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زندگی
محقق��ان ی��ک ژن تاثیرگذار در موشه��ا پیدا کردند
که باعث جلوگیری از چاق ش��دن میشود.به گزارش
خبرآنالین،اکنون محققان ژنی را کش��ف کردهاند که
میتواند نقش چاقی را در بدن داش��ته باش��د و آن را
( ALKآناپالستیک لنفوم کیناز) نامیدهاند .جهشهای
موجود در این ژن قبال با س��رطانهای خاص��ی در ارتباط بوده و
به عنوان محرک رش��د تومور شناخته میش��وند .ژوزف پنینگر،
متخصص ژنتیک دانش��گاه بریتانیا میگوید :اکثر محققان چاقی،

قدرت سرایت کرونا با گرم شدن هوا افزایش یافتهاست

رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری گفت :به نظر
میرس�ید با گرمتر شدن هوا عفونتهای تنفس�ی کاهش مییابد اما این موضوع درمورد
کووید  ۱۹بی پایه و اساس است ،تا جایی که قدرت سرایت کرونا با گرم شدن هوا افزایش
یافتهاست .به گزارش ایرنا،دکتر پیام طبرسی گسترش اپیدمی کرونا در استان های جنوبی
را مهر تاییدی بر کنار آمدن این ویروس با گرما دانست.

یادداشت

مراقبت های
پس از انجام سابسیژن
دکتر داریوش دائر
متخصص پوست و مو

سابسیژن یک روش موثر برای از بین بردن
انواع مختلف اسکار و جای جوش است  ،این
روش کامال س��اده  ،س��ریع ،ایمن و با نتایج
بس��یار درخش��ان می باش��د  .تمامی موارد
مانند اس��کار های ناش��ی از چین و چروک،
اسکار های باقی مانده از آکنه و ضایعات آبله
مرغان یا س��لولیت با به کارگیری سابسیژن
به ط��ور کامل از بین می رود  .بس��یاری از
افراد که با مش��کل جای جوش و اسکارهای
باق��ی مان��ده از ضایع��ات مواجه هس��تند
روش های مختلفی را برای رفع مش��کالت
پوستی خود امتحان کرده اند ولی نتایج دلخواه
خود را دریافت نکرده اند  ،انجام سابس��یژن
در این افراد بس��یار توصیه می شود  .دراین
روش س��وزن بس��یار ریزی به موازات سطح
پوس��ت فرو می رود  ،ای��ن روش تحت بی
حس��ی موضعی انجام می شود بافت اسکار
و چس��بندگی های بین پوس��تی با حرکات
عقب و جلو این س��وزن از بین می رود .این
روش نی��ز مانند هم��ه روش های دیگر نیاز
ب��ه مراقبت پس از انجام دارد  .پس از انجام
سابس��یژن تورم در موضع درم��ان طبیعی
است که این تورم ش��روع فرآیند ترمیم در
پوست است که به دلیل افزایش نفوذ پذیری
عروق و ورود گلبول های سفید و پالکت ها
و تجمع مایعات در فضای بین بافتی اس��ت
که با رعایت کردن برخی موارد دوره تورم و
التهاب کوتاه تر شده و نتیجه درمان موثرتر
و بدون عارضه خواهد ش��د که برخی از آنها
عبارتند از :
 -۱اس��تراحت کامل در  ۴۸ساعت اول بعد
از درمان موجب کاه��ش جریان خون و در
نتیجه کم ش��دن تورم می شود .بهتر است
ک��ه در هنگام اس��تراحت از دو بالش برای
زیر سراستفاده شود.
۲ـ کمپ��رس س��رد در دو روز اول بع��د از
سابس��یژن به کاه��ش ورم کم��ک کرده و
بع��د از آن در کاهش درد و ناراحتی پس از
درمان بسیار موثر اس��ت البته توجه به این
نکته ضروری اس��ت که تماس مستقیم یخ
با پوس��ت به مدت طوالن��ی موجب کاهش
شدید خون رسانی به پوست شده و احتمال
آسیب پوس��تی وجود دارد و بهتر است یک
حوله تمیز بین کمپرس س��رد و پوست قرار
گی��رد و به ع�لاوه کمپرس س��رد در نقاط
مختلف جابه جا ش��ود و بیشتر از  ۳۰ثانیه
در یک موضع قرار نگیرد.
۳ـ بیمار نبای��د در دو روز اول پس از انجام
سابسیژن ،فرد خم ش��ده یا وسایل سنگین
بلن��د کن��د .این ک��ار باعث تورم بیش��تر و
افزایش فش��ار خ��ون ش��ده و احتمال تورم
بیشتر وجود دارد.
 -۴ت��ا چهارهفت��ه بعد از انجام سابس��یژن،
ف��رد نبای��د زی��اد در معرض نور خورش��ید
ق��رار گیرد (برای جلوگی��ری از خطر ایجاد
هایپرپیگمنتاس��یون) بنابراین بهتر است در
ص��ورت ل��زوم از کرم اکس��ید دو زنک و یا
ک��رم های ضد آفتاب ب��ا  SPF 50و بدون
رنگ اس��تفاده ش��ود .مخصوص��ا در فصل
تابس��تان هر  ۲س��اعت یک بار باید از کرم
استفاده شود.
 -۵اس��تحمام بعد از  ۴۸ساعت با آب ولرم
توصیه می ش��ود ک��ه این زمان ب��ه منظور
فرصت دادن به منظور بس��ته ش��دن کامل
منافذ عبور کانوال می باشد.
-۶مصرف مس��کن های خانواده آسپرین از
قبیل ایندومتاسین ،پروفن و… در چند روز
اول بعد از درمان توصیه نمی شود  ،به عالوه
نوش��یدنی های الکلی ب��ا رقیق کردن خون
منجر به تورم بیش��تر و طوالنی شدن دوره
نقاهت می شوند.

