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زندگی

افزایش بیماری سندرم «قلب شکسته» در دوران کرونا

تحقیقات جدید نشان می دهد که کاردیومیوپاتی یا همان سندرم قلب شکسته یک بیماری
موقت قلبی است که اغلب توسط اوضاع استرسزا و احساسات شدید بروز میکند؛ در دوران
همهگیری ویروس کرونا افزایش یافته است.به گزارش ایرنا ،این تحقیقات نشان داد که سندرم
قلب شکس�ته افزایش قابل توجهی به میزان  ۷.۸درصد در دوران نخستین اوج همه گیری
کرونا داشته اند .این افزایش قبل از دوران همه گیری افزایشی بین  ۱.۵تا  ۱.۸درصد داشت.

یادداشت

راهکارهایی برای جلوگیری
از بروز مشکالت گوارشی
دکتر حمیده اخیانی
پزشک عموم یو متخصص تغذیه

دس��تگاه گ��وارش متش��کل از مجموعهای
از اعضا اس��ت که در یک مس��یر طوالنی به
هم مرتبط ش��دهاند .این مسیر که از دهان
آغاز و به مقعد ختم میش��ود ش��امل مری،
معده ،روده کوچک و روده بزرگ اس��ت .به
ع�لاوه اعضای دیگر چ��ون کبد و لوزالمعده
نیز به این مسیر ملحق میشوند و ترشحات
خ��ود را برای کمک به هضم غذا به این لوله
گوارش��ی نس��بتا طوالنی میریزند .ساالنه
میلیونه��ا نف��ر در سرتاس��ر جه��ان دچار
مشکالت گوارشی میش��وند .معموال بعد از
چهل سالگی مشکالت گوارشی افزایش پیدا
میکنند ،چون دس��تگاه گوارش با گذر عمر
تغیی��ر ک��رده و به نوعی پیر میش��ود .الزم
به ذکر اس��ت که هر م��اده غذایی که میل
می کنید ،میتواند برایتان دردسرس��از شود
بدین خاطر باید برخی نکات را رعایت شود تا
دچار بیماری های گوارش��ی نشوید از قبیل
اینکه برای کاهش بروز مش��کالت گوارشی
افراد باید به خوردن وعدههای غذایی منظم
در س��اعات معین عادت نمایند زیرا نظم در
کار دستگاه گوارش باعث پیشگیری از بروز
س��وءهاضمه و کاهش مصرف مواد غذایی و
پیشگیری از ناهنجاریهای متابولیک مانند
دیابت میش��ود .اف��راد برای پیش��گیری از
بروز ریفالکس معده به مری (برگش��ت مواد
غذای��ی از معده به مری) نی��ز باید بالفاصله
بعد ازصرف نهار یا ش��ام نخوابند و دراز هم
نکش��ند  .جهت پیشگیری از بروز مشکالت
دس��تگاه گ��وارش اف��راد نبای��د گرس��نگی
طوالنیمدتراتجربهکنندزیراباعثبروزاشتهاو
ول��ع کاذب و در نتیجه مصرف بیش��تر مواد
غذایی میشود .اس��ترس نیز یکی از عوامل
موثر در س��وءهاضمه اس��ت  ،همچنین در
محیط پر استرس،س��رعت و مقدار خوردن
افزایش مییابد لذا به افراد توصیه میشود
چنانچه استرس دارید ابتدا دوش آب سرد را
برای کاهش استرس امتحان کنید و سپس
غذا را در محیطی کم تنش میل کنید .افراد
برای جلوگیری از ب��روز درد ،نفخ و پیچش
رودهه��ا نیز باید غ��ذا را آرام می��ل نمایند
بدین خاطر به افراد پیش��نهاد میش��ود به
قان��ون 20دقیقه (خوردن وعده غذای اصلی
باید 20دقیقه طول بکشد) توجه کنند زیرا
٢٠دقیقه پس از ش��روع غذا ،مرکز س��یری
مغز ،فرمان سیری صادر کرده و به احساس
رضایت روانی ناشی ازسیری خواهیم رسید.
می��ل ک��ردن غذاهای چ��رب ،تند ،ش��ور،
پرادویه و ترشیها نیز از جمله عوامل زمینه
س��از بروز مشکالت دستگاه گوارش است و
مصرف مکرر آنها را برای معده مضر اس��ت.
خوردن فس��ت فود و نوشابههای گازدار نیز
برای سالمتی دس��تگاه گوارش بسیار مضر
اس��ت لذا باید دفعات مصرف را در حد توان
کاهش داد زیرا مصرف آنها به دلیل فیبر کم
باعث یبوس��ت،کبد چرب و چاقی میشود و
چاقی نیز زمینه ساز بروز ریفالکس معده به
مری و سایر مشکالت گوارشی است .مصرف
نوشیدنیهای گازدار نیز موجب بروز بیماری
ریفالک��س (برگش��ت مواد غذای��ی از معده
به مری) ش��ده و هم اتساع معده و افزایش
ترش��ح اسید معده که خود زمینه ساز ایجاد
خ��راش و زخ��م در دی��واره معده اس��ت را
در پی خواهد داشت .
جهت پیش��گیری از بروز ایجاد نفخ در روده
نیز باید حبوبات را قبل از پختن ،چند ساعت
در آب سرد خیس کرده و آب و سایر مایعات
را حین صرف غذا نخورید زیرا بهترین زمان
برای میل کرده آنها یک س��اعت قبل یا یک
س��اعت پس از غذاخوردن است بدین خاطر
که خ��وردن مایعات حین غ��ذا ،باعث رقیق
شدن آنزیمهای گوارشی و در نتیجه اختالل
در کار دس��تگاه گوارش میشود.استفاده از
غذاهایی که با روغن زیاد سرخ شده نیز برای
دستگاه گوارش مضر اس��ت زیرا روغن زیاد
هم باعث تاخیر در هضم غذا میش��ود و هم
باعث چاقی و مشکالت گوارشی متعاقب آن
خواهد ش��د .مصرف فیبره��ا و الیاف گیاهی
هم برای س�لامت دس��تگاه مفید است زیرا
به تقوی��ت معده منجر ش��ده و باعث بهبود
حرک��ت روده ب��زرگ و کم ش��دن احتمال
س��رطان روده ب��زرگ خواهد شد.کش��یدن
س��یگار هم به طور کلی ب��رای تمام اعضاء
بدن ض��رر دارد  ،برای دس��تگاه گوارش نیز
موج��ب ب��روز درد معده را افزایش ش��ده و
باعث بروز ریفالکس (برگشت مواد غذایی از
معده به مری) گردیده واحتمال تخریب دفاع
مخاطی معده و ابتال به سرطانهای دستگاه
گ��وارش را افزای��ش خواه��د داد و در آخر
به افراد توصیه می ش��ود که برای س�لامت
دس��تگاه گ��وارش ورزش و نرم��ش را هیچ
روزی فرام��وش نکنند زیرا اگ��ر پنج دقیقه
هم باش��د برای افزایش تح��رک روده بزرگ
مفید است.

