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نور چشمک زن به مقابله با بیماری آلزایمر
کمک می کند

مهر :برخی مطالعات نشان می دهند
قرارگیری در معرض نورهای چشمک
زن به مقابلــه با بیماری آلزایمر کمک
می کند.
آلزایمر شــایعترین نوع زوال عقل
بــوده و هیچ درمانی بــرای آن وجود
ندارد .معمو ًال درمــان آن ،متمرکز بر
بهبود کیفیت زندگی بیمار و ُکندکردن
عالئم بیماری است.
برخــی مطالعات نشــان میدهند
قرارگیری در معرض نور چشــمکزن به مقابله با این بیماری کمک میکند .امواج مغزی گاما
(فعالیــت الکتریکی مغز) به اتصال و پردازش اطالعات در مغز کمک میکند .این امواج گاما در
افراد مبتال به آلزایمر از بین میروند.
محققان موسســه تکنولوژی جورجیا معتقدند قرارگیری در معرض نور چشــمکزن موجب
بهبود فعالیت مغزی امواج گاما میشــود و به از بین رفتن پالکهای بتاآمیلوئید کمک میکند.
این پالکها ،نشانه اصلی بیماری آلزایمر هستند .محققان با استفاده از موشها به درک بهتری
از فواید درمانی تأثیر نور چشمکزن بر بیماری الزایمر دست یافتند.
در سال  ،۲۰۱۶محققان اثبات کردند که اختالل در گاما در موشها منجر به افزایش تشکیل
پروتئین پالک بین سلولهای مغز شد .آنها همچنین دریافتند قرارگیری موشها در معرض نور
چشمکزن در طول موج  Hz 40به بهبود گاما کمک کرد و موجب کاهش تشکیل پالک شد.
این شرایط ناشی از افزایش تولید میکروگلیا ،سلول ایمنی اصلی مغز ،بود.
در مطالعــه اخیر ،محققان دریافتند قرارگیری در معرض نــور  Hz 40موجب تحریک مغز
در ترشــح سیتوکین های بیشتر میشود .این حالت موجب افزایش فعالیت پروتئینهای فسفات
میشود .محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

سیگار الکتریکی همانند سرطان
موجب تغییر  DNAمی شود

مهر :مطالعه جدید نشــان می دهد افرادی که سیگار الکتریکی دود می کنند دارای تغییرات عامل
سرطان در DNAشان هستند.
این تغییرات شــیمیایی میتوانند منجر به عملکرد بد ژنها شــوند .به گفته محققان ،این تغییرات
شیمیایی تقریب ًا در تمامی انواع سرطان و همچنین سایر بیماریهای حاد یافت میشوند.
«احمد بســاراتینیا» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشــگاه کالیفرنیا جنوبی ،در این باره میگوید« :ما
دریافتیم تغییرات مشــابه در نشــانههای شیمیایی قابل تشــخیص در تومورهای بیماران سرطانی در
افرادی که ســیگار الکتریکی هم می کشند ،یافت میشــود که احتما ًال ناشی از وجود مواد شیمیایی
سرطان زا در این گونه سرطان هاست».
این مطالعه شامل  ۴۵نفر بود که یا فقط سیگار الکتریکی یا فقط سیگار عادی میکشیدند یا اص ً
ال
هیچ نوع سیگاری (گروه کنترل) مصرف نمیکردند.
بعد از بررســی تغییرات دو نشانه شــیمیایی خاص متصل به  ،DNAمحققان دریافتند در مقایسه
با گروه کنترل ،افراد اســتعمال کننده سیگارهای الکتریکی و سیگارهای متعارف ،هردو دارای کاهش
قابل توجه در هر دو نشــانه شــیمیایی بودند .حال محققان قصد دارند تمامی ژنهای تحت تأثیر این
تغییرات شیمیایی را در افراد استعمال کننده سیگارهای الکتریکی شناسایی کنند.

