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زندگی

افزایش خطر مرگ ناشی از کرونا بر اثر آسیب بطن راست قلب

محققان دریافتند بیمارانی که مبتال به آســیب بطن راســت قلب هســتند ،بیش از
ســایرین در معرض خطر مرگ ناشــی از ابتال به کووید  ۱۹قرار دارند.به گزارش ایرنا،
در این بررســیها مشخص شد آسیبدیدگی بطن راست قلب ،یک شاخص بسیار مهم
مســتقل برای بروز عالیم شدید بیماری کووید  ۱۹است و احتمال مرگ افراد دارای این
فاکتور ریســک ،در اثر ابتال به کووید  ،۱۹به طور متوســط  ۲و نیم برابر بیش از سایر
افراد است.

راهکار

پنج درمان خانگی برای
بهبود لبهای ترک خورده

ترک خوردن لبها ممکن اســت به واسطه
ســرد و خشــک بودن هوا یا کــم آبی بدن
رخ دهد .برخالف پوســت دیگر قسمتهای
بدن ،لبهــا دارای غدد چربی نیســتند و
نمیتوانند چربیهای طبیعی برای پیشگیری
از خشک شــدن پوست خود را تولید کنند.
این به معنای آن اســت کــه بدون مراقبت
مناســب ،احتمال خشک شــدن لبها نیز
بیشتر میشود.به گزارش عصر ایران ،برخی
درمانهای خانگی که میتوانند برای حفظ
رطوبت لبها مفید باشند عبارتند از.
=ژل پترولیوم

ژل پترولیوم که با نام تجاری وازلین شناخته
میشــود یکی از مواد کلیدی در بسیاری از
بالمهای لب اســت زیرا سدی محافظ برای
حفظ رطوبت در پوســت ایجاد میکند .این
شرایط برای پیشگیری از خشک شدن لبها
ضروری است.اما ژل پترولیوم بیشتر به عنوان
یــک مانع عمل کــرده و از لبها در برابر از
دســت دادن رطوبت محافظت میکند و در
تولید رطوبت نقشی ندارد.
=آلوئه ورا

آلوئــه ورا یک گیاه ســاکولنت اســت که
ژلــی مرطوبکننــده را در برگهای خود
تولیــد میکنــد .اســتفاده از ژل آلوئه ورا
میتواند بــه هیدراته نگه داشــتن لبها و
پیشــگیری از خشک شدن آنها که میتواند
به ترک خوردگی منجر شــود ،کمک کند.
همچنین ،آلوئــه ورا حــاوی مولکولهایی
به نام پلیســاکاریدها اســت که به تشکیل
پیوند بین رطوبت با پوســت کمک کرده و
لبها را هیدراته نگه مــیدارد .این به ویژه
برای لبهای ترک خورده مفید اســت زیرا
پلیساکاریدها پوست را به تولید سلولهای
جدید تشــویق میکند که به بهبود سریعتر
زخمها و ترکها کمک میکند.
=عسل

عسل یک گزینه درمانی خوب برای لبهای
ترک خورده اســت زیرا مادهای اســت که
رطوبــت را به خود جذب میکند ،از این رو،
میتوانــد رطوبت را از هوا به ســمت لبها
جذب کند .همچنین ،عسل از خواص درمانی
برخوردار اســت و ممکن اســت بــه بهبود
زخمها و ترکهای ایجاد شــده روی لبها
کمــک کند.افزون بر این ،عســل از خواص
ضد باکتــری برخــوردار اســت و از ایجاد
عفونت به واسطه بروز زخم و ترک خوردگی
در لبها پیشگیری میکند.
=روغن نارگیل

روغن نارگیل یک ماده نرمکننده اســت لذا
بــرای حفظ رطوبت در لبها و پیشــگیری
از خشک شــدن آنها گزینه خوبی محسوب
میشــود.همچنین ،روغن نارگیل از خواص
ضد التهاب برخوردار است .این به معنای آن
اســت که روغن نارگیل میتواند به تسکین
درد و ناراحتــی که گاهی اوقات به واســطه
لبهای ترک خورده شکل میگیرد ،کمک
کند .خواص ضد باکتری روغن نارگیل نیز به
پیشگیری از بروز عفونت در نتیجه زخمهای
باز روی لبها کمک میکند .شما میتوانید
روغن نارگیل را با شــکر ترکیب کرده و به
عنوان یک الیه بــردار مالیم برای کمک به
حذف سلولهای مرده پوست از روی لبها
استفاده کنید.
=الیه بردار شکری

