سهشنبه9مرداد 1397شماره5237

14

زندگی
طب��ق نتاج یک تحقیق گس��ترده ،س��یر می تواند
موجب بهبود س�لامت قلب و سیس��تم ایمنی بدن
ش��ود ،به پیش��گیری و همچنین مقابله با سرطان
کمک کند و میزان تری گلیس��یریدها و کلسترول
کل بدن را کاهش دهد.
ب��ه گزارش مهر ،ب��ه گفته محققان ،بس��یاری از ترکیبات آن
ش��امل آنتیاکس��یدان ها و آلیسین اس��ت که دارای خواص
ضدباکتریایی هس��تند .برخی از فواید س��یر به ش��کل خام و

خواب طوالنی ،خوابی سالم نیست

ن که برای خواب افراد نمیتوان زمان مشخصی تعیین
یک متخصص مغز و اعصاب با اشاره به ای 
کرد ،گفت :خواب طوالنی ،خوابی سالم و لذت بخش نیست .دکتر «الهه تقوایی زحمتکش»ادامه
داد :بعد از خواب سالم چهره شاداب میشود ،روح و روان آرامش میگیرد و فرد با انرژی زیاد
میتواند فعالیت خود را شروع کند .وی در پایان خاطرنشان کرد :بعضی از افراد با  5ساعت
خوابیدن به حد مطلوب میرسند و بعضی دیگر به خواب بیشتری نیاز دارند بنابراین زمان خوابیدن
در افراد متفاوت است .

