عوارض مصرف نوشابه گازدار
نوشابههای گازدار ( )soft drinkرا بهجرات میتوان پای ثابت سفره بسیاری از خانوادهها دانست .فست فودها هم که این سال ها طرفداران پرو پاقرص پیدا
کرده اند ،باعث می شوند افراد به مصرف نوشابه های گازدار رو بیاورند و این موضوع چالش مهمی برای سالمت افراد ،بویژه کودکان و نوجوانان ایجاد کرده
است.متاسفانه با وجود هشدارهایی که محققان و پزشکان مطرح می کنند ،همچنان آمار مصرف نوشابه های گازدار باالست.نوشابه های گازدار سرشار ازشیرین
کننده های مصنوعی ازقبیل آسپارتام ،ساخارین و سوکرالوز هستند که باعث افزایش قند خون می شوند و برای سالمت افراد ،بویژه برای مبتالیان به دیابت،
بسیار خطرناک هستند.

استفاده صحیح از ماسک و چند
توصیه ضروری
تاکیــد کارشناســان بــه اســتفاده از ماســک
درحالیســت کــه بســیاری از افــراد هنــگام
حضــور در اماکــن عمومــی و سرپوشــیده از
ایــن کار امتنــاع کــرده یــا از نــکات بهداشــتی
مرتبــط بــا اســتفاده از ماســک آگاهــی ندارنــد
کــه خــود میتوانــد بــه عاملــی در افزایــش
خطــر ابتــا بــه بیمــاری یــا گســترش آن بــه
دیگــران تبدیــل شــود.
از جملــه نکاتــی کــه پیــش از قــرار دادن
ماســک روی صــورت و پــس از آن بایــد رعایــت
شــود میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 دس ـتها را پیــش از تمــاس بــا ماســک بــهدرســتی بشــویید.
 از ســالم و تمیــز بــودن ماســک اطمینــانحاصــل کنیــد.
 ماســک را بــه گونــهای روی صــورت قــراردهیــد کــه بیــن ماســک و پوســت فاصلــهای
نباشــد.
 بینــی ،دهــان و چانــه را بــه طــور کامــل بــاماســک بپوشــانید.
 از تمــاس دســتها بــا ماســک خــودداریکنیــد.
 پیــش از برداشــتن ماســک از روی صــورتدســتهای خــود را ضــد عفونــی کنیــد.
 هنــگام برداشــتن ماســک ،از قســمت بنــد آنرا از صــورت خــود جــدا کنیــد.
 بعــد از برداشــتن ماســک آن را از صــورتخــود دور کنیــد.
 در صــورت تمیــز و خشــک بــودن ماســکمیتــوان آن را داخــل کیســه پالســتیکی قــرار
داد و مجــدد اســتفاده کــرد.
 هنــگام بیــرون آوردن ماســک از کیســهپالســتیکی آن را از قســمت بندهــا گرفتــه و
روی صــورت قــرار دهیــد.
 پــس از برداشــتن ماســک دســتها رابــه درســتی بــا آب و صابــون بشــویید یــا
ضدعفونــی کنیــد.
 از قــرار دادن ماســک پــاره یــا ســوراخ رویصــورت خــودداری کنیــد.
 از قــرار دادن ماســک زیــر بینــی خــودداریکنیــد.
 از برداشــتن ماســک در محیطهایــی کــهامــکان رعایــت حفــظ فاصلــه یــک متــری
وجــود نــدارد ،خــودداری کنیــد.
 از قــرار دادن ماســکی روی صــورت کــهتنفــس بــا آن ســخت اســت ،پرهیــز کنیــد.
 از قــرار دادن ماســک آلــوده یــا مرطــوب رویصــورت خــودداری کنید.
 ماســک خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراکنگذاریــد.
 از ماسک گشاده استفاده نکنید. ماســکهای پارچــهای بــا قابلیــت چندبــارمصــرف را حداقــل روزی یــک بــار بــا مــاده
ضدعفونــی کننــده یــا صابــون و آب گــرم
بشــویید.

