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زندگی

تاثیر مصرف قرصهای ضدافسردگی در بارداری بر مغز کودک
مطالعه مقدماتی نشان میدهد کودکانی که در رحم در معرض داروهای ضدافسردگی
قرار گرفتند در سن  ۱۲سالگی در برخی آزمونهای توانایی مغزی نمره باالتری کسب
کردند.به گزارش مهر ،این مطالعه یکی از جدیدترین مطالعات در مورد بررسی تاثیر
قرارگیری کودکان در معرض داروهای ضدافسردگی در رحم مادر ،بخصوص داروهای
بازدارنده انتخابی بازجذب سروتونین ( ،)SSRIاست.

گزارش

رئیس انجمن ژنتیک ایران:

تولیدمحصوالتتراریخته
به نفع سالمت مردم
و اقتصاد کشور است

> در محص�والت تراریخته صرفا ژنهای
عام�ل ب�رای تولی�د محص�ول باکیفیت
جداسازیمیشودوهیچگونهدستکاریدر
خاصیتوکاهشکیفیتآنانجامنمیشود.
همچنی�ن افراد بای�د بدانند ب�رای تولید
یک محصول تراریخته وزارت بهداش�ت،
سازمان محیط زیس�ت و جهاد کشاورزی
نظارت دارند تا یک محصول با بازدهی باال،
با کیفیت و مطلوب به دست مردم برسد که
هر سازمان وظایف خود را در برابر انسان و
محیطزیستانجاممیدهد
دکتر محمود توالی��ی ،رئیس انجمن ژنتیک
ای��ران در آس��تانه برگزاری س��ومین کنگره
بینالملل��ی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
ایران با بیان اینکه محصوالت تراریخته مناسب
اقتصاد و سالمت مردم کشور است ،گفت :بشر
هزاران س��ال اس��ت که در حوزه کش��اورزی
تالش میکند به محصوالت با کیفیت دست
پی��دا کند ک��ه روش اص�لاح ن��ژاد از جمله
روشهای بشر برای تولید اینگونه محصوالت
بوده اس��ت .به گزارش روابط عمومی انجمن
ژنتیک ایران ،وی با تاکید بر اینکه اصالح نژاد
فرآوردههای کش��اورزی در بره��های از زمان
به صورت کالسیک و در برهه دیگر به صورت
هستهای انجام میشد ،افزود :هر سلول گیاهی
دارای  30هزار ژن اس��ت که تعدادی از ژنها
عام��ل ویژگیه��ای ظاه��ری و مابقی عامل
ویژگیهای رشد ،نمو و ...است که امروزه بشر
ب��ا ترکیب ژنهای مطل��وب چند گیاه تالش
میکند به محصول مورد نظر دست پیدا کند.
توالیی با بیان اینکه به جداسازی ژن و انتقال
آن ب��ه محص��ول جدید تران��س ژنیک گفته
میشود ،بیان کرد :این مسئله در فرهنگستان
به محصول تراریخته ترجمه شده است .کلمه
«تراریخته» نگرانیه��ا را در افراد ایجاد کرده
است به گونهای که برخی با شنیدن آن تصور
میکنن��د محصول دچار دس��تکاری ژنتیک
شده و مصرف آن عوارضی را برای سالمتی به
همراه دارد.رئیس سومین کنگره بین المللی
و پانزدهمین کنگره ملی انجمن ژنتیک ایران
افزود :در محص��والت تراریخته صرفا ژنهای
