یکشنبه7دی 1399

شماره5913

10

زندگی

بیماران «کلیوی» مواظب ابتال به کرونا باشند

یک فوق تخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری گفت :بیمارانی که نارسایی کلیه دارند
اگر به کرونا مبتال شوند ،مرگ و میر زیادتری نسبت به بیماران دیگر دارند.ناصر سیم فروش
توگو با فارس افزود :بسیاری از بیماران دیالیزی و کلیوی مشکالت دیابت و عروقی
در گف 
ه�م دارند ،اگر به کرونا مبتال ش�وند ،زودتر از بین میروند.وی اف�زود :در نتیجه ،بیماران
کلیوی ،دیالیزی و پیوندی در معرض خطر مرگ بیشتری در اثر ابتال به کرونا هستند.

یادداشت

کبد چرب و راههای مبارزه
با آن
دکتر الهام پیشگر
فوق تخصص گوارش و کبد

یکی از علل شایع مراجعه بیماران به پزشکان
گوارش و کبد ،بیماری کبد چرب اس��ت که
امروزه بسیاری از افراد جامعه را درگیر کرده
و مشکالتی را برای آنها به وجود آورده است.
کبد چرب بیماری است که محصول جوامع
پیشرفته محسوب میشود زیرا کم تحرکی،
مصرف کربوهیدراتها و چربیها سبب بروز
آن شده و تجمع چربی در سلولهای کبدی
به م��رور زمان س��بب از بین رفتن س��لول
کبد ،نارسایی مزمن کبد و در نهایت سیروز
کبدی میش��ود .در حال حاضر عمدهترین
علت نارس��ایی کبد و سیروز کبدی ،بیماری
کب��د چرب اس��ت ۱۰ .تا  ۲۰درص��د افراد
جامعه و حتی بیش��تر مبت�لا به کبد چرب
هس��تند و از آنجای��ی ک��ه این بیم��اری به
صورت خاموش است و در ابتدا کسی متوجه
ابتال به آن نمیشود ،سبب آسیب به سالمت
فرد خواهد ش��د .شناسایی و تشخیص کبد
چرب از طریق س��ونوگرافی کبد و بررس��ی
آنزیمه��ای کبدی از طری��ق آزمایش خون
امکان پذیر اس��ت و زمانی که مشخص شود
فرد مبتال به کبد چرب است باید تحت نظر
پزش��ک متخصص باش��د و اقدامات الزم را
جه��ت درمان و بهبود وضعی��ت خود انجام
دهد .وجود چربی در کبد هر انسانی طبیعی
اس��ت اما اگر کب��دی دارای  5تا  10درصد
چربی باش��د ،کبد چرب نامیده میشود که
این بیم��اری عوارض مخرب��ی برای اعضای
ب��دن دارد .تولید این چرب��ی میتواند علل
مختلفی داشته باشد به عنوان مثال ،مصرف
زیاد الکل میتواند باعث بیماری کبد چرب
الکلی ش��ود .ای��ن اولین مرحل��ه از بیماری
کبدی ناش��ی از الکل اس��ت .در افرادی که
الکل مصرف نمیکنند ،عل��ت بیماری کبد
چرب خیلی مشخص نیست اما یک یا چند
مورد از عوامل مانن��د چاقی ،قند خون باال،
مقاومت به انسولین ،باال بودن سطح چربیها
در خون ،به ویژهتری گلیسیرید ویا بارداری،
کاهش سریع وزن ،برخی از انواع عفونت ها،
مانند هپاتیت  ،Cع��وارض جانبی برخی از
داروها ،قرار گرفتن در معرض سموم خاص
وبرخی از ژنها ممکن است در افزایش خطر
ابتال به کبد چرب مؤثر باش��ند .کاهش وزن
حداقل تا  ۱۰درص��د و رعایت رژیم غذایی
و اس��تفاده از غذاه��ای ک��م کربوهیدرات و
کاه��ش مصرف نان و برنج در پیش��گیری و
درمان کبد چرب بس��یار حائز اهمیت است.
کل��ه پاچه به عنوان یکی از غذاهای بس��یار
مضرر برای کبد اس��ت ،زیرا کبد مسئولیت
ذخیره م��واد مغ��ذی را دارد ،از آنجایی که
کله پاچه ازتری گلیسیرید باالیی برخوردار
است میتواند چربی کبد را باال ببرد لذا باید
در مصرف آن احتی��اط کرد .برخالف تصور
عموم مبنی بر مصرف گوشت ،مرغ و ماهی،
باید گفت در ص��ورت زیاده روی در مصرف
هری��ک از این فرآوردهه��ا پروتئین و چربی
فراوانی ب��ه کبد میرس��د همچنین میزان
اسیداوریک در بدن باال رفته که میتواند در
مفاصل رسوب و عملکرد کلیه را نیز کاهش
دهد .کاهش مصرف غذاهای فوری ،ارزان و
پرچرب ،فس��ت فودهایی که در روغنهای
اکسیدشده تهیه میشوند و همچنین نانها
و برنج��ی که با آرد س��فید تهیه ش��دهاند و
مص��رف ش��یرینیهایی مانند عس��ل ،مربا،
شیرینی ،نوش��ابه ،نوش��یدنیهای شیرین؛
خواب و فعالیت مناسب نیز تا حد زیادی از
بروز کبد چرب جلوگیری میکند .فرد مبتال
به کبد چ��رب باید ورزشهای هوازی مانند
دویدن و ش��نا انج��ام دهد زی��را پیادهروی
س��اده به دلیل اینکه س��بب تعریق در بدن
ف��رد نمیش��ود تاثیری در بهب��ود وضعیت
بیمار ندارد در کنار این مسئله نیز در برخی
از بیماران بس��تگی به شدت چربی کبد آنها
داروهای مورد نیاز توس��ط پزش��ک تجویز
میش��ود .متاس��فانه در حال حاضر به دلیل
ک��م تحرکی کودکان ای��ن بیماری در میان
آنها نیز بروز یافت��ه و بهترین راهکار مقابله
با کبد چرب در کودکان تحرک و اس��تفاده
از مواد غذایی س��الم و تغییر سبک زندگی
است .متاس��فانه والدین گمان میکنند که
هر چه وزن کودک بیش��تر باش��د استقامت
بدن آن نی��ز افزایش مییاب��د در حالی که
باید ه��ر کودک وزن نرمال داش��ته باش��د
در غیر این صورت اضافه وزن سبب آسیب
ب��ه کب��د ک��ودک میش��ود و  ۱۰۰درصد
کودکان مبتال به کبد چرب در آینده گرفتار
نارسایی کبد خواهند شد.
 ۱۰ت��ا  ۲۰درص��د اف��راد جامع��ه و
حتی بیش��تر مبتال به کبد چرب هستند
و از آنجایی ک��ه این بیماری به صورت
خاموش اس��ت و در ابتدا کسی متوجه
ابتال به آن نمیش��ود ،س��بب آسیب به
سالمت فرد خواهد شد

