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زندگی

کووید ۱۹-مسریتر نشده است

بیش�تر موارد ابتال به ویروس کرونا که اکنون در س�طح جهان دیده میشود ،ناشی از یک
جهش ژنتیکی خاص به نام"  "D۶۱۴Gاست که با گونه اصلی این ویروس که سال گذشته
در «ووهان» چین ظاهر ش�د ،متفاوت است .کارشناس�ان بیم داشتند که این گونه جدید
ویروس کرونا ،از نس�خه اصلی آن مس�ریتر باش�د.اما اکنون محققان متوجه ش�دند که
جهشهای کووید ۱۹-برخالف تصوری که میرفت ،ویروس کرونا را مسریتر نکردهاند.

توصیه

خوراکیهاییکه
هنگام سرماخوردگی
توصیهنمیشود

با س��رد شدن هوا و تغییرات آب و هوایی بدن
تح��ت تاثیر قرار میگی��رد و مدتی زمان نیاز
است تا بدن با وضعیت جدید سازگار شود .به
همین دلیل دقت در نوع مواد غذایی مصرفی
کم��ک میکند تا از ابتال به س��رماخوردگی و
س��رفه کردن جلوگیری یا از شدت آن کاسته
شود .به گزارش ایسنا ،در ذیل به برخی از انواع
خوراک��ی که مصرف آنها ب��رای مبتالیان به
سرماخوردگی و افرادی با عالئم سرفه توصیه
نمیشود ،اشاره شده است:
غذاهای س��رخ ش��ده :مواد غذایی سرخ شده
نه تنها موج��ب افزایش وزن میش��وند بلکه
میتوان��د عالئ��م س��رفه و س��رماخوردگی را
تش��دید کند .روغن و چربی موج��ود در این
مواد غذایی تولیدکننده مخاط است که هنگام
سرماخوردگی و سرفه کردن افزایش مییابد.
توج��ه به مصرف مواد غذایی س��الم و تقویت
ایمنی از تشدید این شرایط جلوگیری میکند.
شیر :مصرف شیر برای بهبود وضعیت سالمت
مفید است اما هنگام س��رماخوردگی و وجود
عالئم س��رفه میتواند مش��کل س��از باش��د
همچنین مص��رف دیگر انواع لبنیات میتواند
مشکلس��از باش��د چرا که عامل تولید مخاط
بیشتر در بدن اس��ت .به همین دلیل مصرف
این مواد غذایی پس از بهبود سرماخوردگی و
سرفه توصیه میشود.
کافئی��ن :خوراکیها و نوش��یدنیهای حاوی
کافئین از قبیل قهوه ،چای و نوش��ابه موجب
تولید مخاط میش��وند همچنین مصرف این
نوع از خوراکیها س��رماخوردگی و س��رفه را
تشدید و سیستم ایمنی را ضعیف میکند.
مواد قندی و ش��یرینی :این نوع از خوراکیها
موج��ب التهاب ش��دید در بدن میش��ود و با
تضعیف سیستم ایمنی عارضه سرماخوردگی
و سرفه را تشدید میکند.

