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گروه بهداشت و سالمت- عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: بومادران دارای خواص زیادی 
اســت که شامل تقویت کننده معده، بادشکن، ضد گاستریت، مدر و دفع کننده 
ســنگ کلیه می باشــد و مصرف دم نوش آن برای درمان اختالالت بینایی مفید 
 Achillea wilhelmsii است. دکتر طیبه شاهی گفت: بومادران با نام علمی
C.koch؛ که با نام الف ورقه، هزار برگ نیز شــناخته می شود، گیاهی است با 
طبیعتی گرم و خشــک. عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه گیاه بومادران معرق، محرک، 
تقویت کننده، قاعده آور و بازکننده مجاری عرق در انسان می باشد، افزود: این 
گیاه همچنین تقویت کننده معده، بادشکن، ضد گاستریت، مدر و دفع کننده سنگ 

کلیه بوده و کمپرس جوشانده آن باعث قطع خونریزی هموروئید می شود.
وی بیان کرد: از دانه و برگ این گیاه که دارای طعم تندی نیز می باشــد در 
طب سنتی برای نرم کردن سینه و بهبود کم خونی استفاده می شود. دکتر شاهی 
با بیان اینکه استفاده از جوشانده آن در محل زخم ها و شقاق پستان باعث التیام 
آن می شود، عنوان کرد: بومادران قابض بوده و باعث بند آمدن خونریزی بینی، 

مصرف قطع ترشحات رحم، دفع اخالط خونی و بند آمدن اسهال می گردد، 
دم نوش آن بــرای درمان اختالالت بینایی و 

وجــود خون در ادرار مفید اســت. این 
دم نوش برای درمان ســرماخوردگی، 

تقویت اعصاب و اسپاسم نیز مصرف 
می شود. مصرف ۲ تا ۴ گرم گرد ریشه 
بومــادران برای جلوگیــری از صرع 

توصیه شده است. برخی شواهد نشان می دهد که 
مصرف بومادران در درمان مشکالت کبد و هپاتیت 

نیز موثر است.
وی یــادآور شــد: حداکثر مصــرف روزانه آن 

به صــورت دم کرده، ۱ تا ۲ قاشــق مرباخوری به میزان 
حداکثر تا ۳ بار در روز است.

9بهداشت و سالمت

دكه مطبوعات

گروه بهداشــت و سالمت- 
ابراهیــم قادری افزود: افــراد دارای 
بیماریهــای زمینــه ای مانند دیابت، 
سرطان، نقض ایمنی بدن، سالمندان، 
کودکان و زنان باردار اولویت دریافت 
واکسن آنفلوآنزا را دارند و باید هر چه 

زودتر این واکسن را تزریق کنند.
وی اظهارداشــت: بــا توجه به 
اینکه ســطح رعایت دســتورالعمل 
های بهداشــتی از جمله شستشوی 
مکرر دســتها بــا آب و صابون، مواد 
ضدعفونی کننده، اســتفاده از ماسک 
و غیره در جهــت ایمن بودن از ابتال 
به کرونا میان مردم بسیار کاهش یافته 
است، پیش بینی می شود آنفلوآنزا در 
فصل سرما شیوع زیادی داشته باشد.

قادری ادامــه داد: بهترین زمان 
تزریق این واکسن اواخر شهریورماه 
اســت تا بدن ایمنی الزم را در مقابل 
ابتال به آنفلوآنزا داشــته باشــد، البته 
افراد واجد شــرایط در ماههای فصل 
پاییز نیز می تواند واکسن را دریافت 
کنند ولی سیستم ایمنی بدنشان دیرتر 
مقاوم می شود. مسوول اداره مراقبت 
در مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار 

وزارت بهداشت تصریح کرد: در سه 
سال گذشته شیوع آنفلوآنزا در کشور 
همزمــان با همه گیری کرونا بســیار 
کاهش یافته بود، اما امســال نگرانی 
زیــادی در مورد ابتــالی افراد به این 

بیماری وجو دارد.
به گفتــه قــادری، آنفلوآنزا در 
ابتدا ممکن اســت با داشتن عالئمی 
مانند آبریزش بینی، عطسه و گلودرد 
مشابه سرماخوردگی به نظر برسد، اما 
سرماخوردگی معموالً به آرامی بروز 
می کنــد، در حالی که این بیماری  به 
طور ناگهانی روی می دهد و عوارض 