عامل برای تولید محصول باکیفیت جداسازی
میش��ود وهیچ گونه دستکاری در خاصیت و
کاهش کیفیت آن انجام نمیشود .همچنین
افراد بای��د بدانند برای تولی��د یک محصول
تراریخته وزارت بهداش��ت ،س��ازمان محیط
زیست و جهاد کشاورزی نظارت دارند تا یک
محصول با بازدهی ب��اال ،باکیفیت و مطلوب
به دست مردم برس��د که هر سازمان وظایف
خود را در برابر انس��ان و محیط زیست انجام
میده��د.وی در ادام��ه با بی��ان اینکه عمده
تع��دادی از کش��ورهای پیش��رفته در زمینه
تولید محص��والت تراریخته فعال ش��ده اند،
خاطرنش��ان کرد :بر اساس نتایج بررسیهای
انجام ش��ده مص��رف محص��والت تراریخته
نهتنها برای س�لامت مردم مضر نیست بلکه
موجب میشود انسان محصوالت با کیفیتتر
مص��رف کن��د .توالیی ب��ا توجه ب��ه مقرون
به صرف��ه بودن تولید محص��والت تراریخته،
گفت :برای مثال اساسا برنجهایی که در کشور
ما تولید میشوند دارای ریشه سطحی هستند
و ب��ه همین خاطر به صورت غرقابی کش��ت
میشوند و همین مسئله در شرایط کم آبی و
خشکسالی کشور یک مانع اساسی برای تولید
است ،با روش مهندسی ژنتیک در کشورمان،
محصول تراریختهای به دست آمده است که
در آن با تلفیق ژن از گیاه دارای ریشه عمقی،
گیاه برنجی به دست آمده که بی نیاز از کشت
غرقابی بوده و با آب بسیار کمتری قابل کشت
میباشد ،وجود دارد که ریشه آن در خارج از
خاک قرار دارد و کشاورز باید برای کشت بهتر
هم��واره ریش��ه را درون آب قرار دهد که این
امر منابع آبی کش��ور را تهدید میکند اکنون
برخی مراکز ژن کیفیت مطلوب را از این نوع
برنج برداش��ت و نوع برنج دیگ��ری که درون
خاک رش��د میکند اما کیفیت مطلوب ندارد
ترکیب و یک محصول باکیفیت را درون خاک
ب��دون نیاز به آب فراوان تولید میکنند.وی با
بیان اینکه محصوالت تراریخته در بازار اقتصاد
کش��اورزی جهان س��هم  80درص��دی دارد،
افزود :متاس��فانه بسیاری از مردم به دلیل نام
تراریخته از مصرف این نوع محصوالت امتناع
میکنند و با تولید آن مخالف هستند در حالی
بسیاری از محصوالت وابسته به کشاورزی که
از واردات میش��ود تراریخته است.توالیی در
پایان با تاکی��د براینکه هرکدام از محصوالت
تراریخته که مراحل ارزیابی و تایید درمراجع
رسمی کشور در ذیل قانون ایمنی زیستی را
طی نمایند ،قطعا س�لامت انسان را به خطر
نمیاندازد ،گفت :هیچ گونه دستکاری ژنتیکی
ی��ا تغییر ژنتیک��ی در این محص��والت انجام
نمیشود.بر اساس این گزارش سومین کنگره
بی��ن المللی و پانزدهمین کنگره ملی انجمن
ژنتیک ایران  23تا  25اردیبهشت ماه جاری
در سالن اجالس سران برگزار میشود.