نشستن بیش از حد موجب افزایش ریسک
بیماری قلبی در زنان مسن می شود

مهر :طبق نتایج تحقیق جدید ،نشستن بیش از حد زیاد موجب افزایش ریسک بیماری قلبی
در زنان پس از سن یائسگی می شود.
«دوروتی ســیرز» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه ایالتی آریزونا ،در این باره میگوید:
«کاهــش مدت زمان نشســتن موجب بهبود کنتــرل گلوکز و جریان خون میشــود و انجام
فعالیتهای فیزیکی ،حتی فعالیتهای روزانه کم شــدت نظیر آشپزی و خرید ،رابطه مطلوبی با
کاهش ریسک مرگ و میر و پیشگیری از بیماری قلبی و سکته دارد».
در این مطالعه ،محققان عادات نشستن زنان مسن و زنان دارای اضافه وزن و چاق را بررسی
کردند .مطالعه شامل  ۵۱۸زن با میانگین سنی  ۶۳سال و میانگین شاخص توده بدنی kg/m2 31
بود .به ران پا راســت این زنان دســتگاه سرعت سنج به مدت  ۱۴روز بسته شده بود که فقط به
هنگام خواب ،حمام یا شنا ،آن را باز میکردند .همزمان با بستن این سرعت سنج ،آزمایش خونی
برای اندازه گیری قندخون و مقاومت انسولین از شرکت کنندگان گرفته شد.
نتایج نشان داد هر یک ساعت نشستن اضافی در روز با افزایش بیش از  ۶درصد انسولین در
حالت ناشتا و افزایش بیش از  ۷درصدی مقاومت انسولین مرتبط بود.
قندخون باال از فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی عروقی محسوب میشود.