سختی را ایجاد می کند.
وی افــزود: تــب بــاالی  ۳۸ 
درجــه، درد عضالنی، لــرز و عرق، 
ســردرد، ســرفه خشــک و مداوم، 
خســتگی و ضعف و گرفتگی بینی 
از عالیم ابتال به آنفلوآنزا اســت و با 
وجود اینکه بیماری شایعی است اما 
در مواردی می تواند برای ســالمتی 
افراد بســیار خطرناک باشد بنابراین 
توصیه می کنیم در صورتی که دارای 
بیماری زمینه ای خاصی هستید حتما 
واکســن را زودتر تزریق کرده و  در 

صورت ابتال به آنفلوانزا  با یک پزشک 
متخصص عفونی و پزشک متخصص 
داخلی مشورت کنید تا در صورت نیاز 

درمان های الزم انجام شود.
واکسیناســیون علیــه آنفلوانزا 
در دهه ۱۹۳۰ میالدی آغاز شــد و تا 
سال ۱۹۴۵ میالدی در سطح وسیعی 
در دسترس مردم آمریکا قرار گرفت. 
این واکسن یکی از داروهای ضروری 

سازمان جهانی بهداشت بی خطرترین 
و مؤثرترین داروی مورد نیاز سیستم 

بهداشت و سالمت است.

واکسن آنفلوانزا واکسنی است که 
انسان را علیه ابتال به آنفلوانزا محافظت 
می کند. هرسال طی دو نوبت، واکسن 
جدیدی برای آنفلوانزای همان فصل 
ســاخته می شــود، چرا که ویروس 
آنفلوآنزا به ســرعت خــود را تغییر 

می دهد.
 با آنکه اثربخشــی واکسن، سال 
به ســال متفاوت است، اما بیشترشان 

مصونیت متوســط تا زیــادی علیه 
بیمــاری آنفلوآنزا ایجــاد می کنند. 
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در 
ایاالت متحده آمریکا تخمین می زند 
که واکسیناســیون علیــه آنفلوآنزا، 
شــدت بیماری، مراجعات پزشکی، 

بستری شــدن بیمارســتانی و مرگ 
را کاهــش می دهد. ســازمان جهانی 
بهداشــت و مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری هــا توصیه می کنند همه افراد 
باالی ســن ۶ ماهگی، به ویژه آنهایی 
که در خطر بیشتری هستند، واکسینه 

شوند.
 واکسن های آنفلوآنزا در مجموع 
بی خطر هستند، تب ناشی از واکسن، 
در ۵ تــا ۱۰ درصد از کــودکان رخ 

می دهــد. درد ماهیچــه ای موقت و 
احساس خســتگی نیز ممکن است  
با آنکه واکســن آنفلوآنزا را با استفاده 
از تخم مرغ می سازند، اما مصرف آن 
برای کسانی که حساسیت به تخم مرغ 

دارند همچنان توصیه می شود.
بهرام دارایی معاون وزیر و رئیس 
ســازمان غذا و دارو نیز ۱۲ شهریور 
ســال جاری از توزیع واکســن های 
آنفلوآنــزا چهارظرفیتی تولید داخل 

خبر داد. دارایی با اشاره به اینکه بهترین 
زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا اواسط 
شــهریور و اوایل مهر اســت اظهار 
داشت: این واکســن از سال گذشته 
در کشــور تولید و در دسترس عموم 
قرار گرفته اســت. واکسن آنفلوآنزا 
توسط جوانان دانشمند داروسازی و 
با فناوری کامــال بومی و دانش بنیان 
به تولید انبوه رسیده و افتخار بزرگی 

برای کشور است.

مسئول اداره مراقبت در مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا برای بیماران واجد شرایط اواخر شهریور ماه است تا ایمنی الزم در مقابل شیوع 

این بیماری در فصل سرما ایجاد شود.