یافته

کشف یک گروه جدید
ازآنتیبیوتیکها

محققان گروه جدیدی از ترکیبات را کش��ف
کردن��د ک��ه قابلی��ت نابودس��ازی مس��تقیم
پاتوژنهای مق��اوم در برابر آنت��ی بیوتیکها
را با ایجاد واکنش س��ریع سیس��تم ایمنی در
برابر این نوع پاتوژنها به نحو منحصربه فردی
دارد.ب��ه گزارش ایرنا ،محققان به منظور تولید
این ترکیبات ،مس��یرهای متابولیک خاصی از
باکتریها را هدف گرفتند که مس ،ولیت تولید
ترکیبات شیمیایی ارگانیک موردنیاز برای بقای
اغلب پاتوژنه��ای باکتریایی را بر عهده دارند.
آنزیم��ی موس��وم ب��ه"  "IspHدر تولید این
ترکیبات شیمیایی نقش اساسی دارد و به همین
علت محققان تالش کردند تا روش��ی را برای
مه��ار کردن این آنزیم بیابند ،برای این منظور
با استفاده از مدلس��ازی توانستند میلیونها
ترکیب تج��اری موجود در بازار را مورد تجزیه
و تحلیل قرار دهند و مناسبترین ترکیبات را
شناسایی کنند.در مرحله بعد با استفاده از این
ترکیبات پایه توانستند مجموعهای از ترکیبات
جدی��د را تولید کنند ک��ه قابلیت مهار کردن
آنزیم  IspHرا دارند .این ترکیبات مهارکننده
در مقایس��ه با آنتی بیوتیکه��ای موجود در
بازار ،سیستم ایمنی بدن را به گونهای تحریک
میکنند که قابلیت باالتری را در نابودس��ازی
باکتریها نش��ان میده��د و ام��کان نابودی
مجموعه وس��یعی از باکتریهای گرم مثبت
و گرم منفی را فراه��م میکند.با آزمایش این
ترکیبات مشخص شد هیچ یک از آنها برای
س��لولهای انسان سمی نیستند .باکتریهای
گرم مثبت باکتریهایی هستند که دیواره آنها
معموال فاقد غش��ای خارجی است و به همین
علت توسط آنتیبیوتیکها نابود میشوند ،اما
باکتریهای گرم منف��ی گروهی از باکتریها
هستند که دیوارهای نفوذناپذیر دارند و در برابر
آنتی بیوتیکها مقاومترند.

