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یافته

ارتباط فشارخون باال در میانسالی

تاثیربلندمدت«تنهایی»

مطالعه جدید محققان نشان میدهد که رابطه
قویای بین فش��ارخون دیاس��تولیک قبل از
 ۵۰س��الگی و آس��یب مغزی در سنین باالتر
وج��ود دارد.به گزارش مه��ر ،محققان در این
مطالعه ،آسیب در مغز موسوم به «ماده سفید»
را بررس��ی کردند .آنها در اس��کنهای مغزی
متوجه ش��دند آسیب به عروق خونی کوچک
مغز با افزایش سن و فشارخون بیشتر میشود.
افزایش ماده س��فید با افزایش ریسک سکته،
زوال عقل ،ناتوانیهای جس��می ،افسردگی و
کاهش تواناییهای فکری مرتبط اس��ت.دکتر
«کارولیناوارتولوسکا» ،سرپرست تیم تحقیق
در ای��ن باره میگوید« :همه اف��راد با افزایش
س��ن دچار این تغییرات نمیش��وند ،اما این
تغیی��رات در بیش از  ۵۰درصد بیماران باالی
 ۶۵سال و بیش��تر افراد باالی  ۸۰سال حتی
بدون ابتالء به فشارخون باال نیز وجود دارد ،اما
احتمال بروز آن با افزایش فشارخون بیشتر و
شدیدتر میشود».محققان دریافتند که میزان
باالتر ماده س��فید مغز به شدت با فشار خون
سیس��تولیک در ارتباط اس��ت ،اما قویترین
ارتباط مربوط به فش��ار خون دیاستولیک ،به
ویژه در س��ن کمتر از  ۵۰سال است .هرگونه
افزایش فش��ار خ��ون ،حتی زی��ر حد معمول
 ۱۴۰میل��ی مت��ر جیوه برای سیس��تولیک و
زیر  ۹۰میلی متر جیوه برای دیاس��تولیک ،با
افزایش میزان ماده س��فید مغز در ارتباط بود.
محققان دریافتند هر  ۱۰mmHgافزایش در
میزان فشارخون سیستولیک موجب افزیاش
 ۱.۱۲۶برابری میزان ماده سفید مغز میشود
و هر  ۵mmHgافزایش در میزان فشارخون
دیاس��تولیک با افزای��ش  ۱.۱۰۶برابری ماده
س��فید مغز مرتبط است.محققان تاکید دارند
بهترین راه پیش��گیری از افزایش ماده سفید
مغز ،کنترل فش��ارخون دیاستولیک در اوایل
میانسالی است.

طب��ق گ��زارش جدی��د محقق��ان ،تنهایی با
مشکالت س�لامت روان از جمله افسردگی و
اضطراب مرتبط است.به گزارش مهر ،محققان
در ای��ن تحقیق ۶۰ ،مطالعه مربوط به تنهایی
و س�لامت روان ب��رای افراد رده س��نی  ۴تا
 ۲۱سال را بررسی کردند و دریافتند بین تنهایی
و افزایش خطر بروز مشکالت سالمت روان در
ک��ودکان و جوانان ارتباط وج��ود دارد«.ماریا
لودس» ،سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این باره
میگوید« :در صورت ادامه تعطیالت مدارس
و محیطهای بازی ،احتمال تنهایی بسیاری از
کودکان ادامه میباید».وی در ادامه میافزاید:
«بررس��یها نشان داد تنهایی هم با افسردگی
و هم با اضطراب در ارتباط اس��ت .با توجه به
پاندمی کووید  ،۱۹برخی شواهد نشان میدهد
این مدت زمان تنهایی به ش��دت با مشکالت
بعدی بهداش��ت روان مرتبط است».مطالعات
نش��ان میدهد کودکان و جوانان تنها ،ممکن
است در آینده سه برابر بیشتر دچار افسردگی
ش��وند و تأثیر تنهایی بر نتایج بهداشت روان
مانند عالئم افس��ردگی ممکن اس��ت سالها
ادامه داشته باش��د .همچنین شواهدی نشان
میدهد که مدت زمان تنهایی بیش از شدت
تنهایی ،در افزایش خطر افس��ردگی در آینده
در جوان��ان تأثیر دارد.محققان تاکید دارند که
هر زمان که امکان پذیر ش��د الزم اس��ت که
کودکان و نوجوانان به فعالیتهای نظیر بازی
با همدیگر ،حتی در فضاهای باز برگردند.

