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

زندگی
دبیر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی و تخصصی
وزارت بهداشــت گفت :ســند برآورد نیروی انسانی
دندانپزشکی ،تدوین شده و امیدواریم تا پایان امسال
رونمایی شود.به گزارش مهر ،بهزاد هوشمند ،در مراسم
افتتاحیه هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان،
فک و صورت گفت :این سند بعد از تصویب شورای عالی گسترش
وزارت بهداشت ،به منظور توسعه کار به عنوان سند کشوری در
دبیرخانه در دستور کار قرار میگیرد.وی اظهار امیدواری کرد که

داروی ضد ماالریا در درمان ویروس کرونا موثر است

متخصصان براساس نتایج آزمایشات تایید کردند که داروی ضدماالریا دارای خاصیت درمانی
برای بیماری کرونای جدید است.به گزارش مهر ،طبق اعالم متخصصان داروی ضدماالریا
موسوم به «کلروکین فسفات» تأثیر درمانی خوبی بر ویروس کرونا جدید ()19-COVID
دارد.متخصصان درخواست کرده اند که این دارو در دور بعدی دستورالعملهای درمانی قرار
گیرد و تا حدامکان در آزمایشات بالینی گستردهتری بهکار گرفته شود.

سندبرآوردنیرویانسانیدندانپزشکیرونماییمیشود

نمایندگان مجلس به خصوص کمیسیون بهداشت
و درمان ،اهتمام جدی به مصوبات کارشناســی در
کشور داشته باشد.هوشمند با اشاره به اینکه اکنون
وضعیت خوبی در این زمینه نداریم  ،بیان داشــت:
وضعیت ما در مقطعی درراستای توسعه زیرساخت
مــدار نبوده و این روند باید تغییــر و کیفیت آموزش ارتقاء یابد،
باید همه انجمنهای حوزه پزشــکی پای کار بیایند تا موفق به
انجام این کار بزرگ در کشور شویم.وی افزود :بزرگ ترین مشکل

در مدیریت کشــور ،جزیره ای عمل کردن است و این کار سبب
آسیب شده اســت.وی افزود :کانونهای خودمختار هستیم و به
نظر نمیرسد این روش کار کردن برای سالمت در کشور مطلوب
باشد و با همدلی بیشــتر و پای کار آمدن در کنار بخش دولتی
قطعا میتوان ثمرات بسیار مفیدی در کیفیت آموزش و خدمات،
داشت .هوشــمند بیان داشــت :رشــته جراحی فک و صورت
پل ارتباطی بین دندانپزشــکی و پزشکی است و جایگاه خاص و
ویژه ای برای موفقیتهای رشته دندانپزشکی کشور داشته است.

گفتوگو
آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بررسی کرد
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همه چیز درباره بروز بیماری سیروز کبدی

