
قول می دهم هر چه در توانم است انجام دهم

درخواست سید جالل از هواداران پرسپولیس

پژوهشگران کشور دست یافتند

فرموالسیون نانو داروی گیاهی برای درمان و پیشگیری از آلزایمر و زوال عقل

سید جالل حسینی به نقش هواداران سرخ در راه یابی این تیم به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا اشاره کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از AFC، تیم فوتبال پرسپولیس فردا شنبه باید در فینال 
لیگ قهرمانان و در دور برگشت در خانه میزبان کاشیما باشد. سید جالل حسینی 
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس بازی را در حالی شروع می کند که با دو گل از حریف 

خود عقب است.
سید جالل حسینی درباره نقش تماشاگران در دیدار برگشت در لیگ قهرمانان آسیا 
گفت: هواداران برای ما خیلی مهم هستند. آنها همیشه حامی و پشتیبان ما بودند و 
خصوصا در بازی های سخت همیشه ما را حمایت کردند. آنها بازوهای سنگین ما در 
بازی های مهم بودند. ما با حمایت همین هواداران به دیدار نهایی رسیدیم و متاسفانه 
دیدار رفت را شکست خوردیم. با این حال ۹۰ دقیقه باقی مانده است و این ۹۰ دقیقه 
پایانی است. من از هواداران می خواهم که مثل بازیکنان باشند و به هیچ وجه انرژی 

خود را قبل از شروع بازی هدر ندهند. ما به انرژی هواداران در زمان بازی نیاز داریم و 
نیاز نیست قبل از بازی هواداران انرژی خود را از دست بدهند.

در صورتی که کاشیما به گل برسد پرسپولیس نیاز به این دارد که ۴ گل به ثمر 
برساند و به همین خاطر کلین شیت در این دیدار اهمیت زیادی برای تیم ایرانی دارد.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه صحبت های خود افزود: مهمترین موضوع 
این است که ما گل نخوریم و در ادامه باید گل هم به ثمر برسانیم. یعنی باید دو کار 
مهم را انجام دهیم ولی چون هواداران کنار ما هستند می توانیم به این مهم دست 
یابیم. با فهم و درک درست از این بازی باید از همان ابتدا برای موفقیت تیم تالش 
کنیم. قول می دهم بهترین عملکردم را در زمین بازی نشان دهم. در کنار هواداران 
قادر به انجام کارهای بزرگی هستیم. برای هر دو تیم بازی سختی است. خصوصا برای 
ما که باید دو گل به ثمر برسانیم تا بازی برابر شود. کار بسیار سختی است و نیازمند 

انرژی زیاد و امیدوارم هواداران این انرژی را به ما بدهند.

گیاهی  دارویی  فرموالسیون  به  ایرانی  پژوهشگران 
دست یافتند که در قالب سامانه نانو مقیاس قادر است 
با عبور از سد خونی مغز، دارو را در مغز رهاسازی کرده 
و عالوه بر آنکه بدون عوارض برای درمان این بیماری 

به کار برده شود، موجب پیشگیری از بروز آن نیز شود.
به گزارش ایسنا، مولود جلیلی شاه منصوری، مجری این طرح، 
آلزایمر را بیماری پیش رونده و برگشت ناپذیری دانست که موجب 
تخریب نورون های دستگاه عصبی مرکزی و از دست رفتن حافظه 

و توانایی های ادراکی و شناختی در فرد می شود.
وی ادامه داد: طبق آخرین گزارش انجمن جهانی آلزایمر، هر 
سه ثانیه یک نفر در جهان به زوال عقل مبتال می شود ضمن آنکه 
افراد باالی ۶۵  انجام شده حدود ۱۱ درصد  بر اساس مطالعات 
سال و ۵۰ درصد افراد باالی ۸۵ سال به بیماری آلزایمر مبتال 

می شوند.