و افزایش آسیب مغزی

توصیه

ارتباط واکنش ایمنی جنین
با افزایش ابتال به اسکیزوفرنی

محقق��ان مکانیزمی را شناس��ایی کردند که
موجب میش��ود فعالیت سیستم ایمنی بدن
در دوران جنینی ،ریسک ابتال به اسکیزوفرنی
در بزرگس��الی را افزایش دهد.به گزارش ایرنا،
بر اساس این تحقیقات فعالشدن سلولهای
میکروگلیا در دوران رشد جنین ،موجب بروز
اختالالت متابولیک میش��ود ک��ه گروهی از
سلولهای عصبی موس��وم به اینترنورونهای
قش��ر مغز را تحت تاثیر قرار میدهد و موجب
اختالل در رشد این سلولهای عصبی میشود.
این س��لولهای عصبی پردازش اطالعات در
مغز را تنظیم میکنند.س��لولهای میکروگلیا
یاختهه��ای کوچک غیرعصب��ی و میانبافتی
هستند که بخشی از ساختار حمایتی سیستم
عصب��ی را ش��کل میدهند و اولی��ن گروه از
سلولهای پاسخگوی سیستم مرکزی عصبی
در مقابل آس��یبها ،عفونتها و واکنشهای
التهابی مغز هس��تند.تحقیقات پیشین نشان
میدهد در افراد مبتال به اسکیزوفرنی ،حتی در
صورت فعالیت نکردن سلولهای میکروگلیا،
رشد و عملکرد اینترنورونهای قشر مغز دچار
اخت�لال اس��ت و الگوهای غیرطبیع��ی دارد.
اکنون محققان دریافتند در ش��رایط التهابی
فعالی��ت سیس��تم ایمن��ی در دوران جنینی،
متابولیس��م اینترنورونهای قشر مغز به خطر
میافتد و این وضعیت تاثیر بلندمدتی بر این
س��لولهای عصبی دارد .نتایج این تحقیقات
بر تعامل بین س��ابقه ژنتیکی اس��کیزوفرنی و
فاکتورهای ریسک محیطی این بیماری تاکید
دارد .اس��کیزوفرنی یک اختالل مغزی اس��ت
که معم��وال از دوران نوجوانی آغاز میش��ود
و ف��رد مبتال مدام دچار توه��م ،هذیان ،افکار
غیر طبیعی و حرکات نامتعارف است.

راهکار

درمان ریزش مو
با یک روغن گیاهی

متخصص��ان میگویند بهتری��ن روش برای
جلوگیری از ریزش مو ،استفاده از راهکارهای
طبیعی است .تحقیقات نشان میدهد روغن
کرچک س��یاه جامائیکایی یک��ی از مواردی
اس��ت که برای تقویت موی سر و جلوگیری
از ری��زش آن مفید اس��ت.این ن��وع از روغن
کرچک حاوی اسید ریسینولئیک ،اسید چرب
امگا  ۹و آنتی اکسیدانهای مختلف است که
خواص ض��د التهابی و ضدمیکروبی دارد .این
موارد میتواند به رش��د موی سر کمک کند.
اسید ریسینولئیک موجود در روغن کرچک
که نوعی اسید چرب است میتواند با التهابات
پوس��تی مقابله کن��د .نش��ان داد این روغن
میتواند به رش��د موی سر و ابرو کمک کند.
میتوانی��د چند قطره روغ��ن کرچک را روی
موی سر ریخته و به آرامی با انگشتان دست
ریشه موهای خود را ماساژ دهید .اجازه دهید
این روغن به مدت  ۲س��اعت بر روی پوست
سر باقی بماند تا به طور کامل اثرگذاری خود
را داشته باشد.

