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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

زندگی

ایروبیک جلو آلزایمر و زوال عقل را میگیرد

پژوهشها نشان میدهد ایروبیک و میتواند به بهبود کارکردهای مغزدرپیری وجلوگیری
ازنقصان حافظه در بیماران آلزایمری کمک کند.به گزارش مهر ،بر اساس این پژوهش
تمرینات بدنی نه فقط به مبارزه با از دست دادن حافظه کمک میکند بلکه شروع فرایند
رایجترین نوع زوال عقل در پیری را نیز به تاخیر میاندازد و میزان هورمون ایریسین که
هنگام ورزش در بدن تولید میشود و میزان پیشرفت بیماری آلزایمر ،کامال مرتبط است.

طب��ق نتایج یک مطالع��ه جدید ،میزان باال فس��فات
غیرآلی که به ش��کل وس��یعی در برخی نوش��ابه ها،
گوشت های بسته بندی شده و سایر محصوالت فراوری
شده استفاده می شود ،می تواند علت بی تحرکی باشد.
به گ��زارش مهر ،محقق��ان در این مطالع��ه دریافتند
این م��اده موجب کاهش می��زان فعالیت و افزای��ش مدت زمان
بی تحرکی می شود.فسفات به طورطبیعی در برخی مواد خوراکی
نظیر مغزیجات آجیلی و تخم مرغ یافت می شوداما غالباً فسفات

افزودنی های خوراکی موجب کم تحرکی می شوند

غیرآل��ی به منظور بهبود ظاه��ر و طعم و یا افزایش
مدت ماندگاری آن به برخی مواد خوراکی افزوده می
شود.طبق اعالم انجمن قلب آمریکا ،حدود  ۴۰تا ۷۰
درصد محصوالت پرفروش فروشگاه ها نظیر نوشابه
ها ،غذاهای فریزشده آماده ،مخلوط غذاهای خشک،
گوشت های بسته بندی شده و فرآوری شده حاوی ماده افزودنی
فسفات هستند.محققان در این تحقیق ،به دو گروه از موش های
س��الم رژیم غذایی مش��ابه دادند ،اما یک گروه از آنها بیش از سه

برابر گروه دیگر فسفات دریافت کردند.بعد از  ۱۲هفته ،موش های
که فسفات بیشتری دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل،
مدت زمان کمتری را بر روی تردمیل سپری می کردند و به هنگام
ورزش ،اکسیژن کمتری دریافت می کردند .همچنین آنها توانایی
کمتری در چربی سوزی داشتند .بعالوه در بیش از  ۵۰۰۰ژن آنها
تغییر ایجاد شده بود..در مطالعه ای جداگانه بر روی انسان ها هم،
محققان به رابطه مشابهی بین میزان باال فسفات و کاهش تحرک
فیزیکی پی بردند.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با پزشک تغذیه بررسی کرد

عالئم بی اشتهایی عصبی ،دالیل و راههای درمان آن

آفتاب یزد – فاطمه مظفری  :اختالالت خوردن
یکی از اختالالت شایع روانی -روانتنی به شمار
میروند که مشکالت فراوانی در سالمت جسمانی
و عملک��رد روانی را باعث میش��وند و همچنین،
کیفیت زندگی فرد مبتال را مختل و باعث مرگ و میر
میش��وند .اختالالت خ��وردن میتوانند با تغییر
الگوی غذایی و دریافت نامطلوب مواد مغذی باعث
ایجاد اختالالت مرتبط با تغذیه ش��وند و سالمتی
فرد را تهدید کنند .یکی از انواع اختالالت خوردن
"آنورکس��یا "یا بی اش��تهایی عصبی ن��ام دارد  .با
توج��ه به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد در این باره
با دکت��ر حمیده اخیانی  ،پزش��ک تغذیه گفتگو
کرده است .
وی در این باره می گوید  :بیماری" آنورکس��یا" یا
بی اش��تهایی عصبی نوعی از بیماریهای خوردن
اس��ت كه با وزن پايين غيرعادي ،ترس از افزايش
وزن و تص��ور نادرس��ت ف��رد از وزن و اندام خود
مشخص مي شود و مبتاليان اهميت بسيار زيادي
به وزن خود مي دهند و تالش هاي غيرعادي كه