تشخیص نارسایی قلبی از

طریق میکروب های دهان
محققــان دریافتنــد زبــان بیمــاران مبتــا بــه
نارســایی قلبــی مزمــن کامــ ً
ا متفــاوت از
افــراد ســالم بــه نظــر میرســد.
دکتــر «تیــان هــوی یــوآن» ،سرپرســت تیــم
تحقیــق از دانشــگاه گوآنگــژو چیــن ،در ایــن
بــاره میگویــد« :زبــان هــای عــادی افــراد
ســالم بــه رنــگ قرمــز کمرنــگ بــا روکــش
ســفید کمرنــگ اســت .بیمــاران مبتــا بــه
نارســایی قلبــی دارای زبانهــای قرمزتــر
بــا روکــش زردرنــگ هســتند و در صــورت
پیشــرفته بــودن بیمــاری تغییــرات ظاهــری
بیشــتر خواهــد بــود ».وی در ادامــه تاکیــد
میکنــد« :مطالعــه مــا نشــان میدهــد
ترکیــب ،کمیــت و عمــده باکتریهــای روی
زبــان در بیــن افــراد ســالم و بیمــاران نارســایی
قلبــی متفــاوت اســت».
مطالعــه قبلــی نشــان داده اســت کــه از
آنجائیکــه برخــی باکتریهــا بــا سیســتم
ایمنــی مرتبــط هســتند ،عــدم تعــادل
میکروبــی میتوانــد موجــب تحریــک التهــاب
و بیمــاری شــود .التهــاب و واکنــش ایمنــی در
نارســایی قلبــی نقــش دارنــد.
محققــان در ایــن مطالعــه ،ترکیــب میکروبیــوم
زبــان شــرکت کننــدگان مبتــا بــه نارســایی
قلبــی مزمــن و افــراد ســالم را بررســی کردنــد.
شــرکت کننــدگان شــامل  ۴۲بیمــار بســتری
شــده در بیمارســتان و  ۲۸فــرد ســالم بودنــد.
بــا اســتفاده از قاشــق فلــزی ،نمونــه روکــش
زبــان ایــن افــراد در زمــان صبــح قبــل از
اینکــه شــرکت کننــدگان دندانهــای شــأن
را مســواک کننــد یــا صبحانــه بخورنــد
برداشــته شــد .محققــان دریافتنــد بیمــاران
مبتــا بــه نارســایی قلبــی دارای انــواع
مشــابه میکروارگانیــزم هــا در روکــش زبــان
شــأن بودنــد .در زبــان افــراد ســالم هــم
میکروبهــای یکســانی وجــود داشــت .از
اینــرو هیــچ همپوشــانی باکتریایــی بیــن ایــن
دو گــروه وجــود نداشــت.بعالوه مشــخص شــد
هرچقــدر شــدت نارســایی قلبــی پیشــرفتهتر
بــود میــزان دو باکتــری  Eubacteriumو
 Solobacteriumکمتــر بــود.
محققــان بــر انجــام تحقیقــات بیشــتر در ایــن
زمینــه تاکیــد دارنــد.
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خواص شگفتانگیز خاکشیر
رفــع بــوی بــد دهــان بــا خاکشــیر اگــر جــزو
افــرادی هســتید کــه بــوی بــد دهــان آزارتــان
میدهــد و نمیتوانیــد بــه راحتــی آن را
برطــرف کنیــد خاکشــیر گزینــه درمانــی
مناســبی بــرای شــما خواهــد بــود .بــرای از
بیــن بــردن بــوی بــدن دهانتــان تنهــا کافــی
اســت هــر روز عصــر یــک لیــوان شــربت
ترنجبیــن و خاکشــیر بنوشــید .بــرای تهیــه
شــربت مــورد نظــر ترنجبیــن را بــه مــدت ۵
تــا  ۶ســاعت درون آب خیــس کنیــد و پــس
از صــاف کــردن آن را بــا یــک تــا  ۲قاشــق
خاکشــیر مخلــوط کــرده و میــل کنیــد.
نوشــیدن ایــن شــربت بــا دفــع اخــاط ناســالم
و بلغــم اضافــه بدنتــان بــوی بــد دهــان را از
بیــن خواهــد بــرد.
مصرف خاکشیر برای درمان کبد چرب
خاصیــت دیورتیــک (ادرارآور) طبیعــی
خاکشــیر باعــث ســم زدایــی و پــاک ســازی
کبــد و درمــان بیماریهایــی ماننــد کبــد
چــرب میشــود.
دفع سنگ کلیه با خاکشیر
خاکشــیر یــک دیورتیــک (ادرارآور) طبیعــی
اســت و افــرادی کــه مبتــا بــه ســنگ کلیــه
هســتند یــا کلیههایشــان دارای اســتعداد
ســنگ ســازی اســت میتواننــد بــرای درمــان
از ترکیــب خاکشــیر و ترنجبیــن اســتفاده
کننــد .بــرای ایــن منظــور  ۳قاشــق غذاخــوری
ترنجبیــن را پــس از  ۵ســاعت خیســاندن
در یــک لیــوان آب صــاف کــرده و  ۲قاشــق
غذاخــوری خاکشــیر مخلــوط کــرده و آن
را میــل کنیــد .نوشــیدن ایــن مخلــوط بــه
صــورت روزانــه بــه دفــع ســنگ کلیــه کمــک
میکنــد .
همچنیــن بــرای دفــع ســنگ کلیــه میتــوان
خارشــتر ،خاکشــیر و ترنجبیــن را بــا هــم
مخلــوط کــرده و صبــح ناشــتا خــورد.
درمان التهابات مجاری ادراری با خاکشیر
متخصصــان طــب ســنتی توصیــه میکننــد
بــرای درمــان و تســکین التهــاب مجــاری
ادراری و کلیــه از خاکشــیر اســتفاده کنیــد.
بــرای ایــن منظــور نوشــیدن روزانــه  ۴تــا ۵
لیــوان خاکشــیر کــه بــا شــیرینی طبیعــی
مثــل ســکنجبین شــیرین شــده باشــد بســیار

