زهر زنبور عسل کرونا را درمان می کند؟
مینو محرز در واکنش به ادعای یک متخصص مبنی بر تأثیر زهر زنبور عسل در درمان کرونا ،اعالم کرد این موضوع هنوز تأیید نشده است.
مینو محرز متخصص بیماریهای عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا درباره زهر زنبور عسل و تاثیر آن روی ویروس کرونا اظهار کرد:
در حال حاضر موضوع تاثیر زهر زنبور عسل بر ویروس کرونا قطعی نیست و هنوز اطالع و مقالهای در این باره بیرون نیامده است.
او گفت :البته شاید این موضوع مقاله و مطالعات خود پرفسور اکبرزاده خیاوی متخصص بیوشیمی بالینی باشد که هنوز درباره آن به قطعیت با ستاد مقابله با
کرونا در وزارت بهداشت صحبتی نشده است.

تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر
کرونا با مصرف یک میوه ارزان

عنــاب یکــی از میوههــای دارای خــواص
دارویــی و پرمصــرف در بیــن مــردم از
زمانهــای گذشــته تاکنــون بــوده اســت کــه
عمدتـاً خواص آن را در درمان ســرماخوردگی،
خونســازی و بــه اصطــاح بومــی صــاف
کــردن و تصفیــهی خــون ذکــر کردهانــد.
ایــن میــوه در بیــن گروههایــی از جامعــه
بــه خصــوص افــراد دارای بیماریهــای
فشــار خــون و ســرماخورده بیشــتر مصــرف
میشــود و بــا توجــه بــه ارزش دارویــی آن
در افزایــش ایمنــی بــدن بــه نظــر میتوانــد
میــوه و گیــاه دارویــی مناســبی بــرای
پیشــگیری از بیماریهــای مســری ماننــد
آنفلوآنــزا و حتــی کرونــا ویــروس جدیــد
باشــد.
«ســیدکاظم کاظمینــی» عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه شــهید صدوقــی یــزد بــا
اشــاره بــه خــواص دارویــی میــوه عنــاب
در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار
میکنــد :عنــاب ،داروی گیاهــی موثــری در
تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن اســت و در
هنــگام ســرماخوردگی نیــز اســتفاده از آن
بســیار موثــر خواهــد بــود.
وی افــزود :جوشــانده عنــاب کــه بــه میــزان
 50گــرم در یــک لیتــر آب تهیــه میشــود،
شــربت خوبــی بــرای عــوارض ســرماخوردگی
ماننــد مشــکالت ســینهای و تنفســی اســت،
بــه ویــژه در خشــونت و گرفتگــی صــدا و
ســرفههای ناشــی از حــرارت نیــز بســیار
موثــر اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه میــوه عنــاب در
بــارداری نیــز منــع مصــرف نــدارد ،گفــت:
البتــه هــر گیــاه دارویــی یــک ســری عــوارض
بــه همــراه دارد بــه طــور مثــال مصــرف
عنــاب در معدههــای ســرد بــه ویــژه اگــر
نفــخ وجــود دارد ،منــع شــده یــا در صــورت
لــزوم مصــرف ،اســتفاده از آن بــه همــراه
مویــز یــا شــکر توصیــه شــده اســت.
در عیــن حــال ،وی عنــاب را دارای خــواص
متعــددی دانســت و گفــت :عنــاب ،ملینــی
نرمکننــده بــرای ســینه اســت و بــه طــور
کلــی در کنــار انجیــر و مویــز در رفــع
مشــکالت ســینه از جملــه مشــکالت تنفســی
هنــگام ســرماخوردگی ،جــزو ســه میــوهی
موثــر اســت.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
یــزد در پایــان عنــاب را جــزو میوههــای
کاربــردی و قابــل اســتفاده در تمــام فصــول
ســال دانســت و گفــت :عنــاب تــازه دارای
خــواص مزاجــی گــرم ،ســرد و تــا حــدی
معتــدل اســت امــا برخــی از دانشــمندان و
طبیبــان ماننــد ابنســینا،
آن را دارای طبــع
کمــی ســرد
میداننــد کــه
از نظــر رطوبــت
ممعتــدل و تــا
کمــی مایــل بــه
رطوبــت اســت.