تازهها

شناساییپرریسکترین
فاکتورهایمرگومیر
ناشی از کووید۱۹

طب��ق نتایج مطالعه جدید ،بیم��اران کرونایی
بستری ش��ده در بیمارس��تان در صورت مرد
بودن ،چاقی یا داش��تن مشکالتی نظیر دیابت
و فش��ارخون باال با ریس��ک باالتر مرگ روبرو
هس��تند.به گ��زارش مه��ر ،تجزی��ه و تحلیل
محققان نشان داد که مردان در مقایسه با زنان
هم سن و با وضعیت سالمتی مشابه ۳۰ ،درصد
بیش��تر با خطر مرگ مواجه هس��تند .بیماران
بس��تری ش��ده مبتال به چاقی ،فشار خون باال
یا دیابت در مقایسه با بیمارانی که این شرایط
را نداش��تند ،با خطر بیشتر مرگ روبرو بودند.
همچنین افراد  ۲۰تا  ۳۹ساله دارای این شرایط
در مقایس��ه با همسن و سالهای خود با خطر
باالتر مرگ روبرو بودند«.آنتونی دی هریس»،
سرپرس��ت تیم تحقیق ،در ای��ن باره میگوید:
«پیشبینی اینکه بیماران کرونایی بستری شده
در بیمارس��تان با بیش��ترین خطر مرگ روبرو
هستند اهمیت زیادی دارد».وی میافزاید :سن
همچنان قویترین عامل پیشبینیکننده مرگ
و میر ناشی از کووید  ۱۹است .نرخ مرگ و میر
ب��ه ازای هر دهه زندگی افزایش مییابد که در
میان افراد  ۸۰س��اله به باال با باالترین نرخ ۳۴
درصد است.

نکته

اهمیت ورزش
در قرنطینه خانگی

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

یک متخصص تغذیه گفت :اولین بار اس��ت که
یک بیماری واگی��ردار به نام کووید  ۱۹به این
اندازه با س��بک زندگی مرتبط ش��ده است .به
گزارش مهر ،مریم محمودی با تاکید بر رعایت
دقی��ق رژیم غذایی و تغذی��ه در دوران کرونا و
قرنطینه ،گفت :رژیم غذایی باید کامل ،متنوع
و متعادل باشد.وی ادامه داد :هر یک کیلوگرم
چاقی میتواند به ش��دت خطر عوارض کرونا را
افزایش دهد .محمودی با عنوان این مطلب که
ویتامین  Dروی سیستم ایمنی بدن بسیار مؤثر
است ،افزود :برای پیشگیری از کرونا توصیه اکید
داریم از ویتامین  Dاس��تفاده شود ،اما پس از
ابتالء میتوان مکملهای تنظیمکننده سیستم
ایمنی را در حد متعادل استفاده کرد.وی گفت:
ورزش میتواند یک عامل ضدافس��ردگی مفید
در دوران کرون��ا و قرنطین��ه باش��د.محمودی
با اش��اره ب��ه اهمیت خواب خ��وب و کافی در
پیشگیری از ابتالء به کرونا ،تاکید کرد :الگوی
خواب ما بسیار مهم اس��ت ،زیرا خواب ناکافی
ش��بانه باعث میشود ما روز بعد آن تصمیمات
نادرس��ت بگیریم و این مسئله میتواند شامل
تغذیه یا موضوعات دیگر باشد.

