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گیاهخوار در برابر گوشت خوار، کدام رژیم برای بدن سالم تر است؟

اگر قبل از سر درد بوی خاصی احساس کنید ، مبتال به میگرن هستید

امکان حیات کبد خارج از بدن فراهم شد

آیا وعده ی غذایی دیرهنگام برای قلب مضر است؟

کبـد  زیـر  در  اندامـی  کیسـه صفـرا 
اسـت و تـا زمانـی کـه دچار مشـکل 
نشـده باشـد، ما حتی از وجـود آن خبر 
بی توجهـی  همیـن  اصـل  در  نداریـم. 
بـه ایـن عضـو باعـث بروز مشـکالت 
بـا  معمـوال  و  آن می شـود  در  جـدی 
درد  شـروع  و  مشـکالت  وخیم شـدن 
کیسـه صفـرا،  زندگی فرد بیمـار مختل 

می شـود.
صفـرای تولیدشـده در کبـد به کیسـه 
صفـرا منتقل می شـود. بعـد از اینکه ما 
غذای چـرب می خوریم، کیسـه صفرا، 
صفـرا را از طریق مجـاری صفراوی به 
ایـن  می ریـزد.  کوچـک  روده  داخـل 
اتفـاق نقـش بسـیار مهمـی در هضم و 

جـذب چربـی مواد غذایـی دارد.
علـت مشـخصی بـرای بـروز سـنگ 
کیسـه صفـرا وجـود نـدارد، امـا اگـر 
کلسـترول یـا بیلـی روبین موجـود در 
صفـرا از حـدی باالتـر بـرود باعـث 
ایجـاد سـنگ صفـرا می شـود. بعضـی 
وقت هـا هـم کامـل تخلیه نشـدن صفرا 
و غلیظ شـدن آن باعـث ایجـاد سـنگ 

می شـود.
زیـر  از  معمـوال  صفـرا  کیسـه  درد 
دنده هـا شـروع می شـود و گاهـی بـا 
تهـوع همراه اسـت. این عالیـم معموال 
سـنگ  کـه  می شـود  شـروع  زمانـی 
مجراهـای  از  یکـی  موقـت  به طـور 
صفـراوی را مسـدود کـرده باشـد. این 
انسـداد در بیشـتر موارد درد شکمی را 
به دنبـال دارد. ایـن دردهـا در طـرف 
راسـت شـکم تـا پهلوهـا و کتف هـا 
ادامـه پیدا می کنـد. ماهیت ایـن دردها 
مـزاج،  اجابـت  بـا  و  اسـت  دایمـی 
خـروج گاز یا اسـتفراغ بهتر نمی شـود. 
 از طرفـی، خـوردن غذاهـای چـرب و 

اسـیدی آن را تشـدید می کنـد.
عوامل بروز سنگ صفرا را بشناسید

محققـان اعتقـاد دارنـد اسـتروژن در 
تشـکیل سـنگ کیسـه صفرا نقش دارد. 
ایـن هورمـون جنسـی زنانـه می توانـد 
بـاال  صفـرا  در  را  کلسـترول  میـزان 
ببرد. بـارداری هـم باعث ساخته شـدن 
صفـرا  کیسـه  لجـن  نـام  بـه  چیـزی 
می شـود؛ مایعـی غلیـظ که بـدن قادر 
نیسـت بـه راحتـی آن را جـذب کنـد.

تحقیقـات نشـان می دهـد اگـر فردی 
در خانـواده شـما سـنگ کیسـه صفـرا 
داشـته باشـد، احتمـال ابتالی شـما نیز 
بـرای داشـتن آن بـاال مـی رود. نـژاد 
مکزیکـی   - آمریکایـی  و  آمریکایـی 
نسـبت به دیگر افـراد احتمال بیشـتری 
برای ابتال به سـنگ کیسـه صفـرا دارد. 
آریزونـا  ایالـت  در  شـهری  سـاکنان 
کیسـه  بیماری هـای  میـزان  باالتریـن 
محققـان  دارنـد.  جهـان  در  را  صفـرا 
اعتقـاد دارنـد ژن هـای خاصـی باعث 
بـاال رفتـن میـزان کلسـترول در صفرا 