دلیل چاق نشدن برخی
از افراد چیست؟
افــراد زیــادی را دیدهایــم کــه بایــد مراقــب
هرچــه میخورنــد باشــند تــا چــاق نشــوند.
در مقابــل افــراد دیگــری هــم هســتند کــه
هــر چــه میخورنــد چــاق نمیشــوند.
اگرچــه ممکــن اســت پاســخ ایــن ســوال
بــه متابولیســم پایــه بــدن هــر فــرد بســتگی
داشــته باشــد ،امــا بــه گفتــه کاتلیــن
مالنســون ،اســتاد تغذیــه و علــوم غذایــی در
دانشــگاه رود آیلنــد پاســخ ســادهای بــرای
ایــن ســؤال وجــود نــدارد و عوامــل ژنتیکــی،
تغذیــهای و رفتــاری وجــود دارد کــه در آن
دخیــل اســت.
 -۱یکــی از مهمتریــن عوامــل ارتباطــی بــا
نــوع بــدن ،متابولیســم اســت .بســیاری از
افــرادی کــه بــه نظــر میرســد بــدون افزایــش
وزن هــر آن چــه را دوســت دارنــد میخورنــد،
در واقــع بیشــتر از بقیــه مــا غــذا نمیخورنــد.
بــه عنــوان مثــال ،کســی کــه بــه طــور روزانــه
بســتنی میخــورد ،ممکــن اســت بــا خــوردن
وعــده غذایــی کمتــر ،کالریهــای اضافــی را
جبــران کنــد.
 -۲فعالیــت بدنــی نیــز میتوانــد روی وزن
تاثیــر بگــذارد .برخــی افــراد فقــط فعالیــت
بدنــی بیشــتری دارنــد .بهعنــوان مثــال،
ممکــن اســت بــا ســرعت بیشــتری کار
کننــد ،یــک کار پــر تحــرک داشــته باشــند
یــا تمــام روز را در تعقیــب بچههــای خــود
بگذراننــد .حتــی شــواهدی وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد برخــی افــراد از نظــر ژنتیکــی
تمایــل بــه جابــه جایــی بــدن خــود دارنــد.
 -۳همچنیــن شــواهد کمــی وجــود دارد
کــه نشــان میدهــد برخــی افــراد از زمانــی
کــه متولــد میشــوند نســبت بــه دیگــران
بــه میــزان قابــل توجهــی کالــری بیشــتری
میســوزانند .امــا ممکــن اســت اختالفــات
فیزیولوژیکــی وجــود داشــته باشــد کــه بــه
برخــی افــراد امــکان دهــد بــدون اســتفاده از
محدودیــت شــدید در خــود ،کالــری را کــه
مصــرف میکننــد تعدیــل کننــد.
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محرک که میگرن را به جانتان می اندازد
5
ّ
حمــات میگــرن مــی تواننــد بــه واســطه
برخــی رویدادهــا ،غذاهــا ،یــا تغییــرات در
بــدن شــکل بگیرنــد کــه بــه عنــوان محــرک
شــناخته مــی شــوند .اگرچــه محــرک هــا
موجــب ایجــاد میگــرن نمــی شــوند ،امــا مــی
تواننــد شــما را در برابــر حمــات میگــرن
آســیب پذیرتــر ســازند.
آشــنایی بــا ایــن مــوارد و توجــه بــه آنهــا در
زندگــی روزانــه در پرهیــز از تجربــه حمــات
میگــرن اهمیــت دارد.
میگرن چیست؟
تمــام ســردردها میگــرن نیســتند و همــه
میگــرن هــا نیــز موجــب ســردرد نمــی شــوند.
میگــرن یــک ســردرد عودکننــده ،تپشــی و
شــدید اســت کــه بــه طــور معمــول یــک
ســمت از ســر را تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد،
اگرچــه مــی توانــد دو ســمت ســر را نیــز تحــت
تاثیــر قــرار دهــد.
درد بــه طــور ناگهانــی آغــاز مــی شــود و
ممکــن اســت پیــش از عالئــم دیــداری ،عصبی
یــا گوارشــی یــا همــراه بــا آنهــا رخ دهــد.
عاداتــی کــه مــی تواننــد حمــات میگــرن را
تحریــک کننــد
در یــک مطالعــه بــا حضــور  200بیمــار مبتــا
بــه میگــرن ،بیــش از  90درصــد بیمــاران
حداقــل یــک محــرک مرتبــط بــا میگــرن هــا
را مشــخص کردنــد .شــایعترین محــرک هــا
شــامل اســترس فیزیکــی یــا احساســی (77
درصــد) ،قاعدگــی ( 72درصــد) ،قــرار گرفتــن
در معــرض نــور روشــن یــا چشــمک زن (65
درصــد) و روایــح مختلــف ( 61درصــد) مــی
شــدند.
الکل
یــک بررســی بــا حضــور بیــش از 2,000
شــهروند هلنــدی نشــان داد بســیاری از
افــرادی کــه از میگــرن رنــج مــی برنــد از
مصــرف الــکل پرهیــز مــی کننــد زیــرا ایــن
مــاده مــی توانــد محرکــی بــرای ســردردهای
شــدید باشــد.مولفان مطالعــه ای کــه در نشــریه

