اســت .به طوری که باعث
میشــود در فاصله بیشــتر  ۲۱روز تا  ۳۵روز،
خونریزی ماهانه داشته باشــد و یا اینکه چند
ماه این خونریزی را نداشــته باشــد.عضو تیم
تخصص مرکــز درمان ناباروری ابن ســینا ،به
پرمویی خانمها در نواحی مختلف بدن به عنوان
یکی دیگر از عالئم ســندروم تنبلی تخمدان
اشــاره کرد و گفت :این پــر مویی به گونه ای
اســت که از آن به عنوان پــر مویی مردانه نام
بــرده میشــود.وی همچنین به بــاال رفتن
هورمونهای آنــدروژن در زنان به عنوان یکی
دیگر از عالئم ســندروم تنبلی تخمدان اشاره
کرد و افزود :یکی دیگر از عالئم این سندروم،
وجــود تعداد زیــاد فولیکول ریــز بر روی هر
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سویا

یک سوم فنجان سویا دارای  ۸گرم پروتئین و
 ۴گرم فیبر است .همچنین  ۱۰درصد از آهن
مورد نیاز روزانه بدن را هم تامین میکند.
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انبهمنجمد

مصرف انبه منجمد بــرای دریافت بتاکاروتن و
فیبر عالی است.سه چهارم فنجان آن ۹۰کالری و
 ۶۰درصد از ویتامین ث بدن تامین میشود.

انجام جراحی قلب از بدو تولد تا سالمندی

در افراد مختلف متفاوت است.دکتر جهانگیری فرد
درباره اینکه گفته میشــود داروهای بیهوشــی
چینی به بازار آمده و سبب بروز مشکالتی برای
بیماران شــده اســت ،گفت :این مسئله صحت
ندارد و تنها یک تصور اشتباه است البته کیفیت
داروهای بیهوشــی با یکدیگر متفاوت بوده ولی
همه داروهایی که در این زمینه در کشور استفاده
میشود اســتانداردهای الزم را دارا است و جای
نگرانی در این زمینه نیست.وی خاطرنشان کرد:
مجموعه شرایط شناخته شده میتواند به آسیب
مغزی بیمار حین بیهوشی قلب منجر شوند که
در جراحی قلب مشــکل آســیب مغزی بیشتر
امــکان وقوع دارد چرا که به دلیل خارج شــدن
خون و قرار گرفتن آنها بر روی پمپ قلبی -ریوی

احتمال میکرو آمبولی و آمبولی پالک خون وجود
دارد که این مســئله میتواند سبب بیدار نشدن
بیمار پس از بیهوشی ،مشکالت عصبی و یا حتی
مرگ مغزی و کما شود.وی ادامه داد :آمار مرگ
و میر بیماران نیاز به بیهوشی قلب در دنیا کمتر
از یک درصد است که کشور ما نیز آمار متفاوتی
در این زمینه ندارد .وی با اشاره به اینکه در حال
حاضر همــه مراکز جراحی قلب کشــور دارای
فلوشــیپ بیهوشی قلب هســتند ،گفت :اعمال
جراحی قلب بسیار پیچیده بوده و بیهوشی آن نیز
متفاوت از جراحیهای عادی محسوب میشود و
به میزان قابل توجهی با سایر بیهوشیها تفاوت
دارد چرا که حمایــت قلبی و ارگانهای مختلف
در این نوع جراحی متفــاوت بوده که باید برای
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پسته

 20عدد پسته بخورید و مطمئن باشید تنها
 ۸۰کالری گرفته اید همچنین این  ۲۰عدد
پسته کمتر از نیم گرم چربی اشباع دارد.

بیمار اقدامات پیشرفته بیهوشی انجام گیرد.وی
در مورد اینکه بیماران در مورد انجام بیهوشــی
قلب چقــدر میتوانند اطمینان خاطر داشــته
باشــند ،گفت :کشورایران در این زمینه در میان
کشورهای منطقه پیشــرو است و موفقیتهای
زیادی حاصل شــده و با کشورهای پیشرفته به
جلو مــیرود .همچنین خوشــبختانه امروزه با
تکنولوژی و دانش جدید خطرات بیهوشی قلب
به شدت کاهش یافته و عوارض نیز بسیار اندک
شده است البته گاهی مواقع ممکن است عوارضی
در برخی از بیماران با شرایط خاص ایجاد شود که
همین میزان نیز قابل درمان است.جهانگیری فرد
خاطرنشــان کرد :در حال حاضر ایران در زمینه
پیونــد از جمله پیوند قلب موفقیتهای بزرگ و
پیشرفتهای چشمگیری داشته و از پیشگامان
این خدمت در منطقه میباشد.

زنان مبتال به  PCOمراقب بیماریهای قلبی  -عروقی باشند

تخمدان است که با انجام سونوگرافی مشخص
میشــود.وی تاکید کرد :امروزه اگر یک خانم،
دو عالمت از این عالئم را داشــته باشد ،دچار
سندروم تنبلی تخمدان شده است.وی با اشاره
به شــیوع  ۱۰تا  ۱۵درصدی ســندرومتنبلی
تخمدان در زنان ،افزود :این ســندرومیکی از
شایع ترین علل عدم تخمک گذاری در سنین
باروری زنان است .این سندروممیتواند عامل
دیربــاروری و حتــی ناباروری در زنان باشــد.
کریمیادامه داد :ممکن است دختران نوجوان
و جوان با نامنظم بــودن خونریزی و پر مویی،

بعد از ازدواج دیرتر باردار بشوند.وی به آکنههای
پوســتی در صورت خانمها به عنوان یکی دیگر
از عالئم ســندروم تنبلی تخمدان بعد از انجام
ســونوگرافی اشــاره کرد و افــزود :خانمهای
جوان و ســنین باروری مبتال به این سندروم،
با مجموعه ای از اختالالت در سیستم سوخت
و ســاز بدن مواجه میشوند که حتی میتواند
منجر به باال رفتن قند خون و چربی خون این
خانمها شود.کریمی ،به چاقی شکمیبه عنوان
عارضه ای شایع در خانمهای مبتال به سندروم
تنبلی تخمدان اشاره کرد و گفت :این دست از

زنان باید آگاهی داشته باشند که نباید فقط به
فکر درمان پرمویی صورت باشند .بلکه باید قند
خون و فشــار خون خود را حتما کنترل کنند،
زیرا ،عدم توجه بــه این قبیل عارضهها ممکن
است با ابتال به بیماریهای قلبی عروقی همراه
باشد.عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری
ابن ســینا ،بر ضــرورت مراجعه ایــن زنان به
متخصص قلب برای مشاوره تاکید کرد و افزود:
کنترل وزن ،یکی از نکات مهم در پیشگیری از
ابتال به عوارض سندروم تنبلی تخمدان است که
میبایست با مشاوره تغذیه صورت بگیرد.