زمانی که سلولهای مرده پوست روی لبها
انباشــته میشــوند ،مانع از رسیدن رطوبت
کافی به لبها میشــوند .الیهبرداری مالیم
پوست با یک الیه بردار شکری میتواند به حذف
سلولهای مرده پوست ناشی از ترک خوردگی
کمــک کند.آمــاده کــردن الیــه بــردار
شکری ساده است .آنچه باید انجام دهید در
ادامه ارائه شده اســت:یک قاشق غذاخوری
شکر و یک قاشــق غذاخوری روغن نارگیل
یا عسل را در یک ظرف با هم ترکیب کنید.
مواد را به خوبی با هــم ترکیب کرده و این
الیه بردار را با انگشت تمیز روی لبها خود
بمالید.لبهــا را بــا حرکات دایــرهای برای
یک دقیقــه به آرامی مالش دهید.ســپس،
میــزان اضافه الیــه بــردار را از روی لبها
خود پاک کنید.در انتهــا ،از ژل پترولیوم یا
مقــداری روغــن نارگیــل بــرای مرطوب
نگه داشــتن لبهای خود استفاده کنید.اگر
پس از اســتفاده از الیه بردار شکری از یک
مرطوبکننده اســتفاده نکنید ،این میتواند
شرایط لبهای ترک خورده را بدتر کند.

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

محققان با اســتفاده از چاپ سه بعدی موفق شدند
اولین زبان مصنوعی انسان را بسازند .به گزارش ایرنا،
این زبان بیومتریک ،خاصیت ارتجاعی ،خیس شدن و
بافت زبر منحصر بفرد زبان واقعی انسان را با ساختار
سیلیکونی مصنوعی خود تقلید میکند.محققان برای تولید این
زبان مصنوعی ،اســکنهای دیجیتالی از زبان واقعی انسان انجام
دادند؛ از این زبان مصنوعی میتوان برای آزمایش خصیصههای
فرآیند دهانی ،برخی خوراکیها استفاده کرد .این زبان مصنوعی

درمان آرتروز با ارتوکین تراپی

ورزش مناسب
برای تقویت ریه ها

توصیه

این میوه سیستم ایمنیتان
را قوی میکند

یک متخصص تغذیه گفت :به میوهای با طعم
مطبوع از خانواده ســیب است.سید مرتضی
صفــوی ،در گفتوگو با فــارس ،ادامه داد:
هــر  100گرم «به» حــاوی  57کیلوکالری
انرژی اســت و در مقایسه با سیب و گالبی،
به از نظر محتوای آنتی اکســیدانهای پلی
فنولیک غنیتر اســت .به میــوهای غنی از
ویتامین ،مواد معدنی و فیبر غذایی اســت.
وی خاطرنشان کرد :میوه رسیده به ،حاوی
مقادیر فراوانی ویتامین  Cاســت؛ به طوری
کــه  100گرم به 25 ،درصــد نیاز روزانه به
ویتامین  Cرا تامیــن میکند؛ ضمن اینکه
باید توجه کنیم میوههای غنی از ویتامین C
با حذف رادیکالهای آزاد به ســامتی بدن،
تقویت سیستم ایمنی ،کاهش ابتال به عفونت
و کاهش شــرایط التهابی کمــک میکند.
صفوی خاطرنشــان کرد :به همچنین منبع
خوبی از مس ،سلنیوم ،آهن ،پتاسیم ،منیزیم
و ویتامینهــای گــروه ب از قبیل تیامین،
ریبوفالوین و پریدوکسین است؛ اگرچه هنوز
اطالعات کافی وجود ندارد اما برخی شواهد
حاکی از آن است که میوه به ،همانند گالبی،
دارای ویژگیهــای ضد التهابی و ضد آلرژی
اســت.وی اضافه کرد:عالوه بر میوه به ،دانه
آن نیز دارای خواصی از قبیل بهبود ســرفه،
گلودرد و برونشیت است .همچنین دانه این
میوه در بهبود عملکرد دستگاه گوارش نقش
ایفــا میکند؛ البته باید بــه این نکته توجه
داشت که دانه به را نباید جوید؛ چراکه دانه
آن حاوی ترکیبی به نام آمیگدالین است که
به سیانوریک اسید تجزیه میشود و مادهای
ســمی اســت.این متخصص تغذیه یادآور
شدمصرف زیاد آن میتواند خطرناک باشد؛
بنابراین توصیه میشــود که لعاب دانه این
میوه استفاده شود.