مکث

عالئم سردرد میگرنی را
بشناسید

یک متخص��ص مغز و اعصاب گفت :میگرن به
عواملی مانند جنسیت ،سن وحساسیت به نور
در نور بستگی دارد و معموال سردردهایی که در
مراحل اولیه بیدار شدن از خواب دیده میشود
و عالئمی نظیر درد دور چش��م و تیر کشیدن
ناحیه گیجگاهی را دارند س��ردردها خوشهای
هس��تند و باید ب��رای اط�لاع از دلیل بیماری
فرد وضعیت جس��مانی فرد بررسی شود .فرزاد
اش��رافی در گفتوگو با فارس افزود :س��ردرد
میگرنی ممکن اس��ت یک سمت سر یا اطراف
چش��م را در برگیرد ،سردرد میگرنی در اغلب
موارد یک طرف س��ر را ف��را میگیرد ،معموال
عالئمی نظیر حال تهوع ،احس��اس ضربان در
س��ر و تش��دید درد با نور و صدای زیاد را دارد.
وی افزود :این س��ردردها با بوی سیگار تشدید
میشود و ممکن اس��ت بین  4الی  72ساعت
طول بکشد ،س��ردرد میگرنی مزمن است و با
گذشت زمان ممکن است ادامه پیدا کند.

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

علل بروز اختالل خواب در نوجوانان

تشخیص نارساییقلبی
با استفاده از صدای کاربر

یافته

مادهجدیدیکهایمنی
در برابر ایدز را افزایش میدهد

پژوهشگران در بررس��ی خود ،ماده جدیدی را
به ک��ار گرفتهاند که میتواند به افزایش ایمنی
بدن در برابر بیماریهایی مانند ایدز کمک کند.
به گزارش ایس��نا  ،پژوهشگران برای نخستین
بار نشان دادهاند که شاید نوع جدیدی از "مواد
همراه" ی��ا "ادجوانت"بتوان��د ایمنی بلندمدت
ب��دن را ب��رای مقابله ب��ا بیماریهای��ی مانند
ای��دز برانگیزد.پژوهش��گران در ی��ک پژوهش
پیشبالین��ی" ۹۰ ،میم��ون رزوس" را م��ورد
بررس��ی قرار دادند .آنها در این بررس��ی نشان
دادند یک مولکول کوچک مصنوعی موس��وم
به " "052-3Mکه یک گیرنده خاص موسوم
به " "8/7 TLRرا هدف قرار میدهد ،میتواند
برخی از س��لولهای پالسمای مغز استخوان را
که برای دوام ایمنی مهم هس��تند ،با موفقیت
به مقابله تحریک کنند.سلولهای تحریک شده
با  052-3Mیک س��ال پس از واکسیناسیون،
به ش��مار باالیی رس��یدند .این ب��ازه طوالنی
نه تنها در بررسی تاثیر پیشبالینی امکانپذیر
اس��ت ،بلکه میتواند اطالعات سودمندی برای
انتخاب واکس��ن ارائه دهد.دکتر "سودهیر پای
کاستوری"،نویس��نده ارشد این پروژه گفت :ما
میدانیم که ادجوانتها ،مکملهای مهمی برای
تقویت ایمنی هستند و میتوانند به بهبود تاثیر
واکسنها کمک کنند اما تاکنون مشخص نبود
که کدام گ��روه از ادجوانتها میتوانند دوام و
طول عمر ایمنی را در مدلهای ابتدایی آزمایش
افزایش دهند .پژوهش ما این اطالعات را فراهم
میکند.دکتر "رافی احمد" ،از پژوهشگران این
ت را معرفی
پروژه گفت :پژوهش ما نوعی ادجوان 
میکند که در تولید این سلولهای بادوام مغز
اس��تخوان موثر اس��ت .یافتههای این پژوهش
میتوانند پیامدهای موثری برای ارائه واکس��ن
ایدز ،آنفلوانزا و حتی کووید ۱۹ -داشته باشند.

