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 ساخت »باتری لیتیوم یون فضایی«از سیر تا پیاز »گرمازدگی«
برای اولین باردر کشور 

بهترین شیوه نگهداری »هندوانه« 
در روزهای گرم

ونا کر

ایران ساخت 

 آیا مصرف »آسپرین« 
صدمات ناشی از سرطان را کاهش می دهد؟

 تشخیص کرونا 
با بررسی گوشی افراد

رئیس  پژوهشگاه فضایی ایران گفت: پروژه طراحی و ساخت باتری 
لیتیوم یون فضایی، تمامی آزمون های عملکردی و محیطی را با موفقیت 

پشت سر گذاشته و قابل استفاده در کاربردهای فضایی است.
به گزارش مهر به نقل از پژوهشــگاه فضایی ایران، حسین صمیمی گفت: 
پژوهشکده مکانیک این پژوهشگاه، برای اولین بار در کشور، موفق به طراحی 

و ساخت باتری های لیتیوم یون با قابلیت طول عمر سیکلی باال شده است.
رئیس  پژوهشــگاه فضایی ایران درخصوص مشخصات فنی و کاربردهای 
این فناوری توضیح داد: باتری لیتیوم یون به علت دانســیته انرژی، توان باال، 
مشخصات عملیاتی و کاربردی بسیار خوب، توانسته جایگاه بسیار مناسبی را 
بین سیستم های ذخیره ساز انرژی الکتریکی در بازارهای جهانی و در حوزه های 
کاربری صنعتی، تجاری، نظامی و فضایی پیدا کند. این باتری با توجه به ساختار 
الکتروشیمیایی و طراحی صورت گرفته، به ویژه نوع کاتد به کاررفته در آن، دارای 
قابلیت های متنوعی است و بازه متفاوتی از ولتاژ عملکردی، طول عمر و تعداد 
چرخه های شارژ و دشارژ، دمای محیط کاربری و انبارداری را پوشش می دهد.
وی درباره پیشــینه اجــرای این پروژه گفت: با توجــه به تجارب قبلی و 
توانمندی موجود در گروه ذخیره ســازهای انرژی پژوهشکده مکانیک، فرایند 
طراحی الکتروشیمیایی، مکانیکی و فنی باتری لیتیوم یون به همراه فناوری های 
مربوط به تولید و ساخت مواد اولیه الکترودی و الکترودها، الکترولیت، مونتاژ 
سل و نیز فعالیت های مربوط به انتخاب و بهینه سازی غشاء مناسب و تعیین 
الگوریتم های شــارژ و دشارژ، در این پژوهشکده انجام شد و پژوهشگران این 
پژوهشــگاه توانستند به دانش فنی ســاخت دو نوع پاکتی و استوانه ای از این 

باتری ها دست یابند.
صمیمی درباره دانش اکتساب شده توضیح داد: در پروژه حاضر به منظور 
دســتیابی به محصول مورد نظر مطالعات و فعالیت های پژوهشی گسترده ای 
صورت گرفته که این مطالعات منجر شد تا عالوه بر توانمندی ساخت دو سل 

ذکر شده، دانش ساخت اجزای سازنده باتری نیز به صورت مجزا ایجاد شود.
برخی از دانش های فنی اکتساب شده در جریان این پروژه شامل دستیابی 
به دانش فنی ساخت الکترودهای آند و کاتد، مونتاژ سل پاکتی و سل استوانه ای، 
فرموالســیون ســریع ســل باتری لیتیوم یون با کاربرد فضایی، فرموالسیون 
الکترولیت باتری لیتیوم یون با قابلیت طول عمر باال، سنتز ماده فعال کاتدی 
NCA و بهینه سازی ماده فعال کاتدی با هدف افزایش طول عمر سیکلی باتری، 

ایجاد الیه SEI مصنوعی روی ماده فعال آندی با هدف افزایش طول عمر سیکلی 
باتری، ساخت نمونه مهندسی غشاء باتری لیتیوم یون و بهینه سازی غشاء تجاری 

با هدف افزایش ایمنی و طول عمر سیکلی باتری لیتیوم یون فضایی است.

