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

زندگی
حمله قلبی ازعوامل اصلی مرگ ومیردرجهان به حساب
میآید و این واقعیت تاکیدی بــر ضرورت بکارگیریِ
روشهــای درمانی جدید برای مقابله بــا این عارضه
جدی است.به گزارش ایسنا" ،آنفارکتوس میوکارد" که
معموال به عنوان حمله قلبی شناخته میشود در واقع
محرک یک واکنش التهابی در قلب است که بافتهای آسیبدیده
را با هدف تقویت روند ترمیم و تولید بافت ســالم از بین میبرد.با
این حال اگراین التهاب شــدید یا طوالنی مدت باشد روند درمان و

بهترین سن درمان تخصصی ارتودنسی در دختران و پسران

عضوهیئتمدیرهانجمنارتودنتیستهایایرانگفت:بهترینسنبرایویزیتارتودنسی ۶تا ۷سال
و بهترین سن انجام درمان ارتودنسی در ناهنجاری فکی بزرگی فک پایین یا کوچکی فک باال
ن کوچکی فک پایین در
زیر  ۱۰سال است.به گزارش مهر ،فاضل فیروزی افزود :بهترین زمان درما 
دختران  ۹ - ۱۰سالگی و پسران  ۱۱ -۱۲سالگی است .بهترین سن درمان ارتودنسی ثابت در اوایل
سیستم دندانی دائمیحدود ۱۲سالگی است ،اگرچه درمان ارتودنسی ثابت محدودیت سنی ندارد.

تاثیر التهاب بر روند درمان حمله قلبی

ترمیم عضله قلب را متوقف میکند و به همین خاطر
توصیه میشود که کاهش التهاب میتواند به تسریع
بهبودی پس از تجربه حمله قلبی منجر شود .پیش
از این محققان زیرمجموعهای از سلولهای "لنفوسیت
 Bتنظیمکننــده" را دربافــت چربی موشهایی که
"اینترلوکین"۱۰راترشحکردهبودند،شناساییکردند.اینترلوکین،۱۰
ســیتوکین ضد التهابی است که از بدن در برابر مقاومت انسولینی
مرتبط با چاقی حفاظت میکند و در مهار پاسخهای التهابی و ایمنی

ی جدید محققان ،حجم باالیی از "سلولهای B
نقش دارد.در بررس 
ترشحکنندهی اینترلوکین  "۱۰را در بافت چربی اطراف قلب موشها
مشــاهده کردند .به دنبال حمله قلبی ،تعداد این سلولها افزایش
پیدا کرده و به سمت قسمت آسیب دیده قلب حرکت میکنند تا
در این نقاط ،التهاب را متوقف کرده و از نارســایی و آسیب بیشتر
جلوگیری کنند .بنابراین محققان نتیجه گرفتند که سلولهای B
ترشحکنندهی اینترلوکین  ۱۰میتوانند اهداف جدیدی برای بهبود
نتیجه درمان در مبتالیان به حمله قلبی باشند.

توگو
گف 
آفتاب یزد در گفت و گو با استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی بررسی کرد
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خوراکیهایی برای کاهش چربی خون