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

سید ضیاءالدین مظهری ،متخصص رژیمدرمانی و تغذیه
گفت :استفاده از میوههای طبیعی و تازه بهترین حالت
ب��رای تأمین نیازهای بدن افراد به ش��مار م��یرود.وی
گفت :گرفتن آب میوهها باعث میشود قسمت زیادی از
ترکیبات مفید و ویتامینهای آنها از بین برود ،همچنین
تفاله میوهها سرشار از مواد مغذی و فیبرهای محلول و نامحلول است
که به عملکرد صحیح دستگاه گوارش کمک زیادی میکند ،فیبرهای
نامحلول س��رعت جذب چرب��ی و قند را در ب��دن افزایش میدهد.

یافته

اضطراب
عاملشکستگیاستخوان

مطالع��ات متخصصان نش��ان داده که س��طح
اضطراب با افزایش خطر شکستگی استخوان در
زنان یائسه مرتبط است .به گزارش ایسنا،عالوه
بر پوکی اس��تخوان و شکس��تگی استخوانها،
اخت�لاالت دس��تگاه گوارش��ی و بیماریهای
قلبی نیز در زنان مس��ن مضطرب بیشتر دیده
میش��ود.بر اس��اس گزارش بنیاد بین المللی
پوکی استخوان از هر س��ه زن باالی  ۵۰سال،
یک نفر شکستگی ناش��ی از پوکی استخوان را
تجربه میکند.مطالعات قبلی نش��ان داد افراد
مبتال به اختالل اضطراب ۱.۷۹ ،برابر بیشتر از
افرادی که مضطرب نیستند در معرض ابتال به
پوکی استخوان قرار دارند .این مطالعه نشان داد
اضطراب با تراکم مواد معدنی استخوانها رابطه
مستقیم دارد.در این بررسی  ۱۴پارامتر از قبیل
تنش ،ترس ،کیفیت خواب ،افس��ردگی ،توان
حافظه،احس��اس بی قراری و فعالیت فیزیکی
که همگی با سطح اضطراب مرتبط هستند مورد
بررسی قرار گرفت .روان درمانی ،تبعیت از رژیم
غذایی صحیح و فعالیت مرتب فیزیکی در کاهش
عالیم اضطراب و پوکی استخوان موثر است.

توصیه

روزهای سرد و مه آلود
برای سالمت قلب برخی زنان
خطرناکاست

محققاندریافتندافزایشآلودگیهواوکاهشدما
تا  ۴۰تا  ۵۵درجه فارنهایت ،خطر مرگ ناگهانی
ناشی از حمله قلبی را تا بیش از دو برابر افزایش
میدهد .مرگ قلبی ناگهانی بعد از ایست قلبی
ناشی از توقف عملکرد سیستم الکتریکی قلب
روی میدهد .به گ��زارش مهر«،جیمیهارت»،
سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان زنان وبریگام
بوس��تون ،در این باره میگوی��د« :ما دریافتیم
آلودگی هوا با افزایش نسبی خطر مرگ ناگهانی
قلبی مرتبط است ،اما این رابطه در زمان سردتر
شدن هوا به مراتب بیشتر خواهد بود».محققان
مشاهده کردند افزایش میزان ذرات گردوغبار هوا
با افزایش  ۲۲درصدی خطر مرگ ناگهانی ناشی
از حمله قلبی مرتبط است.اما زمانیکه درجه هوا
ب��ه کمتر از  ۵۵درجه فارنهایت اُفت کند ،خطر
مرگ ناگهانی قلبی  ۲.۶برابر بیشتر خواهد بود .با
اُفت دما به کمتر از  ۳۹درجه فارنهایت ،این خطر
تا دو برابر بیشتر خواهد بود.

نکته

چه ورزشی برای کاهش
کمردرد مناسب است

کمردرد یکی از مش��کالت اساس��ی و متداول
اس��ت که کارایی روزانه افراد را مختل میکند.
ش��ایعترین نوع کمردرد در ناحیه پایین کمر
اتفاق میافتد .میتوان با س��بک زندگی سالم
کمردرد را برطرف کرد.به گزارس ایسنا ،برای
کم ش��دن کمردرد در ناحیه پایین کمر بهتر
است فعال باشید .یوگا یکی از بهترین ورزشها
برای کمردرد است.یوگا شامل حرکات کششی،
انعطافپذیری و قدرتی میش��ود که درد کمر
را کاه��ش میدهند.کم��ردرد غالب��ا به دلیل
ضعیف بودن عضالت شکمی ،لگن و کم بودن
انعطافپذی��ری لگن اتف��اق میافتد .قدرتمند
کردن این عضالت ،کمردرد را کاهش میدهد.
حرکات کششی باعث افزایش جریان خون در
عضالت میشود .ورزش مداوم که شامل ورزش
هوازی و قدرتی میشوند باعث کاهش کمردرد
میش��وند.ورزش کردن باعث میشود که وزن
بدن متعادل باشد که خود یکی از نکاتی است
که به س�لامتی کم��ک میکند.یوگا همچین
باع��ث آرامش ذهنی میش��ود ک��ه در درمان
کمردرد تاثیرگذار اس��ت.در ط��ول روز مراقب
نحوه نشستن خود باشید .اگر وزن شما بیش از
حد زیاد است وزن خود را کم کنید.