می شـود.
اگـر اضافـه وزن داریـد، ممکن اسـت 
بـدن شـما کلسـترول بیشـتری بسـازد 
و معنـی آن ایـن اسـت کـه احتمـال 
داشـتن سـنگ کیسـه صفـرا در شـما 
اسـت  ممکـن  همچنیـن  باالسـت. 
شـما کیسـه صفرایـی بزرگ تـر از حد 
معمـول داشـته باشـید کـه آن طـور که 
بایـد و شـاید خـوب کار نمی کند. اگر 
مقدار اضافه وزن شـما در قسـمت شکم 
و کمـر بیشـتر از باسـن و ران باشـد، 
احتمال داشـتن سـنگ کیسـه صفـرا را 

در شـما  بـاال می بـرد.
بـارداری  از  جلوگیـری  قرص هـای   
و هورمون هـای جایگزیـن درمـان هـم 
احتمـال  اسـتروژن  داشـتن  دلیـل  بـه 
وجـود سـنگ های کیسـه صفـرا را باال 
می بـرد. مصـرف داروهـای مربـوط به 
کاهـش کلسـترول هـم ممکـن اسـت 
در  کلسـترول  میـزان  افزایـش  باعـث 

شـود. صفرا 
لبنیـات پرچـرب، گوشـت، غذاهـای 
گازدار،  نوشـیدنی های  سرخ شـده، 
غذاهـای اسـیدی مثـل مرکبـات، قهوه 
و سـس گوجه فرنگـی باعـث التهـاب 
می شـود.  صفـرا  کیسـه  تحریـک  و 
پزشـکان معتقدنـد مصـرف ایـن مـواد 
بـر کبـد و کیسـه صفـرا فشـار زیادی 
مـی آورد و باعـث ایجـاد درد و سـنگ  

می شـود. صفـرا 
سـوالی کـه از کودکی بـرای خیلی از 
مـا پیـش می آیـد ایـن اسـت کـه چرا 
بایـد حتمـا در رژیم روزانـه غذایی مان 

سـبزیجات وجود داشـته باشد؟
کمـک  مـا  بـه  سـوال  ایـن  جـواب 

می کنـد کـه با سـبزیجات آشـتی کنیم 
و  غنی تریـن  از  یکـی  کـه   را  آنهـا  و 
فیبـر،  ویتامین هـا،  منابـع  کامل  تریـن 
و  آنتی اکسـیدان  معدنـی،  امـالح 
بـه  هسـتند،   C و    A،B ویتامین هـای 
رژیـم غذایـی روزانـه خـود و خانواده 
اضافـه کنیـم. امـا سـوال اصلـی ایـن 
اسـت که مصرف چه میزان سـبزیجات 
کافـی اسـت؟ ما روزانـه باید بین سـه 
تـا پنـج واحد از انـواع گروه سـبزی ها 
را در غذای مـان بگنجانیـم. منظـور از 
واحـد، مقـداری معـادل یک لیـوان یا 
بشـقاب کوچـک سـبزی خـوردن یـا 
سـاالد، یـک گوجـه، یـک خیـار یـا 

هویـج متوسـط اسـت.
حاال ممکن اسـت این سـوال به وجود 
بیایـد که اصال ایـن مواد چـه فایده ای 
برای سـالمت و بهبود عملکـرد بدن ما 
دارنـد؟ یکـی از مهم تریـن تالش هـای 
هـر کـدام از مـا در حـوزه سـالمت، 
پیشـگیری از ابتـال بـه بیماری هایی مثل 
سـرطان و همچنیـن بیماری هـای قلبی 

و عروقی، تنفسـی و گوارشـی اسـت.
آنتی اکسـیدان موجـود در سـبزیجات 
با خاصیت ضدسـرطانی تـا حد زیادی 
می توانـد از ابتـالی مـا به سـرطان های 
دسـتگاه گـوارش مثـل روده و معـده 
جلوگیـری کنـد. همچنین فیبـر موجود 
در سـبزیجات، کار دسـتگاه گـوارش 
را بـرای هضـم و دفـع مـواد غذایـی 
تخلیـه  سـرعت  و  می کنـد  آسـان تر 
امـر  همیـن  می بـرد،  بـاال  را  روده هـا 
باعـث می شـود مواد سـرطان زا بـا فیبر 

