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زندگی

چاقی زیر  ۵۰سال با احتمال افزایش زوال عقل مرتبط است

پژوهش��گران دریافتند زنانی که بین س��نین  ۲۰تا  ۴۹س��ال اضافه وزن دارند ،بعد از  ۷۰س��الگی
حدود دوبرابر با خطر زوال عقل روبرو هستند .به گزارش مهر ،خطر زوال عقل در زنان و مردانی که
در سنین جوانی چاق هستند نیز تا  ۱۵۰درصد افزایش مییابد .محققان دریافتند رابطه بین شاخص
توده بدنی و خطر زوال عقل براس��اس جنس��یت و سن متفاوت است لذا برای حفظ سالمت مغز بر
داشتن تغذیه سالم و ورزش کردن تاکید دارند.

یادداشت

چرا فشار خون کودک
باال میرود؟
دکتر نسرین اسفندیار
فوق تخصص کلیه کودکان

در گذشته تصور میشد که بیماری فشارخون
خاص بزرگس��االن اس��ت ،اما هنگامی که این
بیماری بارها و بارها در کودکان مشاهده شد به
تدریج باطل بودن این تصور بر همگان آش��کار
شد .فش��ار خون ،فشاری است که خون هنگام
عب��ور از رگه��ای خونی به دی��واره آنها وارد
میکند .بنابراین همانند بزرگساالن کودکان نیز
فشارخون دارند .فشار خون مناسب برای سنین
مختلف در حال اس��تراحت کمت��ر از 80/120
میل��ی متر جیوه اس��ت .یعنی در فش��ار خون
طبیعی فشار سیستول کمتر از  120و دیاستول
کمتر از  80میلی متر جیوه اس��ت که بهترین
فشار خون است و باالتر از آن باید تحت کنترل
باش��د ،ولی در مورد کودکان میزان فشارخون
طبیعی بر اس��اس جنس��یت ،قد ،وزن و س��ن
آنها محاسبه میشود که پزشک با اندازهگیری
فشارخون کودک با این نمودار ،میزان فشارخون
کودک را تشخیص میدهد .آمارها به دست آمده
از محققان نشان میدهد ،شیوع فشارخون باال
در کودکان روبه افزایش است و میتواند کیفیت
زندگ��ی آنها را کاه��ش دهد.در برخ��ی موارد
ک��ه در کودکان احتمال باال رفتن فش��ار خون
وجود دارد ضروری است که والدین از محدوده
طبیعی فش��ارخون درکودک مطلع و باالتر از
آن را فش��ارخون باال بدانند .الزم اس��ت بدانیم
که فش��ارخون باال در اغلب موارد ناشی از ابتال
کودک به بیماریهای کلیوی است ،به گونهای
که عامل اغلب ابتال به فشارخون باالی کودکان
مبتال ش��دن به بیماریهای پارانش��یم کلیه و
 10درصد مربوط به تنگی عروق و شریانهای
کلیه است .هرچقدر س��ن کودک پایین باشد
احتمال اینکه افزایش فشارخون ناشی از ابتال به
بیماریهای کلیوی ،غددی،عروقی باشد افزایش
مییابد لذا در کودکان زیر یکسال که فشارخون
باالیی دارند مش��اهده میش��ود که حدود یک
سوم موارد ممکن است به تنگی آئورت یا تنگی
مبدا شریانهای کلیوی مبتال باشد .در صورت
باال رفتن فش��ارخون به صورت حاد و شدید در
کودکان مشکالت بسیاری گریبان آنها را خواهد
گرفت که برخی از آنها شامل سردرد ،تشنج یا
اخت�لال در هوش��یاری ،نارس��ایی قلب��ی و
بزرگشدنبطنچپقلبمیباشد.برایکودکان
مبت�لا به فش��ارخون باال ،پزش��ک متخصص،
انجام اکوکاردیوگراف��ی را توصیه کرده و عالوه
ب��ر آن انجام معاینه چش��م در هم��ه کودکان
مبتال به فش��ارخون باال ضروری است زیرا این
بیماری منجر به تغییرات عروقی در ته چش��م
و شبکیه میشود.برای بررسی علت فشارخون
باال در کودک ،آزمایشاتی مانند بیوشیمیخون
و برای بررسی میزان کارکرد کلیه،آزمایش ادرار،
س��ونوگرافی از کلیه ،در مواقع ضروری از عروق
کلیه ،سونوگرافی داپلر باید انجام شود و بعد از
اعالم نتای��ج آزمایشها ،تصمیمگیری در مورد
لزوم انجام آزمایشهای کاملتر صورت خواهد
گرفت.باید در هر مراجعه کودک باالی سه سال
باید فشار خونش توسط پزشک اندازهگیری شود
وهمچنین برای کودکان زیر سه سال در صورت
وجود سابقه برخی از بیمارها مانند بیماریهای
کلیوی ،قلبی ،عروقی و اختالالت عصبی توصیه
میشود ،فشارخون در هر مراجعه کنترل شود.
مصرف برخ��ی داروها نیز بر روی فش��ارخون
کودک تاثیر میگذارد و باید در صورت مصرف
در هر بار مراجعه به پزشک ،فشارخون کودک
اندازهگیری ش��ود .یکی از علل ش��ایع افزایش
فشارخون در کودکان و نوجوانان ،چاقی است که
با رژیم غذایی مناسب مانند استفاده از غذاهای
کمنمک ،لبنیات کمچرب ،بهرهگیری بیشتر از
میوهها و سبزیجات و در کنار آن افزایش فعالیت
فیزیک��ی و انج��ام ورزشهای ه��وازی حداقل
 30دقیقه در روز میتوان به وزن ایدهآل رسید
و فشارخون کودک را تنظیم کرد.برای برخی از
کودکان با فش��ارخون باال ،دارودرمانی زیر نظر
پزشک متخصص توصیه میشود.

