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خبرپزشكي

یک متخصص عفونی هشدار داد؛

باکتریهاییکهخطربیماریهایقلبیراکاهشمیدهند

دانش��مندان میگویند باکتریهای مفید دستگاه گوارش میتواند خطر
بیماریهای قلبی را کاهش دهد.
ب��ه گزارش پزش��کی باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل از اکس��پرس،
بیماریه��ای قلبی – عروقی یکی از اصلیترین دالیل مرگ و میر در جهان
اس��ت .برآورد میشود تنها در س��ال  ۳۲ ،۲۰۱۹درصد از موارد مرگ و میر
جهانی ،ناشی از ابتال به این بیماریها بوده است .حمله قلبی و سکته مغزی
 ۸۵درص��د از موارد مرگ ناش��ی از بیماریهای قلب��ی – عروقی را به خود
اختصاص داده است.
متاس��فانه س��ه چهارم از ش��مار افراد جان باخته به دلی��ل بیماریهای
قلبی – عروقی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رخ میدهد .از این رو،
توجه به این بیماریها بسیار ضروری است .حمله قلبی زمانی رخ میدهد که
خونرسانی به بافت قلب به طور ناگهانی به دلیل پالک خونی متوقف شود.
در ای��ن حالت حمله قلب��ی رخ میدهد و در صورتی ک��ه فرد به موقع
خدمات اضطراری پزش��کی را دریافت نکند ،م��رگ دائمی ماهیچه قلب رخ
داده و بیمار جان خود را از دست میدهد .عواملی همچون سطح کلسترول
و فشار خون باال از مهمترین مواردی هستند که میتواند خطر ابتال به حمله
قلبی را افزایش دهد.
ب��ا این حال ،دانش��مندان میگویند عوامل گوارش��ی نی��ز میتواند در
جلوگیری از بروز حمله قلبی موثر باش��د .دس��تگاه گوارش یک انسان سالم
دارای بی��ش از  ۱۰۰هزار میلیارد باکتری اس��ت که نقشهای متعددی در
حفظ سالمتی بدن ایفا میکند.
خوش��بختانه در س��الهای اخیر مردم توج��ه ویژهای ب��ه باکتریها و
میکروارگانیس��مهای مفید دس��تگاه گوارش دارند .با این حال ،باکتریهای
مفید تنها باعث بهبود کار دس��تگاه گوارش نمیشود .تحقیقات جدید ابعاد
دیگری از فواید باکتریهای روده را آشکار کرده است.
دانش��مندان میگوین��د ای��ن میکروارگانیس��مها باعث کاهش س��طح
کلسترول خون میشوند که همین امر به نوبه خود خطر حمله قلبی در فرد
را کاهش میدهد .همچنین محققان مشاهده کردند ارتباط مستقیمی میان
عدم توازن باکتریهای روده و بروز بیماریهای مختلف وجود دارد.
در حقیق��ت عدم توازن در باکتریهای مفید دس��تگاه گوارش میتواند
خطر بروز بیماریهای��ی همچون آرتروز ،چاقی ،افس��ردگی ،و بیماریهای
قلبی را افزایش دهد .مواد شیمیایی یا فرآیند مرتبط با فعالیتهای باکتریها
میتواند خطر نارسائی قلبی را افزایش داده و به حمله قلبی یا سکته مغزی
منجر شود.
محققان میگویند برای تقویت باکتریهای دس��تگاه گوارش میتوانید
از م��واد غذایی حاوی پروبیوتیک اس��تفاده کنید .پروبیوتیک میتواند باعث
کاهش فش��ار خون و سالمت قلب ش��ود .برخی انواع پروبیوتیک همچنین
میتوان��د باع��ث کاه��ش التهاب��ات بدن و به ط��ور مس��تقیم کاهش خطر
بیماریهای قلبی شود.
ماس��ت ،نان خمیرترش ( ،)Sourdoughبادام و روغن زیتون از جمله
مواد غذایی است که میتواند باعث تقویت باکتریهای مفید دستگاه گوارش
شده و به طور مستقیم خطر بیماریهای قلبی را کاهش دهد .در کنار رژیم
غذایی سالم ،تحرک کافی و ورزش کردن نیز از دیگر عوامل مهم در کاهش
خطر ابتال به بیماریهای قلبی – عروقی است.