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

یافته

تاثیرشیرخامدرباکتریهای
مقاومبهآنتیبیوتیک

یک مطالعه جدید نشان می دهد که گذاشتن
شیر خام در دمای محیط می تواند ژن های
ضدمیکروب��ی آن را آزاد کند.به گزارش مهر،
به گفته محققان باکتریهای دارای ژنهای
مقاوم به آنت��ی میک��روب میتوانند موجب
انتقال آنها به سایر باکتریها شده و در نتیجه
مقاومت باکتریایی را گس��ترش دهند«.جین
ش��ین لیو» ،سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این
ب��اره میگوید« :اگر میخواهید ش��یر خام و
پاستوریزه نشده بنوشید آن را در یخچال نگه
داری��د تا خطر گس��ترش باکتریهای دارای
ژنهای مق��اوم به آنتی بیوتی��ک به حداقل
برسد».
بس��یاری از افراد معتقدند شیرخام به دلیل
داش��تن پروبیوتی��ک ها س��المتر هس��تند
ام��ا محققان ب��ه این نتیجه نرس��یده اند.لیو
در ادام��ه میافزای��د« :م��ا به وج��ود مقادیر
زی��اد باکتریه��ای مفی��د در نمونهه��ای
ش��یرخام دس��ت نیافتیم و اگر ش��یرخام در
دم��ای محیط نگهداری ش��ود در مقایس��ه
ب��ا ش��یر پاس��توریزه ش��ده دارای ژنهای
مق��اوم آنت��ی میکروبی به مراتب بیش��تری
اس��ت».باکتریهای ح��اوی ژنه��ای مقاوم
ب��ه آنت��ی میک��روب میتوانن��د تبدیل به
س��وپرباگ ها شوند که بس��یار برای سالمت
خطرناک هستند.