آفتاب یزد  -محبوبه مظفری  :چربی خون
باال یکی از مشــکالتی است که ممکن است هر
انسانی به آن مبتال شود.
متأســفانه تعداد بســیار
زیادی از مردم دنیا دارای
ســطح کلســترول خون
باال و یا لب مرز هســتند.
به طــوری که برای مثال
در برخی کشــورها از هر
دو زن ،یک نفــر به این
مشکل دچار بوده و بیش
از  60درصد زنان باالی  50ســال نیز از آن رنج
میبرنــد .اما افراد به راحتی با رعایت یک رژیم
غذایی مناســب میتوانند چربی خون شان را
پایین بیاورند .اضافه کردن برخی از انواع مواد به
رژیم غذایی میتواند به کاهش سطح کلسترول
کمک کرده و از ابتال به بسیاری از بیماریها که
میتواند حتی حیات فرد را به مخاطره بیندازد ،
جلوگیــری کند .با توجه بــه اهمیت موضوع
آفتاب یزد در این باره با دکتر خدیجه رحمانی،
متخصص و استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
گفت وگو کرده است .
وی در ایــن بــاره میگویــد :یکی از ریســک
فاکتورهــای مهم ابتال بــه بیماریهای قلبی و
عروقی در افراد  ،ابتال به بیماری افزایش چربی
خون است که امروزه با توجه به عوارض مصرف
داروهای شــیمیایی محققان تاکید بیشتری بر
درمــان غیر دارویی جهت درمــان این بیماری
دارند.
دکتر رحمانی خاطرنشــان کرد  :اصالح شیوه
زندگی به ویــژه بهره گیری از یک رژیم غذایی
مناســب و ورزش مهمترین راهــکار درمانی
غیر دارویی بــرای افراد مبتال به افزایش چربی
خون است.
این متخصص تغذیه بیان کرد :مطالعات محققان
نشان داده که اصالح رژیم غذایی باعث کاهش
کلســترول کل و کلسترول بد خون ( )LDLو
نیز تری گلیســیرید خون میشود و نیز انجام
ورزش و فعالیــت فیزیکی بخصوص ورزشهای
هوازی باعث افزایش کلســترول خوب خون یا
همان ( )HDLو کاهش میزان تری گلیسیرید
خون میشود و ترکیب این روشها نیز به بهبود
بیماری افراد مبتال به افزایش چربی خون کمک
خواهد کرد.
وی عنوان کــرد :افراد مبتال به بیماری افزایش
چربی خون جهت اصالح رژیم غذایی خود باید
برخی از مــوارد رعایت کنند کــه یکی از آنها
کاهش دریافت کالری مازاد بر نیاز بدن اســت
بدین خاطر که در صورت دریافت کالری مازاد،
بدن این کالــری را تبدیل به چربی میکند لذا
ضروری اســت که افراد در رژیم غذایی خود به
مصرف مواد غذایی که منابع کالری زا هستند،
توجه کنند و مصرف آنها را کاهش دهند.
دکتــر رحمانی عنــوان کــرد :کاهش مصرف
چربیهــای غذا برای افراد مبتال به چربی خون
باال ضروری اســت لذا افــراد باید مقدار روغنی
که جهت پخت غذا میخواهند اســتفاده کنند
را حتما با قاشــق اندازه گیــری کنند تا میزان
مصرف آن مشــخص شــود زیرا این افراد باید
در طــی روز از چربیها به میزان یک قاشــق
غذا خوری بهره ببرند.
این اســتاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی یادآور
شــد :در افرادی که میزان چربی خون در آنها
از حد نرمال بیشــتر اســت باید میزان مصرف
چربیهای اشباع را به میزان کمتر از هفت درصد