یافته
آزمایش نوعی استروئید استنشاقی

به عنوان درمان کرونا

نوع��ی "اس��تروئید استنش��اقی" ب��ه عنوان
درمان احتمالی برای ویروس کرونا از س��وی
متخصصان مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایس��نا ،در انگلیس اکنون آزمایش
روی این دارو موسوم به "بودزوناید" به عنوان
یک درمان قابل اج��را در خانه برای بیماران
کرونا در اولویت قرار گرفته است .این آزمایش
که تحت سرپرستی متخصصان انجام خواهد
ش��د ،درمانهای��ی را ارزیاب��ی خواه��د کرد
ک��ه بتواند بهب��ودی افراد مبتال ب��ه کرونای
باالی  ۵۰س��ال را تس��ریع کن��د و از نیاز به
بستری شدن آنها در بیمارستان جلوگیری
نماید".کورتیکواستروئیدبودزونایداستنشاقی"
معم��وال برای مدیری��ت بلندم��دت عوارض
آس��م و بیماری انسدادی مزمن ریوی تجویز
میش��ود ،بدون این که عوارض جانبی جدی
در کوتاهمدت به همراه داشته باشد .در برخی
از بیماران مبتال به کرونا ،پاسخ شدید دستگاه
ایمنی بدن برای مقابله با ویروس باعث ایجاد
التهاب زیادی میشود که میتواند به مجاری
تنفسی و ریهها آسیب برساند .تحقیقات نشان
میدهد استنشاق بودزوناید در مجاری تنفسی
ب��ا رس��اندن هدفمندانه درم��ان ضدالتهابی
به بخش آس��یبپذیر بدن ،آس��یب کرونا به
ری��ه را به حداقل میرس��اند .ویروس کرونا با
نام علم��ی  2-Sars-CoVب��ه گیرندههای
 ACE2در سلولهای مجاری تنفسی متصل
میشود و با وارد شدن به این سلولها شروع
به تکثیر میکند .مطالعات آزمایشگاهی نشان
میدهد کورتیکواس��تروئیدهای استنش��اقی
باع��ث کاهش تعداد این گیرندهها در مجاری
تنفسی میشود و بنابراین ممکن است جلوی
ورود وی��روس را به س��لولهای ریوی بگیرد.
شرکتکنندگان در این آزمایش تصادفی یک
اسپری استنشاقی دریافت میکنند و از آنها
خواس��ته میشود که دو بار در روز و به مدت
 ۱۴روز ی��ک دوز  ۴۰۰میکروگ��رم بودزوناید
را استنش��اق کنند .س��پس وضعیت آنها به
مدت  ۲۸روز پیگیری میش��ود و با وضعیت
مش��ارکتکنندگانی که فق��ط مراقبتهای
معمول دریافت کردهاند ،مورد مقایس��ه قرار
میگیرد.کریس باتلر ،که سرپرستی آزمایش
پرینسیپل را برعهده دارد ،میگوید :بودزوناید
دارویی نسبتا ارزان ،ایمن و با سهولت مصرف
برای مجاری تنفسی اس��ت که ممکن است
در درمان کرونا نقش داشته باشد .وی تاکید
کرد :فق��ط از طریق مش��ارکت داوطلبان در
یک آزمایش تصادفی مانند پرینس��یپل است
که میتوانی��م فواید یا مض��رات بودزوناید یا
درمانهای مش��ابه را ارزیاب��ی کنیم .برای به
نتیجه رساندن آزمایش و کاهش نیاز مبتالیان
به کرونا به بستری شدن در بیمارستان هنوز
به داوطلبان بیش��تری نیاز داری��م .عالوه بر
واکسنها و اقدامات پیشگیرانه ،درمانها نیز
نقش مهم��ی در به حداقل رس��اندن بار این
بیماری بر جامعه دارند.

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

تازهها

ترمیم جای زخم
باالهامازگورخرماهی!

ی جدیدی،
پژوهشگران قصد دارند که در بررس 
روش موثری برای ترمیم جای زخم ارائه دهند
که با اله��ام از تواناییهای گورخرماهی صورت
میگیرد.ب��ه گزارش ایس��نا" ،گورخرماهی"در
مرک��ز یک ماموریت  ۵/۱میلی��ون پوندی قرار
خواه��د گرفت تا به کش��ف ژنهای��ی که به
ایجاد "جای زخم" یا "اس��کار" در انسان منجر
میش��وند ،کمک کند زیرا این ماهی از توانایی
رشد دوباره بافت و ترمیم سریع زخمها برخوردار
است.دانشمندان در حال آغاز کردن یک پروژه
پنج ساله هستند تا اسکار روی پوست انسانها را
ترمیم کنند .آنها قصد دارند تا با تصویربرداری
ی که توانایی
زنده و تحلیل ژنتیکی این نوع ماه 
قابل توجهی در بازس��ازی بافت و ترمیم سریع
زخم دارد ،به بهبود اسکار در انسان کمک کنند.
پژوهشگران در این پروژه ،تفاوتهای ژنتیکی را
نیز شناسایی خواهند کرد و با تحلیل دادههای
ژنتیکی گروهه��ای متفاوتی از مردم ،به ترمیم
اس��کار کمک کنند .آنها در این پژوهش ،دلیل
ایجاد اس��کار پس از واکسیناسیون و جراحی
شکاف کام در کودکان و همچنین عمل سزارین
در بزرگس��االن را بررس��ی خواهند کرد".پاول
مارتین" ،از پژوهش��گران این پروژه گفت :این
پژوه��ش ،موقعیت منحصر به ف��ردی را برای
بررسیهای جهانی در مورد ژنتیک ورای ایجاد
اس��کار پدید میآورد.دکتر "بک ریچاردسون"،
از پژوهش��گران این پروژه گفت :ما قصد داریم
به بررس��ی این موضوع بپردازی��م که ژنهای
خاص چگونه بر ترمیم زخم و شدت زخمهای
بعدی اثر میگذارند .بررسیهای زنده تصویری
گورخرماهی ،به ما امکان خواهد داد تا ژنهایی
را تحت تاثیر قرار دهند که بر سلولهای خاصی
که در ایجاد اسکار موثر هستند ،تحت تاثیر قرار
دهند.پژوهشگران در نظر دارند تا آزمایشی ارائه
دهند که امکان بررسی شکلگیری اسکارها و
یافتن راهی برای متوقف ک��ردن آنها را فراهم
میکن��د .آنها باور دارند که بررس��یها ژنتیک
ورای این تغییرات میتواند به شناس��ایی دلیل
شکلگیری اس��کارها و ارائه درمان برای بهبود
زندگی بیماران کمک کند.