تازهها

مقابله با کرونا
از طریق نانو ذرات ریه

محقق��ان میگوین��د نان��و ذراتی را در غش��ای
س��لولهای ریه و نیز غش��ای برخی سلولهای
ایمنی انسان شناسایی کرده اند که قادر به مقابله
با ویروس کرونا و خنثی س��ازی آن هس��تند.به
گزارش مهر  ،ذرات یادشده قابلیت ویروس کرونا
برای نفوذ به س��لولهای میزبان و بازتولید آنها
را از بین میبرند.بررسیهای پژوهشگران نشان
میدهد که نانوذرات یادشده که به نانو اسفنجها
شهرت دارند ،میتوانند موادسمی و پاتوژن های
مضر را جذب خود کنند و از فعالیت مخرب آنها
در ب��دن جلوگی��ری کنند.آزمایشهای صورت
گرفته در این زمینه نشان میدهد نانو اسفنجها
میتوانن��د ت��ا  ۹۰درص��د از ذرات مض��ر و
بیماریزایعاملابتالءبهویروسکروناراجذبکنند.
نانوذرات مذکور با جلوگیری از میزبانی و باز تکثیر
ویروس کرونا جلوی تهاجم آن به نقاط مختلف
بدن را میگیرند و به طور مس��تقیم به خود آن
حمله نمیکنند.پیش از این نیز از نانو اسفنجها
برای مقابله با برخی بیماریهای عفونی استفاده
ش��ده بود ،اما ویژگیهای خاص ویروس کرونا و
رفتار تهاجمی شدید آن استفاده از نانو اسفنجهای
قدیمی برای متوقف کردن ویروس مذکور را به
چالش کشیده بود.نانو اسفنجهای موجود در ریه
و سلولهای ایمنی ،عالوه بر خنثی کردن ویروس
کرونا قادر به مقابل��ه با پروتئینهای التهاب آور
سیتوکین هستند که در ویروس کرونا وجود دارد.

ژنتیک چاقی را مورد بررسی قرار میدهند اما ما این
بار با بررس��ی الغری و ژنهای مربوط به آن زمینه
جدید از تحقیقات را آغاز کردیم.در این آزمایش��ات
که بر روی موشها و مگسهای میوه صورت گرفت،
حیواناتی که ژن  ALKدر آنها خاموش ش��ده بود،
الغرتر از حد نرمال ماندند ،حتی زمانی که تحت رژیم غذایی به نام
مک دونالد قرار گرفتند .آزمایشها نشان داد که موشهای بدون
ژن  ALKاز وزن طبیعی و سطح چربی بدن کمتری برخوردارند.

به گفته محققان این ژن که در مغز وجود دارد ،نقش اساس��ی در
چگونگی سوزاندن چربیها و مصرف انرژی حاصل از آن دارد .با این
حال محققان اطالعات دقیقی از نقش  ALKدر بدن انسان ندارند.
به گفته پنینگر ،از مهارکننده های  ALKبرای درمان س��رطان
استفاده میش��ود و میتوان آن را کنترل یا خاموش کرد .اگرچه
آزمایش��ات و نتایج بدس��ت آمده از موشها و مگسها دس��تاورد
خوبی هستند ،اما برای درک بهتر و رازهای این ژن در بدن انسان
اطالعات بیشتری نیاز است.