هشدار

مهمترین علل
بروز پوکی استخوان

یــک متخصص طــب ســنتی در ارتباط با
مهمترین علل پوکی اســتخوان ،به افزایش
سن اشاه کرد و گفت :ورزشنکردن و سبک
زندگــی کمتحرک ،از دیگــر علل بروز این
عارضه است.به گزارش مهر ،ناصر رضایی پور
افــزود :برخــی جراحیهــا و بیماریهای
زمینهای چون اختالالت تیروئید ،ســرطان،
مشــکالت گوارشــی ،کلیوی و کبدی و ...و
مصرف داروهای خاص چون لووتیروکسین،
کورتونها و ضدتشــنجها ،به همراه مصرف
الــکل و دخانیات را میتــوان از دیگر علل
بروز پوکی اســتخوان برشــمرد.رضایی پور
در پاســخ به این ســوال که چهکنیم تا به
پوکی اســتخوان مبتال نشویم ،گفت :اصالح
ســبک زندگی ،بهویژه خواب خوب ،از سر
شــب تا ســحر ،ورزش منظم روزانه جهت
افزایش گردش خون و تقویت عمومی ،پرهیز
از مصرف زیــاد ترشــیجات ،خوردنیهای
سردیافزا و تریبخش ،تنقالتی چون پفک
و پاستیل و نوشابههای گازدار ،فستفودها،
میتواند موثر باشد.

همچنیــن میتواند با تقلــب در مــواد غذایی و
داروهای خوراکی تجویز شده مبارزه کند و به ابداع
فناوریهای جدید تغذیهای منجر شود .دکتر «افرن
آندابلو-رایز» نویســنده این تحقیق گفت :ما قصد
داشــتیم خصوصیات مکانیکی زبان انســان را در سطحی تکرار
کنیم که اســتفاده از آن در آزمایشگاه برای تکرار شرایط فرآیند
دهانی انسان آسان باشــد.صدها ساختار جوانه مانند کوچک به
نام" " papillaبافت زبری به زبان میدهد .این زبری که به زبان

ما هنگام خشــک شدن دهان احساس کاغذ سنبادهای میدهد،
با طبیعت نرم بافت زبان در تضاد اســت .ایــن تضادها در کنار
هم« ،فضای پیچیــده ای» را برای محققان مواد در زمان تالش
برای تکثیر زبان انســان در آزمایشــگاه ایجاد میکنند .بنابراین
محققان برای تولید این زبان مصنوعی توجه خود را به قســمت
پشتی زبان متمرکز کردند جایی که برخی از این برآمدگیهای
کوچک حاوی گیرندههای چشــایی هســتند اما بسیاری از آنها
چنین گیرندههایی ندارند.