نکته

چه غذاهایی منجر به
سردردهایمیگرنیمیشوند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوق��ی یزد با بی��ان این که در طب س��نتی
حدود  ۲۸نوع س��ردرد وج��ود دارد ،گفت :یک
ن��وع از س��ردرد با ن��وع میگرن��ی دارای قرابت،
عالمت و نش��انه است و بیش��تر در افراد با مزاج
یکند که معموالً چنین
سرد و خش��ک بروز م 
اف��رادی از عارضه یبوس��ت رن��ج میبرند.دکتر
«کاظم کاظمین��ی» در گفتوگو با ایس��نا ،در
خصوص س��ردردهای میگرنی و نقش تغذیه
در بروز آنها ،اظهار کرد :برخی از س��ردردهای
مکرر و میگرنی ناش��ی از حساسیت به برخی
م��واد غذایی طبیعی یا مصنوعی اس��ت.عضو
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت
به اس��تفاده از غذاه��ای دارای تیرامین برای
جلوگیری از ابتال به سردرد تذکر داد و گفت:
تیرامین ش��ریانهای مغزی را تحت تاثیر قرار
میدهند و منجر به س��ردرد میشوند.وی در
مورد غذاهای دارای تیرامین نیز تصریح کرد:
ترامی��ن در غذاهای��ی مانند اس��فناج ،گوجه
فرنگی ،س��یب زمین��ی ،ماهیه��ای کوچک
مانند س��اردین ،ماهی تن ،جگر ،شکالتهای
تیره رنگ و الکل وجود دارد.این متخصص طب
ایرانی با تاکید بر پرهیز از مصرف خوراکیهایی
مانند ترش��یجات ،سرکه و غذاهایی که دارای
هضم مش��کل هس��تند ،گفت :مصرف مکرر
م��واد غذایی دارای مقادیر زیاد مس نیز باعث
س��ردرد میش��وند چرا که مس باعث حرکت
تیرامین در بدن شده و سردرد ایجاد میشود.
کاظمینی در این باره افزود :میوههای خشک،
جوانه گندم و مرکب��ات باعث جذب مس در
بدن میشوند .این عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزش��کی ش��هید صدوقی یزد خستگی،
بیخوابی ،نامنظم��ی در مصرف غذا و مصرف
برخی غذاها را باعث تشدید این نوع سردردها
دانست و گفت :با اصالح سبک زندگی و اصالح
مزاج ،بسیاری از بیماران با سردرد میگرنی به
زندگی عادی خود بر میگردند.