بهترین زمان تزریق واکسن 
آنفلوآنزا چه وقت است؟

گروه بهداشت و سالمت- نتایج 
پژوهش جدید پژوهشــگران دانشگاه 
اســلو نشــان می دهد، دارو های ضد 
اســهال ممکن اســت به درمان عالئم 

اصلی اوتیسم کمک کند.
وراثت پذیــری باال و ناهمگونی 
 )ASD( بالینی، اختالل طیف اوتیسم
را توصیف می کنند. مشــکالت ارتباط 
اجتماعی عالئم اصلی اولیه هســتند. 
هیچ دارویی برای درمان این عالئم تایید 
نشده است و دارو هایی که برای درمان 
عالئم عمومی استفاده می شوند دارای 

عوارض جانبی مضر هستند.
پژوهشگران دانشگاه اسلو نروژ در 
یک مطالعه جدید به بررسی این موضوع 
پرداختنــد که آیا یــک داروی موجود 

درمان جدیدی را ارائه می دهد یا خیر. در 
این مطالعه، دانشمندان با استفاده از یک 
مدل رایانه ای حاوی پروتئین های دخیل 
در اختالل طیف اوتیســم، چگونگی 
تاثیر دارو های مختلف بر پروتئین های 
این سیستم را شناســایی کردند. آن ها 
همچنین دارو های کاربردی برای درمان 

این اختالل را شناسایی کردند.
چنین شــبکه هایی، پروتئین ها و 
تعامالت پیچیده بین آن ها را بررســی 
می کنــد. توجه به این پیچیدگی هنگام 
مطالعه سیستم های بیولوژیکی ضروری 
است، زیرا تأثیرگذاری بر یک پروتئین 
اغلب می تواند اثرات ثانویه ای در جای 

دیگر داشته باشد.
با بررســی دارو هــای موجود و 

تعامل آن ها با پروتئین ها در این شبکه، 
پژوهشگران چندین دارو را که با فرآیند 
بیولوژیکی زمینه ســاز اختالل طیف 

اوتیسم مقابله می کند، شناسایی کردند.
یک داروی رایج ضد اســهال به 
نام لوپرامیــد )Loperamide( یک 
کاندیدای امیدوارکننده بود. دانشمندان 
فرضیه جالبی در مورد نحوه عملکرد آن 
در درمان عالئم اختالل طیف اوتیســم 
دارنــد. پروتئین گیرنده مواد افیونی که 
اغلب تحت تاثیر دارو های مخدر مانند 
مورفین قرار می گیرد، به لوپرامید متصل 
شــده و توســط آن فعال می شود. این 
گیرنده عالوه بر اثراتی مانند کاهش درد، 

بر رفتار اجتماعی نیز تأثیر می گذارد.
در مطالعــات قبلــی، موش های 

اصــالح شــده از لحــاظ ژنتیکی که 
فاقــد گیرنده μ-افیونی بودند، نقایص 
اجتماعی مشابه آنچه در اختالل طیف 
اوتیسم مشاهده می شــد نشان دادند. 
جالب توجه اســت کــه دارو هایی که 
گیرنده μ-افیونــی را فعال می کنند به 
بازیابــی رفتار هــای اجتماعی کمک 

می کنند.
این یافته ها در موش ها این احتمال 
را افزایش می دهد که لوپرامید یا ســایر 
دارو هایــی که گیرنده مــواد افیونی را 
هدف قرار می دهند، ممکن اســت یک 
اســتراتژی جدید بــرای درمان عالئم 
اجتماعی مرتبط با اختالل طیف اوتیسم 
ارائه دهند. با این حال، تحقیقات بیشتری 

برای تأیید این نظریه مورد نیاز است.

گروه بهداشــت و ســالمت- 
دانشــمندان در جریان مطالعات اخیر 
خود موفق به شناسایی علت قطعی یک 

اختالل مغزی نادر شدند.
یک جهــش در ژنی که مدیریت 
حمل و نقــل روی، یــک ریزمغذی 
ضروری رژیمی، به خارج از ســلول ها 
را بر عهده دارد، مسئول اختالل مغزی 
نادری اســت که به آن لوکودیستروفی 
هیپومیلینه می گویند. این تحقیق که به 
طور مشترک توسط دکتر کوازار پادیات 
در دانشــگاه پیتســبورگ و دکتر آنجو 
شــوکال در کالج پزشکی کاستوربا در 
 Brain هند رهبری می شود، در مجله

گزارش شده است.
این اولین بار است که یک جهش 
در یک ژن ناقــل روی، در این مورد،) 
TMEM۱۶۳( به طور قطعی با ایجاد 
هر گونه اختالل مغزی مرتبط اســت و 
این پتانسیل ارائه بینشی در مورد نقش 

روی در رشد طبیعی مغز را دارد.
پادیات، دانشیار ژنتیک انسانی و 
زیست شناسی عصبی می گوید: »کشف 
یــک ژن جدید که مســئول ایجاد یک 
بیماری اســت، همیشــه هیجان انگیز 
اســت؛ این احســاس هرگز قدیمی 
نمی شــود و پــی بردن بــه اینکه یک 

