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 حمیدرضا فرشچی

امروزه حتی با داشتن یک برنامه غذایی کامل و صحیح 
فقط درصدی از نیازهای تغذیه ای روزانه تأمین می شود 
سخت،  رژیم های  همچون  شرایطی  در  طرفی  از  و 
کم اشتهایی، اصالح نیازهای تغذیه ای، مصرف مولتی 

ویتامین ها ضرورت پیدا می کند.

ضرورت مصرف مولتی ویتامین
یک برنامه غذایی صحیح بیشتر نیاز تغذیه ای فرد 
را از بهترین منابع تأمین می کند. اما برای اطمینان از 
دریافت کافی ویتامین ها و امالح بسیاری از افراد مولتی 
ویتامین مصرف می کنند. البته باید توجه داشت که مولتی 
ویتامین ها هرگز جایگزین گروه های غذایی نیستند و 
نباید به دلیل استفاده از آن ها مصرف مواد غذایی تازه 
را از برنامه غذایی خود حذف کرد بلکه مکمل ها فقط 
امالح  و  ویتامین  دریافت  لحاظ  از  را  غذایی  برنامه 

غنی تر می کنند.
مصرف مکمل نه تنها موجب تأمین نیازهای تغذیه ای 
تأمین نشده از غذاها می شود بلکه در بسیاری موارد موجب 
پیشگیری یا کاهش عوارض یک بیماری می شود. برای 
مثال مصرف فولیک اسید در کم خونی و یا قرص های 
کلسیم + ویتامین D در پیشگیری یا کاهش عوارض 

استئوپروز )پوکی استخوان(.
از آنجا که عوارض دریافت ناکافی ویتامین و امالح 
بسیار بیشتر از عوارض مصرف بیش از حد نیاز آن هاست 
می توان به این نتیجه رسید که مصرف مکمل ها کار 

عاقالنه ای است.
 

چند نکته کاربردی
 برچسب روی بسته بندی را به دقت بخوانید. 
برچسب روی مولتی ویتامین ها، نوع مولتی ویتامین و 
میزان هر یک از ویتامین ها را در هر بسته نشان می دهد.
 ویتامین و امالح ضروری را تهیه کنید. مولتی 
 C ،B ،A ،E D ویتامین ها معموالً شامل ویتامین های
K، و امالحی مانند پتاسیم، منیزیم، کلسیم، روی، آهن، 

ید، منگنز، بتاکاروتن هستند.
 به خاطر داشته باشید که مصرف هرگونه مکملی 
باید حتماً تحت نظر پزشک باشد و از مصرف خودسرانه  

آن ها بپرهیزید.

 به درصد ریزمغذی ها توجه کنید. مولتی ویتامینی 
اکثر  روزانه  مقدار  صددرصد  که  می شود  توصیه 

ریزمغذی ها را تأمین کند.
کنید.  انتخاب  را  خود  مناسب  مولتی ویتامین   
مکمل ها برای گروه سنی و جنسیت به طور متفاوت 
تهیه می شوند. مولتی ویتامینی را تهیه کنید که مناسب 

سن و جنسیت شماست.
 به مقدار مصرف دقت کنید. همان طور که از 
نام مکمل پیداست به منظور تکمیل نیازهای تغذیه ای 
است و مصرف بیش از حد آن ها سمی و مشکل زاست. 

پس، از مصرف بیش از حد آن ها بپرهیزید.

مولتی ویتامین مناسب سن و جنس
در دوران مختلف زندگی و با توجه به جنسیت، 
متفاوت  بدن  نیاز  مورد  ریزمغذی های  میزان  و  نوع 
که  مکملی  کنید  توجه  باید  دلیل  به همین  می باشد. 
انتخاب می کنید تمام نیازهای شما را در گروه جنسی 

و سنی تان تأمین سازد.