اساسی ترین فاکتور شکست درمان ناباروری

مهر :مدیر مرکز درمان ناباروری و ســقط مکرر ابنسینا ،گفت ۱۰ :تا  ۱۵درصد زوجین جوان
کشور ،برای صاحب فرزند شدن نیازمند مداخالت درمانی هستند.
علی صادقی تبار،افزود :بررســی ها نشان می دهد آمار زوجین جوان که برای صاحب فرزند
شــدن نیازمند مداخالت درمانی هستند ،در برخی استان ها و شهرها تا  ۲۰درصد است .یعنی از
هر  ۵زوج در سن باروری ،یک زوج مشکل دارند.
وی با تاکید بر خاص بودن درمان های ناباروری ،تصریح کرد :در حوزه پزشکی ،کمتر درمانی
هست که بیش از  ۵۰درصد با شکست مواجه شود و نتیجه ندهد.
صادقی تبار ادامه داد :بیماری هایی مثل ســرطان که به عنوان بیماری های سخت شناخته
می شــوند ،اگر به موقع تشــخیص داده شوند تا بیش از  ۹۰درصد قابل درمان هستند .در حالی
که در ناباروری ،کمتر از  ۵۰درصد موارد منجر به درمان می شــود که عوامل متعددی برای آن
وجود دارد.
مدیر مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابنسینا ،تاکید کرد :اساسی ترین فاکتور در شکست
درمان های ناباروری ،سن زوجین است.
وی افزود :هر چقدر که زوجین نابارور جوان تر باشند ،درصد موفقیت درمان بیشتر می شود.
به طوری که در  ۱۰تا  ۱۵ســال گذشته و به دنبال تغییر ســبک زندگی ،سن ازدواج در کشور
باال رفته است.
صادقی تبار ادامه داد :متوســط ســن ازدواج در آقایان بین  ۳۴تا  ۳۵سال است و در خانم ها
این سن به  ۲۷تا  ۲۸سال رسیده است .ضمن اینکه مواردی از ازدواج در سنین باالی  ۴۰سال
را هم داریم و خانم هایی که تا  ۳۵سالگی ،هنوز ازدواج نکرده اند.
وی با عنوان این مطلب که قدرت باروری در افراد از  ۱۵ســالگی ایجاد می شــود ،گفت :در
گذشــته سن ازدواج پایین بود ،به طوری که پسر در  ۲۰ســالگی و دختر در  ۱۷سالگی ازدواج
می کردند و قریب به  ۲۵تا  ۳۰سال فرصت داشتند که صاحب فرزند شوند .اما ،امروزه دختر در
 ۳۵سالگی ازدواج می کند و در همان بدو ازدواج هم تمایل ندارد صاحب فرزند شود و سن او به
 ۴۰سال و باالتر می رسد و در نتیجه فرصتی برای بچه دار شدن ندارد.
صادقی تبار به عوامل فیزیولوژیک محیطی و ،...در کنار افزایش ســن ازدواج به عنوان موانع
باروری اشاره کرد و افزود :درمان های ناباروری ،بسیار پیچیده و وقت گیر هستند که الزم است
زوجین برای موفقیت درمان ،همراهی کنند .ضمن اینکه هزینه های درمان ناباروری برای اکثر
زوجین ،سنگین و دشوار است.
مدیر مرکز درمان ناباروری و ســقط مکرر ابنســینا ،با اشــاره به برنامه «پایان ناباروری»
که شــنبه ها از شبکه چهار ســیما روی آنتن می رود ،گفت :این برنامه از اثرگذاری باالیی در
آگاهی رسانی به خانواده ها و زوجین نابارور برخوردار بوده و توانسته این آگاهی را به مردم بدهد
که چگونه می توانند مشکالت ناباروری را حل کنند.
وی با عنوان این مطلب که داشتن فرزند برای خانواده ها هنوز یک ارزش است ،افزود :هدف
ما از برنامــه پایان ناباروری ،افزایش اطالعات مردم از روش هــای درمان ناباروری و صاحب
فرزند شدن است .ما می خواهیم از طریق این برنامه ،به خانواده ها و زوجین بگوییم که چگونه
می توانند مشکالت ناباروری را رفع و رجوع کنند.
صادقــی تبار تاکید کرد :خوشــبختانه بعد از چهــار دوره از پخش برنامه پایــان ناباروری،
بازخوردهای خوبی از خانواده ها داشته ایم که قصد کمک و راهنمایی داشته اند.
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باشگاه خبرنگاران :در پی شیوع ویروس کرونا در
جهان و نگرانیهای گسترده مردم در سطح دنیا
نسبت به ابتال به این بیماری رعایت نکاتی برای
حفظ سالمتی به عنوان راهکارهای پیشگیرانه
ضرورت دارند؛ از جمله مهم ترین اقدامات پیشگیرانه
این است که ابتدا بهداشت فردی رعایت شود و
اولین موضوع در این زمینه شستن دستها و تقویت
سیستم ایمنی بدن است.
با مصرف این آب میوههای طبیعی میتوان سسیستم
ایمنی بدن را تقویت کرد:
آب کلم
آب کلم سرشار از ویتامینهای متعدد ،مواد معدنی،
آنتی اکسیدانها و همچنین منبع ویتامین آ ،ث ،ب،۶
منیزیم ،مس و آهن است که سیستم ایمنی بدنتان
را تقویت میکند .مصرف کلم همراه با چغندر منبع
خوبی از فوالت و ویتامینها است.
آب کدو تنبل
برای تقویت سیستم ایمنی بدنتان از آب کدو تنبل
استفاده کنید؛ زیرا این آبمیوه منبع خوبی از ویتامین آ،
باشــگاه خبرنــگاران :بــادام هنــدی متعلق به
خانوادهای به نام ( )Anacardiaceaeاست که
انبه و پســته هم جزو این خانواده هســتند .این مغز
سرشار از خاصیت در کشــورهایی مانند :هندوستان،
سریالنکا ،کنیا و تانزانیا که آب و هوای گرم و خشک
دارند ،کشت میشود .بادام هندی که مورد استفاده ما
قرار میگیرد در واقع به قسمت انتهایی میوهای به نام
سیب بادام هندی چســبیده است و در برزیل ،آسیا و
آفریقا مصارف گوناگونی دارد.
این ماده خوراکی به حفظ ســامت قلب ،سالمت
دهان و دندان و بهبود عملکرد سیســتم ایمنی بدن
کمک شایانی میکند.
ویتامینهای موجود در بادام هندی
بــادام هنــدی دارای ویتامینهایــی از جملــه:
ویتامین ث ،ویتامین  ،B۱ویتامین  ،B۲ویتامین،B۳
ویتامین  ،B۶ویتامین  ،Eویتامین  Kو فوالت است.
از مــواد معدنی ضروری موجود در بــادام هندی نیز
میتوان آهن ،روی ،منیزیم ،پتاســیم ،فسفر ،مس و
کلسیم را نام برد.
خواص درمانی بادام هندی
 .۱افزایش باروری مردان
به عقیده پزشــکان ایتالیایی مصرف روزانه بادام
هندی با افزایش تولید اســپرم باعث افزایش باروری
در مردان میشود.
 .۲پیشگیری از ابتال به بیماریهای قلبی
در زمان بارداری
بادام هندی سرشــار از ویتامین ب است و عالوه
بــر آن که یک میان وعده فوق العــاده برای مادران
باردار محسوب میشــود ترک خوردگیهای شکم را
کاهش میدهــد .همچنین مقادیر بــاالی منیزیم و