ناقل روی برای توســعه مناسب میلین 
بسیار مهم اســت، می تواند پیامد های 
بالینی زیادی داشته و راه های جدیدی 
برای درمان ســایر بیماری های عصبی 
مرتبط ارائه دهد. لوکودیستروفی های 
هیپومیلینه کننده اختالالت عصبی نادر 
و اغلب کشنده ناشی از نقص در ژن های 
دخیل در رشد یا نگهداری میلین، الیه 
چربی عایق اطراف اعصاب اســت که 
بــه آن ها در انتقال تکانه های الکتریکی 
کمک می کند. همانطور که الیه میلین به 
تدریج نازک شده و در این بیماران از بین 
می رود، سیگنال های عصبی به آهستگی 
خزیده و منجر به مشــکالت عصبی از 
جمله اختالل در کنترل حرکت و تعادل، 
تحلیل عضالت، مشکالت بینایی و از 

دست دادن شنوایی و حافظه می شود.
بــا  ژن هــا  کــه  حالــی  در 
لوکودیســتروفی ها مرتبط هســتند، 
زیربنــای ژنتیکــی اکثر مــوارد هنوز 
ناشــناخته اســت. برای شناســایی 
علت اصلی وضعیــت بیمار و توصیه 
مناسب ترین درمان، متخصصان مغز و 
اعصاب بالینی اغلب به محققانی مانند 

پادیات مراجعه می کنند.
پادیات با بررســی ژنوم بیماران، 
بــه دنبال جهش می گــردد تا تاثیر این 
جهش هــا را در ســلول ها و مدل های 
حیوانــی، مانند موش، تجزیه و تحلیل 
کند. چنین تحلیلی کار کوچکی نیست. 
بــرای ارتباط قطعی یــک جهش ژنی 
جدید بــا عالئم بیماری، چندین مورد 

بیمار مستقل که نقص ژنی و تظاهرات 
بالینی مشــابهی دارند، باید شناســایی 

شوند.
بــرای بیماری های نــادر، مانند 
لوکودیستروفی های هیپومیلینه، یافتن 
چنین مواردی تنها با استفاده از شبکه ای 
از همکاران علمی و بالینی از سراســر 

جهان امکان پذیر است.
مطالعــات  از  مجموعــه ای 
آزمایشــگاهی عمیــق نشــان داد که 
جهش هــای TMEM۱۶۳ توانایی 
ناقل را برای انتقال موثر »روی« از داخل 
ســلول مختل می کند و باعث کاهش 
تولید پروتئین های مســئول ســنتز و 
نگهداری میلین و افزایش مرگ سلولی 
می شــود. پادیات می گوید: درک اینکه 
چگونه ژن ها باعــث بیماری های نادر 
می شوند، اولین گام در روند یافتن درمان 
اســت. مهم است که به یاد داشته باشیم 
که بیماری هایی که در زمینه جهانی نادر 
هستند برای بیماران و خانواده هایشان 
بسیار مهم و واقعی هستند. مطالعه این 
بیماری ها به یافتن راه های درمان کمک 
می کند و به بیمــاران امید داده و  بینش 
ارزشــمندی در مورد اهــداف درمانی 
ضروری برای عملکرد طبیعی سلول ها 

ارائه می دهد. 

شناساییعلتقطعییکاختاللنادرمغزی

نقشیکدارودردرمانعالئماصلیاوتیسم

ســازمان جهانی بهداشــت و مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری ها توصیه می کنند همه 
افراد باالی ســن ۶ ماهگی، به ویژه آنهایی که در خطر بیشــتری هستند، واکسینه شوند.

 

گروه بهداشت و سالمت- برای 
دفع سمومی که به مرور در بدن جمع 
می شود، باید از راهکارهای مختلفی 

اســتفاده کنیــد که یکی 
آن هــا خوردن  از 

سبزی های مفید است.
بدن انســان نیازمند سم زدایی 
مداوم اســت تا عمرتان افزایش یابد. 
برای دفع کردن سمومی که طی زمان 
در بدن جمع می شــود 

باید از راهکارهای مختلفی اســتفاده 
کنید که یکی از این راهکارها استفاده 

از سبزی های مفید است.
هر روز از ســبزی های مختلف 
اســتفاده می کنید، اما از خواص آن ها 
به طور دقیــق اطالع دارید؟ برخی از 
سبزی ها هستند که می توانند بدن شما 
را در برابر هر گونه بیماری بیمه کنند.