در دوره جوانی بر سالمت افراد

نکته

خشکی بینی از عالئم اولیه
عفونت کووید ۱۹است

محققان در مطالعهای جدید دریافتند خشکی
بینی میتواند از عالئم اولیه بیماری کووید۱۹
باشد.به گزارش مهر ،یکی از مسیرهای ورودی
کروناویروس از راه بینی است.در این مطالعه،
یافتهها نش��ان داد بیش از  ۶۸درصد بیماران
حداقل یک عالمت مرتبط با بینی را گزارش
دادند .همچنین محققان مشاهده کردند بروز
خش��کی بیش از حد بینی در افراد مبتال به
کووید  ۱۹در مقایسه با گروه کنترل به مراتب
بیشتر بود.نتایج نشان داد  ۵۲درصد بیماران
(و تنها  ۳درصد گروه کنترل) دارای آبریزش
شدید بینی بودند .همچنین این عالئم همراه
با گرفتگ��ی بینی بود که معم��والً تا  ۱۲روز
ادام��ه داش��ت.محققان معتقدن��د وجود این
عالئم مرتبط با بین��ی و وقوع زودهنگام آنها
میتواند تش��خیص زودهن��گام کووید  ۱۹را
تس��هیل نماید.همچنین مشخص شده است
ک��ه تغیی��ر در ح��س بویایی یا چش��ایی در
 ۸۰درص��د م��وارد بیم��اران کرونایی وجود
دارد .ای��ن عالمت ناش��ی از ورود ویروس به
سلولهای گیرنده" "ACE 2در حفره بینی
اس��ت .این گیرنده محلی اس��ت که در آنجا،
پروتئین ویروس وارد سلول میزبان میشود و
تکثیر ویروسی در آنجا اتفاق میافتد.

مکث

رایجتریننشانه
مرگبار بودن سکته قلبی

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

بیماریه��ای قلبی و عروقی یک��ی از عوامل
اصلی مرگ انس��انها در قرن  ۲۱اس��ت .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،متخصصان
میگویند شناخت عالئم مرگبار سکته قلبی
میتواند منجر ب��ه نجات جان هزاران نفر در
سال شود .سکته قلبی زمانی رخ میدهد که
رگهایی که مس��ئول خون رس��انی به خود
قلب هس��تند دچار گرفتگی میشوند .خون
رسانی نکردن به بافت قلب در نهایت میتواند
منجر به مرگ غیرقابل بازگشت ماهیچههای
قلب و در نتیجه جان باختن بیمار شود.یکی
از عالئ��م رایج ابتال به س��کته قلبی مرگبار،
تعریق است.
زمانی که رگه��ای کرونری (رگهای خون
رس��ان به قلب) دچ��ار گرفتگی میش��وند،
ماهیچهه��ای قلب تمام توان خود را به خرج
میدهند تا خون را پمپاژ کرده و این گرفتگی
را مرتفع کنند .همین تالش اضافی منجر به
گرم ش��دن بیشتر بدن میش��ود و فرد برای
کاهش درجه حرارت شروع به تعریق میکند.
متخصصان میگویند تعریق ش��بانه در زنان
نیز میتواند یکی از رایجترین عالئم مشکالت
قلبی در آنها باش��د .در واق��ع ،عرق کردن
افراد نش��انهای اس��ت که ب��دن از خود بروز
میدهد تا فرد را از خطر سکته قلبی مرگبار
آگاه س��ازد .اگر بدون آنکه فعالیت سنگینی
انجام داده باشید دچار تعریق میشوید ،این
امر میتواند ناش��ی از یک سکته قلبی باشد.
کاترین رایان ،استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا
در این باره میگوید :بسیاری از بیمارانی که
دچار سکته قلبی میشوند ،عالئم آن را انکار
میکنند که در نتیجه آن فرآیند درمان بیمار
با تاخیر صورت میگیرد .با این حال ،کسانی
که دچار تعریق بیدلیل ش��دهاند بهتر است
برای انجام درمان زودهنگام به بیمارس��تان
رجوع کنند.

اگرچه ممکن است با استفاده از یک واکسن مؤثر زندگی
تا حد زیادی به حالت عادی برگردد ،اما ریشه کن کردن
کووید ۱۹ -بعید به نظر میرسد .به گزارش مهر ،مطالعه
جدید محققان نشان میدهد که داروی ضد خونریزی
( aprotininترازیلول) میتواند از ورود کروناویروس به سلولهای
میزبان جلوگیری کند .به گفته این محققان ،آپروتینین میتواند از
پیشرفت کووید  ۱۹به یک بیماری شدید و سیستمیک جلوگیری
نماید.آپروتینی��ن یک مهارکننده فیبرینولیز اس��ت فرآیندی که