در این گزارش روشی را آموزش می دهیم تا بتوانید برای مدت زیادی 
هندوانه را نگهداری کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مدت زمان نگهداری از هندوانه بسیار 
کوتاه است و به همین دلیل در همه فصول این میوه پر از ویتامین را نمی توان 
پیدا کرد. هندوانه مثل سایر گیاهان خانواده کدوییان، نسبت به یخبندان حساس 
است و برای رشد و نمو احتیاج به روز های گرم آفتابی دارد. برای اطالعات بیشتر 

با دلگرم همراه شوید.
حتما برایتان پیش آمده که هندوانه را خریده اید و به همان صورت نبریده 
داخل یخچال گذاشته اید تا خنک شود، به شما توصیه می کنیم هرگز این کار 

را نکنید و هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید.
 

هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید!
وقتی می خواهید هندوانه خنک مصرف کنید و آن را داخل یخچال می گذارید 
شاید به این مسئله فکر می کنید که اگر هندوانه را ببرید و در یخچال بگذارید 
میکروب های داخل یخچال را به خود جذب کند. ولی الزم است بگوییم که بهتر 
است هندوانه را ببرید و در یخچال بگذارید و هندوانه نبریده را در یخچال نگذارید.

 مثال اگر هندوانه  نبریده را در یخچال نگهداری کنید باعث می شود که ماده  
بتاکاروتن آن از بین برود. این ماده در بدن تبدیل به ویتامین A می شود، ولی 
در دمای اتاق، آنتی اکسیدان های خود را حفظ می کند. البته نگهداری هندوانه 

برش زده در صورتی که روی آن پوشانده شود، اشکالی ندارد.
 خوردن هندوانه بسیار سرد ممکن است دلچسب تر باشد، اما خواص غذایی 
آن کمتر از هندوانه ای است که در دمای اتاق نگه داشته شده است. هندوانه هایی 
که در دمای معمولی اتاق نگهداری می شــوند، نسبت به نوع یخچالی و خیلی 
خنک این میوه به مراتب خواص بیشــتری دارند و در واقع خواص غذایی خود 

را حفظ می کنند.
 هندوانه  خنک بخورید

در یک پژوهش محققان آزمایشگاه تحقیقاتی کشاورزی بر روی کاروتنوئیدها، 
آنتی اکسیدان هایی که می توانند بر روی آسیب های ناشی از نور خورشید تاثیر 
بگذارند، مواد شیمیایی و زندگی روزمره مطالعه و بررسی کردند. به گفته این 

محققان، هندوانه سرشار از لیکوپن است.
 لیکوپن آنتی اکســیدانی اســت که موجب رنگ قرمز در میوه هایی، چون 
هندوانه و گوجه  فرنگی می شود و می تواند از ابتال به بیماری های قلبی و برخی 

از انواع سرطان ها جلوگیری کند.
 ایــن محققان دریافتند کــه هندوانه حتی پس از این که از بوته اش چیده 
می شود، به تولید مواد مغذی ادامه می دهد، اما در صورت سرد شدن این روند 
آرام می شود. عمر معمول هندوانه در دمای ۱۳ درجه سیلیسیوس پس از برداشت 
محصول بین ۱۴ تا ۲۱ روز است، اما در دمای یخچال طول عمر این میوه کاهش 
پیدا کرده و پس از یک هفته میوه خراب شده و خواص خود را از دست می دهد.
  هندوانه باید حتی المقدور در فصل های ســرد و مناطق سردســیر کمتر 

استفاده شود.
 وی اظهار داشت: افراد سردمزاج و کسانی که ذاتا سرمایی هستند درصورت 
مصرف هندوانه حتی به مقدار کم دچار مشکالت عدیده خواهند شد که ممکن 
اســت تا مدت ها این مشکالت در بدن آنان باقی بماند. وی با اشاره به مصرف 
هندوانه در شــب یلدا عنوان کرد: سرمای فصل و سرد بودن ذات شب در یلدا 
باعث می شود خوردن هندوانه عوارض بیشتری را داشته باشد؛ بنابراین باید در 
این شــب خاص در حد رفع هوس مصرف شود یا برای کاهش عوارض، نبات، 

چایی دارچین یا عسل بعد از آن خورده شود.
 این متخصص طب ســنتی با اشــاره به پرخوری و مخلوط خوری در شب 
چله عنوان کرد: رعایت تدابیر غذایی تنها مختص یک شب نیست و باید همواره 
مورد توجه قرار گیرد چرا که مسلما پرخوری و مخلوط خوری شخص را دچار 
مشکالت گوارشی و سوء هاضمه می کند. وی تاکید کرد: با پرخوری در شب هایی 
همچون یلدا ممکن است ابتال به سکته افزایش پیدا کند، بنابراین بعید نیست 

که در این شب آمار مراجعه به اورژانس ها هم بیشتر شود.