مفیــد خواهــد بــود .مصــرف خاکشــیر بــرای
درمــان یبوســت
از دیگــر خــواص درمانــی خاکشــیر درمــان
یبوســتهای ناشــی از غلبــه ســودا در بــدن
و یبوســت ناشــی از اضطــراب و تنشهــای
عصبــی اســت کــه نشــانه ایــن نــوع یبوســت
خــارج شــدن مدفــوع از بــدن بــه صــورت
تکهتکــه اســت .در ایــن حالــت گاهــی روده
بــه طــور کامــل تخلیــه نمیشــود و مقــداری
از مدفــوع در روده باقــی میمانــد کــه
ایــن مســئله بــه مــرور زمــان موجــب بــروز
مشــکالتی بــرای ســامت فــرد میشــود؛ زیــرا
باقــی مانــدن مدفــوع در رودههــا موجــب جذب
مــواد ســمی و ناســالم از طریــق جــداره روده
میشــود .بــرای درمــان ایــن نــوع عارضــه و
یبوســت و کــم آبــی ناشــی از افزایــش ســن
میتــوان از خاکشــیر اســتفاده کــرد .بــرای
ایــن منظــور روزانــه یــک قاشــق غذاخــوری
خاکشــیر کوبیــده شــده را بــه همــراه قنــدآب
مصــرف کنیــد.
درمان اسهال با خاکشیر
متخصصــان طــب ســنتی بــرای درمــان اســهال
کــودکان در فصــل تابســتان اســتفاده خاکشــیر
را توصیــه میکننــد .بــرای درمــان اســهال بــه
کمــک خاکشــیر تنهــا کافــی اســت خاکشــیر را
بــو داده و آن را بــا آب و عســل مخلــوط کنیــد
و هــر دو ســاعت یــک بــار بــه بیمــار بدهیــد.
درمان آکنه و جوش صورت با خاکشیر
خــواص ضدباکتــری خاکشــیر باعــث میشــود
کــه بــرای پــاک ســازی پوســت ،درمــان آکنــه
و جــوش صــورت مفیــد باشــد .بــرای ایــن
منظــور  ۲قاشــق غذاخــوری خاکشــیر را بــا
نصــف فنجــان عــرق شــاه تــره و نصــف فنجــان
عــرق کاســنی ترکیــب کنیــد و بــه مــدت ۳
هفتــه میــل کنیــد.
درمان لک صورت به کمک خاکشیر
خاکشــیر یکــی از بهتریــن مــواد طبیعــی بــرای
ســم زدایــی پوســت اســت کــه بــرای روش ـن
شــدن پوســت و درمــان لکهــا بســیار مفیــد
اســت .جهــت از بیــن بــردن لکهــای صــورت
ترنجبیــن را  ۵ســاعت در آب خیــس کــرده و
پــس از صــاف کــردن بــا  ۲قاشــق غــذا خــوری
خاکشــیر مخلــوط کــرده و بــه مــدت  ۳هفتــه

