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زندگی

استرس در کودکان موجب پرخوری میشود

متخصصان تاکید کردند :کودکانی که دچار استرس هستند حتی در زمان سیری هم میل به
غذا خوردن دارند.به گزارش ایسنا،متخصصان ،استرس در دوران اولیه زندگی را شامل فضای
آشفته خانه و تجربه اتفاقات منفی و تلخ در این سنین دانستهاند .کودکانی که در فقر زندگی
میکنند به دلیل قرار گرفتن در معرض خشونت ،کمبود دسترسی به مواد غذایی و نگرانی از در
اختیار داشتن منابع محدود به شدت آسیبپذیر هستند .در این مطالعه آمده است قرار گرفتن
در معرض استرس با افزایش میل به خوردن در زمان سیری و پرخوری روانی مرتبط است.

گزارش خارجی

درمان جدید طاسی سر

دانش��مندان به طور موفقیت آمیزی س��لول های
بنی��ادی را برای تولید موی جدید مورد اس��تفاده
قرار داده ان��د که این روش نوید بخش خلق روش
جدید بالقوه ای برای درمان طاسی سر است.تحقیق
جدیدی در انستیتوی پزشکی سانفورد -برن هام که
به طور on-lineدر کتابخانه عمومی مجله علمی
" "plos oneمنتش��ر ش��ده در واقع اولین گام به
سمت ابداع یک روش درمان بر اساس سلول های
بنیادی برای افرادی است که موی خود را از دست
داده اند.متج��اوز از۴۰میلیون مرد و ۲۱میلیون زن
آمریکایی از طاسی سر رنج می برند.یکی از محققین

یافته

توصیه

برنامه تجدید نسل،پیر شدن و توسعه سان فورد-
برن هام گفت":ما یک روش استفاده از سلول های
بنیادی انسان را برای ایجاد سلول های جدید ابداع
کرده ایم که از سرگیری دوباره رشد مو را امکان پذیر
می س��ازد.این روش دارای برجستگی های بارزی
نس��بت به شیوه های جاری کاش��ت مو است که
از طریق انتقال گرافت های مو از یک قس��مت به
قسمت های دیگر سر صورت می گیرد".
()Source:Newsmax Health
سایتتوتمنیوز
ترجمهوتلخیص:غریبواحدیپور

احساسات از طریق ژن منتقل نمیشوند

محققان با مطالعه خاستگاه ژنی بعضی از رفتارهای
اجتماعی انسان دریافتند که احساسات یک مفهوم
قابلیادگیریاستوازطریقژنهامنتقلنمیشوند.
ب��ه گزارش ایس��نا  ،در این مطالعه که از نظر تعداد
شرکتکنندگان در حوزه ژنتیک در جایگاه نخست
قرار دارد ،برای اولینبار مش��خص شد که تنها 10
درصد از احساس��ات انس��ان به ژنها وابسته است.
نتیج��ه این تحقیقات نش��ان میده��د که بخش

قاب��ل توجهی از ویژگیها و تواناییهای اجتماعی و
احساس��ی انسان در طول فرآیند حضور در اجتماع
فرا گرفته میش��ود و در واقع فاکتورهای احساسی
انسان در فرآیند تربیت و محیط تشکیل میشوند.
وارن وارییر ،دانش��جوی دکترای دانشگاه کمبریج و
مسئولاینمطالعهگفت:اینسریازتحقیقاتصرفا
با هدف شناسایی همان بخش اندک تاثیرات ژنی در
بروز احساسات و رفتارهای انسان آغاز شده است.

