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زندگی

چقدر پیاده روی کنیم تا «چاق» نشویم؟

متخصص پزشکی ورزشی گفت :اصوال عدمتعادل بین انرژی دریافتی و کالری مصرفی
باعث اضافه وزن میش�ود.فائزه ملک لو در گفتوگو با فارس ادامه داد .:اس�تفاده از
س�بزیجات و کاهش مصرف چربی و مواد فرآوری شده و همچنین افزایش تحرک به
افراد چاق توصیه میش�ود.وی افزود :هر فرد معمولی باید هفتهای  ۱۵۰دقیقه ورزش
هوازی با ش�دت متوس�ط داش�ته باش�د اما افرادی که دچار اضافه وزن هستند باید
 ۲۵۰دقیقه پیاده روی کنند.

راهکار

لزوم غربالگریهای سالیانه پاپاسمیر در زنان

یک متخصص زنان ضمن تشریح
چگونگی شناس��ایی عفونتها در
زن��ان گف��ت :یکی از ان��واع مهم
عفونتها نوع ویروس آن اس��ت
که با نام ویروس  HPVشناخته
میش��ود که میتوان��د منجر به
سرطان دهانه رحم ش��ود.دکتر عاطفه گرگین
در گفتوگو با ایس��نا ،گفت :عفونتها معموال
در خانمهای متاهل بیش��تر مطرح است و نیاز
به پیگیری دارد.
گاه��ی نیز ممک��ن اس��ت ای��ن عفونتها در
دخت��ران نیز مش��اهده ش��ود ام��ا درصد این
موضوع چن��دان باال نیس��ت.وی درباره عالئم
ب��روز عفونتها اظهار کرد :ش��ایعترین عالمت
ترش��حات است که بر اساس نوع عفونت ،رنگ
و ماهی��ت متفاوتی دارد البته گاهی که مریض
چند نوع عفونت را با هم داش��ته باش��د ممکن
است شباهتی در ترشحات مشاهده شود .پس
از مش��اهده عالئم و هنگام مراجعه به پزش��ک
ابت��دا معاین��ات مخص��وص انجام میش��ود تا
متوجه ش��ویم آیا بیمار دچار زخ��م در دهانه
رحم نیز ش��ده اس��ت یا خیر؛ درصورت وجود
زخ��م توصیه اکید ما انجام پاپاس��میر اس��ت
که با رویت نتیجه آن درمان دارویی متناس��ب
با ن��وع عفونت انج��ام میش��ود.وی ادامه داد:
عفونتها ش��امل عفونتهای قارچی ،باکتریال
و ویروسی هستند.
ب��رای عفونتهای قارچی معم��وال درمانهای
داروی��ی به صورت خوراک��ی و موضعی در نظر
گرفته میش��ود؛ در افراد دارای نقص سیستم
ایمنی ،کس��انی ک��ه بیماری زمین��های دارند
و مصرفکنن��دگان داروه��ای س��رکوبکننده
سیستم ایمنی بدن ریسک عفونتهای قارچی
باالتر اس��ت .این عفونت خطرناک نیس��ت اما
به دلیل س��وزش و خ��ارش و ایجاد التهاب در
ناحی��ه خارج��ی بیمار را اذی��ت میکند.وی با
اش��اره ب��ه اینکه برخ��ی عفونتها به واس��طه
باکتری تریکومونا ایجاد میش��ود ،اظهار کرد:
ای��ن باکتری هم میتواند س��بب س��وزش در
حین ادرار و ترش��حات ش��ود که الزم اس��ت
درمانه��ای الزم صورت گیرد .برخی عفونتها
نیز س��بب درگیری دهانه رحم میشوند مانند
عفونتهای��ی ک��ه اصطالحا با نام "س��وزاک"
ش��ناخته میشوند که اهمیت بیشتری دارند و
الزم اس��ت خانم و آقا حتما درمان ش��وند.وی