نوآوری

شناسایی راهکار درمانی
جدید برای کووید ۱۹

محققان توانس��تند ی��ک روش درمانی جدید
برای کووید  ۱۹شناس��ایی کنن��د که در آن از
مولکولهای کوچکی موس��وم به پروتئاز برای
مه��ار ک��ردن وی��روس "" SARS-CoV-2
در بدن انس��ان اس��تفاده میش��ود.به گزارش
ایرن��ا ،ای��ن پروتئازهای ویروس ک��ه با عنوان
""CLpro۳ش��ناخته میش��وند ،هدفه��ای
داروی��ی مهم��ی محس��وب میش��وند زی��را
در تولی��د مث��ل وی��روس نق��ش حیات��ی
دارن��د .نتای��ج ای��ن تحقیقات نش��ان میدهد
مه��ار کنندهه��ای"  CLpro"۳توانای��ی
مه��ار تولی��د مث��ل دو گون��ه وی��روس
" "MERS-CoVو " " SARS-CoV - 2در
سلولهای کشت شده انس��ان و مدل جانوری
 MERSرا دارن��د و ی��ک داروی بالق��وه برای
مقابله با انواع ویروس کرونا هستند.

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

تازهها

افزایشاحتمالزایمانزودرس
درزنانساکناطراففرودگاه

به گفته محققان ،غ��رش موتورهای هواپیما،
خط��ر تول��د زودهنگام را ب��رای ن��وزادان به
هم��راه دارد .به گزارش مهر ،مطالعه محققان
نش��ان میدهد زنان بارداری ک��ه در معرض
میزان باال آالیندههای صوتی ناش��ی از غرش
موت��ور هواپیماها قرار دارن��د احتمال زایمان
زودرس در آنها  14درصد بیش��تر است .دکتر
«بیتریتز»،سرپرستتیمتحقیق،دراینمطالعه
گزارش بیش از  174هزار تولد بین س��الهای
 2008ت��ا  2016ک��ه مادرانش��ان در نزدیکی
فرودگاه زندگی میکردند را بررسی کردند.ریتز
در این باره میافزاید« :دادهها نش��ان میدهد
که آلودگیهای ناشی از هواپیما در زایمانهای
زودهنگام تاثی��ر دارد ».این مطالعه جدید در
مورد خطرات ناش��ی از آلودگی سوخت جت
ای��ن واقعیت را تأکید میکند که بس��یاری از
عوامل بیماری زا در محیط زیس��ت ،خطری
برای زنان باردار ایجاد میکند.

