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

زندگی
اختالالت اس��ترس ،افس��ردگی و اضطراب میتوانند
یک وضعی��ت روحی کام ً
ال جدی و وخیم باش��ند ،اما
اغلب تش��خیص اینکه کدام افراد مستعد ابتالء به این
اختالالت هس��تند ،دش��وار اس��ت .به گزارش ایسنا ،
تحقیقات جدید نشان میدهد که بدین منظور میتوان
به پوست فرد نگاه کرد.بدن ما هنگام شنیدن صدای ناگهانی شلیک
گلول��ه یا صداهای بلند دیگر با عرق ک��ردن ،افزایش ضربان قلب و
اختالل تنفس واکنش نش��ان میدهد .این واکنش میتواند توسط

ارتباط ناباروری با خطر ابتال به سرطان در زنان

نتایج یک بررسی نشان میدهد زنان نابارورحدود یک پنجم بیشتراحتمال دارد در دوران
میانسالی به سرطان مبتال شوند .به گزارش ایسنا ،مطالعه انجام شده نشان داد که زنانی که
دچار مشکالت باروری هستند  ۱۸درصد بیشتر احتمال دارد به سرطان مبتال شوند .به گفته
متخصصان در حال حاضر مشخص نیست آیا ناباروری علت ابتالی این زنان به سرطان است یا
بکارگیری شیوههای درمان ناباروری با این تاثیرهمراه است و تنها وجود رابطه بین این دو مورد
ِ
تایید قرار گرفت.

تشخیص استعداد ابتال به بیماری روانی با آزمایش پوست!

دس��تگاههایی مانند حسگرهای پوس��ت که فعالیت
غدد ع��رق را در نوک انگش��تان اندازهگیری میکند،
شناسایی شود.اگر آن صدا چندین بار به طور متوالی
تکرار شود ،بدن به آن عادت میکند و این واکنش کم
میشود .سرعت کاهش این واکنش نشان دهنده سطح
انعطافپذیری روانشناختی فرد است .فرد هر چه سریعتر به این نوع
سر و صدای استرسزا عادت کند ،انعطافپذیری باالتری دارد .اخیرا ً
دانش��مندان تصمیم گرفتند که ببینند آیا این سطوح میتوانند به

عنوان پیشبینی کننده چنین اختاللی عمل کنند یا نه.این مطالعه
توسط پروفسور "یوجین نالیوایکو" رهبری شد و آنچه آنها متوجه
ش��دند این بود ک��ه در مواردی که واکنشهای ش��رکت کنندگان
نش��ان دهنده احتمال ابتالء به  PTSDیا افسردگی بود ،آزمایش
پوستشان نیز نش��ان داد که سطح انعطافپذیری آنها پایین است.
در حال حاضر امید است که چنین آزمایشهایی بتواند به شناسایی
اف��راد در معرض خطر کمک کند".نالیوایکو" میگوید :ما میتوانیم
بهترین اقدامات پیشگیرانه را در اوایل ابتالء به بیماری اتخاذ کنیم.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با فیزیوتراپیست بررسی کرد
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نقش فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل زانو