گزارش

کاهش التهابات بافت استخوانی
به کمک نانو کامپوزیت
در ای��ن ط��رح ،از آزمونه��ای
مختلف��ی نظی��ر،XRD، FTIR ،
جذب-واج��ذب نیتروژن بهمنظور
تخلخ��ل س��نجی VSM ،بهمنظور
بررس��ی خ��واص مغناطیس��ی،
 FESEMمجهز به  ،EDSدستگاه
طیفس��نجی فرابنف��ش بهمنظ��ور
بارگ��ذاری و رهاس��ازی دارو،
بررس��ی خ��واص آنتیباکتریال به
روش دیس��ک دیفیوژن و آزمون
 MTTبهمنظ��ور بررس��ی س��لول
سازگاری استفاده شدهاست
پژوهش��گران ایران��ی موف��ق ب��ه س��نتز نانو
کامپوزیتی چندعملکردی شدهاند که همزمان
قادر است سلولهای سرطانی باقی مانده پس
از عم��ل جراحی در بافت اس��تخوان را از بین
ب��رده و در درم��ان عفونت و کاه��ش التهاب
در محل کاش��ت موثر باش��د.به گزارش ایرنا ،
س��رطان اس��تخوان از آن دسته بیماریهای
نادری اس��ت که بیش��تر در افراد ج��وان زیر
 20س��ال اتفاق میافت��د و موثرترین راهکار
درمانی ،حذف تومور از طریق جراحی اس��ت.
طبق گزارش��ات موجود ،پس از حذف تومور،
همچنان س��لولهای سرطانی در جدار ه عیب
استخوانی باقی میمانند که میتواند منجر به
بازگش��ت تومور شود .یکی از راهکارهای مؤثر
در حل این موضوع اس��تفاده از داربستهای
استخوانی مغناطیسی بهعنوان بافت ترمیمی
اس��ت .این داربس��تها در مج��اورت میدان
مغناطیس��ی خارج��ی قادر به تولی��د حرارت
بهصورت موضعی هستند که متعاقباً به مرگ
ی شود .این روش
سلولهای سرطانی منجر م 
درمان هایپرترمیا یا گرمادرمان��ی نام دارد.به
گفته «اشکان بیغم» پژوهشگر دانشگاه آزاد
اس�لامی واحد نجفآباد ،هدف اصلی پژوهش
حاضر ،تولید یک نانو کامپوزیت چند عملکرده
بهمنظور کاربرد در حوز ه مهندس��ی پزشکی
(زیس��ت مواد) بوده است .در واقع تالش شده
تا نانوکامپوزیتی تولید شود که قابلیت تبدیل
شدن به داربست س��ه بعدی بهمنظور کاشته
شدن در عیوب استخوانی ناشی از حذف تومور
س��رطانی را دارا باشد.وی در ادامه عنوان کرد:
با بررسی کلی مشکالت گوناگون کاشتنیهای
اس��تخوانی از قبیل عفون��ت و التهاب پس از
عم��ل جراحی ،تصمیم بر طراحی این ترکیب
گرفته ش��د .ای��ن نانوکامپوزیت مغناطیس��ی
به ش��کل هس��ته (فریت روی)-پوسته (روی
سیلیکات) بوده و انتظار میرود افزون بر ترمیم
بافت اس��تخوانی بتواند بهمنظ��ور کاربردهای
هدفمن��د دیگ��ر از قبی��ل رهاس��ازی دارو،
خواص آنتیباکتریال و هایپرترمیا (س��وزاندن
سلول های سرطانی با گرما) نیز بهکار گرفته شود.
وی در مقایس ه استفاده از این نانوکامپوزیت در
براب��ر داروهای آنتیبیوتیک نیز گفت :عفونت
و التهاب پس از کاش��ت مواد استخوانی یکی
از معضلهای همیش��گی علم پزش��کی است
ک��ه به طور معمول بهوس��یله تزریق دوزهای
باالی داروه��ای آنتیبیوتی��ک و ضد التهاب
درمان میش��وند که خود باعث آس��یبهای
کب��دی و کلیوی میش��ود .دلیل اس��تفاده از
دوزهای ب��االی دارو ،به خونرس��انی ضعیف
درون باف��ت اس��تخوان ب��از میگ��ردد .این
در حالی است که ترکیباتی با قابلیت بارگذاری
باالی دارو و رهاسازی موضعی آن یا با ویژگی
آنتی باکتریالی ذاتی ،این مش��کالت را در پی
نخواهند داشت .بیغم در خصوص آزمونهای
صورت گرفت��ه روی نمون��هی نانوکامپوزیت
سنتز ش��ده گفت :در این طرح ،از آزمونهای
مختلف��ی نظی��ر ،XRD، FTIR ،ج��ذب-
واج��ذب نیتروژن بهمنظور تخلخل س��نجی،
 VSMبهمنظور بررس��ی خواص مغناطیسی،
 FESEMمجه��ز ب��ه  ،EDSدس��تگاه
طیفس��نجی فرابنفش بهمنظور بارگذاری و
رهاسازی دارو ،بررس��ی خواص آنتیباکتریال
به روش دیس��ک دیفی��وژن و آزمون MTT
بهمنظور بررس��ی س��لول س��ازگاری استفاده
شدهاس��ت .به گفت ه این محقق ،دستاوردهای
بهدست آمده حاکی از تولید موفق میکروذرات
نانوحف��ره مغناطیس��ی روی س��یلیکات-
فریت روی به ش��کل هس��ته (فری��ت روی)-
پوسته (روی سیلیکات) در قدم اول و عملکرد
مناسب آن در کاربردهای رهاسازی دارو ،آنتی
باکتریال و هایپرترمیا بوده اس��ت.این پژوهش
حاصل همکاری اش��کان بیغم -کارش��ناس
ارش��د مهندسی مواد (س��رامیک) از دانشگاه
آزاد اس�لامی واح��د نجفآب��اد -دکتر محمد
رفیع��ی نی��ا -عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه
علوم پزشکی اصفهان و همکارانشان است.

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

تازهها

نکته

خوراکی مفید
برای دفع سنگ کلیه

یک متخص��ص تغذیه و رژیم غذای��ی درباره
راهه��ای دفع س��نگ کلیه به کم��ک تغذیه،
گفت :افزایش مصرف مایعات مهمترین راهکار
برای دفع سنگ کلیه اس��ت ،به همین دلیل
به افرادی که دچار این عارضه شدهاند توصیه
میش��ود با مصرف مایعات فراوان میزان دفع
را از کلیهه��ا افزای��ش دهند .به گ��زارش آنا،
کوروش جعفری��ان افزود :افراد میتوانند برای
افزای��ش مایعات بدن عالوه بر آب س��ایر مواد
غذای��ی و میوهها از جمله هنداون��ه ،آب انار،
انواع سیزیجات و  ...را مصرف کنند.وی با بیان
اینکه مصرف مایعات شانس دفع سنگ کلیه
را به مقدار چشمگیری افزایش میدهد ،یادآور
ش��د :افرادی که دچار س��نگ کلیه میشوند
باید مواد غذای��ی ادرارآور را مصرف کنند که
ی «شاهی آبی» یا
در این میان مصرف س��بز 
«بوالغ اوتی» به ش��دت توصیه میش��ود.این
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاطرنش��ان کرد :به افراد توصیه میشود پس
از دفع س��نگ حتما نمونه را برای بررسی نوع
و علت به آزمایشگاه ببرند .در صورتی که نوع
سنگ مشخص شود ،میتوان با رژیم غذایی از
عود مجدد بیماری پیشگیری کرد.