با توجه بــه اوج گیری گرما در این 
روزهای از سال و عدم اجتناب در رفت 
و آمدهای درون شــهری و زیر حرارت 
آفتاب ، گرمازدگــی آن هم در دوران 
کرونا یکی از مشکالت عدیده ای است 
به  را  افراد بســیاری  که ممکن است 
ســختی انداخته و یا خدایی ناکرده تا 
حد مرگ پیش ببرد، بنابراین الزم است 
با شناخت این حالت و عالئم و روش های 
درمان آن در کاهش صدمات ناشی از آن 

قدم برداریم.
عالئم گرمازدگی، تعریق شدید، ضربان 
قلب ســریع و در نتیجه گرم شدن بیش از 

حد بدن است.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما ، 
این حالت یکی از ســه ســندرم مربوط به 
گرماست. در حقیقت گرمازدگی خفیف ترین 
و گرما گرفتگی )گرفتگی عضالت بر اثر گرما( 

شدیدترین آن است.
 گرمازدگی چیست و چگونه 

درمان می شود؟
علل گرمازدگی شــامل قرار گرفتن در 
معــرض دمای باال، به ویــژه هنگامی که با 
رطوبت زیاد و فعالیت بدنی شــدید همراه 
باشد. در صورت عدم دریافت درمان سریع، 
گرمازدگی می تواند به سکته قلبی منجر شود. 
خوشبختانه در بسیاری از موارد گرمازدگی 

قابل پیشگیری است.
عالئم گرمازدگی

عالئم گرمازدگی ممکن اســت به طور 
ناگهانی یا با گذشــت زمــان، به خصوص با 
دوره های ورزش طوالنی مدت ایجاد شــود. 
عالئم و نشــانه های احتمالــی گرمازدگی 
عبارتند از: پوست خنک، مرطوب و مور مور 
شــده در اثر گرما- تعریق شدید - ضعف- 
سرگیجه- خستگی- نبض ضعیف و سریع 
- فشار خون پایین هنگام ایستادن -گرفتگی 

عضالت -حالت تهوع - سردرد
در چه شرایطی مراجعه به پزشک 

الزامی است؟
اگــر فکــر می کنید دچــار گرمازدگی 

شده اید، در ابتدا الزم است که:
تمام فعالیت های خود را متوقف کرده و 

استراحت کنید.
به مکان خنک تری بروید.

آب خنک یا نوشــیدنی های ورزشــی 
بنوشید.

در صورت وخیم شــدن عالئم در طی 
یک ساعت با پزشک خود تماس بگیرید. اگر 
با کســی هستید که عالئم گرمازدگی دارد، 
در صورت گیجی یا آشفتگی، از دست دادن 
هوشــیاری یا عدم توانایی در نوشیدن، فوراً 
به پزشــک مراجعه کنید. اگر دمای مرکزی 
بدن )اندازه گیری توسط دماسنج مقعدی( به 
۱۰۴ درجه فارنهایت )۴۰ درجه سانتیگراد( 
یا باالتر برسد، به مراقبت های پزشکی فوری 

نیاز خواهید داشت.
علل گرمازدگی

ترکیب گرمای بدن بــا گرمای محیط 
دمای مرکزی نامیده می شود. این به معنی 
دمــای داخلی بدن اســت. بدن برای حفظ 
درجه حرارت مرکزی طبیعی که تقریباً ۹۸.۶ 
فارنهایت )۳۷ درجه سانتیگراد( است نیاز به 
دریافت گرما از محیط یا از دست دادن گرما 
دارد. در صورت بروز مشکل در عدم توانایی 
بدن در خنک کردن دمــای مرکزی خود، 

گرمازدگی اتفاق می افتد.
در هــوای گــرم بدن عمدتــا با تعریق 
خنک می شــود. تبخیر عرق دمای بدن را 
تنظیم می کند. با این حال، وقتی در هوای 
گــرم و مرطوب بیش از حد ورزش کنید یا 
فعالیت ســنگین داشته باشید، بدن قادر به 
خنــک کردن خود نخواهد بــود. در نتیجه 
ممکن اســت دچارگرمازدگی، خفیف ترین 

نوع بیماری مرتبط با گرما، شوید.
عالئم گرما گرفتگی معموالً شامل تعریق 
شدید، خستگی، تشنگی و کرامپ یا گرفتگی 
عضالت اســت. درمان ســریع نیز معموالً 
از پیشــرفت عالئــم آن جلوگیری می کند. 