آیا حذف صبحانه باعث چاقی می شود؟
ایــن ســوال کــه امــروزه تبدیــل بــه یــک بــاور
شــده اســت  ،یکــی از باورهایــی اســت کــه بــه
کــرات در میــان عمــوم مــردم رایــج بــوده و
اکثریــت در ایــن تفکــر بــه ســر مــی برنــد کــه
بــا مصــرف وعــده صبحانــه مــی تواننــد وزن
کــم کننــد یــا افزایــش وزن نداشــته باشــند.
امــا اضافــه وزن را تنهــا مــی تــوان بــا رژیــم
هــای غذایــی یــا ورزش کاهــش داد .مصــرف
صبحانــه بــه دلیــل افزایــش ســطح انــرژی و
تمرکــز روزانــه اهمیــت دارد.
آیــا مصــرف صبحانــه در عملکــرد قلــب تاثیــر
دارد؟
مطالعــات دانشــمندان امریکایــی ایــن نکتــه را
بــه اثبــات رســانده انــد کــه مصــرف صبحانــه
هیــچ تاثیــری در عملکــرد یــا تقویــت وضعیــت

سیســتم قلبــی و عروقــی نــدارد و نمــی تــوان
گفــت افــرادی کــه بــه طــور مرتــب صبحانــه
مصــرف مــی کننــد از عملکــرد بهتــری در
سیســتم قلبــی و عروقــی خــود برخوردارنــد.
آیــا خــوردن صبحانــه از ریــزه خــواری روزانــه
ممانعــت مــی کنــد
خــوردن صبحانــه کامــل مــی توانــد نیــرو و
انــرژی یــک روز را بــه شــما ببخشــد امــا مانــع
از ریــزه خــواری نمــی شــود .مطالعــات نشــان
مــی دهــد بیــن افــرادی کــه صبحانــه نمــی
خورنــد و افــرادی کــه صبحانــه ای سرشــار از
فیبــر و هیــدرات کربــن مصــرف مــی کننــد،
عملکــرد روزانــه بــدن متفــاوت خواهــد بــود.
افــرادی کــه صبحانــه مصــرف نمــی کننــد در
طــول روز دائمــا گرســنه هســتند امــا مصــرف
صبحانــه مــی توانــد بــا افزایــش ســطح انــرژی

ساخت واکسن کرونای ایرانی
تا پایان امسال

میــل کنیــد.
درمان ناباروری مردان با خاکشیر
متخصصــان طــب ســنتی اعتقــاد دارنــد کــه
خاکشــیر ضعــف قــوای جســمانی را در مــردان
برطــرف کــرده و بــه درمــان نابــاروری مــردان
کمــک میکنــد.
درمان فشار خون با خاکشیر
بــرای درمــان فشــار خــون یــک لیــوان
خاکشــیر را کوبیــده و آن را بــه صــورت
پــودری نــرم درآوریــد ،پــودر بــه دســت آمــده
را در یــک ظــرف ریختــه و بــه مــرور بــه آن
اضافــه کنیــد تــا حالــت خمیــری پیــدا کنــد.
خمیــر حاصــل را یــک تــا دو نوبــت در هفتــه
روی پاهایتــان بمالیــد و شــب تــا صبــح صبــر
کنیــد .البتــه توصیــه میشــود نوبــت اول
اســتفاده از ایــن خمیــر در طــول روز باشــد.
افزایش وزن با خاکشیر
اگــر هــر روز صبــح بــه صــورت ناشــتا یــک