ایران  آلزایمر  انجمن  اعالم  اساس  بر  اینکه  بیان  با  منصوری 
در  آلزایمر  به  مبتال  بیمار  هزار  حدود ۶۰۰  می شود  پیش بینی 
از  داد: در حال حاضر دو گروه  ادامه  باشد،  کشور وجود داشته 
این  تایید شده اند که  بیماران مبتال،  بهبود شرایط  برای  داروها 
داروها تنها پیشرفت بیماری را به تعویق می اندازد. عالوه بر آن 
استفراغ،  اشتهایی،  بی  اسهال،  مانند  نامطلوبی  عوارض  دارای 

سردرد و خواب آلودگی هستند.
وی مهمترین چالش این داروها را رساندن آنها به مغز دانست 
و یادآور شد: به دلیل وجود سد خونی مغزی دارو رسانی به مغز 

برای بیماران مبتال به آلزایمر با محدودیت هایی همراه است.
این محقق از اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه خبر داد و 
گفت: در این پروژه با بهره گیری از فناوری نانو، سامانه نانو مقیاس 
و هدفمند طراحی و ساخته شده و در آن عصاره گیاهی موثر در 

بهبود حافظه و کاهش اضطراب و افسردگی بارگذاری شد.

وی با بیان اینکه داروی تولید شده مکمل گیاهی دارویی است 
که برای فراموشی ناشی از آلزایمر کاربرد دارد، ادامه داد: در این 
سامانه عصاره گل محمدی بار گذاری شد و به دلیل ساختار  نانو 

این سامانه به راحتی می تواند به مغز وارد شود.
دارو  در  اصلی  مساله  داد:  توضیح  باره  این  در  منصوری  شاه 
رسانی به مغز طراحی سامانه دارویی کارآمد با اندازه مناسب برای 
عبور از سد خونی مغز است که در تولید این محصول از نانو ذرات 
لیپیدی جامد هدفمند و عصاره گل محمدی استفاده شده است.

وی با اشاره به ماده موثره گیاهی این سامانه نانو ساختار توضیح 
داد: ترکیبات استخراج شده از عصاره گل محمدی با تاثیر بر تولید 
رشد  افزایش  موجب  نورون زایی،  در  دخیل  پروتئین های  برخی 
شده و با مهار فعالیت آنزیم  استیل کولین استراز باعث افزایش 
انتقال دهنده عصبی استیل کولین در مغز می شود ضمن آنکه با 
کاهش اکسیداسیون ترکیبات درون سلول ها نیز موجب کاهش 

التهابات نورون ها می شوند.
به گفته این محقق، مصرف عصاره گل محمدی باعث بهبود 
حافظه، کاهش رفتارهای شبیه افسردگی و بهبود در عالیم در 

بیماران مبتال به آلزایمر می شود.
وی همچنین به نانو ساختار این سامانه اشاره کرد و گفت: نانو 
ذرات لیپیدی کره هایی با اندازه نانومتری هستند. ویژگی چربی 
دوست بودن این ذرات موجب تسهیل عبور آنها از میان سد خونی 
مغزی برای ورود به مغز می شوند.  با توجه به اندازه ترکیبات به 
کار رفته در تولید این ذرات مزایایی برای انتقال دارو به مغز دارند 
که در نهایت سبب افزایش جریان دارو به مغز و کاهش ورود آن 

با سایر اندام ها می شود.
در  گفت: سهولت  و  کرد  اشاره  دارو  این  مزایای  به  منصوری 
خونی  سد  از  عبور  دارو،  شده  کنترل  رهایش  دارو،  بارگذاری 
مغزی، غیر سمی بودن، دارا بودن خاصیت آنتی باکتریال، ورود 
اختصاصی به مغز با مکانیزم اندوسیستوز و افزایش تجمع دارو 
در مغز، تکرار پذیری و سهولت در افزایش مقیاس تولید از جمله 

مزایای این سامانه به شمار می رود.
این محقق به اهمیت آزاد سازی این دارو در مغز اشاره کرد و با 
تاکید بر اینکه آزاد سازی دارو در مغز از طریق دستگاه گوارش رخ 
نمی دهد، خاطر نشان کرد: داروی تولید شده جز داروهای مکمل 

است که در آن از موادشیمیایی استفاده نشده است.
به گفته مجری طرح، معموال به داروهایی که از مواد گیاهی 

تولید می شوند مکمل می گویند و ورود به بازار این داروها نسبت 
به داروهای شیمیایی و ژنریک آسان تر است.