گرما گرفتگی را می توان با نوشیدن مایعات 
یا نوشیدنی های ورزشی حاوی الکترولیت ها، 
رفتن بــه مکان خنک تر مانند اتاق با تهویه 
مطبوع یا زیر سایه و استراحت، درمان کرد.

عالوه بر هوای گرم و فعالیت شدید، سایر 
دالیل گرمازدگی عبارتند از:

کمبود آب بدن که باعث کاهش توانایی 
تعریق و حفظ درجــه حرارت طبیعی بدن 
می شــود. مصرف الکل که می تواند توانایی 

بدن در تنظیم دما را تحت تأثیر قرار دهد.
پوشــیدن لبــاس زیاد، بــه خصوص 
لباس هایی کــه اجازه نمی دهنــد عرق به 

راحتی تبخیر شود.
چه عواملی سبب تشدید عالئم 

گرمازدگی می شود؟
هرکســی ممکن است دچار گرمازدگی 
شــود، اما برخــی از عوامل باعــث افزایش 
حساسیت به گرما می شــوند. از جمله این 

عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سن باال یا کم

خطر گرمازدگــی در نوزادان و کودکان 
زیر ۴ ســال و بزرگســاالن باالی ۶۵ سال 
بیشتر اســت. توانایی بدن در تنظیم درجه 
حرارت در افراد کم سن و سال کاماًل تکامل 
نیافته است. در افراد مسن نیز ممکن است 
به دلیل بیماری، دارو ها یا ســایر عوامل این 

توانایی کاهش یابد.

دارو های خاص
دارو هایی که توانایــی بدن در هیدراته 
مانــدن و واکنش مناســب به گرما را تحت 
تأثیــر قرار می دهنــد. این دارو ها شــامل 
دارو های مورد اســتفاده برای درمان فشار 
خون باال و مشــکالت قلبی، کاهش عالئم 
آلرژی، مســکن ها یا دارو های کاهنده عالئم 
روانپزشکی از جمله دارو های ضد روان پریشی 

هستند.
به عالوه برخــی از دارو های غیرقانونی، 
ماننــد کوکائین و آمفتامیــن نیز می توانند 

دمای بدن را افزایش دهند.
چاقی

وزن اضافی بــر توانایی بدن در تنظیم 
درجه حرارت تأثیر به سزایی دارد و موجب 

حفظ گرمای بیشتری می شود.
تغییرات ناگهانی دما

اگر به گرما عادت نداشته باشید، مستعد 
ابتــال به بیماری های مرتبــط با گرما مانند 
گرمازدگی هستید. سفر از یک منطقه با آب 
و هوای سرد به مکانی با آب و هوای گرم یا 
زندگی در منطقــه ای که موج گرمای اولیه 
داشته باشد، فرد را در معرض خطر بیماری 
مرتبط با گرما قرار می دهد. زیرا بدن فرصتی 

برای عادت به دمای باالتر نداشته است.
شاخص حرارت باال

شــاخص گرما یک مقدار درجه حرارت 
واحد اســت که احساسی را که دمای خارج 
از منزل و رطوبــت به فرد می دهد، در نظر 
می گیرد. وقتی رطوبت زیاد اســت، عرق به 
راحتی تبخیر نمی شود و بدن در خنک سازی 
با مشــکل مواجه شــده و فرد را مســتعد 
گرمازدگی و گرماگرفتگی می کند. هنگامی 
که شــاخص گرما ۹۱ درجه فارنهایت )۳۳ 
درجه سانتیگراد( یا باالتر است، باید احتیاط 

کنید تا بدنتان را خنک نگه دارید.
عوارض گرمازدگی

در صورت عدم درمــان، گرمازدگی 
می تواند منجر به گرما گرفتگی شود. در 

چنین شرایطی یک وضعیت خطرناک که 
با رسیدن درجه حرارت بدن به ۱۰۴درجه 
فارنهایت )۴۰ درجه سانتیگراد( یا باالتر 
رخ می دهد. گرماگرفتگی نیاز به عملیات 
فوری پزشکی دارد تا از وارد شدن آسیب 
دائمــی به مغز و ســایر اندام های حیاتی 
کــه منجر به مرگ می شــود، جلوگیری 

به عمل آید.
پیشگیری از گرمازدگی 

می توانید برای جلوگیری از گرمازدگی 
و ســایر بیماری های مرتبط با گرما اقدامات 
احتیاطی انجام دهید. هنگام افزایش دما، به 

یاد داشته باشید:
-لباس های سبک و گشاد بپوشید.