تازهها

شیر مادر ،باکتری خوب را
به روده نوزاد میرساند

پژوهشگران در بررسی خود دریافتند که شیر
مادر میتوان��د باکتریهای خ��وب را به روده
نوزاد انتقال دهد.به گزارش ایسنا  ،این پژوهش
نشان میدهد که باکتریهای "استرپتوکوک"
و "ویلون�لا" میتوانند از ش��یر م��ادر به روده
ن��وزاد انتقال یابند.دکتر "اس��توارت تروی" ،از
پژوهشگران این پروژه گفت :پژوهش ما نشان
میدهد که شیر مادر ،کنترلکننده اصلی رشد
میکروبیوتای روده نوزاد اس��ت .ما دریافتیم که
ش��یر مادر ،ارتباطی قوی با میکروبیوتای روده
دارد و باکتریهای شیر مادر ،میکروبیوم روده
نوزاد را ش��کل میدهند.به گفته پژوهشگران،
این نخستین پژوهش��ی است که ارتباط میان
ش��یر مادر ،باکتریهای شیر و ترکیبات آن را
با میکروبیوتای روده نوزاد در یک سال نخست
زندگی او مورد بررسی قرار میدهد.پژوهشگران
در ای��ن پ��روژه ،میکروبیوم مدفوع ن��وزادان و
میکروبیوم شیر مادر آنها را با استفاده از روشی
موس��وم ب��ه "  "16 S rRNAمورد بررس��ی
ق��رار دادند که معموال از آن برای شناس��ایی،
طبقهبندی و تعیین فراوانی میکروبها استفاده
میش��ود .یافتهه��ای این پژوهش نش��ان داد
که ش��یر مادر ،ارتباطی قوی با س�لامت نوزاد
دارد".ب��رت فینلی" ،از پژوهش��گران این پروژه
گفت :پژوهش ما نشان میدهد که اگرچه شیر
مادر و روده نوزاد ،میکروبیوتای مجزایی دارند
ی نیز وجود دارند که مشترک
اما تعدادی باکتر 
هستند و در شیر مادر ،به وفور یافت میشوند.
وی افزود :نتایج این پژوهش نش��ان میدهند
که ش��یر مادر در انتقال باکتری به روده نوزاد
و محافظت از آن نقش دارد.

هشدار

تشخیصزودهنگام
زوال عقل با نشانگر زیستی

محققان موفق به شناس��ایی نش��انگری شدند
ک��ه قادر به تش��خیص زودهن��گام زوال عقل،
پیش��گیری از آن و توس��عه روشهای درمانی
موثر اس��ت.به گ��زارش ایرنا ،در ای��ن مطالعه
یک نشانگر زیس��تی به نام"  "ADMAمورد
بررسی قرار گرفت که در خون وجود دارد .این
نشانگر معموال برای شناسایی بیماریهای قلبی
عروقی و تصلب ش��رایین بهکار میرود.در این
مطالعه ،در سال  ۱۹۳۶میالدی داوطلبانی که
 ۱۱سال سن داشتند ،تحت آزمایشهای هوش
و ش��ناختی قرار گرفتند که پیشبینی کننده
هوش و س�لامت ذهنی آنان در پیری بود .در
طی این س��الها ناهنجاریهای مغزی و تمام
عوامل مورد بررسی قرار گرفت .در سال ۲۰۰۰
می�لادی س��طح" " ADMAدر خ��ون این
داوطلبان اندازهگیری شد که حاکی از کاهش
عملکرد شناختی مغز بود .محققان معتقدند با
اندازهگیری این نشانگر و توجه به تغییرات آن و
دستیابی به روشهای درمانی برای کاهش این
نش��انگر میتوان عالوه بر تشخیص زودهنگام
زوال عقل ،موفقیت روشهای درمانی را ارزیابی
کرد.آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است که
حافظ��ه ،افکار ،مهارته��ای کالمی و قضاوت،
درک مطلب و به طور کلی عملکرد ش��ناختی
بیم��ار را تحت تاثیر ق��رار میده��د .یکی از
مهمترین دالیل بروز آلزایمر ،تجمع پالکهای
پروتئین آمیلوئید در مغز اس��ت .آمیلویید یک
اصطالح عمومی برای پروتئینهایی اس��ت که
به طور طبیع��ی در بدن به وجود میآیند .در
مغز افراد سالم ،این پروتئین نابود میشود؛ ولی
در مغز افراد مبتال به آلزایمر ،تجمع مییابد.

پژوهش��گران با تحلیل توالی آر.ان.ای بی��ش از  ۵۹هزار
سلول در خون بیماران توانستند به بررسی دقیق واکنش
ایمنی بیماران نسبت به کووید ۱۹-بپردازند .به گزارش ایسنا
نتایج این بررس��ی نش��ان میدهد ک��ه تنظیم پروتئین
موس��وم به "اینترفرون نوع "۱در بیماران مبتال به کووید ۱۹ -بیشتر
است .پژوهشگران معموال این پروتئین را برای ارزیابی وضع بیمارانی
مورد بررس��ی قرار میدهند که به خاطر ابتال به آنفلوآنزای ش��دید
بستری ش��دهاند.یافتههای این پژوهش جدید حاکی از این هستند