باشــگاه خبرنگاران :قاسم فخرایی فوق تخصص
گلوکوم ،جراح و متخصص چشــم پزشــکی درباره
بیماری چشــمی «دژنراسیون ماکوال» گفت :بیماری
«دژنراســیون ماکوال» یک بیماری چشمی است که
در میان ســنین باالی  ۵۰سال همراه با کهولت سن
بروز پیدا میکند.
او افزود :بیماری چشــمی «دژنراســیون ماکوال»
باعث افت بینایی خفیف و شــدید چشم میشود ،اما
نابینایی مطلق را به دنبال نخواهد داشت.
این متخصص چشــم پزشکی با اشــاره به انواع
بیماری چشمی «دژنراسیون ماکوال» اظهار کرد :نوع
غیر عروقی در بیماری چشمی «دژنراسیون ماکوال»
باعث از بین رفتن سلولهای باقی مانده چشم میشود
و عروق جدیدی در این بیماری شکل نخواهد گرفت،
البته ناگفته نماند کــه در این نوع بیماری هیچ اقدام
موثری نمیتوانیم انجام دهیم.
او افــزود :در نــوع غیر عروقی بیماری چشــمی
«دژنراسیون ماکوال» داروهایی تحت تاثیر مکملهای
غذایی و آنتی اکسیدان برای بیمار تجویز میشود ،اما
نتیجه درمان آنها بســیار ســخت خواهد بود و فقط
میتوان جلوی پیشــرفت این بیماری را در شــرایط
بیتوته :روزانــه  2پیمانه عرق فقط از پای ما قابل
تولید اســت  ،زیرا آنها حــدود  250،000غدد عرق
دارند و همراه با باکتــری هایی که روی آنها زندگی
می کنند ،این بوی نسبت ًا بد را ایجاد می کند .شستشو
و الیه برداری از پاهای شما نه تنها به از بین بردن بو
کمــک می کند بلکه به گردش خون ،ناخن های پا و
حتی مفاصل شما نیز کمک می کند.
این مطلب در مورد مزایای شستن پاها است و شما
متوجه می شوید که شستن پاها مهم تر از آن چیزی
است که فکر می کردید.
شســتن پاهای شما به از بین بردن بوی
آنها کمک می کند:
به طور منظم و به درســتی شســتن پاها کمک
می کند تا کثیفی ،ســلول های مرده پوســت و عرق
که در طول روز انباشته شده است را حذف کنید .فقط
شستشــو آنها با آب باعث این کار نمی شود زیرا اکثر
این موارد در پاها خواهنــد ماند .در پایان ،آنها باعث
می شوند پاهای شما بوی نسبت ًا ناخوشایند داشته باشد
و حتی می توانند رشد عفونت ها را آسان تر کنند.
شستشوی اضافی به جلوگیری از عفونت
کمک می کند:
پاهای ما به اندازه ســایر قسمت های بدن ما در
معرض عفونت هســتند و باکتری هایــی که آنها را
پوشــانده اســت می توانند باعث ایجاد انواع مختلف
التهاب شــوند .الیــه برداری پاهای شــما به از بین
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از کرونا نترسید
مقاومت بدنتان را باال ببرید