ترکیـب  و از بـدن خـارج شـوند.
از طرف دیگر سـبزیجات چربی خیلی 
پایینـی دارنـد و اغلب فاقد کلسـترول 
کم چـرب،  غذایـی  رژیـم  هسـتند. 
بیماری هـای  بـه  مبتالشـدن  احتمـال 
قلبـی و عروقـی و سـرطان را کاهـش 
می دهـد، همین طـور مصـرف روزانـه 
کرفـس،  جعفـری،  مثـل  سـبزیجاتی 
سـیب زمینی  و  گنـدم  سـبوس  لوبیـا، 
پتاسـیم  تأمیـن  بـرای  خوبـی  منابـع 
پتاسـیم  هسـتند.  بـدن  نیـاز  مـورد 
مـاده ای معدنـی و برای عملکـرد قلب 
بسـیار مفیـد اسـت، در نتیجـه مصرف 
ایـن مـواد غذایـی بـه سـالمت قلـب 

. کمک می کنـد
کلـم  مثـل  رنـگ  سـبز  سـبزیجات 
بـر  خوبـی  اثـر  اسـفناج  و  بروکلـی 
سـالمت دسـتگاه گردش خـون دارند. 
مـواد  بهتریـن  هـم  کلم هـا  خانـواده 
غذایی بـرای بیمـاران قلبی هسـتند. به 
همیـن دلیل اسـت کـه مصـرف مرتب 
کلـم به ویـژه کلـم بنفش برای کسـانی 
کـه یـک بـار دچـار سـکته شـده اند، 

می شـود. توصیـه 
همان طـور کـه می شـود حـدس زد،  
سـبزیجات کالری پایینـی دارند، حجیم 
و سـیرکننده هسـتند و مصرف زیاد آنها 
باعـث افزایش وزن نمی شـود. از طرف 
میوه هـا،  از  بسـیاری  برعکـس  دیگـر 
سـبزیجات تازه قند خیلـی کمی دارند 
و قنـد خـون را بسـیار کمتـر از سـایر 
مـواد غذایی دیگر دچـار تغییر و تحول 
می کننـد، بنابرایـن مصرف سـبزیجات 
برای بیمـاران دیابتی و حتـی گنجاندن 
آن در رژیـم غذایی برای پیشـگیری از 

ایـن بیماری هـم نقش مهمـی دارد.
مثبـت  تأثیـرات  مهم تریـن  از  یکـی 
مصـرف مرتـب سـبزیجات تـازه روی 
کـه  اسـت  ایـن  مـا  بـدن  سـالمتی 
سـبزیجات سـدیم خیلـی کمـی دارند. 
بیش ازحـد  بـدن  اگـر  کـه  می دانیـم 
بـروز  باعـث  کنـد،  جـذب  سـدیم 
می شـود.  بـاال  خـون  فشـار  بیمـاری 
سـبزیجات تـازه نسـبت به سـبزی های 
کنسـروی  یـا  فریـزری  بسـته بندی 
مقـدار خیلـی کمتـری سـدیم دارنـد، 
 پـس می تـوان نتیجـه گرفـت مصـرف 
سـبزیجات تـازه بـه شـکل سـاالد و 
حتـی نیم پـز می توانـد از بـروز فشـار 

پیشـگیری کند. خـون 
بهتر اسـت تـا جـای ممکن سـبزی ها 
کـرد،  مصـرف  خـام  بـه صـورت  را 
پختـن سـبزی به مـدت طوالنـی باعث 
از بیـن رفتـن ویتامین هـای موجـود در 
آن می شـود. بهتر اسـت سـبزی خوردن 
تـره،  گشـنیز،  از  مجموعـه ای  یعنـی 
شـاهی،  ترخـان،   ریحـان،   پیازچـه،  
تربچـه، گوجه فرنگـی، پیـاز، گل کلـم، 
فلفـل  انـواع  شـلغم، تـرب، کاهـو و 
دلمـه ای رنگـی را بـه صـورت خـام 

بخوریـم.