پژوهشگرانبراینخستینبارشواهدیارائهدادهاندکهنشان
میدهد چسبندگی سلولها به آنها کمک میکند تا طی
فرآیند رشد ،در بخشهای درست قرار بگیرند .به گزارش
ایسنا،بهنظرمیرسدنحوهچسبیدنسلولهابهیکدیگرکه
با نام "چسبندگی سلول" شناخته میشود ،ناشی از وجود
پروتئینی باشد که به دلیل نقش خود در سیستم ایمنی بدن مشهور
است.مدتهاست که دانشمندان مشاهده کردهاند برخی از سلولها که
هنوز به عنوان س��لولهای ویژه شناخته میشوند ،به گونهای حرکت

پروتئینهایی که به چسبندگی سلولها کمک میکنند

میکنندکهباقیماندنگروههایسلولییکبافتخاص
در کنار یکدیگر ،تضمین شود" .ارینا کوراناگا" ،سرپرست
این پژوهش گفت :بس��یاری از پژوهشهای نظری ،بر
اهمیت تفاوتهای موجود در چسبندگی سلولها برای
جداسازی آنها و حفظ مرزهای میان آنها تاکید کردهاند
اما این موضوع هنوز در بافتهای اپیتلیال حیوان زنده به اثبات نرسیده
است .پژوهش ما برای نخستین بار نشان داد که مرتبسازی سلول ،با
تغییر در چسبندگی آن تنظیم میشود.کوراناگا و گروهش دریافتند که

ژنی موسوم به " ،"1-Tollنقش مهمی در فرآیند چسبندگی بر عهده
ن " ،"1-Tollعملکرد یک
دارد .پژوهشهای بیشتر نشان داد که پروتئی 
مولکول چسبنده را دارد و سلولهای مشابه را برای به هم چسبیدن
تشویق میکند .این فرآیند ،مرز میان دو قسمت را حفظ میکند و به
اصالح انحرافاتی میپردازد که هنگام تقسیم سلولی برای افزایش تعداد
سلولها رخ میدهند.جالب اینجاست که پروتئینهای " "Tollبیشتر
به دلیل شناسایی عوامل مهاجم بیماریزا شناخته میشوند و در مورد
فعالیت آنها ورای سیستم ایمنی ،اطالعات کمی وجود دارد.

