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زندگی

دستگاههای دیجیتال عامل اختالل خواب

محققان هشدار دادند که استفاده از دستگاههای دیجیتال در شب بر عادتهای خواب کودکان
و آسیب رساندن به سالمت روان آنها تاثیر میگذارد.به گزارش ایسنا ،مدیر مشترک انجمن
 ACTاسترالیا  -اظهار کرد :استفاده از این ابزارها موجب اختالل خواب دانشآموزان در شب
شده و بر حضور آنان در کالس تاثیر میگذارد.سارا بالندن  -مدیر مرکز آموزش خواب  -هم
اظهار کرد :نور آبی که از طریق دستگاههای تلفن همراه منتشر میشود ،موجب انتشار
مالتونین شده و در ریتمهای روزانه بدن و چرخه خواب اختالل ایجاد میکند.

گزارش خارجی

پرخاشگرییاتنبیهبدنی؟

ای��ن روش را متوق��ف کنی��د ،ک��ودکان واقعا
به ش��ما گ��وش م��ی دهن��د! والدی��ن برای
کودکانش��ان روش های��ی می خواهن��د که با
توس��ل به آنها بهتر عمل کنند.کاری که نباید
انجام داد،فریاد زدن بر سر کودک است.داشتن
م��زاج تند در مقابل کودکان ش��بیه قدم زدن
در ماس��ه زار اس��ت و تنها جایی که می روید
پایین اس��ت.در روش مش��اوره خانواده ام ،به
بچههامقادیرمتنابعیروشهایادراکیورفتاری
عرضه می کنم،به آنها کمک میکنم که چگونه
آرام باش��ند و مش��کالت را رفع کنند.اما اغلب
درمی یابیم که این والدین هستند که علیرغم
ابراز محبت و خیر خواهی دلسوزانه به برخی
روش ها نیز نیاز دارند.لکن ،اگر والدین دیدگاه
درس��تی در خصوص استفاده از روش ها برای
حمای��ت از کودکان نداش��ته باش��ند ،تمام
روش های دنیا بی فایده هستند.بگذارید ،ابتدا
چند روش را ذکر می کنم:
م��ن والدین را ب��رای تمری��ن تنفس عمیق
ریلک��س ،اس��تراتژی ه��ای ادراک درمان��ی،
تصویر س��ازی مثبت،معرفت شناس��ی مثبت
برای عادت دادن خودشان به رفتارهای مثبت
و همدلی و استراتژی های گوش دادن متفکرانه
آموزش می دهم.هنگامی که دیدگاه سرپرستی
بهینه حاصل شد .به والدین توصیه می کنم که
آرام،استواروغیرکنترلی باشند.مثالی از مفهوم
آرام،اس��توار و غیرکنترل��ی ب��ودن به ش��رح
ذیل اس��ت :سوسن پسر ده ساله اش "رابی" را
می بیند که عصبانی شده و خواهر هشت ساله
خود را هل می دهد.سوسن از کشمکش های
محل کار خود خسته شده است.او صدایش را
بلند می کند و از رابی می خواهد که از س��ارا
عذر خواهی کند .رابی به اس��تهزاء می گیرد و
می گوید"مرا مجبور می کند!"سوس��ن ،اکنون
چه کند؟یک نفس عمیق می کش��د ،به خاطر
میآوردکهفریادزدنبیشترفقطماجراراپیچیدهتر
و کار را بدت��ر م��ی کند.همچنین می داند که
اگر رابی را با دور کردن تنبیه کند،گاهی اوقات
موثر اس��ت ولی گاهی اوقات نیز تاثیری ندارد.
نگران کننده ترین وضعیت اینکه پیام آموزشی
و اصالحی سوسن به نظر می رسد که هرگز به
رابی انتقال نمی یابد.ولی با پیروی از روش آرام،