وی با تاکید بر اینکه این دارو به غیر از افراد مبتال به آلزایمر 
منظور  به  دارند  قرار  میانسالی  دوره  در  که  سالم  افراد  برای 
پیشگیری از بروز این بیماری قابل تجویز است، یادآور شد: این 
دارو باید در مراحل ابتدایی و میانی بیماری تجویز شود ضمن آنکه 
مصرف آن در قبل از شروع بیماری نیز موجب پیشگیری از بروز 

این بیماری خواهد شد.
شاه منصوری با بیان اینکه تست های مربوط به فازهای سلولی 
و حیوانی در دانشگاه تهران و شهید بهشتی انجام شده است و 
بعد از آن وارد فاز بالینی خواهیم شد، اضافه کرد: تولید کنندگان 
دارو باید با شرکت های داروسازی تعامل داشته باشند تا بتوانند 
داروهای خود را به بازار عرضه کنند از این رو ما در حال اخذ 
را  دارو  این  بتوانیم  تا  دارو هستیم  این  بالینی  و تست  مجوزها 

وارد بازار کنیم.
منصوری به بیان مزایای اقتصادی این طرح پرداخت و گفت: در 
سال های اخیر بازار جهانی مکمل های دارویی سالمت مغز رشد 
انتظار  رشد ۷.۴ درصدی  نرخ  به  توجه  با  و  داشته  چشمگیری 

می رود تا سال ۲۰۲۴ این بازار به ۳.۲ میلیارد دالر برسد.
وی اضافه کرد: با توجه به آمار رسمی انجمن ملی آلزایمر ایران، 
بیش از ۶۰۰ هزار نفر بیمار مبتال به آلزایمر در ایران شناسایی 
از  که  بیمارانی  برای  ماه  در  بیمار  هر  دارویی  هزینه  شده اند، 
داروهای ایرانی استفاده می کنند یک تا ۱.۵ میلیون ریال و برای 
بیمارانی که از داروهای خارجی استفاده می کنند ۲ تا ۳.۵ میلیون 
ریال برآورد شده است.  بر اساس هرم سنی جمعیت ایران،  کشور 
در معرض سالمند شدن قرار دارد بنا به نظر کارشناسان اگر نرخ 
باروری تا سال ۱۴۳۰ میزان فعلی باشد، وضعیت رشد سالمندی 
سیر صعودی خواهد داشت و حدود ۳۰ درصد جمعیت را افراد 

مسن تشکیل خواهند داد.
بحران  با  آینده  سال های  در  بنابراین  شد:  یادآور  منصوری 
عقل  زوال  و  آلزایمر  مانند  سالخوردگی  با  مرتبط  بیماری های 
مواجه خواهیم شد و ورود به حوزه درمان این بیماری ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.  با توجه به اینکه امکان استفاده از این 
تقویت  به صورت مکمل  برای گروه های سنی مختلف  محصول 
کننده حافظه و افزایش تمرکز وجود دارد، حجم بازار محصول به 

مراتب بزرگتر خواهد بود.
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پرسپولیس در بازی برگشت فینال مقابل کاشیما

سالطین کامبک به دنبال مهم ترین بازگشت در ترسناک ترین استادیوم آسیا
پرسپولیس برای پایان حسرت ۲۶ ساله فوتبال ایران و 
تکمیل حماسه خود احتیاج به یک بازگشت تاریخی در 
دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا دارد و در این راه 

چشم امید به هواداران پرشمار خود بسته است.
به گزارش وب سایت نود، سرانجام داستان لیگ قهرمانان آسیا 
در فصل ۲۰۱۸ به آخرین برگ خود رسید و تکلیف قهرمان 
این دوره از مسابقات با برگزاری دیدار دو تیم پرسپولیس ایران 

و کاشیماآنتلرز ژاپن در ورزشگاه آزادی مشخص خواهد شد.
فوتبال ایران ۲۶ سال است که موفق به قهرمانی در رقابتهای 
باشگاهی آسیا نشده است. این زمان طوالنی ترین مدتی است که 
کشورهایی که تاکنون قهرمان آسیا شده اند بین قهرمانی شان 
وقفه ایجاد شده است.حال، پرسپولیس بهترین فرصت را برای 
از بین بردن این طلسم شوم دارد.ولی این تیم برای از بین بردن 

این طلسم احتیاج به یک بازگشت بزرگ دارد.
به  نگاهی  رؤیا؛  و  حسرت  رنگ  به  مرتبط:انتظاری  مطلب 
طوالنی ترین مدت انتظار کشورهای آسیایی برای قهرمانی در 

