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تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

غذاهایآیندهبشرراچهچیزهاییتشکیلمیدهد؟

دکتر محمد علی قویمی
جراح ومتخصصفکوصورت

دانستنی ها

هنگام خوردن غذا وســخن گفتــن فکم به

سختی بازمی شــود،به عبارتی قفل می کند

ودردشدیدی داردعالوه بر این که صدای تق

سالمت
8

تقمیدهد؟

دربعضیافراددیسکمفصلیفکیجابهجامی
شودکهباعثایجادصداتقودرددرناحیهمفصل
هنگامغذاخوردنمیشود.
بعــد از عمــل بوتاکس چــه مــواردی را باید
رعایتکنم؟
اســتفاده از یخ  ،باال نگه داشــتن ســر برای چند
ساعت  ،انجام ندادن ورزش های سنگین و بلند
کردنباربرای 4ساعت.
عالیم کیستهایفکیچیست؟
كیســت های فكــی ،ضایعات ناشــایعی اســت
تشــخیص این کیستها به آســانی نیست و نیاز
ی دارد .داشــتن اطالعــات کلینیکی،
به بررســ 
رادیولوژیکی و نمای پاتولوژیکی برای تشخیص
ضروری اســت .وجود انواع تومورها و کیستها
در استخوانهای فک و بافتهای نرم دهانی یا
فکیوجودداردکهیکبخشعظیمیازکارهای
جراحیرابهخوداختصاصمیدهند.
عالیمکیستفک
وجود تومــور در ناحیه فک موجب تــورم در فک
شده،یعنیبیمارباظاهرمتورمبهپزشکمراجعه
میکند.
درمانکیستفک
ن این کیســتها بهصورت جراحی اســت.
درما 
البتهالزماستیکسریتومورهایبدخیمفکیرا
باکمکدرمانهایرادیوتراپیبرطرفکردیااین
کهقبلازعملجراحیایندرمانهاراانجامداد
وبعدازآنجراحیکرد،اماتومورهاوکیستهای
فکیدرمانشانبهصورتجراحیاست  .

در ســال  ۲۰۱۳میالدی

تحقیقیدربارهجلبکها
نشــان داد میکروجلبک

هــا از دی اکســید کربن

موجــود در جــو تغذیه و

پروتئیــن ،کربوهیدرات

و مواد دیگری تولید می

کنند .برخی انواع خاص
جلبک برای قلــب مفید
هستند زیرا مقادیر کالن

امگا  ۳و اسیدهای مغذی

در خود دارند.

آینده پژوهان پیش بینی میکنند باتوجه به مشکالتی که رشد بیش
ازحدجمعیتومنابعمحدودغذاییپیشمیآورد،بایدهرروزبهچیزهای
که میخوریم فکرکنیم .جمعیت جهان از مرز  8میلیارد نفر گذشته
است و به زودی به  9میلیارد هم خواهد رسید  .تحقیقات صنایع غذایی

خوراک 2میلیاردنفر
به گفته سازمان غذا و کشــاورزی ملل متحد،
امــروزه حداقــل دو میلیــارد نفــر در جهــان از
حشــرات تغذیه میکنند .اگرچه از نظر خیلی
از ما خــوردن حشــرات چندش آور اســت ،اما
حشــرات سرشــار از چربــی ،پروتئیــن ،فیبر و
موادمعدنــی هســتند .عــاوه بر ایــن خوردن
حشرات نسبت به خوردن دام با محیط زیست
سازگارتر است و مزه برخی از آنها بسیار شبیه
محصوالتــی اســت که هــم اکنــون میخوریم
مثل :سیب ،بیکن ،بادام زمینی یا ماهی.
جلبک
بیشــتر جلبکها حــاوی اســیدچرب امگا۳-
اســت  ،یک ماده مغــذی ضروری کــه خواص
زیادی دارد .به گفته محققان بیشــترین حجم
مواد غذایی بشر در سال های آینده از حشرات
و جلبک ها تامین می شود.
گوشت آزمایشگاهی
انتشــار گازهای گلخانه ای ،صید بیش از حد
ماهی نگرانیهای فعاالن زیســت محیطی از
آلودگی و به تاراج رفتن ذخایر زیستی است .
شــرکتی به نام «گوشــت ممفیس» با استفاده
از ســلو لهای بنیادیــن حیوانــات ،گوشــت
آزمایشــگاهی تولیــد میکنــد .هزینــه تولید
 ۴۵۰گرم گوشــت آزمایشــگاهی هــم اکنون
 ۲۴۰۰دالر میشود.
تولید غذای زنده با چاپ سه بعدی
چاپگرهــای ســه بعدی هــم میتواند اشــیای
پالســتیکی و فلــزی تولیــد کنــد و همچنیــن
موادغذایی چاپ ،آماده و سرو کند.
یک طــراح هلندی غــذا ،باغبانی و چاپ ســه
بعــدی را با هم ترکیــب کرده اســت .ابتدا یک
محفظــه خمیــری حــاوی خــاک خوراکــی و
دانههای مختلف چاپ میشود و چند روز بعد،