اس��توارو غیر کنترلی به آرامی می گوید"،رابی
من می توانم،حسابت را برسم ،اما فکر نمیکنم
برای هر یک از ما مفید باش��د".بنابراین تقاضا
می کنم که لطفا از خواهرتان عذرخواهی کنید.
زیرا می دانم ک��ه می توانید ،بهتر از این رفتار
کنید( .استوار به این علت که او در حال گرفتن
موض��ع و تعیین مرز اس��ت) .مجبور کردنتان
به این کار کمک نمی کند .ولی فکر می کنم
اگر عذر خواهی کنید،احس��اس بهتری نسبت
به خودتان خواهید داشت”.غیر کنترلی به این
علت اس��ت که سوسن رابی را هدایت می کند
اما ب��ا نتیجه ارتباط��ی ندارد).سوس��ن اجازه
می دهد که برود و اطمینان می یابد که رابی را
تأدیب ک��رده اس��ت.عالوه بر آن،آی��ا تأدیب
ب��ه طور واقعی در مورد تعلیم دادن نیس��ت؟
پنجدقیقهبعدرابیمیگوید"خب،سارامتأسفم".
تن صدای رابی لبریز از گرمی و احساس قلبی
نیس��ت،اما سوس��ن از او به خاطر تالش برای
عذرخواهی تش��کر می کند.سوس��ن در مثال
فوق الذکر یک مربی عاطفی می ش��ود .او یک
دیدگاه غیر کنترلی،آرام و استوار را شبیه سازی
م��ی کند و یک نمونه ق��وی و مثبت در مورد
اینکه چگونه آرام باشد و مشکالت را رفع کند
نیزبه پسرش عرضه می کند.آیا تضمینی وجود
دارد ک��ه روش غیر کنترلی،آرام و اس��توار من
همواره در کوتاه مدت مؤثر است؟ نه،تضمینی
وجود ندارد که همیشه مؤثر باشد .اما با تجربه
مشاهدات چند س��اله ام در روش روانشناسی
به شما خواهم گفت که اکثر اوقات این روش
ب��رای کاهش رفتار جس��ورانه وبهب��ود روابط
بین والدین و بچه ها مؤثر است.
اکن��ون اج��ازه دهی��د ب��ه اث��رات زیانب��ار
پرخاش ک��ردن به بچهه��ا بیش��تر بپردازیم.
در تابس��تان ،۲۰۱۳مجل��ه رش��د ک��ودک
یافته های تحقیقی را منتشر کرد مبنی بر اینکه
پرخاش��گری نس��بت به کودکان می تواند به
اندازه لگد زدن به آنها بد باش��د و ممکن است
موجب مشکالت رفتاری و عدم رشد و توسعه
عاطف��ی گردد .مطابق با این تحقیق ،محققین
دریافتند که تأدیب لفظی شدید والدین به ویژه
برای نوجوانان ویرانگر است و به احتمال بیشتر
در معرض مش��کالت رفتاری و بروز احساسات
منفی بوده اند .تحقی��ق دیگری حکایت از آن
داش��ت ک��ه در خانواده های ک��ه  ۲۵یا تعداد
موارد بیش��تری پرخاش��گری با کودکان طی
۱۲ماه امکان داش��ته باش��د ک��ودکان با عزت
نفس پایین بزرگ می ش��وند وتجاوز نسبت به
همدیگر و نیز میزان افسردگی افزایش می یابد.
من در روش روانشناسی خود هم دریافته ام که
پرخاشگری همچنین نگرانی کودکان را افزایش
میدهد.با مالحظه اینک��ه چگونه اغلب اوقات
والدین می توانند کج خلق شوند.این یافته ها
دلی��ل خوبی برای توقف پرخاش��گری به ویژه
با فروتنی است.
()Source:psychology Today
سایت توتم نیوز
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