-پوشیدن لباس اضافی یا تنگ، جلوی 
خنک شدن بدن را می گیرد.

-مواظب آفتاب سوختگی باشید.
آفتاب سوختگی بر توانایی خنک شدن 
بدن تأثیر می گذارد؛ بنابراین در فضای باز از 
کاله لبه دار، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب 
بــا SPF حداقل ۱۵ هر دو ســاعت یک بار 

استفاده کنید.
- مصرف مایعات فراوان

- هیدراته ماندن به تعریق و حفظ دمای 
بدن کمک می کند.

- احتیاط در مصرف دارو های خاص
اگر داروی مصرفی شما اختاللی در میزان 

آب بدن یا دفع گرما به وجود می آورد، مراقب 
مشکالت مربوط به گرما باشید.

- داخل اتومبیلی که پارک شده ننشینید.
این یکی از دالیل عمده مرگ های ناشی 
از گرما در کودکان است. دمای خودرویی که 
زیر آفتاب پارک شده می تواند در عرض ۱۰ 
دقیقه، ۲۰ درجه فارنهایت )بیش از ۶/۷ درجه 

سانتیگراد( افزایش یابد.
نشســتن داخل اتومبیل پارک شــده 
در هوای گرم، حتی اگر شیشــه ها پایین یا 
ماشــین زیر سایه باشد، ایمن نیست. وقتی 
ماشین را پارک می کنید برای جلوگیری از 
ورود کودکان به داخل، آن را قفل نگه دارید.

- در ساعات گرم روز به خود استراحت 
دهید.

اگر مجبور به انجام فعالیت شدید در روز 
گرم هستید، مایعات بنوشید و مرتبا در یک 
مکان خنک استراحت کنید. ورزش یا فعالیت 
بدنی را در ساعات خنک روز مانند صبح زود 

یا عصر انجام دهید.
- به آب و هوای جدید خو بگیرید.

زمــان کار یا ورزش در گرما را تا زمانی 
که به آن خو می گیرید، محدود کنید. افرادی 
که به هوای گرم عادت ندارند، مستعد ابتال 
به بیماری های مربوط به گرما هستند. چند 
هفته طول می کشــد تا بــدن با هوای گرم 

سازگار شود.
- احتیاط در صورت داشــتن ریســک 

فاکتور ها
در صورت مصرف دارو یا وجود شرایطی 
که احتمال بروز مشکالت مربوط به گرما را 
افزایش می دهد، مانند سابقه بیماری گرمایی 
قبلــی، از گرما بپرهیزید. هنگام مشــاهده 
عالئم گرمازدگی نیز ســریعا اقدامات الزم 

را انجام دهید.
اگر در یک رویداد ورزشی بزرگ در هوای 
گرم شرکت می کنید، اطمینان حاصل کنید 
که در موارد اضطراری خدمات پزشــکی در 

دسترس است.

 نحوه تشخیص گرمازدگی
اگــر به دلیل گرمازدگی نیاز به مراقبت 
پزشکی دارید، این مشکل ممکن است برای 
پرســنل پزشکی مشخص باشد. در غیر این 
صورت درجه حرارت مقعــدی برای تأیید 
تشــخیص و رد گرماگرفتگــی اندازه گیری 
می شود. اگر پزشک مشکوک باشد که امکان 
تبدیل گرمازدگی به گرما گرفتگی وجود دارد، 
ممکن است به آزمایشات دیگری نیاز باشد. 
این آزمایش هــا معموال یکی از موارد زیر را 

شامل می شود:
آزمایش خون برای بررسی سطوح پایین 
سدیم یا پتاســیم خون و محتوای گاز های 

موجود در خون.
آزمایــش ادرار برای بررســی غلظت و 
ترکیــب ادرار و عملکــرد کلیه که می تواند 

تحت تأثیر گرمازدگی قرار گیرد.
آزمایشات عملکردی عضله برای بررسی 
رابدومیولیز- آسیب جدی به بافت عضالنی.

