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تاثیر مصرف مغزیجات آجیلی در دوره بارداری بر
مغز کودک

مهر :طبق نتایج یک مطالعه جدید،
زنانی که در دوره بــارداری مغزیجات
آجیلی مصرف می کنند تقویت مغزی
کودک شان بهتر است.
این مطالعه شــامل بیش از ۲۲۰۰
کــودک بود که در ســنین  ۵ ،۱.۵و ۸
ســال مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس
از این کودکان تستهای توجه مداوم،
حافظه کاری و  IQگرفته شد.
یافتههــا نشــان داد امتیاز کودکان
متولدشــده از مادرانــی که در دوره بارداری مصرف مغزیجات آجیلی شــان زیــاد بود (به طور
میانگین  ۷۴گرم در هفته) به مراتب باالتر از کودکانی بود که مادرشان مغزیجات آجیلی کمتری
مصرف کرده بودند.
«جوردی خولویز» ،پژوهشــگر ارشد از مؤسسه ســامت جهانی بارسلونا اسپانیا ،در این باره
میگوید« :ما باید این نتایج را در ســایر جوامع هــم تکرار کنیم .اما به زنان توصیه میکنیم در
زمان بارداری حداقل ســه بار در هفته مغزیجات آجیلی ،بخصوص بادام ،گردو و فندق مصرف
کنند».
در مطالعــات قبلی بر مصرف مغزیجات آجیلــی در دوره بارداری به خاطر میزان پروتئین آن
تأکید شده بود.

تاثیر آنتی اکسیدان ها بر تسریع در پیشرفت
سرطان ریه

مهر :دانشــمندان در مطالعه ای به
این نتیجه رسیدند که دو آنتی اکسیدان
رایج مــی تواند موجب تســریع روند
پیشرفت سرطان ریه در موش ها شود.
امروزه عده بســیار زیادی از مردم،
هزینه باالیــی را صرف خریــد انواع
داروهای مکمل آنتی اکســیدان برای
حفظ سالمت خود میکنند .با این حال
مطالعهای جدید نشان میدهد که این
مــواد ممکن اســت عملکردی عکس
داشــته باشند .دانشمندان ســوئدی در این مطالعه جدید نشان دادند که دو آنتی اکسیدان یعنی
ویتامین  Eو نیز اســتیل سیستین ( )NACمیتوانند به تسریع رشد سلولهای سرطان ریه در
موشها بیانجامند.
آنتی اکسیدانها از ســلولها در برابر مولکولهای ناپایداری که گونههای اکسیژن واکنشی
یا  ROSنامیده میشــوند محافظت میکند .این مولکولهــای ناپایدار میتوانند به راحتی با
دی .ان .ای واکنش داده و موجب بروز آسیبهای که در نهایت به سرطان میانجامند شوند.
در این پژوهش جدید مشخص شد که آنتی اکسیدانها نه تنها موجب خنثی شدن گونههای
اکسیژن واکنشی میشوند ،بلکه تأثیری مخرب بر سلولهای سالم هم دارند.
نتایج ایــن پژوهش به ویژه برای افرادی که در معرض ابتالء به ســرطان ریه قرار دارند از
اهمیت زیادی برخوردار اســت .برای نمونه افراد ســیگاری و نیز کســانی که به بیماری مزمن
انسدادی ریه مبتال هستند باید هوشیار باشند.

فواید روغن آفتابگردان در تقویت سیستم ایمنی و
درمان آکنه

مهر :روغن آفتابگردان در مقایسه با
سایر روغن های گیاهی حاوی میزان
بیشــتری ویتامین  Eبوده و سرشار از
چربی های ســالم اُمگا 6است که آن
را تبدیل به ســالم ترین گزینه در بین
روغن ها می نماید .از آنجایی که این
روغن دارای نقطه دود باالیی اســت،
به عنوان روغن ســرخ کردنی استفاده
میشود .این روغن دارای فواید زیادی
برای ســامت اســت که در ادامه به