جانشین رئیس چهاردهمین کنگره بینالمللی دانش
اعتیاد ،گفت :حدود یک س��ال گذشته ویروس کووید
 ۱۹در جهان بروز یافت و  ۱۰ماه پیش در ایران موارد
ابت�لاء به آن گزارش ش��د و در حال حاضر ایران یکی
از کش��ورهایی است که در حال مقابله با این بیماری است و وارد
تحقیقات گس��تردهای در این زمینه شده اس��ت.به گزارش مهر،
عل��ی فرهودیان افزود :درباره موضوع اعتیاد و کرونا برای اولین بار
مقالهای توسط کشور ما تهیه شده وهمچنین تحقیقاتی بر اساس

مصرفکنندگان موادمخدر بیشتر در معرض کرونا هستند

پیمایشهای جهانی در فاز ی��ک و دو انجام گرفته
و بر اساس آن مشخص ش��ده که مصرفکنندگان
مواد مخدر نسبت به سایر مبتالیان به ویروس کرونا،
خدم��ات کمتری دریافت کردهان��د.وی گفت :ایران
جزو کش��ورهای پیش��گام در جهت مقابله با اعتیاد و کرونا است
و برگزاری کنگره آس��یایی طب اعتیاد در کشور ما میتواند نتایج
مؤثری را به همراه داشته باشد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا
مصرفکنندگان مواد مخدر نسبت به سایر افراد جامعه کمتر مبتال

به کرونا میشوند ،گفت :خیر به هیچ عنوان چنین نیست و شواهد
ج��دی علمی حکایت از این دارد که حتی احتمال ابتالء به کرونا
در مصرفکنندگان مواد مخدر بیشتر است چرا که نه تنها سیستم
ایمنی این افراد ضعیفتر از س��ایر افراد عادی اس��ت بلکه رعایت
پروتکلهای بهداش��تی توسط این افراد نیز کمتر مورد توجه قرار
میگیرد .همچنین درصورت ابتالی مصرفکنندگان مواد مخدر
به کرونا امکان بروز عوارض ش��دید ناش��ی از این بیماری در آنها
بیشتر است.

در گفتگوی آفتاب یزد با متخصص گوش ،حلق و بینی مطرح شد

پولیپ بینی چیست و چه عالئمی دارد؟

آفت�اب یزد -گ�روه زندگی :تا ب��ه حال برایتان اتف��اق افتاده که
احساس کنید سرماخوردگی تان خوب نمیشود و بینی تان همیشه
گرفته است؟ این احتقان و گرفتگی که حتی با مصرف داروهای بدون
نسخه س��رماخوردگی یا آلرژی بهتر نمیشود ممکن است به خاطر
پولیپ بینی باشد.پولیپ بینی از گرفتاریهای بسیارشایع در بیمارانی
اس��ت که دچار عالیم بینی ،دس��تگاه تنفس فوقانی وتحتانی یا ریه
هس��تند .پولیپ بینی میتواند برای هر کسی اتفاق بیفتد و کیفیت
زندگی فرد را کاهش دهد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در
اینباره با دکتر رضا عرفانیان ،متخصص گوش ،حلق و بینی گفتوگو
کرده است.
وی در اینباره میگوید :بیماری پولیپ بینی زائدهای به ش��کل اشک
و غیر سرطانی است که در بینی یا حفره سینوس تشکیل میشوند.
این مشکل به دو صورت ،پولیپ یک طرفه و پولیپ دوطرفه در افراد
مشاهده میشود.
دکتر عرفانیان ابراز کرد :پولیپ بینی تودههایی غیرسرطانی هستند
ک��ه معموال بدون درد بوده و ممکن اس��ت در اثر التهابات ناش��ی از
آس��م ،عفونتهای بینی و حلق (قارچی ی��ا باکتریایی) و یا آلرژیها
ایجاد شوند.
این متخصص گوش ،حلق و بینی ادامه داد :این تودهها میتوانند در
درون حفرههای بینی و یا داخل س��ینوسها رشد کنند و در صورت
بزرگ شدن میتوانند تنفس را سخت و یا غیرممکن سازند.
وی با بیان این نکته که ش��ایعترین نوع پولیپ بینی ،دو طرفه است
" ،اظهارداشت :شایعترین دلیل ابتال به پولیپ بینی ،سینوزیت مزمن
است که بر اثر ابتال التهاب سینوسها ،مخاطات داخل بینی متورم و
آبدار میش��وند و معموال خود را به صورت پولیپ نوع دوطرفه نشان
میدهند.
دکترعرفانی��ان در ادامه عالیم ابتال به پولیپ بین��ی را اینگونه بیان
کرد :س��ر درد مزمن ،گرفتگی دائمی بینی ،اختالل در حس بویایی،
جمع شدن خلط در پشت حلق ،عفونتهای مکرر ،صدای تو دماغی،
خرناس کش��یدن در هنگام خواب ،خر و پف ،کاهش حس چشایی،
آبریزش بینی و عطسه کردن از جمله عالیم ابتال به پولیپ بینی است.
این متخصص گوش ،حلق و بینی مطرح کرد :به طور کلی درمانهای
بیماری پولیپ بینی به دو صورت انجام میشود که عبارتند از درمان