رقابت های باشگاهی آسیا
سالطین کامبک

سرخپوشان که با وجود محرومیت از دو پنچره نقل و انتقاالت 
با دستان خالی به نحو ناباورانه ای به دیدار فینال این مسابقات 
رسیدند.در بازی رفت در زمین حریف نتوانستند نتیجه دلخواه را 
کسب کند و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خوردند و اکنون برای 
قهرمانی حداقل باید ۲ گل بزنند.پیروزی ۲ بر صفر پرسپولیس 
برد  این صورت هر  غیر  در  اضافه می کشاند  وقت  به  را  بازی 
و  آمد  نخواهد  تیم  این  کار  به  پرسپولیس  گل  اختالف ۲  با 
پرسپولیس در صورت دریافت گل باید با بیش از ۲ گل کاشیما را 
شکست دهد.با این اوصاف پرسپولیس کار سختی برای قهرمانی 
دارد ولی سابقه این تیم نشان داده که  آنها متخصص بازگشت 
هستند.پرسپولیس در همین فصل در مرحله حذفی دو بار در 
بازی رفت متحمل شکست شده ولی در دیدار برگشت آن را 
جبران کرده است و به همین خاطر سایت کنفدراسیون آسیا از 

پرسپولیس به عنوان سلطان کامبک نامبرده است.
AFC: پرسپولیس سلطان کامبک آسیا

دوازدهم  یار  بازگشت هایش  در  پرسپولیس  اصلی  مهره  اما 
این تیم، یعنی تماشاگران پرشور و پرتعداد خود است.ورزشگاه 
بازسازی شده آزادی روز شنبه باز هم مملو از تماشاگر خواهد بود 
تا تیم محبوبشان را در بزرگترین دیدار تاریخ این باشگاه یاری 
دهند.پرسپولیس در دیدارهای خانگی رکورد تحسین برانگیزی 
در خانه  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  بازی گذشته  در ۱۶  و  دارد 

شکستی نداشته است و این فصل نیز صاحب ۵ پیروزی و یک 
تساوی شده که تنها تساوی این تیم در مرحله قبل مقابل السد 

بود که تساوی برای پرسپولیس حکم صعود داشت.
اهمیت گل نحوردن

مهم ترین فاکتور برای موفقیت پرسپولیس در دیدار فینال گل 
نخوردن است.پرسپولیس که برای موفقیت باید حداقل ۲ گل 
از دفاع غافل شود.دریافت یک گل برای رکورددار  نباید  بزند 
کلین شیت در لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ به منزله پرپر شدن رویای 
قهرمانی این تیم است.سرجینهو گلزن برزیلی کاشیما در فرم 
بسیار مطلوبی قرار دارد و در هر ۵ بازی که برای کاشیما در 
لیگ قهرمانان به میدان رفته از جمله بازی قبلی موفق به گلزنی 

شده است.

دستان خالی برانکو
اما باز هم دستان برانکو در این دیدار خالی است.سیامک نعمتی 
با دریافت کارت قرمز بی مورد، به علت محرومیت بازی برگشت 
فینال را از دست داد.امید عالیشاه که نیز بازیکن جایگزین نعمتی 
محسوب می شد به علت مصدومیت اردوی پرسپولیس را ترک 
کرد تا پرسپولیس در شرایط مشابه بازی رفت با السد قرار گیرد.
در آن بازی برانکو به ادم همتی اعتماد کرد و پرسپولیس در یک 
بازی به یادماندنی حریف متمول قطری را در خانه شکست داد.
حال باید دید برانکو برای این بازی چه تدبیری اتخاذ خواهد کرد.
آخرین قهرمانی ایران در یک تورنمت معتبر، در بازیهای آسیایی 
۲۰۰۲ و با مربیگری برانکو و با شکست دادن ژاپن در فینال 
شکل گرفت و باید دید پرفسور باز هم می تواند با غلبه بر تیمی 

از سرزمین آفتاب تابان، پس از سال ها یک قهرمانی دیگر برای 
فوتبال ایران به ارمغان بیاورد.

آمار
تاکنون هیچ باشگاه ایرانی در ۹۰ دقیقه در رقابتهای رسمی 

موفق به غلبه بر تیمهای ژاپنی نشده است.
    تیمهای ایرانی با تیمهای شرق آسیا در لیگ قهرمانان 
آسیا ۱۴ بار بازی داشتند که ۳ برد برای تیمهای ایرانی، ۵ 
پیروزی برای تیمهای شرقی بوده و ۷ دیدار نیز به تساوی 

رسیده است.
    کاشیما آنتلرز به عنوان تیم دوم گروه و پرسپولیس به عنوان 
تیم نخست موفق به صعود مرحله حذفی شده و تاکنون همیشه 

تیم فاتح لیگ قهرمانان آسیا در گروه خود اول شده است.