برخی از آنها اشاره میشود.
درمان آکنه :روغن آفتابگردان سرشــار از ویتامین  Eبوده که به عنوان یک آنتی اکسیدان
قوی شــناخته میشود .از این رو میتواند اکســایش رادیکالی را که نقش مهمی در شیوع آکنه
دارد درمان کند.
مرطوب کننده پوست :این روغن حاوی ویتامینهای  Aو  Eبوده که به فرآیند بازسازی
سلولهای آسیب دیده پوست کمک میکند .همچنین از آنجایی که این روغن سبک و غیرچرب
است بدون مسدودکردن منافذ پوست جذب میشود.
کمک به هضم غذا :روغن پخت و پز نقش مهمی در بروز مشکالت گوارشی دارد .تمایل
به اســتفاده از روغن آفتابگردان به دلیل جذب آســان آن در دســتگاه گوارش است .همچنین
خاصیت ملین بودن آن به دوری از یبوست کمک میکند.
تقویت کننده انرژی :معمو ًال بعد از خوردن غذاهای چرب ،احســاس خســتگی و کسلی
میکنید .اما روغن آفتابگردان با تحریک به آزادشــدن گلیکوژن در جریان خون میتواند موجب
افزایش انرژی شود.
پیشگیری از ریزش مو :روغن آفتابگردان حاوی ( GLAگاما آلفا لینولنیک اسید) است
که به پیشگیری از ریزش مو کمک میکند .بعالوه موجب درخشش موها هم میشود.
تقویت سیستم ایمنی :خواص آنتی اکسیدانی آن موجب تقویت غشاء سلولی شده و در
نتیجه ،ورود باکتریها و ویروسها را به بدن دشوار میسازد.

تناسب قلب و عروق می تواند از حمله قلبی در
زنان پیشگیری کند

مهر :طبق یافته محققان ،هرچقدر تناسب قلب و عروق باالتر باشد ریسک حمله قلبی کمتر
می شود.
تناســب اندام جسمی برای ســامت قلب ،مغز و کل بدن خوب است .اما نوع خاصی از آن
موســوم به تناســب قلب و عروق میتواند پیش بینی کننده احتمال حمله قلبی ،بخصوص در
زنان ،باشد.
«راجش شــیگدل» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشــگاه علوم و تکنولوژی نروژ ،در این باره
میگوید« :یافته های ما نشــان میدهد تناســب قلــب و عروق میتواند به عنوان شــاخص
تعیین کننده خطر اولین حمالت قلبی استفاده شود».
وی در ادامه میافزاید« :اندازه گیری تناســب قلب و عروق میتواند به ما بگوید که شما در
کدام گروه پرخطر قرار دارید».
تناســب قلب و عروق نشــان دهنده توانایی بدن در انتقال اکســیژن در طول فعالیت مداوم
فیزیکی اســت .این معیار از طریــق  ،max VO2یعنی ماکزیمم میزان اکســیژنی که بدن
میتوانــد در طول ورزش اســتفاده کند ،اندازه گیری میشــود .میــزان باالتر max VO2
نشان دهنده تناسب قلب و عروق باالتر است.
تیم تحقیق با استفاده از دادههای سالمت مربوط به بیش از  ۲۶هزار نروژی با میانگین سنی
 ۵۶سال ،تناسب قلب و عروق شان را محاسبه کردند .این افراد در ابتدای مطالعه از لحاظ قلبی
سالم بودند .محققان وضعیت سالمت این افراد را تا  ۱۵سال تحت نظر داشتند.
محققان دریافتند در بین زنان ،افراد دارای میزان باالی تناسب قلب و عروق ۲۵ ،درصد کمتر
با احتمال اولین حمله قلبی مواجه بودند .در حالی که در مردان دارای میزان باالتر تناســب قلب
و عروق ،احتمال حمله قلبی  ۱۰درصد کمتر بود.
به گفته شــیگدل« ،افراد برای افزایش تناسب قلب و عروق شان باید حداقل هفتهای ۱۵۰
دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشند و بی تحرکی شان را به حداقل برسانند».