درمان زخم بستر مشکل است

یک متخص��ص طب س��المندی گف��ت :یکی از
مشکالت جدی و شایع در دوران سالمندی ،زخم
بس��تر یا زخم فشار است که میتواند با درد شدید
و عفونت همراه باشد و گاهی منجر به مرگ شود.به
گزارش فارس ،احمد دلبری ،متخصص سالمندان،
در خصوص زخم بس��تر در دوران سالمندی افزود:
ای��ن زخم ها به علت فش��ار بیش از حد ناش��ی از
نشستن یا خوابیدن طوالنی در یک وضعیت ثابت
به وجود می آیند.وی با بیان اینکه زخم بستر ،بیشتر
در جاهایی از بدن رخ می دهد که فش��ار را بیشتر
تحمل می کند ،ادامه داد :شایع ترین نقاط ،لگن و
س��تون فقرات و قسمت پایینی کمر و شانه و آرنج
است .زخم بستر ،با فشار شدید بر یک نقطه ایجاد
نمی ش��ود بلک��ه در زمان طوالنی و فش��ار مداوم
میتواندبهراحتیایجادشود.دلبری،باتاکیدبراینکه
عوامل خطر و ایجادکننده زخم بستر در سنین باالتر
به علت کاهش بافت چربی و نازک ش��دن پوست،

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

بیش��تر دیده می شود ،تصریح کرد :سوء تغذیه ،به
خصوص کمبود ویتامین «ای» و «دی» و «کلسیم»
و «روی» و به طور کلی ،کاهش دریافت پروتئینها
میتواند خطر جدی برای ایجاد زخم بس��تر باشد.
این متخصص سالمندان با بیان اینکه بی حرکتی یا
کاهش حرکت در بس��تر ،باعث ایجاد زخم بستر
میشود،گفت:مشکالتمفصلیمیتواندعاملجدی
در زخم بستر باشد .اگر چه درمان زخم بستر مشکل
است؛ بیش از ٥٠درصد از این زخم ها با جابهجایی و
کاهش فشار رفع می شوند؛ به طور کلی ،پیشگیری،
راحت تر از درمان اس��ت.دلبری ،با تاکید بر اینکه
زخم بستر با تغییر وضعیت و رژیم سالمند مرتبط
است ،توصیه کرد :هر نیم ساعت وضعیت سالمند را
تغییردهیدوبامشاهدههرگونهمشکلپوستیمانند
قرمزی ،گرما ،حساسیت ،ترشح از زخم به پزشک
مراجعه کنید و از پزش��ک متخصص و کارشناس
تغذیهبرنامهرژیمیمناسبیبرایسالمندتانبگیرید.

ش��یر یک ماده غذایی بس��یار مهم برای افراد و به ویژه
کودکان اس��ت ،اما آلرژی شیر حدود سه تا پنج درصد
کودکان اروپایی را درگیر کرده که البته معموال با افزایش
س��ن کاهش مییابد .به گزارش ایسنا  ،علوفه گاو غنی
شده با ویتامین  Aمیتواند از واکنشهای آلرژیک ایجاد
شده توسط پروتئین شیر جلوگیری کند ،البته استفاده از مکملها
در دام این نیاز را برطرف نمیکند.بیماری عدم تحمل الکتوز مرتبط
با کمبود آنزیم الکتاز اس��ت و در این ص��ورت فرد به قند موجود

به شیر گاو حساسیت دارید؟

در محصوالت لبنی واکنش نش��ان میدهد.در مورد
آلرژی به شیر ،سیستم ایمنی بدن با یک پاسخ ایمنی
متمایز علیه پروتئین شیر واکنش نشان میدهد.در
واقع س��لولهای ایمنی ویژهای تشکیل شدهاند که
تولید آنتیبادی در مقابل پروتئین ش��یر میکنند تا
نسبت به آلرژی واکنش انجام شود.نتایج مطالعه انجام شده نشان
میدهد که اجزای شیر میتواند به جلوگیری از واکنش فرد نسبت
به آلرژی شیر کمک کنند.یکی از مهمترین آلرژنهای شیر پروتئین