با اشاره به دسته دیگر عفونتها،
تصریح ک��رد :عفونتهایی مانند
 HPVو ویروس زگیل تناس��لی
در ای��ن گ��روه ق��رار میگیرند.
در وی��روس زگیل تناس��لی که
عمدهتری��ن راه انتق��ال آن از
طریق تماس جنسی اس��ت ،ضایعاتی کوچک
در پوس��ت ایج��اد میش��ود و درم��ان هم به
ش��کل خوراکی و هم دارویی انجام میش��ود.
عمدهترین ویروس��ی که میتواند برای مریض
خطر ایجاد کند ویروس  HPVاست که روی
دهانه رحم با تس��ت پاپ اسمیر و ...شناسایی
میش��ود و مبتالیان به  HPVممکن است به
نوع کم خطر یا پرخطر بیماری مبتال باش��ند.
گرگین ادامه داد :نوع پرخطر  HPVریس��ک
س��رطان دهانه رح��م را افزایش میدهند و در
خانمهایی که دچار زخم دهانه رحم هس��تند
و یا روابط محافظت نش��ده دارند ،بهتر اس��ت
بررس��یهای بالینی انجام دهن��د و در صورت
احراز وضعیت پرخطر بیم��اری اقداماتی نظیر
کلپوس��کوپی نیز انجام دهند .ویروس HPV
درمان ندارد ولی انجام واکسیناسیون در سنین
نوجوانی برای دختران و پسران توصیه میشود.
خانمه��ای مبت�لا به وی��روس ه��م میتوانند
واکس��ن را تزریق کنند ام��ا مهمترین توصیه،
تزریق واکس��ن پیش از اولین تماس جنس��ی
است.
وی ب��ا تاکید بر تقش غربالگری در تش��خیص
زودرس سرطان دهانه رحم ،تصریح کرد :انجام
تس��ت پاپاسمیر نقش بس��زایی در تشخیص
س��رطان دهانه رح��م دارد .در صورتی که تا ۳
س��ال غربالگری سالیانه نرمال باشد ،پس از آن
میتوانند س��ه س��ال یکبار غربالگری را انجام
دهن��د.وی درباره بروز عفونته��ا در دختران،
گفت :انتقال زگیل تناس��لی از طریق استخر یا
س��طوح هنوز به اثبات نرسیده است .در مورد
سایر عفونتها نیز ممکن است لباسهای تنگ
و چسبان عاملی برای عفونت در دختران باشد.
وی در پاس��خ به این س��وال که ب��رای درمان
خانگی عفون��ت کدام روشها بیخطر اس��ت،
بیان کرد :خانمها به شرط آنکه بیماری تیرویید
نداشته باش��ند میتوانند از آب و بتادین رقیق
ش��ده به صورت هفتهای یک یا دوبار استفاده
کنن��د ،س��ایر روشها علمی نیس��ت و توصیه
نمیشود.

یافته

چرا مردان بیشتر قربانی کرونا میشوند

ی��ک متخصص اعص��اب و روان با
اش��اره به اینکه میزان مرگ و میر
بر اثر کرونا در مردان دو برابر زنان
اس��ت ،گفت :وجود اس��تروژن در
زن��ان یکی از علل مقاومتر ش��دن
سیستم ایمنی در برابر کرونا است.
ب��ه گزارش مهر ،میترا صفا میزان مرگ و میر در
اثر ابتالء به کرونا در مردان را دو برابر زنان عنوان
ک��رد و توضیح داد :گ��زارش آمار مرگ و میر در
س��ایر کش��ورها بر اثر کرونا نیز گواه این موضوع
اس��ت که مردان در برابر کووید  ۱۹ضعیف ترند.
به طور مثال در نیویورک م��ردان دو برابر زنان،
چین بی��ش از  ۷۰درص��د و در اروپا  ۶۳درصد
مرگ و میرها مربوط به مردان گزارش شده.صفا،
یکی از احتماالت مقاومتر بودن سیس��تم ایمنی
زنان در مقایس��ه ب��ا مردان را وج��ود آنزیمهای
" "ACE 2در مردان ذکر کرد و گفت :این آنزیم
باعث میش��ود وقتی فرد مبتال به کرونا میشود
بافت ریه س��ریعتر آلوده شود.وی در ادامه وجود
اس��تروژن در زنان را یکی از علل مقاومتر شدن
سیس��تم ایمنی در برابر کرونا ذک��ر کرد و ادامه
داد :کروم��وزوم  Xاضاف��ه در بدن زنان نیز یکی
از علل مقاومتر ش��دن سیستم ایمنی بدن زنان
در مقایسه با مردان است.وی ،افزایش مشکالت