مولتی ویتامین مخصوص زنان
بارداری  در سن  زنان  برای  ویتامین ها  مولتی  این 
تهیه شده و دربردارنده مواد مغذی در میزان مورد نیاز 
آن ها در سن 18 تا 50 سال است. این مکمل ها حاوی 
آهن و فولیک اسید بیشتری هستند تا نیاز زنان را در 
از نقص  بارداری  تأمین کرده و در صورت  بارداری 

جنین پیشگیری کند.

مولتی ویتامین مخصوص مردان
برخی  از  بیشتری  میزان  دربردارنده  مکمل ها  این 
ویتامین ها و امالح هستند و اغلب حاوی آهن نیستند 

چرا که نیاز مردان به آهن نسبت به زنان کمتر است.

مولتی ویتامین مخصوص میانساالن
 50 باالی  مردان  و  زنان  به  ویتامین ها  مولتی  این 
سال توصیه می شود. در این سن میزان جذب برخی از 
ریز مغذی ها مانند کلسیم، ویتامین B6 و B12 کاهش 

می یابد و از طرفی نیاز به ویتامین D بیشتر می شود.

نگهداری مولتی ویتامین ها
مدت زمان نگهداری مکمل ها محدود است و هرچه 
شرایط نگهداری آن ها مناسب نباشد مدت زمان ماندگاری 
آن ها کاهش می یابد. به تاریخ انقضای ثبت شده بر روی 
بسته بندی دقت کنید. مکمل را در جای خشک و خنک 
و دور از گرما و رطوبت نگه دارید. دور از دسترس 

کودکان قرار دهید.

شکل مولتی ویتامین
بیشتر مکمل ها به صورت کپسول هستند اما به شکل 
قرص و پودر و مایع هم موجود می باشند. تفاوت اشکال 
مختلف مکمل ها در سرعت جذبشان در بدن می باشد. 
برای مثال مکمل مایع سریع تر از قرص و کپسول جذب 

می شود چرا که پوشش قرص مانع از جذب می شود.
در نهایت به خاطر داشته باشید که مصرف هرگونه 
مکملی باید حتماً تحت نظر پزشک باشد و از مصرف 

خودسرانه  آن ها بپرهیزید.
 Reuters

شبکیه الیه ای نازک از سلول   های حساس به نور است که قسمت 
خلفی کره چشم را مفروش کرده است. وقتی شعاع  های نور وارد 
عصبی  پیام  های  به  تبدیل  را  نورها  این  شبکیه  می   شوند،  چشم 
می  کند که از طریق عصب بینایی به مغز فرستاده می  شوند و در مغز 
تصاویر بازسازی و شناسایی می  شوند. ماکوال ناحیه کوچکی از مرکز 
شبکیه است که اجازه بینایی دقیق و واضح را می  دهد. با افزایش 
سن، ضربه به چشم یا سایر موارد )مثل نزدیک بینی(، یک سوراخ 
ممکن است در ماکوال ایجاد شودیا ممکن است ناحیه دیگری از 
شبکیه دچار پارگی شود که باعث می  شود شبکیه از محل طبیعی 
خود جدا شود. جداشدگی شبکیه مشکلی بسیار جدی است که 
باعث از دست رفتن شدید بینایی می  شود. ترمیم پارگی شبکیه 
یا سوراخ شدگی ماکوال هر دو ممکن است نیازمند خوابیدن به 

صورت، پس از عمل باشند.
جداشدگی شبکیه یا سوراخ ماکوال چگونه درمان می  شوند؟
ماده ژله مانندی که داخل حفره چشم را پر کرده زجاجیه نام دارد. 
برای ترمیم پارگی شبکیه یا سوراخ ماکوال عمل جراحی ویترکتومی 
انجام می  شود که طی آن ژله زجاجیه از چشم خارج می  شود و 
به جای آن حباب گاز یا روغن سیلیکون داخل چشم تزریق می  شود. 
حباب گاز یا روغن روی شبکیه فشار وارد می  کنند و باعث می  شوند 
شبکیه در محل خود بچسبد. الزم است به مدت چند هفته رو به 
صورت خود بخوابید تا حباب گاز یا روغن سیلیکون بتوانند در 
محل مناسبی از چشم قرار گرفته، فشار الزمه را روی شبکیه وارد 
کنند. در صورتی که حباب گاز استفاده شده باشد پس از مدتی 
جذب بدن شده و مایع طبیعی داخل چشمی جایگزین آن می  شود. 
روغن سیلیکون خود به خود جذب نمی  شود و چند ماه بعد باید 
طی عمل جراحی دیگری از چشم خارج شود. در مورد مدت زمان 