یافته

روشی برای جلوگیری از تجمع
باکتری ها روی تجهیزات

محقق��ان دریافتند با آغش��ته کردن س��طح
تجهیزات فرآوری مواد غذایی با روغن خوراکی
م��ی توان مان��ع تجمع باکتری ه��ا روی این
تجهیزات ش��د.به گ��زارش ایرنا ،ای��ن راهکار
س��اده موجب کاه��ش میزان باکت��ری های
موجود در ماش��ینآالت صنعتی تا هزار برابر
می شود .بسیاری از مواد غذایی در ماشینآالت
صنعتی بزرگ از جنس فوالد ضدزنگ فرآوری
می شوند .به مرور زمان در اثر برخورد مواد غذایی
با بدنه این ماشینآالت ،خطوط و شیارهایی
در آن ایجاد می ش��ود که محل مناسبی برای
تجمع و تکثیر باکتری ها در مجاورت مواد غذایی
اس��ت.این تجمع باکتری افزایش خطر ابتال به
بیماری ها و آلودگی به میکروارگانیس��م هایی
مانند س��المونال و ایکوالی را افزایش می دهد.
ام��ا روغ��ن خوراک��ی با پوش��اندن س��طح
ماشینآالت صنعتی یک الیه آبگریز روی آن ها
ایجاد کرده و مانند س��دی نفوذناپذیر در برابر
آالینده های سطحی عمل می کند .بر اساس
این تحقیقات اس��تفاده از روغن های خوراکی
مانند روغن زیتون ،روغن ذرت و روغن کانوال
در مقایسه با مواد شوینده شیمیایی ،اثر بهتری
در پاکسازی ماشینآالت از باکتری ها دارد.
در ح��ال حاضر محققان ترکیب��ات مختلفی
از روغن ها ،مواد غذایی و فیلم های زیس��تی
را مورد مطالعه قرار می دهند تا مناسبترین
پوش��ش را ب��رای جلوگی��ری از تجم��ع
باکتری ها بر سطح ماشینآالت فرآوری مواد
غذایی بیابند.

برخی به ش��کل پخته وجود دارند.می توان س��یر
را به ش��کل خردش��ده به انواع خوراک ها افزود،
ب��ه ص��ورت رنده ش��ده به س��س س��االد افزود
ی��ا آن را هم��راه با نخود ی��ا لوبیا پ��وره کرد.اما
توصیه می ش��ود همیشه س��یر را به صورت خام
مص��رف نکنید .می توانید آن را به ش��کل پخت��ه آماده کرده
و به غذایتان بیفزایید.س��یر حاوی ترکیبات گوگرد اس��ت که
سیس��تم ایمنی ب��دن را تحریک کرده و پتانس��یل باالیی در

نابودی تومورهای س��رطانی دارد.خوردن س��یر مجاری تنفس
و خ��ون را پ��اک می کند و ب��ا این کار از ش��دت تنگی نفس
کاس��ته و گاهی موج��ب درمان آن می شود.س��یر روده ها را
از عفونت ها پاک م��ی کند به خصوص در اطفال با تیفوئید و
دیفتری مقابله کرده و ُمسکن سیاه سرفه و خروسک است.سیر
سرش��ار از فولیک اسید ،ویتامین  ،Cکلس��یم ،آهن ،منیزیم،
پتاس��یم و مق��دار کمی روی و ویتامین ه��ای  B۱ ،B۲و B۳
است.