ایکــس و  بــا اشــعه  عکس بــرداری 
تصویربرداری های دیگر برای بررسی آسیب 

به اندام های داخلی.
درمان عالئم گرمازدگی

در بیشــتر مــوارد، با انجام مــوارد زیر 
خودتان می توانید گرمازدگی را درمان کنید:

- استراحت در محل خنک
ورود به یک ساختمان با تهویه مطبوع 
بهترین راه اســت، اما حداقــل یک مکان 
سایه دار پیدا کنید یا در مقابل پنکه بنشینید. 
به پشــت بخوابید و پا های خود را باالتر از 

سطح قلب قرار دهید.
- نوشیدن مایعات خنک

آب یا نوشــیدنی های ورزشــی بهترین 
انتخاب هســتند. از مصرف نوشــیدنی های 
الکلی بپرهیزیــد، زیرا کمبود آب بدن را به 

دنبال خواهند داشت.
- اعمال خنک کننده

در صورت امکان دوش آب سرد بگیرید، 
در وان حاوی آب ســرد بنشــینید یا حوله 
آغشــته به آب خنک را روی پوســت خود 
قرار دهید. اگر در فضای باز هســتید، غوطه 
ور شــدن در یک برکه یا جریان آب خنک 
می تواند به کاهش درجه حرارت کمک کند.

- پوشیدن لباس های سبک
هرگونه لباس غیرضروری را کنار گذاشته 
و اطمینان حاصل کنید که لباس تان سبک و 

غیر چسبان است.
اگر در عرض یک ساعت پس از استفاده 
از ایــن اقدامات درمانی احســاس بهبودی 
نکردید، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.

برای خنک سازی بدن در دمای طبیعی، 
پزشک ممکن است از این روش های درمانی 

استفاده کند:
-غوطه ور شدن در آب سرد

ثابت شده اســت که حمام آب سرد یا 
یخ موثرترین روش برای کاهش سریع دمای 
بدن اســت. هرچه سریع تر این اتفاق بیفتد، 
خطــر مرگ و آســیب بــه ارگان های بدن 

کاهش می یابد.
- اســتفاده از روش هــای خنک کننده 

تبخیری
اگر دمای بدن در محدوده گرما گرفتگی 
نیست و حمام آب سرد در دسترس نباشد، 
کارکنان مراقبت های بهداشتی ممکن است 
دمای بدن را با استفاده از روش تبخیر کاهش 
دهند. در حالی که هوای گرم در حال وزش 
به ســمت فرد است، آب خنک روی بدنش 
می ریزند تا بر اثر تبخیر آن پوست خنک شود.
- استفاده از یخ و پتو های خنک کننده

روش دیگر این است که فرد را در یک پتو 
خنک کننده مخصوص بپیچند و کیسه های 
یخ را در کشاله ران، گردن، پشت و زیر بغل 

قرار دهند تا درجه حرارت پایین بیاید.
دارو هایی برای جلوگیری از لرز

اگر روش های درمانی برای کاهش دما 
باعث لرز شــود پزشــک داروی شل کننده 
عضله مانند بنزودیازپین تجویز می کند. زیرا 
لرز، دمای بــدن را افزایش داده و درمان را 

بی اثر می کند.

مطالعه جدید نشان می دهد، آسپرین می تواند خطر مرگ ناشی از 
سرطان های سینه، روده بزرگ و پروستات را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش فارس به نقل از دیلی میل، مطالعه جدید نشان می دهد، آسپرین 
می تواند خطر مرگ ناشــی از سرطان های ســینه، روده بزرگ و پروستات را تا 

۲۰ درصد کاهش دهد.
متخصصان در پژوهش های خود دریافتند، ۲۰ درصد کاهش مرگ و میر را 

در بیماران مبتال به سرطان که آسپرین مصرف می کنند، کشف کردند.
میلیون ها نفر در سراسر جهان برای پیشگیری از ابتال به بیماری های قلبی 
آسپرین مصرف می کنند. آسپرین خون را رقیق می کند و خطر بروز لخته های 
خونی را کاهش می دهد؛ اکنون محققان متوجه خصیصه های ضد التهابی آسپرین 