تبعات شیوع همزمان آنفلوانزا و کرونا

رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم نسبت
به همزمانی آنفلوانزا و کرونا هش��دار داد و گفت :شیوع
وس��یع آنفلوانزای فصلی همزمان با هم��ه گیری کرونا
میتواند بیمارستان ها و کادر درمان را از پا درآورد.
به گزارش مهر ،ش��روین ش��کوهی با بی��ان اینکه
پیش از رس��یدن فصل س��رما باید آماده باشیم ،اظهار
کرد :تأمین واکسن آنفلوانزا خصوصاً برای کادر درمان و
گروههای پرخطر ضرورت دارد.
وی ضمن ابراز نگرانی از ش��یوع آنفلوانزای فصلی و
همزمانی آن با کرونا افزود :مقایسهای از وضعیت رعایت
پروتکلها در س��الی گذشت با پاییز و زمستان پیش رو
گواه این مهم اس��ت که احتمال ش��یوع آنفلوانزا امسال
بیشتر است.
ش��کوهی با اش��اره به این که آنفلوانزا یک عفونت
ویروس��ی ،مسری و شایع است تاکید کرد :این بیماری،
به خصوص ب��رای کادر درمان که در تماس مس��تقیم
با بیماران هس��تند ،س��المندان ،کودکان خردس��ال و
مبتالی��ان به بیماریه��ای مزمن و زمین��های میتواند
خطرناک باشد.
وی نس��بت به همزمانی آنفلوان��زا و کرونا در پاییز
و زمستان  ۱۴۰۰هش��دار داد و افزود :بی تردید شیوع
وس��یع آنفلوانزای فصلی همزمان با هم��ه گیری کرونا
میتواند بیمارستانها و کادر درمان را از پا درآورد.
عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی شهید

بهشتی ضمن انتقاد از کاهش درصد رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،توضیح داد :برای پیشگیری از ابتالی همزمان
ب��ه بیماریه��ای آنفلوان��زا و کووید  ،۱۹بای��د اقدامات
پیش��گیرانه انجام ش��ود ،مردم باید ماس��ک بزنند و از
حضور در اجتماعات و مکانهای شلوغ پرهیز کنند.
وی با تاکید بر اینکه اس��تفاده صحیح از ماس��ک،
عالوه بر این که مانع بروز بیماری کرونا میش��ود برای
پیشگیری از آنفلوانزا نیز مؤثر است خاطرنشان کرد :در
س��ال گذشته آمار مبتالیان به بیماری آنفلوانزا به دلیل
دریافت واکسن این بیماری و رعایت اقدامات پیشگیرانه
برای مقابله با بیماری کرونا ،کاهش قابل توجهی داشت
ولی در س��ال ج��اری با کاهش رعایت ش��یوه نامههای
بهداشتی نگرانی شیوع گس��ترده آنفلوانزای فصلی دور

از تصور نیست.
ای��ن متخص��ص عفونی ب��ا تاکید بر این که س��فر
کردن ،مهمانی و رس��توران رفتن ،حضور در اجتماعات
و ماس��ک نزدنها در وضعیت خطرناک کرونا و احتمال
بروز آنفلوانزا به ضرر خودمان و خانوادهمان است ،گفت:
متأسفانه کرونا بیماری بسیاری جدی است و این روزها
آنقدر خبر مرگ کرونایی به گوشمان میرسد که دیگر
نمیشود این ویروس را جدی نگرفت ،کرونا خطرناک و
اگر رعایت نکنیم بسیار کشنده خواهد بود.
ش��کوهی ،خطر افرادی که از اس��اس و بدون هیچ
منطق علمی با هرگونه واکس��ن مخالفند و معتقدند که
واکس��نها ب��دن را در مقابل بیم��اری ضعیف میکنند
را م��ورد توجه ق��رار داد و افزود :واکس��ینه ش��دن در
براب��ر بیماری خصوص��اً در پاندمی ها یک مس��ؤولیت
اجتماعی اس��ت ،ماهها اس��ت کش��ور ما با آمار باالیی
از م��رگ و میر ناش��ی از کرونا روبرو س��ت .باید به این
موضوع توجه داش��ته باش��یم با توجه به مشکالت اخیر
واکسنها با مش��قتهای زیادی در دسترس عموم قرار
میگی��رد بنابراین تنها راه��کار برای کاهش مرگ ومیر
هموطنانمان واکسیناسیون علیه بیماری است.
وی ضم��ن هش��دار نس��بت ب��ه خط��ر مخالفان
واکسیناس��یون برای س�لامت عمومی تاکید کرد :تنها
موضوعی که میتواند به کاهش بار بیماری کمک کند،
قطعاً و بدون تردید واکسیناسیون است.