آفتاب یزد در گفت و گو با فلوشیب طب خواب بررسی کرد

نوآوری

محققان یک برنامه گوش��ی هوش��مند توسعه
دادند که با تجزیه و تحلیل صدای کاربر میتواند
وجود عالیم نارسایی قلبی را تشخیص دهد.به
گزارش ایرن��ا ،متداولترین عالمت نارس��ایی
قلبی ،تنگی نفس ناش��ی از تجمع مایعات در
ریه شخص اس��ت و این برنامه تلفن هوشمند
قادر است از صدای کاربر ،وجود چنین وضعیتی
را در ری��ه وی تش��خیص دهد.ب��رای آزمایش
عملک��رد این برنامه ،محقق��ان از  ۴۰بیمار که
در اثر نارس��ایی قلبی و تجم��ع مایعات در ریه
در بیمارستان بس��تری شدند ،کمک گرفتند.
هریک از ای��ن بیم��اران در دوره درمان خود،
پنج جمله را برای این برنامه بیان کردند .پس
از اتمام درمان و بهبود وضعیت ریه نیز باردیگر
پنج جمله را برای برنامه بیان کردند .در نتیجه
این آزمایش مشخص شد برنامه قادر است در
مورد هر بیمار ،تفاوته��ای موجود در صدای
وی را در دوره بس��تری و پس از بهبود ،با دقت
بس��یار باالیی تشخیص دهد.به گفته محققان،
اف��رادی که در معرض ابتال به نارس��ایی قلبی
هس��تند ،میتوانند در حالت س�لامت ،صدای
خ��ود را در این برنامه ضب��ط کنند تا معیاری
برای ارزیابی وضعیت سالمت قلب خود داشته
باشند ،بدین ترتیب برنامه با ضبط روزانه صدای
این افراد و مقایسه آن با نمونه معیار ،میتواند
تجمع مایعات در ریه این افراد را تشخیص داده
و بالفاصله شخص و پزش��ک وی را از موضوع
مطلع کند.

ژنی که باعث الغری میشود

آفتاب یزد – گروه زندگی  :خواب یکی از نیازهای اصلی انسان است.
ک س��وم زندگی خود را در
کودکان و نوجوانان یک دوم و س��پس ی 
خواب سپری میکنند و هر نوع اختالل در خواب طبیعی ،میتواند با
تاثیر جدی برروی سالمتی آنها همراه باشد .شاید شما بتوانید اثرات
ظاهری یک یا چند شب بیخوابی را با چرت زدن در وسط روز و چند
لیوان قهوه ازبین ببرید ،اما اگر این مشکل دائمی یا مزمن شود ،آنگاه
اوضاع واقعاً از کنترلتان خارج خواهد ش��د .س��واالت بسیاری که در
ذهن والدین وجود دارد این است که از کجا می توان تشخیص داد که
نوجوان مان ،دچار اختالالت خواب شده است؟ اگر نوجوان ما اختالل
خواب دارد .چه کار باید کرد؟ چطور باید به این اختالل غلبه کرد؟ با
توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر خسرو صادق
نیت ،فلوشیب طب خواب،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتگو
کرده است.وی دراین باره می گوید :اختالالت خواب مانند زیاد یا کم
خوابی��دن ،پریدن از خواب ،نرفتن به مرحله خواب عمیق و س��خت
به خواب رفتن اس��ت .در س��نین نوجوانی  ،حداکثر خواب مورد نیاز
نوجوانان 7 ،تا  9ساعت است و معموال در این سنین یکی از شکایات
مهم والدین ،کمخوابی یا بی خوابی در کودکان و نوجوانان است.
دکتر صادق نیت خاطرنشان کرد :بسیاری از نوجوانان و جوانان تمایل
دارند دیربخوابند و از آرامش و امکان تمرکزبیش��تردر شب استفاده
کنند که البته استفاده از شبکه های اجتماعی و اینترنت هم بر این
خواسته آنها افزوده است و اغلب باعث بروز اختالل خواب در آنها می
شود و کیفیت زندگی آنها را کاهش می دهد.
این فلوشیب طب خواب عنوان کرد :با توجه به تمایل جوانان به دیر
خوابیدن در نتیجه آنها نیازمند دیر بلند شدن از خواب در روز هستند
وبرخ��ی از آنها حتی تا نزدیکی صبح بیدارمی مانند که اگر بخواهند
نیاز طبیعی خ��ود به خواب را تامین کنند در زندگی و فعالیت های
روزانه آنها مسلما مشکالت بسیاری ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد :نوجوانی که دیر می خوابد و باید صبح زود به مدرسه
و دانشگاه و یا سر کار برود برای بیدار شدن از خواب با مشکل مواجه

|

> به طور کلی کس��انی که دچ��ار اختالل خواب از
جمله مشکل دیر خوابیدن هستند نباید بدون تجویز
پزش��ک س��راغ مصرف دارو بروند زیرا در صورت
بروز این مش��کل با رعایت اصول بهداش��ت خواب
بس��یاری ازبیماران مشکالتش��ان برطرف می شود
لذا در صورت عدم بهبودی کامل توصیه می ش��ود
برای تکمیل درمان خود به پزشک متخصص خواب
مراجعه کرده تا درمان الزم را دریافت کنند
> دان��ش آموزان جهت به��ره مندی از یک خواب
با کیفیت باید یک س��اعت قبل از خ��واب از انجام
فعالیت س��نگین بدنی و هیجانی خودداری کرده و
یک شام سبک میل کنند و از خوردن مواد محرک
مانن��د قهوه ،ترکیبات کاکائو و چای که مانع خواب
می شود ،خودداری کنند
ش��ده و طی روز در کالس و ، ...احس��اس کس��الت و خواب آلودگی
داش��ته و در نتیجه تمرک��ز کافی نخواهد داش��ت و میزان موفقیت

سفت شدن سرخرگها و ارتباط آن با خواب!

