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 متاسفانه کم تحرکی، مصرف بیش از پیش 
غذاهای پر کالری و چرب عموماً ناسالم و 
اشتباه تغذیه ای، میزان  الگوهای  همچنین 
شیوع چاقی را با رشد چشمگیری مواجه 
کرده است، به گونه ای که هم اکنون به علت 
این الگوهای نادرست غذایی بالغ بر 30 
درصد افراد به کبد چرب مبتال هستند که در 
بسیاری از موارد از عارضه خودشان اطالعی 

ندارند.

عوامل ابتال به کبد چرب
جالب است بدانید عواملی چون کاهش 
ناگهانی وزن، سوءتغذیه و تغذیه وریدی 
ممکن است باعث تغییر متابولیسم بدن و 
ابتال به این بیماری شوند. حتی انجام بعضی 
جراحی های شکم ازجمله برداشتن کیسه 
معده، جراحی  یا  روده  از  قسمتی  صفرا، 
داروهای  بعضی  مصرف  و  لوزالمعده 

خاص ازجمله هورمون استروژن و کورتون ها نیز از علل 
زمینه ساز کبد چرب محسوب می شود.

کبد چرب غیر الکلی
همانگونه که از نام آن پیدا است چربی های کبدی 
توسط مصرف الکل تشدید شده و سبب بروز بیماری های 
مختلف میگردنند. اما در مورد دوم دلیل بروز بیماری کبد 
چرب موارد دیگری همچون رژیم غذایی نامناسب، 
مصرف داروهای شیمیایی و کمبود فعالیت بدنی می باشد.

پرهیزهای افراد مبتال به کبد چرب:
  استرس

  آب بین غذا
  آب یخ

  روغن های مایع و جامد کارخانه ای
  فست فودها )سوسیس، کالباس و...(

  گوشت گاو و گوساله
  مواد غذایی کارخانه ای، خوراکی هایی مانند چیپس 

و پفک و...
  اسانس های شیمیایی

  قند و شکر
  خوراکی های کافئین دار

  چربی های ترانس باال مانند: جگر، ته دیگ، خامه، 
سرشیر، کله پاچه و ...

  تخم مرغ مگر با مصلحش که پیاز است مصرف شود. )با 
پیاز هم در هفته بیش از دو بار میل نشود(

درمان کبد چرب به طور قطعی درمان می شود؟
درحال حاضر درمان خاصی برای کبدچرب وجود 
ندارد. برای درمان کبد چرب می بایست سایر مشکالت از 
جمله دیابت و یا کلسترول درمان گردد. درمان های معمول 

این بیماری شامل موارد زیر است:
  ترک مصرف الکل
  مدیریت کلسترول

  کاهش وزن
  کنترل قندخون

برای دریافت دارو و توصیه در مورد کنترل و مدیریت 
کبد چرب  به  منجر  که  مشکالت  و  بیماری ها  سایر 

می شوند، باید به پزشک مراجعه نمود
کبد چرب در واقع یکی از تظاهرات سندروم متابولیک 
است و در افراد چاق یا دیابتی زیاد دیده می شود. درمان 
دارویی برای کبد چرب وجود ندارد ولی تغییر در روش 
زندگی مثل عوض کردن رژیم غذایی یا ورزش کردن و 

کاهش وزن می تواند به بهبود آن کمک کند.

درمان کبد چرب با بادام زمینی
8۵ درصد چربی موجود در بادام زمینی، چربی غیر 
اشباع )خوب( است که ۵0 درصد آن چربی های غیراشباع 
مونو و 3۵ درصد چربی های غیراشباع پلی است. این 
چربی ها کلسترول خون را پائین می آورند و از این طریق، 

عالوه بر سالمت قلب برای درمان کبد چرب مؤثرند.

درمان کبد چرب با کنگر فرنگی
کنگرفرنگی یک گیاه بومی مناطق مدیترانه ای، اروپایی 

و آفریقایی است. این گیاه مصرف غذایی دارد 
و در طب سنتی دارای سابقه طوالنی در درمان 
اختالالت کبدی و صفراست. تحقیقات نشان 
داده عصاره برگ گیاه دارای اثر آنتی اکسیدانی 

و محرک سلول های کبدی است.

درمان کبد چرب با زردچوبه
باتوجه به این که زرد چوبه یکی از بهترین 
منابع آنتی اکسیدانی است، به عنوان درمانی 
قوی برای از بین بزدن کبد چرب و همچنین 
پیشگیری از وقوع آن است. زردچوبه توان 
هضم چربی بدن را باال برده که از انباشته شدن 
آن در کبد جلوگیری می نماید. ربع یک قاشق 
چایخوری زردچوبه را به همراه 1-2 لیوان آب 
بجوشانید و روزانه مصرف کنید. می توانید 
2/1 قاشق چایخوری زردچوبه را با یک لیوان 
شیر گرم مخلوط کرده و روزانه بنوشید. همانند 
چای سبز، عصاره ی زرد چوبه نیز در قالب 
کپسول هایی در بازار به فروش می رسند که قبل از مصرف 

باید با پزشک خود مشورت کنید.