محققان سوئدی می گویند؛

ارتباط «بیش فعالی» و «زوال عقل» در بین نسل ها

نتای��ج یک مطالعه بزرگ ارتباط بین اختالل بیش
فعالی و زوال عقل را در بین چندین نس��ل نشان داده
است.
به گ��زارش مهر به نقل از س��اینس دیل��ی ،نتایج
مطالعه محققان مؤسس��ه کارولینس��کا س��وئد نش��ان
میدهد که والدین و پدرب��زرگ و مادربزرگهای افراد
مبتال به اختالل بیش فعالی بیش از کس��انی که دارای
فرزندان و نوههای بدون این اختالل هستند در معرض
خطر زوال عقل قرار دارند.
«لی ژانگ» ،سرپرس��ت تیم تحقی��ق ،در این باره
میگوید« :یافته ها نشان میدهد که ارتباط ژنتیکی یا
محیطی مش��ترکی در رابطه بین اختالل بیش فعالی و
زوال عقل وجود دارد .در حال حاضر ما نیاز به مطالعات
بیشتری برای درک مکانیسمهای زمینهای داریم».

اخت�لال بی��ش فعال��ی ی��ک اخت�لال عصب��ی-
رش��دی اس��ت که با بی توجهی ،تکانش��گری و بیش
فعالی مش��خص میش��ود .طب��ق برآورده��ا ۳ ،درصد
از بزرگس��االن در سراس��ر جهان به این اختالل مبتال
هستند.
در ای��ن مطالعه بی��ش از دو میلی��ون نفر که بین
س��الهای  ۱۹۸۰تا  ۲۰۰۱در س��وئد متولد شده بودند
مورد بررس��ی قرار گرفتند .حدود  ۳.۲درصد آنها مبتال
به اختالل بیش فعالی بودند.
با استفاده از دادههای ثبت ملی ،محققان این افراد
را با بیش از پنج میلیون خویش��اوند بیولوژیکی شأن از
جمله والدین ،پدربزرگ و مادربزرگ و عموها و عمهها
مرتبط کردند و بررس��ی کردند که این اقوام تا چه حد
دچار زوال عقل شده اند.

محققان دریافتند والدین افرادی که مبتال به اختالل
بیش فعالی هس��تند  ۳۴درصد بیشتر از والدین افرادی
که بیش فعالی ندارند ،دچار زوال عقل میشوند.
خط��ر ابت�لاء ب��ه آلزایمر ،ش��ایعترین ن��وع زوال
عق��ل ،در والدی��ن افراد مبتال به اخت�لال بیش فعالی،
 ۵۵درصد بیش��تر بود .همچنین افراد مبتال به اختالل
بیش فعالی ،بیشتر احتمال دارد که والدین شأن با زوال
عقل زودرس مواجه شوند.
این ارتباط برای خویشاوندان درجه دوم افراد مبتال
به اختالل بی��ش فعالی ،یعنی پدربزرگ و مادربزرگ و
عموه��ا و عمهها کمتر بود .به عنوان مثال ،پدربزرگ و
مادربزرگه��ای افراد مبتال به این اختالل در مقایس��ه
با پدرب��زرگ و مادربزرگهای اف��راد فاقد این اختالل،
 ۱۰درصد بیشتر دچار زوال عقل میشوند.
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خبرهاازعالم علم

خواص شگفت انگیز جو دوسر که از آن غافل بودید!