آفت�اب ی�زد – نجمه حمزه نی�ا  :فیزیوتراپی
علمی اس��ت که نه تنها در بهبود کیفیت زندگی
افراد نقش دارد ،بلکه میتواند از ایجاد آسیب هم
پیشگیری کند .هم بخشی از سیستم توانبخشی
اس��ت و هم در مراقبت ه��ای حاد نقش دارد .به
عالوه در حفظ عملک��رد های حرکتی ،مدیریت
بیماری های مزمن و آموزش به بیمار و مراقب او،
ه��م فعالیت می کند .با توجه به اهمیت موضوع
آفتاب یزد درباره نقش فیزیوتراپی بعد از تعویض
مفصل زان��و با وی��دا مرزبان ،فیزیوتراپیس��ت و
مسئول بخش فیزیوتراپی کانون هموفیلی ایران
گفت و گو کرده است .
>بس��یاری از بیماران��ی ک��ه عم��ل
جراح��ی تعویض کام��ل مفصل زانو
( )TKRرا انج��ام داده ان��د ،در طول
چند هفت��ه با اس��تفاده از روش های
فیزیوتراپ��ی احس��اس بهت��ری پیدا
خواهند کرد .اس��تفاده از روش های
فیزیوتراپ��ی پ��س از عم��ل جراحی
تعویض مفص��ل زانو ب��ه طور خاص
ب��رای بازیابی دامن��ه حرکتی کامل
مفصل ،تقویت و بازیابی حرکت های
ع��ادی روزم��ره آن الزم و ض��روری
است
>تمری��ن ق��وزک در اف��رادی ک��ه
مفصل زانو را تعویض می کنند بدین
صورت است که سر قوزک پای خود
را به سمت باال و پایین مشابه حرکت
تلمبه زدن حرکت دهید .این حرکت
را  10بار در هر ساعت تکرار کنید تا
به این ترتیب از تش��کیل لخته خونی
پیشگیری کرده و ورم پای خود را از
بین ببرید
وی در اینباره می گوید :اس��تفاده از روش های
فیزیوتراپی برای همه بیمارانی که عمل جراحی
تعویض مفص��ل زانو را انجام داده اند ،قبل و بعد
از درمان ،از اهمیت خاصی برای تس��ریع فرآیند
بهب��ود واطمینان از دس��تیابی ب��ه نتایج بهینه
برخوردار است.
مرزبان با بیان ای��ن نکته که " در حالت ایده آل
روش ه��ای درمانی فیزیوتراپی باید قبل از عمل
جراحی آغاز شوند " ،خاطرنشان کرد  :فیزیوتراپی
قب��ل از عمل جراحی تعویض مفصل زانو ممکن
است برای یک دوره برای بیمار تجویز شود تا به
این ترتیب بتوان مفصل زانو و عضالت اطراف آن
را برای انجام عمل جراحی آماده کرد.
این فیزیوتراپیس��ت در مورد فیزیوتراپی پس از
عمل جراحی ،عنوان کرد  :بسیاری از بیمارانی که
عمل جراحی تعویض کامل مفصل زانو ()TKR
را انجام داده اند ،در طول چند هفته با اس��تفاده
از روش ه��ای فیزیوتراپی احس��اس بهتری پیدا
خواهند کرد .اس��تفاده از روش های فیزیوتراپی
پ��س از عمل جراحی تعویض مفصل زانو به طور
خ��اص برای بازیابی دامنه حرکتی کامل مفصل،
تقوی��ت و بازیابی حرک��ت های ع��ادی روزمره
آن الزم و ض��روری اس��ت .وی اه��داف اصل��ی
درمانهایفیزیوتراپیپسازعملجراحیرااینگونه
تشریح کرد  :اهداف اصلی درمان های فیزیوتراپی
پ��س از عمل جراحی عبارتن��د از کاهش درد و
الته��اب مفصل زانو،عادی ک��ردن دامنه حرکتی
مفصل زانو،تقویت عضالت مفصل شامل عضالت
چهار س��ر ران و عضله زرد پی  ،تقویت عضالت
پایین تنه شامل ماهیچه های ساق پا ،ران و باسن ،

بهب��ود وضعی��ت قرارگی��ری کش��کک زان��و،
عادی ک��ردن طول عض�لات ،بهب��ود تحریک
پذیری ،چاالکی و توازن ،بهبود تکنیک و وضعیت
انج��ام فعالیت هایی مث��ل راه رفتن ،باال رفتن از
پله ،چمباتمه زدن و خم ش��دن و حداقل کردن
احتمال ایجاد آسیب دیدگی مجدد می باشد .
مرزب��ان ادام��ه داد  :روش ه��ای درمان��ی مورد
اس��تفاده در فیزیوتراپ��ی تعوی��ض مفص��ل
زانو ش��امل ماس��اژ بافت نرم ،الکت��رو درمانی ،
اس��تفاده از عصای زیر بغل ،اس��تفاده پوشش
کمپ��رس کنن��ده ،حرک��ت دادن مفص��ل ،درای
نیدلینگ،گرم��ا ی��ا س��رما درمان��ی ،اس��تفاده از
تمرین های حرکتی به منظور بهبود انعطاف پذیری،
قدرت (به خصوص عضالت چهار سر ران) و توازن
است .مسئول بخش فیزیوتراپی کانون هموفیلی
ایران اظهار ک��رد  :اصالح نحوه انجام فعالیت در
اف��رادی که تعویض مفصل زان��و در آنها صورت
گرفت��ه توس��ط آم��وزش بیمار و اص�لاح بیو
مکانیکی فرد انجام می شود.
وی بیان کرد  :برخی تمرین های حرکتی معموال
برای بیماران پس از انجام عمل جراحی تعویض
مفصل زانو اس��تفاده می ش��وند ک��ه انجام این
ورزش ها معموال می توانند با تایید بی خطر بودن
آنها توس��ط جراح ارتوپد یا متخصص فیزیوتراپی
شروع شوند .به این ترتیب الزم است قبل از شروع
آنها درباره مناسب بودن آنها با متخصص فیزیوتراپی
خود صحبت کنید .معموالً ،این تمرینها باید برای
 3تا  4بار در روز تکرار شده و باعث افزایش درد یا
تشدید عالئم بیماری نشوند.
مرزبان خاطرنشان کرد .:تمرین قوزک در افرادی
که مفصل زانو را تعویض می کنند بدین صورت
اس��ت که س��ر قوزک پای خود را به سمت باال و
پایین مشابه حرکت تلمبه زدن حرکت دهید .این
حرکت را  10بار در هر س��اعت تکرار کنید تا به
این ترتیب از تشکیل لخته خونی پیشگیری کرده
و ورم پای خود را از بین ببرید.
وی افزود :حرکت تقویت عضالت چهار س��ر ران
نیز بدین صورت است که برای انجام این حرکت
عضالت جلوی ران خود را س��فت کرده و پشت
زانوی خود را به زمین فشار دهید .این وضعیت را
برای پنج ثانیه حفظ کرده و  10بار در هر ساعت
تکرار نمایید.مرزبان ادامه داد :حرکت های مفید
دیگر برای افرادی که تعوض مفصل زانو را انجام
داده اند بدین صورت اس��ت که پاش��نه پا را در
حالتی که زانو را خم و راس��ت می شود به جلو و
عقب روی زمین بکشند و به باال و پایین حرکت
دهند و حرکت بعدی نیز بدین صورت است که
زانوی خود را صاف کرده و سعی کنید تا آن را به
سمت زمین فشار دهید.
این فیزیوتراپیست توصیه کرد  :افراد پس از عمل
تعوی��ص مفصل زانو ،یک حوله را لوله کرده و به
صورت غلتک زی��ر زانوی خود قرار دهند .عضله
ران (چهار سر) را محکم کنید تا زانوی شما صاف
شود و پاشنه پای خود را باالتر از زمین نگه دارید.
پ��ای خود را بر روی غلتک نگه داش��ته و زانوی
خود را تا حد ممکن صاف نگه دارند .این وضعیت
را برای  5ثانیه حفظ کرده و به آرامی پای خود را
پایین بیاورید .این حرکت را برای  10تا  20مرتبه
تکرار کنید.وی در پای��ان گفت  :برخی حرکات
دیگر مفید ب��رای افرادی که تعویض مفصل زانو
را انج��ام می دهند نیز عبارتند از باال بردن پا در
حالت صاف  ،حرکت انعطاف پذیری زانو در حالت
نشسته ،خم کردن عضله چهار سر ران  ،حرکت
لیفت پا به پهلو و در آخر حرکت لیفت پا به جلو
میباشد که زیر نظر پزش��ک متخصص به افراد
توصیه می شود .