=سر درد مزمن ،گرفتگی دائمی بینی ،اختالل در حس
بویایی ،جمع شدن خلط در پشت حلق ،عفونتهای مکرر،
صدای تو دماغی ،خرناس کشیدن در هنگام خواب ،خر و
پف ،کاهش حس چش��ایی ،آبریزش بینی و عطسه کردن
از جمله عالیم ابتال به پولیپ بینی است
=درمان دارویی پولیپ بینی ش��امل استفاده از اسپری
بینی کورتن دار ،اس��پریهای ضد آلرژی ،سرم شستشو و
داروهای خوراکی حاوی کورتن و آنتی بیوتیک میباش��د
ک��ه در صورتی که بهبودی حاصل نش��ود ،انجام جراحی
پیشنهاد میشود
دارویی و جراحی.وی اضافه کرد :درمان دارویی پولیپ بینی ش��امل
اس��تفاده از اس��پری بینی کورتن دار ،اس��پریهای ضد آلرژی ،سرم
شستشو و داروهای خوراکی حاوی کورتن و آنتی بیوتیک میباشد که
در صورتی که بهبودی حاصل نشود ،انجام جراحی پیشنهاد میشود.
دکترعرفانی��ان بیان کرد :انجام جراحی ب��رای درمان پولیپ بینی از
طریق سیستم آندوسکوپی صورت میگیرد و هیچگونه برشی در بینی

تاثیر فلفل سیاه بر درمان سرماخوردگی و سرفه

وقتی نوبت به رفع س��رماخوردگی و سرفه میرسد ،همه ما سعی
میکنیم درمانهای خانگی را ک��ه مادران و مادربزرگ هایمان به
م��ا منتقل کرده اند ،امتحان کنیم .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ن از
جوان،تعدادی از ادویههای هندی هنگامی که فرد در زمس��تا 
سرماخوردگی رنج میبرد ،بسیار مفید است .این ادویهها میتوانند
به غذاها و نوش��یدنیهای روزمره اضافه شوند و برای کاهش عالئم
س��رماخوردگی مانند گرفتگی و آبریزش بینی مصرف شوند.برخی
از رایجتری��ن ادویهه��ا و گیاهان گرمکننده زمس��تان که اغلب در
درمانهای خانگی برای سرماخوردگی مورد استفاده قرار میگیرند،
ش��امل زنجبیل ،جوز هندی ،انیسون س��تارهای ،دارچین ،تولی یا
ریحان مقدس و فلفل س��یاه اس��ت.در این میان ،فلفل سیاه یکی
از بهترین ادویههای هندی اس��ت که در زمس��تان در س��وپها و
نوش��یدنیهای گرم ش��ما قرار میگیرد ،به خصوص اگر فردی از
عفونت س��ینه و س��رماخوردگی رنج میبرد.فلفل سیاه در اصل به
قس��مت جنوبی هند تعلق دارد و به دلیل اثرات تسکیندهنده بر
گلو ،به ویژه در زمستانها در مواد غذایی بسیار استفاده میشود.در
اینجا دو راحل خانگی فلفل سیاه برای درمان سرفه و سرماخوردگی
آورده شده است:

محققان چربی س��وزی را در افراد با س��طح ویتامین C
کمتر از حد مطلوب با افراد دارای ویتامین مناسب مقایسه
کردند و دریافتند که کمبود ویتامین  Cمانع چربی سوزی
در هنگام ورزش میشود
رقیق ش��دن و خوش طعم ش��دن میتوان چند قط��ره آب گرم به
ترکیب فلفل خرد ش��ده و عس��ل اضافه کنید.برای مقابله با عالئم
سرماخوردگی در زمستانها این ترکیب مقوی را صبح زود مصرف
کنید.
 -۲چای همراه با فلفل سیاه