یکی از مناس��بترین روشها برای الغری و کاهش وزن استفاده روزانه
از جو دوسر است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از العالم ،جو دوس��ر یکی از
غالت س��بوس دار است که به دلیل فواید زیادی که برای بدن دارد ،مشهور
شده است .آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر روزانه جو دوسر مصرف
کنید چه اتفاقی برای بدن شما میافتد؟
جو دوسر یکی از غالت کامل است که در صورت مصرف منظم میتواند
یک صبحانه ایده آل ،س��الم ،س��ریع و مغذی باش��د .در این گزارش مزایای
جو دوسر را به عنوان یک وعده غذایی روزانه به شما معرفی کنیم.
 -۱منبع انرژی
خوردن یک وعده جو دوس��ر برای صبحان��ه مقدار زیادی انرژی را برای
ش��ما در طول روز فراهم میکند و به ش��ما کمک میکند بدون خستگی به
انجام کارهای روزانه خود بپردازید.
این ناش��ی از محت��وای باالی فیب��ر غذایی ،یک��ی از کربوهیدراتهای
پیچیده اس��ت که به تنظیم سطح قند خون کمک میکند ،احساس سیری
را افزایش میدهد و برای مدت طوالنی انرژی بیشتری میبخشد .جو دو سر
حاوی مقدار زیادی ویتامین  Bاس��ت که ب��ه ارتقاء فرآیندهای تولید انرژی
در بدن کمک میکند.
 -۲کاهش خطر چاقی
یکی از فواید جو دوسر به عنوان وعده غذایی روزانه ،کاهش خطر چاقی
اس��ت .این به دلیل محتوای باالی فیبر غذایی اس��ت که به پر شدن معده و
افزایش احساس سیری کمک میکند.
 -۳پیشگیری از دیابت
جو دوسر از دیابت نوع  ۲جلوگیری میکند ،زیرا دارای شاخص گلیسمی
پایین (شاخص گلیسمی باال) است .وقتی شاخص گلیسمی غذا پایین است،
این بدان معناست که روند تخلیه معده کندتر میشود و بنابراین این امر بر
سطح قند خون تأثیر میگذارد و حساسیت به انسولین را بهبود میبخشد.
 -۴ارتقاء سالمت قلب
یک��ی از فوای��د جو دوس��ر ب��ه عنوان وع��ده غذای��ی روزان��ه ،افزایش
س�لامت قلب اس��ت .بس��یاری از مطالعات مصرف جو دوس��ر را با افزایش
س�لامت قل��ب ،به دلی��ل محتوای ب��االی فیب��ر غذای��ی و همچنین منبع
غن��ی ویتامینه��ا و م��واد معدنی مهم ب��رای تنظیم عملک��رد قلب مرتبط
دانسته اند.
 -۵تقویت سالمت پوست
جو دوسر یکی از غذاهای ایده آل برای ارتقاء و مراقبت از سالمت پوست
است .آکادمی پوست آمریکا ،جو دوسر را برای بیماریهای مختلف پوستی،
از جمله اگزما توصیه میکند.
 -۶ارزش غذایی عالی
جو دوس��ر منبع بس��یار زیادی از مواد مغذی مختلف م��ورد نیاز برای
س�لامت بدن مانند کربوهیدراتهای پیچیده ،پروتئینهای گیاهی و چربی
کمی؛ بس��یاری از مواد معدنی و ویتامینهای مهم مانند آهن ،مس ،فس��فر،
کلسیم و روی است.