آفتاب یزد در گفتوگو با متخصص قلب و عروق بررسی کرد

چه رابطهای بین دیابت و قلب وجود دارد؟

پول خرج کردن
شادیآور است؟

نتایج مطالعه صورت گرفته توس��ط محققان
نشان میدهد ،خرج کردن پول واقعا میتواند
باعث ش��ادی افراد شود ،به ش��رط اینکه این
پول برای داش��تن (زمان آزاد و) اوقات فراغت
بیشتر صرف شود.به گزارش سالمت نیوز  ،به
عنوان مثال ،استخدام مس��تخدم برای انجام
کاره��ای منزل که باعث میش��ود فرد ،زمان
آزاد بیشتری برای خود داشته باشد .نتایج به
دست آمده نشان داد ،افرادی که برای داشتن
زمان آزاد بیشتر ،پول خرج میکنند ،از حس
رضایت بیشتری در زندگی برخوردار هستند
و این کار باعث کاهش فش��ار (کاری -روانی)
و حال بهتر آنها میشود.این مطالعه همچنین
نش��ان داد ،خرید زمان با پول به نسبت خرید
کاالهای مادی ،حس بهتری از رفاه و آسایش
را در ف��رد ایجاد میکند.اش��لی ویلنز ،محقق
ارش��د این مطالعه از مدرسه بازرگانی هاروارد
گفت :افرادی که برای انج��ام کارهای منزل،
مس��تخدم استخدام میکنند یا فردی را برای
کوتاه کردن چمنها به کار میگیرند ،ش��اید
احساس تنبل بودن داش��ته باشند؛ اما نتایج
تحقیقات ما نشان میدهد که خرید زمان ،از
منافع مش��ابهی برای شاد بودن مانند داشتن
پول بیشتر برخودار اس��ت.منافع خرید زمان
تنها مختص افراد ثروتمند نیس��ت و محققان
در کمال ش��گفتی ،اثرات مش��ابه این مسئله
را بر افراد مختلف ب��ا طیف درآمدی متفاوت
مشاهده کردند.

خواص سیر در حفظ سالمت قلب و پیشگیری از سرطان

آفتاب یزد – گروه زندگی  :به دالیل گوناگونی
دیابت دربین ایرانیها حتی درمیان جوانان درحد
هشداردهندهای در حال گسترش است .عوارض
دی��ررس دیابت که اغلب چند س��ال پس از ابتال
ب��ه دیابت ب��ه وجود م��ی آیند ،متعدد اس��ت و
درصورت عدم کنترل دقیق قند خون به ناتوانی و
زمینگیریمنجرمیشوند.ابتالبهبیماریهایقلبی
در مبتالی��ان به دیابت یک نگرانی جدی اس��ت،
اما خبر که از طریق اقدامات موثر می توان خطر
ابتال به این بیماری ه��ا را کاهش داد.آفتاب یزد
ب��ا توجه به اهمیت موضوع در ای��ن باره با دکتر
منوچهر قارونی  ،متخصص قلب و عروق گفتوگو
کرده است.
وی در ای��ن باره میگوید :بیماری قلبی وعوارض
و حوادث مربوط به آن به عنوان شایعترین عامل
م��رگ و میردر دنیا ش��ناخته می ش��ود .در بین
عوام��ل خطراین بیماری ،بیماری دیابت به دلیل
ویژگیهای خ��اص آن ،اهمیت بس��زایی دارد و
به نظر میرس��د ک��ه هرگونه تالش��ی در جهت
ارزیابی هر چه مناس��ب تر و س��ریع تر میزان در
خطر بودن افراد دیابتی به پیگیری ،پیشگیری و
درمان عوارض بیماری دیابت کمک کند.
دکترقارون��ی ادام��ه داد  :دیاب��ت ازطری��ق روند
تصلبش��رایین (س��فت وتنگ ش��دن رگ های
ریز قلب به دلیل افزایش رس��وبات پالک) منجر
ب��ه بیماریهای قلبیعروقی میش��ود .این امر با
آس��یب به دیواره داخلی جدارس��رخرگها آغاز
میش��ود .دیوارههای آس��یبدیده سبب تسهیل
تجمع چربیها ش��ده که خود موجب تش��کیل
پالک میش��ود .بزرگ شدن پالک سبب افزایش
احتمال لخته ش��دن خون شده و تصلبشرایین
میتواند منجر به حمله قلبی شود.
این متخص��ص قلب و عروق خاطرنش��ان کرد :
با توجه به ش��یوع بیماری دیاب��ت ،طبق آمار به
دس��ت آمده ازهرچهارنفر ،یک نفر یا به بیماری
دیابت مبتال است یا با توجه به پیشزمینهای که
دارد به این بیماری مبتال خواهد شد .
وی اضافه کرد  :بیماری دیابت انواع مختلفی دارد
که مهمترین آن دیابت نوع یک و نوع دو اس��ت.
دیابت ن��وع اول مخصوص ک��ودکان و نوجوانان
است و در سنین پایین بروز پیدا میکند که غده
لوزالمعده توان کافی برای تولید انسولین را ندارد
و دیابت نوع دو همان اس��ت که اکثر افراد به این
نوع از دیابت گرفتار هس��تند .در ابتدای بیماری
میزان ترش��ح انسولین از لوزالمعده کافی به نظر