همه چیز درباره غده ای باارزش
گوشـت یکـی از پرمصرف تریـن اقـالم خوراکـی در جهـان و 
البتـه در ایـران اسـت. گوشـت فوایـد بسـیاری دارد و منبع غنی 

هسـت. پروتئین  از 
گوشـت یکـی از پرمصرف تریـن اقـالم خوراکـی در جهـان و 
البتـه در ایـران اسـت. گوشـت فوایـد بسـیاری دارد و منبع غنی 
از پروتئیـن هسـت. جوانب مثبـت و منفی برای خوردن گوشـت 
وجـود دارد؛ امـا بـه طـور کل مصرف گوشـت برای بـدن الزم 
اسـت و زیـاده روی در خـوردن آن مشـکالت جـدی را در پـی 
خواهد داشـت؛ امـا به گفته پزشـکان باید دقت کرد که گوشـت 
مصرفـی چربـی اشـباع زیادی نداشـته باشـد. بـه ایـن دلیل که 
چربـی اشـباع در هـر مـاده پروتئینـی از گوشـت قرمـز گرفته تا 
انـواع لبنیـات می توانـد تاثیر مخـرب و در نهایت ابتـال به دیابت 

نـوع 2 را در پی داشـته باشـد.
البتـه بـرای بسـیاری ایـن سـوال وجـود دارد که گیاهخـوار در 

برابـر گوشـت خوار، کـدام رژیـم بـرای بدن سـالم تر اسـت؟
بـر سـر مصـرف یـا عـدم مصـرف گوشـت ابهامـات زیـادی 
وجـود دارد امـا بـا ایـن وجـود نمی تـوان از مـواد مغـذی آن 
غافل شـد گوشـت پروتئیـن باالیـی دارد و برای رشـد کودکان 
و بزرگسـاالن یـک مـاده ی مهـم و ضـروری بـه شـمار می آید. 
عـالوه بـر آن این منبع سرشـار از آهن اسـت و موجب اکسـیژن 
رسـانی بـه قلب و مغز می شـود. گوشـت قرمـز با کاهـش میزان 
کلسـترول بـد، سـالمت قلـب را تضمیـن می کنـد. یکـی دیگر 
از مـواد مفیـد موجـود در گوشـت قرمـز، ویتامین هـای گـروه 
B بـه ویـژه گـروه B12 اسـت. گوشـت گاو منبـع غنی فسـفر و 
کلسـیم اسـت و باعث تقویت اسـتخوان ها و جلوگیـری از پوکی 
اسـتخوان می شـود. در انتهـا از گوشـت گاو بایـد بـه عنوان یک 
منبـع مفیـد تامیـن انرژی نـام برد؛ اما سـوالی که مطرح می شـود 
آن اسـت کـه بـا وجود ایـن  مزایا چـرا عـده ای بـه گیاهخواری 

می آورنـد؟ روی 
 مصـرف زیاد گوشـت پیامدهای زیادی به عنـوان دارد. مضرات 
مصـرف بیـش از حـد گوشـت تنهـا سـالمت انسـان ها محدود 
نمی شـود. بلکـه به محیـط زیسـت نیز آسـیب زیـادی می زند و 
آلودگی هـای زیـادی بـه دنبال دارد. عـالوه بر آن گوشـت گاو و 
گوشـت گوسـاله دارای مقادیر زیادی چربی اشـباع شـده اسـت 
کـه می توانـد موجـب چاقی شـود، افزایش فشـار خـون و ابتال 
بـه بیماری نقـرس از دیگر عواقـب مصرف بیش از حد گوشـت 
قرمـز اسـت. اختالل در دسـتگاه گـوارش و افزایش فشـار خون 
از دیگـر مضـرات مصـرف گوشـت قرمز به شـمار می آیـد. این 
مـاده ی غذایـی خطـر ابتال بـه دیابـت را افزایش می دهـد و بدن 