زمینهای در مردان نظیر فشارخون،
بیماری کبد ،س��ل و تمایل بیشتر
مردان نس��بت به مصرف سیگار را
یک��ی دیگر از علل مرگ و میر باال
در ای��ن جنس ذکر کرد.وی افزود:
م��ردان ح��دود دوبرابر بیش��تر از
خانمها دوره حاد ای��ن بیماری را طی میکنند.
صفا در م��ورد میانگین طول زمان بس��تری در
ش آی سی یوها نیز گفت :تقریباً زمان بستری
بخ 
بین زنان و مردان برابر است.وی با بیان اینکه ۵۹
درصد پرستاران مبتال به کرونا در این بیمارستان
خانمها هستند ،خاطرنشان کرد :شدت نگرانی،
اضطراب و افس��ردگی پرس��تاران زن نسبت به
ابتالی اعضا خانواده به کرونا دو برابر آقایان است.
ای��ن متخصص اعصاب و روان با اش��اره به اینکه
شدت افسردگی در پرس��تارانی که خانواده آنها
مبتال به کرونا بودهاند بیش��تر از پرس��تارانی بود
که خودشان مبتال به کرونا شدهاند ،عنوان کرد:
درواقع نگرانی خانمهای پرس��تار زمانی مبتال به
کرونا میش��وند به مراتب کمتر از زمانی اس��ت
که یکی از اعضا خانواده مبتال است.وی در ادامه
توجه به سالمت روح و روان بانوان را ضروری ذکر
کرد و اهمیت اختصاص یک روز در تقویم جهانی
با نام روز سالمت روان بانوان را یادآور شد.

هشدار

درمان بهتر کووید 19-با کمک یک مدل ریاضی

پژوهش��گران در بررس��ی جدی��د
خ��ود ،از ی��ک م��دل ریاض��ی
رونمای��ی کردهان��د ک��ه میتواند
پیشبینیه��ای مهم��ی در مورد
زمان مطلوب درم��ان کووید19-
ارائ��ه دهد تا بهتر ب��ا این بیماری
مقابله ش��ود .به گزارش ایسنا،پژوهشگران ،این
مدل ریاضی را با کمک دادههای به دست آمده از
 ۲۵بیمار چهار کشور متفاوت آموزش دادند که
ن بستری
به خاطر ابتال به کووید 19-در بیمارستا 
ش��ده بودند.این مدل در بررسیها نشان داد که
ممکن اس��ت درمان با داروهای "رمدس��یویر" و
"سلینکس��ور" و یا ایمنیدرمانی س��لولی بتواند
میزان ریزش ویروس��ی یا شدت واکنش ایمنی
را هنگام آغاز نشانههای بیماری کاهش دهد .در
هر حال شاید این زمانبندی ،تاثیر قابل توجهی
بر عملکرد ویروس نداش��ته باشد.استفاده از یک
درمان ضد ویروس��ی قوی پیش از بروز نشانهها
میتواند امکان بزرگترین س��رکوب ویروس��ی را
فراهم کند اما پژوهش��گران هشدار میدهند که
ش��اید اس��تفاده از عوامل ضد ویروس��ی در بازه

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

زمانی مش��ابه ،به مقاومت دارویی
منجر شود.در غیاب واکسن ،شاید
درمانهای ضد ویروس��ی بتوانند
ش��دت همهگیری کووی��د 19-را
کاهش دهند اما مشکل اینجاست
ک��ه بیش��تر اطالعات مرب��وط به
داروهای ضد ویروسی که برای درمان کووید19-
تجویز میش��وند ،حاصل شواهد تجربی هستند.
پژوهشگران آمریکایی برای غلبه بر این مشکل،
مدل ریاض��ی جدیدی را با کم��ک اطالعات به
دس��ت آمده از  ۲۵بیمار ابداع کردند که  ۱۱نفر
آنها س��اکن سنگاپور ۹ ،نفر س��اکن آلمان ،یک
نفر ساکن کره جنوبی و چهار نفر ساکن فرانسه
بودند .آنها مدل خود را برای هر بیمار ،به صورت
مجزا به کار بردند.بررس��یها نش��ان داد که این
مدل جدید ،پلتفرم گس��تردهای را برای ارزیابی
همه درمانهای مهم ارائه میدهد .پژوهش��گران
تاکید کردند که این مدل نمیتواند نتایج آزمایش
را پیشبین��ی کن��د اما اصول مهم��ی را تثبیت
میکند که میتوان از آنها برای طراحی و تفسیر
آزمایش استفاده کرد.