 -۱ترکیب فلفل سیاه و عسل برای سرفه

فلفل سیاه به دلیل وجود ویتامین  Cتقویتکننده سیستم ایمنی
اس��ت و ای��ن ادویه ماهیت آنت��ی باکتریال و آنت��ی بیوتیک دارد.
این م��اده معموالً برای از بین بردن س��رماخوردگی با خرد کردن
دانههای فلفل سیاه و افزودن آنها به یک قاشق چای خوری عسل
استفاده میشود .عسل به عنوان تسکیندهنده گلودرد و سرکوب
س��رفه میتواند عملکرد ضد سرما فلفل سیاه را تقویت کند .برای

بدن چگونه نسبت به بیماری سل واکنش نشان میدهد؟
محققان به منظور مطالع��ه نحوه واکنش بدن
در براب��ری آلودگ��ی اولیه به باکتری س��ل ،با
استفاده فناوری جدیدی موس��وم به ریه روی
تراش��ه ،توانس��تند عملکرد ریه را در برابر این
باکت��ری مدلس��ازی کنند.ب��ه گ��زارش ایرنا،
این مدل نش��ان میدهد که س��لولهای بافت
پوششی کیسههای هوای موجود در ریه نقش
بس��یار مهمی در کنترل آلودگی اولیه به سل
ایفا میکنند .این س��لولها نوع��ی ماده فعال
س��طحی تولید میکنند که در واقع ترکیبی از
مولکولهای چربی و پروتئین اس��ت و موجب
کاهش کشش س��طحی در محل تماس هوا و
مایع با بافت ریه میش��ود.محققان از این مدل
برای شبیهسازی اختالل در تولید مواد سطحی
فعال توسط سلولهای بافت پوششی کیسههای
هوایی اس��تفاده کردند و س��پس نحوه واکنش

س��لولهای ریه به آلودگی اولیه به سل را مورد
مطالعه ق��رار دادند .این فناوری کامال ش��فاف
است و امکان استفاده از فناوری تصویربرداری
میکروسکوپی در مرور زمان را به منظور مطالعه
نحوه رش��د یک باکتری" M. tuberculosis
" درون میکروفاژها یا سلولهای بافت پوششی
کیس��ههای ه��وا در ط��ول چندی��ن روز را در
اختی��ار میگذارد.نتیجه این تحقیقات نش��ان
میده��د کمبود م��اده فعال س��طحی موجب
رشد سریع باکتری در میکروفاژها و سلولهای
بافت پوششی کیس��ههای هوای ریه میشود.
این تحقیق��ات درک جدیدی از فرآیند ابتال به
سل فراهم کرده و علت افزایش ریسک ابتالی
افراد س��یگاری و اف��راد دارای اختالل کارکرد
م��واد فعال س��طحی ری��ه به بیماری س��ل را
توجیه میکند.

افراد زیادی هس��تند که از نوش��یدن چایی مخصوصا در زمستان
لذت میبرند ،زیرا کافئین موجود در چای باعث افزایش انرژی بدن
میش��ود و کندی ناشی از هوای سرد را از بین میبرد و همچنین
گفته میش��ود بدن ش��ما را از داخل گرم میکند.با این حال ،اگر
فردی از س��رما رنج میبرد ،میتواند فلفل سیاه یا پودر فلفل سیاه
تازه خرد شده ،همراه با نمک دریا به فنجانهای چای اضافه کند و
بنوشد .با مصرف این ترکیب ضد سرما هم از گرمای چای استفاده
میشود و هم با خوردن فلفل سیاه در مقابل سرماخوردگی مقاوم
میشوید.

بهبودیافتگان کرونا چه مواردی را باید رعایت کنند؟

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :مبتالیان
و بهبودیافتگان کرون��ا حداقل یک ماه حتی
در منزل کارها و ورزشهای سنگین را انجام
ندهند.
مس��عود مردانی در گفتگو ب��ا ایرنا افزود :این
افراد زی��اد از پله باال و پایین نروند و به علت
خطر افت ناگهانی فش��ارخون دوش آب داغ
نگیرند.وی ادامه داد :مبتالیان و بهبودیافتگان
کرون��ا به م��دت طوالنی س��رپا نایس��تند و
غذاه��ای پرچرب و ادوی��ه دار مصرف نکنند.
وی تصریح ک��رد :در مهمانیه��ا و تجمعات
پرتعداد حضور نداشته باشند و سیگار و سایر
مواد دخانی را تا یک م��اه مصرف نکنند.این
اس��تاد دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی
اظهار داش��ت :مبتالیان و بهبودیافتگان کرونا
یک ماه استراحت کافی داشته و فعالیتهایی