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

نکته

ن نرخ باروری را
افزایش س 
کاهش داده است

عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی درمان
ناباروری و س��قط مکرر ابن سینا ،بهترین سن
ب��اروری زنان را  19تا  25س��الگی دانس��ت و
گف��ت :به دلیل افزایش س��ن ب��ارداری زنان،
نرخ باروری در کشور کاهش یافته است.دکتر
فرناز فاطم��ی در گفت و گو با ایرن��ا افزود :با
افزایش س��ن زنان ،قدرت باروری آنان کاهش
می یابد و حتی ممکن اس��ت نتوانند صاحب
فرزند ش��وند.وی تصریح کرد :ازدواج در س��ن
باالتر ،تحصیالت و ش��اغل بودن زنان ازجمله
دالیل این مس��ئله است که سن بارداری را در
ایران افزایش داده اس��ت.وی با اشاره به اینکه
تمایل به بارداری در زنان کمتر از  30سال در
شهرهای بزرگ بسیار کم است ،افزود :هرچند
در مناطق روستایی و شهرهای کوچک ،هنوز
زنان در س��نین پایین باردار می شوند اما سن
بارداری بس��یاری از زنان در شهرهای بزرگتر
باالی  30سال است.وی اظهار کرد :حتی اغلب
زنان��ی که به موق��ع ازدواج می کنند ،ترجیح
می دهند چندین س��ال پس از ازدواج ،باردار
نشوند که این خود عاملی برای باال رفتن سن
بارداری اس��ت.فاطمی ،فریز تخمک را ازجمله
راهکارهای مناس��ب برای زنانی دانس��ت که
تمایل به بارداری در س��نین باال دارند و گفت:
هرچه س��ن زنان باالتر ب��رود و به طور خاص
از  37س��الگی ،ذخیره تخمدان آنان به تدریج
کاه��ش پیدا می کند .وی اظهار کرد :ش��یوه
زندگی صحیح ،فعالیت های ورزش��ی و تغذیه
س��الم می تواند به کیفیت مناسب تخمک ها
کمک کند و به همین دلیل توصیه می ش��ود
زن��ان این موارد را به طور جدی رعایت کنند.
فاطم��ی همچنین به انجام تحقی��ق در مورد
تاثیر آنتی اکس��یدان ها بر باروری زنان مبتال
به تخمدان پلی کیس��تیک اشاره کرد و گفت:
زنانی که ب��ه این علت نابارورش��ده اند ،برای
درم��ان نیازب��ه روش  IVFدارن��د و احتمال
ب��ارداری این افراد با تغذیه مناس��ب و مصرف
ویتامی��ن ه��ای  Eو  Dبه طور چش��مگیری
افزای��ش می یابد.فاطمی اف��زود :در قالب این
تحقیق اثر داروهای ویتامینی و آنتی اکسیدان
روی این افراد بررس��ی و مش��خص ش��د که
احتمال بارداری آنان ب��ا مصرف این موارد به
طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است.

دکترعلیرضا فی��روز ،رئیس مرکز آم��وزش و پژوهش
بیماریهای پوست وجذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
در ارتب��اط با برگزاری کنگره قارهای درماتولوژی گفت:
این کنگره  5تا  7اردیبهش��ت در س��الن همایشهای
صدا و س��یما برگزار میش��ود .به گ��زارش مهر ،وی با
اشاره به اینکه مرکز پوس��ت و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
هر دو س��ال یک بار کنگرهای جهت تبادل علمی همکاران داخل
و خارج از کش��ور در حوزه پوس��ت برگزار میکند ،ادامه داد :ارائه

آنچه در مورد جوش صورت باید بدانید

آخرین اطالعات علمی در زمینه بیماریهای پوست،
ایمونولوژی پوس��ت ،پوست در اطفال و بیماریهای
سیستمیک پوست و ...از اهداف برگزاری این کنگره
اس��ت .فیروز بیان داشت :بیماریهای شایع پوستی
نظیر آکنه ،حساسیت پوستی و ریزش مو و سالک از
جمل��ه مباحث این کنگره بوده که متخصصین صاحبنظر در این
زمینهها جدیدترین مباحث را مورد بحث و گفتوگو قرار میدهند.
وی اضاف��ه کرد:آکنه یا جوش جوان��ی نیاز به درمان هر چه زودتر

داشته تا نتیجه بهتری دریافت شود و از ا ِسکار جلوگیری به عمل
آید و اینکه گفته میشود جوش خودش خود به خود خوب میشود
یا ب��ا داروی گیاهی میتوان آن را کامل درمان کرد جایگاه علمی
ندارد و نوع درمان نیز بس��ته به شدت آکنه دارد .فیروزخاطرنشان
کرد :درماتوسکوپی در واقع استفاده از میکروسکوپ روی پوست و
مو بوده و در این روش تشخیص بیماریها بدون نیاز به نمونهبرداری
انجام میشود که در کشور ما این موضوع جدید بوده و مباحث آن
در کنگره مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد.