کل کالری کاهش دهند ،تاکید میشــود این
افراد از مصرف هر گونــه روغن حیوانی پرهیز
کــرده و به طــور کل از
گوشتهای بدون چربی و
لبنیات کم چرب یا بدون
چربی استفاده نمایند.
وی اظهــار کــرد :حذف
اسیدهای چرب ترانس که
عمدتا از روغنهای چرب
جامــد تامین میشــود،
باید در رژیم غذایی افراد
مبتال به چربی خون باال
قرار گیرد.
دکتــر رحمانی تاکید کرد :افراد مبتال به چربی
خون باال از مصرف غذاهای سرخ شده در روغن
خودداری و جهت پخت غذا از ماهیتابه رژیمییا
وســایلی استفاده کنند تا میزان چربی خون در
آنها به حد نرمال برسد.
این متخصــص تغذیه ابــراز کرد:یکی دیگر از
راهکارهای تغذیهای جهت رساندن چربی خون
به حد نرمــال در افراد مبتال بههایپر لیپیدمی،
کاهش چربیهای غیر اشــباع با چند مضاعف
مانند روغنهای ســویا ،ذرت آفتابگردان و ...به
میزان کمتر از  ۱۰درصد کل کالری مصرفی در
طی روز میباشد.
وی عنوان کرد :افراد مبتال به چربی خون باال باید
مصرف چربیهای غیر اشباع با یک باند مضاعف
مانند روغن زیتون ،روغــن کانوال ،روغن مغزها
ماننــد کره بادام زمینــی و ...را تا میزان کمتر از
 ۲۰درصد کالری کل روزانه افزایش دهند.
این استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی با بیان
این نکته که " مصرف کلسترول روزانه در افراد
مبتال به افرایــش چربی خون باید بیشــتر از
 ۲۰۰میلی گرم نباشــد " ،اظهار کرد :به طور
کلی کلسترول خون از دو منبع تامین میشود
که شــامل این میشــود که یا در بدن ساخته
میشود یا از چربیهای حیوانی و زرده تخم مرغ
به دست میآید.
دکتر رحمانی بیان کرد :در افراد مبتال به افزایش
چربی خون میزان مصرف کربوهیدراتها باید به
میزان  ۵۰تا  ۶۰درصد کل کالری روزانه باشــد
که بهتر است افراد از کربوهیدراتهای پیچیده
مانند آرد ،نانهای ســبوس دار که سبوس در
خود آرد استفاده شده و ...استفاده شود.
این متخصص تغذیه اضافه کرد :در رژیم غذایی
روزانــه افرا د "هایپر لیپیدمی" نیز اســتفاده از
غالت کامل مانند جو ،گندم که در آش و سوپ
و ...مورد استفاده است نیز گنجانده شود.
دکتر رحمانی خاطرنشــان کرد :افراد مبتال به
چربی خون باال میــزان مصرف فیبر خود را در
طی روز به  ۲۰تا  ۳۰گرم برسانند که با مصرف
سبزیها و میوهها به میزان  ۸واحد نیاز بدن در
طی روز تامین میشود.
وی تاکیــد کرد :افراد باید مصرف حبوبات را به
میزان حداقل ســه بار در هفته برســانند بدین
خاطر که در افراد مبتال به چربی خون باال میزان
مصرف پروتئین باید به کمتر از  ۲۰درصد برسد
لذا حبوبات و لبنیات جایگزین مناســبی جهت
کاهش مصرف گوشت در این افراد میباشد.
این متخصــص تغذیه در پایان گفت :هر فردی
حتی در صورتی که میزان کلســترول خون در
حد نرمال باشــد جهت پیشــگیری از افزایش
میتواند به متخصــص تغذیه مراجعه کند تا با
گرفتن دستور رژیم غذایی مناسب برای همیشه
در سالمتی و نشاط کامل باشد.

یافته

سیر و پیاز خطر ابتال به سرطان سینه را کاهش میدهند

محققان دریافتند زنان رده سنی  ۳۰تا  ۷۹سال
کــه ســیر و پیاز زیــاد مصــرف میکنند در
مقایســه با زنانی که هرگز چنین ســبزیجاتی
مصــرف نمیکنند  ۶۷درصد کمتر با ریســک
ابتال به سرطان سینه روبرو هستند .به گزارش
مهر ،دانشــمندان هنوز نحوه کاهش ریســک
سرطان ســینه را از طریق مصرف سیر و پیاز
نمیدانند اما معتقدند آنها سرشار از ترکیباتی
هستند که با سلولهای تومور مقابله میکنند.
طبق اعالم موسســه تحقیقات سرطان آمریکا،
سیر و پیاز غنی از آنتی اکسیدان فالوونوئید و

اس-آلیل سیستئین حاوی گوگرد بوده که هر
دو دارای خواص ضدســرطانی هستند.به گفته
محققان ،با بروز جهش در  ،DNAسلولهای
نرمال ســینه سرطانی میشــوند .با وجودیکه
برخــی از ایــن جهشهــا ارثی هســتند ،اما
اکثــر تغییرات  DNAمرتبط با ســلولهای
ســینه در طــول زندگــی ایجاد میشــوند.از
آنجائیکه هیچ شــیوه قطعی و تضمین شده در
پیشگیری از سرطان سینه وجود ندارد ،اصالح
فاکتورهــای پرخطر میتوانــد گامیدر جهت
مسیر درست باشد.