داروی کاهش خونریزی در بهبود کووید ۱۹-موثر است

منجر به تجزیه لختههای خون میش��ود .پزش��کان
گاه��ی اوقات در حین جراحی از این دارو اس��تفاده
میکنند تا خطر خونریزی و در نتیجه نیاز به تزریق
خون کاهش یابد.آپروتینین همچنین یک مهارکننده
پروتئاز است که در مورد بیماری کووید  ۱۹-نقش پیشگیرانه دارد.
این بدان دلیل اس��ت که تجزیه پروتئین کروناویروس که پروتئاز
انجام میدهد ،یک مرحله اساسی در چرخه زندگی ویروسی است
و به ویروس اجازه دسترس��ی به س��لولهای بدن را میدهد .این

تجزی��ه باید ص��ورت بگیرد تا ویروس بتواند ب��ه گیرندههای خود
در س��طح سلولهای بدن ما متصل شود.محققان در این تحقیق،
آپروتینین را هم قبل و هم بعد از آلوده شدن سلولها به ویروس،
به آنها اضافه کردند .نتایج نشان داد که آپروتینین در هر دو حالت،
به ط��ور مؤثری از ورود ویروس به س��لولها و در نتیجه از تکثیر
آنها جلوگیری کرد.نتایج محققان نشان میدهد که آپروتینین در
ممانعت از تکثیر ویروس بس��یار مؤثر است و پزشکان میتوانند از
آن برای بیماران کرونایی استفاده نمایند.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص مغز و اعصاب بررسی کرد

درد عصب سیاتیک و چگونگی درمان آن

آفت�اب یزد -گ�روه زندگی :عصب س��یاتیک از جمله بزرگترین
عصبها در بین اعصاب بدن میباشد .درد سیاتیک بسیار طاقت فرسا
است و با کوچکترین ضربه به این ناحیه دردی شدی و طوالنی برای
فردی که سیاتیک دارد اتفاق میافتند .کسانیکهاین مشکل را دارند
در راه رفتن و ایس��تادن احس��اس ضعف میکنند .درد سیاتیک در
واقع یک عالمت است نه یک بیماری که به دلیل محدودیت حرکتی
یکی از ش��ایعترین علل ناتوانی و درد در دنیا میباشد لذا با توجه به
اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر محبوبه آقایی ،متخصص
مغ��ز و اعصاب گفتوگو کرده اس��ت .وی در اینباره میگوید :عصب
سیاتیک از طوالنیترین عصبهای بدن میباشد .این عصب از ناحیه
تحتانی س��تون مهرههای بدن و از مجاورت دیسکهای پایینی کمر
منش��اء گرفته است و به سمت استخوان لگن و باسن امتداد مییابد
و س��پس از پشت ران وارد ساق پا میش��ود.دکتر آقایی خاطرنشان
کرد:در صورت وارد شدن آسیب به عصبهای سیاتیک ،ممکن است
هر نقطهای از مسیر عصب دردناک باشد و درد آن بسیار طاقت فرسا
اس��ت و کیفیت زندگی افراد را کاهش میدهد .این متخصص مغز و
اعصاب اظهار داش��ت :به طور کلی عصب سیاتیک در پشت ساق پا
به دو شاخه تقسیم میشود یکی از پشت ساق پا به کف پا میرود و
دیگری از کناره خارجی ساق پا و روی مچ پا میگذرد .بنابراین ممکن
اس��ت فردی دارای درد تنها در قسمت خارجی ساق پا و بدون کمر
درد باشد و علت بروز درد نیز سیاتیک باشد .وی مطرح کرد :سیاتالژیا
( درد س��یاتیک ) به دردی گفته میشود که در قسمت تحتانی کمر
یا باسن ایجاد میشود و در پا انتشار مییابد و با سوزن سوزن شدن
پا و ضعف پا همراه است.
دکتر آقایی تصریح کرد :علت بروز درد سیاتیک در افراد متعدد است
که یکی از مهمترین آنها دیسک متعدد کمر میباشد که با فشارهای
روی ریشههای عصبی تشکیل دهنده عصب سیاتیک باعث بروز درد
در افراد میشود .این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد :اسپاسم عضله
کوچکی در لگن به نام پریفرمیس که باعث فشار روی عصب سیاتیک