آفتاب یزد در گفتگو با دانشیار رشته میکروبیولوژی بررسی کرد

تاثیر مصرف پروبیوتیکها بر سالمت خانم ها

آفت�اب ی�زد  -فاطمه مظف�ری :اكثرما تا امروز ن��ام پروبیوتیک
به گوشمان خورده اما ممكن اس��ت در مورد خ��واص اين گروه از
باکتریها كامال مطلع نباش��يم .طبق تعاریف رسمی ،پروبیوتیکها
موجودات زند ه کوچک میکروس��کوپی هس��تند که اگ��ر به تعداد
کافی توزیع شوند ،سالمت را برای میزبان خود به ارمغان میآورند.
پروبیوتیکه��ا را میتوان با مصرف مکملها و همچنین برخی مواد
غذایی که با فرایند تخمیر باکتریایی تولید شدهاند ،برای بدن تامین
نم��ود .با توجه به اهمی��ت موضوع آفتاب یزد درب��اره تاثیر مصرف
پروبیوتیکها بر س�لامت خانمها با دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی،
دانش��یار رشته میکروبیولوژی ،مدیرعامل ش��رکت تک ژن زیست،
رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراس��ودمند ایران گفتگو کرده
است.
وی دراینب��اره میگوی��د :پروبیوتیکه��ا میکروارگانیس��مهایی
هس��تند که با حفظ و بهبود تعادل میکروبی روده میتوانند اثراتی
س�لامتی بخش برای میزبان خود به همراه داشته باشند ،از این رو
پروبیوتیکها را ترمیم کنندههای زیستی نیز مینامند.
دکتر تاج آبادی ابراهیمی خاطرنش��ان کرد :امروزه پروبیوتیکهایی
که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته اند ،باکتریهای تولیدکننده
اسید الکتیک به ویژه گونههای الکتوباسیلوس هستند.
رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراس��ودمند ای��ران بیان کرد:
آثار مفید پروبیوتیکها با مکانیس��مهای متعددی بروز میکند که
مهمتری��ن آنها عبارتند از مکانیس��مهای غی��ر ایمونولوژیک (مواد
ض��د میکروبی ،رقابت ب��رای اتصال به س��لولهای هدف ،کمک به
تقویت سد مخاطی) و مکانیسمهای ایمونولوژیک.
وی مطرح کرد :تم��ام باکتریهایی که امروزه به عنوان پروبیوتیک
استفاده میشوند ،دردودسته "الکتوباسیلوس" و" بیفیدوباکتریوم"
ج��ای میگیرن��د .باکتریه��ای مول��د اس��ید الکتیک ،ب��ه ویژه
الکتوباس��یلوسها و بیفیدوباکتریومه��ا به طور طبیع��ی جزیی از
اکوسیستم دستگاه گوارش هستند و پروبیوتیک محسوب میشوند.
دکت��ر ت��اج آب��ادی ابراهیم��ی اظه��ار داش��ت :از ویژگیه��ای
میکروارگانیس��مهای پروبیوتیک این اس��ت که ج��زء فلور طبیعی
روده انس��ان باشند ،به صورت زنده و فعال و به تعداد کافی به روده
میرسند ،نسبت به اسید معده و نمکهای صفراوی در روده کوچک
مقاوم هستند،توانایی اتصال به سلولهای اپیتلیال روده را در رقابت
با پاتوژنها دارند،توانایی تولید ترکیبات ضد باکتریهای مضر مثل
تولید اسید الکتیک ،باکتریوسین را دارند ،اشاره کرد.
این دانش��یار رش��ته میکروبیولوژی بیان ک��رد :واژن میکروفلور یا
باکتریهایی دارد که فلور نرمال ناحیه خودش اس��ت که اگر به هر
دلیلی این تعادل و تعامل باکتریایی برهم بخورد" ،دیس بایوزیس"
رخ میدهد ".دیس بایوزیس" به ش��رایطی گفته میشود که تعادل
جمعیت باکتریهای روده به این صورت که شمار باکتریهای مضر
افزایش و تعداد باکتریهای مفید کاهش پیدا میکند.
وی افزود :دیس بایوزیس باعث ایجاد التهاب در داخل واژن میشود
که عالئم آن با توجه به نوع عامل عفونی میتواند ش��امل خارش و
سوزش ،بوی بد ،ترش��حات بیش از حد ،درد و سوزش هنگام ادرار
شود.
دکتر تاج آب��ادی ابراهیمی تصریح کرد که ح��دود  95درصد فلور
طبیعی واژن ،الکتوباسیلوسها هستند .پروبیوتیکها باعث تعدیل

آث��ار مفی��د پروبیوتیکه��ا ب��ا مکانیس��مهای
متع��ددی بروز میکند که مهمترین آنها عبارتند از
مکانیسمهای غیر ایمونولوژیک (مواد ضد میکروبی،
رقاب��ت برای اتصال به س��لولهای هدف ،کمک به
تقویت سد مخاطی) و مکانیسمهای ایمونولوژیک
ام��روزه پروبیوتیکهایی که بیش��تر از همه مورد
توجه قرار گرفته اند ،باکتریهای تولیدکننده اسید
الکتیک به ویژه گونههای الکتوباسیلوس هستند
فلور میکروبی واژن میش��وند و از رش��د باکتریهای مضر و ایجاد
عفونت جلوگیری میکنند.
ای��ن دانش��یار رش��ته میکروبیول��وژی میگوی��د :فقط ب��ا تجویز
آنت��ی بیوتیکها و داروهای ضد قارچ نمیتوان از عود و برگش��ت
بیماری پیشگیری کرد.
وی ادام��ه داد :بایوفیلمها جمعیتی از باکتریهایی هس��تند که در
یک مکان ساکن میشوند و دور خودشان یک غشاء پلی ساکاریدی
تش��کیل میدهن��د که به این ش��کل خ��ود را از در مع��رض آنتی
بیوتیکها قرار گرفتن محافظت میکنند.
دکتر تاج آبادی ابراهیمی افزود :حتی در مواردی با حضور سویههای
مقاوم به آنتی بیوتیکها ممکن است آنتی بیوتیک روی بایوفیلمها
به حد کافی موثر نباشد و در اینصورت با تجویز آنتی بیوتیک بازهم
زنده میمانند .پس ما بایک میکروارگانیس��م هوشمند و زنده طرف
هس��تیم و درحقیقت با تش��کیل بایوفیلم خودش��ان را دربرابر اثر
کشندگی آنتی بیوتیک محافظت میکنند.
این متخصص ابراز داش��ت :عود بیماری به دلیل وجود بایوفیلمها
اس��ت .ه��م باکتریهای مفید و ه��م باکتریهای مض��ر میتوانند
بایوفیلم تش��کیل دهند و به صورت مس��تمر درون بدن و مخاطها
مسقر شوند.
وی اظهار کرد :دراولین مواجهه با عفونت ،باکتریها در واژن تکثیر
میشوند و با آنتی بیوتیک تراپی ازبین میرود اما تعداد از باکتریها
ممکن است در قالب بایوفیلم دور خودشان ماتریکیسی ایجاد کنند
که میتواند از جنس پروتئین باشد.
دکتر ت��اج آب��ادی ابراهیمی اضافه ک��رد :این ماتریک��س با تکثیر
باکتریهای درون آن به تدریج رش��د میکند ،بالغ میشود و حتی
ای��ن امکان وجود دارد که س��ویههای باکتریای��ی دیگری به عنوان
عفونتهای ثانویه درون این ماتریکس وجود داشته باشد .از انجائیکه