8 گوناگون
شنبه / 19 آبان 1397 / شماره ۲74
۲ ربیع االول 1440 -  10 نوامبر ۲018

 روزنامه
سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
 ورزشي، فرهنگي
صبح ايران

اذان صبح                        5:09 
طلوع آفتاب                    ۶:35 
اذان ظهر                        11:48 
غروب آفتاب                  17:00 
اذان مغرب                     17:۲0

پند روز

خطر 7 برابری انفلوآنزا در سیگاری ها

استادیار ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با بیان اینکه بر اساس نتایج آخرین پژوهش ها ریسک آلودگی و شدت 
بیماری انفلوآنزا در افراد سیگاری 7 برابر بیشتر از سایرین است، گفت: 
ویروس انفلوآنزا در افراد دارای زمینه بیماریهای خاص، افراد دارای سطح 
ایمنی پایین و همچنین سیگاری ها سریعتر تکثیر می شود و عوارض آن 

نیز بیشتر خواهد بود.
دکتر مریم واعظ جاللی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
همزمان با فصل سرما و خطر شیوع بیماری های ویروسی در گفت و گو با ایسنا، 

راهکارهایی برای پیشگیری و کنترل آنها ارایه کرد.
وی با بیان اینکه ویروس ها تنها در داخل سلول زنده تکثیر می شوند، عنوان کرد: 
ویروس تنها در صورت دسترسی به سلول زنده تکثیر شده و باعث بروز عفونت های 
تنفسی، گوارشی، مغزی و یا سایر عفونت ها می شود، ولی اگر در محیطی غیر از 

سلول بماند به طور متوسط تنها از چند ساعت تا چند روز دوام می آورد.
وی با اشاره به تفاوت ویروس ها  با میکروارگانیزم ها، عنوان کرد: ویروس در 
مقایسه با باکتری یا قارچ از نظر اندازه بسیار کوچک بوده و تنها در داخل سلول 
زنده عفونت و آلودگی ایجاد می کند در حالیکه مکانیزم عملکردی قارچ و باکتری 

این گونه نیست.
این متخصص ویروس شناسی پزشکی با اشاره به نمونه گیری های اولیه، کشت 
سلولی و تست های ژنتیکی پیشرفته به عنوان سطوح مختلف شناسایی ویروس ها، 
اظهار کرد: از مهمترین بیماری های واگیردار با منبع ویروسی می توان به هپاتیت 
C، هپاتیت C، CCC و انفلوآنزا اشاره کرد. همچنین در این رابطه می توان به عفونت 
هایی اشاره کرد که در کودکی ما را درگیر کرده و مجددا در بزرگسالی عود می کنند 

مانند آبله مرغان و سرخک.
وی با اشاره به اهمیت مهار ویروس ها به عنوان بخشی از چالش سازمان جهانی 
بهداشت، اظهار کرد: در این راستا سازمان جهانی بهداشت برای ریشه کنی تعدادی 
از ویروس ها پروتکل های تصویب کرده و همچنین برنامه ریزی های گسترده ای 
برای کاهش سطح آلودگی افراد با ویروسها و در واقع ارتقای سطح بهداشتی جوامع، 

اجراکرده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ویروس هپاتیت  را از 
دیگر ویروس هایی عنوان کرد که در مناطق با سطح بهداشت عمومی پایین شایع 
بوده و در این رابطه، گفت: هپاتیت  از ویروسهای گوارشی بوده که در نهایت منجر 
به التهاب کبد شده و کامال با سطح بهداشت منطقه به خصوص سالمت آب و مواد 

غذایی در ارتباط است.
وی با بیان اینکه آلودگی با ویروس هپاتیت  با نوشیدن آب یا بلعیدن غذای آلوده 
ایجاد می شود، ادامه داد: ضعف و خستگی، بی حالی، تب و در نهایت زردی یا یرقان 
و التهاب کبد از نشانه های این بیماریست که در بزرگساالن با شدت بیشتری بروز 