=به طور کلی عصب س��یاتیک در پش��ت س��اق پا به دو
ش��اخه تقسیم میش��ود یکی از پشت س��اق پا به کف پا
م��یرود و دیگری از کناره خارجی س��اق پا و روی مچ پا
میگذرد
= عل��ت بروز درد س��یاتیک در افراد متعدد اس��ت که
یکی از مهمترین آنها دیس��ک متعدد کمر میباش��د که
با فش��ارهای روی ریشههای عصبی تشکیل دهنده عصب
سیاتیک باعث بروز درد در افراد میشود
= دردهای سیاتیک اغلب در مردان و معموال در افراد با
سن بین  30تا  50سال شایعتر است اما با شیوع زندگی
پش��ت میز نش��ینی و گاهی حرکات غلط در باشگاههای
ورزشی ابتال به این بیماری را در هر سنی حتی در نوجوانان
میتوان مشاهده کرد
میشود که به آن سندرم پریفرمیس نیز میگویند ،یکی دیگر از علل
بروز دردهای سیاتیک در افراد میباشد.
وی افزود :از جمله علل مهم دیگر بروز دردهای س��یاتیک در افراد،
بروز تودههای لگنی ،بارداری،تزریقات ،چاقی ،نشستن طوالنی مدت

مکملهایی که ایمنی بدن را در زمستان باال میبرند

به گفته یک متخصص بیماریهای عفونی در دانش��کده پزشکی
و بهداش��ت عمومی دانشگاه ویسکانس��ین ،هیچ مکمل جادویی
برای تقویت سیس��تم ایمنی بدن وجود ندارد.به گزارش ایس��نا،
پروفسور "باری فاکس" ،یادآور میشود :داشتن یک رژیم غذایی
مناس��ب ،خواب کافی و ورزش منظم هم��راه با تمریناتی مانند
مدیتیش��ن یا یوگا برای کاهش استرس ،بهترین راه برای تقویت
سیستم ایمنی بدن است.
هرچند نتایج مطالعات گوناگون نشان میدهد برخی از مکملها
ممکن اس��ت برای مبارزه با عفونت فوایدی داشته باشند.یکی از
این مکملها ویتامین  Cاست .به نظر میرسد ویتامین  Cنقشی
در جلوگیری از عفونتهای تنفسی نداشته باشد ولی طول دوره
ای��ن عفونتها را کوتاه میکند .البته دوزهای زیاد ویتامین  Cو
باالی  ۵۰۰میلیگرم در روز میتواند باعث ناراحتیهای گوارشی
شود و خطر ابتال به آب مروارید و خطر سنگ کلیه را در برخی
افراد افزایش دهد.همچنین تحقیقات اخیر نشان میدهد افرادی
که دارای س��طح پایین ویتامین  Dهس��تند ،به احتمال زیاد به
موارد ش��دید کووید  ۱۹مبتال میش��وند .در عین حال دوزهای

اضافی این ویتامین و مصرف بیش از  ۶۰هزار واحد در روز برای
چندین ماه میتواند س��می باشد و باعث تهوع ،استفراغ ،ضعف،
درد استخوان و مشکالت کلیوی شود.
ویتامی��ن  Eنی��ز برای بهب��ود عملکرد سیس��تم ایمنی بدن در
س��المندان س��ودمند اس��ت .کمبود ویتامی��ن  Eمیتواند مانع
فعالیت س��لولهای ایمنی بدن ش��ود که این امر در بزرگساالن
خطرآفرین اس��ت.زینک یا همان "روی" نیز میتواند مدت زمان

شش راهکار ساده برای درمان اگزمای پوستی

اگزما یا درماتی��ت به التهاب یا
آماس پوس��ت گفته میش��ود
که میتواند منج��ر به خارش،
قرمزی ،تورم ،و پوس��ته ش��دن
پوس��ت میش��ود .راهکارهای
سادهای وجود دارد که میتوان
با کمک آن اگزما را درمان کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان،بر این اساس ،پائولو اولیور ،یک
متخصص پوس��ت در این ب��اره میگوید :هوای
خشک میتواند اگزما پوستی به ویژه در دستها و
صورت را تشدید کند .از این رو ،سادهترین راهکار
برای مدیریت اگزما اجتناب از خشکی و خارش
پوس��ت اس��ت .به همین منظور افراد میتوانند
شش روش ساده را در این زمینه پیگیری کنند.
این شش راهکار شامل موارد ذیل است:
 -۱از تغییر ناگهانی دما اجتناب کنید .برای مثال
نباید در فصل زمستان اقدام به پیاده روی طوالنی
در هوای باز کرده و س��پس وارد اتاق گرم شوید.
این کار میتواند منجر به تشدید اگزما و خارش
پوست شود.
 -۲چندین الیه لباس پوشیده و خود را در هوای