طبق نتایج یک مطالعه جدید ،افرادی که داروهای رایج
کنترلبیماریآسمرامصرفمیکنندباریسکباالداشتن
استخوانهای شکننده و بروز شکستگیهای استخوانی
روبرو هس��تند.به گزارش مهر ،کورتیکواس��تروئیدها به
طور گس��تردهای برای جلوگیری از حمالت آسم ،به ویژه به صورت
استنشاقی استفاده میشوند .هنگامی که کنترل آسم دشوار شود،
ممکن اس��ت برای مدتی نس��خههای خوراکی دارو تجویز ش��وند.
مدت هاست مشخص شده که کورتیکواستروئیدهای خوراکی به ویژه

تاثیر داروهای رایج آسم در تضعیف استخوانهای بدن

در دوزهای باال میتوانند تراکم اس��تخوان را کاهش
دهند و برخی ش��واهد نش��ان میدهند نسخههای
استنشاقی نیز میتوانند همین تأثیر را داشته باشند.با
این حال هیچ گونه توصیهای مبنی بر توقف داروهای
کنترلکننده بیماری آس��م نمیشود«.کریستوس چالیتسیوس»،
محقق ارشد تیم تحقیق در این باره میگوید« :کورتیکواستروئیدهای
استنشاقی نقش مهمی در کنترل التهاب مجاری هوا در بیماری آسم
دارند .بیماران مبتال به آس��م نباید استفاده از این داروها را متوقف

نمایند».اما وی معتقد اس��ت پزشکان باید کمترین دوز این داروها
را ب��رای کنترل بیماری تجویز نمایند .در این تحقیق کس��انی که
چهار بار یا بیشتر کورتیکواستروئید خوراکی برایشان تجویز شده بود،
چهار برابر بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار داشتند .در بیمارانی
که  ۹بار یا بیش��تر تجویز ش��ده بود ،احتمال شکستگی استخوان
دو برابر بود.محققان دریافتند بیمارانی که از دستگاههای استنشاقی
اس��تفاده میکردند در مقایس��ه با افراد غیرمصرف کنن��ده ۳۵ ،تا
 ۶۰درصد بیشتر دچار پوکی استخوان میشوند.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص تغذیه بررسی کرد

راههایپیشگیریازابتالبهبیماریهایگوارشی

آفتاب یزد -گروه زندگی :گس��ترش شهرنشینی و ماشینی شدن
زندگی و پیش��رفت فناوری برای ما راحتی و آس��ایش را در بیش��تر
زمینهها فراهم آورده اس��ت ،اما ابعاد نوین زندگیهای امروزی ،اثرات
تل��خ و زیانآوری نیز دارند که در بعد س�لامتی بخصوص س�لامت
دستگاه گوارش مش��اهده میشوند.شاید به همین دلیل ،بسیاری از
مردم معتقدند در گذشته بیماریهایی کمتری شیوع داشت .از قدیم
نیز گفتهاند همیشه پیشگیری بهتر از درمان است لذا برای مقابله و
پیش��گیری از امراض گوارش��ی باید به فکر ایجاد تغییراتی در سبک
تغذیهای خود باش��ید لذا با توجه به اهمیت موض��وع آفتاب یزد در
ی و متخصص تغذیه
اینب��اره با دکتر حمیده اخیانی ،پزش��ک عموم 
گفتگو کرده است.
وی در اینباره میگوید :دستگاه گوارش متشکل از مجموعهای از اعضا
است که در یک مسیر طوالنی به هم مرتبط شدهاند .این مسیر که از
دهان آغاز و به مقعد ختم میشود شامل مری ،معده ،روده کوچک و
روده بزرگ است .بعالوه اعضای دیگر چون کبد و لوزالمعده نیز به این
مسیر ملحق میشوند و ترشحات خود را برای کمک به هضم غذا به
این لوله گوارشی نسبتا طوالنی میریزند.
دکتر اخیانی خاطرنشان کرد :دستگاه گوارش به دالیل مختلفی دچار
بیماریهای گوارشی شده و مختل میشود اما باتوجه به این نکته که
پیش��گیری بهتر از درمان است با شناخت این دالیل میتوان از بروز
بیماریهای گوارشی پیشگیری کرد.
ای��ن متخصص تغذی��ه ادامه داد :یکی از ن��کات مهمی که باید برای
س�لامتی دس��تگاه گوارش مدنظر قرار داد این است که باید خود را
به خوردن وعدههای غذایی منظم در ساعات معین عادت دهید زیرا
نظم در کار دستگاه گوارش باعث پیشگیری از سوءهاضمه و مصرف
کمتر مواد غذایی و پیشگیری از ناهنجاریهای متابولیک مثل چاقی
و دیابت میشود.
وی اظه��ار کرد :برای جلوگیری از ابت�لا به ریفالکس معده به مری
(برگشت مواد غذایی از معده به مری) بالفاصله بعد ازصرف نهار یا شام
نخوابید و دراز هم نکش��ید وهرگز مدت زمان زیادی گرسنه نباشید
زیرا گرس��نگی طوالنی مدت باعث اش��تها و ولع کاذب و در نتیجه
مصرف مواد غذایی زیاد و پرکالری میشود.
ی با بیان این نکته که " افراد باید سعی کنند غذای
این پزشک عموم 
خود را در محیطی همراه با آرامش میل کنند " عنوان کرد :استرس