هشدار

مصرف آنتی بیوتیک در کودکی
و افزایش خطر التهاب روده

محقق��ان دریافتن��د مصرف ی��ک دوره کوتاه
آنتی بیوتی��ک در حیوانات جوان میتواند آنها
را در س��نین باالتر در مع��رض بیماری التهاب
روده قرار دهد.به گزارش مهر ،مطالعه محققان
نشان میدهد مصرف آنتی بیوتیک در کودکان
زیر یکس��ال موجب اختالل در صدها میلیارد
میکروبیومهای روده میش��ود که نقش مهمی
در سالمت سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتال
ب��ه بیماریهای نظیر بیماری الته��اب روده و
دیابت نوع ۲دارند«.مارتین بالسر» ،سرپرست
تیم تحقی��ق ،در این باره میگوید« :نتایج این
مطالعه نش��ان میدهد ارتب��اط قرارگیری در
مع��رض آنتی بیوتیکها با ابت�لا به بیماریها
در س��نین باال بسیار زیاد اس��ت».محققان در
مطالع��ه ب��ر روی موشها دریافتن��د دریافت
آنتی بیوتیکها به ش��دت موجب وخیم شدن
بیماری کولیت روده میشود که بیانگر آن است
که قرارگیری در معرض آنتی بیوتیکها موجب
تغییر در میکروبیوم ،تغییر در واکنش ایمنی در
روده و تشدید بیماری کولیت روده شد.محققان
معتقدن��د اخت�لال در میکروبیومه��ای اولیه
زندگ��ی ،بخص��وص از طری��ق مص��رف
آنت��ی بیوتیکه��ا و عم��ل س��زارین ،یکی از
فاکتورهای بروز اپیدمیهای امروزی است.

یافته ها

کشف آنزیمی که طول عمر
انسان را افزایش میدهد

تحقیق پژوهشگران نشان داده آنزیمی فعال
در سطح سلولی ،میتواند به تولید داروهایی
ب��رای افزای��ش عمر انس��ان کم��ک کند.به
گ��زارش مهر ،تحقی��ق جدید پژوهش��گران
چش��ماندازی نوین به گذرگاه انرژی س��لولی
فراهم میکند که به عم��ر طوالنیتر مرتبط
هس��تند.این تحقی��ق ک��ه روی س��لولهای
انسانی و کرمهای گرد انجام شده ،نویدبخش
توس��عه روشهای درمانی ضد پیری اس��ت
ک��ه میتوانند با فع��ال ک��ردن گذرگاههای
مذکور عمر اف��راد را طوالنیتر کنند.به گفته
این محققان " "AMPKنوعی آنزیم اس��ت
که به عنوان س��وییچ اصل��ی متابولیک بدن
عم��ل میکند .ای��ن آنزی��م در حقیقت یک
پروتئین جادویی توصیف ش��ده که تاثیرات
س��ودمندی ب��ر س�لامتی دارد و میتواند به
بهبود سالمت قلب یا افزایش طول عمر منجر
ش��ود "AMPK".در واکنش به سطح اندک
انرژی س��لولی و بیش��تر اوقات هنگام ورزش
ک��ردن یا دورهه��ای کاهش مص��رف کالری
فعال میشود.پژوهشهای متعددی نیز نشان
دادند که این آنزی��م در مدلهای حیوانی به
افزایش قابل توجه طول عمر منجر میش��ود.
در همین راس��تا تحقیق پژوهش��گران ،روی
گذرگاهه��ای انرژی س��لولی بر ن��وع خاصی
کرمه��ای گ��رد ب��ه ن��ام ""C.elegans
ب��رای بررس��یها درباره طول عم��ر متمرکز
بود.
محققان طی این پژوهش متوجه شدند آنزیمی
به ن��ام " " VRK-1در کن��ار "" AMPK
فرایندهای انرژی س��لولی را تنظیم میکند.
افزایش فعالیت" " VRK-1در کرمهای گرد
ب��ه تحریک فعالی��ت" "AMPKو در نتیجه
افزایش عمر ارگانیس��م منجر میش��د .انجام
آزمایش روی س��لولهای آزمایش��گاهی نیز
تایید کرد مکانیسم" " VRK-1و"" AMPK
در س��لولهای انس��ان نی��ز اتف��اق میافتد.
بنابراین میتوان ب��ا کمک این آنزیمها طول
عمر انس��ان را نیز افزایش داد .محقق ارش��د
این پژوه��ش میگوید :تحقیق ما پتانس��یل
اس��تفاده از" " VRK-1ب��ه عن��وان عام��ل
نظارتی در افزایش طول عمر انس��ان را نشان
میدهد .همچنین با توجه به این امر ش��اید
بت��وان داروهایی ب��رای افزایش عمر انس��ان
نیز توس��عه داد که فعالی��ت " " VRK-1را
دگرگون میکند.