برای کاهش خطر مرگ در صورت ابتال به برخی از سرطان ها شده اند.
به گفته کارشناســان، این داروی ارزان قیمت گســترش سرطان در بدن را 
کاهش می دهد؛ آسپرین معموالً به عنوان مسکن ارزان قیمت و موثر بدون نیاز 
به نسخه شناخته می شود، اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که این نیز یک 

گزینه درمانی موفق سرطان است.
پژوهشگران دانشگاه کاردیف انگلیس بررسی مطالعات مشاهده ای قبلی را در 
بیماران با ۱۸ سرطان مختلف از جمله سینه، روده بزرگ و پروستات انجام دادند؛ 
از حدود ۲۵۰ هزار بیمار، مصرف آسپرین با کاهش حدود ۲۰ درصدی مرگ و میر 
ناشی از سرطان همراه بود، در مقایسه با افرادی که این دارو را مصرف نکردند.

این مطالعه توسط پروفسور پیتر الوود، استاد افتخاری دانشگاه کاردیف، که 
بیش از ۵۰ سال اثرات آسپرین را مطالعه کرده، هدایت شده و نتایج آن در مجله 

»eCancermedicalscience« منتشر شده است.
پیتر الوود گفت: تحقیقات ما نشان می دهد آسپرین نه تنها به کاهش خطر 
مرگ کمک می کند، بلکه نشان داده شده است که باعث کاهش شیوع سرطان 

در بدن می شود؛ اصطالحاً گسترش متاستاتیک.

مراقبتسبک

میوه ها

مصرف بیش از حد گوجه فرنگی چه خطراتی دارد؟
گوجه فرنگی از جمله مواد غذایی 
به شمار می رود که به گفته متخصصان 
مصرف بیش از حد آن ممکن اســت 
منجر به بروز مشــکالت جدی برای 

افراد شود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به 
نقــل از ایندیا، یک جملــه وجود دارد که 
می گویــد مصرف بیــش از حد هر چیزی 
مضر اســت که در مورد گوجه فرنگی نیز 
کامال درست است. اگر بیش از حد گوجه 
فرنگی مصرف می کنید، مراقب باشید، زیرا 
ممکن است منجر به بروز برخی از عوارض 
جانبی در بدن شما شود. در ادامه به برخی 
از عوارض جانبی مصرف بیش از حد گوجه 

فرنگی اشاره شده است؛ 
رفالکس اسید معده

همانطور که می دانیــد گوجه فرنگی 
ماهیت اســیدی دارد؛ بنابرایــن، پس از 
مصرف بیش از حد گوجه فرنگی، به دلیل 
اســید معده اضافی ممکن اســت سوزش 
معده یا رفالکس اسید را تجربه کنید. اگر 

از اســترس گوارشی رنج می برید یا عالئم 
GERD )رفالکــس معده( داریــد، باید به 
راحتی گوجه فرنگی را حذف کنید. عالئم 
آلرژی به گوجه فرنگی اغلب بالفاصله پس 

از مصرف میوه بروز می کنند.
مشکالت مربوط به کلیه

طبق گفته متخصصان، افرادی که به 
بیماری های مزمن کلیوی مبتال هســتند 
باید مصرف پتاسیم را محدود کنند و گوجه 
فرنگی سرشــار از آن است. مقادیر باالی 

اگزاالت نیز اگر بیش از حد مصرف شــود، 
می تواند منجر به مشکالت کلیوی شود.
سندرم روده تحریک پذیر

گوجــه فرنگی، با توجه به پوســت و 
دانه های تحریک کننده، ممکن است باعث 
ســندرم روده تحریک پذیر شــود و اگر از 
پیش دچار IBS هستید، به گفته متخصصان 
گوجه فرنگی می تواند باعث نفخ شکم شود. 
گوجــه فرنگی همچنین یکی از رایج ترین 
مواد حساسیت زای غذایی است که ممکن 

است مشکالت روده ای ایجاد کند؛ بنابراین 
بهتر است گوجه فرنگی را به میزان متوسط   

مصرف کنید.
درد مفصل

تحقیقــات مداوم نشــان می دهد که 
مصرف بیش از حد گوجه فرنگی می تواند 
باعث تورم و درد در مفاصل شود، زیرا آن ها 
مملو از یک آلکالوئید به نام سوالنین هستند 
که مسئول تجمع کلسیم در بافت هاست و 

بعدها منجر به التهاب می شود.
آلرژی و عفونت

ترکیبی به نام هیســتامین در گوجه 
فرنگی ممکن اســت منجر به جوش های 
پوســتی یا واکنش های آلرژیک شــود. از 
ایــن رو اگر به گوجه فرنگی حساســیت 
دارید، ممکن است دچار تورم دهان، زبان 
و صورت، عطســه و عفونت گلو شوید. در 
ضمن گوجه فرنگی می تواند باعث درماتیت 
تماسی آلرژیک شود. در صورت حساسیت 
به پوســت، فقط با لمــس میوه، خارش و 

متورم می شود.