پروتئینهایی که  به درمان کووید ۱۹-کمک  میکنند

ک��ه درمانه��ای ضدالتهاب��ی کووید ۱۹-بای��د روی
مسیر سیگنالدهی اینترفرون نوع  ۱متمرکز شوند و
مولکولهایالتهابیمانندمولکولپروتئین"فاکتورنکروز
توموری آلفا" را هدف قرار دهند که در بروز کووید۱۹-
نقش دارند".سئونگ سئوک لی" ،از پژوهشگران  ،توالی آر.ان.ای را در
سلولهای خون بیماران مورد بررسی قرار دادند .هشت نفر از بیماران،
به کووید ۱۹-مالیم یا شدید و پنج نفر به آنفلوآنزای شدید مبتال بودند.
پژوهشگراندریافتندکهواکنشالتهابیمولکولپروتئینفاکتورنکروز

توموری آلفا در همه بیماران مبتال به کووید ۱۹-باالست اما بیماران
مبتال به کووید ۱۹-شدید ،واکنش بیشتری در مسیر سیگنالدهی
اینترفرون نوع  ۱دارند .در مقابل ،بیان ژنهای مرتبط با اینترفرون نوع
 ۱در بیماران مبتال به آنفلوآنزای ش��دید ،بیشتر بود اما این بیماران،
واکنشهایی مانند واکنشهای بیماران مبتال به کووید ۱۹ -را تجربه
نکردند.نتای��ج این پژوهش ،اهمیت زمان بیان اینترفرون نوع  ۱را در
تشخیص پیامدهای ابتال به کروناویروس نشان میدهد و امکان ارائه
یک راهبرد درمانی را برای بیماری کووید ۱۹-فراهم میکند.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص پوست و مو بررسی کرد

چگونه از پوست خود در برابر آفتاب محافظت کنیم؟

آفتاب یزد -گروه زندگی  :پوس��ت مهمترین عضو بدن است که
در س��طح وسیعی با محیط خارج در ارتباط است .عادت های ساده
مراقبت از پوس��ت ،به ش��ما کمک خواهد کرد تا از پوس��ت خود را
محافظ��ت کنید .نیازهای مراقبت از پوس��ت در طول ماههای گرم،
نس��بت به روتین مراقبت از پوست شما در زمستان متفاوت است.
قرارگیری در معرض اش��ع ه  UVخورشید در تابستان برای پوست
بس��یارمضر است اما خوش��بختانه با راه های آسان میتواند کمک
کند تا در طول تابستان پوستتان همچنان دوستداشتنی بماند .با
توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر داریوش دائر،
متخصص پوست و مو گفت و گو کرده است.
وی در اینباره می گوید  :تأثیرات سوئی که نور آفتاب روی پوستتان
میگ��ذارد ،حتی با هزینههای زی��اد و درمانهای مختلف در آینده
قابل جبران نیس��تند و با در معرض قرار گرفتن اش��عه ماورابنفش
بدون اینکه خود بخواهید پوستتان را سالها پیرتر کردهاید.
دکتر دائر خاطرنش��ان کرد :آفتاب به شکل مس��تقیم به فیبرهای
پوست ضربه میزند که نتیجه آن از بین رفتن جوانی و نرمی پوست
است .ظاهر شدن چروکهای زودرس ،کک ومک ،لکههای پوستی
و مهمتر از همه س��رطان پوست نتیجه پوستی برنزه است که تنها
برای چند هفته دوام دارد.
این متخصص پوست و مو بیان کرد  :اگر پوستی روشن با چشمهایی
آبی یا س��بز دارید و موهایتان قرمز اس��ت  ،بیشتر در خطر ابتالی
به بیماریهای پوس��تی قرار دارید  ،زیرا مالنین پوس��تتان از حالت
معمول��ی کمت��ر و بنابراین آس��یبپذیرتر اس��ت و اگر ت��ا قبل از
 ۱۵سالگی چند بار و به مدت طوالنی در معرض آفتاب قرار گرفته
باشید ،این خطرها در آینده بیشتر شما را تهدید میکنند.
وی اظهار کرد  :با وجود هشدارهای متخصصان پوست در سالهای
اخیر ،اس��تخرهای روباز و س��النهای برنزه کننده هر سال شلوغ و
ش��لوغتر میش��وند .ممکن اس��ت صاحبان س��الن های مخصوص
برنزه شدن یا همان سوالریوم ادعا کنند که تنها شکل صحیح تغییر
دادن رنگ پوست ،استفاده از این دستگاه ها است؛ ولی مطمئناً این
ادعا درست نیست.
دکتر دائر افزود  :دستگاه های برنزه کننده حتی نسبت به نور آفتاب
یک بعد از ظهر تابس��تانی نیز اش��عه ماورا بنفش بیش��تری دارند و
امکان ابتالی به س��رطان پوست را دو برابر میکنند لذا توصیه می
شود به سالمتی پوستتان اهمیت بدهید و برای برنزه شدن وسوسه
نشوید زیرا امکان بازگشت پوست به وضعیت سالم و قبل از درمان
بس��یار کم اس��ت .با این حال ،هیچ وقت برای کنترل آسیبها دیر
نیس��ت ،باز هم توصیه میکنیم که تا میتوانی��د از قرار گرفتن در
معرض اشعه ماورابنفش خودداری کنید.
ای��ن متخصص پوس��ت وموعنوان ک��رد  :برای پیش��گیری از تاثیر
نورآفتاب بر روی پوس��ت ،استفاده از کرم ضد آفتاب مفید است لذا
توصیه می ش��ود که از کرم ضدآفتابی اس��تفاده کنید که به راحتی
بتوانید آن را به تمام س��طح پوس��تتان برس��انید و دقت کنید این