نتایج یک آزمایش جدید نشان میدهد که مسکنهایی
از قبیل ایبوپروفن ،آس��پرین و بر پایه مخدرها ممکن
است بیش از مفید بودن آسیب زننده باشند و به همین
دلیل نباید تجویز شوند .به گزارش ایسنا ،کارشناسان
میگویندکه ش��واهدی وجود ندارد که نش��ان دهد داروهای رایج
تجویز شده برای دردهای مزمن اولیه ،تغییری در کیفیت زندگی
فرد ،تسکین درد و ناآرامیهای روانی ایجاد کند اما شواهد حاکی
از مضرات این دس��ته از داروها از جمله اعتیادآور بودن آنهاس��ت.

ُ
مضرات برخی مسکنهایی که برای درد مزمن تجویز میشوند

نیک کاس��کی ،یکی از کارشناسان گفت :درحالیکه
بیماران انتظار دارند که تش��خیص صحیح و درمانی
موثر ارائه شود ،پیچیدگی عارض ه درد مزمن که خود
میتواند یک بیماری تلقی شود به این مفهوم است
که پزشکان عمومی و متخصصان کنترل آن را بسیار چالش برانگیز
میدانند .به گفته کارشناسان ،این عدم تطابق میان انتظارات بیمار
و نتایج درمان بر روابط بین متخصصان س�لامت و بیماران تاثیر
گذاشته و پیامد احتمالی آن ،تجویز داروهای بیتاثیر و بعضا مضر

برای سالمتی اس��ت.درد اولیه مزمن به خودی خود یک بیماری
اس��ت که نمیتوان با تش��خیص دیگر یا به عنوان عالمتی از یک
بیم��اری زمینهای مورد توجه قرار گیرد .این بیماری با پریش��انی
عاطف��ی و ناتوانی عملکردی از جمله درد گس��ترده مزمن و درد
مزمن اس��کلتی  -عضالنی مشخص میشود .به گفته کارشناسان
باید به افراد مبتال به این عارضه برنامههای ورزشی گروهی یا حتی
برخی انواع روان درمانی توصیه شود .همچنین برخی انواع داروهای
افسردگی برای مبتالیان به درد مزمن اولیه توصیه میشود.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص تغذیه بررسی کرد

خوراکیهای مفید برای کنترل چربی خون کدامند؟

آفت�اب ی�زد – گروه زندگ�ی :باال بودن چربی خ��ون هم یکی از
بیماریهای ش��ایع این عصرمیباشد که معموال از سن  ۲۵سالگی به
بعد افراد مستعد را تهدید به ابتال میکند .متاسفانه کشورهای ایران
نیز دارای باالترین میزان شیوع افزایش چربی خون در بین کشورهای
منطقه هس��تند .خطراتی که چربی باالی خ��ون یا همان باال رفتن
کلس��ترول بد خون دارد جبران ناپذیر اس��ت و بیماریهای قلبی و
عروقی را به وج��ود میآورد لذا ا توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد
در این باره با دکتر خدیجه رحمانی ،متخصص تغذیه و استاد دانشگاه
شهید بهشتی گفتگو کرده است.
وی در این باره میگوید :افزایش چربی خون یا "هایپر لیپیدمی" یکی
از ریسک فاکتورهای مهم ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی در افراد
است که محققان امروزه با توجه به عوارض مصرف داروهای شیمیایی
تاکید بسیاری بر درمان غیر دارویی جهت درمان این بیماری دارند.
دکتررحمانی خاطرنشان کرد :اصلیترین راهکار درمانی غیر دارویی
برای افراد مبتال به افزایش چربی خون ،اصالح شیوه زندگی به ویژه
تغذیه و ورزش است.
این متخصص تغذیه عنوان کرد :مطالعات انجام شده توسط محققان
نش��ان داده که اصالح رژی��م غذایی باعث کاهش کلس��ترول کل و
کلس��ترول بد خون ( )LDLو نیزتری گلیسیرید خون میشود و نیز
انج��ام ورزش و فعالیت فیزیکی بخص��وص ورزشهای هوازی باعث
افزایش کلسترول خوب خون یا همان ( )HDLو کاهش میزانتری
گلیس��یرید خون میشود و ترکیب این روشها نیز برای بهبود افراد
مبتال به افزایش چربی خون موثر است.
وی مط��رح کرد :افراد مبتال به بیماری چربی خون باال جهت اصالح
رژی��م غذایی خود باید برخی نکات را رعای��ت کنند که یکی از آنها
کاهش دریافت کالری مازاد بر نیاز بدن است زیرا در صورت دریافت
کال��ری مازاد ،بدن این کالری را تبدیل به چربی میکند بدین خاطر
ضروری است که افراد در رژیم غذایی خود به مصرف مواد غذایی که
منابع کالری زا هس��تند مانند فست فودها و ،...توجه کرده و مصرف
شان را کاهش دهند.
دکتر رحمانی ابراز ک��رد :کاهش مصرف کل چربیهای غذایی برای
افراد مبتال به چربی خون باال ضروری است لذا افراد باید مقدار روغنی
که جهت پخت غذا اس��تفاده میکنند را با قاش��ق حتما اندازهگیری
کنند تا میزان مصرف آن مشخص شود زیرا این افراد باید در طی روز
از چربیها به میزان یک قاشق غذا خوری بهره ببرند.
این استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی متذکر شد :افرادی که میزان

استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت :چاقی از عوامل
مس��تعدکننده ابتالی افراد به دیابت بهش��مار م��یرود و بهعبارتی
چاقی و اضافه وزن مهمترین عامل بروز دیابت در جهان محس��وب
میشود که اگر افراد بتوانند اضافهوزن و چاقی خود را کاهش دهند
خط��ر ابتال به دیابت در آنها کاه��ش مییابد .به گزارش مهر ،فرزاد
شیدفر ،با اش��اره به اینکه فرد مبتال به دیابت نیاز به درمان توسط
تیمی از متخصصان و کارشناس��ان ،تغذیه ،روانشناسی ،متخصص
غدد ،داخلی و دیابت دارد ،گفت :مش��اوره برای تغییر بینش فکری
نسبت به فواید کاهش وزن و رسیدن به وزن ایدهآل جهت کمک به
بیماران مبتال به دیابت بسیار حائز اهمیت است .همچنین وضعیت
رژیم اف��راد مبتال به بیماری دیابت باید به صورت دورهای توس��ط
متخصص تغذیه مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گیرد.وی تصریح کرد:
بس��یاری از افراد مبتال به دیابت در جهت رسیدن به وزن ایدهآل و

در اف��راد مبتال به افزایش چرب��ی خون میزان مصرف
کربوهیدراته��ا بای��د ب��ه می��زان  50ت��ا  60درصد
کل کال��ری روزان��ه باش��د که بهتر اس��ت اف��راد از
کربوهیدراتهای پیچیده مانند آرد ،نانهای سبوس دار
که سبوس در خود آرد استفاده شده و ...استفاده کنند
افراد با چربی خون باال باید مصرف حبوبات را به میزان
حداقل سه بار در هفته برسانند بدین خاطر که در این
افراد میزان مصرف پروتئین باید به کمتر از  20درصد
برس��د لذا حبوبات و لبنیات جایگزین مناس��بی جهت
کاهش مصرف گوشت در این افراد میباشد
چرب��ی خ��ون در آنها از حد نرمال باالتر اس��ت بای��د میزان مصرف
چربیهای اشباع را به میزان کمتر از هفت درصد کل کالری کاهش
دهند لذا بدین خاطر توصیه میش��ود این اف��راد از مصرف هر گونه
روغن حیوانی پرهیز کرده و همیش��ه از گوش��تهای بدون چربی و
لبنیات کم چرب یا بدون چربی استفاده کنند.
وی اظهار کرد :حذف اسیدهای چرب ترانس که عمدتا از روغنهای
چرب جامد تامین میشود ،باید در رژیم غذایی افراد مبتال به چربی
خون باال گنجانده شود.
دکتر رحمانی گفت :افراد مبتال به چربی خون باال از مصرف غذاهای
س��رخ شده در روغن تا حد امکان باید خودداری کرده و جهت پخت
غذا از بهتر است از ماهیتابه رژیمی یا وسایلی استفاده کنند تا میزان
چربی خون در آنها به حد طبیعی برسد.