انسـان را در برابـر دارو مقـاوم می کند.
باوجـود مزایـا و معایـب مصرف گوشـت بهتر اسـت از حذف 

کامـل یـا مصـرف بیـش از حـد آن پرهیز کـرد. یکـی از بهترین 
راه هـای کاهـش ضـرر گوشـت قرمـز اسـتفاده از گوشـت های 
ارگانیـک اسـت که از مقـدار کمتـری آنتی بیونیـک  در تولید دام 
اسـتفاده می شـود، به ویژه در خریـد گوشـت گاو ارگانیک بودن 
آن بایـد بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیـرد، بـه همین دلیـل یکی 
از بهتریـن روش هـای تهیـه این گوشـت بـه صـورت ارگانیک، 
خریـد اینترنتـی گوشـت گوسـاله و گاو بـه قیمـت روز از یـک 
فروشـگاه معتبـر اسـت. پرهیـز از گوشـت کبابـی و اسـتیک نیز 
می تواند سـالمت گوشـت را تضمیـن کند. کبابی کردن گوشـت 

باعـث می شـود ترکیب هـای آسـیب زا در آن افزایـش یابـد.
 فواید و مضرات گیاهخواری

حتمـا در زندگـی خـود بـا افـرادی مواجه شـدید که خـود را 
گیـاه خـوار یـا خـام گیاه خـوار )وگان( می نامنـد. رژیـم غذایی 
ایـن افـراد بـه ایـن شـکل اسـت کـه آن هـا تنهـا از گیاهـان و 
محصـوالت لبنـی طبیعـی مجـاز اسـتفاده می کننـد و غذاهایـی 
کـه منشـا حیوانـی دارند مثل گوشـت، تخم مـرغ، میگـو، لبنیات 
حیوانـی و ... اسـتفاده نمی کننـد. افـرادی که چنیـن رژیم غذایی 
را در زندگـی خـود انتخـاب می کننـد دالیـل متفاوتـی دارنـد. 
بـرای بسـیاری از افـراد انتخاب این نـوع رژیم غذایـی تنها برای 
ایـن اسـت کـه از رنـج و آزار حیوانـات کـم کننـد. بـه اعتقاد 
ایـن افـراد اسـتفاده از گوشـت حیوانات کار اشـتباهی اسـت و 
به محیط زیسـت آسـیب میزنـد. عـده ای تنها رژیـم گیاهخواری 
را سـالم می پندارنـد و آن را انتخـاب کرده انـد تا سـبک زندگی 
سـالم و لطیف تـری داشـته باشـند. عـده ای از گیاهخـواران هـم 
هسـتند کـه معتقدنـد این رژیـم غذایـی میـزان انتشـار گازهای 

گلخانـه ای را کـم می کند.
 میوه هـا، سـبزی ها، حبوبات و غـالت از مواد مـورد نیاز و مهم 
در برنامـه غذایـی همـه افراد اسـت که بایـد به آن دقـت زیادی 
شـود. چـرا کـه همیشـه مصـرف سـبزی ها، میوه ها و غـالت به 
ویژه غالت سـبوس دار مثل برنج باعث سـالمتی و شـادابی افراد 

می شـود. عـالوه بـر این مصـرف بهتریـن انـواع برنـج ایرانی از 
جمله برنج هاشـمی یـا برنج هـای خارجی، باعث تناسـب اندام، 
پاکسـازی کبـد، جلوگیـری از چاقـی و بیماری هـای قلبـی و 

بود. خواهـد  عروقی 
امـا یکـی از بحران هایی کـه این رژیـم در طوالنی مـدت برای 
افـراد ایجـاد می کنـد. کمبـود و فقـر مـواد مغذی ضـروری مثل 
آهـن، کبالـت، کرومیـوم، مـس، یـد، منگنـز، سـلنیوم، روی و 
مولیبـدن اسـت که بـدن تنهـا از مـواد غذایـی نشـات گرفته از 