> ک��رم ضدآفتاب را حداقل  ۲۰دقیقه قبل از آن که
در معرض آفتاب قرار بگیرید به بدن تان بزنید .جذب
کرم مدتی طول میکش��د و اگر بالفاصله قبل از قرار
گرفت��ن در معرض آفتاب  ،ضدآفتاب بزنید از مزایای
آن به��رهای نمیبرید .حجم کرمی که به کار میبرید
نیز نباید زیاد یا کم باش��د و باید آن را هر نیمساعت
یک بار تجدید کنید
>در حالی که پوس��ت لبها به نور خورشید حساس
هس��تند و همچنین سرطان پوس��تی که از ناحیه لبها
شروع میشود ،سرعت انتشار و خطر بسیار باالیی دارد.
اس��تفاده از ماس��ک لبی ک��ه دارای"  "SPFباالی ۱۵
باش��د ،به ش��ما کمک میکند تا لبهایتان را در طول
زم��ان از آس��یبها و چین و چ��روک در اثر باال رفتن
سن حفظ کنید
محصول بتواند هر دو اش��عه" "UVAو "" UVBرا بازتاب دهد  .از
محصوالت با " " SPFباالی  ۱۵استفاده کنید.
وی ادام��ه داد  :کرم ضدآفتاب را حداق��ل  ۲۰دقیقه قبل از آن که
در مع��رض آفتاب قرار بگیرید ب��ه بدن تان بزنید .جذب کرم مدتی
طول میکشد و اگر بالفاصله قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب ،
ضدآفتاب بزنی��د از مزایای آن بهرهای نمیبرید .حجم کرمی که به
کار میبرید نیز نباید زیاد یا کم باشد و باید آن را هر نیمساعت یک
بار تجدید کنید.
وی توصیه کرد  :هنگام ش��نا از کرمهای ضدآب استفاده کنید زیرا
اشعه ماورابنفش به زیر آب نیز نفوذ میکند؛ بنابراین برای مراقبت
از پوستتان هنگام شنا نیز از" " SPFباال استفاده کنید.
دکتر دائر مطرح کرد  :یک س��وم تمامی انواع س��رطان پوس��ت از
باالی گردن ش��روع میشود .استفاده از کالههای بزرگ و لبهدار که
سر و گردن را پوشش میدهند  ،احتمال ابتال به سرطان پوست را تا
 ۱۰درصد کاهش می دهد.
این متخصص پوس��ت ومو ابراز داشت  :نور خورشید و تغییرات آب

گفت وگو را جایگزین قهر در خانه کنیم

یک روانشناس بالینی گفت :برای زدودن غبار
از رواب��ط خانوادگی ،اعضای خان��واده باید در
موضوعات مختلف ،نقاط قوت و رفتار پسندیده
و تشکر و قدردانی از خوبی ها با یکدیگر گفت
وگو کنیم .به گ��زارش ایرنا ،زینب صائمی پور
گف��ت :همس��رانی که مدام قهر و آش��تی می
کنند ،با ی��ادآوری خاطرات خوب مش��ترک ،لحظات صمیمیت
و پرتفاه��م ،عالیق و رویاهای مش��ترک ،احساس��ات عاش��قانه،
م��ی توانند باعث ارتق��ای کیفی رابطه میان یکدیگر ش��ده و از
طرف��ی قهر ،تنها عامل مخرب یک رابطه صمیمانه و مانعی برای
گفت وگوی سالم است.
این روان درمانگر تصریح کرد :قهر کردن بیشتر رفتاری کودکانه
و مخت��ص افراد غیر بالغ اس��ت به نحوی که می ت��وان آن را به
عن��وان یک رفتار دفاعی یا رفت��ار آزار دهنده طرف مقابل تلقی
کرد.صائمی پور اظهار داش��ت :برای اینک��ه بتوان جایگاه و تاثیر
گف��ت وگ��و را بطور دقیق تر بررس��ی کرد کافی اس��ت به رفتار
بچه ها پس از قهر و آش��تی توجه ک��رد .کودکان گاهی پس از
قهرهای شدید با دوستان پس از چند دقیقه یا چند ساعت آشتی
می کنند و دوباره بازی پرنشاط خود را از سرمی گیرند ،گویی به
ب��ی اهمیتی قهر پی می برند اما خیلی از بزرگتر ها همچنان در
رفت��ار کودکانه خود باقی مانده اند .وی با بیان اینکه البته برخی
مواقع ناراحت ش��دن و به اصطالح سرس��نگین شدن بد نیست،