مصرف لبنیات در پاندمی کرونا ،خوب یا بد؟

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به آثار
تغذیه مناس��ب در تقویت سیس��تم ایمنی بدن ،گفت:
نخس��تین آیتم برای تغذی��ه مناس��ب ،دریافت انرژی
مناس��ب است؛ در صورت دریافت انرژی پایینتر از حد
مج��از یعنی کمت��ر از  ۱۶۰۰ت��ا  ۱۷۰۰کالری در روز،
احتمال تضعیف سیستم ایمنی وجود دارد.
دکتر مجید محمدش��اهی با اش��اره به نقش تغذیه
در دوران کرونا اظهار کرد :سیس��تم ایمنی تحت تاثیر
تغذیه و رفتارهای روزمره قرار میگیرد اما این تغییرات،
سریع و حاد نیستند بنابراین برای تغییر سیستم ایمنی
به مدت زمان زیادی نیاز است.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :به منظور تغییر سیستم
ایمن��ی بدن با تغذیه ،باید یک س��ری اصول تغذیه در
درازمدت رعایت شوند .در سبک زندگی سه اصل کلی
شامل خواب مناس��ب ،ورزش و رعایت نکات تغذیهای
باید مد نظر قرار بگیرد.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی جندی
ش��اپور اه��واز ادامه داد :نخس��تین آیتم ب��رای تغذیه
مناسب ،دریافت انرژی مناسب است؛ در صورت دریافت
ان��رژی پایینتر از ح��د مجاز یعنی کمت��ر از  ۱۶۰۰تا
 ۱۷۰۰کالری در روز ،احتمال تضعیف سیس��تم ایمنی
وجود دارد.
وی افزود :مردم تصور نکنند هر چه غذای بیشتری
مصرف و کالری بیشتری دریافت کنند ،سیستم ایمنی
قویتری خواهند داش��ت بلکه چنی��ن کاری میتواند
موجب چاقی ش��ود و چاقی نیز سیستم ایمنی بدن را
ضعیف میکند.
محمدش��اهی بیان ک��رد :پس از دریاف��ت انرژی،
مرحله دریافت پروتئینها ق��رار دارد؛ در برنامه غذایی
باید انواع مختلف پروتئینها از منابع حیوانی و گیاهی
وجود داشته باشد.
وی در خص��وص چگونگ��ی اس��تفاده از چربیها،
عنوان کرد :اس��تفاده نکردن از روغن یا داش��تن رژیم

غذای��ی بدون روغ��ن ،میتواند نقش بدی بر سیس��تم
ایمنی داش��ته باشد .بسیاری از روغنها از جمله روغن
کنجد ،کلزا ،دانه آفتابگردان و سویا در تقویت سیستم
ایمنی نقش موثری دارند بنابراین بهتر است مخلوطی از
روغنها در برنامه غذایی گنجانده شود .البته روغنهای
حیوانی یا جامد میتوانند در دمای محیط برای سیستم
ایمنی مضر باشند و باید از برنامه غذایی حذف شوند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت :استفاده
از قندهای س��اده ،شیرینیها و آبمیوههای صنعتی نیز
میتواند آثار بدی بر سیستم ایمنی بدن داشته باشد و
باید از برنامه غذایی حذف ش��وند ام��ا باید نان ،برنج و
غالت به صورت کامل دریافت شود.
وی ادامه داد :مصرف متعادل انواع س��بزیجات نیز
موجب میشود تمام ویتامینها و مواد معدنی که روی
سیستم ایمنی نقش موثری دارند ،دریافت شود.
محمدش��اهی با بیان اینکه با دریاف��ت به اندازه و
کاف��ی لبنی��ات ،ویتامین  Dم��ورد نیاز ب��دن دریافت
میش��ود ،گفت :در ابتدای ش��یوع کرون��ا این فرضیه
مطرح ش��د که با توجه به اینکه کرونا ش��بیه آنفلوآنزا
اس��ت و قبال در فصلای سرد سال این بیماری وجود
داش��ت ،احتماال غذاهای طبع س��رد میتوانند موجب
بدتر شدن بیماری شوند اما با گذر زمان متوجه شدیم