حیوانـات به دسـت مـی آورد.
گیاه خوار باشیم یا گوشت خوار؟

بیش از دو میلیارد انسـان در کل دنیا با مشـکل تغذیه نادرسـت 
دسـت بـه گریبـان هسـتند. گوشـت خواران بـا ایـن تصـور که 
گوشـت بـرای تغذیـه بشـر حیاتی اسـت بـر موضع خـود تاکید 
دارنـد و از طرفـی بـرای گیاهخـواران حـذف گوشـت از رژیم 
غذایـی مهـم اسـت. در واقع همیشـه سـر ایـن موضـوع بحث و 

نقدهایـی بـوده اسـت کـه حق با کـدام گروه اسـت.
رژیـم گیاهخـواری بـه خودی خـود بـا برنامه ریـزی و زیر نظر 
پزشـک در زمـان کوتـاه مشـکلی نـدارد. چـون باعـث کاهـش 
وزن، پاییـن آمـدن اوره، کلسـترول و چربی خـون و از بین رفتن 
سـموم بـدن می شـود. این رژیـم به دلیل اسـتفاده نکـردن چربی 
و میـزان زیـاد فیبـر در تغذیه روزانـه در جلوگیری از سـرطان و 
یبوسـت کمک می کنـد؛ اما بسـیاری از پزشـکان و کارشناسـان 
تغذیـه بـر ایـن باورنـد کـه اگـر همـه انسـان ها بـه گیاه خواری 
روی بیاورنـد، مشـکالت جـدی و بزرگی بـرای میلیون ها نفر در 

سراسـر جهان بـه وجـود می آید.
بـه عقیـده بسـیاری از پزشـکان رژیـم غذایـی گیاهـی 6 تا 10 
درصـد از احتمـال مـرگ و میـر افـراد را کاهـش می دهـد. مـا 
مسـئله ی مهمـی کـه همچنان بـه قوت خـود باقی اسـت اهمیت 
مـواد مغذی اسـت کـه در فرآورده های حیوانی از جمله گوشـت 
وجـود دارد. پـس افـرادی که قصد دارنـد گیاهخوار شـوند باید 
ایـن توصیـه را جـدی بگیرند کـه حتمـا جایگزین مهمـی برای 

فرآورده هـای حیوانـی در رژیـم غذایی خود داشـته باشـند.
در آخـر بایـد این نکتـه را بـه افرادی کـه می خواهند سـالمت 
جسـم خـود را بیـش از پیـش جـدی بگیرنـد و بـه آن برسـند 
گفـت کـه بـدن انسـان یا بهتـر بگوییـم جسـم او بـه غذایی که 
می خـورد وابسـته اسـت و این غذا بـر روح و سـالمت روان هم 
تاثیـر مسـتقیم دارد. بـرای تامیـن انـرژی و حفـظ تـداوم حیات 
خـوردن تمـام گروه هـای غذایـی از ویتامیـن گرفته تـا پروتئین، 
کربوهیدرات هـا، چربی هـا، آب و امـالح مـورد نیاز اسـت. پس 
رژیـم غذایی سـالم آن رژیمی اسـت کـه نیازهای بـدن را تامین 

و اصـل اعتـدال در آن رعایت شـود.

افراد مبتال به میگرن قبل از بروز ســردرد دچار تغییراتی در خلق و 
خوی خود می شوند آنها تحریک پذیر و برانگیخته یا افسرده هستند و 

بو یا طعم های خاصی را احساس می کنند.
مبتالیان به میگرن سردردشــان به قدری شــدید و تپش دار است 
که  مجبور می شــوند برای کاهش آن  محل درد را به شدت فشار 
دهند هرچند این فشار تاثیری در برطرف شدن درد ندارد. آنها دچار 

خستگی و خمیازه های مکرر و یا تنش عضالنی می شوند.
دکتر کاوه کاشانی متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان دکتر علی 
شریعتی فسا روز شنبه اعالم کرد : اگر شخصی این نوع سر درد را 
به صورت مکرر و دوره ای تجربه  کند مبتال به میگرن است و  برای 

درمان آن می بایست حتما اقدام نمایند.
وی بیان کرد: هر سردرد جدیدی که به طور غیر معمول شدید است 
یا بیش از چند روز طول می کشد باید توسط پزشک مورد بررسی 

قرار گیرد.