یافته

کاهش اختالل شناختی با مصرف قارچ!

گروه��ی از پژوهش��گران در پژوه��ش جدی��دی
دریافتن��د افراد مس��نی که مقدار ق��ارچ در رژیم
غذایی آنها بیشتر است ۵۰ ،درصد کمتر از دیگران
به "اختالل ش��ناختی خفیف" دچار میشوند .به
گزارش ایسنا  ،مقدار مناسب قارچ برای مصرف در
هر وعده باید سه چهارم فنجان (به صورت پخته)
باش��د که وزن آن به حدود  ۱۵۰گرم میرس��د و
تقریبا نیمی از یک بشقاب را پر میکند .به گفته
پژوهشگران ،حتی مصرف یک وعده کوچک قارچ
در هفت��ه نیز میتواند برای کاهش خطر ابتالء به
اختالل ش��ناختی خفیف کافی باشد".لی فنگ" ،
نویسنده ارشد این پژوهش گفت :این کشف ،برای
ما بسیار جالب بود .به نظر میرسد گیاهی که به
راحتی در دسترس قرار دارد ،تأثیرات شگفتآوری
بر اختالل شناختی دارد.پژوهشهای پیشین نیز
نش��ان داده بودن��د که مصرف ق��ارچ میتواند در

پیشگیری از بروز آلزایمر و بیماریهای شناختی
مؤثر باش��د .فنگ ادامه داد :افراد مبتال به اختالل
ش��ناختی خفیف میتوانند کارهای روزانه خود را
انجام دهند؛ در نتیجه ما در این پروژه تالش کردیم
بفهمی��م که آیا عملکرد این اف��راد در آزمایشها،
ضعیفتر از افراد دیگری اس��ت که در همین سن
ق��رار دارند .در این آزمایشه��ا ،وظایف گوناگونی
طراحی شدهاند که جنبههای گوناگون تواناییهای
شناختی فرد را بررسی میکنند.پژوهشگران باور
دارند که احتمال بروز اختالل ش��ناختی خفیف،
به خاط��ر ترکیب خاصی که در هم��ه انواع قارچ
وجود دارد ،کاهش مییابد .دکتر "اروین چی" ،از
نویسندگان این پژوهش گفت :ترکیب موسوم به
"ارگوتیونین" ( ،)ETیک ترکیب ضد التهاب است
که بدن انسان نمیتواند آن را تولید کند اما جذب
آن از منابع غذایی از جمله قارچ ممکن است.