پیشگیری از ابتال به کبد چرب
توجه و رعایت نکات زیر به پیشگیری از ابتال به کبد 

چرب کمک می کند:
  انتخاب سبک زندگی سالم

  مصرف نکردن مشروبات الکلی
  پیگیری یک برنامه تدریجی و مستمر کاهش وزن در 

صورت لزوم
  به حداقل رساندن مصرف شکر، کاهش مصرف 

غذاهای سرخ کردنی
  رعایت رژیم غذایی متعادل سرشار از فیبر و دارای 

چربی های اشباع شده کمتر
  گنجاندن ورزش هایی مانند پیاده روی، شنا و نرمش های 

کششی در برنامه روزانه )حداقل چهار روز در هفته(
  علی احمدی

 WebMD

تـــازهها

یک مطالعه جدید نشان می دهد چاقی و سایر مشکالت سالمت 
احتمال بازگشت سرطان را بعد از برداشتن پروستات افزایش می دهد. 
دکتر آرش سمیعی سرپرست تیم تحقیق از دپارتمان اورولوژی 
پیتزبرگ پنسیلوانیا در این باره می گوید: »سرطان پروستات شایع ترین 
نوع سرطان در مردان است و در بالغ بر 30 درصد بیماران بعد از 

برداشتن پروستات، مجددا سرطان بازمی گردد.«
تیم تحقیق داده های 1100 بیمار مبتال به سرطان پروستات را بین 
سال های 2003 تا 2013 که پروستات شان برداشته شده بود، بررسی 

کردند. میانگین سنی افراد در زمان تشخیص بیماری 60 سال بود.
طبق بررسی ها، 3۴ درصد افراد چاق و 19 درصد مبتال به 
سندروم متابولیک بودند؛ سندروم متابولیک گروهی از فاکتورهای 
پرخطر است که موجب افزایش احتمال ابتال به بیماری قلبی، سکته 

و دیابت می شوند.
مشخصات سندروم متابولیک شامل قندخون باال، چاقی، میزان 

غیرعادی کلسترول یا تری گلیسیرید و فشارخون باال است.
بیماران این مطالعه به مدت میانگین ۴ سال تحت نظر بودند. به گفته 
محققان، سرطان پروستات در بیش از 32 درصد افراد چاق بازگشت 
درحالیکه تنها در 1۷ درصد افراد غیرچاق این سرطان مجددا عود کرد.
همچنین طبق نتایج این مطالعه، بیماران مبتال به سندروم متابولیک 
بیش از ۴ برابر افراد فاقد این سندروم در معرض ریسک باال بازگشت 

سرطان پروستات بودند.
سمیعی در ادامه تاکید می کند: »بیماران مبتال به سرطان پروستات که 
چاق بوده یا مبتال به سندروم متابولیک هستند و تحت جراحی برداشتن 
پروستات قرار گرفته اند، در معرض ریسک باال عود مجدد بیماری 

شان هستند، و باید بیشتر بر درمان های بعدی شان تمرکز نمایند.«
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چـاقـی عـامـل عـود مجـدد
 سرطـان پـروستـات 

کبدچربچیستوچگونهدرمانمیشود؟

کمردرد عارضه آزاردهنده ای است که نه تنها بر زندگی 
روزانه فرد تاثیر می گذارد بلکه فرآیند خواب را نیز دچار 

مشکل می کند.
موجب  می تواند  ناصحیح  حالت های  در  خوابیدن 
کمردرد یا تشدید آن شود. وضعیت بدن در هنگام خواب 
اگر صحیح نباشد می تواند علت نهفته بروز درد کمر باشد 
زیرا برخی از حاالت خوابیدن به گردن، کمر و باسن فشار 

غیرضروری را وارد می کند.
کارشناسان توصیه می کنند افراد هنگام خوابیدن انحنای 
طبیعی ستون فقرات را حفظ کنند و به همین دلیل الزم است 
سر، شانه ها و باسن در یک راستا قرار گیرند و کمر نیز در 
وضعیت درستی باشدد. بهترین حالت برای جلوگیری از 
وارد شدن فشار مضاعف بر کمر خوابیدن به پشت یا به 

اصطالح خودمان طاق باز است.
با این حال برخی افراد از خوابیدن در حالت طاق باز 
احساس راحتی ندارند و برخی از آنان در این حالت دچار 

خر و پف می شوند.
معموال افراد به شکل های مختلفی می خوابند و به همین 
دلیل کارشناسان چندین گزینه  را پیشنهاد می کنند تا هر فردی 
متناسب با نیاز خود یکی آنها را انتخاب کرده، خواب 

بهتری داشته باشد و همچنین دچار درد کمر نشود:
1- خوابیدن طاق باز )روی کمر( و قرار دادن بالش 

زیر زانوها
این شکل خوابیدن بهترین حالت برای حفظ سالمت 
کمر به حساب می آید. در این حالت وزن بدن به شکلی 

توزیع می شود که فشار را به حداقل می رساند و باعث می شود 
سر، گردن و ستون فقرات در یک راستا قرار گیرند. همچنین 
قرار دادن یک بالش کوچک زیر زانوها به حفظ شکل انحنای 