حتی می تواند در ش��رایطی به عنوان راهی و
نش��انه ای برای آگاه کردن رفتار اشتباه طرف
مقابل موثر باش��د ،افزود :ای��ن روش با هدف
تذکر و آگاهی بخش��ی می تواند راه گشا باشد
اما فقط در برخی ش��رایط و نه برای همیش��ه
و طوالن��ی م��دت و نباید از ب��اب گفت وگوی
س��ازنده غافل ش��د.وی گفت :وقتی ش��خص در موضع قهر قرار
م��ی گیرد در واقع بیش از همه خ��ود را در معرض پیامد منفی
این عمل قرار می دهد .وقتی قهر اتفاق می افتد ،نشان می دهد
که فش��ار زیادی روی فرد اس��ت ،او در حال تجربه تهدید است
و ب��ا قهر ،انرژی روانی زیادی را از دس��ت م��ی دهد و در نتیجه
به دنبال یافتن راهی برای گفت وگو و آش��تی اس��ت.صائمی پور
تصریح کرد :اصرار بر قهر کردن و اس��تمرار آن به مدت طوالنی
به مرور موجب س��ردی در روابط می ش��ود و از طرفی معموال با
قهر کردن مش��کل حل نمی شود زیرا طرفین بعد از مدت زمانی
س��عی می کنند دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار کنند اما مشکل
به جای خود باقیس��ت و دوباره در یک موقعیت تنش زا خود را
نش��ان می دهد .وی اف��زود :با گفت وگو و مذاک��ره در موقعیت
زمانی مناس��ب ،مش��کل را باید رفع کرد و در صورتی که از این
طریق مشکل رفع نشد ،الزم است که با کمک از مشاور متخصص
این رفتار غیر عادی را حل و از آس��یب بیش��تر ب��ه روابط خود
جلوگیری کرد.

عالئم و عوارض مصرف ناکافی سبزیجات

سبزیجات خواص بیشماری برای سالمتی دارند
چرا که سرش��ار از ویتامینها ،مواد معدنی ،آنتی
اکس��یدانها و فیبر خوراکی هستند.به گزارش
ایسنا ،مصرف این گونه از مواد غذایی در عملکرد
صحیح اندامها و ارگانهای بدن و پیشگیری از
ابتال به بیماریهای مزمن مفید و موثر است.این
نوع از خوراکیها عالوه بر تامین آنتی اکسیدانها
بهترین منبع تامین فیبر مورد نیاز بدن هستند
ک��ه به هضم غ��ذا کمک میکند.خ��ودداری از
مصرف کافی سبزیجات با تاثیرات منفی طوالنی
مدت برای سالمتی همراه است.سایت مدیکال
دیلی در مطلبی تازه به عالئمی اش��اره کرده که
وجود آنها میتواند نش��انه ع��دم مصرف کافی
سبزیجات و اثرات نامطلوب آن بر بدن باشد:
احس��اس ناخوشی :س��بزیجات منبع مهمی از
ویتامین ها و مواد معدنی متعدد هستند که بدن
برای داشتن عملکرد مناس��ب به آنها نیاز دارد.
خودداری از مصرف کافی س��بزیجات و تمرکز
بر مصرف خوراکی های سرش��ار از مواد غذایی
فرآوری شده و حاوی کربوهیدرات باال میتواند
به احس��اس خستگی ،از دس��ت دادن حافظه و
نوس��انات خلق و خو منجر ش��ود .عالوه بر این،
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در سبزیجات
نق��ش مهمی در تنظیم خلق و خو دارند .برخی

مطالعات حاکی از آن است که بین رژیم غذایی و
خلق و خو ارتباط وجود دارد و رژیم های غذایی
حاوی میزان کمی از میوه ها و سبزیجات خطر
ابتال به افسردگی را افزایش میدهند.
احس��اس گرس��نگی :مص��رف می��زان کافی از
سبزیجات کمک می کند تا فرد برای مدت زمان
بیشتری احس��اس سیری داش��ته باشد و بدن
ان��رژی مورد نیاز خ��ود را حفظ کند .همچنین
خ��ودداری از مص��رف کافی س��بزیجات باعث
میشود فرد میل بیشتری به مصرف مواد غذایی
ناسالم داش��ته باشد .آسیب دیدن بافت پوست:
سبزیجات سرش��ار از آنتی اکسیدانها هستند و
از بدن در برابر رادیکالهای آزاد که ممکن است
به بافت پوست آسیب برساند ،حفاظت میکنند.
گرفتگی عضالت :عضالت ب��رای رفع انقباض و
گرفتگی به پتاسیم کافی نیاز دارند و وجود سطح
پایین��ی از این ماده معدن��ی در خون ،گرفتگی
عضالت را به همراه دارد .میوه ها و س��بزیجات
بهترین منابع پتاسیم هس��تند .عالوه بر سیب
زمینی ،اسفناج و سایر س��بزیجات دارای برگ
تیره از بهترین منابع گیاهی حاوی پتاس��یم به
حساب می آیند.یبوست :مصرف میزان کافی از
فیبر خوراکی کمک می کند تا مواد زائد سریعتر
از رودهها تخلیه شوند.