آفتاب یزد  -گــروه زندگی :کبد یکی از
اندامهای حیاتی بدن است .کبد شریان خون
را میگیــرد و هر لحظه حــدود  13درصد از
وزن کل خون بدن را تحمل
میکند .همچنیــن در هر
ثانیه  1لیتر از خون را تصفیه
میکند .از لحظه تولد بیش
از  13000مواد شــیمیایی
مختلــف و بیــش از
 2000سیستم آنزیمیمتنوع
در بدن نگهداری میشود .ازآنجاییکه کبد شما
یکی از اندامهای مهم بدن است ،باید دانش و
آگاهی خود را در مورد این عضو از بدن افزایش
دهید  .یکــی از بیماریهایی که میتواند این
عضــو را درگیر نماید بیماری ســیروز کبدی
اســت که در صورت ابتال افراد به این بیماری
مشکالت بسیاری گریبان فرد را خواهد گرفت .
بــا توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این
باره با دکتر امیر انوشیروانی ،متخصص داخلی
و فــوق تخصص بیماریهای گــوارش و کبد
گفت و گو کرده است .
وی در این باره میگوید  :به آســیب دیدن و
زخمیشدن بافتهای کبد ،سیروز کبد گفته
میشود؛ یعنی زمانیکه بافتهای آسیبدیده
و زخمیجایگزین بافتهای ســالم میشوند.
ســیروز کبدی همیشه به عنوان یک نتیجه از
ســایر بیماریهای کبدی یا بیماریهایی که
شــما در حال حاضر داشــته اید ،بروز خواهد
یافت .
دکترانوشیروانی خاطرنشان کرد :علل مختلفی
میتواند باعــث بروز بیماری ســیروز کبدی
در افراد شــود که شــایع ترین آنها ابتال افراد
بــه بیماری هپاتیت بی و ســی ،کبد چرب و
سرطانها کبدی است .
این فوق تخصــص بیماریهای گوارش و کبد
اظهار کرد  :مرحله انتهایی بیماری نارســایی
کبدی  ،ابتال به بیماری سیروز کبدی است لذا
این فرآیند چندین دهه طول میکشد تا فرد
مبتال به بیماری سیروز کبدی شود .
وی بیان کرد :با پیشــرفت علم درســالهای
اخیر ،اقدامات موثری برای درمان افراد هپاتیت
ســی و بی ایجاد شده که یکی از عوامل ابتال
به بیماری ســیروز کبدی است بدین صورت
که افراد مبتال به هپاتیت ســی میتوانند تنها
با مصرف یک قرص در روز به مدت ســه ماه
درمان شوند .
دکترانوشــیروانی افزود :انجام واکسیناسیون
"هپاتیت بی" طی چندین ســال گذشــته
موجــب کنترل ایــن بیماری طی ســه دهه
گذشــته شــده و فقط دربرخی ازافراد ابتال
به بیماری هپاتیت وجــود دارد که عبارتند از
خانمهای باردار ،معتادان تزریقی  ،افراد نیازمند
به تزریق فرآوردههای خونی مانند افراد مبتال
به بیماری تاالسمیاحتمال.
ایــن متخصص داخلی ابرازکــرد :با توجه به
درمان موثر بیماری هپاتیت "بی" و "سی"،
شــایع ترین علل ابتال افراد به بیماری سیروز
کبدی  ،بیماری کبد چرب است.
وی عنوان کرد :اکثرا ً عامل ایجاد بیماری کبد
چرب در افراد ،علت محیطی است که برخی از
آنها عبارتنداز عــدم تحرک  ،مصرف زیاد غذا
بخصوص غذاهای حــاوی کربوهیدرات باال و