European Journal of Neurology
منتشــر شــد ،بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــتند
کــه الــکل محرکــی بــرای میگــرن اســت زیــرا
حــدود یــک ســوم افــراد مســتعد میگــرن را
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و میــزان الــکل
مصرفــی و زمانــی کــه طــول مــی کشــد تــا
موجــب یــک ســردرد شــود نیــز متفــاوت
هســتند.
استرس
اســترس شــایعترین محــرک بــرای حمــات
میگــرن اســت .هــر فــردی طــی زندگــی
خــود گاهــی اوقــات اســترس و اضطــراب را
تجربــه مــی کنــد .اســترس واکنشــی بــه یــک
محــرک احساســی (بیشــتر یــک تهدیــد) در
هــر موقعیتــی اســت .اضطــراب واکنشــی بــه
اســترس اســت.
افــرادی کــه از حمــات میگــرن رنــج مــی
برنــد ،احتمــال بیشــتری دارد از اضطــراب نیــز
رنــج ببرنــد .افــراد مبتــا بــه میگــرن اغلــب
کمالگــرا و پــر توقــع هســتند ،از ایــن رو،
ارتبــاط آشــکاری بیــن میگــرن هــا و اضطــراب
وجــود دارد.
خــواب ارتبــاط آشــکاری بیــن خــواب و میگرن
وجــود دارد .تغییــری در ریتــم خــواب ،چــه
خــواب بیــش از حــد زیــاد یــا کمبــود خــواب،
مــی توانــد محرکــی بــرای میگــرن باشــد.
تقریبــا نیمــی از بیمــاران مبتــا بــه میگــرن در
بــه خــواب رفتــن یــا خــواب باقــی مانــدن بــا
دشــواری مواجــه هســتند .نتایــج یــک مطالعــه
نشــان داد کــه  38درصــد افــراد مبتــا بــه
میگــرن بــه طــور میانگیــن  6ســاعت یــا کمتــر
در هــر شــب مــی خوابنــد و در نتیجــه افزایــش
چشــمگیری در تکــرر و شــدت حمــات
میگــرن وجــود دارد و  71درصــد ســردردها
نیــز هنــگام بیــدار شــدن از خــواب رخ مــی
دهنــد.
غــذا اگرچــه بــه طــور قطعــی مشــخص نشــده
اســت کــه یــک محصــول خــاص چگونــه مــی
توانــد موجــب میگــرن یــا دیگــر انــواع ســردرد