در گفتوگوی آفتاب یزد با عضو هیئت مدیره انجمن جراحی زانو،آرتروسکپی و آسیب های ورزشی بررسی شد

وقتی «منیسک زانو» پاره میشود

آفتابیزد-گروهزندگی :زانو بزرگترین و مهم ترین
مفصل بدن اس��ت  .س�لامت و قوت آن ،ما را در
انجام کارهای روزمره و انجام فعالیت های ورزشی
توانمند می س��ازد.مفصل زانو مهم ترین مفصلی
اس��ت که وزن بدن را حمل می کند .آسیب های
منیس��ک از شایع ترین آس��یب های مفصل زانو
اس��ت و در ورزش��کاران و بخص��وص آنهایی که
ورزش ه��ای پر برخ��ورد مثل فوتب��ال را انجام
می دهند ،بیشتر اس��ت .مانند سایر آسیب های
ناحی��ه زانو ،پارگی منیس��ک زانو نی��ز می تواند
درد داش��ته باش��د و فرد دیگر نتوان��د به خوبی
راه برود و مش��کالت عدیده ای را به وجود آورد .
ب��ا توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره
با دکتر امین م��رادی متخصص ارتوپدی و عضو
هیئتمدیره انجمن جراحی زانو ،آرتروسکوپی و
آسیبهای ورزشی گفت و گو کرده است.
وی در اینباره می گوید  :در هر زانو دو عضو هاللی
شکل به نام های منیسک داخلی و خارجی وجود
دارد که بین س��طوح مفصلی زانو قرار گرفته اند.
وظیف��ه اصلی منیس��ک ها که از جنس ش��بیه
غضروف می باش��ند تطبیق دادن سطح مفصلی
محدبی شکل استخوان ران با سطح نسبتا صاف
اس��تخوان ساق اس��ت تا فش��ار وارده به زانو به
شکل مناسبتر و در سطح بیشتری پخش شود.
همچنین منیس��ک ها به ثب��ات زانو و نیز تغذیه
غضروف مفصلی آن کمک می کنند.
دکت��ر م��رادی ادام��ه داد :در گذش��ته نق��ش
چندانی ب��رای منیس��ک زانو قای��ل نبودند و با
تشخیص هرگونه پارگی منیسک ،عمل جراحی
"منیس��کِکتومی" یا "برداشتن قسمت پاره شده
منیس��ک" پیشنهاد می ش��د .امروزه با پیشرفت
علم ،نقش منیس��ک در بیومکانیک زانو عیان تر
شده است و پزشک متخصص تمام تالش خود را
انجام می دهد تا این ارگان حیاتی برای س�لامت
زانو را حفظ کند.
ای��ن عض��و هیئ��ت مدی��ره انجم��ن جراح��ی
زانو،آرتروس��کپی و آس��یب ه��ای ورزش��ی در
پاس��خ به این پرس��ش که "علت پارگی منیسک
زانو چیس��ت  ،خاطرنش��ان ک��رد  :پارگی حاد و
ناگهانی منیس��ک معموال حین ورزش ایجاد می
ش��ود .وقتی ک��ه فرد روی یک زانوی خم ش��ده
تحمل وزن دارد و پای دیگرش روی زمین نیست
هر گونه حرکت چرخشی تنه و ران می تواند باعث
گیر کردن منیسک بین سطوح مفصلی زانو و پارگی
آن ش��ود .این ح��رکات در ورزش های فوتبال و
اس��کی به طور مکرر اتفاق م��ی افتد و به همین

خاطر احتمال آس��یب منیسک در این دو ورزش
زیاد است.این پارگی ها معموال در قسمت خلفی
منیس��ک ایجاد می ش��وند و به صورت طولی به
قسمت های جلویی منیسک گسترش می یابند.
وی افزود  :منیسک زانویی که حاال بر اثر پارگی
به دو قس��مت داخلی و خارجی تقس��یم ش��ده
می تواند تحت فشار استخوان ران از هم باز شود.
به این وضعیت باز ش��ده منیس��ک پارگی دسته
سطلی" " Bucket handle tearمی گویند که
باعث قفل شدن زانو می شود.
این متخصص ارتوپدی اظهار داش��ت :بی ثباتی
زان��و بخصوص پارگی رباط صلیبی قدامی که در
ورزش��کاران به طور شایع دیده می شود  ،ممکن
است به پارگی منیسک بینجامد و بیمار با حالت
قفل شدگی زانو مراجعه کند.
دکتر م��رادی بیان ک��رد  :نوع ش��ایعتر پارگی
منیس��ک در افراد مس��ن و نیز در بیمارانی دیده
می شود که از آرتروز زانو رنج می برند .این افراد
معموال س��ابقه آس��یب ورزش��ی خاصی را ذکر
نمی کنند .با افزایش س��ن ،منیسک مانند دیگر
بافت های بدن کم کم ضعیف و نازک شده و خاصیت
ارتجاعی خود را از دست میدهد و ممکن است بر
اثر یک فشار مختصر پاره شود .گاهی یک حرکت
ناگهانی و مالیم مثل بلند ش��دن از دستش��ویی
می تواند در یک فرد مسن موجب پارگی منیسک
ش��ود .این عض��و هیئت مدی��ره انجمن جراحی
زانو ،آرتروس��کپی و آس��یب های ورزشی عنوان