الزم برای خوابیدن به صورت از چشم پزشک خود سوال کنید.
چرا به صورت خوابیدن مهم است؟

هنگامی که گاز یا روغن سیلیکون داخل چشم قرار می  گیرند، 
قرار  آن  باالی  در  هستند  سبک  تر  چشمی  داخل  مایع  از  چون 
می  گیرند. چون شبکیه در پشت چشم قرار گرفته، صورت شما 
باید به سمت زمین باشد تا حباب به سمت پشت چشم رفته و 
در محل مورد نظر فشار وارد کند. اگر این حالت درست رعایت 
نشود ممکن است جراحی موفقیت آمیز نباشد. خوابیدن در جهت 
اشتباه ممکن است به سایر نواحی چشم فشار وارد کند که می  تواند 

موجب بروز عوارضی مثل آب مروارید یا آب سیاه شود.
باشد  زمین  به سمت  رو  باید صورت  رفتن  راه  موقع  حتی 
مگر اینکه چشم پزشک شما نظر دیگری داشته باشد. قرار گرفتن 
صورت به سمت زمین شامل تمام موارد مثل ایستادن، خوردن، 
راه رفتن، نشستن یا دراز کشیدن است. هنگام راه رفتن بهتر است 
یک نفر به شما کمک کند تا احتمال بروز آسیب به حداقل برسد.
هنگام نشستن، سعی کنید صورت خود را روی یک میز که 
جلوی شما قرار گرفته بگذارید تا خستگی گردن و پشت به حداقل 
برسد. دست های خود را روی میز بگذارید و سر خود را روی 

دست ها قرار دهید.
هنگام دراز کشیدن، باید صورت شما رو به زمین باشد و از 

تماس مستقیم چشم عمل شده با بالش اجتناب کنید.
در مورد نحوه دقیق خوابیدن و میزان فعالیت مجاز پس از عمل 
از چشم پزشک خود سوال کنید. توجه کنید که این موارد در مورد 
جراحی  هایی است که در آنها از گاز یا روغن سیلیکون استفاده 
شده است. اگر پارگی شبکیه شما در نواحی خاصی از شبکیه باشد 
ممکن است چشم پزشک روش های دیگری را مثل خوابیدن به 
پهلوها به شما توصیه کند. همینطور اگر در عمل جراحی از نوع 
خاصی از روغن سیلیکون به نام سیلیکون سنگین استفاده شده 
باشد نحوه خوابیدن شما کامال متفاوت خواهد بود. در این مورد 

دستورات الزم را از چشم پزشک خود بخواهید. 
 vision, Feburary 2017

نکاتی در مورد خوابیدن به 
صورت پس از جراحی شبکیه

بسیاری از افراد خواب راحتی ندارند و از اختالل در خواب 
رنج می برند. این افراد معموالً درچار خستگی مفرط و 
ترس هستند و نمی توانند ذهن خود را به گونه ای شایسته 

به روی موضوعی مشخص متمرکز کنند.
تحقیقی که به تازگی متخصصان آلمانی در دانشگاه 
یولیش در ایالت نوردراین وستفالن پیرامون کم خوابی و 
بی خوابی انجام داده اند، با نتایج جالبی همراه بوده است.
افرادی که در این تحقیق شرکت داشته اند به مدت 
52 ساعت از خواب محروم شدند تا شرایط الزم برای 