قویترین گیاه دارویی برای تسکین درد

برخی داروهای گیاهی وجود دارند که میتوانند
به اندازه داروهای ش��یمیایی برای تسکین درد
موث��ر بوده و در عین حال ،ع��وارض جانبی نیز
برای بیمار نداش��ته باش��ند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،محقق��ان میگویند از دیرباز
کاهوی وحشی یک مسکن موثر و قوی محسوب
میشود .تا قرن  ۱۹میالدی مردم اروپا ،آمریکا و
خاورمیانه از این گیاه برای تسکین درد استفاده
میکردند .همچنین برای درمان سیاه سرفه نیز
ای��ن گیاه به طور گس��ترده مورد اس��تفاده قرار
میگرفته است.زمانی که گیاه کاهوی وحشی را
از ساقه قطع میکنید ،یک شیره سفید رنگ از
آن خارج میشود که همین ماده خواص ضد درد
دارد .این ماده که الکتوکاریوم خوانده میش��ود

در صورتی که خش��ک شود ،به عنوان یک ماده
مخدر شناخته شده و قابلیت تسکین درد دارد.
با این حال ،این ماده به دلیل فقدان مواد افیونی،
عوارض جانب��ی مواد مخ��در را ندارد.تحقیقات
نشان داده است مصرف دوز مناسب از این گیاه
میتواند به اندازه مصرف  ۳۰میلی گرم ایبوپروفن
باعث تسکین درد بدن شود .تحقیقات نشان داده
ای��ن گیاه میتواند باعث تس��کین تنگی نفس،
انقباض��ات رحمی و کاهش التهابات گوارش��ی
ش��ود .روشهای مختلفی برای مصرف کاهوی
وحشی وجود دارد .رایجترین روش دم کردن آن
مانند چای است .با این حال ،باید در نظر داشت
مزه این چای برای بس��یاری از مردم خوشایند
نیست.

کمبود منیزیم ابتال به دیابت را تشدید میکند

یک متخصص غدد گفت :بیش��تر مبتالیان به
دیابت دچار کمبود منیزیم هستند و هرچه این
کمبود جدیتر باش��د ،س��طح قند خون ناشتا
همچنین قند خون پ��س از صبحانه نیز باالتر
میرود« .رضا نریمانی» اظهار داش��ت :کمبود
منیزیم زمینه ساز اختالل در عملکرد انسولین
و در نتیجه افزایش س��طح قند خون میشود.
وی با بیان اینکه منیزیم همراه با کلسیم ،برای
استحکام دندانها و استخوانها ضروری است،
ادامه داد :از طرفی منیزیم سالح واقعی در برابر
استرس بوده ،سیس��تم ایمنی بدن نیز به این
ماده نیاز داشته و بر جلوگیری از پیری سلولها
و ناراحتیه��ای قلب��ی عروقی نی��ز تاثیرگذار
اس��ت.نریمانی اضاف��ه کرد :کمب��ود منیزیم با