>در ش��ديدترين حالت ممكن
است عوارض این بیماری كشنده
باش��د و عوارض دیگر نیز شامل
م��رگ ناگهاني به دليل بي نظمي
ضربان قلب،كم خوني ،مشكالت
دريچه اي قلبي ،نارسايي و اختالل
در ريت��م قلبي ،پوكي اس��تخوان،
كاه��ش حجم عضالت بدن ،قطع
ش��دن قاعدگي در زنان ،كاهش
هورم��ون مردان��ه در آقاي��ان،
مش��كالت گوارشي مثل يبوست،
نفخ وته��وع ،اختالل امالح معدني
بدن مثل كاهش پتاسيم،سديم و
كلر ،مشكالت كليوي است
>متاس��فانه راه تضمين��ي براي
پيشگيري از بيماري بی اشتهایی
عصبی وجود ندارد ولي پزش��ك
خان��واده به كم��ك اطرافيان فرد
مي تواند با تش��خيص زودهنگام
عالئم بيم��اري را در مراحل اوليه
تش��خيص دهد تا س�لامتی بیمار
دچار مخاطره نگردد
در جهت كنترل وزن خود انجام مي دهند ،زندگي
و سالمتشان رو مختل مي كند.
دکتر اخیان��ی ادامه داد  :اف��راد مبتال به بیماری
بی اشتهایی عصبی براي كاهش و كنترل افراطي
وزن خود به شدت و بيش از اندازه كم مي خورند
و گرس��نگي هاي طوالني مي كشند .همچنين با
مصرف داروهاي مسهل ،داروهاي مدر ،قرص هاي
الغ��ري ،داروهاي گياهي ،باال آوردن هاي عمدي،
تنقيه و ورزش ش��ديد ،س��عي در كاهش هر چه
بيش��تر وزن دارند و اين اقدام��ات را بدون توجه
به اينكه وزنش��ان چقدر كاهش يافته  ،با ترس از
افزايش وزن ادامه مي دهند.
این پزش��ک تغذیه اف��زود  :اين بيماري فقط يك
مش��كل غذايی نيس��ت بلك��ه يك روش بس��يار
غير س��الم و تهديدكننده زندگي براي كنار آمدن
با مشكالت احساسي است و فرد مبتال به بيماري
بي اش��تهايي عصبي ،ارزش وج��ودي خود را با
الغري خود مي سنجد.وی در پاسخ به این پرسش

