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خطرات مصرف غذاهای فرآوری شده هر روز عنوان می شود. اما 
متاسفانه حقیقتی که تغییر نمی کند این است که مصرف این نوع غذاها 

همچنان در سراسر جهان رو به افزایش است. 
محققان هشدار می دهند افزایش پرسرعت مصرف غذاهای فوق 
فرآوری شده آغازگر افزایش موج سرطان در دهه های آتی خواهد 
بود. مواد خوراکی فوق فرآوری شده شامل کاالها و اسنک های 
بسته بندی شده، نوشابه های گازدار، غالت شیرین، غذاهای آماده 
و محصوالت گوشتی فرآوری شده هستند که عمدتًا حاوی مقادیر 

باال قند، چربی و نمک و فاقد ویتامین و فیبر هستند.
 ۵۰ بر  بالغ  خوراکی  مواد  موع  این  می دهد  نشان  برآوردها 
پیشرفته  در چندین کشور  را  روزانه  انرژی  کل مصرف  درصد 

شامل می شوند. 
تیمی از محققان برزیلی و فرانسوی رابطه احتمالی بین مصرف 
همچنین  و  سرطان  کلی  ریسک  و  شده  فرآوری  فوق  غذاهای 
سرطان های سینه، پروستات و روده )کلورکتال( را بررسی کردند.
بر 1۰4,98۰ فرد بزرگسال سالم فرانسوی  مبتنی  این داده ها 
)۲۲ درصد مرد و ۷8 درصد زن( با میانگین سنی 43 سال بودند. 
برآورد  برای  که  آنالین  پرسشنامه های  به  کنندگان  شرکت  این 
مصرف 33۰۰ نوع غذای متفاوت طراحی شده بود پاسخ دادند.

بررسی این پاسخ ها و گزارشات پزشکی این افراد در طول مدت 
۵ سال نشان داد 1۰ درصد افزایش در نسبت وجود مواد خوراکی 
فرآوری شده در رژیم غذایی با افزایش 1۲ درصدی ریسک کلی 
سرطان و 11 درصد افزایش ابتال به سرطان سینه مرتبط است. در 
این مورد هیچ رابطه قابل توجهی در مورد سرطان های پروستات 

و کلورکتال یافت نشد.
 Healthday

محققان دریافتند مکمل کتون می تواند با کاهش قندخون به کنترل 
دیابت کمک کند.  شیوع دیابت نوع ۲ و چاقی در چند دهه گذشته به 

سطح اپیدمی رسیده اند. 
این شرایط با قندخون باال مرتبط هستند که می تواند به عروق 
تأمین کننده خون برای اندام ضروری آسیب رسانده و همچنین 
موجب افزایش ریسک بیماری قلبی و سکته شود. مطالعات قبلی 
نشان داده اند که تزریق کتون به جریان خون می تواند موجب کاهش 
میزان قندخون شود. حال مطالعه جدید هم نشان می دهد که مکمل 
استر کتون هم می تواند موجب کاهش میزان قندخون شود. محققان 
دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا و دانشگاه آکسفورد انگلیس اثبات 
کرده اند که تنها نوشیدن استر کتون امکان کنترل بهتر قند را از طریق 

کاهش افزایش در میزان قند فراهم می کند.
در این مطالعه ۲۰ فرد سالم در مطالعه شرکت کردند که در دو 
فرصت متفاوت مکمل مونواستر کتون یا دارونما بعد از 1۰ ساعت 
ناشتا مصرف کردند. 3۰ دقیقه بعد آنها نوشیدنی حاوی ۷۵ گرم 
قند مصرف کردند. نمونه خون افراد هر 1۵ تا 3۰ دقیقه در طول ۲.۵ 

ساعت جمع آوری شد و میزان 
گلوکز، چربی و هورمون های 
با  مقایسه  بررسی شد. در  آن 
دارونما،  کننده  دریافت  گروه 
افراد  در  خون  قند  افزایش 
مصرف کننده نوشیدنی کتون 