با افزایش سن ،احتمال وقوع دو مساله افزایش می یابد که یکی دشواری در به خواب رفتن هنگام شب و دیگری افزایش
احتمال تش�کیل پالک در سرخرگ ها اس�ت که به بروز آترواسکلروز (تصلب ش�رایین) منجر می شود.به گزارش عصر
ایران  ،این دو مس�ئله ممکن است غیرمرتبط به نظر برس�ند .آترواسکلروز به واسطه یک رژیم غذایی نامناسب ،ورزش
نکردن و س�یگار کش�یدن رخ می دهد و نه خواب .حداقل این چیزی اس�ت که همواره باور داش�ته ایم.از س�وی دیگر،
مغزهای مسن به اندازه مغزهای جوانتر وارد مرحله خواب عمیق نمی شوند .بین آن و افزایش احتمال ابتال به مثانه بیش
فعال با افزایش س�ن ،جای ش�گفتی نیست که با گذشت هر س�ال وضعیت خواب ما بدتر شود.اما در شرایطی که به نظر
می رس�د هردومش�کل دارای توضیحات قابل قبول و جداگانه هس�تند ،پژوهشی جدید نش�ان داده است که مشکالت
خواب و آترواسکلروز می توانند ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.خواب نامناسب و ضعیف به التهاب مزمن منجر
می ش�ود که س�رخرگ ها را مسدود می کند.پژوهشگران متوجه ش�ده اند که چگونه خواب ضعیف به تشکیل پالک در
س�رخرگ ها منجر می ش�ود.در این مطالعه ،پژوهش�گران داده های  1,600بزرگس�ال میانس�ال و پیر را تجزیه و تحلیل
کردند .آنها به دقت اعداد آزمایش های خون و کلس�یم را برای ارزیابی احتمال تش�کیل پالک مورد بررس�ی قرار دادند.
همچنین ،آنها کیفیت خواب افراد را بررسی کردند .یکی از ابزارهایی که برای بررسی شرایط خواب استفاده شد ،ساعت هایی
بود که طی یک هفته وضعیت خواب افراد را بررس�ی کردند .همچنین ،ش�رکت کنندگان دراین مطالعه یک ش�ب را در
یک آزمایش�گاه خواب که در آن س�یگنال های الکتریکی امواج مغزی آنها اندازه گیری ش�د ،گذراندند .پس از بررس�ی
تمام داده ها ،پژوهش�گران به این نتایج دس�ت یافتند که اختالل در خواب به تراکم باالتر عوامل التهابی در خون منجر
ش�ده اس�ت .به طور خاص ،این ش�رایط تعداد سلول های سفید خون به نام مونوس�یت ها و نوتروفیل ها را افزایش داده
بود که می توانند موجب ابتال به آترواس�کلروز ،ش�رایطی که پالک های چربی درون س�رخرگ ها تشکیل شده و فرد را
در معرض خطر حمالت قلبی و سکته های مغزی قرار می دهد ،شود.به طور خالصه ،خواب ضعیف به التهاب مزمن منجر
می شود که در نهایت می تواند بروز انسداد در سرخرگ ها را به همراه داشته باشد.