که "علل ابتال به بي اش��تهايي عصبي چیست "،
بی��ان کرد :عوامل مختلفی موجب ابتالی افراد به
بیماری بی اشتهایی عصبی می شود که عبارتند
از"بيولوژيكال" یعنی ممكن است تمايل ژنتيكي
نس��بت به اين بيماري در فرد وجود داشته باشد
دیگر اینکه عامل روانشناختي که به عبارتی ممكن
اس��ت مبتاليان به بعضي از اختالالت شخصيتي
(مانند اختالل وسواسي -جبري)،در معرض ابتال
به اين بيماري باشند و در آخر نیز عوامل محيطي
یعنی فرهنگ م��درن غربي تاكي��د روي الغري
دارد و متاس��فانه موفقيت و ارزش برابر با الغري
شده است.
دکتر اخیانی ،ريس��ك فاكتورهای ابتال به بیماری
بی اشتهایی عصبی را اینگونه تشریح کرد  :ريسك
فاكتورهای ابتال به بیماری بی اش��تهایی عصبی
متفاوت می باش��ند ک��ه برخی از آنه��ا عبارتند
از اینکه ای��ن بیماری در دختران و زنان بيش��تر
مشاهده می شود ،هر چند در پسران و مردان نيز
به دليل فشارهاي اجتماعي نیز مشاهد مي شود ،
این بیماری در نوجوانان شايع تر و در افراد باالي
 ٤٠س��ال نیز نادرتر اس��ت  ،چشم و هم چشمي
با ديگران و اطرافيان در نوجوانان ،ژنتيك ،گرفتن
رژيم هاي مكرر،گرسنگي كشيدن هاي طوالني،
تغيي��ر ب��زرگ در زندگي مانند رفت��ن به محيط
جديد ،بيماري يا فوت نزديكان می باشد.
این پزش��ک تغذیه در پاس��خ به این پرسش که
"عوارض بياشتهايي عصبي چیست" ،عنوان کرد
 :در ش��ديدترين حالت ممكن اس��ت عوارض این
بیماری كش��نده باش��د و عوارض دیگر نیز شامل
م��رگ ناگهاني به دليل بي نظم��ي ضربان قلب،
كم خوني ،مش��كالت دريچه اي قلبي ،نارسايي و
اخت�لال در ريتم قلبي ،پوكي اس��تخوان ،كاهش
حج��م عض�لات بدن ،قط��ع ش��دن قاعدگي در
زنان ،كاهش هورمون مردانه در آقايان ،مشكالت
گوارش��ي مثل يبوست ،نفخ وتهوع ،اختالل امالح
معدني ب��دن مثل كاهش پتاسيم،س��ديم و كلر،
مش��كالت كليوي اس��ت .وی اضافه کرد  :به طور
كلي اگر فرد دچار س��وء تغذيه شود ،هر ارگاني از
بدن ممكن است آسيب ببيند،شامل :مغز ،قلب و
كليه ها .اين آس��يب ها ممكن است برگشتپذير
نباش��د،حتي وقتي كه بي اشتهايي عصبي تحت
درمان قرار گيرد.این پزش��ک تغذی��ه بیان کرد :
افراد مبتال به بیماری بی اش��تهایی عصبی عالوه
بر مشكالت فيزيكي ،دچار اختالالت ديگر عصبي
از قبیل اختالالت خلقي مثل افسردگي ،اضطراب،
اختالالت شخصيتي  ،اختالالت وسواسي -جبري،
اعتياد به مواد مخدر ،تمايل يا اقدام به خودكشي
نیز می گردند.
وی اظه��ار کرد  :درم��ان بیماری بي اش��تهايي
عصبي ،توسط تيمي شامل روانپزشكان ،پزشكان
و متخصصي��ن تغذي��ه انجام مي گي��رد .بيماران
پيشرفته كه دچار عوارض شديد شده اند ،ممكن
اس��ت نياز به بستري در بيمارستان داشته باشند
و بازگش��ت به وزن طبيعي اولي��ن هدف درمان
این بیماران اس��ت و براي رسيدن به وزن طبيعي
بيمار،ع�لاوه ب��ر اقدامات تيم پزش��كي ،حمايت
خانواده و اطرافيان نيز بسيار ضروري است.
دکتر اخیانی در پایان گفت  :متاسفانه راه تضميني
براي پيش��گيري از بيماري بی اش��تهایی عصبی
وجود ندارد ولي پزشك خانواده به كمك اطرافيان
فرد مي تواند با تشخيص زودهنگام ،عالئم بيماري
را در مراحل اوليه تشخيص دهد تا سالمتی بیمار
دچار مخاطره نگردد .

ویتامیندی

س��ه چه��ارم نوجوان��ان و بزرگس��االن آمریکایی ،در مع��رض افس��ردگی ناش��ی از کمبود نور
آفت��اب هس��تند .کاهش دریاف��ت ویتامی��ن دی از طریق ن��ور آفت��اب ،نه تنها خط��ر ابتال به
بیماری ها را باال می برد بلکه تخریب کننده عملکرد شناختی نیز بوده و خطر ابتال به افسردگی را
افزایش می دهد.