|

میرس��د ،سلولها با ش��روع مقاومت درپاسخ به
انسولین عمال قند خون کمتری جذب میکنند؛
لذا قن��د در خون باال م��یرود ،در حالی که قند
درون سلولها پایین است که باید گفت :وزن باال،
کاهش فعالیت های ورزشی و البته وجود عوامل
ژنتیکی باعث بروز دیابت نوع دوم میشود که به
دیابت بزرگساالن هم معروف است .
دکتر قارونی اظهار کرد  :در صورت ابتال به دیابت
تمامی رگ های بدن  ،دچار تنگی می ش��وند به
همین خاطر است که بیماری دیابت کلیه ارگان های
بدن را دچار مش��کل می کند ب��ه طور مثال در
چشم  ،عروق شبکیه تنگ می شود  ،در کلیه نیز
عروق دچار مشکل می شود و در پاها نیز به دلیل
تنگی عروق افراد جهت راه رفتن دچار مش��کل
می ش��وند .قلب نیز از این قاعده مستثنی نبوده
و دچار تنگی و گرفتگی عروق میش��ود که خود
یکی از عوامل بروز س��کته قلبی در افراد دیابتی
اس��ت به گونه ای که طبق تحقیقات انجام شده
افراد مبتال به دیابت سه برابر افراد دیگر در معرض
خطر سکته قلبی قرار دارند .
وی بیان ک��رد  :با توجه به اینک��ه دیابت باعث
بس��ته و تنگ شدن رگ های ریز قلب می شود،
احتمال این که سکته های خفیف در این افراد رخ
دهد  ،باال است .
دکت��ر قارونی عنوان کرد  :برخی از افراد به دلیل
اس��تعداد ژنتیکی در معرض خطر بیشتری برای
ابت�لا به دیابت هس��تند .اف��راد دارای والدین یا

برادر و خواهر دچ��ار دیابت نیز در معرض خطر
افزایش یافته ابتال به دیابت میباشند ،البته اغلب
مجموعهای از عوامل در افراد دچار دیابت ش��ایع
هستند که شامل چاقی ،عدم فعالیت جسمانی،
فش��ارخونب��اال و افزایش کلس��ترول هس��تند
که تمام��ی این عوام��ل در ایج��اد بیماریهای
قلبیعروقی نیز دخیل هستند.
این متخصص قلب و عروق افزود :در خانوادههایی
که استعداد ژنتیکی ابتال به دیابت وجود دارد باید
از هم��ان کودکی مراقب های الزم برای کودکان
انجام ش��ود تا دچار اضافه وزن و دیابت نشوند به
گونه ای که از رژیم غذایی مناسب بهره برده و از
خوردن غذاهایی مانند فست فود خودداری کنند.
وی تصریح کرد :متاس��فانه کودکان امروز نسبت
به کودکان  10سال قبل  ،دچار  10کیلو افزایش
وزن هستند که یکی از دالیل آن بازی با کامپیوتر
و موبایل اس��ت که اف��راد را بیتح��رک کرده و
غده پانکراس هورمون انس��ولین را ترش��ح و فرد
را در کودکی دچار مش��کل میکند .وقتی فرد به
میانسالی برسد به دیابت نوع  2مبتال خواهد شد.
لذا بدین خاطر توصیه میشود از همان کودکی،
ب��ا انجام بازیهایی که ایج��اد تحرک در کودک
میکنند و رژیم غذایی مناس��ب از افزایش وزن و
ابتال به بیماری دیابت در کودکان پیشگیری کرد .
این متخصص بیان کرد  :از آنجایی که در بیماران
دیابتی خطر گرفتگی عروق بس��یار شایع است،
تش��خیص به موقع آن میتواند مشکالت ناشی