داشتن اضافه وزن .
دکترانوشیروانی ادامه داد :در برخی ازافراد نیز
علل ژنتیکی میتواند عامل ابتال افراد به بیماری
چرب باشــد بدین خاطر
افرادی که خانواده درجه
یــک و دو آنها به بیماری
کبد مبتال هستند احتمال
ابتال به این بیماری بیشتر
از دیگران است.
ایــن فــوق تخصــص
بیماریهای گــوارش و کبد عنوان کرد :طبق
تحقیقات انجام شــده  35درصــد افراد بالغ
جامعه به بیماری کبد چرب مبتال هستند و با
توجه به اینکه این بیماری یکی از بیماریهای
سندرمهای متابولیک است ،پیش زمینه ابتال
به برخی از بیماریها مانند فشــارخون باال و
حمله قلبی و در نهایت سیروز کبدی در افراد
اســت لذا باید جهت درمان آن اقدامات الزم
مانند پرداختن به رژیم غذایی مناسب و انجام
ورزشهای منظم انجام شود .
وی عنــوان کرد  :ســیروز کبدی یــا التهاب
شــدید کبد از نظر آسیبشناسی (پاتولوژی)
خصوصیــات معینــی دارد که بــا طیفی از
نمودهای بالینی مشخص همراه است.
دکترانوشــیروانی افزود :از جمله نشــانههای
بیماری سیروز کبدی ،بزرگ شدن کبد ،بروز
حاشیه غیرهموار و نامنظم همراه با افت پالکت
خون و بزرگ شــدن طحال است که پزشک
با انجام ســونوگرافی ،فیبرواسکن و آزمایشات
مختلف این بیماری را تشخیص خواهد داد .
وی ابراز داشت  :عالئم سیروز کبدی در مراحل
ابتدایی شدید نیست و در صورت عدم درمان
به تدریج به موازات آســیب دیدن بیشتر کبد
مشکالت نیز قابل توجهتر و عالیم نیز تشدید
خواهد شد.
این فوق تخصــص بیماریهای گوارش و کبد
عنوان کرد :تشــخیص بیمــاری ایجاد کننده
بیماری ســیروز کبدی در درمان این بیماری
بســیار موثر اســت و اینکه بیماری در کدام
مرحله قرار دارد از اهمیت بســیاری برخوردار
است .
دکترانوشیروانی خاطرنشان کرد :عوارض ابتال
به بیماری سیروز کبدی عبارتند از خونریزی
واریسهای معده ،احســاس خوابآلودگی در
طــول روز و بیخوابی در طول شــب ،تجمع
آب در شــکم و پاها ،اســهال خونی و مدفوع
قیریرنگ،تــب خفیــف ،زردی پوســت و
چشمها،خونریزی بینی و لثهها،بزرگ شدن
طحال وخارش پوست است .
وی اظهار داشت  :افراد مبتال به بیماری سیروز
کبدی در رژیم غذایی شان باید مصرف نمک را
کاهش دهند و اینکه میگویند گوشت و مرغ
مصرف نکنند اشــتباه است زیرا باعث تحلیل
عضلههــا در افراد میشــود و ورزش را نباید
فراموش نکنند.
این فوق تخصص در پایــان گفت  :زمانی که
بیماری ســیروز برای کبــد رخ میدهد ،فرد
تصور میکند کبدش چنان تخریب شــده و
دیگر امکان برگشت ندارد ،اما واقعیت این است
که اگر عامل مســبب را بتوان درمان یا حذف
کرد ،بیماری فروکش کرده و امکان بازگشت و
ساخت مجدد سالمت کبد وجود دارد.

آیا نگهداری گیاهان در اتاق خواب خطرناک است؟

امــروزه کــ م خوابی و یا
بدخوابــی به یک معضل
بزرگ بــرای خانوادهها
تبدیل شده است .برخی
برای اینکه بتوانند راحت
بخوابند ،به انواع و اقسام
آرام بخشهــای طبیعی
و صنعتی روی میآورند
از سوی دیگر نیز برخی
توصیــه میکنند برای اینکــه خواب راحتی
داشــته باشــید از گیاهان در اتــاق خوابتان
استفاده کنید .به گزارش سیناپرس ،اما بعضی
افراد نگرانند که وجود گیاهان در اتاق خواب
باعث مســمومیت آنها با دی اکســید کربن
میشــود،درحالی که این یک باور نادرســت
شــهری اســت.زیرا وقتی چــراغ را خاموش
میکنیــد ،گیــاه دیگر منبع انــرژی ندارد و
بنابراین فتوسنتز آن متوقف میشود .این بدان

معنا است که گیاه ،دیگر
دی اکسید کربن مصرف
نمیکند.در همین حال،
گیاه در تاریکی به تنفس
خود ادامه میدهد که بر
اثر آن دی اکسید کربن
آزاد میکند (مقدار دقیق
آن به اندازه گیاه و گونه
آن بستگی دارد) .با این
حال ،گیاهانی که به قدری کوچک هســتند
که در اتاق خواب شــما جــا میگیرند ،دی
اکســید کربن به مراتب کمتری نســبت به
یــک فرد خوابیده تولیــد میکنند؛ بنابر این
نگهداری گیاه در یک اتــاق ،کام ً
ال بی خطر
است.بنابراین یادتان باشد،برای داشتن خوابی
راحت میتوانید از ترکیبی از گیاهان پاالینده
هوا و گیاهانی که خواب آرامیرا برای شما به
ارمغان میآورند،استفاده کنید.