 ۵ Bos dاست .کلید این معما در پروتئین بتا-الکتوگلوبولین شیر
اس��ت .عامل مرتبط با واکنشهای آلرژیک متابولیت ویتامین A
است که اسید رتینوئیک نامیده میشود و از خانواده پروتئینهای
لیپوکالین است.اگر نوزادان به شیر گاو آلرژی پیدا کنند ،بدن آنها
لنفوسیتهای  Th۲تولید میکند .اینها سلولهای ایمنی تخصصی
هستند که تولید آنتیبادی را برای مبارزه با پروتئین شیر به عنوان
بخش��ی از سیس��تم ایمنی بدن انج��ام میدهند.گاوه��ا این ماده
پروتئینی را از ترکیباتی در علوفه سبز به دست میآورند.

آفتاب یزد در گفتوگو با پزشک عمومی مطرح کرد

چهکنیمتاکودکخوابیراحتوعمیقداشتهباشد؟
موضوعی که امروزه بسیاری از والدین از آن شکایت
دارند ،بد خواب بودن کودک اس��ت .دیر خوابیدن
کودک یا بیدار ش��دن در نیمههای ش��ب و … از
عالئم این اختالل اس��ت .برخی نوزادان شبها به
س��ختی میخوابند و با گریه طوالن��ی مدت ،پدر
و مادر خود را خس��ته میکنند .خوابیدن نوزاد در
طول شب برای این گونه والدین به رویایی شیرین
تبدیل میشود ،زیرا تنها با خوابیدن نوزاد است که
والدین امکان خوابیدن یا انجام کارهای عقب افتاده
خ��ود را پیدا میکنند.آفتاب یزد در اینباره با دکتر
محمد رضا مسرور ،پزشک عمومی گفتوگو کرده
اس��ت .وی در اینباره میگوید :واقعیت این اس��ت
که برای خوابی راحت داشتن در شب برای کودک
تنها یک روش وجود ندارد ،راه حلها و توصیههای
گوناگونی در این زمینه وجود دارد.دکتر مسرور ادامه
داد :یکی از روشها برای خوابیدن راحت کودک این
اس��ت که برای کودک تان زمان خواب با مشورت
ب��ا خودش تعیین کنید و وقتی به زمان خواب وی
نزدیک است به کودک باید حتما فرا رسیدن زمان
خواب را یادآوری کنید ،آنها به برخورد قاطع ش��ما
و یک قرار ثابت برای خواب نیاز دارند .این پزش��ک
عمومی خاطرنش��ان کرد :س��عی کنید برو به اتاق
خوابت مثل یک عمل تنبیهی به نظر نرس��د و به
جای آن میتوانید به کودک بگویید که الزم نیست
بخوابی بلکه باید در تخت خودت اس��تراحت کنی،
وقتی جنبه اجبار برای خواب از بین برود احساس
آرامش و خ��واب خود به خود به وجود میآید .وی
افزود:یک��ی از راه حلهای مناس��ب برای به خواب

مهمترین چالش در درمان س��رطان ،تشخیص
م��کان تومورهای کوچک و درمان آنها قبل از
متاستاز است .محققان مرکز پزشکی باپتیست
فارس��ت ب��رای حل ای��ن مش��کل از نانوذرات
فلوروسنس استفاده کردند که میتواند تومور را
پیدا کند و با استفاده از نور مادون قرمز و ایجاد

>یک��ی از روشه��ا برای خوابی��دن راحت
کودک این است که برای کودک تان زمان
خواب با مش��ورت با خ��ودش تعیین کنید و
وقتی به زم��ان خواب وی نزدیک اس��ت به
کودک باید حتما فرا رسیدن زمان خواب را
یادآوری کنید ،آنها به برخورد قاطع ش��ما و
یک قرار ثابت برای خواب نیاز دارند