شیر کم چرب

آب چغندر
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افرادی که کلسیم کمتری را به بدنشان میرسانند فشار خون بیشتری دارند .نوشیدن شیرکم چرب برای
افرادی که مبتال به فشار خون باال هستند ،میتواند مثل آب روی آتش باشد ،چرا که شیر کم چرب
کلسیم بیشتری از انواع شیرهای دیگر دارد.

خوردن یک لیوان از آب چغندر درروز میتواند فشارخون را کاهش دهد .چغندر میزان بسیار زیادی
از نیترات طبیعی را در خودش جای داده است .بدن این نیترات خوراکی را به نیتراک اکسید تبدیل
میکند که سبب روان شدن و کاهش فشار خون میشود

چهارنوشیدنیطبیعی مفید برایفشارخون
3

چایبامیه
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چای بامیه یا نوعی چای که از گلهای گیاه
بامیه گرفته میشوند ،ترکیبات خاصی برای
دور کردنای سیای از بدن دارند.افرادی که
به خاطر مادهی ا ِی سیای در بدنشان به فشار
خون مبتال هستند ،میتوانند دست به دامان
مصرف چای بامیه شوند.
1

آنتی اکســیدانها قدرتمندترین مــواد مغذی
هستند که در میوهها ،ســبزیجات و انواع چای
یافت میشوند و از بدن شما در برابر رادیکالهای
آزاد و در نهایت ابتال به برخی بیماریها محافظت
میکنند.به گــزارش آوای ســامت  ،اگر رژیم
غذایی خود را عاقالنــه انتخاب کنید ،میتوانید
به راحتی از منافع آنتی اکسیدانها بهره ببرید:
> محافظت از قلب

آنتــی اکســیدانها با کاهش کلســترول بد و
افزایش کلسترول خوب ،سالمت قلب را تضمین
میکنند .مطالعات نشــان داده اند در افرادی که
مقادیرزیــادی میوههــا و ســبزیجات غنی از
آنتیاکسیدانمصرفمیکنند،نرخابتالبهمشکالت
قلبی ازجمله حمله قلبی کمتر است .فالونوئیدها،
آنتی اکسیدانهایی هستند که مصرف زیاد آنها
تــا  65درصد ،خطر ابتال به بیماریهای قلبی را
کاهش میدهد .مصرف شــیرینی و نشاسته را
کاهش دهید چون ثابت شــده این محصوالت
غذایی سطح رادیکالهای آزاد را در بدن افزایش
میدهند .مطالعــات محققان نیز نشــان داده
کسانیکه رژیم غذایی شان شامل مواد غذایی با
شاخص گلیسمیک باال اســت،با افزایش میزان
کلسترول اکسید شده ،بیشتر در معرض حمله

منطقه از بدن آســیب بزنــد .زمانی که این
هورمونهای اضافی ســاخته میشــوند ،آنها
میتوانند الگوهای رشــد فولیکولهای مو در
پوست ســر را مهار کنند.مطالعات قبلی نیز
نشان دادهاند که استرس به دالیلی که هنوز
مشخص نیست ،باعث میشود سیستم ایمنی
بدن به این فولیکولها حمله کند.
همچنین تصور بر این اســت که اســترس
باعث میشــود موهــا زودرس وارد «مرحله
استراحت بشــوند .از آنجا که هیچ مویی در
این مرحله رشــد نمیکند ،در صورت ریزش
مو یک لکه طاسی بر روی سر نمایان میشود.
دانشــگاهیان مجری این مطالعــه اکنون از
قانونگذاران خواســتهاند که ســاعات کاری
افراد را محدود کنند.