آفتاب یزد در گفتگو با فوق تخصص کنترل و درمان درد بررسی کرد

نکته

یک متخصص بیماریهای عفونی گفت :به
نظر میرســد بدن افراد چاق کمتر از افراد
عادی نســبت به واکسن کرونا پاسخ مثبت
بدهد .همچنین طبق گزارشات ،دیده شده
که اثر واکسن هپاتیت  Bنیز در افراد چاق
کمتر بوده است.مســعود مردانی ،در گفتگو
با فارس با بیان اینکه متأســفانه افراد چاق
در صورت ابتال به کرونا هم شــکل وخیمتر
را میگیرند اظهار داشــت :بنابراین داشتن
رژیم غذایی مناســب و پرهیــز از اضافه و
وزن چاقــی یکی از راههای پیشــگیری از
کرونا اســت.مردانی دربــاره تأثیر ویروس
کرونا بر سیســتم ایمنی زنان و مردان هم
خاطرنشــان کرد :اثر ویروس کرونا بر زن و
مرد متفــاوت عمل میکند ،در واقع تفاوت
ژنتیکــی بین آقایــان و خانمها وجود دارد
که باعث ابتالی بیشــتر مــردان به کرونا
میشــود و حتی افزایش مرگ و میر بر اثر
کرونا در مردان نســبت به زنان دیده شده
است.مردانی ورزشهای هوازی ریوی برای
بهبــود اکسیژیناســیون و تقویت ریه افراد
مبتــا به کرونــا را مفید دانســت و گفت:
حتی موقعیتهــا و حرکاتی که در تصاویر
و فیلمها آموزش داده میشــود برای بهبود
مبتالیان بــه کرونا میتوانــد کمککننده
باشد و زودتر بهبود مییابند.وی توصیهای
هم برای افراد ســالم داشــت :افراد ســالم
میتواننــد بــرای پیشــگیری از بیماری و
تقویت ریه هایشــان نفس عمیق بشــکند.
همچنیــن ورزشهای صبحگاهی به منظور
تقویت ریه بسیار خوب است.

اولین زبان مصنوعی انسان ساخته شد

آفتاب یزد -گروه زندگی :امروزه بسیاری از افراد دچار عارضه و
مشــکل زانو درد هستند .افزایش سن عارضه زانو درد را بیشتر و به
آرتروز تبدیل میشود .میزان ابتال در خانمها نسبت به آقایان بیشتر
اســت .آرتروز یک بیماری تخریبی در مفصل است .عالوه بر سن،
علل ژنتیکی ،نوع شــغل و حرفه ،چاقی ،عوامل هورمونی و نژاد نیز
میتوانند در بروز این بیماری دخیل باشند .ارتوکین تراپی نیز روش
نوینی است برای پیشگیری از پیشرفت آرتروز و درمان آرتروز است.
خاستگاه این تکنیک کشور آلمان است .ارتوکین تراپی به شما این
امــکان را میدهد تا بتوانید به طور مؤثری با آرتروز که یک بیماری
تحلیلی در مفاصل است مبارزه کنید .ارتوکین یک روش بیولوژیکی
منحصر بفرد اســت که تحلیل مفاصل و کمر درد را درمان میکند
لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر حســن
محمدی ،فوق تخصص کنترل و درمان درد گفتگو کرده است.
وی در اینبــاره میگویــد :همانطور که همــه میدانیم آرتروز یک
بیماری تخریبی و پیشــرونده است که غضروف و مفاصل را درگیر
میکند و بیشترین مفاصلی که درگیر آرتروز میشوند ،عموما زانوها
و مفصل لگن هستند.
دکتر محمدی خاطرنشــان کرد :هنوز علت مشخصی برای بیماری
آرتروز یافت نشــده اســت اما عوامل مختلفی در بروز آرتروز نقش
دارنــد .آرتروز طبقه بندیهای مختلفی دارد که عبارتند از خفیف،
متوسط و شدید است.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد بیان کرد :در درجات خفیف
آرتروز ،پزشــکان معموال به بیماران در اســتفاده صحیح از مفصل،
رعایت ارگونومی و فشــار وارد نکردن به آن و اســتفاده از داروهای
ضد التهاب را توصیه میکنند اما در مراحل شدید و گریدهای آخر
بیمار نیاز به آرتروپالستی یا تعویض مفصل پیدا میکند.
وی ابراز داشــت :عوامل بروز آرتروز شامل وجود دفرمیتیهایی در
اندامهای فرد ،وجود بیماریهای زمینهای مانند روماتیسم ،باال بودن
وزن ،داشتن سبک زندگی ناسالم وتاثیر عوامل محیطی است.
دکتــر محمدی توضیــح داد :امــروزه از روشهــای متفاوتی در
درمان آرتروز استفاده میشود که یکی از این روش ها ،ارتوکین تراپی
میباشــد.این روش بــرای بهبــود افــراد مبتــا بــه آرتــروز
مفیــد میباشــد و بــه عنــوان یکــی از درمانهای هوشــمند