عملیات احیا باید در کمتر از  ۵دقیقه پس از سنکوپ انجام شود

یک متخصص قلب وعروق با بیان اینکه مرگ قلبی جان تمام افراد و حتی افرادی که هیچ سابقه بیماری قلبی ندارند را تهدید می کند ،تصریح
کرد :عملیات احیا برای افرادی که دچار سنکوپ شدهاند باید بالفاصله انجام شود ،زیرا در غیراین صورت موجب مرگ افراد می شود .دکتر مهرداد
میرمعصومی در آستانه برگزاری بیستمین کنگره بینالمللی تازه های قلب و عروق اظهار کرد :مرگ ناگهانی قلب یکی از مشکالت قلبی است که
به دلیل آریتمی قلبی رخ می دهد .متاسفانه آریتمی قلبی که منجر به مرگ ناگهانی می شود بدون عالمت بروز می یابد و در کمتر از یک ساعت
جان فرد را می گیرد.وی با بیان اینکه آریتمی اولین و آخرین عالمت در مرگ قلبی است ،افزود :مرگ قلبی در جامعه تحت عنوان سنکوپ رایج
اس�ت ،به گونه ای که وقتی فردی بدون عالمت و بیماری زمینهای فوت می کند  ،گفته می ش�ود سنکوپ کرده که این مسئله همان مرگ قلبی
است.این متخصص قلب و عروق بیان کرد :آمار دقیقی از تعداد افرادی که به دلیل مرگ قلبی جان خود را از دست می دهند در کشور وجود ندارد
اما نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد در هر هزارنفر جمعیت یک نفر دچار این عارضه می شود.میر معصومی با تاکید براینکه انجام بالفاصله
عملیات احیا برای افرادی که دچار سنکوپ شده اند بسیار حائز اهمیت است ،خاطرنشان کرد :عملیات احیا در این افراد باید بالفاصله آغاز شود
که احیا به کمک دستگاه شوک انجام می شود .اگر عملیات احیا بالفاصله انجام شود احتمال زنده ماندن فرد نیز افزایش پیدا می کند.این متخصص
قلبی و عروق ادامه داد :در کشورهای پیشرفته تنها  ۱۰درصد افراد به کمک انجام بهموقع احیا زنده می مانند اما متاسفانه سایر بیماران جان خود
را دست می دهند.وی با بیان اینکه عملیات احیا باید در کمتر از  ۵دقیقه پس از مرگ مغزی برای بیمار انجام شود ،گفت :متاسفانه با وجود ترافیک های
بسیار سنگین در سطح شهرها نیروهای امدادی بعد از این زمان طالیی بر بالین بیمار حاضر می شوند که در نهایت هیچ اقدام موثری نمی توان
برای بیمار انجام داد.وی یادآور شد :ضروریست دستگاه شوک در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد تا بتوان در اسرع وقت و تا حد امکان
به ادامه حیات بیماران کمک کرد.این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه تقریبا دو س�وم افراد مرگ قلبی  ،س�ابقه ابتال به هیچ بیماری ندارند،
گفت :تش�خیص ابتالی افراد به مرگ قلبی بس�یار سخت و تقریبا غیرممکن است به جز مواردی که افراد دارای سابقه بیماری یا جراحی باشند.
میرمعصومی افزود :به افراد توصیه می شود تا حد امکان ریسک فاکتورهایی مانند چربی خون ،فشارخون ،استعمال سیگارو ....را درخود کنترل
کنند .بیستمین کنگره بینالمللی تازه های قلب و عروق از  ۲۰لغایت  ۲۳شهریور در مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزاری می شود .

نخس��تین اپراتور تخصصی ک��ودک و نوجوان با
رونمایی ازس��یمکارت کودک تینتاک همزمان
با اولین روزبرگزاری بیستوچهارمین نمایشگاه
بینالملل��ی الکترونیک،کامپیوت��ر و تج��ارت
الکترونیک "الکامپ" توس��ط وزی��ر ارتباطات و
فن��اوری اطالعات معرفی ش��د.به گزارش روابط
عموم��ی اپراتور تخصص��ی ک��ودک و نوجوان،
"تین تاک" نخس��تین اپراتور و سیمکارت تلفن
هم��راه کودک و نوجوان با نام تینتاک توس��ط
یک ش��رکت ارائهدهنده خدم��ات ارزش افزوده

لزوم امنیت کودکان در حوزه دیجیتال

بر بس��تر موبای��ل در حال��ی رونمایی ش��د که
محمدج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و
فناوری اطالعات روب��ان نمادین آغاز به کاراین
خدمت جدید را قیچی کرد.حمیدرضا امیرینیا
رئی��س هیئتمدیره ش��رکت ارتباطات س��یار
هوش��مند امین در این خص��وص گفت :امنیت
ک��ودکان و نوجوانان در حوزه دیجیتال و دنیای
ارتباط��ات موضوع بس��یارمهمی اس��ت که در