مهمترین علت ابتال به «دیابت» چیست؟

کاهش وزن به صورت خودسرانه رژیمهای غذایی را آغاز میکنند در
حالی که استفاده از این راهکار مناسب نیست و آن را ما به بیماران
توصیه نمیکنیم.شیدفر خاطرنشان کرد :همچنین بسیاری از افراد

تغذیه مناسب برای کنکوریها

یک متخصص تغذیه درخصوص تغذیه مناسب
ب��رای ایام کنک��ور گف��ت :ویتامی��ن"  " Eدر
اکسیژنرسانی به مغز و خنثیسازی رادیکالهای
آزاد مهاجم به مغز و اعصاب موثر است و از این
رو استفاده از جوانه گندم و افزودن آن به ساالد،
ماست و یا سوپ و خوراکیهای مختلف توصیه
میشود .سید ضیاء الدین مظهری ،در گفتوگو
با فارس با اشاره به این که سلنیوم از مواد معدنی
ضد س��رطان و خنثیکننده است و آثار سمی
فلزات س��نگین توضیح داد :این دو فلز از طریق
هوای تنفسی ،آب آشامیدنی ،سبزی و انواع میوه
وارد چرخه تغذیهای بشر شده که تجمع آن آثار
س��ویی را بر عملکرد مغز و اعص��اب میگذارد.
مظهری ،خاطرنشان کرد :سرب حتی به میزان
ناچیز عام��ل اختالل در ام��ر یادگیری ،ایجاد
بیش فعالی و کاهش بهره هوشی است و جیوه هم
ب��ه علت تمایل خاص به بافت مغز عامل مهمی
در بروز افس��ردگی ،خستگی ،سردرد ،فراموشی
واختالل در تمرکز به ش��مار میرود.وی ،جوانه
گندم ،محصوالت تهیه ش��ده از غالت کامل به
ویژه نانهای تهیه شده از گندم و جو و حبوباتی
نظی��ر لوبیا ،نخود ،عدس ،ماش و منابع حیوانی
نظیر س��اردین ،ماهی تن ،زرده تخم مرغ ،جگر

حیوانات جوان ،سبزیجات دارای برگ سبز تیره
و گوجه فرنگی را حاوی سلنیوم دانست و یادآور
شد :س��لنیوم از طریق اتصال به فلزات سنگین
س��رب و جیوه و فلزات سمی نظیر آرسنیک و
کادمیم این فل��زات را از بدن دفع میکند.وی،
گروه ویتامینهای  Bرا در افزایش یادگیری موثر
دانست و افزود :گنجانیدن مواد غذایی حاوی این
ویتامینها در تغذیه روزمره به علت نقش آن در
کاهش عصبانیت ،پیشگیری و درمان افسردگی،
خستگی توصیه میش��ود.مظهری گفت :جگر،
گوشت گوساله ،ماهی ،مرغ ،تخمه آفتابگردان،
تخمه کدو ،جوانه گندم ،حبوبات ،غالت ،ش��یر
و لبنیات ،گوجه فرهنگ��ی ،کاهو ،هویج ،قارچ،
ان��واع میوه مختلف و دانهه��ا و مغزهای روغنی
از دیگر منابع ویتامین بیهس��تند.مظهری ،به
دانشآم��وزان و داوطلبان کنک��ور توصیه کرد:
کاهش مص��رف همبرگر ،سوس��یس ،کالباس،
کله پاچه و مواد غذایی حاوی چربیهای اشباع
نش��ده دارای فرم ترانس را از وعده غذایی خود
ح��ذف کنن��د ،و اس��تفاده مناس��ب از مصرف
غذاهای حاوی امگا  3نظی��ر ماهی ،روغنهای
س��ویا ،کنجد ،تخم کتان یا بذرک و گردو را در
دستور کار خود قرار دهند.

مبتال به دیابت و چاقی جهت رس��یدن به وزن ایدهآل از مش��اوره
متخصصان و کارشناس��ان تغذیه بهرهمند میشوند ،ولی متأسفانه
پس از یک یا دو بار ویزیت و مش��اوره از انجام مش��اورههای بعدی
پرهیز میکنند و این مس��ئله سبب میشود که چاقی و اضافه وزن
مج��دد به آنها بازگردد و به نوعی افزایش یابد.وی گفت :افرادی که
قص��د دارند ،کاه��ش وزن و درمان چاقی انج��ام دهند باید هر ماه
به صورت مداوم تحت نظر کارش��ناس یا متخصص تغذیه باشند تا
روند رژیم آنها مورد بررسی قرار گیرد و همچنین این موضوع مورد
ارزیابی متخصص و کارشناس باشد که آیا کاهش وزن در حد ایده
آل و اس��تاندارد بودهاست یا خیر.شیدفر افزود :چاقی یک بیماری
مزمن است که از جنبههای مختلف بر سالمت افراد تاثیر میگذارد و
هرچه ارتباط بیمار با پزشک در این زمینه بیشتر باشد فرد در درمان
چاقی و رسیدن به هدف رژیم غذایی مناسب موفقتر خواهدبود.