لیــوان شــربت خاکشــیر و شــیر را مخلــوط
کــرده و میــل کنیــد باعــث افزایــش اشــتها و
چاقــی خواهــد شــد.
کاهش وزن با خاکشیر
اگــر روزانــه بــه صــورت ناشــتا یــک قاشــق
غذاخــوری خاکشــیر را بــا یــک لیــوان آب
ولــرم مخلــوط کــرده و میــل کنیــد بــا بهبــود
حــرکات روده آنهــا را پــاک ســازی خواهــد
کــرد .همچنیــن ایــن نوشــیدنی بــا افزایــش
دفــع چربــی از بــدن باعــث الغــری و کاهــش
وزن میشــود.
آنفلوانزا و تب
خاکشــیر دارای خــواص ضــد باکتریایــی و
ضــد ویروســی قــوی اســت کــه بــرای درمــان
ســرماخوردگی و آنفلونــزا مفیــد خواهــد بــود.
خاکشــیر در طــب ســنتی بــه دلیــل طبــع
ســردی کــه دارد ،بــه عنــوان یــک تــب بــر
طبیعــی شــناخته میشــود.

حذف صبحانه چه مشکالتی برایمان ایجاد می کند؟
همــراه باشــد .محققــان توصیــه مــی کننــد کــه
صبحانــه ای سرشــار از پروتئیــن میــل کنیــد
تــا بتوانیــد فعالیــت هــای روزمــره تــان را بــه
خوبــی انجــام دهیــد.
آیــا ارتباطــی بیــن مصــرف زیــاد قهــوه و کــم
آبــی بــدن وجــود دارد
در واقــع قهــوه ،یکــی از نوشــیدنی هایــی اســت
کــه در کنــار صبحانــه قــرار داشــته و بــه دلیــل
دارا بــودن کافئیــن مــی توانــد باعــث کــم آبــی
بــدن شــود .ایــن بــاور صحیــح نیســت زیــرا
بــه نــدرت پیــش مــی آیــد کــه کســی قهــوه
خالــص را مصــرف کنــد و معمــوال قهــوه بــا آب
مخلــوط و ســپس میــل مــی شــود .در نتیجــه،
ایــن ترکیــب مــی توانــد تاثیــر گفتــه شــده
کــه هرچنــد صحیــح نیســت را از بیــن ببــرد.
کاهش سطح حافظه
بــه طــور کلــی تغذیــه نامناســب روی رشــد
ذهنــی کــودکان و نوجوانــان تاثیــر منفــی مـی
گــذارد .محققــان دانشــگاه مریلنــد مشــاهده
ی خورنــد
کردنــد کودکانــی کــه صبحانــه نم ـ 
در مدرســه احســاس خســتگی بیشــتری کــرده
ی تواننــد بــه درســتی تمرکــز داشــته
و نمــ 
باشــند.به عقیــده محققــان دانشــگاه آیــووا
ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز کودکانــی کــه بــه
میــزان کافــی آهــن ،یــد و پروتئیــن دریافــت
نمــیکننــد بهــره هوشــی پاییـن تــری دارنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه کودکانــی کــه بــرای
صبحانــه بلغــور جــو دوســر مصــرف مــیکننــد
حافظــه کوتــاهمــدت قــویتــری دارنــد .بــه
ش هــای انجــام
طــور کلــی نتایــج تمــام پژوهـ 
شــده در خصــوص صبحانــه نشــان مــیدهــد
کــه مصــرف منظــم صبحانــه باعــث افزایــش
قــدرت حــل مســائل ،بهبــود یادگیــری،
افزایــش خالقیــت کاری و بــه خاطــر ســپاری
بهتــر م ـی شــود.
بی نظمی در قاعدگی
حــذف وعــده صبحانــه در زنــان بــا بــی نظمــی
هــای دوران قاعدگــی همــراه اســت .عــاوه
بــر ایــن قاعدگــی دردنــاک و یبوســت نیــز از
عــوارض دیگــر هســتند.
کاهش سطح خلق و خوی
مصــرف مــواد غذایــی مناســب بــرای صبحانــه
باعــث تامیــن ویتامیــنهــا و مــواد معدنــی
بــدن شــده و کمــک مــیکنــد کــه بــا انــرژی
بیشــتری روز را ســپری کنیــد .امــا صرفنظــر
کــردن از اولیــن وعــده غذایــی باعــث مــی
شــود کــه خیلــی زود احســاس خســتگی و
ج خلقــی کنیــد .نتایــج پژوهــش هــا نشــان
کـ 
مــیدهــد بزرگســاالنی کــه صبحانــه کاملــی
ی کننــد خــوشخلــقتــر و مثبـت
مصــرف مـ 
تــر از افــراد دیگــر هســتند.