رفتن راحت کودک ،تشویق کودک با صحبت و عمل
اس��ت .به این صورت که هر شب به وقت شناسی و
در رختخواب رفتن وی جایزه بدهید .جایزه میتواند
یک خوراکی ویژه قبل از خواب مثل یک لیوان شیر
یا خوراکی که کودک دوست دارد ،باشد یا بهعنوان
تش��ویق یک لباس خواب نو و قش��نگ به او هدیه
بدهید .دکتر مس��رور بیان کرد :برای خواب راحت
کودک میتوانید قبل از خواب با یک عمل مطبوع
مثل قصه گفتن یا گوش کردن به نوار قصه یا الالیی
روزش را به پایان برسانید .همین طور حمام کردن و
ماساژ قبل از خواب یا تکان دادن کودکان کوچکتر
به آرامی مفید خواهد بود .این پزشک عمومی اظهار
کرد :سعی کنید هنگام خواب ،کودک لباس خواب

راحتی بپوش��د و اتاق خواب ک��ودک تهویه خوبی
داشته باشد و لحافهای سنگین را برای او نگذارید.
توجه کنید کودک ش��ما یک محل خواب مطبوع
داشته باش��د که خوب به نظر برسد مثل یک اتاق
شخصی یا تخت ش��خصی .وی در ادامه گفت :اگر
کودک در ش��ب سخت به خواب میرود به او اجازه
خوابیدن در طول روز را ندهید و به خاطر داش��ته
باشید مصرف شبانه برخی از مواد غذایی مانند چای
یا نوش��ابه خواب کودک را کاه��ش میدهد .دکتر
مس��رور عنوان کرد :اگر کودک شما در اتاق خواب
خودش میترسد خیلی مهم است که شما ترس او
را جدی بگیرید ،کودک را آرام کنید و سعی کنید
ب��ا هم پی به علت ترس ببرید زیرا این راهکار برای

مکانیابی و درمان تومور سینه با نانوذرات پلیمری
حرارت حاصل از آن ،سلولهای سرطانی را نابود
کند .به گزارش ایرنا  ،این نانوذرات H-DAPP
نام دارند .آنچه محققان را شگفتزده کرد ،این
اس��ت که نانوذرات بدون هیچ عامل هدفمندی
( )targeting agentتومورها را به طور موثر
و دقی��ق مکانیابی میکنن��د .این نانوذرات نور

مادون قرمز را به ش��دت جذب ک��رده و آن را
به گرما تبدیل میکنند .نانوذرات H-DAPP
از پلیمرهای رسانای جریان الکتریسیته ساخته
شدهاند که قطرشان کمتر از  100نانومتر است.
سایز کوچک و سطح بدون اصطکاک این ذرات
باعث میش��ود به راحتی ب��ا جریان خون عبور

خواب رفتن راحت کودک موثر اس��ت .این پزشک
عمومی خاطرنش��ان کرد :به کودک این فرصت را
بدهید که در مورد مش��کل احتمالی و هیجانات یا
چیزهای جالبی که در روز برایش اتفاق افتاده با شما
صحبت کند ،حتی کودک میتواند وقتی در تخت
خود دراز کشید از زبان خودش داستانی برای شما
بگوید و در مورد این داس��تان با او صحبت کنید و
مطمئن ش��وید که تخیالت در ذهن او نماند .این
مسئله کمک میکند که کودک با آرامش بیشتری
به خ��واب ف��رو ب��رود .وی در پایان توصی��ه کرد:
فعالیتهای بدنی کودک مانند بازی کردن در پارک،
برنامههای ورزشی و ...را در طول روز افزایش دهید.
البته باید این بازیها تا غروب ادامه داشته باشد و به
تدریج فعالیت کودک را از زمان غروب به بعد کاهش
داده و به جای بازیهای پر تحرک ،فعالیتهایی مثل
مطالعه کردن و شنیدن قصه یا تماشای تلویزیون را
جایگزین کرد ،باید سعی کرد قبل از خواب بازیهای
هیجان انگیز مثل بازیهای کامپیوتری انجام ندهند
یا فیلمهای هیجان انگیز نبیند.