=یکی از نکات مهمی که باید برای سالمتی دستگاه
گ��وارش مدنظر قرار داد این اس��ت که بای��د خود را
به خ��وردن وعدههای غذایی منظم در س��اعات معین
ع��ادت دهید زیرا نظم در کار دس��تگاه گوارش باعث
پیشگیری از س��وءهاضمه و مصرف کمتر مواد غذایی
و پیش��گیری از ناهنجاریه��ای متابولیک مثل چاقی و
دیابت میشود
= کشیدن س��یگار باعث افزایش درد معده و بروز
ریفالکس (برگش��ت مواد غذایی از مع��ده به مری) و
تخریب دیواره مخاطی معده میشود و احتمال ابتال به
سرطانهای دستگاه گوارش را افزایش میدهد
یکی از عوامل موثر در س��وءهاضمه اس��ت و عالوه بر آن در محیط
پر اس��ترس ،س��رعت و مقدار خ��وردن افزایش مییاب��د لذا توصیه
میشود که چنانچه استرس بس��یاری دارید ،دوش آب سرد را برای
کاهش استرس امتحان کنید و سپس غذا میل کنید.
وی توصیه کرد :برای جلوگیری از درد ،نفخ و پیچش رودهها ،غذا را
آرام میل کنید .به قانون بیست دقیقه (خوردن وعده غذای اصلی باید
20دقیقه طول بکشد) عمل کنیدزیرا بیست دقیقه بعد از شروع غذا،
مرکز س��یری مغز ،فرمان سیری صادر میکند و به احساس رضایت
روانی ناشی از سیری میرسیم.
این متخصص تغذیه ابراز داش��ت :غذاهای چرب ،تند ،شور ،پرادویه

و ترشیها زمینه ساز بیماری است و مصرف مکرر آنها را برای معده
مضر دانست.
دکتر اخیانی اضافه کرد :خوردن ساندویچ ،پیتزا ،چیپس و نوشابههای
گازدار برای معده بسیار مضر است ،در نتیجه باید دفعات مصرفشان را
کاهش داد زیرا مصرف درازمدت فس��ت فود به دلیل فیبر کم باعث
یبوست،کبد چرب و چاقی میشود و خود چاقی ،زمینه ساز ریفالکس
معده به مری و س��ایر مشکالت گوارشی است ونوشیدنیهای گازدار
هم باعث ریفالکس (برگشت مواد غذایی از معده به مری) میشوند و
هم باعث اتساع معده و افزایش ترشح اسید معده که خود زمینه ساز
ایجاد خراش و زخم در دیواره معده خواهد شد.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه کش��یدن س��یگار تاثیرات مخربی
روی تمام ارگانهای بدن خواهد گذاشت ،بیان کرد :کشیدن سیگار
باعث افزایش درد معده و بروز ریفالکس (برگشت مواد غذایی از معده
ب��ه م��ری) و تخریب دفاع مخاطی معده میش��ود و احتمال ابتال به
سرطانهای دستگاه گوارش را افزایش میدهد.
وی توصیه کرد :حبوبات مانند نخود و لوبیا را قبل از پختن ،چندین
ساعت در آب سرد خیس کنید تا باعث نفخ روده نشوند و سعی کنید
آب و سایر مایعات را حین صرف غذا نخورید زیرا بهترین زمان برای
خوردن مایعات ،یک ساعت قبل یا یک ساعت پس از غذاخوردن است
بدین خاطر که خوردن مایعات حین غذا ،باعث رقیق شدن آنزیمهای
گوارشی و در نتیجه اختالل در کار دستگاه گوارش میشود.
دکتر اخیانی مطرح کرد :اس��تفاده از غذاهایی که با روغن زیاد سرخ
ش��ده برای سالمت دستگاه گوارش مضر هستند زیرا روغن زیاد هم
باع��ث تاخیر در هضم غذا میش��ود و هم باعث چاقی و مش��کالت
گوارشی متعاقب آن خواهد شد.
ای��ن متخصص تغذیه با بیان این نکته ک��ه " مصرف فیبرها و الیاف
گیاهی برای سالمت دستگاه گوارش مفید است " ،ادامه داد :مصرف
فیبره��ا و الیاف گیاهی باع��ث تقویت معده میش��ود وباعث بهبود
حرکت روده بزرگ و کم ش��دن احتمال سرطان روده بزرگ خواهد
شد .این متخصص تغذیه در پایان توصیه کرد :کم تحرکی یک علت
اختالل دستگاه گوارش است زیرا متابولیسم و سوخت و ساز بدن را
کاهش داده و باعث یبوست میشود لذا ورزش و نرمش را هیچ وقت
طی روز فراموش نکنید ،حتی اگر پنج دقیقه باشد زیرا برای افزایش
تحرک روده بزرگ مفید است.