تازه ها

افسردگیموجب
تضعیفحافظهمیشود

محققان دریافتند ساختار مغز سالمندان دارای
عالئم شدیدتر افسردگی متفاوت از افراد فاقد
افس��ردگی اس��ت .به گزارش مهر«،آدینا زکی
الهازوری» ،سرپرس��ت تیم تحقیق از دانشگاه
میامی ،دراین باره میگوید« :از آنجاییکه عالئم
افسردگی قابل درمان است ،احتمال دارد درمان
آن موجب کاهش مشکالت حافظه و تفکر نیز
شود».این مطالعه شامل بیش از  ۱۱۰۰نفر با
میانگین س��نی  ۷۱سال و بدون سابقه سکته
ب��ود .آنه��ا در معرض اس��کن مغ��ز و ارزیابی
س�لامت مغز قرار گرفتند و در شروع مطالعه
در تس��تهای حافظ��ه و مهارته��ای فکری
ش��رکت کردند .مهارتهای فک��ری و حافظه
آنها تقریبا  ۵س��ال دیگر هم آزمایش ش��د.در
ش��روع مطالعه ۲۲ ،درصد ش��رکت کنندگان
دارای عالئم بیشتری در زمینه افسردگی بودند
و در تس��تهای دورهای حافظ��ه ک��ه توانایی
بهخاطر آوردن تجارب و وقایع خاص بود ،نمره
پایینت��ری گرفتند.افراد دارای عالئم بیش��تر
افس��ردگی دارای حجم مغز کوچک تری هم
بودند و  ۵۵درصدشان احتماال دارای ضایعات
عروقی کوچکی در مغزشان بودند.

خواصی که با گرفتن آب میو ه از بین میرود

متخصص رژیمدرمانی و تغذیه گفت:باید توجه داشته
باشیم که میوهها نیز خواص چاقکنندگی دارند و زمانی
که آب میوهها را مصرف میکنیم ،انرژی آنها چندین
برابر افزایش پیدا میکند.مظهری در گفتوگو با فارس،
افزود :اگر آب میوهها در محیطهای غیربهداشتی تهیه
شود ،احتمال آلودگی آنها به مراتب افزایش خواهد یافت ،همچنین
ممکن است این میوهها در لیوانهای آلوده به دست مشتری برسد و
بیماری را به افراد منتقل کند.وی ادامه داد :توجه کنید که آبمیوههای

پاکتی نیز دارای قند زیاد هستند.متخصص رژیمدرمانی و تغذیه گفت:
مصرف میوه طبیعی به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از بیماریها به
شمار میشود اما در مواقعی مشاهده میکنیم که مرکز تهیه آبمیوه
غیرمجاز میوههای خراب را استفاده میکنند که اگر این میوهها به رنگ
قهوهای باشند ممکن است باعث بروز سرطان شود.مظهری در ادامه
گفت :همچنین برخی میوههای ش��یرین و دارای قند پس از خراب
ش��دن خاصیت الکلی به خود میگیرند که مصرف آنها نیز عوارض
زیادی برای فرد در پی دارد.