آیا خوابیدن زیر کولر و پنکه مضر است؟

دکت��ر ل��ن هورویتز،متخص��ص در نیویورک،
گفت“ :هیچ مش��کلی در مورد استفاده از پنکه
و کول��ر در طول ش��ب وجود ن��دارد .هیچ چیز
اش��تباه و مضری در جریان هوا نیست”.در واقع،
خوابیدن بسیار مهم است و نمی توان تمام شب
به خاطر گرما عرق کرد .اما هر چیزی که باعث
حرکت سریع هوا ش��ود ،از جمله پنکه و کولر،
می تواند رطوبت دهان و بینی شخص را از بین
ببرد و آنها را خشک کند .پنکه و کولر همچنین
ممکن است گرد و غبار را حمل و جابه جا کنند
و همین باعث آزار و ناراحتی شخص ،مخصوصا
ش��خصی که آلرژی دارد ،ش��ود .بناب��ر این اگر
می خواهید با پنکه بخوابید ،توصیه می ش��ود
که آن را در فاصلهای مناسب از تخت خود قرار

دهید و آن را مس��تقیم به سمت خود نگذارید.
به گزارش س�لامت نی��وز  ،در م��ورد کولر هم
همینطور است ،نباید در مسیر مستقیم باد کولر
بخوابید .برای حفاظت در برابر گرد و غبار و سایر
آلرژن ها نیز توصیه می ش��ود که یک فیلتر هوا
در اتاق خواب قرار دهید.باد خنک پنکه و کولر
همچنین می تواند باعث انقباض عضالنی شود،
بنابراین قرار گرفتن در معرض این هوای خنک
در طول ش��ب ممکن است به گرفتگی عضالت
مخصوصا گردن منجر شود .در پایان اگر تصمیم
گرفتید که در طول ش��ب پنکه یا کولر روش��ن
کنید ،باد پنکه و کولر نباید به طور مستقیم روی
ش��ما وزیده ش��ود و درجه آن ها نباید کمتر از
 ۶۸درجه فارنهایت ( ۲۰درجه سانتیگراد) باشد.

س��الهای اخیر توجه فع��االن بخش خصوصی
رشته آیتی را به خود مشغول ساخته است و با
این ه��دف امروزما نیز با این اعتقاد که کودکان
و نوجوان��ان ایرانی میتوانند در فضای دیجیتال
مشارکتی س��الم داشته باش��ند ایدههای خود
را به منصه ظهور رس��انده ایم ت��ا از این طریق
امنی��ت و آس��ایش والدین را نی��ز فراهم آوریم.
وی ادام��ه داد:امیرینیا اف��زود :نمونه اخیر این