و هوا پوست لب را خشک میکند ولی ما کمترین اهمیت را به آن
میدهیم .در حالی که پوست لبها به نور خورشید حساس هستند
و همچنین سرطان پوستی که از ناحیه لبها شروع میشود ،سرعت
انتش��ار و خطر بس��یار باالیی دارد .استفاده از ماسک لبی که دارای
"  "SPFباالی  ۱۵باشد ،به شما کمک میکند تا لبهایتان را در طول
زمان از آسیبها و چین و چروک در اثر باال رفتن سن حفظ کنید.
وی مطرح کرد  :بر اس��اس آمار جهان��ی ۲۷ ،درصد از جمعیت هر
کش��ور از عینک آفتاب��ی به طور مرتب اس��تفاده نمیکنند .این در
حالی اس��ت که اش��عه ماورابنفش به اجزای درونی چشم به راحتی
نفود میکند و مشکالت بینایی از قبیل سرطان چشم و آب مروارید
ایجاد میکند لذا توصیه می ش��ود که هن��گام خرید عینک آفتابی
توجه کنید که اش��عههای  UVAو  UVBرا دفع کند و آن قدر
بزرگ باش��د که تمام دور چش��م را بگیرد .امروزه بس��یاری از افراد
عملهای لیزیک اصالح کننده نمره چشم انجام میدهند .پزشکان
به این اش��خاص توصیه میکنند بیشتر از دیگران از عینک آفتابی
استفاده کنند.
دکتر دائرتوصیه کرد :اگربا وجود تمام مضرات به برنزه کردن تمایل
دارید  ،باید بیشتر از دیگران به دکتر پوست مراجعه کنید زیرا وی
میتواند لکهها ،خالها و کک و مک پوستتان را جهت ایجاد سرطان
زودرس معاینه کند و پیش از آن که خیلی دیر شده باشد ،اقدامات
درمانی الزم را توصیه کند.
این متخصص پوس��ت ومو تاکید کرد  :حداق��ل یک بار در هفته و
آینهای را به دس��ت بگیرید و به دقت پوست جاهای مختلف بدنتان
را بررسی کنید زیرا ایجاد هر نوع لکه ،خال و آسیب دیدگی جدی
برای ش��ما که با برنزه کردن با پوستتان نامهربان بودهاید ،بیشتر از
دیگران هشدار دهنده است.
وی افزود  :چنانچه پوست قسمتی از بدنتان تیره شد و بعد از چند
هفت��ه از برنزه ش��دن از بین نرفت بالفاصله ب��رای چکاپ به دکتر
پوس��ت مراجعه کنید و نیز قرمز یا صورتی ش��دن پوست ،خارش،
خونریزی و حساس��یت باالی پوس��ت به صورتی که حتی با دست
زدن نیز درد بگیرد ،ازجمله عالئمی است که باید جدی بگیرید.
دکت��ر دائربیان کرد :هر نوع دارویی که اس��تفاده میکنید میتواند
پوستتان را نسبت به آفتاب حساستر کند .خانواده ی تتراسیکلین،
برخی انواع دیگر از آنتی بیوتیک ها ،قرصهای ناپروکس��ن سدیم،
داروه��ای ضدافس��ردگی و داروهایی که برای فش��ار ب��االی خون،
مش��کالت قلبی و دیاب��ت خورده می ش��وند ،میتوانند در مواجهه
طوالنی با آفتاب به تغییرات شیمیایی ناخواستهای منجر شوند.
ای��ن متخصص درپایان گفت  :قبل از برنزه ش��دن با پزش��کتان در
م��ورد داروهای��ی که مص��رف میکنید مش��ورت کنی��د .بعضی از
ای��ن داروه��ا میتوانند پوس��ت را در الیههای زیرین ب��ه طور قابل
توجه��ی بس��وزانند .الیههای زیرین پوس��ت را با چش��م نمیتوان
دی��د و آنه��ا ب��ا م��رور زمان و ب��اال رفتن س��ن مش��کالت خود را
نمایان میکنند