اگر از كســانی هســتید كه خواهان سالمت
شــده و به قلب آسیب میرسانند .همچنین این
قلبشــان هستند یا كســانی كه از مشكالت  4قاتل پنهان سالمت قلب
میكروبها باعث ایجاد التهاب گسترده در بدن از
قلبی مثل سكته میترســند در هردو صورت
جمله در اطراف قلب میشوند .استفاده از نخ دندان
راهی جز تقویت سالمت قلبتان ندارید ،بنابراین بهتر است از عادتهایی
عادت سادهای است كه میتواند تفاوت زیادی در سالمت قلب ایجاد كند.
كه ناخواســته به این اندام مهم آسیب میرســانند آگاه باشید.به گزارش
> زندگی یا كار در محیط پر سر و صدا
سالمت نیوز  ،موارد زیر را در این زمینه در نظر داشته باشید.
كارشناسان میگویند سروصدای مستمر باعث میشود میزان هورمونهای
> كمخوابی
استرس تا سطح خطرناكی افزایش بیابد و ضربان قلب و فشار خون را افزایش
ایجاد
بدن
در
دومینویی
تاثیری
شب،
طول
در
ناكافی
خواب
محققان
به گفته
دهد .هورمون كورتیزول نیز عامل جهش میزان قند خون اســت .باال رفتن
میكند .ابتدا میزان هورمون آدرنالین در بدن افزایش مییابد و به دنبال آن
مكرر قند و فشار خون بهتدریج سالمت قلب را تحت تاثیر قرار میدهد.
هورمونهای اســترس تولید میشود .این شرایط به نوبه خود فشار خون و
> خروپف كردن
ضربان قلب را افزایش میدهد و در نهایت به قلب آسیب میرساند.
خروپف یكی از عالئم آپنه خواب اســت .آپنه خواب باعث میشود هنگام
> استفاده نكردن از نخ دندان
خواب ،تنفس به طور مكرر قطع شــود .این شــرایط ،فشــارخون را باال
دســتكم یكبار اســتفاده از نخ دندان در طول روز ،به تقویت سالمت قلب
میبرد و فشــار بیشــتری بر قلب وارد میكند .اگر هنگامیكه از خواب
كمك میكند .برخی كارشناســان میگویند باكتریهایی كه بر اثر استفاده
بیدار میشــوید احساس خســتگی دارید در مورد آپنه خواب با پزشك
نكــردن از نخ دندان در پالكهای دندانی ایجاد میشــوند وارد جریان خون
مشورت كنید.

آسیب دود دست دوم سیگار به چشم کودکان

مطالعه جدید نشــان میدهد سیگار کشیدن
در پیرامون کودکان به قوه بینایی شان آسیب
میرساند چراکه چشمهای آنها هنوز در حال
رشد است.به گزارش مهر ،محققان دریافته اند
کودکانی که در معرض دود دست دوم سیگار
قرار داشتند الیه کوروئیدشان نازک شده بود؛
کوروئید الیه ای از بافت است که حاوی عروق
خونی نازکی است که چشم را تغذیه میکند.
دکتر «جیسون یام» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این بــاره میگوید« :نتایج ما بیانگر تاثیر مضر
احتمالی دود دســت دوم سیگار بر سالمت و
رشــد چشــم کودکان اســت ».یکی از نتایج
احتمالی نازک شدن الیه کوروئید ،ماکولوپاتی
است .عارضه ماکولوپاتی از بین رفتن پیشرونده
بینایی مرکزی است که معموال در هر دو چشم
روی میدهد.در این مطالعه ،محققان دریافتند

کودکانی که در معرض دود دست دوم سیگار
بودند در مقایسه با دیگران ،کوروئید نازک تری
داشــتند .همچنین مشــخص شــد والدین
سیگاری هم دارای کوروئید نازک تری بودند.
محققان تاکیــد میکنند کــودکان نباید در
معرض دود دست دوم سیگار قرار گیرند چراکه
بروز مشــکالت در حین رشد کودکان موجب
بروز عوارض و مشکالت دائمیدر آنها میشود.