کرد  :در بیماران مبتال به آرتروز ،بافت منیس��ک
نیزهمانن��د غض��روف مفصلی دچ��ار تغییرات
دژنراتیو و فرسایش��ی می ش��ود و به مرور زمان
دچ��ار پارگی های متعدد می گ��ردد که معموال
با حالت قفل شدگی زانو همراه نیست.
وی عالیم پارگی منیسک زانو را اینگونه تشریح
کرد :بیماران دچار پارگی حاد زانو معموال با درد،
ت��ورم ،افزایش مایع مفصلی ومحدودیت حرکتی
زانو مراجعه می کنند .به مرور زمان و درمانهای
حمایتی عالیم بیماری فروکش می کند و ممکن
اس��ت عالیم کامال رفع ش��ود یا به درد مختصر
روی خط مفصلی ،الغر ش��دن عضله چهارسر و
احس��اس قفل ش��دن و خالی کردن زانو محدود
شود.
این متخصص ارتوپدی ابراز داشت :بیماران مسن
و مبتال به آرتروز که دچار پارگی مزمن منیسک
هستند معموال از دردهای غیر اختصاصی زانو رنج
می برن��د که با فعالیت هایی مث��ل راه رفتن در
مس��یرهای دارای سراش��یبی و با خم کردن زانو
بدتر می ش��ود .این افراد گاه��ی اوقات به دنبال
حرکت های ناگهانی مثل بلند شدن سریع از روی
صندلی ،دچار درد و تورم موقت زانو می شوند که
با درمانهای حمایتی و فیزیوتراپی به حالت قبل
بازمیگردد.
دکت��ر مرادی ب��ا بیان این نکته ک��ه " در نهایت
تش��خیص دقیق پارگی منیس��ک زان��و باMRI
خواهد بود" ،ادامه داد :بیشتر پارگیهای منیسک

=منیسک زانویی که حاال بر اثر پارگی
به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم شده
می تواند تحت فش��ار استخوان ران از هم
باز شود .به این وضعیت باز شده منیسک
پارگی دسته س��طلی" Bucket handle
" tearمی گویند که باعث قفل شدن زانو
می شود
=ب��ا افزای��ش س��ن ،منیس��ک مانن��د
دیگر باف��ت های بدن ک��م کم ضعیف و
نازک ش��ده و خاصیت ارتجاع��ی خود را
از دس��ت میده��د و ممکن اس��ت بر اثر
یک فش��ار مختصر پاره ش��ود .گاهی یک
حرک��ت ناگهانی و مالیم مثل بلند ش��دن
از دستش��ویی می تواند در یک فرد مسن
موجب پارگی منیسک شود
= اولوی��ت اول در درمان جراحی حفظ
منیس��ک و ترمیم آن می باشد مگر اینکه
پارگی منیس��ک قاب��ل ترمیم نباش��د در
این صورت قس��مت های غیر قابل ترمیم
منیسک برداشته می شود

زانو با درمانهای غیرجراحی بهبود مییابند .بیمار
بای��د از انجام فعالیتهایی که نیاز به خم ش��دن
زیاد زانو یا اعمال فش��ار زیاد روی زانو دارد مثل
چهار زانو نشس��تن و ورزش فوتبال و قایقرانی
خودداری کند .از س��وی دیگر آب درمانی ،ش��نا
ک��ردن و دوچرخ��ه س��واری ب��ا تقوی��ت عضله
چهارسر بهبود پارگی منیسک را تسریع میکند.
پارگی های دژنراتیو و فرسایشی منیسک که در
افراد مس��ن و بیماران آرتروزی دیده می ش��وند
اغلب نیازی به درمان جراحی ندارند.
این متخص��ص ارتوپد افزود  :ب��رای پارگی های
منیس��ک ،زمانی جراحی پیش��نهاد می شود که
به درمان های غیر جراحی پاسخ مناسبی ندهد.
همچنی��ن بیمارانی که با عالی��م مکانیکی مثل
قفل کردن ،خالی ک��ردن و آب آوردن مکرر زانو
مراجعه می کنند ممکن است کاندیدای جراحی
منیسک به روش "آرتروسکوپیک" شوند .به طور
کل��ی روش های جراحی منیس��ک به دو صورت
"ترمیم منیسک" یا "برداشتن قسمت پاره شده"
انج��ام می گیرد  .وی در پایان گفت  :اولویت اول
در درم��ان جراحی حفظ منیس��ک و ترمیم آن
می باش��د مگر اینکه پارگی منیسک قابل ترمیم
نباشد در این صورت قسمت های غیر قابل ترمیم
منیسک برداشته می شود.