نوشیدن قهوه چه زمانهایی خطرناک است؟
نوشــیدن بیــش از  4فنجــان قهــوه در روز
خطرنــاک اســت
میــزان مصــرف کافئیــن ،نبایــد از مــرز 400
میلــی گــرم در روز تجــاوز کنــد و ایــن میــزان
در هــر نوبــت نبایــد بیشــتر از  200میلــی گــرم
باشــد.
بنابرایــن شــما نهایتـاً میتوانیــد  4فنجــان قهوه
در روز میــل کنیــد امــا اگــر در کنــار قهــوه
از نوشــیدنی هــای کافئیــن دار دیگــری نیــز
اســتفاده مــی کنیــد (مثــل چــای یــا نوشــابه
هــای انــرژی زا) ،از تعــداد فنجــان هــای قهــوه
روزانــه خــود بکاهیــد و بــه میــزان کافئیــن
آنهــا نیــز دقــت کنیــد و مراقــب باشــید کــه
مجمــوع کافئیــن دریافتــی بدنتــان در روز ،از
مــرز  400میلــی گــرم تجــاوز نکنــد.
یــک فنجــان چــای  150میلــی لیتــری ،حــاوی
 32میلــی گــرم کافئیــن اســت و یــک بطــری
کوچــک نوشــابه انــرژی زا ،حــاوی  80میلــی
گــرم کــه تقریبـاً معــادل کافئیــن یــک فنجــان
قهــوه اســت .بنابرایــن اگــر قهــوه کمتــری
مصــرف کنیــد مــی توانیــد در کنــار آن  ،چــای
و ســایر نوشــیدنی هــا را نیــز مصــرف نماییــد.
راهــکاری بــرای کاهــش مضــرات نوشــیدن
قهــوه
دور قهوه ی جوشیده خط بکشید
از مصــرف قهــوه جوشــیده (قهــوه تــرک)
پرهیــز کنیــد زیــرا دانــه هــای قهــوه حــاوی

چربــی بســیار باالیــی هســتند و موجــب
افزایــش کلســترول خــون مــی شــوند .هنگامی
کــه آب جــوش را مســتقیم بــر روی ایــن دانــه
هــا مــی ریزیــم ،چربــی موجــود در آنهــا جــدا
و داخــل آب مــی شــود.
بنابرایــن اگــر در مصــرف ایــن قهــوه تصفیــه
نشــده افــراط کنیــد ،بــه مشــکالت قلبــی-
عروقــی دچــار مــی شــوید .مــی توانیــد قهــوه
هــای فــوری را بــا خیــال راحــت مصــرف کنیــد
زیــرا ایــن نــوع از قهــوه کام ـ ً
ا چربــی زدایــی
شــده اســت و شــما مــی توانیــد بــا خیــال
آســوده بــر روی آن آب جــوش بریزیــد .قهــوه
جــوش هــای دارای صافــی کاغــذی را تهیــه
کنیــد
اگــر دوســت داریــد قهــوه تــرک مصــرف
کنیــد امــا بــه علــت چربــی آن از مصرفــش
خــودداری مــی کنیــد  ،توصیــه مــی شــود ،
ایــن قهــوه را درون قهــوه جــوش هایــی کــه
دارای صافــی فلــزی هســتند ،دم نکنیــد زیــرا
چربــی آن گرفتــه نمــی شــود بهتــر اســت بــه
ســراغ قهــوه جــوش هایــی کــه صافــی کاغــذی
دارنــد و یــا صافــی هایشــان تاریــخ مصــرف
دارد  ،برویــد.
نوشیدن قهوه چه زمان ایمن است؟
قبــل از خــواب قهــوه مــی نوشــید !! بدتریــن
زمــان مصــرف قهــوه
اگــر نســبت بــه کافئیــن حســاس هســتید،