 این پزشک نورولوژیســت گفت: این افراد باید الگوی تغییرات 
سردرد مانند محرک های جدید را با پزشک درمیان گذارند ، چنانچه 
سردرد با گیجی، تب، سفتی گردن همراه باشد می بایست سریع به 

مرکز فوریت های پزشکی مراجعه نمایند.
 متخصص مغز و اعصاب بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا اضافه 
کرد: استرس و هیجان های شدید، بی خوابی، پُر خوابی، گرسنگی، 
خســتگی، مصرف بعضی از غذاهای خاص مانند انواع پنیر، ادویه، 
بعضی غذاهای کنسرو شده، ترشی، آلودگی های زیست محیطی اعم 
از آلودگی هوا و گرد و غبار، برخی از بوها، تغییرات فشار هوا، ضربه 
به ســر و تغییرات هورمونی قاعدگی از عوامل تاثیرگذار در بروز و 

شدت میگرن هستند.
دکتر کاشانی اظهار داشــت: میگرن عمدتا از روی نشانه های آن 
تشخیص داده می شود اما پزشک ممکن است انجام اسکن مغزی را 
تجویز کند تا منشاء بیماری های دیگری که موجب سردرد می شوند 

مانند، تومور مغزی یا خونریزی مغزی را تشخیص دهد.
متخصص مغز و اعصاب بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا اضافه 
کرد:به طور معمول سردردهای میگرنی، یک طرف سر و نزدیک به 

شقیقه و چشم، ایجاد می شود .

به گزارش خبرنــگار حوزه  علم، فنــاوری و دانش بنیان گروه 
دانشگاه خبرگزاری آنا از انگجت، زنده نگه داشتن اندام های بدن 
برای پیوند کار بسیار دشــواری به شمار می رود. با فناوری های 
فعلی کبد انســان تنها برای 24 ســاعت زنده می ماند که معمواًل 
طی این فرایند آســیب می بیند یا دچار بیماری می شود و دیگر 
گزینه مناسبی برای پیوند محسوب نمی شود اما به زودی این امر 

تغییر می  کند.
یک مؤسســه تحقیقاتی به نام »لیور فور الیف« موفق به توسعه 
ماشــین پرفیوژن کبد شده است که می تواند کبد انسان را تا یک 
هفته ســالم و زنده نگه دارد، از آسیب  رسیدن به آن جلوگیری 

کند و حتی آسیب های قبلی را ترمیم کند. یک گروه تحقیقاتی از 
بیمارســتان دانشگاهی زوریخ، دانشگاه زوریخ و مؤسسه فناوری 
فدرال زوریخ در مقاله ای توضیح دادند که چگونه ماشین پرفیوژن 
کبد می تواند با تقلید از عملکردهای اصلی بدن، کبد را زنده نگه 
دارد. پرفیوژن در پزشکی به معنای وارد کردن یا رساندن مایع به 

داخل بافت است.
این ماشــین برای کنترل سطح گلوکز، انســولین و گلوکاگون 
)هورمونی که موجب افزایش قند خون می شــود( به کبد تزریق 
می کند؛ این فعالیت معمواًل برعهده پانکراس است. در این سیستم 
به جای کلیه ها نیز یک ابزار دیالیزی فراهم شــده تا ضایعات را 

دفع کند. همچنین یک اکسیژن ســاز نقش ریه ها را در این سیستم 
ایفا می کند. مواد مغذی از طریق تزریق به سیستم می رسد و کار 
روده هــا را انجام می دهد. یک پمپ نیــز وظیفه قلب را در این 

سیستم ایفا می کند.
این ماشــین کبد را به صورت مداوم حرکت می دهد و حرکات 
دیافراگم را برای کبد تقلید می کند. گروه تحقیقاتی ابتدا ماشــین 
پرفیوژن را با کبد خوک آزمایش کردند و سپس 10 کبد انسان را 
در چند بیمارستان اروپایی با این ماشین زنده نگه داشتند. بعد از 
گذشــت یک هفته 6 مورد از این 10 کبد سالم باقی مانده و تمام 

عملکردهای خود را حفظ کرده بودند.