تاثیر رژیم غذایی سرشار از فیبر در ابتال به بیماریهای کشنده
نتایج یک تحقیق جدید نش��ان
میدهد که بیشتر مردم جهان،
به می��زان کافی فیب��ر خوراکی
دریاف��ت نمیکنند.درحالی که
رژیمه��ای غذای��ی سرش��ار از
ای��ن م��اده میتوان��د از ابتال به
بیماریهای کش��نده جلوگیری
کند .به گزارش ایس��نا،محققان در بازبینی نتایج
مطالعات و آزمایش��ات انجام گرفت��ه ،دریافتند:
مصرف حداقل  ۲۵ت��ا  ۲۹گرم فیبر خوراکی در
ط��ول روز با کاهش  ۱۵ت��ا  ۳۰درصدی ابتال به
سرطانهای کشنده ،سکته مغزی و بیماری قلبی
همراه اس��ت .هرچند ،در سراسر جهان اکثر افراد
روزان��ه کمتر از  ۲۰گرم فیبر مصرف میکنند.در
انگلیس پزش��کان به افراد توصی��ه می کنند که
روزانه  ۳۰گرم فیبر خوراکی مصرف داشته باشند،

اما تنها  ۹درص��د آن را رعایت
میکنن��د .در آمری��کا نیز نرخ
مصرف فیب��ر خوراکی پایینتر
اس��ت و بزرگس��االن ب��ه طور
میانگی��ن ح��دود  ۱۵گرم فیبر
در طول روز مص��رف میکنند.
کارشناسان بر این باورند که به
ازای هر هشت گرم افزایش مصرف فیبر خوراکی،
ی عروق کرونر
مجموع مرگ و میر ناشی از بیمار 
قلب ،دیابت نوع دو و س��رطان روده حدود پنج تا
 ۲۷درصد کاهش پیدا میکند.همچنین محققان
اظهار داشتند مصرف فیبر خوراکی ،سالمت فرد
را ب��ا خطر روبرو نمیکن��د .هرچند ،نتایج برخی
از مطالع��ات حاکی از آن اس��ت که زیادهروی در
مصرف این ترکی��ب خوراکی برای افراد مبتال به
کمبود آهن ،مناسب نیست.

تحقیق��ات ای��ن نظری��ه را تایی��د م��ی کنن��د ک��ه اس��یدهای چرب ام��گا  3نق��ش مهمی
در س�لامت مغ��ز دارن��د و به بهبود عالئم افس��ردگی و افزایش خلق و خو کم��ک می کنند .از
راه های مهم برای دریافت اس��یدهای چرب امگا  ،3مصرف ماهی های چرب ،آجیل و دانه ها و
مکمل های امگا  3است.

ویتامین هایی برای تخفیف عالئم افسردگی!
ویتامین ب 6

ویتامین ب 3

ویتامین ب  6برای عملکرد عصبی بس��یار
ضروری اس��ت و کمبود آن ب��ا اختالالت
روانی مانند افس��ردگی همراه اس��ت و بر
روی متابولیس��م هورمون اس��تروژن تاثیر
دارد و ق��رص ه��ای ض��د ب��ارداری باعث
کمب��ود ویتامی��ن ب  6می ش��وند  ،باید
روزان��ه  25میل��ی گ��رم از ای��ن ویتامین
دریافت کنند.

ویتـــامی��ن  B3عض��وی از خـــانواده
ویتامی��ن ه��ای ب اس��ت و در تولی��د
س��روتونین که یک انتق��ال دهنده عصبی
اس��ت و منج��ر ب��ه کاه��ش اس��ترس و
افسردگی می شود ،نقش دارد .کمبود آن
نیز س��طوح س��روتونین را در بدن کاهش
می دهد .دوز مناس��ب این ویتامین در روز
 20میلی گرم است.