دمنوشهای موثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن

متخصص طب س��نتی گفت :مطالعات نشان داده است که برخی
از دمنوشها و گیاهان دارویی در تقویت و تنظیم سیس��تم ایمنی
بدن نقش دارند ،اگرچه ممکن است چگونگی مکانیسم عمل آنها
ش��ناخته شده نباشد.به گزارش فارس ،محمدرضا حاجی حیدری،
افزود :با توجه به همهگیری ویروس کرونا در کشور یکی از راههای
پیش��گیری عالوه بر به کار ب��ردن توصیههای بهداش��تی تقویت
سیس��تم ایمنی بدن با اس��تفاده از گیاهان دارویی است.وی ادامه
داد :با توجه به اینکه در طب س��نتی ایران هر گیاه و ماده غذایی
دارای مزاج یا به اصطالح دارای طبع خاصی اس��ت برای س��هولت
و ش��ناخت تاثیر بر م��زاج بدن به طور کلی آنها را به دو دس��ته
گرم و س��رد تقس��یمبندی کرده تا افراد به فراخور مزاج و فصل از
آنها استفاده کنند .حاجی حیدری تصریح کرد :برخی از داروهای
تقویتکننده سیستم ایمنی که از نظر طب سنتی ایران دارای طبع
گرم هستند ،عبارت اس��ت از زنجبیل ،هل ،گل میخک ،دارچین،
عسل و داروهای سرد که میتوان از گل ختمی ،پنیرک و هلیله نام
برد.ای��ن متخصص افزود :دمنوش زنجبیل را میتوان به تنهایی یا
همراه چایی استفاده کرد به این صورت که یک تا دو گرم زنجبیل
خشک یا مقداری از گیاه تازه آن را در یک لیوان آب جوش یا چای
ریخته و روزی دو تا س��ه بار میلش��ود .با توجه به اینکه زنجبیل
در طب س��نتی از درجه سه گرمی بر خوردار است ،مصرف زیاد و
بیروی��ه آن میتواند ایجاد بیخوابی ،ضایعات پوس��تی ،خارش و

عوارض عصبی مانند بیقراری ،تحریک پذیری ،زودخشمی و عدم
تحم��ل به خصوص در افراد گرم مزاج ش��ود بنابراین؛ مصرف دائم
و زیاد آن خصوصا در گرم مراجان توصیه نمیش��ود.این متخصص
طب س��نتی یادآوری کرد :هل از داروه��ای خوش عطر بو بوده و
دهان را نیز خوش��بو میکند همچنین دمن��وش آن برای تقویت
سیس��تم ایمنی مفید است.وی تصریح کرد :هل برای تقویت کبد،
معده و افزایش اشتها و تکرر ادرار ناشی از سردی سیستم ادراری
ب��ه خصوص برای س��المندان اثر خوبی دارد .ی��ک تا دو عدد هل
س��بز را میتوان داخل یک قوری کوچک دم کرده روزی س��ه تا
چهار بار به تنهایی استفاده کرده یا همراه چایی میل شود .حاجی
حیدری اظهار کرد :یک تا دو عدد از گل میخک را میتوان در یک