ف��رد درزمینه کار و تحصیل کاهش یافته و خطاهایش در طول روز
بس��یار خواهد شد.وی ابراز داشت :خواب ناکافی بیشترین تاثیر را بر
رفتارهای نوجوان��ان دارد زیرا آنها برای کارهایی که در طی روز باید
انجام دهند مانند درس خواندن نیاز به تمرکز دارند و در صورت بروز
خواب آلودگی در طی روز که به دلیل دیر خوابیدن و زود بلند شدن
رخ می دهد عالوه بر افزایش احتمال خطا ،خطر بروز تصادف و حادثه
افزایش خواهد یافت.
دکترصادق نیت با بیان این نکته که "رعایت اصول بهداش��ت خواب
بهترین و موثرترین اقدام برای پیش��گیری و درمان این معضل شایع
در نوجوانان خواهد بود"  ،تاکید کرد :به طور کلی کس��انی که دچار
اختالل خواب از جمله مشکل دیر خوابیدن هستند نباید بدون تجویز
پزش��ک س��راغ مصرف دارو بروند زیرا در صورت بروز این مشکل با
رعایت اصول بهداشت خواب بسیاری ازبیماران مشکالتشان برطرف
می ش��ود ل��ذا در صورت عدم بهبودی کامل توصیه می ش��ود برای
تکمیل درمان خود به پزشک متخصص خواب مراجعه کرده تا درمان
الزم را دریافت کنند.
این اس��تاد دانشگاه علوم پزش��کی تهران اظهار کرد :طبق مطالعات
انجام ش��ده توس��ط محققان بهترین س��اعت خواب برای جوانان و
نوجوانان حدود ساعت  ۹الی  ۱۱شب می باشد که باید از یک ساعت
قبل اقدامات الزم جهت خوابیدن به موقع و مطلوب آماده شد.در این
رابطه فراهم بودن شرایط محیطی مطلوب مانند نبودن سرو صدا ،نور
و دمای مناسب و  ...برای داشتن یک خواب با کیفیت الزامی خواهد
ب��ود.وی مطرح کرد :دانش آموزان جهت به��ره مندی از یک خواب
با کیفیت باید یک ساعت قبل از خواب از انجام فعالیت سنگین بدنی و
هیجانی خودداری کرده و یک شام سبک میل کنند و از خوردن مواد
محرک مانند قهوه ،ترکیبات کاکائو و چای که مانع خواب می شود،
خ��ودداری کنند .دکتر صادق نیت افزود :احس��اس آرامش درمکانی
س زا
که قرار اس��ت نوجوان بخوابد ،دوری از افکار نگرانکننده واستر 
ب��ه خصوص پرهیز از کار یا بازی ش��بانگاهی ب��ا کامپیوتر تمامی از
مواردی هستند که به خوب خوابیدن آنها کمک میکنند.
این فلوشیب طب خواب بیان کرد :افرادی که ازیک خواب با کیفیت
در ش��ب بهره نمی برند کیفیت زندگی و کارایی طی روز آنها دچار
اختالل جدی خواهد شد لذا در نوجوانان و جوانان که در سنین رشد
جسمی و ارتقا تحصیلی هستند و می خواهند تندرست و موفق باشند
باید به کیفی��ت و کمیت خواب خود به اندازه س��اعت های بیداری
اهمیت داده و از خواب برای افزایش زمان بیداری هزینه نکنند.
وی تصری��ح کرد :برای والدین ،ایجاد ع��ادت های صحیح خواب در
نوجوان حائز اهمیت است .ممکن است شما به او درباره اهمیت وقت
خواب گفته باش��ید ولی با وارد ش��دن او به سن نوجوانی ،از اهمیت
آن کاس��ته شده و بی اهمیت می شود و خواباندن فرزندتان غیرقابل
کنترل می شود .در این مواقع ،به راحتی دست از تالش نکشید.
دکتر صادق نیت در پایان گفت  :چند نکته که برای داش��تن خواب
کافی نوجوان و تنظیم الگوی خواب او ،کارساز است عبارتند از اینکه
اطمینان حاصل کنید که روال خواب او هر روز هفته ،چه اول هفته
چه آخرهفته ،ثابت است .سعی کنید ساعت خواب و بیداری او یکسان
باشد  ،اطمینان حاصل کنید که محیط خواب ،راحت ،آرام و تاریک
باشد .حواس پرتی هایی مثل کامپیوتر ،تلویزیون ،کنسولهای بازی
را به قس��مت دیگری از خانه منتقل کنید .محل خواب را فقط برای
خواب بگذارید و اینکه تا چند ساعت قبل از خواب غذا نخورد تا هنگام
خواب سبک و راحت باشد.

مقابله با یک سرطان نادر به کمک پرتودرمانی
پژوهش��گران در بررس��ی جدید خود دریافتند
ک��ه میتوان به کمک پرتودرمانی و یک ترکیب
ضدسرطان ،با یک س��رطان نادر مقابله کرد.به
گزارش ایسنا  ،شاید درمان یک نوع نادر سرطان
خ نزدیک و یک ترکیب
ب��ا کمک تابش فروس��ر 
ضد س��رطان ،بهبود پیدا کند .پژوهشگران در
پ��روژه جدیدی ،به بررس��ی ای��ن روش درمانی
پرداختهاند".ﻣﺰوﺗﻠﻴﻮﻣﺎی ﺑﺪﺧﻴﻢ ﭘﻠﻮر"(،)MPM
نوع نادری از س��رطان است که بر بافت پوشش
ریهه��ا اث��ر میگذارد .این س��رطان ب��ه ندرت
گس��ترش مییابد و به قس��متهای دیگر بدن
میرس��د اما معموال بس��یار دیر تشخیص داده
میش��ود؛ در نتیجه گزینههای درمانی بس��یار
محدودی برای آن وجود دارد".کازوهاید ساتو"،
سرطانشناس دانش��گاه "ناگویا" و همکارانش،
تاثی��ر روش "فوتوایمونوتراپ��ی فروس��رخ