رژی�م غذایی فاقد ویتامین ها و مواد مغذی کلیدی ،بی ش�ک مخرب ترین اثرات را روی
سلامت روان شما دارد و باعث کاهش خلق و خو می شود.به گزارش آوای سالمت،اینطور
ثابت ش�ده که عالئم بیماری هایی مانند اضطراب ،افس�ردگی یا استرس غیر قابل کنترل،
با کمبود برخی ریزمغذی ها تش�دید می ش�ود.با این حال برای پیش�گیری از ابتال به این
بیماری ها و تقویت سالمت روان مصرف روزانه برخی ویتامین ها توصیه شده است:

ویتامین ب 12

ویتامی��ن  B12همانن��د ویتامی��ن های دیگر گ��روه  Bمحلول در آب اس��ت و باع��ث افزایش
ان��رژی و خل��ق و خو و کاهش افس��ردگی می ش��ود .بس��یاری از مبتالیان به افس��ردگی دچار
فق��ر ویتامی��ن ب  12هس��تند .ویتامین ب  12در گوش��ت گاو ،ماهی س��اردین ،گوش��ت بره،
تخم مرغ یافت می شود.

رئی��س پانزدهمین کنگ��ره بی��ن المللی صرع
ب��ا بیان اینکه در حال حاضر  ۱.۳میلیون نفر در
کشور مبتال به صرع هستند ،گفت :از این تعداد
 ۴۰۰هزارنفرمقاومبهدرمانهستند.بهگزارشمهر،
حسین پاکدامن ،در آستانه برگزاری پانزدهمین
کنگ��ره بین الملل��ی صرع ،اظهار داش��ت :صرع
بیماریای است که در صورتی که زود تشخیص
داده ش��ود ع��وارض آن کاهش پی��دا میکند و
کیفیت زندگی بیمار افزای��ش خواهد یافت.وی
آم��ار باالی تصادفات رانندگی در کش��ور یکی از
علل اصلی ابتال به بیماری صرع دانس��ت و گفت:
آمار مبتالیان به صرع در کشور ما دو تا سه برابر
کش��ورهای در حال پیشرفته اس��ت.همچنین،
داریوش نس��بی طهرانی موس��س و مدیر عامل
انجمن صرع ایران در خصوص وضعیت داروهای
این بیماران توضیح داد  :درمان بیماران مبتال به
صرع با یکدیگر متفاوت است اما اصلی ترین روش
درمان این بیماران روشهای دارویی درمانی است

ابتالی  ۱.۳میلیون ایرانی به صرع
باید توجه داشته باشیم که بیمار مبتال به صرعی
که داروی خاصی از یک شرکت را مصرف میکند
اگر دارویش تغییر کند ممکن است که حمالت
ناش��ی از صرع دچار شود.نسبی طهرانی با بیان
اینکه در حال حاضر برخ��ی از داروهای بیماران
مبت�لا به صرع با کمبود مواجه هس��تند توضیح
داد :باید توجه داشته باشیم که بیماران مبتال به
صرع شدیدترین وابستگی به دارو ها را دارند و اگر
فردی یک س��اعت دیرتر دارو مصرف کند دچار
تشنج خواهد شد .مرجان اسداللهی ،دبیر علمی
پانزدهمین کنگره بین المللی صرع و متخصص
مغ��ز و اعص��اب هم با بیان اینکه تع��داد زیادی
از اف��راد مبتال به صرع به ص��ورت واقعی به این
بیماری مبتال نیستند و بیماریشان منشاء روانی
دارد به طوری که آمارها نشان میدهد حدود ۲۰
درص��د بیماران صرع واقعی ندارند ،خاطرنش��ان
کرد :خانمهای مبتال به صرع باید توجه داش��ته
باشند که بیماری آنها در زمان بارداری باید تحت

تاثیر عدم امنیت شغلی بر سالمت قلب

نکته
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به گفته محققان ،از دس��ت دادن شغل یا کاهش
حقوق به ش��کل قاب��ل توجهی موج��ب افزایش
ریسک حمله قلبی ،سکته ،نارسایی قلبی یا مرگ
می شود.به گزارش مهر ،محققان دریافتند افرادی
که در طول س��ال ها با نوس��انات زی��اد در درآمد
مواجه هستند بیش��تر در معرض ابتال به بیماری
قلبی یا مرگ زودهنگام قرار دارند«.تالی الفاسی»،
پژوهشگر ارشد ،در این باره می گوید« :افرادی که
دارای بیشترین میزان نوسان در درآمدشان بودند
در مقایسه با افراد دارای کمترین میزان نوسانات
درآمدی ،تقریبا دو برابر بیش��تر با ریسک بیماری
قلبی-عروق��ی و م��رگ در ط��ول  ۱۰س��ال بعد
مواجه بودند».این محقق��ان دریافتند افرادی که
بین سال های  ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۵با بیشترین نوسان
درآمدی روبرو بودند حدود دو برابر بیشتر در معرض
ابتال به بیماری قلبی قرار داشتند و  ۷۸درصد بیشتر
ب��ا احتمال مرگ به هر دلیل��ی در طول دهه بعد
مواجه بودند.محققان اذعان می کنند درآمد ناپایدار