آفتاب یزد در گفت وگو با رئیس انجمن نورویورولوژی ایران بررسی کرد

دیابت چه عوارض اورولوژیکی بدن دارد ؟

آفت�اب ی�زد – گ�روه زندگی :دیاب��ت یکی از
بیماریهای شایع در سراسر جهان است که نیمی
از جمعیت جهان به آن مبتال هس��تند .حتی در
افرادی که به نظر س��الم میرس��ند ،ممکن است
بیماري دیابت تش��خیص داده ش��ود .این بیماری
با ایج��اد مش��کالت و اختالالتی مانن��د بیماری
قلب��ی -عروقی ،آس��یب به اعصاب ،آس��يبهاي
ارولوژي و ...میتواند زندگی فرد را به خطر بیندازد.
بنابراین برای داش��تن زندگی بهتر و سالم تر ،باید
از ب��دن خود خوب مراقبت و برای پیش��گیری از
این بیم��اری مهلک میزان متع��ادل قند خون را
حفظ کنیم ،خصوصا اگر س��ابقه فاميلي داش��ته
باش��يم .با توجه ب��ه اهمیت موض��وع آفتاب یزد
درب��اره عوارض اورولوژیکی بیماری دیابت با دکتر
مهریمهراد ،رئیس انجم��ن نورویورولوژی ایران،
جراح ومتخصص اورولوژی گفت وگو کرده است.
وی در اینباره میگوید  :عوارض اورولوژیکی دیابت
یکی از مهم ترین و پرعارضه ترین ،عارضه دیابت
اس��ت که اغلب فراموش ش��ده و ناديده انگاشته
ميشود.
دکتر مهراد ادامه دارد  :بیماری دیابت سبب آسیب به
کلیهها ،تخریب بافت و پارانشيم کلیهها ،دفع بیش
از ح��د پروتئین ،افزایش اوره ،باال رفتن کراتینین
و ...میگردد که اگر به موقع و س��ریع درمان نشود،
میتواند خطرات جبران ناپذیری از جمله نارسایی
کلیه را برای فرد به همراه داشته باشد.
ای��ن متخصص اورولوژی خاطرنش��ان کرد  :یکی
دیگر از عوارض اورولوژیکی دیابت ،آسیب رساندن
به مثانه میباشد که سبب ایجاد نوروپاتی در مثانه
میگردد که در این صورت فرد قادر به دفع کامل
ادرار نمیباشد ولی این عدم دفع کامل ادرار توسط
خود فرد احس��اس نمیشود و فرد حس مي كند
كه ادرارش كامل تخليه مي شود ،در صورتي كه
مقادي��ر زي��ادي از ادرار در مثانه هر دفعه پس از
دفع ادرار باقي مي ماند .همین امر باعث میش��ود
که فرد دیابتی به تدریج به دلیل باقی ماندن ادرار

میلیونه��ا نف��ر دردنیا از عینکه��ای آفتابی با
رن��گ و طرحهای مختلف اس��تفاده میکنند و
استفاده از آن بیشتر به دلیل خوش تیپی ،تحت
تاثیر ق��راردادن دیگران و محافظت از چش��مها
دربرابر نور خورش��ید رایج است .اما کارشناسان
درجدیدترین پژوهشها دریافتند استفاده ازاین
وس��یله میتواند خطر ابتال به س��رطان پلک را
دراف��راد کاهش ده��د .پلکه��ا ازجمله اعضای
مستعد بدن برای ابتالبه س��رطان هستند ،زیرا
الی��ه پوس��ت آن ن��ازک و بدون حفاظ اس��ت.
بهگزارش باشگاه خبرنگاران ،علت ابتال به سرطان
پلک ،اش��عه یو وی ناش��ی از نور خورشید است
که میتواند به چش��مها آس��یب برساند و سبب
آفت��اب س��وختگی و دربرخ��ی موارد س��رطان
میشود.توصیه شده است که کرمهای ضدآفتاب
درنواحی اطراف چش��م استفاده نشود ،به همین
دلی��ل کارشناس��ان توصی��ه میکنند اف��راد از

بیم�اری دیابت س�بب آس�یب به
کلیهه�ا ،تخریب بافت و پارانش�يم
کلیهها ،دف�ع بیش از حد پروتئین،
افزای�ش اوره ،ب�اال رفتن کراتینین
و ...میگردد که اگر به موقع و سریع
درم�ان نش�ود ،میتوان�د خطرات
جبرانناپذیریازجملهنارساییکلیه
را برای فرد به همراه داشته باشد

در مثانه دچار مش��كالتي ش��ود که برخی از آنها
را میتوان عفونتهای ادراری مکرر ،بی اختیاری
ادرار و احتباس ادرار در مثانه نام برد.
وی با بیان این نکته که" مش��کل نوروپاتی مثانه
یک��ی از مهم ترین مش��کالت اورول��وژی بیماری
دیابت به شمار میآید که اغلب توسط افراد نادیده
گرفته میش��ود"،عنوان کرد :اف��راد دیابتی برای
چکاپ مش��کل نوروپاتی مثانه خود باید هر س��ه
ماه یکبار به پزش��ک متخصص اورولوژی مراجعه
کنند به دلیل اینکه خود بیمار دراغلب موارد اینکه

|

ادرارش به طور کامل تخلیه نمیش��ود را احساس
نمیکند و حتی مشاهده شده که بیماران دیابتی
مقدار زی��ادی ادرار باقیمانده در مثانه دارند بدون
اینکه خودشان متوجه شوند که همین عدم تخلیه
ادرار ،سبب تخریب کلیه و رسیدن به مرحله دیالیز
کلیه بیمار دیابتی میشود.
این متخصص اورولوژی بیان ک��رد  :افراد دیابتی
میتوانند با چکاپ هر س��ه م��اه یکبار از عوارض
جبران ناپذیری مانند تخریب کلیه و رس��یدن به
مرحله دیالیز کلیه و ...پیشگیری کنند.