فواید رژیم غذایی کم چرب
برای مبتالیان به کولیت روده

مطالعه جدید نش��ان می دهد رژیم غذایی کم چرب و پرفیبر
موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به کولیت روده می
ش��ود.به گزارش مهر ،در این مطالعه ۱۷ ،فرد مبتال به کولیت
روده مورد بررسی قرار گرفتند.
کولی��ت ،بیم��اری الته��اب روده اس��ت که میتوان��د موجب
اس��هال خون��ی ،گرفتگیه��ای ش��کمی و درد ش��ود .ی��ک
گروه ب��ا رژیم غذایی پرفیب��ر مملو از میوه و س��بزیجات که
 ۱۰درصد کالری آن از چربی بود ،تغذیه ش��دند.گروه دیگر،
دارای رژیم غذایی با میوه و س��بزیجات و فیبر بیش��تر بودند
و ح��دود  ۳۵ت��ا  ۴۰درص��د کالری ش��ان از چربی بدس��ت
میآمد.
گروهه��ا به مدت یک ماه از رژیم غذای��ی پیروی میکردند و
در ماه دیگر ،رژیم غذایی ش��ان را تغییر میدادند.دکتر «ماریا
ابرو» ،سرپرس��ت تیم تحقیق از دانش��گاه میامی ،در این باره
میگوی��د« :نتایج مطالع��ه جالب بود و نش��ان داد که چقدر
رژیم غذایی در بهبود وضعیت بیماران تاثیر داش��ت».محققان
دریافتن��د اف��راد دارای رژیم غذایی کم چ��رب دارای التهاب
کمتر و نش��انههای بهبود در عدم تعادل باکتریایی در دستگاه
گوارش ش��ان بودند.به گفته محققان ،رژی��م غذایی پرفیبر و
کم چرب برای س��ایر ان��واع بیماریهای الته��اب روده نظیر
بیماری کرون هم مفید است.

تاثیر واکسن سل  برمرگ های ناشی از کووید ۱۹

محققان معتقدند واکس��ن
"ب ث ژ" دارای توانای��ی
محافظ��ت کوتاه م��دت در
مقابله با بیم��اری کووید۱۹
ش��دید ،حداق��ل ب��رای
کادر درم��ان ی��ا بیم��اران
پرخط��ر ،اس��ت.به گ��زارش مه��ر ،محقق��ان
بثژ" ،واکس��ن س��لی که معموالً
دریافتند " 
به کودکان در کش��ورهای با ن��رخ باال عفونت
س��ل داده می ش��ود ،نقش مهمی در کاهش
نرخ مرگ و میر ناش��ی از بیم��اری کووید ۱۹
دارد.
«لوئیز اس��کوبار» ،سرپرس��ت تی��م تحقیق ،
در ای��ن باره م��ی گوی��د« :در تحقی��ق اولیه
ما مش��خص ش��د در کش��ورهای با ن��رخ باال
بثژ ،نرخ مرگ و میر ناش��ی
واکسیناس��یون 
از کووی��د  ۱۹ب��ه مرات��ب کمت��ر ب��ود ».تیم
تحقی��ق در این مطالع��ه ،داده های مربوط به
مرگ و میر ناش��ی از کروناویورس را در جهان
جمع آوری کردند.
ب��ا بررس��ی تم��ام متغیرها مش��خص ش��د
کش��ورهای دارای ن��رخ باالتر واکسیناس��یون
بثژ با نرخ کمتر مرگ و میر ناشی از بیماری

کووی��د  ۱۹مواجه بودند.ی��ک مثال مربوط به

کش��ور آلمان ب��ود که قبل
از اتح��اد دو نیم��ه غرب��ی
و ش��رقی در س��ال ۱۹۹۰
دارای الگوه��ای متف��اوت
واکس��ن بود .در حالیکه در
بثژ
آلمان غربی واکس��ن 
از س��ال  ۱۹۶۱تا  ۱۹۹۸به نوزادان داده ش��د،
بثژ یک دهه
در المان شرقی واکسیناسیون 
زودتر آغاز ش��د.این موضوع بدین معناست که
آلمانی های مسن تر ،یعنی جمعیت با ریسک
باالتر در معرض بیماری کووید  ،۱۹در مناطق
شرقی کش��ور آلمان در مقایس��ه با همسن و
س��ال های خودشان در شهرهای غربی آلمان،
محافظت بیش��تری در مقاب��ل پاندمی کنونی
داشتند.
داده ه��ا نش��ان داد مرگ و میر در ش��هرهای
غربی آلمان  ۲.۹برابر بیشتر از شهرهای شرق
آلمان بود.با این حال سازمان بهداشت جهانی
اذع��ان دارد که هیچ س��ند و مدرک مطمئنی
بثژ در محافظت از
در م��ورد تاثیر واکس��ن 
اف��راد در مقابل بیماری کووید  ۱۹وجود ندارد
بثژ را برای
و در حال حاضر واکسیناس��یون 
پیش��گیری از بیم��اری کووید  ۱۹پیش��نهاد
نمی کند.