مهــر :یک متخصص طب ســنتی بــا تأکید بر
اهمیت وعده ســحری ،غذاهایی را که مناسب این
وعده نیست تشریح کرد.
رضــا منتظر ،متخصص طب ســنتی ،درباره این
که در وعده ســحری غذای پخته شده یا کبابی بهتر
است یا غذای حاضری ،به خبرنگار مهر ،گفت :مهم
نیست غذای وعده سحر پختنی یا حاضری باشد اما
حجم غذا آن قدر زیاد نباشد که بعد احساس عطش
مفرط بکنید.
وی تصریــح کرد :غذایی که در وعده ســحری
اســتفاده میکنید خیلی تند و شــور یــا حتی خیلی
شیرین نباشد زیرا باعث عطش در طول روز میشود.
همچنین در وعده سحر غذاهایی که به اصطالح آب
میکشد مثل ماهی و کباب یا غذاهایی که سیر و پیاز
زیاد دارد مناسب نیست.
منتظر در پاســخ به اینکه آیا غذاهای پلویی برای
سحر مناسب هســتند یا نه ،گفت :بهتر است که در
وعده سحر بیشتر نان اســتفاده شود و برنج را برای
وعده افطار بگذارید.
این متخصص طب ســنتی تاکید کرد :ســحری
وعده مهمی اســت و حتم ًا باید مصرف شود .گذشته
از این که ســاعات سحر از نظر معنوی حال خوبی را
برای روزهدار ایجاد میکند از نظر پزشکی هم در این
روزهای طوالنی خوب نیســت که شام بخوریم و تا
افطار فردا شــب چیزی نخوریم .وعده سحری حتم ًا
باید خورده شــود و در روایت هم آمده ولو حتی چند
مهــر :مطالعات جدید نشــان مــی دهند مصرف
بیــش از حد نمک عالوه بر ایجاد فشــار خون باال و
بیماری های قلبــی– عروقی ،می تواند خطر ابتال به
سرطان معده را افزایش دهد.
پژوهشــگران دریافتند مصرف زیاد نمک به رشد
باکتــری هلیکوباکترپیلوری کمــک خواهد کرد و با
رشد این باکتری در معده ،سلولهای بسیاری از این
بخش به عفونت دچار میشوند و افزایش این عفونت
به ایجاد سلولهای ســرطانی منجر خواهد شد و در
نهایت فرد به بیماری سرطان معده مبتال میشود.
مهمترین عامــل خطر ابتالء به ســرطان معده،
ایجــاد عفونت ناشــی از یــک نوع باکتــری به نام
هلیکوباکتر پیلوری اســت که باعث بــروز التهاب و
عفونت در معده شده و در نهایت سبب افزایش خطر
ابتالء به سرطان میشود.
هلیکوباکتر پیلوری گونهای از باکتری هلیکوباکتر
بوده و شایعترین موجود ذره بینی است که انسانها را
به عفونت مبتال میسازد .بیش از نیمی از مردم دنیا به
این باکتری آلوده هستند .باکتری مذکور عامل اصلی
بیتوته :میگرن یک بیماری شایع است که در حدود
یــک نفر از هر پنج زن و حدود یــک در هر  15نفر
مرد تاثیر می گذارد .معمو ًال در اوایل بزرگسالی شروع
می شود.
انواع مختلفی از میگرن وجود دارد ،از جمله:
میگــرن با اورا  -که در آن عالئم هشــدار دهنده
خاص قبل از شــروع میگرن وجود دارد ،مانند دیدن
چراغ های چشمک زن
میگرن بدون اورا  -شــایع تریــن نوع ،که در آن
میگرن بدون عالئم هشدار دهنده خاص رخ می دهد.
میگرن بدون سردرد  -همچنین به عنوان میگرن
خاموش شناخته می شود که در آن یک هاله یا سایر
عالئــم میگرنی تجربه می شــود اما ســردرد ایجاد
نمی شود.
عالیم بیماری میگرن :
عالمت اصلی میگرن معمو ًال سردرد شدید در یک
طرف سر است.
درد معموال یک احســاس خفقان متوسط یا شدید
است که بدتر می شود و از انجام فعالیت های عادی
جلوگیری می کند.
در بعضــی موارد ،درد می توانــد در هر دو طرف
ســر رخ دهد و ممکن است صورت یا گردن را تحت
تأثیر قرار دهد.
عالئم دیگر معمول همراه با میگرن عبارتند از:
تهوع
استفراغ
افزایش حساســیت به نور و صدا--به همین دلیل
است که بسیاری از مردم موقع میگرن می خواهند در
یک اتاق تاریک و آرام استراحت کنند.
عرق کردن
احساس گرما و یا سرمای شدید
شکم درد
اسهال
مراحل میگرن :
.1مرحله ‹ ( ‹ Prodromalقبل از سردرد) –
تغییرات در خلق و خوی ،کاهش سطح انرژی و اشتها
اســت که می تواند چند ســاعت یا چند روز قبل از
حمله رخ دهد.
 - Aura .2معمــوال مشــکالت بصــری که
می توانــد به مدت پنج دقیقه تا یک ســاعت قبل از
سردرد رخ دهد.
 .3مرحلــه ســردرد  -معموال درد ضربــان دار یا
خفقان در یک طرف ســر ،اغلب با تهوع ،استفراغ و
یا حساســیت شدید به نور روشن و صداهای بلند ،که
می تواند برای چهار تا  ۷۲ساعت طول بکشد.
 .4مرحله تصویب  -زمانی که ســردرد و ســایر
عالئم به تدریج محو می شــوند ،اگر چه ممکن است
چند روز بعد از آن احساس خستگی کنید.
چه موقع به پزشک مراجعه کنیم؟
اگر عالئم شــدید میگرن را دارید ،باید به پزشک
مراجعه کنید.
داروهای ســاده ای مانند پاراستامول یا ایبوپروفن
مــی توانند برای میگرن مؤثر باشــند .بــا این حال،
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غذاهایی که نباید سحری خورد