خوردنیهایی که مصرف آنها پس از ساعت ۱۶توصیه نمیشود

افــرادی که به دنبال جلوگیری از افزایش وزن
هســتند باید از مصرف نان ســفید ،بستنی،
شکالت و چیپس پس از ساعت  ۱۶خودداری
کنند .به گزارش ایســنا ،نان ســفید از غالت
فــرآوری شــده و کربوهیدرات تصفیه شــده
تولید شــده و به دلیل دارا بــودن مقدار فیبر
کمتر ،میزان بیشــتری از آن مصرف میشود.
برخالف نانهای سبوسدار ،نان سفید که فاقد
فیبر خوراکی اســت نمیتواند اشتها را کنترل
کند .بستنی نیز از جمله خوراکیهای ممنوعه
هنــگام عصر اســت .این خوراکی سرشــار از
کربوهیدرات است و مصرف مقدار قابل توجهی

از کربوهیدرات تصفیه شــده به انباشت چربی
شــکمیمنجر میشــود .افرادی که به دنبال
کاهش وزن هســتند باید از مصرف شــکالت
پس از این ساعت نیز خودداری کنند .چیپس
ســیبزمینی هم از بدترین گزینههای غذایی
پس از ساعت چهار عصر است .مصرف غذاهای
چرب و ســرخ شده شــکل نامناسبی از رژیم
غذایی اســت که موجب افزایش وزن میشود.
همچنین سدیم موجود در چیپس سیبزمینی
برای ســامتی خطر دارد و بیمــاری قلبی و
فشــارخون باال از جمله عوارض شایع مصرف
باالی سدیم است.

کبات
مر
سیاه
چای

عسل
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لیمو ،لیموترش ،پرتقال ،روغن گریپفروت ،ترنج ،نارنگی و نارنج در رژیمهای ضد استرس استفاده
میشود ،همچنین مرکبات تأثیرات قابل توجهی بر افسردگی و اضطراب در موشها و میمونها
داشته است بنابر این میتوان همین نتایج را برای انسانها پیش بینی کرد.

عسل با داشتن  ۲۰۰فاکتور مغذی مهم مانند فروکتوز ،گلوکز ،آمینواسیدهای مختلف ،ویتامینها
و مواد معدنی نقش مهمیدر تغییر خلق و خوی افراد دارد .کرایسین که یک فالوونوئید هست ،به
عنوان یکی آنتی اکسیدان مهم و همچنین ضد اضطراب در عسل وجود دارد.

غذاهای ضد اضطراب را بشناسید
3

داروهایگیاهی

4

لیزین
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کاوا ،بادرنجوبه ،التینین (ماده موجود در
چای سبز) ،ریشه والرین از جمله گیاهان
دارویی هستند که خاصیت ضد اضطرابی
دارند البته افراد قبل از مصرف این گیاهان
حتما با پزشک خود در خصوص استفاده و
ن مشــورت کنند تا بهترین نتیجه
مقدار آ 
برای درمان گرفته شود .

ویتامینD

در مطالعات انجام شــده توسط محققان
مشخص شده که افراد با سطح افسردگی
و اضطراب باال با کمبود ویتامین  Dمواجه
هستند لذا توصیه میشود ،پوست دست
و پای خــود را روزانه به طور مســتقیم
به مــدت  ۳۰دقیقــه در مقابــل آفتاب
قرار دهید .