سرد به خوبی بپوشانید.
 -۳از ه��وای خش��ک اجتناب
کنید .س��عی کنید در خانه از
بخور آب گرم اس��تفاده کنید.
سادهترین راهکار این است که
یک ظرف پ��ر از آب را بر روی
ش��وفاژ یا بخاری قرار دهید .افزایش رطوبت هوا
در خانه میتواند برای اگزمای پوستی مفید باشد.
 -۴خانه پاکیزه و تمیزی داش��ته باش��ید .گرد و
غبار ،و خاک میتواند باعث تشدید اگزما و خارش
پوست شود.
 -۵پوست خود را به صورت مداوم با نرم کنندهها
مرطوب نگه دارید.
 -۶به صورت کورکورانه پوش��اک را تهیه نکنید.
افرادی که دچار اگزما هستند نباید صرفاً به دلیل
ُمد شدن یک نوع بخصوص پوشاک اقدام به خرید
آن کنند بلکه باید به جنس آن نیز توجه ویژهای
داشته باشند .پارچههای زبر و پوشاکی که از پشم
ساخته ش��دهاند میتوانند باعث خارش پوست
شوند .بهتر است از پوشاکی با جنس نرم استفاده
کنید.

* زین��ک ی��ا هم��ان "روی" نیز میتواند م��دت زمان
س��رماخوردگی را بعد از شروع عالئم کوتاه کند.بهبودی
سریع ناشی از سرماخوردگی در کسانی که مقادیر کافی
زینک دریافت میکنند ،سه برابر بیشتر از سایرین است
س��رماخوردگی را بعد از ش��روع عالئم کوتاه کند.بهبودی سریع
ناشی از سرماخوردگی در کسانی که مقادیر کافی زینک دریافت
میکنند ،س��ه برابر بیشتر از سایرین اس��ت .برای تأثیرگذاری،
روزان��ه ب��ه  ۱۰۰-۸۰میلی گرم زینک نی��از دارید .زینک خطر
ابتال به ذاتالریه را نیز در افراد مس��ن کاهش میدهد.اما شواهد
در م��ورد مص��رف پروبیوتیکها برای جلوگی��ری از عفونتهای
تنفس��ی متفاوت اس��ت .با این حال ثابت ش��ده که مصرف آنها
ط��ول دوره عفونته��ای تنفس��ی را کوتاه و الته��اب بدن را از
بی��ن میب��رد .با این وجود همواره به خاطر داش��ته باش��ید که
تحقیقات در مورد اثربخش��ی صددرص��دی مکملهای غذایی،
بسیار محدود است .به عالوه ،ثابت شده که بهتر است نیاز خود
ب��ه مصرف ویتامینه��ا را از راه غذاهای گوناگ��ون تأمین کنیم
نه مکملها.

فواید شگفت انگیز نوعی سبزی در برابر غول سرطانی

کلم نوعی سبزی دارای ظاهری گرد یا بیضی با
برگهایی نرم و س��بک است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،البته برگهای داخلی کلمها،
به رنگ سفید متمایل بوده و قسمت بیرونی آن
سفتتر و سبزتر هستند؛ معموال به صورت خام
برای ساالد استفاده میشود اما پخته هم آن هم
مفی��د و قابل خوردن ب��وده همچنین گل کلم
سرش��ار از مواد مغذی است و علیرغم ویتامین
ب��اال کالری خیلی کم��ی دارد.یک��ی از خواص
ن است که از
گل کلم غنی بودن از آنتی اکسیدا 
سلولهای بدن در برابر اثرات زیانبار رادیکالهای
آزاد و حمالت التهابی محافظت میکند .این ماده
غذایی مانند سایر سبزیجات دارای مقادیر فراوانی
گلوکوزینوالت و ایزوتیوسیانات بوده که موجب
کاهش سرعت رشد سلولهای سرطانی میشود.
مطالعات نش��ان داده اس��ت که مواد موجود در
گل کلم میتواند از بدن در برابر س��رطانهایی
مانند کولون ،ریه ،س��ینه و پروستات محافظت
کند همچنین کلم یک سبزی بدون چربی است
که حاوی فیبر ،اسیدفولیک ،کلسیم و بسیاری از
ویتامینهای دیگر بوده و میتواند به عنوان یک