حســین وطــن پــور روز دوشــنبه افــزود:
واکســن هــای ایرانــی  HPVو آنفوالنــزای
فصلــی نیــز تــا پایــان امســال تولیــد و عرضــه
مــی شــود.
وی محیــط ســاخت واکســن و اطمینــان از
اثرگــذاری آن را  ۲موضــوع بســیار مهــم عنــوان
کــرد و اظهــار داشــت :محیــط ســاخت هــر
کــدام از واکســن هــا بایــد جداگانــه باشــد کــه
ایــن کار بــرای واکســن کرونــا در حــال انجــام
اســت.
مدیــرکل دفتــر توســعه فنــاوری ســامت
وزارت بهداشــت بــا یــادآوری ایــن کــه مــا
در حــوزه تولیــد واکســن تقریبــا همپــای
کشــورهای پیشــرو حرکــت مــی کنیــم و
دســتاوردهای ایــران بــا مجموعــه هــای بیــن
المللــی قابــل رقابــت اســت ،افــزود :تعــدادی
از شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه صــورت
مــوازی در تــاش بــرای تهیــه واکســن کرونــا
هســتند کــه بــزودی یکــی از ایــن شــرکت
هــا موفقیــت هــای خــود در تولیــد واکســن را
عرضــه مــی کنــد البتــه بقیــه شــرکت هــا نیــز
پیشــرفت هــای خیلــی خوبــی در ایــن زمینــه
داشــته انــد.
وی اظهــار داشــت :در حــال حاضــر ســه
شــرکت دانــش بنیــان بــرای تولیــد واکســن
 HPVمشــغول هســتند کــه بــا توجــه بــه
ســعی و تــاش و ظرفیــت هــای علمــی آنهــا
ایــن دســتاورد تــا پایــان ســال ،بــه مرحلــه
ســاخت مــی رســد.
بــه گــزارش ایرنــا ،واکســن ایرانــی HPV
کــه بــرای جلوگیــری از ســرطان دهانــه رحــم
اســت ،قــرار بــود تــا پایــان ســال  ۹۸تولیــد
شــود کــه بــه دلیــل برخــی موضوعــات بــه
خصــوص شــیوع بیمــاری کرونــا بــه تاخیــر
افتــاد و تــا پایــان امســال شــاهد ایــن دســتاورد
محققــان کشــور خواهیــم بــود.
مدیــرکل دفتر توســعه فنــاوری ســامت وزارت
بهداشــت یــادآور شــد :ایــن واکســن بالفاصلــه
پــس از تولیــد وارد مرحلــه کارآزمایــی بالینــی
مــی شــود ،گفــت :امیدواریــم واکســن هــای
ایرانــی بــا موفقیــت ایــن مرحلــه را نیــز پشــت
ســر بگذارنــد و در دســترس همــگان قــرار
گیــرد.
مدیــرکل دفتر توســعه فنــاوری ســامت وزارت
بهداشــت تاکیــد کــرد :هرچنــد مــا بــا تمــام
تــوان در تــاش هســتیم تــا هرچــه ســریع تــر
نتیجــه فعالیــت محققــان ایرانــی در دســترس
همــگان قــرار گیــرد ،امــا رســیدن فعالیــت
هــای علمــی بــه نتیجــه مطلــوب عــاوه بــر
زمــان بــر بــودن نیــاز بــه طــی مراحلــی علمــی
ماننــد کارآزمایــی و اخــذ مجــوز اســت کــه باید
صبــوری ایــن اقدامــات انجــام شــود.
وطــن پــور همچنیــن اظهــار داشــت:
محققــان مــا بــا دسترســی بــه دانــش تولیــد
دارو ،واکســن و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای
پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ،افتخــار
آفریــن بــوده انــد.
وی ادامــه داد :مــا بایــد در تامیــن اقــام
اســتراتژیک در داخــل کشــور مجهــز باشــیم،
ولــی ایــن کــه هــر کــدام از ایــن دســتاوردها
چــه زمانــی در جامعــه عرضــه مــی شــوند ،در
کارآزمایــی هــای بالینــی و اخــذ مجوزهــای
الزم از مبــادی قانونــی ،مشــخص مــی شــود.