کنند و به محل تومور برسند .مطالعات بیشتری
الزم است تا محققان از بیخطر بودن این روش
برای اس��تفاده در انس��ان اطمین��ان یابند .این
روش در مراح��ل اولیه برای مکانیابی و درمان
س��لول های سرطان س��ینه درنظر گرفته شده
است.

کاهش دید  ۹۰درصدی با برخورد مواد محترقه به چشمها

محم��د مه��دی صدوق��ی فوق تخص��ص قرنیه
در خصوص آس��یبهای م��واد محترقه و آتشزا
به اف��راد گفت :ب��ه دلیل باال بودن حساس��یت
چشم ،کوچک ترین ضربه به آن میتواند خطرات
جدی در پی داشته باش��د به طوری که اگر این
صدمات شدید باشد ممکن است فرد آسیب دیده
بینایی خود را از دست بدهد.وی ادامه داد :برخورد
ترقه یا جسم نوکتیز به سطح پوست بدن ممکن
است باعث ایجاد سوختگی یا خراشی روی پوست
ش��ود که میتوان آن را در م��دت زمان کوتاهی
ترمیم کرد اما اگر همین مقدار ضربه به چش��م
وارد شود ممکن است باعث ایجاد پارگی در سطح
چشم یا حتی خارج شدن محتویات چشم شود.
صدوق��ی در گفتوگو با ف��ارس ،با بیان اینکه به
دلیل حس��اس بودن قرنیه و ش��بکی ه چشم باید
مراقبت زیادی از آن انجام شود ،گفت :الزم است
در صورت ام��کان افراد در معرض محلهایی که

انفجار مواد محترقه در آنجاست ،قرار نگیرند.این
متخصص قرنیه افزود :ضربات وارد شده به چشم
میتواند باعث ایجاد آب مروارید ،پارگی شبکیه و
کاهش دید شدید ش��ود و حتی در برخی موارد
مشاهده شده که افراد دید خود را به صورت کلی
از دس��ت دادهاند.این چش��م پزشک در خصوص
درمان آسیبهای وارد شده ناشی از مواد محترقه
به چشم نیز توضیح داد :میزان درمان این آسیبها
به مقدار شدت آن بستگی دارد و اگر خراش روی
قرنیه ایجاد ش��ده باش��د میتوان آن را با دارو و
جراحی ترمیم کرد اما اگر به دلیل باال بودن میزان
آس��یب ،قرنیه چشم پاره ش��ده باشد در صورت
جراحی ،فرد مصدوم با کاهش دید مواجه خواهد
شد که در مواردی این کاهش یافتن بینایی از 20
تا  80درصد بوده است.این چشمپزشک تصریح
کرد :در صورتی که آسیبهای وارد شده به چشم
شدیدتر باشد ممکن است عدسیه آسیب ببیند

که در این ص��ورت فرد دچار آب مروارید خواهد
ش��د همچنین اگر آسیب وارد ش��ده به شبکیه
چشم باشد در صورت درمان نیز ممکن است فرد
 90درصد بینایی خود را از دس��ت بدهد یا حتی
دیگر نتواند بینایی طبیعی داش��ته باشد.وی در
پایان در خصوص صدمات ناش��ی از حرارت روی
چشمها نیز گفت :حرارت نیز باعث سوختگی در
س��طح چشم میش��ود هر چند مکانیزم بدن به
گونهای اس��ت که زمانی که حرارت به صورت ما
نزدیک میش��ود پلکها به صورت خودکار بسته
میش��وند اما در مواقعی سرعت رسیدن حرارت
به چشم به قدری است که قبل از بستن چشمها
ممکن است سوختگی در سطح چشم ایجاد شود.
با فرارسیدن چهارشنبه آخر سال ،متاسفانه شاهد
آس��یبهای ناش��ی از مواد محترقه به چش��مها
و از دس��ت رفتن بینایی برخ��ی از افراد به دلیل
بی احتیاطی هستیم.