که این بیم��اری در همه فصلها وج��ود دارد بنابراین
ای��ن فرضیه که مصرف لبنی��ات میتواند منجر به بدتر
ش��دن بیماریهایی ش��ود که در فصلهای سرد شیوع
پیدا میکنند ،رد شده است.
وی افزود :مصرف لبنیات در تقویت سیستم ایمنی
بس��یار نقش دارد و حذف آن میتواند عوارض جدی از
جمله پوکی اس��تخوان و نقص رش��د کودکان را در پی
داش��ته باش��د بنابراین باید انواع مختلفی از لبنیات در
برنامه غذایی گنجانده شود.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی جندی
شاپور اهواز با اشاره به چگونگی تغذیه مبتالیان به کرونا
گف��ت :پس از ابتال به کرونا ،بر اس��اس عوارض بیماری
تغذیه متفاوت اس��ت.در حال حاض��ر اغلب عوارض در
مبتالیان به کرونا گوارش��ی اس��ت بنابراین افرادی که
دچار اسهال میش��وند باید برای کاهش این عارضهف
مایعات مصرف کنند.
وی افزود :بسیاری از مبتالیان به کرونا برای تامین
مایعات از شربتها که قندهای مصنوعی دارند استفاده
میکنن��د و این کار عارضه اس��هال را بدتر و سیس��تم
ایمن��ی بدن را تضعیف میکند .در این ش��رایط باید از
س��وپ و آش استفاده شود تا عالوه بر دریافت مایعات،
انواع مواد معدن��ی ،پروتئینها و ویتامینها نیز مصرف
ش��ود .از طرفی نیز داغ بودن این مواد غذایی میتواند
مقداری سیستم تنفسی را بهبود ببخشد.
ای��ن متخصص تغذی��ه و رژیم درمان��ی بیان کرد:
توصیه میش��ود در س��وپ یا آش ،مقدار قابل توجهی
روغن گیاهی اس��تفاده شود؛ اس��تفاده از این روغنها
موجب بهبود کارکرد سیس��تم تنفس��ی میشود البته
نباید در مصرف روغن زیادهروی شود.
وی عن��وان کرد :با توجه ب��ه اینکه یکی از عوارض
ابتال به کرونا کم اش��تهایی است ،در این دوران باید به
تمایالت افراد توجه ش��ود اما نبای��د از غذاهای مضر و
فستفودها استفاده کرد.

مطالعات نشان می دهد؛

مصرف روزانه «آووکادو» در تعدیل چربی موثر است

بر اس��اس یک مطالعه جدید ،مصرف یک آووکادو
در روز می تواند به توزیع چربی شکم در زنان به شکل
الگوی سالم کمک کند.
به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی ،در مطالعه
محققان دانشگاه ایلینوی آمریکا ۱۰۵ ،بزرگسال مبتال
به اضافه وزن و چاقی در یک آزمایش تصادفی کنترل
ش��ده که ی��ک وعده غ��ذا در روز به م��دت  ۱۲هفته
دریافت میکردند ،شرکت کردند.
نتایج نش��ان داد زنان��ی ک��ه از آووکادو به عنوان
بخش��ی از وعده غذایی روزانه خود استفاده میکردند،
چربی عمیق شکمی شأن کاهش یافت.

«نیم��ان خان» سرپرس��ت تیم تحقی��ق ،در این
ب��اره میگوید :ما عالقه من��د بودیم که بدانیم خوردن
آووکادو با نحوه ذخیره چربی بدن در افراد چه میکند.
محل چربی در بدن نقش مهمی در سالمتی دارد.
وی در ادام��ه توضی��ح میدهد :در ناحیه ش��کم،
دو ن��وع چربی وج��ود دارد :چربی که درس��ت در زیر
پوس��ت تجمع مییاب��د و چرب��ی زیرجل��دی نامیده
میش��ود و چربی که در قس��مت عمیقتر شکم تجمع
مییابد که معروف به چربی احشایی است و اندامهای
داخلی را احاطه کرده اس��ت .افراد با نس��بت بیشتر از
چربی احش��ایی عمیقتر در معرض خطر بیشتر ابتالء

به دیابت هس��تند .بنابراین ما عالقه مند بودیم تعیین
کنی��م که آیا نس��بت چربی زیرجلدی به احش��ایی با
مصرف آووکادو تغییر میکند یا خیر.
ش��رکت کنندگان به دو گروه تقس��یم شدند .یک
گروه وعدههای غذایی ح��اوی آووکادوی تازه دریافت
کردن��د ،در حالی که گروه دیگر وع��ده غذایی با مواد
یکس��ان و کال��ری مش��ابه دریافت کردن��د که حاوی
آووکادو نبود.
در آغاز و پایان  ۱۲هفته ،محققان چربی ش��کمی
ش��رکت کنندگان و تلرانس گلوکز ،اندازه متابولیسم و
نشانگر دیابت را در آنها اندازه گیری کردند.
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