ســحرخیزی فوایــد زیــادی دارد کــه دانســتن
آنهــا ،انگیــزه الزم را بــرای صبــح زود از خــواب
بیــدار شــدن در انســان تقویــت مــی کنــد .از
جملــه فوایــد ســحر خیــزی مــی تــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
احتمــال ابتــا بــه بیمــاری کمتــر مــی شــود:
بــا کمتــر شــدن فعالیــت هــا؛ ابتــای افــراد بــه
بیمــاری هایــی مثــل چاقــی ،دیابــت زودرس،
مشــکالت قلبــی و اختــاالت روانــی بیشــتر
مــی شــود .در افــراد ســحرخیز هورمــون هــای
ضــد افســردگی ترشــح مــی شــود پــس اگــر
زمــان کافــی بــرای فعالیــت هــای ورزشــی
نداریــد بــا 10الــی  15دقیقــه زودتــر بیــدار
شــدن مــی توانیــد بــه ســامت بــدن خــود
کمــک کنیــد .محققــان کشــف کــرده انــد
کــه حــدود  40درصــد احتمــال ابتــای افــراد
ســحرخیز بــه ســرطان نســبت بــه شــب زنــده
داران کمتــر اســت.
_ رســیدن بــه تناســب انــدام :بــه موقــع

خوابیــدن در شــب و ســحرخیز بــودن باعــث
مــی شــود کــه فعالیــت هورمــون هــا بیشــتر
شــده ،ســوخت و ســاز بــدن تنظیــم شــود.
همچنیــن افــرادی کــه صبــح در معــرض نــور
خورشــید قــرار مــی گیرنــد بیشــتر مســتعد
الغــری و رســیدن بــه تناســب انــدام هســتند.
 آرامــش و زندگــی شــاد :افــرادی ک صبــحزود بیــدار مــی شــوند روحیــه شــادی پیــدا
مــی کننــد بــه طــوری کــه افــراد ســحرخیز
 20درصــد کمتــر از افــراد شــب زنــده دار در
معــرض افســردگی قــرار مــی گیرنــد و آرامــش
بیشــتری دارنــد.
_ تنظیــم ســاعت بــدن :ســاعت بــدن افــراد
ســحرخیز و شــب زنــده دار متفــاوت اســت کــه
ایــن ســاعت زمــان خــواب و بیــداری و دیگــر
عملکــرد هــای بــدن مثــل میــزان گرســنگی
را کنتــرل مــی کنــد .بهتــر اســت روزانــه
بــا بیــدار شــدن در ســاعات مشــخصی و بــه
حداقــل رســاندن بیــداری در شــب ســاعت

شــود ،برخــی پژوهــش هــا نشــان داده انــد
غذاهایــی بــا بیشــترین میــزان خطــر آنهایــی
هســتند کــه حــاوی میــزان زیــاد از مــوادی بــه
نــام آمیــن هــای بیوژنیــک هســتند.
دو مــورد از ایــن آمیــن هــا شــامل تیرامیــن و
هیســتامین مــی شــوند و در محصــوالت زیــر
وجــود دارنــد:
 گوشت های فرآوری شده محصوالت کنسروی و دودی شده بادام زمینی آووکادو نوشیدنی های الکلی غذاهای دریایی پنیرسیگار
تنباکــو بــه عنــوان یــک عامــل محــرک بــرای
ســردرد ،بــه ویــژه میگــرن هــا عمــل مــی
کنــد .نتایــج یــک مطالعــه کــه در نشــریه در
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 and Painمنتشــر شــد ،نشــان داد کــه
افــراد ســیگاری بیشــتر از غیرســیگاری هــا
حمــات میگــرن را تجربــه مــی کننــد.
پژوهشــگران بــه نقــش مهمــی کــه دوز مــورد
اســتفاده در ایــن زمینــه ایفــا مــی کنــد ،اشــاره
داشــتند .آنهــا دریافتنــد احتمــال تجربــه
میگــرن هــا در افــرادی کــه پنــج نــخ یــا
بیشــتر در روز ســیگار مــی کشــیدند ،بیشــتر
بــود.
در نهایــت ،بــرای کمــک بــه تشــخیص عوامــل
خطــر کــه بــه بــروز میگــرن منجــر می شــوند،
توصیــه مــی شــود از یــک دفتــر خاطــرات
اســتفاده کنیــد .شــما مــی توانیــد ایــن کــه
چــه روزی و تحــت چــه شــرایطی حملــه
میگــرن را تجربــه کــرده ایــد و اطالعــات دیگــر
مربــوط بــه ایــن رویــداد را در ایــن دفتــر
یادداشــت کنیــد.