کاسه صبر افراد دست "سروتونین" است

محققان در مطالعه اخیرش��ان نشان دادهاند که صبر با توجه به
س��طح هورمون "سروتونین" در مغز تعیین میشود و سطح این
هورمون میتواند در واکنش فرد(صبوری یا عجوالنه رفتار کردن
در قبال کاری) موثر باش��د.به گزارش ایس��نا ،محققان دریافتند
ک��ه تحریک مصنوعی ترش��ح ای��ن هورمون در موشها س��بب
میش��ود این جوندگان هنگام انج��ام آزمایش برای دریافت غذا
در آزمایشات آزمایش��گاهی صبورتر شوند.عالوه بر این محققان
دریافتن��د که دو ناحی��ه مختلف مغز مس��ئول ارزیابی جداگانه
مزایای انتظار صبورانه برای پاداش هس��تند .این یافتهها ممکن
است به توسعه داروهای ضد افسردگی جدید که سطح سروتونین
را در انس��ان تعدی��ل میکنند و مناطق خاص��ی از مغز را مورد
هدف قرار میدهد ،کمک کند".کاتس��وهیکو میازاکی"متخصص
مغ��ز و اعصاب این مطالعه با کمک همکارانش ،موشهای خاص
اصالح ش��ده دارای نورونهای حس��اس به نور را هنگام تحریک
س��روتونین آزاد میکنند ،مورد بررسی قرار میدهند.در مطالعه
قبلی محققان موشها را آموزش داده بودند تا یک وظیفه انتظار
بنام "فشار با بینی" را انجام دهند و طی آن میبایست دهان خود
را تا زمان تحویل مواد غذایی در داخل سوراخ نگه میداشتند.در
س��ه چهارم آزمایشها ،به موشها ب��رای انجام این عمل پاداش

میباشد .دکتر آقایی توضیح داد :دردهای سیاتیک اغلب در مردان و
معموال در افراد با بین  30تا  50سال شایعتر است اما با شیوع زندگی
پشت میزنشینی و گاهی حرکات غلط در باشگاههای ورزشی ابتال به
این بیماری را در هر س��نی حتی در نوجوانان میتوان مشاهده کرد.
این متخصص مغز و اعصاب میگوید :درد و عالیم درد سیاتیک اغلب
در مراحل اولیه بیشتر است زیرا در این مرحله التهاب و فشار عصب
سیاتیک بیش��تر میباش��د .این دردها اغلب پس از درمان گرفتگی
عصب س��یاتیک به طرق مختلف از جمله درمان دارویی،فیزیوتراپی
و گاها جراحی به صورت صحیح کاهش مییابد.
وی ابراز داش��ت :زمان تقریبی بهبودی در دهای سیاتیک اغلب بین
 4تا  8هفته است.پس از انجام معاینه مهمترین راه تشخیص دردهای
سیاتیک و علل بروز آن ،انجام تست نوار عصب و عضله میباشد.
دکتر آقایی بیان کرد :در صورتی که پزش��ک متخصص مشکوک به
درگیری عصب سیاتیک به دلیل دیس��ک کمر در افراد باشد ،انجام
امای آرکم��ر را تجوی��ز خواهد کرد تا بتواند نظر نهای��ی را داده و راه
درمانی مناسب را به بیمار توصیه کند .این متخصص مغز و اعصاب
عنوان کرد :درد سياتيك اغلب اوقات به خوبي به درمانهاي سرپايي
ج��واب ميدهد .در واقع فرد ميتواند زندگي روزمرهاش را ادامه دهد
و فقط بايستي از انجام فعاليتهايي كه ممكن است درد وی را بدتر
كنند ،پرهيز كند .اگر چه اس��تراحت به مدت يك تا چند روز سبب
بهبودي نسبي بيماري ميشود ،ولي توجه داشته باشيد كه استراحت
در بس��تر به مدت طوالني و عدم فعاليت عالئم درد سیاتیک را بدتر
خواهد كرد .وی در پایان گفت :یکی از مهمترین خطرات سیاتیک در
صورت عدم درمان ،کاهش تدریجی و غیر قابل بازگشت قدرت پا از
باس��ن به پایین میباشد که گاهی خود را با الغری پا نشان میدهد.
درد مقاوم به درمان هم از خطرات س��یاتیک در ش��رایطی است که
خیلی طول میکش��د لذا توصیه ما این است که در صورت بروز درد
سیاتیک حتما به پزشک مراجعه کنید تا اقدامات درمانی الزم سریعا
آغاز شود.