کاهش یافته بود.
 WebMD

مصـرف غـذاهای فـرآوری شده 
ریسک سرطان را افزایش می دهد 

نوشیدنی کتـون به کنترل قندخون 
دیـابتـی هـا کمـک می کنـد

تـــازههـا

تـــازهها

اغلب با نگاه به چهره افراد می توانیم به وضعیت جسمی 
آنان پی ببریم. صورت های الغر یا چاق، رنگ پریده یا 
بشاش همه حرف های مهمی در مورد سالمت جسمی 
افراد دارند. به قولی »رنگ رخساره خبر می دهد از سر 
درون«.برای پی بردن به کمبود مواد مغذی در بدن، شما 
نیاز به انجام آزمایش های دوره ای خون دارید. در عین 
حال می توانید برخی از این کمبودها را از روی صورتتان 
نیز تشخیص دهید. وقتی بدن شما برخی مواد مغذی را از 
دست می دهد، صورت شما شاید اولین جایی باشد که 

در مورد این کمبودها به شما هشدار می دهد:
کمبود ویتامین ب 12: کمبود این ویتامین در میان 
گیاه خواران بسیار رایج است. کمبود ویتامین ب 1۲ 
اغلب باعث تغییر رنگ پوست و رنگ پریدگی می شود. 
سایر نشانه ها عبارتند از خستگی، از دست دادن اشتها، 
تنگی نفس و اسهال. اگر می خواهید فقر ویتامین ب 1۲ را 
درمان کنید، به دنبال مصرف بیشتر ماهی، گوشت بدون 

چربی، پنیر، ماست و غالت غنی شده باشید. اگر رژیم های 
غذایی گیاهی را دنبال می کنید، مکمل های ویتامین ب 1۲ را با 

مشورت پزشک مصرف کنید.
کمبود ویتامین سی: ویتامین سی نقش حیاتی در بدن دارد؛ 
سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و باعث بهبودی سریع زخم ها 
و حفظ سالمت استخوان ها می شود. کمبود این ویتامین باعث 
خونریزی لثه ها می شود. بهبود آرام زخم ها، خشک شدن موها و 
ایجاد لکه های قرمز روی پوست از دیگر عالئم فقر این ویتامین 
است. اگر هر کدام از عالئم فقر ویتامین سی را دارید، میوه ها، 

سیب زمینی، انواع توت ها، فلفل، بروکلی، اسفناج و مکمل های 
ویتامین سی را به رژیمتان بیفزایید. مصرف روزانه ۷۵ میلی گرم 

ویتامین سی به زنان و 9۰ میلی گرم به مردان توصیه می شود.
کمبودید: کمبود این ماده معدنی منجر به چشم های پف 
آلود می شود و کم کاری تیروئید را نیز به همراه دارد. افرادی 
ناخن های شکننده را تجربه  که دارای کمبودید هستند، 
می کنند و ممکن است به راحتی دچار اضافه وزن شوند. 
شما می توانید در صورت ابتال به این عالئم، مصرف هرچه 
بیشتر زغال اخته، لوبیای سیاه، میگو، توت فرنگی و ماست 
را در نظر داشته باشید. کمبود ویتامین ب 1۲ اغلب باعث 

تغییر رنگ پوست و رنگ پریدگی می شود.
کمبود امگا 3: خشکی پوست بخصوص در فصل 
زمستان رایج است. اما اگر پوست شما خشک تر از 
حد معمول باشد، به آن معنی است که اسیدهای چرب 
امگا 3 را به میزان کافی دریافت نمی کنید. مصرف کم 
این اسیدهای چرب چین و چروک صورت شما را نیز 
افزایش می دهد. منابع این اسیدهای چرب عبارتند از 

ماهی، دانه های کتان، دانه های چیا و گردو.
نشانه های  از  یکی  لب ها  پوسیدگی  آهن:  کمبود 
کمبود آهن است. نشانه های دیگر عبارتند از خستگی، 
سرماخوردگی های مکرر و درد زبان. کمبود ریبوفالوین 
نیز می تواند خشکی لب ها را به همراه داشته باشد. 
شما می توانید ریبوفالوین را از راه مصرف ماهی قزل 
آال، بروکلی، پنیر، و بادام به دست بیاورید. آهن نیز در 