شیشه و هروئین تزریقی باعث سکته مغزی میشود

یافته

ثبت بی خطر فعالیت مغز
با پلیمر

محققان مواد پلیمری جدیدی تولید کردند که
امکان ساخت مجموعه ای از میکروالکترودهای
جدی��د را به منظور ثب��ت فعالیت های عمیق
مغزی با باالترین دقت ممکن فراهم می کند.به
گ��زارش ایرنا  ،هر یک از این میکرو الکترودها
از هشت شاخه تشکیل شده که هریک از آنها
به یک میکرو الکترود با قابلیت ثبت همزمان
فعالیت  64بخش از مغز متصل شده است .این
ماده پلیمری که" " Parylene Cنام دارد در
مقایس��ه با میکروالکترودهای موجود در بازار ،
آسیب کمتری به سلول ها و بافت اطراف خود
وارد می کند .این پلیمر جدید با محیط زیست
س��ازگار اس��ت و می توان آن را با استفاده از
فناوری میکرو در قالب صفحات بس��یار نازک
تولید کرد که به خوبی در بخش های مختلف
مغ��ز جای می گیرند و با کمترین آس��یب به
س��لول ها و بافت مغز امکان ثبت فعالیت آن
را فراهم م��ی کنند .این الکتروه��ا قادرند در
موقعی��ت خاصی از هیپوکام��پ قرار بگیرند و
محاوره بین نورون ها را شنود کنند و با توجه
به اینکه امکان استفاده همزمان از تعداد زیادی
از این الکترودها وجود دارد ،می توان اطالعات
بسیاری را در رابطه با ارتباطات بین نورون ها
به دس��ت آورد .محققان قص��د دارند ابزاری را
بسازند که تراکم الکترودهای بیشتری داشته
باشند و به جای هشت الکترود 64 ،الکترود در
هر ش��اخه آنها نصب شود و در مجموع امکان
استفاده همزمان از چهار هزار الکترود در مغز
فراهم شود.

عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مصرف موادمخدر
صنعتی و مواد مخدر آمفتامیندار را از علل بروز س��کته مغزی در
جوانان برش��مرد و گفت :تحقیقات نشان میدهند که مواد مخدر
صنعتی و آنهایی که ترکیبات آمفتامین دارند مانند شیشه و هروئین
تزریقی باعث سکته مغزی میشوند .به گزارش ایسنا ،دکتر عسکر
قربانی اظهار کرد :مصرف این مواد س��بب ایجاد مکانیزمهایی در
بدن می شود که ممکن است فشارخون را بسیارباال ببرند؛ افزایش
فش��ار خون ،باعث خونریزی مغزی و در نهایت بروز سکته مغزی
میش��ود .عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی تهران گفت:
همچنی��ن ای��ن م��واد ممکن اس��ت ی��ک واکن��ش التهابی در
دیواره رگ به وجود بیاورند که رگ بسته و تنگ شود؛ تنگ شدن
رگ ها سبب بروز سکته مغزی می شود و هر چه شدت این عارضه

بیشتر باشد ،سکته مغزی خطرناک تر و با عوارض بیشتری همراه
خواهد بود .فوق تخصص مغز و اعصاب فلوش��یپ سکته مغزی ،با
بیان اینکه مصرف موادمخدر از علل بروز سکته مغزی به ویژه در
جوانان است ،ادامه داد :مصرف این مواد در بین جوانان ما نسبت
به س��الهای گذشته زیاد شده اس��ت و بیشتر آنها به دلیل اینکه
اطالعی نسبت به عالئم بروز سکته مغزی ندارند ،با مشاهده عالئم
اولیه متوجه این عارضه نمیش��وند و ممکن است زمانی به مراکز
درمانی مراجعه کنند که دیگر دیر ش��ده باشد .وی گفت :آنهایی
که موادمخدر مصرف میکنند در صورت بروز سکته و مراجعه به
موقع به پزشک نیز اطالعات درستی به پزشکان ارایه نمیدهند و
واقعیت را به پزشک در مورد مصرف موادمخدر نمیگویند.قربانی
تصریح کرد :بس��یاری از جوانانی که سکته میکنند ،تغییراتی در