 1یک محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره تاثیر برخی موادغذایی در کاهش استرس و
اضطراب توضیح داد.محسن پویان ،محقق وپژوهشگر طب سنتی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :افرادی که دچار اســترس و اضطراب هستند ،میتوانند با
مصرف مواد غذایی مناسب تا حد زیادی از این مشکالت را کاهش دهند.

مشاهده شده رژیمیکه در آن لیزین اندک
است ،میتواند سطح استرس را در حیوانات
را باال ببرد همچنین افرادی که گندم غنی
شــده یا لیزین مصرف میکنند ،استرس
کمتری دارند و باید به مقدار کافی لبنیات
و غذاهای دریایی مصرف کنند.

تریپتوفان

5

افراد با اضطراب باال بهتر است روز خود را با
منابعغنیتریپتوفانمانندتخممرغ،بوقلمون،
توفو ،ماهی قزلآال ،حبوبات ،آجیل ،دانهها،
شیر و پنیر شروع کنند .تریپتوفان ،سروتونین
خون را که یک هورمون شادی بخش است،
افزایش میدهد و اضطراب را کم میکند.

6

آب

افــراد اگر به دنبال راهی راحت برای کنترل
اضطراب خود هستند ،میتوانند آب بیشتر
مصــرف کنند چرا که همه اندامهای بدن از
جمله مغز برای عملکرد درست نیازمند آب
کافی است ،کمبود آب حتی به صورت خفیف
بیقراری و استرس را افزایش میدهد.

9

اسید چرب

افراد مصرف حداقل ســه وعده از ماهیهای
روغنی (ســالمون ،قزلآال ،تن ،ساردین) را
در برنامه غذایــی هفتگی خود بگنجاند زیرا
این مواد غذایی اســید چرب مورد نیاز بدن
را برطرف میکند چرا که اســید چرب برای
سالمت مغز الزم است.

بیماری مزمن کلیوی عامل مرگ بیش از یک میلیون نفر در جهان

محققــان عنوان کردند بیماری مزمن کلیوی در ســال 2017
عامل مرگ  1.23میلیون نفر در جهان بوده اســت و نرخ افراد
نیازمند به دیالیز از سال  1990بیش از  40درصد افزایش یافته
اســت.به گزارش مهر ،طبق یافتههای مطالعه محققان در سال
 ۲۰۱۷تعــداد افــراد مبتال بــه بیماری مزمــن کلیوی حدود
 ۶۹۷.۵میلیون بوده است و حدود یک سوم این افراد در دو کشور چین
(حدود  ۱۳۲میلیون نفر) و هند (حدود  ۱۱۵میلیون نفر) ساکن
بوده اند.سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :بیماری
مزمن کلیوی ،قاتل جهانی پنهان اســت چراکه در بســیاری از
کشــورها ،میزان تقاضا برای دیالیز بیش از حد توان سیســتم

درمان سرطان کلیه با استفاده از سلولهای بنیادی

محققــان تـــــوانستند
ســلولهای بنیادی عامل
بروز یکــی از متداولترین
انــواع ســرطان کلیــه
را شناســایی کــرده و
راهکار مناســبی را برای
مســدودکردن فعالیــت
ایــن ســلولها بیابنــد.
به گــزارش ایرنا ،این ســلولها که بــا عنوان
(clear cell renal cell carcinoma (ccRCC
شناخته میشوند ،یک نقطه ضعف مهم دارند .در
واقع این سلولها به دو شبکه بیوشیمیایی موسوم
به  WNTو  NOTCHوابسته هستند .محققان
با اطالع از این که هر دو شــبک ه سیگنالرسانی
در گسترش سایر انواع سرطان نیز نقش دارند،
روشهایی را برای ایجاد اختالل در این شبکهها
شناسایی کردند .در آزمایشات اولیه مشخص شد
مسدود کردن یکی یا هردو شبکه سیگنالدهی،