میوهای شگفت انگیز برای آب کردن چربیهای دور شکم

یکی از روشهای س��رعت بخش��یدن به روند از دس��ت دادن و
س��وزاندن چربیهای ش��کم و در نتیجه کاهش وزن ش��روع به
نوش��یدن آب گریپ فروت اس��ت؛ به گونهای که برخی ش��واهد
رژیم غذایی حاوی گریپ فروت را با حفظ وزن مناس��ب مرتبط
میداند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،یک مطالعه ،نشان
داد افرادی که گریپ فروت بیشتری مصرف میکنند ،وزن کمتر
و دور کمر الغرتری نسبت به افرادی که این میوه را نمیخورند
دارند.محقق��ان همچنی��ن دریافتن��د افرادی ک��ه گریپ فروت
مصرف میکنند تمایل بیش��تری به مصرف مواد مغذی ضروری
از جمل��ه فیبر دارند که میتوان��د به کاهش وزن کمک کند.آب
گریپ فروت دارای ویتامین  Cزیادی است که در عملکرد آنزیم
در س��لولها نقش دارد و طبق یک مطالعه تغذیه و متابولیس��م
که در س��ال  ۲۰۰۶منتش��ر ش��د ،میزان کم ویتامین  Cممکن
اس��ت اکسیداس��یون چربیها را در هنگام ورزش دش��وار کند.
محقق��ان چربی س��وزی را در افراد با س��طح ویتامین  Cکمتر
از ح��د مطلوب با افراد دارای ویتامین مناس��ب مقایس��ه کردند
و دریافتند که کمبود ویتامین  Cمانع چربی س��وزی در هنگام

انجام نمیشود و دهانه سینوسهایی که باعث التهاب شدهاند ،باز شده
و از این طریق هم التهاب س��ینوسها از بین میرود و هم داروهای
مصرفی راحتتر بر مخاط سینوسها اثر میگذارد.
این متخصص گوش ،حلق و بینی توضیح داد :پولیپ منفرد بینی هم
در واقع نوعی کیست است که در زیر مخاط سینوسها قرار دارد که
به تدریج ترشحات داخل کیس��ت افزایش یافته و به مرور زمان این
نوع پولیپ را در فرد ایجاد میکند و درمان اصلی آن جراحی اس��ت
که در طی عمل جراحی کل پولیپها از خاس��تگاه اصلی به صورت
کامل برداشته میشوند.
وی ب��ا بی��ان این نکته ک��ه " وراثت نی��ز در ابتال افراد ب��ه بیماری
پولی��پ بینی نقش دارد" ،اظهار ک��رد :نوعی پولیپ بینی وجود دارد
ک��ه بر اثر ابتال ب��ه س��ینوزیتهای قارچی آلرژیک ایجاد میش��ود
بدی��ن صورت که واکنشهای آلرژنهای قارچی به دلیل ایجاد تورم
در مخاط بینی باعث ایجاد پولیپ میشوند.
دکترعرفانیان ادامه داد :پولیپ بینی که به دلیل ابتال سینوزیتهای
قارچ��ی آلرژیک در فرد ایجاد میش��ود میتواند هم یک طرفه و هم
دوطرفه باشد اما عالمت مهم آن بدین صورت است که کاهش حس
بویایی در فرد مشاهده میشود.
این متخصص خاطرنش��ان کرد :در صورتی ک��ه واکنش آلرژیک به
قارچها در افراد تش��دید یابد احتمال بدشکل شدن بینی و جمجمه
در ف��رد وجود دارد و درمان اصلی فقط جراحی و همراه با اس��تفاده
از داروهای ضد آلرژی اس��ت.وی بیان ک��رد :گرفتگی بینی میتواند
ب��ه غیر عالیم ابت�لا به پولیپ بینی ،در افراد مبت�لا به انحراف تیغه
بینی ،رینیت آلرژیک و رینیت غیر آلرژیک ناش��ی از حساس��یت به
عطر ،مواد شیمیایی و ،...ابتال به تومورها در این ناحیه و بزرگی لوزه
سوم مشاهده شود .دکترعرفانیان توصیه کرد :افراد در صورت مشاهده
گرفتگی بینی حتما به پزشک مراجعه کنند زیرا امکان دارد که فقط
ب��ه بیماری پولیپ مبتال نبوده و دالیل دیگری مانند وجود تومور و...
باشد که باید سریعا اقدامات درمانی الزم جهت رفع آن انجام شود.
ای��ن متخصص گ��وش ،حلق و بینی در پایان گف��ت :نباید پولیپ را
با بزرگی ش��اخکهای تحتانی بینی ،اشتباه گرفت .برخالف پولیپ
شاخکهای بزرگ شده ،در لمس حس دارند و فشار روی آنها باعث
ایجاد درد میشود.