تولید سلولهای بنیادی
مجاری تنفسی برای درمان کووید۱۹ -
محققان ب��رای اولین بار در
جهان توانس��تند با استفاده
ی بنی��ادی
از س��لولها 
پرت��وان القایی ،س��لولهای
خ��ون ش��خص بیم��ار را
مجددا برنامهری��زی کرده و
س��لولهای بنیادی مجاری
تنفسی انسان را در آزمایشگاه
تولید کنند .این سلولها در درمان کووید ۱۹ -و
سایر بیماریهای تنفسی موثر هستند.به گزارش
ایرنا ،برمبنای تحقیقات مش��ترک دانشگاههای
بوستون و تگزاس آمریکا این سلولهای بنیادی
که به طور اختصاصی برای ش��خص بیمار تولید
میش��وند ،قادرند بافت پوششی مجاری تنفسی
را ترمی��م کنند و در درم��ان بیماریهایی مانند
کووید ،۱۹ -آنفلوآنزا ،آسم و فیبروز سیستیک که
موجب آسیب دیدگی راههای تنفسی میشوند،
نقش مهمی دارند.فیبروز سیس��تیک شایعترین
بیماری تنفس��ی ژنتیکی اس��ت .در این عارضه
مخاط چس��بناک ریهها و دس��تگاه گ��وارش را

پزش��کان در یک مطالعه جدی��د تاکید کردند:
سرفه میتواند ابری از کروناویروس را در فضای
ات��اق پخش کند و ب��ه همین دلیل اس��تفاده
از ماس��ک در کوچک ش��دن بزرگ��ی و میزان
گس��ترش این ابر ویروس��ی ،تاثیر چشمگیری
دارد.ب��ه گزارش ایس��نا ،در این بررس��ی آمده
است :حجم این ابر کروناویروس به هنگامی که
فرد ماس��ک به صورت خود نداشته باشد هفت
برابر بزرگتر هنگام اس��تفاده از ماسک جراحی

مسدود میکند .این بیماری
یک اختالل ژنتیکی محسوب
میش��ود ک��ه در ه��ر  ۲ت��ا
 ۳ه��زار تولد ،یک ن��وزاد را
مبتال میکند .در این اختالل
ع�لاوه ب��ر ترش��حات ریه و
دس��تگاه گوارشی ،ترشحات
لوزالعمده و کبد نیز غلیظ و
چسبناک میشود؛ این در حالی است که در افراد
طبیعی این ترشحات غالبا رقیق و غیرچسبناک
هس��تند .همچنی��ن می��زان نمک موج��ود در
ترشحات غدد عرق نیز افزایش مییابد و در واقع
نمک الزم برای بدن از طریق عرق دفع میشود.
در تحقیقات جدید ،نحوه تولید و تصفیه مقادیر
باالی سلولهای بنیادی مجاری تنفسی با استفاده
از نمونه خون ش��خص بیمار ،مشخص و تشریح
ش��ده و قرار اس��ت نتایج این تحقیقات به همراه
سلولهای تولید شده به صورت رایگان در اختیار
س��ایر متخصصان قرار گیرد.این روش در درمان
کووید ۱۹ -و سایر بیماریهای تنفسی موثر است.

فنجان آب جوش دم کرده و به همراه کمی شکر استفاده کرد.وی
افزود :یک قاش��ق غذاخوری عسل را میتوان داخل یک لیوان آب
گرم ریخته و حدود یک قاش��ق چایخوری یا کمتر آب لیمو ترش
ترجیحا تازه به آن اضافه کرده و روزی یک تا دو بار خصوصا صبح
ناش��تا میل کرد.این متخصص طب سنتی اظهار کرد :گل ختمی
از گیاهانی اس��ت طبع س��رد دارد .حدود یک تا دو عدد گل آن را
داخل یک لیوان آب جوش ریخته و با کمی نبات یا شکر استفاده
کنید .همچنین میتوان یک قاشق مرباخوری از گل خشک پنیرک
را داخ��ل یک لیوان آب جوش ریخته و پس از دم کش��یدن آن را
صاف کرده و کمی شکر به آن اضافه کنید یا همین مقدار را داخل
قوری دم کرده و ب��ه صورت دمنوش میل کنید تا با افزایش توان
سیس��تم ایمنی بدن ،افراد را در مقابل عوامل بیماریزا و خصوصا
کرونا محافظت کند.حاجی حیدری گفت :هلیله سیاه میوه درختی
است که در هند میروید و برای تقویت سیستم ایمنی و همچنین
تقویت معده و اعصاب و س��یاه ش��دن موی س��ر و درمان آکنه و
جوش کاربرد دارد .یک قاش��ق چایخوری پ��ودر آن را داخل یک
کاسه کوچک ماست ریخته و یا داخل کپسولهای ژالتینی ریخته
و روزی یک تا دو عدد کپس��ول ش��بها قبل از خواب میل شود.
وی ادامه داد :به طور کلی اس��تفاده گیاهان دارویی برای دورههای
طوالنی و دائمی توصیه نمیش��ود و ممکن است در افراد ،عوارض
ناخواسته ایجاد کند.