عدد خرما باشد و آب و این طور نباشد که بخوابیم تا
صبح و سحری را استفاده نکنیم.

منتظر ادامه داد :از ســوی دیگر نکته مهم درباره
شــام این اســت که در روزههای طوالنی مثل این

تاثیر مصرف زیاد نمک بر ابتال به
سرطان معده

علل ،عالیم و درمان میگرن

مراقب باشید که داروهای زیادی مصرف نکنید.
اگر میگرن های مکرر (بیــش از پنج روز در ماه)
داریــد ،حتی اگر با دارو کنترل می شــوند ،می توانید
پزشــک خود را مالقات کنید ،زیرا ممکن اســت از
درمان پیشگیرانه استفاده کنید.
اگر شــخصی با عالیم زیر هســتید ،بایــد فوراً
اورژانس را خبر کنید:
فلج یا ضعــف در یک یا هر دو دســت و یا یک
طرف چهره
مشکل در حرف زدن و تکلم
یک ســردرد ناگهانی بر خالف آنچه قبال تجربه
کرده اید.
ســردرد همراه با درجه حرارت بــاال (تب) ،گردن
سفت ،اختالل روانی ،تشنج ،بینایی و بثورات
ایــن عالئم ممکن اســت نشــانه ای از وضعیت
جدی تر مانند ســکته مغزی یا مننژیت باشد و باید در
اسرع وقت آنها را ارزیابی کنید.
علل میگرن :
علت دقیق میگرن ناشــناخته است ،اگر چه فکر
می شــود کــه این نتیجــه تغییرات موقــت در مواد
شیمیایی ،اعصاب و رگ های خونی مغز است.
حدود نیمی از افرادی که میگرن را تجربه می کنند،
دارای یک فرد نزدیک به این وضعیت هســتند ،که
نشان می دهد ژن ها ممکن است نقش داشته باشند.
بعضی از افراد میگــرن را همراه با عوامل خاصی
همراه می کنند که می تواند شامل موارد زیر باشد:
شروع دوره قاعدگی
استرس و اضطراب
فشار و خستگی
غذاهای خاص یا نوشیدنی
مصرف داروهای خاص
عوامل محیطی
جلوگیری از بروز میگرن :
اگر یک علت خاص باعث ایجاد میگرن های شما