در بین بانوان ناخنهای بلند طرفداران زیادی دارد و زیبایی را به
دستان شــما هدیه میکند ،اما برخی از افراد بنا به دالیلی رشد
ناخن هایشــان مناسب نیست و به همین خاطر به سمت کاشت
ناخن میروند که این کار سبب بروز بیماریهای قارچی ،پوستی
و از بین رفتن ناخنها میشــود .به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ،با رعایت چندین نکات ســاده میتوان به رشد و استحکام
بیشــتر ناخنها کمک کرد و از شر کاشت ناخن و عوارض بعد از
آن رها شد.
>مصرف بیوتین

اگر شــما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که رشد ناخنها و
موهایتان کم اســت یا ناخن هایتان سریع میشکنند ،این نشانه
کمبود میزان بیوتین در بدن شماســت .بــرای دریافت بیوتین
میتوانید از مواد غذایی و خوراکیهایی شــامل تخم مرغ ،آجیل

=مزایای روش ارتوکین تراپی نسبت به روشهای دیگر
درمانی دیگر این است که استفاده از این روش به بستری
نیاز ندارد و یک روش کامال سرپایی میباشد واین روش
هیچ گونه عارضهای ندارد و نیز استفاده از این روش موجب
کاهش مصرف مسکنها میشود
=ارتوکین تراپی موجب بهبود دردهای ناشــی از التهاب
مفاصل و دردهای آرتروزی میشــود و همچنین موجب
بهبود کیفیت زندگی فرد میشود زیرا فرآیند التهابی پس از
تزریق به سرعت متوقف میشود و برای درمان آسیبهای
ورزشی در ورزشکاران و فوتبالیستها نیز مفید است
آرتــروز از کشــورهای اروپایی به بازار ایران عرضه شــده اســت.
ایــن فوق تخصص کنترل و درمان درد تصریح کرد :روش ارتوکین
تراپی میتواند در کاهش عالئم آزاردهنده آرتروز مانند درد ،التهاب
مفاصل و تورم موثر باشــد .همچنین به کمک روش ارتوکین تراپی
میتوان دردهای ناحیه شــانه ،گردن ،ران را به طور چشــمگیری
کاهش داد.
وی نحوه انجام روش ارتوکین تراپی را اینگونه تشــریح کرد :انجام
روش ارتوکین تراپی بدین صورت است که ابتدا با یک سرنگ خون
بیمار گرفته میشود .حدود  ۵۰تا  ۶۰میلی متر از خون بیمار برای
ســاختن داروی ارتوکین مورد نیاز میباشد .خون دریافت شده از

راهکارهایی برای رشد و استحکام ناخنها
حبوبات و غالت سبوس دار ،موز و قارچ استفاده کنید.

>عدم استفاده مکرر از الک

بســیاری از افراد عادت دارند تا همیشه ناخنهای دستشان الک
داشته باشد یا حتی برخی براین باورند که با زدن الک میتوانند
از شکستن ناخن هایشــان جلوگیری کنند ،اما هرگز این چنین
نیست .هرچند الک پوششی زیبا برای ناخنهای شما به حساب
میآید ،اما مانع از گردش اکســیژن در ناخنها و درنهایت سبب
خشکی ناخنها میشود.
>دریافت پروتئین کافی

بــرای جلوگیری از شــکننده بودن ناخن هایتــان وجود میزان
معینی از کراتین در بدن شــما الزم و ضروری اســت .پس اگر
شــما تمایل به داشتن ناخنهای زیبا وسالم دارید ،اما از مصرف

بهترین اهداکنندگان پالسما
بهبودیافتگان کرونای شدید هستند

نتایــج یــک مطـــــالعه
جدیــد نشــان میدهد که
بهبودیافتگان از شدیدترین
نوع بیماری کرونا ،میتوانند
بهتریــن منبــع پالســما
برای درمان ســایر بیماران
کرونایی باشــند.به گزارش
ایرنــا ،بر اســاس نتایج این
مطالعه عواملی مانند جنســیت ،ســن و شدت
بیمــاری میتواند به شناســایی بهبودیافتگانی
از بیماری کرونا کمک کند که دارای ســطوح
باالیی از آنتی بادیهایی هستند و میتوانند به
درمان سایر بیماران کرونایی کمک کنند«.سابرا
کالین» استاد گروه میکروب شناسی گفت :این
ویژگیهــای قابل توجه بیمار ،نــه تنها میزان
آنتی بادی بلکه کیفیت آنتی بادی را پیشبینی
میکند.نتایــج این مطالعه نشــان میدهد که
به طور خاص ،مردان مسنی که پس از بستری شدن
در بیمارســتان به دلیل ابتال به موارد شــدید
کووید ،۱۹از این بیماری بهبودی پیدا میکنند،