آزمایش های مشخص فراهم شود.
در این بازه 52 ساعته شرکت کنندگان باید فعالیت های 
فکری متفاوتی را انجام می دادند. برای مثال، کلمات و 
مفاهیمی را حفظ کنند یا اینکه به سواالت ریاضی پاسخ دهند.
می شوند  متوجه  آزمایش  روند  در  متخصصان 
شرکت کنندگان بازدهی متفاوت از خود ارائه می دهند. 
در حالی که بی خوابی گروهی را به لحاظ ذهنی کاماًل 
فلج کرده و در مقابل پرسش ها حتی چند ثانیه ای مات و 
مبهوت می ماندند، گروه دیگر کامال با توانایی های معمول 

خود قادر به پاسخگویی به پرسش ها بود.
پژوهشگران آلمانی به این نتیجه رسیده اند که برخی افراد با 
کم خوابی وبی خوابی راحت تر کنار می آیند. پس از 52 ساعت 
بی خوابی فعالیت های مغزی و عصبی شرکت کنندگان با 
دستگاه توموگرافی ویژ ه ای اندازه گیری شد و سپس این 

افراد اجازه یافتند که 14 ساعت بخوابند.
با این اندازه گیری کارشناسان می خواستند که تغییرات 

ملکولی در مغز را مشخص کنند.
کارشناسان در این اندازه گیری متوجه شدند که شمار 

آدنوزین ها  است.  یافته  افزایش  آدنوزین  پذیرند ه های 
وظیفه حمل  سلو ل ها  در  که  هستند  فسفری  ترکیباتی 

انرژی را بر عهده دارند.
پذیرنده ها )Receptor( در جداره ی سلول قرار دارند 
و سیگنال هایی را به آدنوزین ها در دورن سلول می رسانند. 
پس از ارسال این سیگنال ها انسان نیاز به خواب پیدا می کند.
پزشکان و متخصصان پیش از این آزمایش نیز حدس 
می زدند که آدنوزین ها به تنهایی دلیل خستگی افراد نیستند، 
حال پس از این آزمایش برای پژوهشگران اثبات شده که 
افزایش کارکرد پذیرنده ها نیز در این میان نقش مهمی 
بازی کرده و پس از بروز خستگی، بدن را به خواب 

فرامی خواند. پذیرنده ها شبیه ماده کافئین بر خواب تاثیر 
مثبت و منفی می گذارند. به همین دلیل افزایش شمار 
پذیرنده ها در برخی افراد آنها را سریعاً خسته کرده و 
بی خوایی یا کم خوابی تاثیری منفی بر بازدهی آنها دارد.

کشف پژوهشگران آلمانی می تواند راهی برای درمان 
افرادی باشد که دچار افسردگی روحی هستند. وضعیت 
روحی افراد ربطی مستقیم به تعادل آدنوزین و پذیرند ه های 
آن در سلول ها  دارد. با تنظیم این دو فاکتور )به کمک 
افسردگی  به  مبتال  بیماران  به  می توان  معین(  داروهای 

یاری رساند.
  DW, March 2017

بی خوابی چه تاثیری بر مغز در بیداری دارد؟

محققان در حال توسعه روشی برای تشخیص سرطان پروستات برمبنای بوی ادرار 
هستند که عقیده دارند وقتی کامل شود می تواند پزشکان را از انجام نمونه برداری 
بافتی برای تشخیص این بیماری بی نیاز کند. آنها می گویند بررسی های شان نشان 
داده که 90 درصد ادرار افراد مبتال به سرطان پروستات حاوی مواد فراری است 
که در ادرار افراد سالم وجود ندارد و این می تواند مبنای تشخیص این بیماری 

بر اساس بو کشیدن باشد.
سرطان پروستات از جمله شایع ترین سرطان ها است و تخمین زده می شود از 
هر ده مرد برای یکی در طول عمرش تشخیص سرطان پروستات داده می شود. 
پروستات غده ای است که در پشت مثانه قرار گرفته و وظیفه آن تولید مایعی 
است که اسپرم های تولید شده را در بیضه در خود نگهداری می کند. ادرار از 

هرچه  می کند.  عبور  پروستات  وسط  از  مجرایی  طریق 
تشخیص سرطان پروستات زودتر و در مراحل ابتدایی تر 