نزدی��ک"( )NIR-PITرا در
درمان ﻣﺰوﺗﻠﻴﻮﻣﺎ مورد بررسی
ق��رار دادند .ای��ن روش برای
درمان نوعی تومور بدخیم سر
و گردن ،مورد تایید "سازمان
غذا و داروی آمریکا"()FDA
قرار گرفته اس��ت.برای اینکه
ای��ن روش درمان��ی کار کن��د ،بای��د ابتدا یک
ترکیب ضد س��رطان تزریق ش��ود .این ترکیب
از یک پادتن س��اخته ش��ده اس��ت که ساختار
خاص��ی را در س��لولهای س��رطانی هدف قرار
میدهد و همچنین ی��ک ترکیب جذب کننده
نور موس��وم به "آیآر )IR700("۷۰۰را شامل
خ نزدیک
میش��ود .هنگامی ک��ه پرتو فروس��ر 
به بخش��ی از بدن که مبتال به س��رطان اس��ت
میتابد ،ترکیب مورد استفاده به الیههای سلول

س��رطانی هجوم میبرد و به
مرگ س��لول منجر میشود.
ساتو گفت ،NIR-PIT :یک
روش پرتودرمانی ایمن اس��ت
که میتوان��د ناحیه مورد نظر
را ه��دف قرار دهد .آیآر۷۰۰
در غی��اب پرت��و فروس��رخ
نزدیک ،برای بدن سمی نیست .ما باور داریم که
 NIR-PITمیتوان��د یک راهب��رد موثر برای
کنترل ﻣﺰوﺗﻠﻴﻮﻣﺎی ﺑﺪﺧﻴﻢ ﭘﻠﻮر باشد.دانشمندان
در این بررس��ی ،ب��ه ترکیبی نیاز داش��تند که
س��لولهای ﻣﺰوﺗﻠﻴﻮﻣﺎی ﺑﺪﺧﻴﻢ ﭘﻠﻮر را ب��ه طور
خ��اص هدف ق��رار میدهد .آنها توج��ه خود را
به نوعی پادتن موس��وم ب��ه " "NZ-1معطوف
داش��تند ک��ه بخش خاص��ی از ی��ک پروتئین
تراپوس��تهای موس��وم به " "podoplaninرا

هشت نوشیدنی که به سالمت بدن ما کمک میکند

نوش��یدنی سالم چیس��ت و چرا برای ما اهمیت
دارد ک��ه نوش��یدنیهای س��المی بخوریم؟ آیا
نوش��یدنیهای مفید س��ادهای در دس��ترس ما
قرار دارد؟ وقتی به نوشیدنی سالم فکر میکنیم
احتم��ا الً فورا به ی��اد آب میافتیم که هم فواید
زی��ادی دارد و ه��م م��ا را از تناس��ب وزن دور
نمیکند .ب��ه گزارش ایرنا  ،اما نوش��یدنیهای
س��الم دیگری هم وجود دارند که برای سالمتی
شما مزیتهای فوقالعادهای دارند که عبارتند از:
 -۱چای سبز

چای س��بز ح��اوی مقادی��ر زیادی پل��ی فنول
اس��ت که به نظر میرس��د از ابتال ب��ه برخی از
س��رطانهای خاص مانند س��رطان پس��تان و
سرطان پروس��تات جلوگیری میکند .مطالعات
نش��ان میدهد که چای سبز همچنین میتواند
به کاهش قند خ��ون بعد از غذا کمک کند ،که
میتوان��د به ویژه برای مبتالی��ان به دیابت نوع
 ۲مفید باش��د .چای س��بز لیمو آویش��ن گرم و
آرامشدهنده را امتحان کنید.
 -۲آب انار

آب انار طبیعی یکی از نوشیدنیهای مغذی در
قفسههای سوپر مارکت است .این آب میوه ترش

سرشار از آنتیاکسیدان است
که ب��ه محافظت از س��لولها
در براب��ر آس��یب وهمچنی��ن
ب��ه کاه��ش الته��اب کم��ک
میکن��د ،که ممکن اس��ت به
تس��کین دادن برخ��ی از انواع
ورم مفاص��ل کم��ک کن��د.
همچنین سرش��ار از ویتامین
 Cتقویت کننده سیس��تم ایمنی برای مقابله با
سرماخوردگی است.