مانند اســترس یا انواع خاصی از غذا شود ،اجتناب از
این علل ممکن است به کاهش خطر ابتال به میگرن
کمک کند.
همچنین ممکن اســت یک شیوه زندگی سالم ،از
جمله ورزش منظم ،خواب و غذا ،کمک کننده باشد و
همچنین اطمینان حاصل شود که بدن شما به اندازه
کافی هیدرات شــده و مصرف کافئین و الکل خود را
محدود کنید .اگر میگرن شما شدید بود یا سعی کرده
اید از عوامل محرک جلوگیری کنید و هنوز هم عالئم
را تجربه می کنید ،پزشک شما ممکن است دارو برای
پیشگیری از حمالت میگرن تجویز کند.
داروهای مورد اســتفاده برای پیشگیری از میگرن
شــامل داروهای ضــد تشــنج  topiramateو
داروهایی به نام پروپرانولول اســت که معموال برای
درمان فشار خون باال استفاده می شود  .ممکن است
چند هفته طول بکشــد تا عالئم میگرن شــما بهبود
یابد.
تشخیص بیماری میگرن :
در اولین بازدید شما ،پزشک شما ممکن است یک
معاینــه فیزیکی را انجام دهــد و بینایی ،هماهنگی،
رفلکس و احساسات خود را بررسی کند.
پزشک شما ممکن است بپرســد که سردرد شما
چیست:
در یک طرف سر
درد پالسادی
میگرن شدید اســت که باعث جلوگیری از انجام
فعالیت های روزانه شما شود.
همراه با تهوع و استفراغ
همراه با حساسیت به نور و سر و صدا
بــرای کمک به تشــخیص میگرن ،مــی توانید
جزییاتی از حمالت میگرن خــود را برای چند هفته
یادداشت کنید .جزئیاتی از جمله:
تاریخ
زمان
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فصل تأکید ما بر این اســت که افطار و شــام یکی
باشد .این طور نباشــد که افطار مصرف کنید و یک
ســاعت بعد شــام بخورید .یکی از دالیل پرخوری
و ســوء هاضمه در ماه مبارک فاصلــه انداختن بین
افطاری و شام است.
وی یادآور شــد :االن افطار حدود ساعت هشت
و نیم میشــود و بعد میخواهید ساعت  ۱۰شب غذا
بخورید که همین منجر به مشــکل و ســو هاضمه
میشــود .تاکید ما این اســت که بعد از خوردن غذا
نباید خوابید و بعد همین باعث میشود هنگام سحر
سیر باشــید و ســحری نتوانید بخورید .یک چرخه
غلطی راه میافتد که به خاطــر این فاصله انداختن
ایجاد میشود.
این متخصص طب ســنتی تأکید کرد :اگر االن
زمســتان بود و اذان ســاعت  ۵بعد از ظهر بود شاید
منطقی بود که افطار بخورید و بعد شام اما االن اص ً
ال
توصیه نمیشــود و تأکید میکنیم که به هیچ عنوان
بین افطار و شــام فاصله نیاندازند و این دو وعده را
یکجا کنند.
منتظر در پایان تصریح کرد :ســحری برای بدن
نیاز اســت و ایــن عادت را اگر کم هم هســت باید
در بدن ایجاد بکنید و اگر شــما فقط شام بخورید تا
افطار بعدی بیست ساعت هیچ چیز به بدن نرسیده و
ســحری برای قوت بدن و برای این که شما فعالیت
روزانه طبیعی داشــته باشــید الزم است ولو این که
مقدارش کم باشد.
بیماریهایی همانند زخم معده و ناراحتیهای دستگاه
گوارش به حساب میآید.
«جــان آترتون» ،عضو تیم تحقیــق ،در این باره
میگوید« :پژوهشگران هنوز به طور دقیق نمیدانند
که چرا مصرف زیاد نمک خطر ابتالء به سرطان معده
را افزایــش میدهد اما مطالعات نشــان میدهند که
ممکن است نمک زیاد به رشــد باکتری هلیکوباکتر
پیلوری در معده کمک کند».