آنتی اکسیدانها چطور مراقب سالمت شما هستند؟

قلبی قرار میگیرند.

دارند ،به دلیل وجود لیکوپن ،کمتر است.

> محافظت از "دی ان آ"

> کنترل عوارض دیابت

رادیکالهای آزاد با بعضی قســمتهای سلول
مثل DNAو غشای ســلولی واکنش نشان داده
و باعث تخریب عمل ســلول یا حتی مرگ آنها
میشــود .در این حالت ایــن رادیکالها برای
ســامتی بدن مضر و خطرناک هستند و خطر
ابتال به تومورهای سرطانی را افزایش میدهند.
مطالعات نشان داده افرادی که مقادیر زیادی از
آنتی اکسیدانها را از طریق میوهها و سبزیجات
دریافت میکنند ،با کاهش خطر ابتال به سرطان
مواجه هستند .فیتوکمیکالها رشد تومورها را
از راههای مختلفی از جمله تخلیه رادیکالهای
آزاد خنثــی میکنند .این خبر باید الهام بخش
مصرف بیشتر ســبزیجات قرمز ،نارنجی یا زرد
باشــد زیرا کاروتنوئیدهای موجــود در آنها ،از
قوی ترین آنتی اکسیدانها برای مبارزه با سرطان
هســتند .به طور خاص ،مطالعات نشــان داده
نرخ ابتال به ســرطان پروســتات در مردانی که
بیشترین میزان اســتفاده را از گوجه فرنگیها

به نظر میرســد که قند خون به سرعت تولید
برخی از رادیکالهای آزاد غیر معمول را افزایش
میدهد .این مولکولهای مخرب باعث بسیاری
از عوارض ناشــی از دیابت از جملــه نابینایی،
آســیب عصبی و نارسایی کلیه میشوند .برخی
از مطالعــات امیدوارکننده نشــان میدهد که
آنتی اکسیدانها میتوانند عالئم دیابت را کاهش
دهند .به عنوان مثال مطالعات نشان میدهد که
مکملهــای غذایی حاوی اســید آلفا لیپوئیک
(که در اسفناج ،بروکلی و گوشت گاو یافت میشود)،
ممکن اســت درد و ناراحتی نوروپاتی دیابتی را
کاهش دهند .دانشمندان هندی نیز دریافته اند
ترکیب آنتی اکسیدانی کورکومین که در زردچوبه
یافت میشود ،منجر به کاهش آسیبهای کلیوی
در دیابتیها میشود.

دارویفشارخونراقبلازخوابمصرفکنید

پزشکان براســاس نتایج یک تحقیق بزرگ
دریافتنــد که مصــرف داروی فشــارخون
هنگام خواب اثربخشــی بیشــتری دارد.به
گزارش ایســنا ،این متخصصــان معتقدند
مصرف داروی فشارخون باال درشب وهنگام
خواب میتوانــد خطرحمله قلبی وســکته
مغزی را به نصف کاهش دهد .کارشناســان
اظهارداشــتند که یافتههای بدســت آمده
میتواند دســتور مصرف چنیــن داروهای

میوه کرن بری در شکل ظاهری مانند ذغال
اخته میباشــد با طعم ترش مزه .کرن بری
یکی از میوههایی است که میتواند از سنگ
کلیه جلوگیری کند و یا آن را شکست دهد.
همچنان نوشیدن آن میتواند سالمت قلب و
عروق شما را افزایش دهد.

فشار خون یکی از بیماریهای مزمن و بدون عالمت است که عدم توجه به آن مشکالت
زیادی به بار میآورد ،اما تغذیه یکی از مهم ترین عوامل موثر بر فشــار خون اســت .به
گزارش سیمرغ ،در این مطلب چهار نوشیدنی سالم و طبیعی معرفی میشوند که به کنترل
فشار خون کمک میکنند.