 -۳آب لیمو

آب لیمو یک تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
است که به طرز ش��گفت آوری قدرتمند است.
فقط  ۲قاش��ق غذاخوری لیمو داخل یک لیوان
آب ۱۴ ،میلی گرم ویتامین  Cدارد .احتماالً آب
لیمو را بهتر از آب معمولی مینوش��ید زیرا مزه
بهتری دارد و به آبرسانی کمک میکند.

 -۴آب نارگیل

طع��م این آب گرمس��یری کمی بح��ث برانگیز
است .برخی از مردم آن را دوست دارند و برخی
از آن متنفر هستند .اما هیچ بحثی در مورد این
مس��ئله وجود ن��دارد که نوش��یدن آن میتواند

ب��دن را هیدراته کند و مقدار
پتاس��یم غافلگیرکنندهای را
تأمین کن��د .پتاس��یم نقش
مهمی در حفظ ضربان قلب و
تنظیم فشار خون دارد.
 -۵شکالت داغ

چه کس��ی فکرش را میکرد
دسر بتواند مغذی باشد؟ همه
ما در مورد فواید سالمتی کاکائو شنیده ایم ،اما
نوش��یدنی آن غنی از آنتیاکس��یدان است که
درهنگام مخلوط کردن با شیر ،که دارای کلسیم
باالیی اس��ت و معموالً با ویتامین  Dغنی شده
است ،حتی بیشتر از آنچه فکر کنید مفید است!
 -۶آب پرتقال

آب پرتق��ال منب��ع عال��ی ویتامین  Cاس��ت و
همچنی��ن یک آنتیاکس��یدان قوی اس��ت که
ممکن اس��ت در برابر ان��واع بیماریها از جمله
آب مرواری��د و س��رطان ریه از ش��ما محافظت
م��ی کند .ویتامین  Cممکن اس��ت از آس��یب
اکسیداتیو سلولهای سرطانی جلوگیری کند و
عملکرد س��لولهای ایمنی بدن را بهبود بخشد
و بدن ش��ما را قادر می س��ازد تا با عفونتها به

هدف ق��رار میدهد podoplanin .معموال در
بس��یاری از سلولهای بدن انسان وجود دارد اما
در سلولهای سرطانی فراوان است.این پژوهش
نشان داد که  ،podoplaninبه صورت گسترده
در پوشش س��لولهای ﻣﺰوﺗﻠﻴﻮﻣﺎی ﺑﺪﺧﻴﻢ ﭘﻠﻮر
بیان میشود .پژوهشگران دریافتند که ،NZ-1
به خوبی با آیآر ۷۰۰ادغام میش��ود و ترکیب
آنه��ا نیز ب��ه طور خ��اص ب��ه podoplanin
موجود در سلولها متصل میشود .هنگامی که
سلولهای سرطانی در آزمایشگاه با این ترکیب
جدید ادغام ش��دند و در معرض پرتو فروس��رخ
نزدیک قرار گرفتند ،به س��رعت متورم شدند و
سپس ترکیدند.ساتو و همکارانش تاکید کردند
که برای یافتن درمان مناس��بی که س��لولهای
س��الم بدن را از بی��ن نبرد ،بای��د پژوهشهای
بیشتری صورت بگیرند.
شکل مؤثرتری مبارزه کند .همچین منبع خوبی
از فوالت اس��ت که از عی��ب لولههای عصبی در
جنی��ن محافظت میکند .برای داش��تن مزیت
حفاظت از اس��تخوان ،مقداری آب پرتقال غنی
شده با کلسیم را امتحان کنید.

 -۷چای نعنا

نعن��ا ض��د گرفتگی اس��ت ،بنابراین م��ی تواند
ماهیچهه��ا را ش��ل کند ،که ب��ا گرفتگی و درد
مبارزه میکنند .همچنین با تقویت حرکت غذا
از طریق دس��تگاه گوارش ب��ه هضم غذا کمک
میکند.
 -۸شیر سویا

شیر س��ویا حاوی فیبر محلول و پروتئین سویا
است که باعث کاهش س��طح کلسترول LDL
(بد) و تری گلیسیریدها میشود و خطر بیماری
قلبی عروقی را کاهش میدهد .اگر به جای شیر
گاو آن را مینوشید ،ش��یر سویای غنی شده با
کلسیم و ویتامینهای  Aو  Dرا انتخاب کنید.
یک مکعب :س��ویا حاوی فیتواستروژنها است
که ممکن است با افزایش خطر ابتال به سرطان
پستان در ارتباط باشد .اگر سابقه خانوادگی این
بیماری را دارید یا خودتان آن را تجربه کردهاید،
با پزش��ک خود در مورد این ماده س��الم گفتگو
کنید تا ضرری متوجه شما نباشد.