خاصیت های باورنکردنی بادام هندی

آهن موجود در بادام هندی برای پیشگیری از ابتالی
بانــوان باردار به بیماری قلبی مفید بوده و مانع از کم
خونی آنها خواهد شد.
 .۳درمان کم خونی کودکان
بادام هندی بــا پروتئین فراوانی کــه دارد باعث
میشود کودکان استخوانهای سالم و عضالت قوی
تری داشته باشــند .همچنین کم خونی کودکان را با
بادام هندی میتوان درمان کرد.
 .۴جلوگیری از سفید شدن مو
عنصر مس موجود در بادام هندی باعث تقویت و
افزایش رشــد مو شده و از ریزش و سفید شدن آنها

جلوگیری میکند.
 .۵جوان سازی پوست
بــادام هندی منبع غنی مس و آهن اســت که از
چروک شــدن پوست صورت جلوگیری کرده و باعث
جوان سازی آن میشود؛ به گفته محققان بادام هندی
مانع از ابتالی افراد به سرطان پوست میشود.
 .۶درمان جوش صورت
عنصر ســلنیوم موجود در بــادام هندی با کاهش
التهابات پوست جوش و آکنه صورت را درمان کرده و
جای جوش را از بین میبرد.
 .۷درمان دیابت

بیماری «دژنراسیون ماکوال» چیست؟

خاص به صورت محدود گرفت .اصالح رژیم غذایی،
خطر این بیماری را تا  50درصد کاهش می دهد.

فخرایــی تصریح کــرد :در نوع عروقــی بیماری
چشمی «دژنراسیون ماکوال» افت بینایی اگر در مرکز

چرا افرادی که پاهای خود را در حمام
نمی شویند اشتباه بزرگی می کنند؟

بــردن تمام الیه های غیرضروری پوســت به همراه
میکروب هــای آن کمک می کنــد و از بروز مواردی
مانند قارچ ،زگیل ،پوسته و کالوس جلوگیری می کند.
این احتمال ابتال به درد مفاصل را کاهش
می دهد:

معلوم است که ممکن است بین پوست سخت روی
پاها و مشکالت زانو ،باسن و پشت ارتباط وجود داشته
باشد .از آنجا که پوست مرده غیر ضروری از روی پاها
برداشته نمی شود ،جمع می شود و ضخیم تر می شود.
این می تواند به تغییر در راه رفتن شــما منجر شود و
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ن ای و روی است.
ویتامین ب  ،۶ویتامی 
ترکیب آب توت فرنگی و کیوی
ترکیب آب توت فرنگی و کیوی سرشار از ویتامین ث
است و برای تقویت سیستم ایمنی بدن نقش مهمی
دارد؛ مصرف این آبمیوه همراه با نعنا که منبع خوبی
از فوالت ،ویتامین آ ،منیزیم و روی است توصیه
میشود.
آب پرتقال ،گریپ فروت و لیمو
ترکیب آب میوههای پرتقال ،گریپ فروت و لیمو
منبع خوبی از ویتامین ث به شمار میرود که برای
تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار مهم است.
آب گوجه فرنگی
توصیه میشود برای تقویت سیستم ایمنی بدنتان از
آب گوجه فرنگی استفاده کنید؛ زیرا این ماده منبع
بسیار خوبی از ویتامین ث و ویتامین آ است.
آب هویج
آب هویج سرشار از بتا کاروتن و ویتامین آ است و
مصرف آن برای تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه
میشود.
بــادام هندی یکــی از بهترین آجیلها به شــمار
میرود ،زیرا دارای مقادیر کمی قند و کلسترول است.
تحقیقات نشــان میدهد عصــاره هیدرواتانول بادام
هنــدی برای جلوگیری از افزایش قند خون و کاهش
مقاومت به انسولین مفید است.
 .۸الغری و کاهش وزن
به گفته محققــان افرادی که در هفته دو بار بادام
هندی مصرف میکنند ،وزن کمتری نسبت به کسانی
که از رژیمهای الغری گوناگون اســتفاده میکنند،
دارند .بادام هندی اشــتها را کاهش داده و با افزایش
چربی سوزی به سم زدایی سیستم گوارش بدن کمک
میکند.
 .۹درمان کبد چرب
مصرف منظم بــادام هندی به ســم زادیی بدن
کمک کــرده و بیماریهای کبــدی و کبد چرب را
درمان میکند .گفته شده است با مصرف بادام هندی
میتــوان خطر ابتال به ســنگهای کیســه صفرا را
کاهش داد.
نکته :همان طور که میدانیــد هر کدام از مواد
خوراکی عالوه بر خواص مفیدی که دارند مضراتی را
هم دارا هســتند؛ که در ادامه به بیان مضرات مصرف
بادام هندی خواهیم پرداخت.
مضرات بادام هندی
بنابــر گفته محققان مصرف بیــش از اندازه بادام
هندی میتواند باعث ایجاد سنگ کلیه شود .همچنین
ممکن است باعث ایجاد آلرژی ،آبریزش بینی ،سرفه
و تنگی نفس شود.
ناراحتیهــای دســتگاه گوارش (تهوع ،اســهال،
گرفتگی شکمی و استفراغ) را نیز میتوان از عوارض
مصرف زیاد بادام هندی دانست.