حبوبات، آجیل، اسفناج و مکمل های آهن وجود دارد.
کمبود بیوتین یا ویتامین ب ۷: موهای خشک و 
نازک می تواند به شما هشدار دهند که دچار کمبود این ویتامین 
هستید. جدا از ریزش مو، نشانه مشخص دیگر کمبود بیوتین 
صورت پف کرده با توزیع چربی غیر طبیعی و راش های قرمز 
است. مطالعه ای که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده بیوتین را 
به عنوان یکی از مواد مغذی ضروری برای حفظ استحکام، بافت 
و ظاهر مو عنوان کرده است. منابع غذایی سرشار از بیوتین شامل 
بادام زمینی، جگر، برخی سبزیجات، برگ چغندر سوئیسی، تخم 

مرغ پخته، و زرده تخم مرغ خام است. 
 MNT

نشـانـه هـای در صـورت کـه هشـدار می دهنـد

8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد انجام 
کاهش  موجب  ورزشی سبک  حرکات 
خطر مرگ و میر در مردان مسن می شود.
اگرچه انجام حرکات ورزشی سنگین 
و متعادل فوائد قابل توجهی برای سالمتی 
دارد بررسی محققان انگلیسی حاکی از 
آن است که انجام ورزش های سبک هم 
با کاهش خطر مرگ همراه است. طبق 
 1۵۰ حداقل  انجام  فعلی  دستورالعمل 
دقیقه حرکات ورزشی متعادل و شدید 
در هفته توصیه می شود هر چند آخرین 
یافته ها نشان می دهد انجام هر 3۰ دقیقه 
فعالیت ورزشی سبک مازاد با کاهش 1۷ 
درصد خطر مرگ همراه است. فعالیت های 
سبک می تواند مواردی همچون پیاده روی 
آهسته یا انجام کارهای سبک باغبانی را 
انگلیسی  محققان  گفته  به  شود.  شامل 
همچنین مردان مسنی که به دلیل مشکالت 
قلبی نمی توانند ورزش های متعادل انجام 
دهند نباید از داشتن فعالیت جسمی غافل 
شوند و می توانند از فوائد فعالیت های 

ورزشی سبک بهره ببرند.
 Xinhua

ورزش های سبک خطر 
مرگ را در مردان مسن 

کـاهـش می دهـد

خبــر

شیوه هایی برای گریز از کسالت شغلی

شاید یکی از مزایای شغلتان این باشد، دقیقا چیزی 
را که دوست دارید، انجام می دهید. از سوی دیگر 
این موضوع اجتناب ناپذیر است که شغل تان روزمره 
شود و در این موقعیت پیشرفت و ارتقای شغلی تان را 
فراموش خواهید کرد. امکان پیشرفت تنها در مورد 
فردی که عاشقانه شغلش را دوست دارد، محقق 

خواهد شد. 
در این زمان،  فقدان شور و اشتیاق برای کار کردن، 
مشکل معمول افراد است. مردم اغلب شروع به کاری 
می کنند که می خواهند، ولی در عمل، انتظاراتشان از 
کاری که مجبورند انجام دهند، متفاوت است. گرچه 
دلیلی برای ویران کردن چیزی که تا به حال درست 
کرده اید، وجود ندارد، با این وجود اگر نشانه های از 
دست دادن عالقه به شغلتان را دارید،  باید ترفندهایی 
به کار ببندید تا دوباره عالقه  قبلی تان را به دست آورید. 
پنج نکته ای که به شما در دوباره عالقه مندشدن به 

شغلتان کمک می کند:

قدری وقت به خودتان اختصاص دهید: شروع 
به برنامه ریزی  برای وقتتان  کنید و آن وقت را به خود 
اختصاص دهید. به کالس های آشپزی بروید، یک کتاب 