وی یکی دیگر از عوارض مهم اورولوژیکی بیماری
دیاب��ت را اینگونه تش��ریح ک��رد  :از دیگر عوارض
اورولوژیکی دیابت ،ناتوانی جنسی را میتوان نام برد
که در خانمها و آقایان مبتال به دیابت بس��یار شایع
میباشد و میتواند زندگی جنس��ی فرد دیابتی را
مختل کند که براي درمان ناتواني جنسي ديابتيها
روش خيل��ي موثر و جديدي قابل انجام اس��ت كه
زندگي جنسی به ديابتيها بر مي گرداند و همچنین
انجام چکاپهای دورهای نیز در این امر موثرند.
ای��ن متخصص در پایان توصیه ک��رد :افراد مبتال
به دیابت مراجعه هر س��ه ماه یکبار جهت چکاپ
نزد متخصص اورولوژی را حتما جدی بگیرند زیرا
ع��وارض جبران ناپذیری برای ف��رد در پی دارد و
میتواند زندگی فرد را به خطر بیندازد.

خبری خوش برای بیماران دیابتی

رئیس انجمن نورویورولوژی ایران از روش جدیدی برای کاهش مش�کالت اورولوژی در بیماران دیابتی خبر داد و گفت :این روش افقی جدید و
امیدواری را در زندگی بیماران مبتال به دیابت باز میکند.دکتر مهری مهراد ادامه داد  :میتوان با استفاده از روش" " P–shotکه نوعی روش" prp
" است ،خون فرد را با سرنگ گرفته و هورمونهای رشد به آن اضافه و سپس به خود فرد تزریق کنیم تا سلولهای ناحیه جنسی دوباره بتوانند
عروق آن را سلول سازی کنند.مهراد به مشکل بی اختیاری ادرار و عفونت ادراری در بیماران دیابتی اشاره کرد و گفت :فرد مبتال به دیابت مثانه
نرمالی ندارد و میتوان گفت متأسفانه مثانه آنها فلج است بنابراین هنگامی که مثانه بیمار پر شود تخلیه کامل ادرار انجام نمیگیرد و این مسئله
عفون�ت ادراری و ب�ی اختیاریهای ادراری را برای فرد به همراه دارد چرا که فرد دچار نوروپاتی مثانه بوده و توانایی تخلیه کامل آن را ندارد.وی
خاطرنشان کرد :استفاده از روش جدید در زنان تزریق در واژن و در آقایان در آلت تناسلی است و برای اولین بار این کار از مرکز دیابت تهران آغاز
شد و میتوان گفت این روش افقی جدید و امیدواری را در زندگی بیماران مبتال به ديابت و مشكل جنسي آنها باز میکند.

خوش تیپ باشید تا سرطان نگیرید

عین��ک آفتابی در تمامی فصلهای س��ال برای
محافظت ازچش��مان خود استفاده کنند .افزون
بر س��رطان پلک ،خود چش��مها نیز امکان دارد
س��رطانی شوند ،همچنین نور خورشید میتواند
س��بب چین و چروک اطراف پوس��ت حس��اس
چش��م و نی��ز ب��روز آب مروارید شود.س��رطان
پلک معموالً از دس��ته کارس��ینوم س��لول بازال
(،)Basalcellcarcinomasسرطانغیربدخیم
است و دومین ش��کل رایج سرطان پوست پس
از مالنوما (سرطان بدخیم پوست) است .ازجمله
نشانههای سرطان پلک میتوان قرمزی ،التهاب
پلکها ،ریزش و س��فید ش��دن مژهه��ا به دلیل
دگرگونیهای سلولهای رنگدانهای پوست تحت
تاثیر سرطان است.یکی دیگر از بیماریهایی که