پیدا می کند.
این متخصص ویروس شناسی پزشکی با اشاره به برخی اقدامات پیشگیرانه در این 
رابطه، تصریح کرد: نبود آب سالم و بهداشت ضعیف یکی از عوامل خطر در انتقال و 
ابتال به ویروس است، بنابراین به افراد توصیه می شود که حتما از بطری آب بهداشتی 
استفاده کرده، پیش از خوردن میوه پوست آن را گرفته، از سالمت غذای مصرفی 
خود اطمینان حاصل کرده و نسبت به ضدعفونی مداوم دست های خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه رعایت بهداشت و استفاده از منابع آب و غذای سالم در کنترل این 
ویروس بسیار موثر است، ادامه داد: متاسفانه ویروس هپاتیت  در برخی افراد منجر 
به بروز هپاتیت برق آسا شده که طی آن بیمار کل کبد خود را از دست می دهد، 

بنابراین کنترل  این بیماری از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با بیان اینکه انتقال ویروس های جدید از سایر کشورها به داخل کشور در کلیه 
سفرها چه عادی و چه سفر به شهرهای زائرپذیر محتمل است، گفت: این مساله به 
خصوص درباره ویروس هایی که از طریق حشرات منتقل می شوند، فراوانی بیشتری 
دارد . به عنوان نمونه در برخی سفرها احتمال این وجود دارد که وسایل فرد به 
تخم حشرات منطقه مربوطه آلوده شده و از این طریق به داخل کشور منتقل شود. 
بنابراین آلودگی به ویروس های جدید و انتقال آن به داخل کشور در کلیه سفرهای 

خارج از کشور محتمل است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خاتمه نکته مهم و قابل 
اهمیت را نحوه کنترل و محافظت افراد در برابر ویروس ها عنوان کرد و ادامه داد: به 
عنوان نمونه برای برخی از این ویروس ها واکسن داریم که به افراد توصیه می شود 
حتما پیش از سفر واکسینه شوند، چراکه عوارض این بیماریها در بزرگسالی به خاطر 
حساسیت بیشتر سیستم ایمنی شدیدتر است. همچنین در رابطه با ویروس های 
تنفسی مانند سرماخوردگی و انفلوآنزا به افراد توصیه می شود که در صورت برخورد 
با موارد مشکوک از دست دادن و در آغوش کشیدن افراد پرهیز کرده و دستهای 

خود را روزی چند مرتبه با آب و صابون و ژل ضدعفونی شستشو دهند.

کاهش خطر ابتال به سرطان پستان با خواب منظم
یک مطالعه جدید نشان می دهد سحرخیزی می تواند خطر ابتال به سرطان 

پستان را در زنان کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه نظم خواب به وضوح برای سالمتی اهمیت 
بسیاری دارد، محققان اخیراً مطالعه ای را برای بررسی تاثیر خواب بر خطر ابتال به 

سرطان پستان انجام داده اند.
در این مطالعه که توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه بریستول انگلیس به عنوان بخشی 
از برنامه سرطان شناسی این کشور صورت گرفته، داده های مربوط به بیش از ۳۸۵ 

هزار  زن مورد بررسی قرار گرفته است.
محققان با بررسی داده های ژنتیکی و اولویت این زنان نسبت به سحرخیزی یا 
شب زنده داری، مدت خواب و بی خوابی در آنها دریافتند نظم خواب افراد بر خطر 

ابتال به سرطان پستان در آنها تاثیر می گذارد.
تمرکز محققان در این مطالعه بر بررسی ژن هایی بود که با عوامل مشخص در 
خواب از جمله ترجیح افراد به سحرخیزی و شب زنده داری، مدت زمان خواب و بی 

خوابی ارتباط دارند.
تجزیه و تحلیل این داده ها نشان داد زنانی که سحرخیزی را ترجیح می دهند 
۴۰ درصد کمتر از زنانی که شب زنده دار هستند به سرطان پستان مبتال می شوند. 
همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که زنانی که هر شب بیش از هفت تا 
هشت ساعت می خوابند با خطر بیشتری برای ابتال به سرطان پستان مواجه اند. به 

طوری که هر ساعت خواب اضافه شبانه این خطر را تا ۲۰ درصد افزایش می دهد.
هنوز  کردند  اعالم  محققان  تودی،  نیوز  مدیکال  تخصصی  سایت  گزارش  به 
تحقیقات بیشتری برای درک تاثیر تغییر الگوهای خواب بر کاهش خطر ابتال به 
سرطان پستان نیاز است اما یافته های مطالعه اخیر بینش جدیدی را درباره اهمیت 

خواب بر سالمت افراد ارائه داده است.

Etehademelat