م��ی تواند به طرق مختلف بر س�لامت فرد تاثیر
گذارد.افراد تحت فشار و استرس ،بیشتر با احتمال
افزایش فشارخون و التهاب روبرو هستند که احتماال
ناشی از میزان باال ترشح هورمون کورتیزول است.
توانایی این اف��راد در فرآوری قندخون هم صدمه
می بیند.همچنین محققان تاکید می کنند کمی
ورزش می تواند موجب کاهش تاثیرات مضر این
استرس و فشار ناشی از نوسانات درآمد شود.

ویتامین سی

ویتامین  Cبه نام آس��کوربیک اس��ید نیز ش��ناخته می ش��ود .این ویتامین ارتباط مس��تقیمی
بی��ن مصرف ویتامین س��ی ،خل��ق و خو و همچنی��ن عملکرد ش��ناختی وج��ود دارد .مصرف
کاف��ی ویتامین س��ی بخصوص در س��المندان منجر به کاهش خطر ابتال به افس��ردگی ناش��ی
از افزیش سن می شود.

کنترل قرار گیرد و س��ه ماهه قب��ل از بارداری از
داروی اسید فولیک استفاده کنند؛همچنین این
افراد باید از استرس ،بیخوابی و غذا خوردن دیر
هنگام اجتناب کنند.وی افزود :باید توجه داشته
باش��یم که برای کنترل بیماری صرع گروهی از
متخصصان نظیر نورولوژیستها ،رادیولوژیستها،
جراح مغز و اعصاب و روانپزشک اقدام به کارهای
درمانی میکنند و معموال یک سوم بیماران مبتال
به صرع مقاوم به دارو هستند که با انجام روشهای
تش��خیصی و درمانی محل تشنج آنها مشخص
ش��ده و در ص��ورت نیاز درمانه��ای جراحی به
آنها پیشنهاد میشود.عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به هزینههای
باالی درمان��ی بیماران مبتال به صرع گفت :الزم
اس��ت در زمینه پوشش بیمهای اقدامات درمانی
و تش��خیصی ای��ن بیماران اق��دام جدی صورت
گیرد.ک��وروش قرهگزلی متخصص مغز و اعصاب
و رئیس هیات مدیره انجمن صرع ایران تشخیص

زودهنگام بیماری ص��رع را یکی از اقدامات مهم
ب��رای کنترل این بیماران دانس��ت و عنوان کرد:
تشخیص زودهنگام کمک زیادی به بیماران مبتال
به صرع میکند تا بیماری آنها سریعتر کنترل و
درمان ش��ود که این موضوع میتواند از تحمیل
هزینههای سنگین به خانوادهها جلوگیری کند.
وی خاطرنش��ان کرد :در حال حاض��ر داروهای
بیماران مبتال به صرع در دسترس قرار دارد و در
مقطعی بیم��اران به دلیل نگرانی به دنبال خرید
بیش از حد دارو رفتند و با کمبود کاذب داروهای
بیماران صرعی مواجه شدیم که در خوشبختانه
در حال حاضر میزان این داروها کم نیست و الزم
است در این زمینه سیاهنمایی صورت نگیرد.