خطر سکته در چه زمانی بیشتر است؟

بیش��ترین تعداد س��کته مربوط
ب��ه اول صبح اس��ت .وقتی فردی
ش��ام پرچربی بخ��ورد ،حدود ۸
س��اعت بعد (یعن��ی صبح خیلی
زود ک��ه هوا هنوز تاریک اس��ت)
ش��یرابه غذا از معده ،وارد رودهها
میشود و چربی زیادی جذب خون میشود به
این ترتیب ویس��کوزیته (چسبندگی) و غلظت
خون باال میرود .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان،زمانی که فرد خواب است به طور طبیعی
ضربان قلب و میزان فشار خون کاهش مییابد
و چون بدن در زمان خوابیدن در یک راس��تا و
به صورت افقی قرار میگی��رد برخی از اعضای
بدن مخصوصا پاها س��رد میش��ود و باتوجه به
اینکه چرب��ی و غلظت خون ه��م افزایش پیدا
کرده اس��ت در نتیجه مق��داری قابل توجهی از
خون درپاها لخته میش��ود.بعد از اینکه فرد از
خواب بیدار شد ،بدن به حالت اولیه برمیگردد
لخته خون ایجاد ش��ده در پا وارد جریان خون
میشود و به س��مت دیگر اعضای بدن حرکت
میکند.لخته خون ایجاد شده یا وارد کبد شده
ک��ه در این حالت ،چون کبد به بازس��ازی خود
میپردازد ،دچار مشکل نمیشود .بنابراین یا به

آناتومی یکی از درمانهای بینظیر آکنه مشخص شد

"سارس��ایکلین "دارویی که برای اس��تفاده در ایاالت متحده در سال
 ۲۰۱۸تأیید شده است ،اولین آنتی بیوتیک جدید است که بیش از
 ۴۰س��ال است برای درمان آکنه تأیید و مورد استفاده قرار میگیرد.
اکنون محققان در مطالعه اخیرشان کشف کردهاند که چگونه ساختار
شیمیایی بینظیر این دارو آن را تا این حد موثر ساختهاند.به گزارش
ایس��نا ،محققان در مطالعه جدید خ��ود دقیقترین تجزیه و تحلیل
بیولوژیکی را درباره سارس��ایکلین انجام دادهاند .سارسایکلین یکی از
چند آنتی بیوتیک دس��ته تتراسایکلینها مانند داکسی سایکلین و
مینوسایکلین اس��ت که برای درمان آکنه استفاده میشود.محققان
طی این مطالعه دریافتند که بر خالف س��ایر داروهای تتراسایکلین،
سارس��ایکلین به آرانای پیامرس��ان ،مولکولهای موجود در سلول
وصل میش��ود و کد ساخت پروتئینها را در ریبوزومهای باکتریایی
فراهم میکند .ریبوزومها که در تمام سلولهای زنده یافت میشوند،

ای��ن متخصص تغذیه ادام��ه داد :از راهکارهای دیگر تغذیهای جهت
رس��اندن چربی خ��ون افراد مبتال ب ه هایپر لیپیدم��ی به حد نرمال،
کاهش مصرف چربیهای غیر اش��باع دارای چند باند مضاعف مانند
روغنهای سویا ،ذرت آفتابگردان و ...به میزان کمتر از  10درصد کل
کالری مصرفی در طی روز میباشد.
وی ابراز ک��رد :افراد مبتال به چربی خون باال باید مصرف چربیهای
غیر اشباع با یک باند مضاعف مانند روغن زیتون ،روغن کانوال ،روغن
مغزها مانند کره بادام زمینی و ...را به میزان کمتر از 20درصد کالری
کل روزانه افزایش دهند.
این استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی با بیان این نکته که " مصرف
کلس��ترول روزانه در افراد مبتال به افرایش چربی خون باید بیشتر از
 200میلی گرم نباشد " ،خاطرنشان کرد :به طور کلی کلسترول خون
از دو منبع تامین میشود بدین صورت 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
مص��رف کربوهیدراته��ا باید به میزان  50ت��ا  60درصد کل کالری
روزانه باش��د که بهتر اس��ت افراد از کربوهیدراتهای پیچیده مانند
آرد ،نانهای س��بوس دار که س��بوس در خود آرد استفاده شده و...
استفاده کنند.
این متخصص تغذیه افزود :در رژیم غذایی روزانه افرادهایپر لیپیدمی
نیز اس��تفاده از غالت کامل مانند جو ،گندم ،که درآش و س��وپ و...
مورد استفاده است نیز گنجانده شود.
دکتر رحمانی میگوید :افراد مبتال به چربی خون باال میزان مصرف
فیب��ر خود را در ط��ی روز به  20تا  30گرم برس��انند که با مصرف
س��بزیها و میوهه��ا به میزان  8واحد نیاز بدن ب��ه فیبر در طی روز
تامین میشود.
وی متذکر ش��د :افراد با چربی خون باال بای��د مصرف حبوبات را به
میزان حداقل س��ه بار در هفته برسانند بدین خاطر که در این افراد
میزان مصرف پروتئین باید به کمتر از  20درصد برسد لذا حبوبات و
لبنیات جایگزین مناسبی جهت کاهش مصرف گوشت در این افراد
میباشد.
این اس��تاد تغذیه دانشگاه شهید بهش��تی در پایان گفت :هر فردی
حتی در صورتی که میزان کلسترول خون در حد نرمال باشد جهت
پیشگیری از افزایش چربی خون میتواند به متخصص تغذیه مراجعه
کرده تا با گرفتن دستور رژیم غذایی مناسب برای همیشه در سالمتی
و نشاط کامل باشد.