دیابت ازطریق روند تصلبش��رایین
(س��فت وتنگ ش��دن رگ ه��ای ریز
قلب به دلیل افزایش رسوبات پالک)
منج��ر ب��ه بیماریه��ای قلبیعروقی
میش��ود .این امر با آس��یب به دیواره
داخلی جدارسرخرگها آغاز میشود.
دیوارههای آسیبدیده سبب تسهیل
تجمع چربیها ش��ده که خود موجب
تشکیل پالک میش��ود .بزرگ شدن
پ�لاک س��بب افزایش احتم��ال لخته
ش��دن خون ش��ده و تصلبشرایین
میتواند منجر به حمله قلبی شود
 در خانوادههایی که استعداد ژنتیکی
ابتال ب��ه دیاب��ت وج��ود دارد باید از
هم��ان کودکی مراقب های الزم برای
کودکان انجام ش��ود تا دچ��ار اضافه
وزن و دیابت نش��وند به گونه ای که
از رژی��م غذایی مناس��ب بهره برده و
از خوردن غذاهایی مانند فس��ت فود
خودداری کنند
 اف��راد مبتال به دیاب��ت باید منظم و
منضب��ط قند خون را کنت��رل کرده و
داروی خود را مصرفکنند و حداقل
سالی یک بار معاینه چشمشوند .وزن
خ��ود را در ح��د مطل��وب حفظکنند
از ورزش ک��ردن و پی��ادهروی غفلت
نک��رده و فش��ار خون خ��ود را بهطور
منظ��م کنترلکنند.س��یگار نکش��ند.
همچنین از تغذیه غلط پرهیزکنند
از عوارض قلبی دیابت را کاهش دهد .بس��یاری
از بیماری ه��ای مربوط به گرفتگی عروق خونی
تا زمانی که مش��کالت جدی مثل سکته و مرگ
ناگهانی ایجاد نکرده باشند ،بدون عالمت هستند.
این موض��وع ،ضرورت انجام منظم تس��ت های
تشخیصی را در بیماران دیابتی نشان می دهد.
دکت��ر قارونی اظهار کرد :درصورتی که توس��ط
پزش��ک متخصص برای کنترل قندخونتان دارو
تجویز شده است ،حتماً آن را مصرف کنید .برای
اطمینان از س��طح قندخون ،حداقل سالی دوبار
تس��ت هموگلوبین  AC1را انجام دهید .در این
تس��ت میزان گلوکز متصل ب��ه گلبولهای قرمز
خون مش��خص میش��ود که یکی از نش��انههای
کنترل قند خون در سه ماه گذشته است ،زیرا در
صورت عدم کنترل دقیق قندخون ،چهره خشن
این بیماری نمایانمیشود .چهره خشن دیابت،
یعنی چهره خش��ن دیابت یعنی سکتههای قلبی
مرگبار و ..که زندگی فرد را دچار مشکل میکند .
این متخصص قلب و عروق با بیان این نکته که "
پزشک با توصیه های الزم جهت ایجاد تغییرات
سالم در شیوه زندگی در به حداقلرساندن خطر
حمله قلبی کمک خواهد کرد " ،خاطرنشان کرد :
افراد مبتال ب��ه دیابت باید منظم و منضبط قند
خ��ون را کنترل ک��رده و داروی خود را مصرف
کنند و حداقل سالی یک بار معاینه چشمشوند.
وزن خود را در حد مطلوب حفظکنند از ورزش
ک��ردن و پی��ادهروی غفلت نکرده و فش��ار خون
خود را بهطور منظم کنترلکنند.سیگار نکشند.
همچنین از تغذیه غلط پرهیزکنند .
وی در پایان گفت  :با توجه به اینکه دیابت کلیه
ارگان های ب��دن را تحت تاثیر قرار می دهد اگر
افراد مبتال به این بیماری حتیالمقدور استرسها
را از خود دورکنن��د و مراقبتهای الزم را انجام
دهند  ،یک زندگی عادی و عمر طبیعی میکنند
و از مواهب زندگی مثل دیگران لذت میبرند.
فعالیت،راهاندازی س��رویس اپراتوری و رونمایی
از س��یمکارت کودک و نوجوان تینتاک اس��ت
که توسط یک شرکت فعال ارائهدهنده خدمات
ارزش افزوده بر بس��تر موبایل به انجام رس��یده
اس��ت.این فعال حوزه آیت��ی اضافه کرد :هدف
از ارائه س��یمکارت مختص کودکان و نوجوانان،
ساماندهی بهفضای مجازی این قشرازهموطنان
است که پدران و مادران و خانوادهها با اطمینان
خاطر بیش��تری فعالیت فرزندان خود در عرصه
فناوریهای دیجیتال را شاهد باشند.

کشف انگلی که افراد را کارآفرین می کند!

تحقیقاتی جدید محققان نشان می دهد ابتالی
مغز به نوعی انگل ،تغییراتی شخصیتی از جمله
خطرپذی��ری را در اف��راد ب��ه وج��ود م��ی آورد.
به گزارش مهر ،این ویژگی به کارآفرینان کمک
میکند.طبقتحقیقیجدیدیکپارازیتتکسلولی
ک��ه وارد مغز میش��ود ،احتم��اال دلیل انگیزش
کارآفرینان سراسر جهان است .این تحقیق را انجام
دادهاند.این کشف نشان میدهد ابتال به این انگل
عجیب ب��ه ن��ام"  "Toxoplasma gondiiدر
افراد نوعی مزیت به حس��اب میآید.انگل مذکور
که به وسیله گربه منتقل میش��ود ،پس از ورود
به مغز تغییرات شخصیتی مرتبط با خطرپذیری
را در ف��رد ایجاد میکند .اصوال عالمت ورود انگل
به بدن ،ابتال فرد به بیماری ش��بیه آنفلونزا مالیم

اس��ت.از س��وی دیگر تحقیقات پیشین عفونت
 T.gondiiرا با خودکشی و روانرنجوری مرتبط
دانسته اس��ت .درهمین راس��تا آخرین تحقیق
در این باره نش��ان میدهد یکی دیگر از عوارض
این انگل انگیزش برای خطرپذیری اس��ت که به
فعالیتهای کارآفرینان کمک میکند.بخشی از
این مطالعه تحقیق روی  ۱۹۷فرد حرفهای بود که
در رویدادهای تجاری کارآفرینی شرکت میکنند.
این تحقیق نشان داد اگرآنها مبتال به T.gondii
باشند  ۱.۸درصد احتمال بیشتری وجود که کسب
و کار خود را راه بیندازند.همچنین ارزیابی۱۴۹۵
دانش��جوی آمریکایی نیز نش��ان داد ،افراد مبتال
به این انگل  ۱.۴بار بیش��تر از دیگران در رش��ته
بازرگانی ادامه تحصیل میدادند.