ساعت کاری طوالنی انسان را طاس میکند

نتایــج یک مطالعه که به تازگی انجام شــده
است نشــان میدهد که ســاعتهای کاری
طوالنی ،احتمال طاسی فرد را دو برابر افزایش
میدهد .بــه گزارش ایرنــا ،محققان متوجه
شدند ،مردانی که در هفته بیش از  ۵۲ساعت
کار میکردند سرعت ریزش موی آنها دو برابر
مردانی بود که در هفته کمتر از  ۴۰ساعت در
دفتر کار خود بودند .این محققان خاطرنشان
میکنند که احتماالً استرس ناشی از کار زیاد
و نداشــتن زمان اســتراحت کافی از عوامل
اصلی افزایش احتمال طاســی هســتند .این
تحقیق اولین مطالعهای است که بهطور خاص
بر تاثیر ساعتهای کاری و ریزش مو پرداخته
است .تغییرات در سطوح هورمونهایی که در
زمان اســترس روی میدهد میتواند به چند

کرن بری

تجویزی را تغییر دهد هرچند این پرســش
مطرح اســت که چرا مصرف داروی فشــار
خون باال در شــب این اثربخشــی را دارد.
محققان معتقدند اثربخشــی بیشتر داروی
فشــارخون باال هنگامیکه پیــش از خواب
مصرف شود به ســاعت زیستی بدن مرتبط
است و میتوان گفت که روند فرآوریِ مواد
و ترکیبهــای شــیمیایی در بدن در طول
 ۲۴ساعت متفاوت است.

از جمله آلزایمر هستند ،شواهدی از آسیبهای
رادیکالهای آزاد را نشان میدهد .به نظر میرسد
رادیکالهای آزاد یکی از علل تجمع آمیلوئید در
مغز هســتند که مشخصه بیماری آلزایمر است.
هیچ کس مطمئن نیســت که آنتی اکسیدانها
چطــور از آلزایمر جلوگیــری میکنند اما ثابت
شده که مصرف نوعی از آنتی اکسیدانها یعنی
ویتامینهای ای و ث ،از مغز در برابر این آسیبها
جلوگیری میکند .محققــان هلندی با مطالعه
روی بیش از  5هزار فرد باالی  55سال به مدت
 6سال ،متوجه شــدند در افرادی که بیشترین
میزان ویتامین ث را دریافت میکردند ،نرخ ابتال
به آلزایمر  34درصد کاهش داشت.

> دفاع در برابر زوال عقل

سلولهای مغزی افرادی که دچار انواع زوال عقل

احتمالزوالعقلدرفوتبالیستهایحرفهایبیشتراست

محققــان میگوینــد فوتبالیســتهای
حرفــه ای  ۳.۵برابر بیشــتر با احتمال ابتال
به بیماریهای نظیر زوال عقل و پارکینسون
روبرو هستند.
به گــزارش مهر ،محققان در مطالعه خود به
بررسی دالیل مرگ  ۷۶۷۶فوتبالیست حرفه ای
اســکاتلندی پرداختند که بین ســالهای
 ۱۹۰۰تــا  ۱۹۷۶بدنیــا آمده بودنــد .آنها
دادههــای مربوط به این افــراد را با بیش از

 ۲۳هزار نفر از جمعیت عادی جامعه مقایسه
کردند.مطالعه نشــان داد فوتبالیســتهای
ســابق حدود  ۳.۵برابر بیشتر با ریسک ابتال
به بیماریهای فساد عصبی نظیر زوال عقل
و پارکینسون مواجه بودند.
بررسیها نشــان داد ریسک بیماری آلزایمر
 ۵برابــر ،بیمــاری نورون حرکتــی  ۴برابر،
و بیماری پارکینسون  ۲برابر در فوتبالیستهای
سابق بیشتر است.