فواید سحرخیزی بر سالمت جسم
بــدن خــود را تنظیــم کنیــد.
_ موفقیــت در حرفــه و کار :یکــی از اصلــی
تریــن ویژگــی افــراد موفــق ســحر خیــزی
اســت .نظــم بخشــیدن بــه کار هــا و انجــام کار
هــای مهمتــر در ســاعات اولیــه روز بــه دلیــل
توانایــی بــاالی ذهنــی شــانس موفقیــت افــراد
را بیشــتر مــی کنــد.
_ افزایــش انــرژی و نشــاط :از مزایــای ســحر
خیــزی رســیدن بــه آرامــش ،داشــتن انــرژی
و نشــاط بیشــتر اســت .افــرادی کــه در
صبــح بیشــتر مــی خوابنــد دچــار اضطــراب و
مشــکالت بیشــتری مــی شــوند کــه باعــث مــی
شــود در طــول روز انــرژی زیــادی از دســت
بدهنــد و دچــار خســتگی و بــی حوصلگــی
مفــرط مــی شــوند.
_ ورزش صبحگاهــی :ورزش کــردن در صبــح
یکــی از راه هایــی اســت کــه موجــب افزایــش
انــرژی و انگیــزه در افــراد و انجــام بهتــر امورات
روزانــه خــود مــی شــوند .محققــان معتقدنــد
افــرادی کــه در صبــح ورزش مــی کننــد فعــال
و موفــق تــر هســتند.
_ کارهایتــان عقــب نمــی افتــد :ســحر خیــزی
باعــث مــی شــود افــراد کارهایشــان را بهتــر
اولویــت بنــدی کننــد و طبــق برنامــه ریــزی
بــه انجــام آن بپردازنــد و همچنیــن توانایــی
مقابلــه بــا مشــکالت در ســاعات اولیــه روز را
دارنــد.
_ کمتــر در ترافیــک مــی مانیــد :تنهــا راه
مقابلــه بــا شــلوغی و ترافیــک ،صبــح زود بیــدار
شــدن و خــارج شــدن از خانــه اســت تــا از

شــلوغی و ازدحــام دور بمانیــد .کمتــر مانــدن
در ترافیــک شــما را از تنــش هــای عصبــی دور
مــی کنــد _ .برنامــه ریــزی :از تمامــی ســاعات
روز خــود بــه نحــو احســن اســتفاده کنیــد .بــا
برنامــه ریــزی اهــداف و فعالیــت هــای خــود را
مشــخص کنیــد و انجــام کار هــای مهــم را در
اولویــت قــرار دهیــد.
_هوشــیار تــر و تمرکــز افــراد نیــز بــاال مــی
رود .کار هــا و وظایفــی کــه نیــاز بــه تمرکــز
بیشــتر دارنــد را در صبــح انجــام داده و دیگــر
کار هــا را در زمــان بعــد انجــام دهیــد _ .زمــان
بیشــتری در کنــار خانــواده هســتید :اختصــاص
دادن یــک زمــان بــه اعضــای خانــواده از
مهمتریــن کار هــای روزمــره اســت .بهتــر
اســت زمانــی را کــه در کنــار خانــواده ســپری
مــی کنیــم در صبــح و بــا روحیــه ی بــاال و
شــادابی و نشــاط بیشــتری باشــد تــا اینکــه
ایــن زمــان را بــه پایــان یــک روز کاری و بــا
مشــغله و خســتگی زیــاد موکــول کنیــم.
_ تهیــه غــذای ســالم و صبحانــه :بــا چنــد
دقیقــه زودتــر بیــدار شــدن در صبــح مــی
توانیــد بــه درســت کــردن یــک صبحانــه کامل
بپردازیــد .در بیشــتر مواقــع افــراد بــه دلیــل
نداشــتن زمــان کافــی بــرای خــوردن صبحانــه
از تنقــات اســتفاده مــی کننــد ،حتــی گاهــی
هــم ایــن وعــده کــه از مهمتریــن وعــده هــای
غذایــی محســوب مــی شــود؛ حــذف می شــوند
در صورتــی کــه خــوردن صبحانــه توانایــی
قــدرت و اســتقامت بیشــتری در طــول روز بــه
شــما مــی بخشــد.