هنوزخیلیازنیازهایگفتاردرمانی
بر  زمین مانده است

دکتر کاظم نظمده ،مدیرکل توانمندسازی سازمان بهزیستی در
ش��انزدهمین همایش گفتار درمانی ایران اظهار داش��ت :سازمان
بهزیس��تی به عنوان متولی توانبخش��ی در کش��ور ،یک میلیون
و ۴۰۰ه��زار معل��ول را تحت پوش��ش دارد که درص��دی از این
افراد دچار آس��یبهای گفتاری و شنوایی هستند .وی با اشاره به
همکاری  ۲۳۲گفتار درمانگر با بهزیس��تی تأکید کرد :حضور این
افراد ،توانمندی رش��ته گفتار درمانی را نشان داده است.مدیرکل
توانمندسازی سازمان بهزیستی با بیان اینکه هنوز خیلی از نیازهای
افراد دچار اختالالت گفتاری و شنوایی بر زمین مانده است ،افزود:
این در حالی اس��ت که تعداد زی��ادی از گفتار درمانگرها به دنبال
فرصت خدمت میگردند و انجمن گفتار درمانی باید حلقه واسط
با بهزیستی باشد.نظمده ادامه داد :ما آمادهایم که تعامل بیشتری
ب��ا انجمن گفتار درمانی ب��رای ارائه خدمات بهتر ب��ه افراد دچار
اختالالت گفتاری ارائه دهیم.وی با عنوان این مطلب که اولین اصل
در شناسایی توانمندیهای گفتار درمانگرها ،معرفی خودمان است،
گفت :باید علم و دانش گفتار درمانگر در جامعه معرفی شود .وی با
اشاره به وجود  ۲۸هزار مرکز در سطح کشور افزود :در حال حاضر
تعدادی از گفتار درمانگرها در این مراکز مشغول خدمت هستند.
ت را باید گفتار درمانگرها
نظمده تصریح کرد :ایدهها و پیش��نهادا 
ارائه بدهند ،زیرا نیاز افراد با اختالالت گفتاری و شنوایی هنوز روی
زمین مانده و این فضا را گفتار درمانگرها باید ایجاد کنند.

دراثر تابش نور خروش��ید در افراد ایجاد میشود
بیماری ( )pterygiumاست که در اثر آن نوعی
زاییده گوشتی به رنگ صورتی روی الیه ملتحمه
چش��م ایجاد و س��بب التهاب میشود .این رشد
سلولی روی چشم س��رطان نیست ،اما میتواند
بر ق��درت بینایی اث��ر منفی بگ��ذارد و نیازمند
جراح��ی و درمان است.کارشناس��ان به ویژه هم
زمان با فرا رس��یدن فصلهای گرم سال به افراد
توصیه میکنند دربازه زمانی ساعت  ۱۰صبح تا
 ۱۶بعد از ظهر حتماً برای محافظت ازچش��مان
خ��ود از عینک آفتابی اس��تفاده کنن��د.در زمان
مس��افرت به مناطق س��احلی و دریا نیز به دلیل
افزایش بازتابش نور خورشید استفاده از کرمهای
ضد آفتاب و عینک آفتابی به همراه کاله و البسه