طبیعی ستون فقرات کمک می کند.
2- خوابیدن به پهلو و قرار دادن بالش بین زانوها

و  شده ترین  شناخته  شکل  این  به  خوابیدن  اگرچه 
راحت ترین حالت خوابیدن است اما باعث می شود ستون 
فقرات از حالت خود خارج شود و به قسمت پایین کمر فشار 
وارد می کند. هر چند می توان هنگام خوابیدن به پهلو بالش 

سفتی را بین زانوها قرار داد تا این مشکل رفع شود.
3- خوابیدن به شکل جنینی

برای مبتالیان به بیرون زدگی دیسک کمر خوابیدن به 
شکل جنین تسکین دهنده است زیرا خوابیدن به پهلو و خم 
کردن زانوها به سمت قفسه سینه، خمیدگی ستون فقرات 

را کم می کند.
۴- خوابیدن روی شکم و قرار دادن بالش نازک زیر شکم
خوابیدن روی شکم بدترین شکل به حساب می آید. هر 
چند در افرادی که با دیگر حالت های خوابیدن مشکل دارند 

قرار دادن یک بالش زیر شکم می تواند کمک کننده باشد.
۵- خوابیدن روی شکم و قرار دادن پیشانی روی بالش

از دالیل دیگری که باعث می شود خوابیدن روی شکم 
ضرر داشته باشد این است که در این حالت معموال سر به 
یک سمت می چرخد و در این حالت به ستون فقرات، گردن، 
شانه ها و کمر فشار مضاعفی وارد می شود. برای جلوگیری 
از این مشکل می توانید یک بالش کوچک یا حوله ای را زیر 
پیشانی قرار دهید تا هم از این فشارها کاسته شده و هم با ایجاد 

فضای کوچکی مقابل صورت دچار مشکل تنفسی نشوید.
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روش های صحیـح خوابیـدن برای کـاهـش کمـردرد
تولیـد بـافـت فعـال
 کلیـه انسـان درون 

یک ارگـانیـسم زنـده

خبــر

محققان دانشگاه منچستر برای اولین بار 
توانستند با موفقیت بافت کلیه انسان را درون 
یک ارگانیسم زنده تولید کنند. این بافت به 
خوبی کار می کند و قادر است ادرار تولید 
کند. در این تحقیقات بخش گلومرول کلیه 
با استفاده از سلول های بنیادی جنین انسان 
درون ظرف های پالستیکی و در مجاورت 
 nutrient به  موسوم  مغذی  ماده  یک 
broth کشت داده شد. درون این ظرف ها 
یک ماده ژل مانند ریخته شد که عملکردی 
شبیه بافت پیوند دهنده طبیعی دارد. سپس 
مقداری از این ماده به زیر پوست موش ها 
تزریق شد.  آزمایش این بافت پس از سه 
ماه نشان داد که در زیر پوست موش ها 
ساختارهای میکروسکوپی کلیه موسوم به 
نفرون تشکیل شده اند.  این بافت جدید 
دربرگیرنده بخش عمده اجزایی بود که 
همچنین  دارد.  وجود  انسان  نفرون  در 
مویرگ های انسان نیز درون بدن موش 
رشد کردند تا خون موردنیاز بافت کلیه 

را تأمین کنند. 
 ScienceDaily
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محققان دریافتند کودکان دچار سوءتغذیه در سال های پیش دبستانی 
بسیار در معرض ابتال به اختالل شنوایی در سنین باالتر قرار دارند. 

به گفته محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، ناشنوایی چهارمین 
عامل معلولیت در دنیا است و حدود 80 درصد افراد دچار این 
معلولیت در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد زندگی می کنند. 
در این مطالعه، محققان رابطه بین شنوایی بیش از 2200 فرد بزرگسال 
جوان را با وضعیت تغذیه شان در کودکی تا اوایل 16 سالگی بررسی 
کردند. نتایج تست های شنوایی نشان می دهد که افراد بزرگسال جوان 
که در دوره کودکی رشد نامناسبی داشتند حدود دو برابر بیشتر با عالئم 
ناشنوایی مواجه می شوند. رشد کم در دوره کودکی یک مشکل مزمن 
سوءتغذیه است که غالباً قبل از تولد شروع می شود؛ زمان قبل تولد 
زمانی حیاتی برای رشد عملکرد شنوایی است. کیت وست، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »تأخیر در رشد گوش داخلی ناشی از 
سوءتغذیه، بخصوص در دوره جنینی، در افزایش ریسک ناشنوایی 
نقش دارد.« شرکت کنندگانی که در کودکی بیش از اندازه الغر بودند 

هم دو برابر بیشتر در معرض ریسک باال ناشنوایی قرار داشتند.
سوءتغذیه حاد آسیب پذیری کودکان را در معرض انواع عفونت ها، 

گوش،  جمله  از 
می دهد.  افزایش 
مکرر  عفونت های 
می تواند  گوش 
ناشنوایی  به  منجر 

شود.
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سـوءتغـذیـه عـامـل بـروز
 نـاشنـوایی در کـودکـان
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