مواد غذایی کلیدی برای جبران آب بدن
فلفــل دلمــه ای یکــی دیگــر از ســبزیجات فوق
العــاده ســالم بــا انــواع مختلــف اثــرات ســامت
اســت .آنهــا غنــی از فیبــر ،ویتامیــن هــا و
مــواد معدنــی ،ماننــد ویتامیــن  Bو پتاســیم
هســتند .فلفــل بــل حــاوی آنتــی اکســیدان
هــای کاروتنوئیــدی نیــز مــی باشــد کــه
ممکــن اســت خطــر ابتــا بــه برخــی ســرطان
هــا و بیمــاری هــای چشــم را کاهــش دهــد .
عــاوه بــر ایــن ،فلفــل دلمــه ای دارای
بیشــترین مقــدار ویتامیــن  Cدر مقایســه بــا
ســایر میــوه هــا و ســبزیجات اســت و 317
درصــد نیــاز روزانــه خــود را فقــط در یــک
فنجــان ( 149گــرم) فراهــم مــی کنــد.
ویتامیــن  Cنــه تنهــا بــه سیســتم ایمنــی بدن
شــما کمــک مــی کنــد ،بلکــه بــه بــدن شــما
کمــک مــی کنــد تــا بــه طــور موثــر آهــن را
جــذب کنــد ،ســامت اســتخوان را ترویــج مــی
دهــد و ســلول هــای شــما را از اثــرات مضــر
رادیــکال هــای آزاد محافظــت مــی کنــد .
از آنجــا کــه محتــوای آب زیــاد آنهــا ،فلفــل
دلمــه ای کالــری بســیار کــم اســت 46 ،کالــری
در هــر فنجــان ( 149گــرم) عرضــه مــی شــود.
ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــما مــی توانیــد
بخــش بزرگــی از آنهــا را بــدون احســاس
ماننــد شــما بیــرون رفتــه بخوریــد.
چنــد راه بــرای افــزودن فلفــل بــه رژیــم

غذایــی وجــود دارد .آنهــا مــی تواننــد در ســاالد
خــام خــورده شــوند ،شــامل ســس یــا ســیب
زمینــی مــی شــوند.
گل کلم
محتوای آب٪92 :
گل کلــم ســبزی بســیار عالــی اســت کــه در
رژیــم غذایــی شــما شــامل مــی شــود ،زیــرا
بســیار مغــذی و آبــدار اســت.
یــک فنجــان ( 100گــرم) گل کلــم بیشــتر از
یــک چهــارم فنجــان ( 59میلــی لیتــر) آب و
همچنیــن  3گــرم فیبــر کاهــش اشــتها فراهــم
مــی کنــد.
محتــوای آب بــاالی آن بــه تعــداد کــم کالــری
آنهــا کمــک مــی کنــد و تنهــا  25کالــری در
هــر فنجــان مــی باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،گل کلــم شــامل بیــش از 15
ویتامیــن و مــواد معدنــی مختلــف از جملــه
کولیــن اســت کــه در بســیاری از غذاهــا وجــود
نــدارد .کولیــن مــواد مغــذی ضــروری بــرای
حمایــت از ســامت مغــز و ســوخت و ســاز
بــدن اســت .
شــما مــی توانیــد از گل کلــم بــه عنــوان
جایگزینــی بــرای دانــه هــای کــم آب اســتفاده
کنیــد ،آن را بــه صــورت ریــز بــه “برنــج” یــا بــا
اســتفاده از آن بــرای ایجــاد پوســته پیتــزا بــر
پایــه گل کلــم اســتفاده کنیــد.