میتوانند کاندیداهای خوبی
بــرای اهــدای پالســما به
منظور درمان سایر بیماران
آلوده به این ویروس باشند.
آزمایشهای پالســما ادامه
دارد :اما پزشــکان در مورد
نحوه انتخاب بهبود یافتگان
کووید ۱۹-که احتمال بسیار
قویترین واکنش آنتی بادی را دارند ،اطمینان
ندارنــد .محققــان در این مطالعــه خون ۱۲۶
بیماری کرونایی را کــه از این بیماری بهبودی
یافتــه بودند ،آزمایــش کردنــد و تفاوتهای
بسیاری را در سطح آنتی بادی آنها و همچنین
توانایی آنتی بادی آنها برای خنثیسازی ویروس
کرونا کشــف کردند.این مطالعه نشــان داد که
بیمار بودن به انــدازهای که فرد مبتال به کرونا
نیاز به بســتری شدن در بیمارستان پیدا کند و
نیز مرد بودن و مسن بودن از عوامل هستند که
با داشتن واکنشهای آنتی بادی قویتر ارتباط
دارند.

بیمار به مدت  ۲۴ساعت در انکوباتور ویژه در دمای  ۳۷درجه سانتی
گراد به مدت  ۶تا  ۹ســاعت قرار داده میشــود .سپس گلبولهای
ســفید توسط کریســتالهای موجود در کیت تحریک میشوند و
عوامل التهابی تولید میشود.
دکتــر محمدی ادامه داد :در مرحله بعد خون را به مدت  ۱۰دقیقه
با دور  ۵۰۰۰دور سانتریفیوژ میکنند تا پروتئینی بنام اینترلوکین
"  " 1Ra -ILاز ســایر اجزای خون جداســازی شــود .پس از آن
جداســازی پروتئین "  "1Ra -ILتغلیظ و فیلتر میشود و مرحله
بعد تزریق این ســرم به نواحی مورد نظر توســط پزشــک صورت
میگیرد.
ایــن فوق تخصص کنترل و درمان درد مطرح کرد :ماده به دســت
آمده در روش ارتوکین تراپی دارای موادی است که موجب کاهش
التهاب و در مفاصل شــده و در نتیجه دردهای ناشی از آسیبهای
مفصلی را کاهش میدهد.
وی میگوید :از آنجایی که برای ساخت ماده ارتوکین از خون بیمار
اســتفاده میشود با بدن سازگاری کامل دارد بنابراین هنگام تزریق
هیچ عارضهای را برای بدن ایجاد نمیکند.
دکتر محمدی اظهار داشت که مزایای روش ارتوکین تراپی نسبت
به روشهای درمانی دیگر این اســت که اســتفاده از این روش به
بســتری نیاز ندارد و یک روش کامال ســرپایی میباشد واین روش
هیچ گونه عارضهای ندارد و نیز استفاده از این روش موجب کاهش
مصرف مسکنها میشود.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد یادآور شــد :ارتوکین تراپی
موجب بهبود دردهای ناشــی از التهاب مفاصل و دردهای آرتروزی
میشــود و همچنین موجب بهبود کیفیت زندگی فرد میشود زیرا
فرآیند التهابی پس از تزریق به سرعت متوقف میشود و برای درمان
آسیبهای ورزشی در ورزشکاران و فوتبالیستها نیزمفید است.
وی در پایان گفت :بسته به میزان آسیب دیدگی مفصل و تشخیص
پزشــک تزریق ســرم ارتوکین به ناحیه در چندین مرحله صورت
میگیرد .اما به طور معمول تزریق این ماده باید بین  ۴تا  ۶مرحله
بــه فواصل یک هفتهای صورت گیرد .طــول اثر این روش بین ۲۰
تا  ۲۲ماه میباشــد و میتواند پروســه التهابی را متوقف کند و از
پیشرفت آرتروز جلوگیری کند.