ماکوال باشــد شــدیدتر خواهد بود و متخصصان باید
با تجویز داروهای مخصــوص به معالجه بیمار اقدام
کنند .این فــوق تخصص گلوکوم درباره عوامل موثر
در ابتال به بیماری چشــمی «دژنراســیون ماکوال»
گفت :شــانس ابتال به بیماری چشــمی «دژنراسیون
ماکوال» در افرادی که به مصرف زیاد دخانیاتی مانند
سیگار میپردازند و همچنین از موادغذایی حاوی آنتی
اکسیدان کمتر مصرف میکنند بیشتر است.
عوامل پیشــگیری کننده از بروز بیماری
«دژنراسیون ماکوال»
این جــراح و متخصص چشــم پزشــکی درباره
عوامــل موثر درجهت جلوگیــری از ابتال به بیماری
«دژنراسیون ماکوال» گفت :اســتفاده از عینکهای
آفتابی مناســب و مصرف موادغذایی دریایی به علت
امگا  ۳و آنتی اکســیدان موجــود در آنها به عنوان
تغذیه مناسب افراد برای جلوگیری از ابتال به بیماری
«دژنراسیون ماکوال» توصیه میشود.
فخرایی در پایان گفت :متخصصان چشم پزشکی
با گذراندن جلســات متعدد میتوانند با تزریق دارو به
داخل چشم ،نوع عروقی بیماری چشمی «دژنراسیون
ماکوال» را تا حدودی درمان کنند.
بعداً می تواند بر مفاصل ،پاها ،استخوان های پشت و
عضالت شــما تأثیر بگذارد .در نتیجه ،ممکن اســت
هنگام حرکت احساس ناراحتی کنید.
گردش خون را بهبود می بخشد:
در حالی که پاها را شسته و الیه برداری می کنید،
به آنها ماســاژ خوبی بدهید که جریان خون را تقویت
می کند .گردش خون ضعیف باعث کمبود اکســیژن
می شــود و عضالت شما را در رشــد و نمو محدود
می کند .عالوه بر این ،می تواند باعث بروز مشکالتی
از قبیل درد عضالنی ،ســفتی ،ضعف شــود و حتی
می تواند پاهای شــما را بی حس کند .به همین دلیل
همیشه ایده خوبی است که پاهای خود را زیر مقداری
آب گرم مالش دهید.
این مــی تواند جلوی رشــد ناخن پا در
پوست را بگیرد:
دالیل مختلفــی وجود دارد که باعث می شــود
ناخن های پا در پوســت فــرو رود ،مانند پوشــیدن
کفش های تنگ یا کوتاه کردن زیاد ناخن ،اما پاهای
عــرق کرده و کثیف نیز می توانــد باعث تقویت این
روند ناخوشایند شــود .هنگامی که انگشتان پا دائم ًا
عرق می کنند ،پوست روی لبه ها نرم می شود و این
باعث می شــود تا ناخنهای پا آسان تر در پوست فرو
رود .همچنین ،اگر التهابی روی پوســت ایجاد شود،
این می تواند ناخن انگشــت بزرگ پا را واقع ًا دردناک
کند.