سازمان بهداشــت جهانی در دستور العمل هایش
در رابطه با این مســأله اعالم کــرده که روزانه بیش
از  ۵گرم نمک (برابر با یک قاشــق چایخوری) نباید
مصرف شود.
به باور بســیاری از پزشــکان مردم باید بدانند که
مصرف بیش از انــدازه نمک همان طور که به ایجاد
بیماری فشــار خون و بیماریهــای قلبی– عروقی
میانجامد ،به ابتالی بیماری سرطان معده نیز منجر
میشود .از سوی دیگر به گفته پژوهشگران ،مصرف
کم نمک خطر ابتالء به سرطان معده را به طور حتم
کاهش خواهد داد.
وقتی میگرن شروع شد ،چه اتفاقی افتاد؟
چه مدت حمله ادامه داشت
چه نشانه هایی را تجربه کردید
چه داروهایی را مصرف کردید (اگر وجود داشــته
باشد)
درمان میگرن:
در حــال حاضر هیچ درمانی بــرای میگرن وجود
نــدارد ،اگر چه تعــدادی از درمان هــا برای کمک
بــه کاهش عالئم وجود دارد .اگر شــما می بینید که
میگرن شما با استفاده از داروهای بدون نسخه کنترل
نمی شود ،پزشک ممکن است چیزی قوی تر را تجویز
کند.
در طول یک حمله بیشتر افراد متوجه می شوند که
خوابیدن در یک اتاق تاریک بهترین کاری اســت که
هنگام حمله به میگرن انجام می دهید.
دیگران متوجه می شوند که خوردن چیزی کمک
می کند و یا هنگامی که بیمار می شوند ،احساس  شان
بهتر می شود.
بســیاری از افراد مبتال به میگرن متوجه می شوند
کــه مســکن هایی مانند پاراســتامول ،آســپرین و
ایبوپروفن می توانند بــه کاهش عالئم کمک کنند.
آنها در اولین نشانه های حمله میگرنی بیشترین تأثیر
را دارنــد ،زیرا این امر زمان می برد تا به جریان خون
جذب شوند و عالئم شما را تسکین دهد.
توصیه نمی شــود صبــر کنید تا ســردرد قبل از
مصرف داروهای مســکن بدتر شــود زیرا اغلب دیر
است .مسکن های حل کننده (قرص هایی که در یک
لیوان آب حل می شوند) یک جایگزین خوب هستند
زیرا به سرعت توسط بدن شما جذب می شوند.
اگر شــما به دلیــل تهوع یا اســتفراغ نمی توانید
قرص بخورید ،ممکن است شیاف بهتر باشد .این ها
کپسول هایی هستند که به داخل مقعد (عضله پشت)
وارد می شوند.
احتیاط :هنگام اســتفاده از داروهای مســکن،
همیشــه اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل های
مربوط به بســته بندی را بخوانید و توصیه های دوز
را دنبال کنید .کودکان زیر  16ســاله باید آسپیرین را
مصرف نکنند ،مگر اینکه تجویز پزشک باشد .آسپرین
و ایبوپروفن نیز برای بزرگساالنی که سابقه مشکالت
معده مانند زخم معده ،مشــکالت کبدی یا مشکالت
کلیوی دارند توصیه نمی شود.
اگر شــما خود را مجبور به اســتفاده از داروهای
مســکن مکرر کنید و یا اگر مقابله با میگرن بدون اثر
باشد ،با پزشک خود مشورت کنید.
پزشک شما ممکن اســت داروهای ضدافسردگی
قوی تر را تجویــز کند یا توصیه کند با اســتفاده از
داروهای آرام بخشــی همراه با  triptansمصرف
کنید .اگر پزشــک معتقد باشد که اســتفاده مکرر از
داروهای مسکن ممکن است باعث سردرد شما شود،
ممکن است توصیه کنند که از آنها استفاده نکنید.
اگر مسکن های معمولی برای از بین بردن عالئم
میگرن کمــک نکنند ،باید یک قــرار مالقات برای
دیدن پزشک خود داشته باشید.