هیجان انگیز یا داستان کارگاهی بخوانید. دستگاه تلفنتان 
را روی پیام گیر تنظیم کرده تا تمام تلفن های کاری بعد 
از ساعت اداری روی پیام گیر برود. مانند افراد معتاد به 
کار که اغلب فراموش می کنند، برای تفریح یا آرامش 
زمانی به خودشان بدهند، نباشید. این موضوع شاید 
به شما کمک کند که در شغلتان رشد کنید، اما نه برای 
مدتی طوالنی: این موضوع شما را به فرسودگی شغلی 

می رساند. 
یک مربی پیدا کنید: مهم نیست که تجربه شما 
چیست، همیشه فردی وجود دارد که بفهمد که شما چه 
می کنید،  حتی ممکن است بهتر از شما این موضوع را 
درک کند. شخصی مانند این بهتر از هر چیز دیگری است،  
آنها به شما کمک می کنند که در یک مکان و موقعیت در 
جا نزده و رو به جلو حرکت کنید. شما می تواند یک مربی 
شغلی استخدام کنید یا برای مشاوره از او کمک بخواهید.
کنید:  واگذار  را  مسوولیت هایتان  از  بعضی 
این موضوع را در نظر بگیرید که امکان تغییر بعضی 
از مسوولیت هایی که آنها را دوست ندارید و باری بر 
دوش تان هستند به دیگران وجود دارد. برای صاحبان 
کسب و کار این موضوع معموال به معنای استخدام کارمند 
است. اگر شما وسع آن را ندارید که فردی تمام وقت با این 

ویژگی پیدا کنید، می توانید فردی را پیدا کنید که ساعت 
کمتری بتواند حضور داشته باشد. قطعا این کار بسیار 
راحت تر از این است که تمام کارها را خودتان یک تنه 
انجام دهید، چرا که این موضوع شما را به سرعت به 

خستگی سریع و فرسودگی شغلی می رساند. 
روی روابطتان تمرکز کنید: زمانی که این احساس 
در شما شروع می شود؛ معنای کاری که می کنید چیست، 
ممکن است شروع به دور شدن از افرادی کنید که دوست 
دارید و دوست تان دارند و این شاید بدترین چیزی است 
که می توانید انجام دهید. رابطه شما با خانواده یا دوستان 
چیزی است که می تواند به شما انرژی دوباره دهد و 

همچنین برایتان الهام بخش باشد.
این افراد می دانند که چگونه آرمان و آرزوهای شما را 
به خاطرتان بیاورند. بعضی از افراد باالی میز کارشان 
عکس هایی از همسر، بچه ها یا والدینشان می گذراند 
تا مدام به یاد آنها بیاورد که چیزهای دیگری نیز در 
زندگی در کنار شغلشان وجود دارد  و آن چیزی نیست 
جز افرادی که به آنها نیاز دارند. وقتی که شما بخشی از 
یک جامعه یا یک خانواده باشید، هر چیزی ساده تر و 

آسان تر است. 
از روش های نوآورانه استفاده کنید: ناامیدی 

اغلب از یکنواختی می آید. اگر شما مدام،  روزها پشت 
روزها، یک فعالیت را تنها با یک روش اجرا کنید،  در 
حالی که می توانید آن را عوض کنید، دچار ناامیدی 
می شوید. نواوری می تواند به شما در چگونگی اجرای 

آن کمک کند. 
این موضوع نه تنها به شما بلکه به شغلتان نیز کمک خواهد 
کرد. زمانی را برای مرور کارهایتان اختصاص دهید و این 
سوال را از خود بپرسید: »آخرین باری که همه چیز را 
تغییر دادید کی بود؟« با این کار شما می توانید چیزهای 
جدید را امتحان کرده و طراوت را دوباره به شغلتان 

برگردانید. 

نتیجه 
و  رکود  تجربه  افراد  همه  که  باشید  داشته  خاطر  به 
افسردگی را در زندگی شان داشته اند،  به خصوص این 
موضوع متوجه شغلشان بوده است. اگر دارید عالقه تان 
را به شغلتان از دست می دهد، به این معنا نیست که باید 
تسلیم شوید. این موقعیت ممکن است موقتی باشد،  تنها 

نیاز دارید که بر آن غلبه کنید.
علیاحمدی
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