ورزش میش��ود .نوش��یدن آب گری��پ فروت نیز ممکن اس��ت
ب��ه کنت��رل وزن کمک کند؛ یک تحقیق  ۵س��اله نش��ان داد
افرادی که صد درصد آب میوه مینوش��ند ،چربی کمتری دارند
و احتمال چاقی و چربیهای ش��کمی کمتر اس��ت.در مطالعهای
مصرف آب گریپ ف��روت در موشها با هدف کاهش وزن آنها
بررسی شد.دادههای به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد
که آب گریپ فروت حاوی بیش از یک ماده مغذی تقویتکننده
برای سالمتی است که انجام مطالعات بیشتر در مورد اثرات آب

انجام دهند که برای آنها خستهکننده نباشد.
ب��ه گفت��ه مردانی ،مص��رف پروتئی��ن برای
ترمی��م بدن و حمای��ت از تولید آنتی بادی و
سلولهای سیستم ایمنی بدن برای این افراد
ضروری اس��ت.وی افزود :استفاده از دمنوش،
آبگوش��ت ،آب و آب می��وه در مبتالی��ان و
بهبودیافتگان کرونا ضروری است زیرا موجب
افزای��ش حجم خ��ون در بدن میش��ود.وی
تاکید کرد :اس��تفاده از مناب��ع غذایی حاوی
آنتی اکس��یدانها و کربوهیدراتها برای این
افراد ض��روری بوده و مص��رف ویتامینهایی
مانن��د آ ،دی وای را فرام��وش نکنند.مردانی
تصریح کرد :مبتالی��ان و بهبودیافتگان کرونا
اس��تفاده از مکمله��ای تقویتی را در اولویت
ق��رار دهند و حتم��ا هنگام خ��روج از منزل
ماسک بزنند.

محققان چربی س��وزی را در افراد با س��طح ویتامین C
کمتر از حد مطلوب با افراد دارای ویتامین مناسب مقایسه
کردند و دریافتند که کمبود ویتامین  Cمانع چربی سوزی
در هنگام ورزش میشود
گریپ فروت در زمینه چاق��ی را میطلبد.گریپ فروت میتواند
بخش��ی از یک رژیم غذایی س��الم برای کاهش وزن باشد ،زیرا
مغذی اس��ت .اگر گریپ فروت را دوس��ت داری��د ،پیش از لذت
ب��ردن از خ��وردن آن از مزایای ای��ن میوه فوق الع��اده مغذی
بهرهمند ش��وید .خوردن نصف گریپ ف��روت قبل از غذا ممکن
است به احساس سیری کمک کند ،بنابراین در وعدههای غذایی
کال��ری کمتری دریاف��ت خواهید کرد و ممکن اس��ت وزن کم
کنید.ریک ه��ی متخصص تغذیه میگوید :خوردن گریپ فروت
ی��ا لیمو ب��ا آب گرم قبل از صبحانه برای کمک به پاکس��ازی و
شروع به فعالیت سیس��تم لنفاوی مفید است.وی ادامه داد :این
امر همچنین میتواند ش��دت گرس��نگی را در اواخر روز متوقف
کن��د تا پرخوری نکنید.یک درمانگ��ر تغذیه نیز میگوید :گریپ
فروت سرشار از آب و فیبر قابل هضم است و میتواند به کاهش
سطح انسولین و ذخیره چربی در بدن کمک کند.