دانهها شــروع به رشــد میکند و از حفرههای
کوچک پوسته خمیری بیرون میآید.
بسته بندی تجزیهپذیر موادغذایی
یکشرکتسوئدیراهحلیبرایمشکلتجزیه
ناپذیریبستهبندیهایموادغذاییپیداکرده
است.آنهابرایروغن،بستهبندیازجنسموم
وشکرکاراملیشده،برایاسموتیبستهبندیاز
جنسجلبکوآبوبرایبرنج،بستهبندیازموم
زنبورعسلارائهدادهاند.عمراینبستهبندیها
بهاندازهموادغذاییداخلشاناست.
بطریهای آب خوراکی
یــک اســتارت آپ در لنــدن ،قصــد دارد
بطریهای پالستیکی آب را با بطریهای آب
خوراکی ساخته شده از جلبک جایگزین کند.
این بســته بندی میتواند برای ســایر مایعات
خوراکی هم استفاده شود .استفاده از جلبک

و پیشرفت سریع فناوری ،زوایای جدیدی از آن چه در آینده خواهیم خورد را برای مان
نمایان می کند.ایا تا به حال با خودتان فکر کرده اید که درآینده ای نه چندان دور وارد
یک رستوران شوید و سفارش یک غذای چاپی بدهید و غذای دلخواه تان را جلوی شما
چاپ کنند و روی میزتان بگذارند ؟ ادامه مطلب در این باره مطالعه کنید.

به عنوان ماده بسته بندی ارزانتر از پالستیک
تمام میشود.
حذف غذاهای ناسالم با موسیقی
تحقیقاتــی کــه دردانشــگاه آکســفورد انجــام
شدنشــان میدهد که مواد غذایی بســتگی به
موســیقی پس زمینه ،طعم کم و بیش متفاوتی
دارند.آنهاپیشنهادمیکنندازموسیقیبرای
حذف مواد ناسالم موادغذایی استفاده شود.
غذای سالم
اغلب مــا از این که دقیقــا چــه میخوریم آگاه
نیســتیم .اســکنر غــذای « »TellSpecایــن
مشکل را حل میکند و به مشتریان محتویات
دقیــق غذایشــان را نشــان میدهد .شــما به
راحتی دستگاه را روی ماده غذایی میگیرید
و دستگاه شــما را از مواد شــیمیایی و آلرژنها
آگاه میکند و به شــما کمــک میکند مصرف

ویتامین خود را کنترل کنید.
قهوه جویدنی
یکــی از محصوالتی که هم اکنــون هم در بازار
وجود دارد ،قهوه جویدنی اســت .سازندگان
ادعا میکنند که این محصول تمرکز را بهبود
میبخشــید و عملکــرد شــناختی مطلــوب را
تقویت میکند.
غذای کامل نوشیدنی
در ســالهای آینــده ،نوشــیدنیهایی تولیــد
میشــود که به تنهایی یک غذای کامل است.
هم اینک نیز چنین نوشــیدنیهایی به صورت
محدود در بازار وجود دارند؛ شرکت Solyent
تولیدکننده مایعات غنی است که محصوالتش
 20درصد ویتامیــن و مواد معدنی مــورد نیاز
بــدن را تامیــن میکننــد و البتــه بســیار هــم
خوشمزه است .
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