گروهی از محققان »کالج دانشــگاهی لندن« در مطالعه اخیرشان 
موفق به توسعه روشی دقیق، غیرتهاجمی و کم هزینه برای آزمایش 
کووید-۱۹ شده اند. روش ایجاد شده توسط محققان در نوع خود بسیار 
متفاوت است چرا که این آزمایش با استفاده از نمونه های گرفته شده 

از صفحه نمایش تلفن های همراه انجام می شود.
به گزارش ایســنا و به نقل از سای تک دیلی، این مطالعه به رهبری دکتر 
»رودریگو یانگ«)Rodrigo Young( از موسســه چشم پزشکی کالج دانشگاهی 

لندن انجام شده و نتایج آن در مجله »eLife« منتشر شده است.
محققان در این مطالعه به جای آنکه به بررسی تست سواب افراد بپردازند، 

به تجزیه و تحلیل سواب های صفحه نمایش گوشی های هوشمند پرداختند و 
دریافتند افرادی که آزمایش پی سی آر سواب بینی آنها مثبت بوده است نتایج 
آزمایش ســواب کووید-۱۹ صفحه نمایش گوشی آنها نیز پس از نمونه برداری 

مثبت شده است.
این روش جدید که با نام »آزمایش صفحه نمایش تلفن همراه« یا »پست« 
)PoST( شناخته می شود قادر به شناسایی ویروس کووید-۱۹ در تلفن های ۸۱ 
تا ۱۰۰ درصد افراد مبتال به نوع شــدید این ویروس بوده است که این گویای 
آن است که دقت آزمایش تازه توسعه یافته همانند آزمایش های جریان جانبی 
آنتی ژن )antigen lateral flow tests( اســت. بنابر گفته محققان نتیجه آزمایش 

نیز مستقیماً از طریق پیام کوتاه ارائه خواهد شد.
انجام آزمایش غربالگری کووید-۱۹ همچنان پابرجاست چرا که جهش های 
جدیدی از این ویروس در حال ظهور اســت و عملیات واکسیناســیون نیز در 
بسیاری از کشورها انجام نشده است. با این حال انجام آزمایش نه تنها هزینه 
باالیی در بر دارد بلکه برای افراد نیز ناخوشایند است که این دو موضوع موانعی 

مهم در مسیر رسیدن به یک سیستم کارآمد ردیابی و آزمایش موثر هستند.
از آنجا که PoST یک آزمایش زیست محیطی است، آزمایشی غیرتهاجمی 
و کم هزینه اســت که این بدان معناست که نه تنها برای عرضه در کشورهای 
کم درآمد مناســب است بلکه با عرضه آن دیگر افراد آن آزمایش ناخوشایند را 
تجربه نخواهند کرد. گفتنی است عملیات نمونه برداری آزمایش PoST کمتر از 
یک دقیقه طول می کشد و برای انجام آن به حضور کادر پزشکی نیازی نیست.

رودریگو یانگ گفت: همانند بسیاری از افراد از تأثیر اقتصادی و اجتماعی 
منفی که این بیماری همه گیر در جهان به خصوص بر کشورهای کم درآمد برجای 
می گذارد بســیار نگران بودم. ما می دانستیم که تنها راه موثر برای جلوگیری 
از شــیوع بیماری این است که بیشتر افراد به صورت منظم آزمایش دهند اما 
به دلیل هزینه باال و ناخوشایند بودن روند آزمایش، این کار انجام نمی شد. ما 
خیلی سریع دریافتیم این آزمایش در نوع خود خاص است و PoST روشی است 

که انجام آزمایش کووید-۱۹ به صورت انبوه را آسان می سازد.
این دستگاه در حال حاضر توسط استارت آپ »Diagnosis Biotech« مستقر 
در کشور شیلی که توسط دکتر یانگ تاسیس شده است در حال ساخت است.

پزشکی