کلم محتوای آب٪92 :
کلم سبز گیاه کرفس سالم است
ایــن بســیار کــم کالــری اســت امــا دارای فیبــر
و مــواد مغــذی زیــاد اســت .همچنیــن غنــی از
ویتامیــن  ،Cویتامیــن  ،Kفــوالت و چندیــن
مــاده معدنــی اســت کــه ممکــن اســت دارای
اثــرات متفاوتــی بــرای ســامتی باشــد
بــه عنــوان مثــال ،ویتامیــن  Cبــه خاطــر نقش
آن در کاهــش التهــاب شــناخته شــده اســت
و نشــان داده شــده اســت کــه خطــر بیمــاری
هــای مزمــن ماننــد دیابــت و بیمــاری هــای
قلبــی را کاهــش مــی دهــد
عــاوه بــر ایــن ،کلــم کلســیم گلوکوزینــوالت
را فراهــم مــی کنــد کــه آنتــی اکســیدان
هــا هســتند کــه بــه نظــر مــی رســد بــرای
محافظــت در برابــر انــواع خاصــی از ســرطان

ماننــد ســرطان ریــه کمــک مــی کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،کلــم بــه طــور معمــول بــه
کلــم پیــچ و خــم ،کــه همچنیــن در آب غنــی
اســت و مــی توانــد بــه ســامت گوشــتی نفــوذ
کنــد .گریــپ فــروت
محتوای آب٪88 :
گریــپ فــروت یــک میــوه مرکبــات ســالم
اســت کــه دارای مزایــای ســامتی اســت.
در نیمــه گریــپ فــروت ( 123گــرم) ،نزدیــک
بــه نیــم فنجــان ( 118گــرم) آب وجــود دارد
کــه مقــدار قابــل توجهــی از آب را بــه نیازهــای
هیدراتاســیون روزانــه شــما کمــک مــی کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،گریــپ فــروت غنــی از فیبــر،
آنتــی اکســیدان هــا و چندیــن ویتامیــن و
مــواد معدنــی ،از جملــه ویتامیــن  ،Aپتاســیم
و فــوالت اســت.

دکتــر فــرزاد شــیدفر همزمــان بــا برگــزاری
نشســت تصویــری رویکردهــای بیمارمحــور
در مدیریــت دیابــت و چاقــی بــرای ارائــه
راهکارهــای بهبــود تبعیــت از درمــان برگــزار
شــد ،افــزود :چاقــی از عوامــل مســتعدکننده
ابتــای افــراد بــه دیابــت بهشــمار مــیرود و
بهعبارتــی چاقــی و اضافــه وزن مهمتریــن
عامــل بــروز دیابــت در جهــان محســوب
میشــود کــه اگــر افــراد بتواننــد اضاف ـهوزن و
چاقــی خــود را کاهــش دهنــد خطــر ابتــا بــه
دیابــت در آنهــا کاهــش مییابــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــرد مبتــا بــه دیابت
نیــاز بــه درمــان توســط تیمــی از متخصصــان و
کارشناســان ،تغذیــه ،روانشناســی ،متخصــص
غــدد ،داخلــی و دیابــت دارد ،گفــت :مشــاوره
بــرای تغییــر بینــش فکــری نســبت بــه فوایــد
کاهــش وزن و رســیدن بــه وزن ایــدهآل بــرای
کمــک بــه بیمــاران مبتــا بــه دیابــت بســیار
حائــز اهمیــت اســت .همچنیــن وضعیــت
رژیــم افــراد مبتــا بــه بیمــاری دیابــت بایــد
بــه صــورت دورهای توســط متخصــص تغذیــه
مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گیــرد.
ایــن اســتاد علــوم تغذیــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی ایــران افــزود :بســیاری از افــراد مبتــا
بــه دیابــت و چاقــی جهــت رســیدن بــه وزن
ایــدهآل از مشــاوره متخصصــان و کارشناســان
تغذیــه بهرهمنــد میشــوند ،ولــی متأســفانه
پــس از یــک یــا  ۲بــار معاینــه و مشــاوره از
انجــام مشــاورههای بعــدی پرهیــز میکننــد
و ایــن مســئله ســبب میشــود کــه چاقــی و
اضافــه وزن مجــدد بــه آنهــا بازگــردد و بــه
نوعــی افزایــش یابــد.
وی گفــت :افــرادی کــه قصــد دارنــد ،کاهــش
وزن و درمــان چاقــی انجــام دهنــد بایــد هــر
مــاه بــه صــورت مــداوم تحــت نظــر کارشــناس
یــا متخصــص تغذیــه باشــند تــا رونــد رژیــم
آنهــا بررســی شــود و همچنیــن ایــن موضــوع
مــورد ارزیابــی متخصــص و کارشــناس باشــد
کــه آیــا کاهــش وزن در حــد ایــده آل و
اســتاندارد بودهاســت یــا خیــر.
دکتــر شــیدفر افــزود :چاقــی یــک بیمــاری
مزمــن اســت کــه از جنبههــای مختلــف بــر
ســامت افــراد تاثیــر میگــذارد و هرچــه
ارتبــاط بیمــار بــا پزشــک در ایــن زمینــه
بیشــتر باشــد فــرد در درمــان چاقــی و رســیدن
بــه هــدف رژیــم غذایــی مناســب موفقتــر
خواهدبــود.