ارتباطمصرفمغزیجاتآجیلی
باکاهشابتالبهآریتمیقلبی

محقق��ان در ی��ک مطالعه بزرگ دریافتند خوردن س��ه مرتبه
یا بیش��تر مغزیج��ات آجیلی در هفته ب��ا کاهش  ۱۸درصدی
ابتال به فیبریالس��یون دهلیزی ،شایع ترین نوع آریتمی قلبی
مرتبط اس��ت .این مسئله به کاهش احتمال نارسایی قلبی هم
کمک میکند .به گزارش مهر« ،سوس��انا الرسون» ،سرپرست
تیم تحقیق از موسسه کارولینسکا سوئد ،در این باره میگوید:
«حتی مصرف کم مغزیج��ات آجیلی منجر به کاهش احتمال
فیبریالس��یون دهلی��زی و نارس��ایی قلب��ی در جمعیت تحت
مطالعه شد».وی در ادامه میافزاید« :مغزیجات آجیلی سرشار
از اسیدهای چرب اشباع نش��ده ،پروتئین ،فیبر ،مواد معدنی،
ویتامین  ،Eفوالت و س��ایر مواد شیمیایی هستند».افرادی که
مغزیجات آجیلی میخوردند ،تحصیالت بهتر و س��بک زندگی
س��الم تری نس��بت به دیگر افراد داشتند .آنها کمتر جزو افراد
س��یگاری بودند و کمتر دارای س��ابقه فش��ارخون باال بودند.
آنها وزن کمتری داش��تند ،بیش��تر ورزش میکردند و میوه و
سبزیجات بیشتری میخوردند.به ازای مصرف هر وعده بیشتر
مغزیج��ات آجیلی در هفت��ه ،احتمال ابتال به فیبریالس��یون
دهلی��زی  ۴درص��د کاه��ش مییابد.محقق��ان همچنی��ن در
بی��ن اف��رادی ک��ه مقادیر کمت��ر (و ن��ه بیش��تر) مغزیجات
آجیل��ی مص��رف میکردن��د کاهش خط��ر نارس��ایی قلبی را
مشاهده کردند.

مناس��ب برای محافظت از بدن توصیه میشود.
کارشناس��ان به اف��راد توصی��ه میکنند عینک
آفتابیهای اس��تاندارد برای محافظت ازچشمان
خود انتخاب کنند ،شیش��ه عین��ک آفتابی باید
درصد محافظت کافی درمقابل اش��عههای مضر
خورشید داشته باشد ،همچنین برخی از رنگها
اثربخشی کمتری دربرابر اشعههای خورشید دارد
و بهترین رنگ همان طیف رنگ تیره یا مش��کی
اس��ت.عینک آفتابیهای دارای شیش��ه کوچک
نمیتوانند محافظت کاملی ازچشم به عمل آورند،
کارشناسان توصیه میکنند افراد عینک آفتابی
انتخاب کنند که قاب دورآن استخوان زیر ابروها
را بپوشاند و دسته آن از ضخامت و پهنای کافی
برای محافظت از کناره چش��مها برخوردارباشد.
درکنار تمامی موارد ،مراجعه منظم به پزش��ک و
انجام چکاپهای دورهای میتواند خطر پیشرفت
بسیاری از بیماریهای چشمی را کاهش دهد.

بهبود حرکتی بیماران مبتال به
سکته مغزی با تحریک مغناطیسی

یک گروه بین المللی از محققان با بررس��ی پیامدهای تحریک
مغناطیس��ی مغز دریافتند این تکنیک موجب افزایش سرعت
راه رفتن افراد مبتال به س��کته مغزی میشود.به گزارش ایرنا،
محققان به صورت سیس��تماتیک ادبیات موج��ود در رابطه با
تاثی��ر تحریک مغناطیس��ی مغز را بر راه رفت��ن و حفظ تعادل
بررس��ی کردند و توانستند  9مطالعه را در این زمینه شناسایی
کنند که از بین آنها  5مورد مربوط به آزمایش��ات کنترل شده
سکته در اثر لخته شدن خون و سکته در اثر خونریزی داخلی
ب��ود .در هفت مورد از این مطالعات از تحریک مغناطیس��ی با
فرکان��س باال و در دو مورد از تحریک مغناطیس��ی با فرکانس
پایین اس��تفاده ش��ده بود.در  8مورد از این مطالعات که روی
 139بیمار انجام گرفته ،اطالعات جامعی در رابطه با س��رعت
راه رفتن به ثبت رسیده است و با تجزیه و تحلیل این اطالعات
مشخص ش��د که اس��تفاده از تحریک مغناطیس��ی مغز تاثیر
زیادی بر بهبود س��رعت حرکت بیماران مبتال به س��کته دارد،
به ویژه وقتی همان قس��مت مغز که دچار سکته شده ،تحریک
مغناطیسی شود.بر اس��اس این تحقیقات تحریک مغناطیسی
مغز به صورت غیرتهاجمی و مکرر ،به ویژه تحریک با فرکانس
باال در همان قسمت مغز که دچار سکته شده ،منجر به افزایش
س��رعت راه رفتن میش��ود ،اما تاثیری بر بهبود تعادل و سایر
عملکردهای مغز ندارد.