اس��یدهای آمین��ه را به هم پیوند میدهند .سارس��ایکلین و س��ایر
تتراسایکلینها با مهار سنتز پروتئین باکتریایی ،آکنه را درمان میکنند.
آنها عملکرد ریبوزوم را در باکتری بیماریزای موجود در آکنه به نام
""Cutibacteriumacnesمسدودمیکنند.دکتر"کریستوفربونیک"
نویسنده این مطالعه گفت :ما طی این مطالعه نشان دادیم که ساختار

سمت کلیه میرود که نارسایی
و مشکالت کلیوی را به همراه
دارد و یا به س��مت قلب و مغز
ک��ه موج��ب بروز س��کتههای
قلبی و مغزی میش��ود .چهار
گام برای پیشگیری از احتمال
ابتال به سکته شامل مواردی از قبیل اینکه افراد
باالی  ۴۰س��ال ،شام غذاهای چرب به خصوص
در وعده ش��ام نخورند ،بعد میل کردن غذاهای
چ��رب حتما یک لیوان آب به همراه س��رکه یا
شاب لیموی طبیعی بخورند ،قبل از خواب چند
لی��وان آب بخورند تا جلوی غلظت خون گرفته
ش��ود ،در فصل سرما موقع خواب حتما جوراب
بپوشند ،میشود.درمان سکته بسیار سخت است
و اغل��ب منجر به مرگ و در حالت خوش بینانه
باعث فلج ش��دن فرد میشود که در این صورت
س�لامتی فرد بیمار دیگر قابل برگشت نیست،
زیرا ضایعههای مغ��زی و اعصابی قابل ترمیم و
درمان نیس��ت.اما یکی از راهه��ای درمان ،زالو
درمانی است .اگر فردی که سکته کرده است در
ساعات اولیه بروز این بیماری در پشت گوشها
و شقیقهاش زالو انداخته شود ،میتواند سالمت
خود را به دست بیاورد.

سارس��ایکلین بس��یار اهمیت دارد .این روش قب ً
ال در این دس��ته از
آنتیبیوتیکهادیدهنشدهاستوایننشانمیدهدکهسارسایکلیندارای
خواص بینظیری در بین تتراس��ایکلینها است .نکته مهم این است
که محققان همچنین دریافتند که چرا سارس��ایکلین دارای چنین
مشخصات مقاومت دارویی( )drug-resistance profileکم است
چرا که این موضوع باعث افزایش اثربخشی آنها میشود.سارسایکلین
" "TetMرا خنث��ی میکند و "" TetMپروتئین نگهبان ریبوزومی
است که از باکتریها در برابر عوامل خارجی محافظت میکند.بونیک
و تیم وی گفتند که پیامدهای گس��تردهتر این مطالعه این است که
میتوان از دانش ساختاری ترکیبات تتراسایکلین برای مهندسی بهتر
آنتی بیوتیکها اس��تفاده کرد.بونیک گفت :این میتواند به درمانی با
اثر بهتر یا ماندگاری باالتر ،ع��وارض جانبی کمتر و مقاومت دارویی
کمتری منجر شود.از داروهایی که محققان در آینده توسعه خواهند
داد میتوان نه تنها در درمان آکنه بلکه در سایر اختالالت پوستی و
عفونتها نیز استفاده نمود.