منابع غذایی پروتئین دار گوشــت ،مــرغ و بوقلمون ،تخممرغ،
لبنیــات ،ماهیهای چــرب ،حبوبات و آجیــل امتناع میورزید
این امر برای داشــتن ناخنهای ضعیف و شکننده شما مزید بر
علت است.
>روغن تراپی ناخنها

اســتفاده از روغن تراپی به تقویت ناخــن هایتان کمک میکند
و از ایــن طریــق میتوانید انواع مواد معدنــی الزم و ضروری را
جذب ناخن هایتــان کنید .بهترین روغنها بــرای روغن تراپی
ناخــن هایتــان روغنهای نارگیــل ،زیتون ،کرچک و ...اســت
و میتوانیــد بــا چرب کردن و ماســاژ ناخن هایتان به وســیله
ایــن روغنها از شــکنندگی آنهــا جلوگیری کنید .اســتفاده
از ایــن روش ســبب ترمیم ســلولهای مرده و آســیب دیده
ناخن میشود.

ل را
حسگرهایی که فعالیت ژنهای درون سلو 
بررسیمیکنند

پژوهشگران حسگرهای ژنتیکیای ابداع کردهاند
ت ژنها را در ســلولها
کــه میتوانند فعالیــ 
مورد بررســی قرار دهند.به گزارش ایسنا ،این
گروه پژوهشــی با اســتفاده از فناوری اصالح
ژن کریسپر ،دســتگاههای بسیار کوچکی ابداع
کردهاند که از حسگرها استفاده میکنند تا فعال
و غیرفعال بودن ژنها را در ســلول شناســایی
کنند و نســبت به این تغییرات واکنش نشــان
دهنــد .این ویژگــی ،آنها را به یک سیســتم
بررســی ایدهآل تبدیــل میکند.این پژوهش،
نخســتین گام دانشــمندان در ابداع ابزارهای
ژنتیکی پیشرفتهای است که میتوانند تغییرات
بیان ژن را در ســلول تشخیص دهند.پروفسور
"آلفونســو جارامیلو" پژوهشگر ارشد این پروژه
گفت :ما در حال حاضــر نمیدانیم که چگونه
باید این سیستم ژنتیکی جدید را طراحی کنیم
تا بتواند فعال و غیرفعال شــدن ژنهای درون
ل را تشــخیص دهد.وی افزود :هدف ما
ســلو 
این بود تا روش جدیــدی ابداع کنیم که برای
گوش دادن به آنچه در ســلول میگذرد ،قابل

مصرف بیرویه غذاهای حاوی کلسترول ممنوع

مصــرف بیرویه غذاهای حاوی کلســترول در هــوای آلوده توان
سیستم ایمنی بدن را کاهش میدهد.عضو انجمن تغذیه ایران در
گفتگــو با ایرنا افزود :از طریق تنفس هوای آلوده و مصرف بیرویه
غذاهای حاوی کلسترول آلودگیهای ویروسی ،قارچی ،باکتریایی،
گازهای سمی رادیکالهای آزاد در سیستم ایمنی بدن نفوذ یافته و
منجر به تضعیف آن میشود.سید ضیاءالدین مظهری اظهار داشت:
فلزات ســنگین همچون سرب ،جیوه در هوای آلوده باعث کاهش
توان سیستم ایمنی میشوند و سرب حاصل از سوخت ناقص موتور
خودروها و کارخانهها ،موجب مصرف غذاهای پرورشیافته در این
هوایآلوده و کند شدن پاسخگویی و عکسالعمل سلولهای ایمنی
را فراهم میسازد.مظهری ادامه داد :همچنین جیوه و سایر فلزات
ســنگین وارده از طریق فاضالبهای هدایتشــده کارخانجات به
کانالهای آب رودخانهها ،برکهها ،دریاچهها و دریاها ،ارزشمندترین
منبع پروتئین و مفیدترین تامینکننده ید ،سلنیوم ،کلسیم ،آهن
و ویتامینهای  A، Dو گروه  Bرا زیر ســوال برده و بهعلت اثرات
زیانبــار جیوه بر مغــز و اعصاب تاثیر میگــذارد.وی توصیه کرد:
همه گروههای ســنی باید در ایامی که هوا آلوده است ،برای عدم
تضعیف سیســتم ایمنی بــدن ویتامینها و پروتئینهــا را از مواد