در ادامــه بــه این ســبزی های 
میکروب کش بیشــتر اشاره خواهیم 
کرد. ســیر به دلیل دارا بودن ترکیبات 
فراوان، یــک ســم زدای فوق العاده 

محسوب می شود.

این ماده غذایی کمک می کند تا 
سموم و مواد زائد به ویژه آلودگی هایی 
مانند ســرب و جیــوه از بدن خارج 

شوند.
عالوه بر این، سیر دارای خواص 
ضدباکتریایی اســت بــرای همین 
می تواند روده ها را به خوبی تمیز کند.

خانواده کلم مثل کلم ســبز، گل 
کلــم، کلم برگ، کلم بروکســل و ... 
جزو بهترین سبزیجات موجود برای 
سم زدایی بدن هستند به خاطر اینکه 

کلم ها کبد را تحریک می کنند.
می توانیــد انواع کلم هــا را به 

صورت خام یا پخته شده در ساالد یا 
در غذاهــای دیگر به صورت رنده یا 

خرد شده استفاده کنید.
جعفری یک ضد عفونی کننده 

عالی و ادرار آور بسیار خوب است.
این سبزی معطر و البته پرطرفدار، 
عملکــرد کلیه ها را تحریک می کند و 

نقش مهمی در دفع سموم بدن دارد.
بــه غذاهایتان مثل ســاالدها، 
پاستاها، ســوپ و ... جعفری اضافه 

کنید.
اگر یک دوره سم زدایی جدی را 
شروع کرده اید آب جعفری فوق العاده 

است.
چغندر قند نیز جزو مواد غذایی 

سم زدا محسوب می شود.
در واقــع چغندر قنــد حاوی 
»متیونین« اســت که به رفع مواد زائد 

بدن کمک می کند.
»بتانیــن« موجــود در آن باعث 
می شــود که اسیدهای چرب موجود 

در کبد زودتر تجزیه شوند.
اگر یک دوره سم زدایی در پیش 
گرفته اید چغندر قند را به صورت خام 
با آب لیموترش و ورقه های نازک پیاز 

میل کنید.

گروه بهداشــت و سالمت- 
تغییر فصل و داشــتن روزهای کوتاه 
و پرمشــغله در پاییز می تواند برای 
بسیاری از افراد به ویژه به لحاظ سالمت 
 جســمی و روانی، چالــش برانگیز 

باشد.
بــا نزدیک شــدن بــه پاییز و 
خنک تر شــدن هــوا، بســیاری از 
افــراد کم تحرک می شــوند و خلق 
و خــوی آرام تــری پیــدا می کنند. 
همچنیــن پاییــز در بســیاری افراد 

 احساس خســتگی و کسالت ایجاد 
می کند.

بنابرایــن برای بســیاری از ما 
توجه به نکات سالمتی در این فصل 
نسبت به تابســتان اهمیت بیشتری 

پیدا می کند.
در این شــرایط الزم است برای 
حفظ سالمت و بهبود خلق و خوی 
خود در پاییز، برخی نکات تغذیه ای و 
 سالمتی را به طور جدی تری رعایت 

کنیم.

برای مثال داشــتن خواب کافی 
یکــی از توصیه های مهــم در پاییز 
است و به همین دلیل به افراد توصیه 
می شــود که شب ها زودتر به خواب 
بروند و صبح نیز زود از خواب بیدار 

شوند.
یکی دیگــر از توصیه ها در این 
فصل تحرک کافی داشــتن و انجام 
مرتب فعالیت های جسمی از جمله 
پیاده روی اســت با این حال باید از 
انجــام فعالیت های بدنی ســنگین 

خــودداری کنید و به تدریج بر میزان 
فعالیت هــای بدنی خــود بیافزایید 
 تا کمتر احســاس خســتگی داشته 

باشید.
همچنیــن ســومین توصیــه 
مهــم مصرف انــواع مــواد غذایی 
ســالم و حاوی انــواع ویتامین ها و 
امــالح متنوع و همچنیــن غذاهای 
حــاوی پروتئین و کلســیم از قبیل 
 ماهــی و دیگــر غذاهــای دریایی 

است.

سبزیهایمخصوصسمزداییازبدن
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