درمان رایجترین مشکالت پزشکی با بمب ویتامینی به نام بامیه
بامیه یکی از گیاهان گرمسیری است .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،از خواص بینظیر این گیاه میتوان به بهبود سالمت گوارشی،
تنظی��م قند خون و مدیریت دیابت ،التیام خس��تگی و بیحالی ،و
افزایش س��طح استقامت بدن اش��اره کرد .بامیه یکی از غنیترین
سبزیجات محسوب میشود.
این گیاه سرش��ار از ویتامینهایی مانن��د ویتامین  ،A، C، Kو E
است .همچنین مواد معدنی مانند کلسیم ،آهن ،منیزیم ،پتاسیم و
روی از دیگر مواد موجود در این گیاه است .بامیه یکی از منابع غنی
از فیبر محسوب میشود.محققان میگویند به دلیل سطح مناسب

فواید کیسه آب گرم
در درمان بیماریها

بسیاری از شما ممکن است به هنگام درد اولین
گزین��های که بعد از مصرف داروهای مس��کن به
ذهنتان برس��د ،اس��تفاده از کیس��ه آب گرم در
ناحیه ضرب دیده باشد اما آیا واقعا گرما میتواند
تاثیری در التیام و کاهش درد به هنگام آس��یب
دیدگی داشته باشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،گرچه نباید از گرما برای آسیب دیدگی تازه
استفادهکردامامطمئناًگرمامیتواندبرایدردهای
طوالنی مدت مفید باشد .کیسههای آب گرم باعث
گشاد شدن رگهای خونی شده و جریان خون را
تقویت میکنند و باعث شل شدن عضالت دردناک
میشوند.آسیببافت،عصبانتهایپوستموسوم
به  Nociceptorsرا فعال کرده و سیگنالهایی
را به مغز منتقل میکند تا از درد آن مطلع شود.

این باکتریها توسط ماتریکس محافظت میشوند و با تجویز دوباره
آنتی بیوتیک فقط باکتریهای آزاد ازبین میروند و پس از آن غشا
بایوفیلم پاره میش��ود و محتوای آن بیرون ریخته میش��ود و عود
بیماری رخ میدهد.
رئی��س انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراس��ودمند ایران توضیح داد
که تش��کیل بایوفیلم در عفونت قارچ��ی و هم در عفونت باکتریایی
رخ میدهد و ایجاد س��د محافظتی میکند .با تجویز پروبیوتیکها
میتوانی��م بایوفیل��م را از بین ببری��م .الکتوباس��یلوسها با تولید
بایوسورفکتانتها باعث نابودی بایوفیلمها میشوند..
وی بیان کرد :بایوس��ورفکتانتها ترکیباتی هس��تند که ش��بیه به
ش��ویندهها عمل میکنند .بایوسورفکتانتها ترکیبات آمفی پاتیک
هس��تند که دارای یک سر آب دوست و یک سر آب گریز هستند و
به کمک این دو سر با تشکیل پیوند با بایوفیلم باکتریایی و قارچی،
به کمک کاهش کشش سطحی بین بایوفیلم و اپیتلیال واژن ،سبب
شسته شدن و کندن بایو فیلم از غشا واژن میشوند.
دکتر ت��اج آبادی ابراهیمی بیان کرد :اگ��ر خانمها به دنبال تقویت
سیس��تم ایمنی بدن ،چهرهای روشن تر ،پوس��تی شفافتر و دوره
ماهیانه منظم هستند ،محصول پروبیوتیک" " " BioFemشرکت
تک ژن زیست یک انتخاب هوشمندانه است.
این دانش��یار رش��ته میکروبیولوژی افزود:مکم��ل پروبیوتیک گروه
دانش بنیان تک ژن زیس��ت ح��اوی پروبیوتک وی��ژه بانوان یعنی
الکتوباس��یلوس رامنوسوس و الکتوباسیلوس روتری ،دارای بهترین
دوز موثر پروبیوتیکها برای سالمت بانوان است.
وی متذکر ش��د :ش��کل دارویی محص��ول"  " BioFemبه صورت
کپسول میباشد و با بهرهگیری از میکروارگانیسمهای بومی که طی
 15سال از محصوالت تخمیری از تمام نقاط کشور جمعآوری شده
است این محصول تولید شده است ،که به همین دلیل با بدن بانوان
ایرانی نیز سازگارتر است.
دکتر تاج آبادی ابراهیمی عنوان کرد :عملکرد محصول" BioFem
" جهت بهبود عفونتهای واژین��ال ،عفونتهای عودکننده واژینال
وعفونته��ای عودکننده مج��اری ادراری ویبوس��ت و عفونتهای
واژین��ال در دوران ب��ارداری و عالئم دوران یائس��گی و پاس��خهای
سیستم ایمنی و نیز مناسب جهت استفاده در دوران بارداری است.
وی در پاسخ به این پرسش که " "BioFemچه زمانی باید مصرف
ش��ود ،بیان ک��رد :بهترین زمان پیش��نهادی ما ب��رای مصرف این
محصول زمانی است که معده شما نه زیاد پر و نه زیاد خالی است.
اگر ش��ما آنتی بیوتیک خاصی مصرف میکنید ،حتما بین مصرف
این محصول و آنتی بیوتیک  4ساعت فاصله زمانی را حفظ کنید.
این دانش��یار رش��ته میکروبیولوژی در پایان گفت :به طور معمول
ح��دود  3الی  4هفته طول میکش��د تا پ��س از مصرف محصول"
 " BioFemش��اهد تغییرات باش��ید ام��ا زمان دقی��ق آن به فلور
میکروب��ی بدنت��ان بس��تگی دارد .این مکم��ل پروبیوتی��ک برای
نگه��داری مداوم میکروبیوم بدن ش��ما در حالت ای��ده آل طراحی
ش��ده اس��ت .بنابراین اگر تصمیم دارید میکروبیوم طبیعی سالمی
داش��ته باش��ید ،باید ای��ن مکم��ل پروبیوتیک را ج��زو مکملهای
روزانه تان در نظر بگیرید .پیش��نهاد ما برای نگهداش��تن ش��رایط
ای��ده آل میکروبی��وم بدن پ��س از بهبود ،روزان��ه مصرف یک عدد
کپسول  " BioFemاست.