غذایی مفید مانند گوشــت بوقلمون ،سیب زمینی هویج ،اسفناج،
طالبــی ،کلم بروکلی ،گوجه فرنگــی و انبه دریافت کنند.مظهری
ادامه داد :همه میوههای تازه بخصوص مرکبات و انواع سبزیهای
تازه نیز کمبودهــای ویتامین  Cرا جبران میکند و جهت تامین
مواد مغذی مفید برای تقویت عملکرد سیســتم ایمنی به منظور
افزایش توان مبارزه با هر نوعآلودگی هوا ،غذا و مایعات اســتفاده،
متعادل و متنوع از همه گروههای هرم غذایی و تنوع بخشیدن به
مواد غذایی مصرفی در هر گروه توصیه میشــود.وی اظهار داشت:

برنامهریزی باشــد .ســلولها ژنهای زیادی را
در بر دارند که برای انجــام دادن عملکردهای
گوناگون از حس کردن محیط گرفته تا پردازش
غذا بیان میشــوند .شاید دانشمندان با داشتن
یک حسگر که بتواند به روند خاصی مانند هضم
غذا واکنش نشــان دهد ،بتوانند دســتگاهی را
برای این کار برنامهریزی کنند.پژوهشــگران در
طراحی این سیســتم ،از فناوری کریسپر که در
حال حاضر کاربرد زیــادی در اصالح ژن دارد،
استفاده کردند .مزیت فناوری کریسپر این است
که قابل برنامهریزی است و میتوان از آن برای
بررسی اهداف ژنتیکی مانند جهشهای ژنتیکی
عامل بیماری اســتفاده کرد.دانشــمندان این
سیســتم را روی باکتری زنده "اشریشیا کلی"
( )E. coliآزمایش کردند و توانستند قابلیت آن
را در شناســایی مولکول آرانای ویروس HIV
ثابت کنند.این گروه پژوهشــی بــاور دارند که
سیستم آنها به پژوهشــگران امکان خواهد داد
تا ســلولهایی را که پیچیدگــی زیادی دارند،
برنامهریزی کنند.

مردم در انتخاب ،تهیه و خرید مواد غذایی مورد نیاز دقت بیشتری
داشــته باشند و از خرید مواد بیارزش فاقد استاندارد ،تاریخ تولید
و یا بدون نام و نشــان خودداری کرده و در صورت مشاهده تغییر
در طعــم ،رنگ و ظاهر مواد غذایی از مصــرف آن پرهیز کنند.به
گفته مظهری ،از نگهداری و مصرف مواد غذایی رو به فســاد جدا
خودداری کنند و تغییرات در رنگ ،بو و طعم اولیه نیز دلیل دیگری
برآلودگی و فساد ترکیبات مواد غذایی محسوب میشود.وی افزود:
قارچ و کپکهای ایجاد شده روی مواد غذایی ،نشاندهنده آلودگی
غذاها بوده و حتی ممکن اســت نوع کپک آن بســیار خطرناک،
ســرطانزا و مرگآور باشــد ،بهخصوص اگر روی غالت ،حبوبات،
پســته ،بادام و بادام زمینی کپک مشاهده شــود ،ممکن است از
نوع قارچ یا کپک تولیدکننده سم خطرناک آفالتوکسین باشد که
ســرطانزا و مرگآور اســت.به گفته این متخصص تغذیه ،باید از
مصرف انواع غذاهای نیمه سفت ،مایونز ،انواع سسهای خانگی و یا
آماده ،ساالدهای تهیه شده با کرم ،خامه ،سوپهای آماده و یا تهیه
شــده با خامه یا خوراکهایی که با به کارگیری ادویههای معطر و
چاشــنیهای مختلف ممکن اســت دارای انواع میکروبها بوده و
طعم نامطلوب آنها پوشانیده شد ه باشد ،پرهیز کرد.