پیــری یک روند اجتنــاب ناپذیر اســت اما از
بین رفتن عملکردهای بدن و افزایش شــرایط
التهابــی باعــث افزایش ضعف در افراد مســن
میشــود .اکنون یک مطالعه جدید از تاثیرات
قابــل توجه رعایــت رژیم غذایــی مدیترانهای
بر ســامت افراد ســالمند تنها بعد از یکسال
حکایت دارد .به گزارش ایرنا ،به نظر میرســد
که اهمیت رعایت ایــن رژیم غذایی در تنظیم
باکتریهای روده به روشــی است که از کاهش
قدرت جسمانی و اختالالت شناختی مرتبط با
افزایش سن پیشــگیری میکند.مطالعات اولیه
نشــان میدهد که یک رژیم ضعیف غذایی که
تنها حاوی انواع محدودی از خوراکیها اســت
با کاهش دامنه باکتریهای روده ،باعث تسریع
یک متخصص تغذیه  ،درباره «اثرات کم خونی در
بروز بیماریها» ،گفت:کم خونی باعث بیحالی،
ضعف و کاهش توان بدنی،کاهش هوش ،حافظه
و ضعف اعصاب میشود.
به گزارش فارس ،سید مرتضی صفوی ادامه داد:

موجــب توقــف رشــد
تومــور در چندین مدل
آزمایشــگاهی از سرطان
کلیــه میشــود .در واقع
سه چهارم از سلولهایی که
با اســتفاده از سلولهای
ســرطانی بیماران کشت
شــدند ،حداقل نسبت به
یکی از مســدودکنندهها واکنش نشان دادند و
رشــد  ۵۰درصد از سلولهای باقی مانده نیز در
مجاورت هردو مســدود کننده ،متوقف شد .در
تحقیقات جدید مرتبط با سرطان ،مسدود کردن
مسیرهای سیگنالدهی بیوشیمیایی به عنوان
یک شیوه درمانی موثر در حال جایگزین شدن
با شیمیدرمانی است .به همین علت به اعتقاد
محققان نتایج به دســت آمده از این آزمایشات
نویدبخش توسعه یک روش درمانی موثر برای
سرطان کلیه در انسان است.

ســامت آن است .موارد ابتالء به بیماری مزمن کلیوی فراتر از
حد توانایی سیســتمهای بهداشت در تنظیم آن است».به گفته
محققان ،عالوه بر مرگهای ناشــی از نارسایی عضو در بیماری
مزمن کلیوی ،اختالل در عملکرد کلیه فرد را در معرض ریسک
باال ابتالء به بیماری قلبی عروقی قرار میدهد.بعالوه در ســال
 ،۲۰۱۷حدود  ۱.۳۶میلیون مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی
مرتبط با اختالل در عملکرد کلیهها اتفاق افتاده اســت.بیماری
مزمن کلیوی در ســال  ،۲۰۱۷دوازدهمین علت اصلی مرگ در
جهان بوده درحالیکه در ســال  ۱۹۹۰ایــن بیماری  ۱۷اُمین
عامل اصلی مرگ اعالم شده بوده است.

شنودارتباطاتسلولهایسرطانی

محققان راهکار جدیدی را توسعه دادند که
امکان شنود ارتباطات بین میلیونها سلول
سرطانی تشکیل دهنده یک تومور را فراهم
میکند .به گزارش ایرنا ،در این شیوه جدید،
ســلولهای موجــود در تومورهایی که در
محیط آزمایشگاه و با استفاده از ارگانوییدها
کشت شدهاند ،با ســرعت زیاد و به صورت
مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند
تا مولکولهای ســیگنال دهنده درون آنها
شناسایی شــوند .این ســیگنالها در واقع
پیامهایی هســتند که توســط یک ســلول
برای ســلولهای مجاور ارسال شده و نحوه
رفتار آنها را هماهنگ میکند .ارگانوییدها
نمونههای ســاده شــده از اندامهای واقعی
هســتند که در آزمایشگاه تولید شده و برای
انجام آزمایشــات مختلف مورد استفاه قرار
میگیرند .ارگانوییدهای مورد استفاده در این