چند دقیقه در هفته شنا کنیم؟

شنا کردن ورزشی اس��ت که برای همه سنین
مفی��د اس��ت .در حقیق��ت هر ف��رد  ۱۹تا ۶۴
س��الهای باید در هفته  ۱۵۰دقیقه شنا کند.به
گزارش س�لامت نیوز  ،ش��نا برای همه – چه
زن و چ��ه م��رد ،چ��ه پیر و چه ج��وان -مفید
است .ش��نا در حقیقت باعث تحرک همه بدن
انس��ان میش��ود .بدون اینکه به بدن فشاروارد
کن��د ،باع��ث افزای��ش کارکرد قلب میش��ود.
قدرت بدن��ی را افزایش میدهد و ماهیچهها را
تنظیم میکند.تحقیقات نشان میدهد کسانی
که شنا میکنند  ۵۰درصد کمتر از دیگر افراد
غیرفع��ال با احتمال م��رگ زودرس و ناگهانی
مواجه هستند .ش��نا کردن جدا از اینکه باعث

ش��ادابی میشود برای باالبردن اعتماد به نفس
انسان نیز مفید است .این ورزش همچنین برای
کس��انی که دچار عارضههای مختلف هس��تند
یا معلولیتهای مختلف دارند نیز فواید بس��یار
دارد.ش��نا کردن با افزایش حجم ششها ،باعث
باال ب��ردن کارکرد تنفس��ی و همچنین از بین
رفتن آلرژی میشود.ش��نا کردن همچنین در
دوران بارداری به شدت برای بانوان مفید است
چون باعث تنظیم وزن بدن آنان میشود.ش��نا
کردن همچنین باعث س��وزاندن شدید کالری
میش��ود .این ورزش حتی باعث تنظیم خواب
در انسان شده و استرس را نیز در انسان کاهش
میدهد.

روغنماهیتاثیریبردرمانخشکیچشمندارد
پیش از این متخصصان س�لامت
امی��دوار بودن��د ک��ه بتوانن��د ب��ا
کم��ک اس��یدهای چ��رب ام��گا
 ۳موج��ود درمکمله��ای روغ��ن
ماهی مشکالت ناش��ی از خشکی
چش��م مزمن را برط��رف کنند اما
بررس��یهای جدید حاکی از بیتاثیر بودن این
مکملها در درمان این مشکل است .به گزارش
ایس��نا ،یکی از متخصصان ارش��د این مطالعه
گفت :برخالف باوری که از س��الها قبل وجود
داشته مکملهای امگا  ۳نسبت به شبهداروها
در کاهش عالئم خش��کی چش��م تاثیر بهتری
ندارند .متخصصان اظهار داشتند :در بسیاری از

خواص توتها در مقابله با پیری و سرطان

بر اساس یک مطالعه جدید ،ترکیبات موجود در طیف وسیعی از توتها
طبیعی آنها (آنتوسیانینها) به زودی میتواند
به ویژه در رنگدانههای
ِ
در درمان س��رطان و کاهش س��رعت روند پیری مورد اس��تفاده قرار
اکسیدانی آنتوسیانینهای موجود
گیرد.به گزارش ایسنا ،خواص آنتی
ِ
در توتها به ویژه در بلوبری ،کرنبری ،تمش��ک و انگور فرنگی س��یاه
سالهاست که برای دانشمندان محقق شده است.آنتوسیانینها نوعی
از فالونوئیدها هستند که تا به امروز بیشتر آزمایشات به منظور بررسی
ویژگیهای آنتی اکس��یدانی آنها در آزمایشگاه صورت گرفت ه نه روی
حیوانات و به همین دلیل در مورد اینکه آیا آنتوس��یانینها به راحتی
در بدن انس��ان جذب میشوند ،بحثهایی وجود دارد.اما بهرغم تمام
این بحثها ،شواهد رو به رشدی وجود دارد که نشان میدهد ممکن
است آنتوس��یانینها به مقابله با برخی بیماریها مانند بیماریهای