ارتباط داشتن خواب خوب و کاهش وزن

محقق��ان دریافتن��د خواب می توان��د به تقویت
عادات غذایی س��الم ت��ر و در نتیجه حفظ وزن
سالم کمک کند.به گزارش مهر ،به گفته محققان
افراد مبتال به بی خوابی که روند خواب شان بهتر
ش��د تمایل کمتری به مصرف غذاهای شیرین و
حاوی قند پیدا کردن��د .محققان این مطالعه به
سرپرستی «وندی هال»  ۴۲ ،فردی که عادت به
خوابیدن کمتر از هفت ساعت در شب داشتند را
مورد بررسی قرار دادند.نیمی از شرکت کنندگان
تحت مش��اوره  ۴۵دقیقه ای برای داشتن خواب
بهتر قرار گرفتند .هدف این مشاوره افزایش مدت
خواب این افراد بود .نیم دیگر ش��رکت کنندگان
هیچ مش��اوره ای دریافت نکرده و در قالب گروه
کنترل بودند .تمامی ش��رکت کنندگان مجهز به
سنسور حرکت برای ردیابی میزان خواب شبانه
شرکت کنندگان و همچنین مدت زمان بیداری
قبل خواب ش��ان در رختخ��واب بودند .خواب و
رژیم غذایی این اف��راد به مدت یک هفته تحت

کنترل بود.نتایج نش��ان داد  ۹فرد از هر  ۱۰فرد
دریافت کننده مش��اوره ،مدت زمان خواب شان
در ط��ول یک هفت��ه ،از  ۵۲دقیقه تا حدود یک
س��اعت و نیم افزایش یافته ب��ود .اما هیچ تغییر
قاب��ل توجهی در الگوی خواب افراد گروه کنترل
اتفاق نیفتاده بود.محقق��ان دریافتند افرادی که
خواب شان بیشتر ش��ده بود مصرف روزانه مواد
قندی افزودنی شان  ۱۰گرم کمتر شده بود.

سرعت رشد اسکلت کودکان بیشتر شده است

محققان دریافتند اس��کلت کودکان در مقایسه
با س��ال ه��ای ابتدای قرن بیس��تم ،با س��رعت
بیش��تری رش��د می کند و این وضعیت ممکن
اس��ت زمان بندی درمان برخی از بیماری های
استخوانی را تحت تاثیر قرار دهد.به گزارش ایرنا
محقق��ان تصاویر رادیولوژی دس��ت و مچ بیش
از هزار ک��ودک را که بین س��ال های  1915و
 2006میالدی متولد ش��ده اند ،مورد بررس��ی
و تجزی��ه و تحلیل ق��رار دادند تا زمان ش��روع
فرآیند همجوش��ی سر استخوان ها را تشخیص

دهن��د؛ آغاز این فرآیند نش��انه پایان دوران رش��د
استخوان های بدن است .بر اساس این تحقیقات
اس��کلت دختران حدود  10ماه زودتر و اسکلت
پس��ران حدود هف��ت ماه زودتر به رش��د کامل
می رس��د؛ به گفته محققان پس از رش��د کامل
اسکلت ،یک زمان بندی جدید شروع می شود.
رشد سریع تر اسکلت ،زمان بندی درمان برخی
از بیماری های ارتوپدی مانند تفاوت طول پاها و
کژپشتی را در کودکان تغییر می دهد .همچنین
می تواند موجب تغییر شیوه استفاده از هورمون

رشد شود .زمان بندی مراحل درمان این بیماری
ها نقشی حیاتی بر نتایج به دست آمده از درمان
دارد .نتای��ج این تحقیقات نش��ان می دهد که
متخصصان بای��د زودتر از آنچ��ه تاکنون تصور
می ش��د انتظار همجوشی سر اس��تخوان ها را
داش��ته باشند .در این تحقیقات علت تسریع در
رشد اسکلت مشخص نش��ده است ،اما به گفته
محقق��ان ق��رار گرفتن بیش از ح��د در معرض
ترکیبات شیمیایی شبیه به هورمون ها می تواند
یکی از عوامل این پدیده باشد.

نتای��ج ای��ن تحقیق��ات نش��ان
م��ی دهد ک��ه متخصص��ان باید
زودت��ر از آنچ��ه تاکن��ون تصور
می ش��د انتظار همجوش��ی س��ر
استخوان ها را داشته باشند