پیری سالم با رعایت رژیم غذایی مدیترانهای

ایجاد ضعف جسمانی در
افراد ســالمند میشــود.
ایــن موضوع بــه ویژه در
مورد ســالمندانی صادق
اســت کــه در خانههای
ســالمندان اقامت دارند.
رژیم غذایــی مدیترانهای
مملو از میوه ،سبزیجات،
مغزها ،حبوبات ،روغن زیتون و ماهی اســت اما
مقدار کمیگوشــت قرمز و چربیهای اشــباع
نیــز دارد .محور این مطالعــه بر فوایدی تمرکز
داشت که رژیم غذایی مدیترانه ای در وضعیت

میکروبیوم ســالم تر روده
ایجاد میکنــد .محققان
این موضوع را مورد بررسی
قرار دادنــد که آیا رعایت
رژیم غذایــی مدیترانهای
جمعیت باکتریهای روده
را در جهتی تغییر میدهد
که باعث حفظ و افزایش
تعداد باکتریهایی در روده شــوند که با پیری
ســالم همراه هســتند .محققان در این تحقیق
میکروبیــوم روده حــدود  ۶۰۰نفر را بررســی
کردند .این مطالعه نشــان داد که رژیم غذایی

کم خونی باعث ضعف اعصاب میشود

وقتی فرد مقابل آینــه قرار گیرد و پلک خود را
پایین بکشد اگر رنگ آن صورتی کمرنگ باشد
و پرخونی در آن وجود نداشته باشد ،نشانهای از

کمخونی است.
ایــن متخصــص تغذیه افــزود :صــورت افراد
کمخون،کمرنگ و رنگ پریده اســت ،زیر ناخن

تحقیقات با استفاده از سلولهای سرطانی و
سایر انواع سلولها مانند سلولهای سیستم
ایمنی و بافت پیوندی و به شکل ساختارهای
سهبعدی خودسامان ســاخته شدند و رفتار
سلولهای ســرطانی را درون بدن انسان با
دقت باالیی شبیهســازی میکنند.این اولین
بار اســت که محققان توانستند مجموعهای
از مولکولهــای ســیگنالدهنده مختلف را
درون سلولهای مستقل در محیطی مشابه
بــدن بیمار مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
درک نحوه برقراری ارتباط بین ســلولهای
سرطانی امکان شناسایی روشهای اجتناب
ایــن ســلولها از سیســتم ایمنــی بدن و
مقاومت در برابــر داروها را فراهم میکند و
اطالعات الزم برای تولید داروهای موثرتر را
برای درمان تومورهای ســرطانی در اختیار
میگذارد.

مدیترانهای با بروز تغییرات مفید در میکروبیوم
روده بعــد از  ۱۲ماه ارتبــاط دارد .همچنین بر
اساس نتایج این مطالعه ،این رژیم غذایی موجب
کاهش از بین رفتن تنــوع باکتریهای روده و
افزایش باکتریهایی شد که دارای خصیصههای
بالینی ایجاد ضعف جسمانی کمتر در بزرگساالن
هســتند .این خصیصهها شامل افزایش سرعت
پیاده روی ،افزایش قدرت در دست گرفتن و نیز
عملکرد بهتر مغز از جمله حافظه است.بررسی
دقیق تر نشان میدهد که این تغییرات با شمار
باالتر باکتریهای خــوب روده ،باکترهایی که
اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه تولید میکنند
ارتباط دارند .اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه در
تقویت سالمت نقش دارند.
آنها قرمزی خود را از دســت میدهد و کمرنگ
میشود.صفوی تصریح کرد :باید گفت کمخونی
چرخه معیوبی در بدن ایجاد میکند؛ به شکلی
که حتی فرزنــد خانم دارای کمخونی نیز مانند
خود او کمخون میشود.