داده شود درمان آن موفقیت آمیزتر خواهد بود.
کرده  معاینه  را  بیمار  عالئم  بعضی  دیدن  با  پزشک 
و تست خونی به عمل می آورد و اگر شک به سرطان 
پروستات باال بود اقدام به نمونه برداری از بافت پروستات 
می کند. این کار قطعا پرهزینه، ناراحت کننده و با عوارض 
سگ ها  که  داده  نشان  قبلی  مشاهدات  است.  احتمالی 
می توانند با بو کردن ادرار تشخیص سرطان پروستات 
را با 98 درصد موفقیت به انجام برسانند. حاال محققان 
می گویند ماده ای را که موجب این تغییر بو در ادرار این 

افراد می شود پیدا کرده اند.

محققان دانشگاه ایندیانا در امریکا قبال سنسورهایی را ابداع 
کرده بودند که می تواند با بو کردن نفس انسان پایین بودن قند 
او را تشخیص بدهد. آنها حاال با مطالعه ادرار یکصد مرد که 
با احتمال وجود سرطان پروستات نمونه برداری شده و انجام 
 gas chromatography-mass نوعی از اسپکترومتری به نام
spectrometry موفق به یافتن موادی در ادرار 90 درصد از 

مبتالیان به این سرطان شدند.
آنها می گویند اگر بررسی شان در تحقیقات گسترده تری که 
انجام خواهند داد تایید شود می توانند با تهیه سنسور بویایی که 
این مواد را حس کند نیاز به انجام بیوپسی و نمونه برداری را 

برای تشخیص سرطان پروستات در بسیاری از افراد مرتفع کنند.
 Medscape, April 2017

تشخیص سرطان پروستات با بوی ادرار

نکاتی که در تهیه مولتی ویتامین باید به آن ها توجه کرد 

محققین به تازگی اولین نتایج را در درمان 
بیماری کم خونی داسی شکل یا سیکل سل 
آنمی با کمک مهندسی ژنتیک گزارش دادند. 
این نتایج از فقط یک بیمار که نوجوانی 
فرانسوی است گزارش شده که بعد از 
گذشت 15 ماه از شروع درمان عالئم بیماری 
وی از بین رفته و دارویی مصرف نمی کند.
بیماری  نوعی  داسی شکل  کم خونی 
وراثتی است که بیشتر در کشورهای حوزه 
مدیترانه و افریقا و امریکای جنوبی دیده 
می شود. در این بیماری بر اثر تغییر در ژن 
تولید کننده هموگلوبین شکل گلبول های 
قرمز تغییر کرده و به شکل هالل درمی آیند. 
این گلبول های قرمز هاللی شکل به یکدیگر 
و به جدار مویرگ ها چسبیده و با انسداد 
مسیر خون موجب بروز عالئم بیماری مانند 
درد اندام، خستگی و تنگی نفس می شوند.
این پسر جوان سال ها از درد شدید 
بدن و دیگر مشکالت کم خونی داسی شکل 
مانند عوارض ریوی و استخوانی و طحال 
رنج می برده است. محققان فرانسوی ابتدا 
تعدادی از سلول های بنیادی بیمار را از 
مغز استخوان وی خارج کردند. سپس از 
داروهای شیمی درمانی استفاده کردند تا 
تمامی سلول های خون ساز مغز استخوان 
بیمار را از بین ببرند. در مرحله بعدی با کمک 
نوعی ویروس ژن مربوط به هموگلوبین 
سالم را وارد سلول های بنیادی بدست آمده 
از بیمار کرده و این سلول ها را مجددا به 
در  این سلول ها  وارد کردند.  بیمار  بدن 
بدن بیمار به تدریج تکثیر یافته و شروع 
به ساختن گلبول های قرمز با هموگلوبین 

سالم کردند.
البته محققین می گویند این کار فقط 
در یک بیمار انجام شده و 15 ماه زمان 
کوتاهی برای ارزیابی تاثیر واقعی این روش 

درمان است. 
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