داده شد اما در آزمایشهای باقی مانده ،دانشمندان هیچ غذایی
برای آنها تهیه نکردند.محققان دریافتند که ترش��ح س��روتونین
در منطق��های از مغز به نام "هس��ته رافه پش��تی"باعث افزایش
زمانی میش��ود که موشها با خوش��حالی منتظر غذا میش��وند
و احتم��ال دریافت پاداش نیز زیاد میش��ود ام��ا زمان این کار
نامش��خص است .هسته رافه پش��تی مغز مرکز اصلی نورونهای
آزاد کننده س��روتونین است و حاوی سلولهای عصبی است که
به مناطق دیگر مغز میرس��ند.دکتر میازاکی گفت :س��روتونین
یکی از مش��هورترین تنظیم کنندههای عصبی در رفتار است که
به تنظیم خلق و خو ،چرخههای خواب-بیداری و اش��تها کمک

رژیم غذایی مناسب در دوران بارداری باشد البته
زنان باردار دقت کنند کلم حاوی پروتئین نبوده
و باید در طول حاملگی آن را به همراه گوش��ت
بخورند.گلکلم عالوه بر محافظت در برابر سرطان
میتواند خطر ابتال به بیماریهای مختلفی مانند
بیماریهای قلب��ی را کاهش دهد .بهعالوه ،گل
کلم یکی از منابع سرش��ار از ویتامین  Cاس��ت
که خود دارای کارکردهای آنتیاکسیدانی بوده و
بهدلیل برخورداری از خواص ضدالتهابی موجب
تقویت سیس��تم ایمنی و کاهش خطر ابتال به
بیماریهای قلبی و سرطانی خواهد شد .یکی از
جنبههای مثبت خوردن کلم در حاملگی ،وجود
فیبر زیاد در آن اس��ت که مانع یبوست خواهد
ش��د؛ اما نقطه منف��ی آن این اس��ت که مقدار
فیبرموجود ممکن است باعث نفخ شود.از طرف
دیگر مص��رف کلم خام برای مادران بارداری که
ید بدن آنها در حاشیه است میتواند عملکرد
غ��ده تیروئید را مخت��ل کرده و م��ادر را دچار
ک��م کاری تیروئی��د کند؛ همچنی��ن منجر به
بیم��اری تیروئید و عقب ماندگ��ی ذهنی برای
جنین نیز خواهد شد.

ای��ن یافتهها ممکن اس��ت ب��ه توس��عه داروهای ضد
افسردگی جدید که سطح سروتونین را در انسان تعدیل
میکنن��د و مناط��ق خاصی از مغ��ز را مورد ه��دف قرار
میدهد ،کمک کند
میکند .تحقیقات ما نش��ان میدهد که انتش��ار این پیام رسان
شیمیایی در تقویت صبر نیز نقش مهمی دارد.این تیم همچنین
تأثیر آزاد س��ازی س��روتونین را در مناطق مختلف مغز موشها
بررس��ی کرد و بر روی این موضوع که کدام قس��مت از مغز که
منجر به افزای��ش رفتارهای عجوالنه میش��ود تمرکز کرد .آنها
دریافتند مسئول این امر دو قسمت از لوب فرونتال به نام "قشر
اوربیتوفرونتال" و "قش��ر پیش پیش��انی میانی" است .محققان
دریافتند که ترشح س��روتونین در قشر اوربیتوفرونتال به همان
اندازه آزادس��ازی آن هورمون در هس��ته رافه پشتی در تقویت
صبر موثر است.درک چگونگی عملکرد مناطق مختلف مغز تحت
تأثیر س��روتونین میتواند به بهبود توس��عه داروهای "بازدارنده
بازج��ذب س��روتونین"کمک کن��د .مهارکنندهه��ای بازج��ذب
س��روتونین با نام مخف��ف اساسآرآیها دس��تهای از داروهای
ضد افسردگی هستند که برای درمان افسردگی و برخی از انواع
اختالالت اضطرابی و اختالالت شخصیتی کاربرد دارند.