دی��واره رگ های گ��ردن آنها به صورت ایج��اد پارگیهایی به نام
"دایسکش��ن "بروز میکند ک��ه این تغییرات در اث��ر مصرف این
مواد و همچنی��ن انجام حرکات کشش��ی ،حرکتهای ناگهانی و
ورزش های غیراصولی نیز ممکن است ایجاد شود؛ به همین دلیل تا
به ما اطالعات درس��تی ندهن��د ،نمیتوانیم علت بروز س��کته را
تش��خیص دهیم .وی با اش��اره به اینکه مب��ارزه اجتماعی با مواد
مخ��در تکلیف همگانی ب��رای در امان بودن نوجوان��ان و جوانان
از معضل خطرناک اعتیاد اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :هشدار دادن
و آگاه س��ازی از اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی و ش��یمیایی و
آمفتامی��ن ها بیماریهای زیادی از جمله س��کته مغزی را منجر
می ش��ود ،باید دو رکن اساسی در مبارزه اجتماعی با مواد مخدر
باشد.

قلبی -عروقی و دیابت نوع  ۲کمک کنند.بررس��یهای دیگر در مورد
امکان تاثیر آنتوسیانینها در مبارزه با سرطانها نشان داده اگرچه برخی
مطالعات این امید را میدهد اما مطالعات مشاهده شده در انسان تاکنون
چندان دلگرم کننده بوده است .اما به طور خالصه هنوز در مورد خواص
آنتوس��یانینها و نحوه تاثیرگذاریِ آنها بر سالمت انسانها مطالعات
بیشتری مورد نیاز است.اخیرا مطالعهای جدید در مورد چگونگی فعل
و انفعاالت آنتوس��یانینها و تاثیر آنها بر گذرگاههای مولکولی صورت
گرفته است .این مطالعه که توسط گروهی از متخصصان انجام شده به
طور ویژه بر اثرات آنتوسیانینها روی آنزیم مرتبط با سرطان و پیری
موسوم به س��یرتوئین  )SIRT6( 6تمرکز دارد" SIRT6".بیان ژنهای
دخیل در تعدادی از گذرگاههای س��ینگال دهنده س��لولی را تنظیم
میکند .با افزایش سن ،عملکرد این آنزیم نیز مانند بسیاری دیگری از

بیماران دریافت مکملهای امگا ۳
موجب بهبود چشمگیر در عالئم
بیماریشان ش��د اما در بسیاری
دیگ��ر از بیم��اران نی��ز ک��ه از
شبه داروها مصرف کرده بودند این
بهبود مش��اهده شد .بسیاری از
مبتالیان به عارضه خشکی چشم با وجود نبود
تحقیق��ات کافی در م��ورد تاثیرگذاری مکمل
روغن ماهی در درمان این مشکل به مصرف آن
اقدام میکنند .هرچند محققان در بررسیهای
بیشتر دریافتند قرصهای روغن ماهی نسبت
به ش��بهداروی حاوی روغن زیتون در کاهش
عالئم بیماری خشکی چشم برتری ندارد.

فعل و انفعاالت داخل بدن کاهش یافت ه که در نتیجه میتواند به بروز
بیماریهای متنوعی منجر شود.متخصصان در این مطالعه دریافتند
که نوعی آنتوسیانین به نام "سیانیدین "میتواند خواص قابل توجهی
در این زمینه داش��ته باشد.در این مطالعه مشخص شد که سیانیدین
موجود در بیلبری ،تمشک و کرنبری وحشی میتواند تولید SIRT6
را در سلولها تا  ۵۵برابر افزایش دهد .همچنین بیان این آنزیم را در
سلولهای سرطانی در سرطان روده بزرگ افزایش میدهد.نکته جالب
توجه کاهش بیان ژنهای س��رطانی مانن��د" " Twist1و" " GLUT1و
افزایش بیان ژن" " FOXO3نوعی س��رکوبگر تومور توسط سیانیدین
ب فعالیت ژنهای سرطانی را کاهش
اس��ت .به عبارت دیگر این ترکی 
و ژنهای متوقف کننده سرطانی را افزایش میدهد .بهرغم تردیدهایی
که در مورد جذب آنتوسیانینها توسط دستگاه گوارشی و وارد شدن
آن به سلولهای بدن ما وجود دارد ،خوردن روزانه انواع توتها احتماال
موجب بهبود سالمت و افزایش طول عمر میشود.