آیا غرغره آبنمک بر کاهش
عوارض کرونا تاثیر دارد؟

بــا توجــه بــه ایــن کــه کوویــد ۱۹-نــوع
جدیــدی از ویــروس کروناســت ،نمیدانیــم
آیــا غرغــره و استنشــاق آبنمــک همــان
تاثیــری را بــر آن خواهــد داشــت کــه بــر
دیگــر ویروسهــای کرونــا داشــته ،یــا نــه».
دانشــمندان از داوطلبــان خواســتهاند در
آزمایشــی شــرکت کننــد کــه هــدف آن تعییــن
میــزان تاثیــر غرغــره و استنشــاق آبنمــک بــر
عــوارض اولیــه کوویــد ۱۹-است.پژوهشــگران
دانشــگاه ادینبــورگ اســکاتلند امیدوارنــد
تحقیقاتشــان را روی یــک آزمایــش مقدماتــی
بنــا کننــد کــه نتیجهگیــری کــرده بــود

،،

بهتــر اســت کــه پــس از ســاعت  4عصــر ،لــب
بــه قهــوه نزنیــد و در کل ســعی کنیــد مصــرف
قهــوه روزانــه خــود را بــه حداقــل برســانید
زیــرا قهــوه در مــدت زمــان خــواب و کیفیــت
آن تأثیــرات زیــادی دارد.
کافئیــن در مغــز بــه گیرنــدگان آدنوزیــن
مرتبــط مــی شــود و عملکــرد ایــن مــاده
آرامبخــش ،کــه عمومـاً در زمــان خــواب تولیــد
مــی شــود ،را مختــل مــی ســازد.
کافئیــن ســبب تحریــک محــرک هــای عصبــی
مــی شــود و در نتیجــه خــواب را از چشــمان

شــما مــی گیــرد .البتــه تأثیــرات کافئیــن در
همــه افــراد یکســان نیســت و ایــن قضیــه بــا
ســوخت و ســاز بــدن هــر فــردی قابــل توجیــه
اســت.
بعضــی از افــراد کــه ســوخت و ســاز آرام تــری
دارنــد و بــدن آنهــا کافئیــن را بــا ســرعت
کمتــری دفــع مــی کنــد و ایــن مــاده بــه
مــدت طوالنــی تــری در خــون آنهــا باقــی مــی
مانــد .بنابرایــن ایــن افــراد نبایــد قهــوه را در
ســاعت عصــر مصــرف نماینــد و بهتــر اســت
مصــرف قهــوه در صبــح باشــد.

غرغــره و استنشــاق بــا محلــول آبنمــک
دوره ســرماخوردگی را کوتــاه میکنــد .ایــن
آزمایــش مقدماتــی نشــان داد کــه هرچنــد
میــزان گســترش ویــروس و ســرایت آن در
افــرادی کــه از محلــول آبنمــک اســتفاده
کــرده بودنــد کاهــش یافتــه بــوده ،امــا
ایــن میــزان از نظــر آمــاری چنــدان قابــل
توجــه نبــوده اســت .ایــن آزمایــش روی ۵۴
داوطلــب انجــام شــده اســت کــه برخــی
حامــل ویــروس ســرماخوردگی و برخــی دیگــر
آلــوده بــه ویــروس کرونــا بودهاند.کارشناســان
میگوینــد برخــی ســلولهای بــدن انســان
توانســته انــد از یــون «کلــرور» (یکــی از عناصر
نمــک) بــرای ترکیــب بــا اســید «هیپوکلــرو»
کــه توســط گلبولهــای ســفید خــون بــرای
مبــارزه بــا عفونــت تولیــد میشــود اســتفاده
کننــد .اســید هیپوکلــرو مــاده فعــال در
وایتکــس اســت کــه خاصیــت ضــد ویروســی
دارد .هــدف پــروژه دانشــگاه ادینبــورگ ایــن
اســت کــه ایــن ســلولها «یــون کلــرور»
بیشــتری دریافــت کننــد .