کشف مکانیسم جدیدی که
در بروز آلزایمر موثر است

پژوهش��گران در بررس��یهای خود ،مکانیس��م
جدیدی را کش��ف کردهاند ک��ه در بروز بیماری
آلزایمر نقش دارد.به گزارش ایس��نا ،پژوهشگران
مکانیس��م جدی��دی را کش��ف کردهان��د ک��ه
خوش��ههای "پروتئین تاو" به واسطه آن در مغز
ایجاد میش��وند .این پژوهش نشان میدهد که
ب��روز جهش خاص��ی در یک آنزیم موس��وم به
" "MARK4میتوان��د ویژگیهای پروتئین تاو
را تغییر دهد و امکان متراکم ش��دن آن را تغییر
دهد و آن را نامحلولتر سازد.پروتئین تاو که در
نورونهای دستگاه عصبی مرکزی فراوان هستند،
در صورت از دس��ت دادن کارکرد خود میتوانند
عام��ل اصلی بروز آلزایمر باش��ند .تولید بیش از
اندازه این پروتئین میتواند تراکم قابل توجهی از
آنها را پدید آورد که چسبندگی دارند .این تراکم
چسبنده میتواند به مرگ نورونها ،نقص حافظه
و همچنی��ن نق��ص در عملک��رد حرکتی منجر
ش��ود .درک دلیل و مکانیس��م ورای این فرآیند
میتواند به ارائه درمانهای جدید و راههایی برای
پیش��گیری از آلزایمر کمک کند.پژوهشگران در

تاکید پزشکان بر نقش ماسک در پیشگیری از گسترش کرونا
و  ۲۳براب��ر بزرگتر از هنگام
اس��تفاده از ماس��ک N۹۵
اس��ت.متخصصان اظه��ار
داشتند :در بررسیهای خود
دریافتیم هر آنچه مسافت ابر
کروناوی��روس را کاهش دهد
همچون ماسک ،دستمال یا
سرفه کردن در آرنج میتواند
ناحیهای را که در آن ترش��حات تنفسی هنگام

س��رفه پراکن��ده میش��ود
کاه��ش ده��د و بنابرای��ن
احتمال ابتال به عفونت کمتر
میش��ود.به گفته محققان ۵
ت��ا  ۸ثانیه نخس��ت پس از
س��رفه در تعلیق ترش��حات
تنفس��ی موج��ود در ه��وا و
گسترش بیماری بسیار مهم
اس��ت .پس از این زمان ،اب��ری از کروناویروس

این پروژه ،نق��ش آنزیم"  "MARK4را در بروز
بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار دادند .هنگامی
که عملکرد همه چیز عادی باش��د ،پروتئین تاو،
بخش مهمی از ساختار سلول یا اسکلت سلولی به
شمار میرود.مشکالت هنگامی آغاز میشوند که
ژن مربوط ب��ه آنزیم "" MARK4دچار جهش
میشود .پژوهشهای پیش��ین سعی کردهاند تا
ارتباط ای��ن موضوع را با افزای��ش خطر ابتال به
آلزایمر نش��ان دهند اما دلیل آن مشخص نبود.
پژوهشگران در این پروژه جدید ،این جهشها را
به صورت مصنوعی به مگس س��رکه ارائه کردند
زیرا این نوع مگس میتواند مانند انسان به تولید
پروتئین تاو بپردازد .س��پس به بررسی عملکرد
پروتئی��ن در این جانداران پرداختند.بررس��یها
نش��ان داد ک��ه جهش در آنزی��م" "MARK4
میتواند تغییرات��ی را در پروتئین تاو پدید آورد
و یک ش��کل آسیبشناس��ی از ت��او ایجاد کند.
این تغیی��رات موجب میش��وند ک��ه پروتئین
تاو ،خوش��ههای پیچی��دهای را ایجاد کند که به
نورونها آسیب میرسانند.

ش��روع به پخ��ش ش��دن میکن��د .یافتههای
ای��ن مطالعه ب��ه محققان کم��ک میکند تا به
فرمول��ی برای تعیی��ن حداکثر تع��داد افرادی
که میتوانند در یک بخش بیمارس��تان باشند،
دس��ت پیدا کنن��د .همچنی��ن یافتههای فوق
به تعیین می��زان گردش ه��وا در فضای اتاق،
آسانس��ور ،سالن سینما ،خودرو ،کابین هواپیما
یا رستوران و کاهش احتمال ابتال به عفونت نیز
کمک میکند.