کشف سریعترین روش برای
تشخیص کرونا
محققــان فرانســوی بــه روشــی آســان و ســریع
بــرای پــی بــردن بــه ابتــای افــراد بــه ویــروس
کرونــا رســیدند.
ســریعترین روش تشــخیص ابتــا بــه کرونــا
تنهــا بــا یــک تنفــس
فرانســویها روش جدیــد و ســریعی را بــرای
تشــخیص ابتــای افــراد بــه کوویــد  ۱۹بــا
اســتفاده از تنفــس افــراد کشــف کردهانــد.
بــر ایــن اســاس ،دانشــمندان مرکــز تحقیقــات
پزشــکی لیــون فرانســه از دســتگاهی ویــژه
اســتفاده میکننــد کــه قطــرات تنفســی
افــراد پــس از بــازدم را مــورد ســنجش قــرار
میدهــد و میتوانــد در زمانــی کوتــاه ابتــای
فــرد بــه کرونــا را تاییــد یــا رد کنــد.
ســرعت ایــن تســت و در عیــن حــال روش
خــاص آن بزرگتریــن مزیــت ایــن دســتگاه بــه
شــمار مــیرود .برخــاف واکنــش زنجیــرهای
پلیمــراز ،ایــن تســت میتوانــد بــه وســیله
متخصصــان بالینــی بــرای تشــخیص ابتــای
افــراد بــه کوویــد  ۱۹مــورد اســتفاده عمومــی
قــرار بگیــرد.
محققــان اعــام کردنــد در ســه مــاه گذشــته
آزمایشــات اولیــه ایــن دســتگاه بــر روی دههــا
نفــر در بیمارســتان لیــون بــا موفقیــت انجــام
گرفتــه اســت .کریســتین جــورج ،مدیــر ایــن
پــروژه در ایــن بــاره گفــت :مــا مطمئــن
هســتیم کــه در مســیر درســت قــرار گرفتــه
ایــم .بــا ایــن حــال ،هوشــیاری و دقــت الزم
را در اســتفاده از ایــن روش خواهیــم داشــت.
تاکنــون  ۱۸۸هــزار تــن در فرانســه بــه ویروس
کرونــا مبتــا شــده انــد .از ایــن میــان ،بیــش
از  ۳۰هــزار تــن جــان خــود را از دســت داده
انــد .فرانســه جــزو یکــی از کشــورهای اتحادیــه
اروپــا بــود کــه در مــوج نخســت شــیوع ایــن
ویــروس شــاهد تلفــات و مبتالیــان گســترده
بــود .مقامــات فرانســوی امیدوارنــد بــا کشــف
روشهــای ســریع بــرای تشــخیص مبتالیــان
بــه ویــروس کرونــا ،رونــد شــیوع ویــروس در
کشــور را کنــد کننــد.