طبق بیانیه ی جدید انجمن قلب آمریکا در ماه گذشته، وعده های 
غذایی دیرهنگام برای قلب مضر هســتند. ایــن جمله در اخبار 
منعکس شــد؛ اما بیانیه ی واقعی کمــی محتاطانه  بود: »مصرف 
کالری بیشــتری در آغاز روز می تواند خطــر بیماری های قبلی 
عروقی را کاهش دهد.« هرچند این ادعا بالفاصله با این جمالت 

تصحیح شد:
البته برای پی بردن به تأثیر زمان بندی وعده های غذایی و الگوها 
بر کاهش ریســک بیماری، نیاز به پژوهش های بیشتر و ردیابی 

سالمت بیماران قلبی، عروقی در بازه های طوالنی مدت است.
 به طور کلی تأثیر وعده های غذایی دیرهنگام بر ســالمت قلبی، 
هنوز هم ســؤالی بی پاسخ است. معموال اگر شام خود را ساعت 
6 بعد از ظهر بخورید و تا صبحانه چیزی نخورید، ممکن اســت 
نســبت به خود احساس رضایت داشته باشــید؛ اما تعداد کمی 
از افراد براســاس این برنامه رفتار می کننــد. اغلب خانوارهای 
آمریکایی، نزدیک به ســاعت 7 شام می خورند و اروپایی ها حتی 
دیرتر از این زمان شــام می خورند. نیمی از افراد بزرگسال، بین 
شام و زمان خواب، میان وعده های مختلفی را مصرف می کنند؛ اما 

سؤال اینجا است: آیا نیازی به تغییر الگوی غذایی وجود دارد؟

اولین نکته ی بیانیه ی انجمن قلب، عدم اســتفاده از پژوهش های 
جدید اســت. مؤلفان ایــن بیانیه، صرفا براســاس پژوهش های 
گذشته، به بررسی ابعاد مختلف زمان بندی غذایی و تکرار وعده 

پرداخته اند و بر این اساس نتیجه گیری کرده اند.
برخی پژوهش ها به رابطه ی بین الگوهــای غذایی دیرهنگام و 
معیارهای ریســک قلبی عروقی پرداخته اند اما همبستگی لزوما 
به معنی علت نیست. رخداد هم زمان دو فرایند لزوما به معنی علت 
و معلولی آن ها نیســت. از طرفی، پژوهش هایی که بررسی تأثیر 
زمان بندی هــای متعدد غذایی بر معیارهای ریســک پرداخته اند، 

اندک و کوتاه مدت هستند.
ریتم روزانه یا شــبانه روزی بدن انسان بر هضم غذا، متابولیسم 
و سیستم های هورمونی تأثیر می گذارد؛ بنابراین، تأثیر وعده های 
غذایی بر واکنش بدن نسبت به غذا، غیرمنطقی نیست. با این حال، 
نوع و حجم غذا بیشــتر از زمان غذا بر بدن تأثیر می گذارند. البته 
برنامه ریزی و نظم دادن به وعده های غذایی هم می توانند به بهبود 

کیفیت تغذیه کمک کنند.
قبل از تغییر زمان بندی وعده های غذایی، باید تأثیر مثبت و منفی 
زمان بــر کیفیت وعده ها را ارزیابی کنید. اگر خوردن شــام در 

ساعت 6 بعد از ظهر به معنی توقف سریع بین راه و رفتن به فست 
فود باشــد، این برنامه هیچ ارزشی ندارد؛ اما در عوض اگر شام 
ساعت 8 شب، بدون عجله و با آرامش در محیط خانه سرو شود، 
می تواند خطرهای احتمالی مرتبط با سوخت وساز بدن را کاهش 
دهد. از طرفی اگر شــام زودهنگام به معنی مصرف کالری بیشتر 
باشد، خطر اضافه وزن ناخواســته را به دنبال خواهد داشت که 

مضرتر از صرف غذا در آخر شب است.