آنتی اکسیدان موجود در بامیه ،مصرف این گیاه میتواند در تنظیم
قند خون در افراد مبتال به دیابت نوع  ۲مفید باش��د .نوش��یدن آب
حاوی عصاره بامیه میتواند یک درمان طبیعی برای دیابت باش��د.
یک پژوهش نشان داده که فیبر موجود در بامیه میتواند به بهبود
روند هضم غذا کمک کند .س��طح باالی فیبر در دس��تگاه گوارش
میتوان��د به فرآیند جذب مواد غذای��ی در روده کمک کند و باعث
تحری��ک حرکات حلق��وی در روده کوچک و بزرگ ش��ود .این امر
فرآیند اجابت مزاج در افراد را تسهیل میکند .بخصوص زنان باردار
که در طول بارداری از یبوس��ت رنج میبرن��د میتوانند از بامیه به

بروز عالیمی مانند احس��اس خس��تگی مزمن،
اس��ترس ،بیخوابی و گرفتگی عضالت همراه
اس��ت که معموال افراد تحت رژیمهای غذایی
و خانمهای باردار و ش��یرده بیش از دیگران در
معرض این کمبود هستند.
به گفته ای��ن متخصص ،کاهش میزان منیزیم
موج��ود در خاک و در نتیج��ه کاهش منیزیم
مواد غذایی روزانه ،افزایش مصرف روزانه شکر
و کافئین در عادات غذایی ،اس��تفاده از فلوراید
و کلر در آب لوله کشی که موجب ترکیب این
مواد با منیزی��م و در نتیجه کاهش منیزیم در
آب مصرفی میش��ود و افزایش استرس روزانه
اف��راد از دالیل عمده کمب��ود منیزیم در بدن
است.

عنوان یک مس��هل طبیعی بهره ببرند.همچنین تحقیقات نش��ان
میده��د به دلیل خواص آنتی اکس��یدانی بامیه ،این گیاه میتواند
خس��تگی و بیحالی بدن را رفع کند ،.تحقیقات نش��ان داده است
مصرف بامیه میتواند س��طح کلس��ترول بد خ��ون را کاهش دهد.
در ای��ن تحقیقات ،پژوهش��گران عص��اره بامیه را ب��ه رژیم غذایی
موشهای چاق افزودند .ش��واهد نشان داد سطح گلوکوز ،انسولین،
و کلس��ترول خون این موشها کاهش یافت.از دیگر خواص مصرف
بامیه میتوان به خاصیت ضد اس��ترس و ضد اضطرابی آن اش��اره
کرد .به ویژه افراد مبتال به دیابت و مش��کالت گوارشی باید بدانند
میتوانند با مصرف این گیاه ،وابس��تگی خود به داروهای شیمیایی
را کاهش دهند.