آووکادو
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آووکادو به خاطر شکل و ظاهر چرمی پوستش به گالبی تمساح معروف است.آووکادو سرشار
از چرب��ی ب��وده و منبع خوب پتاس��یم و فوالت تلقی میش��ود .آووکادو ب��رای افراد مبتال به
فشارخون باال بسیار مفید است.

سیب زمینی شیرین

س��یبزمینی ش��یرین برای سالمت بدن بسیار مفید است .س��یبزمینی شیرین در شکلها و
رنگهای گوناگون وجود دارد .عالوه بر آنکه منبع خوب پتاسیم است ،سرشار از کربوهیدراتهای
پیچیده و فیبر نیز است.

فواید مواد خوراکی حاوی پتاسیم
3

اسفناج
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اس��فناج را بای��د ی��ک س��بزی هم��ه
ف��ن حری��ف نامی��د .اس��فناج یک��ی از
سبزیجات پر مصرف در رژیم غذایی مردم
می باش��د .اس��فناج یکی از مغذیترین
س��بزیجات ب��وده و اس��فناج سرش��ار
از پتاس��یم ،ویتامی��ن  Aو منیزی��م
است.
1

محققان با استفاده ازتوالییابی  RNAتوانسته اند
فعالیت اغل��ب ژنهای موجود دره��زاران ژن در
سلولهای عضالنی رگها را بررسی کنند .درآینده
با اس��تفاده ازنتایج این مطالعه میتوان به درمان
بس��یاری ازبیماران که درسالهای ابتدای زندگی
خود به بیماری آترواس��کلروزیز مبتال ش��دهاند،
کم��ک کرد .ب��ه گ��زارش ایرنا  ،آترواس��کلروزیز
میتواند به بیماریهای شدید قلبی مانند حمله
قلبی و سکته منجر ش��ود .اگرچه اکنون درمانی
برای آترواس��کلروزیز وجود ندارد اما بهبود روش
زندگ��ی مانن��د رعایت رژی��م غذای��ی و افزایش
تمرینات ورزش��ی میتواند احتم��ال ابتال به این
بیم��اری را کاهش دهد با تش��خیص زودهنگام،
میتوان از احتمال ابتال به آن کاست .هرچند در

دفتر آموزش و ارتقای س�لامت وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزشکی ،پیام های هشدار ایمنی
چهارشنبه سوری را منتشر کرد:ظروف تحت فشار
گاز و قوط��ی های حش��ره کش و اس��پری ها را
به خصوص در روزهای آخر سال و چهارشنبه سوری
از دس��ترس کودکان و اف��راد نابالغ دور نگه داریم.
درنزدیکمحلایجادآتشازوجودآبیامواداطفایی
دیگر مثل خاموش کننده های دس��تی مطمئن
ش��ویم .از پرتاب کردن مواد آتش زا مثل فشفشه،
بالن ،دارت و  ...بر روی درختان ،پشت بام ها و منابع
سوخت جدا خودداری کنیم.قطع عضو ضایعه ای
جبران ناپذیر است ،با احتیاط و پرهیز از رفتارهای
پر خطر ،زندگی را برای خود و دیگران تلخ نکنیم.
از پرت��اب ترقه و مواد آتش زا از پنجره آپارتمان به
خیابان خودداری کنیم .با ایجاد سر و صدای ناهنجار
و مهیب ،شادکامی خود را به تلخی دیگران تبدیل
نکنیم.از نگهداری مواد محترقه ،تهیه و س��اخت
وس��ایل آتش بازی در منزل ،زیر زمین ،محل کار
و  ...خودداری کنیم.از حمل مواد محترقه و آتش گیر
و انفجاری حتی به مقادیر بسیار کم ،در جیب لباس
و کیف جدا خودداری کنیم.هرگز مواد محترقه را
در جای گ��رم به خصوص داخل ی��ا در مجاورت
موتورخانه انبار نکنیم.مواد آتش بازی (منفجره و
محترقه) را ب��ه طرف افراد دیگ��ر پرت نکنیم.از
آتش زدن الستیک ،هیزم ،کارتن خالی و امثال آن
چه در واحدهای مس��کونی و پارکینگ خودداری

هندوان��ه خواص ش��گفت انگی��ز فراوانی
دارد و ای��ن میوه دارای می��زان چربی و
کالری کمی بوده و سرشار از مواد معدنی
و ویتامینهای نظیر پتاس��یم اس��ت .هر
 ۱۰۰گ��رم هندوانه حاوی  ۱۱۲میلیگرم
پتاسیم است.

نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد پتاسیم به عنوان یکی از هفت مواد معدنی ضروری بدن انسان
موجب کاهش ریسک مرگ و میر تا  ۲۰درصد می شود.به گزارش مهر ،اگر رژیم غذایی فاقد پتاسیم کافی
باشد ،فرد دچار مشکالتی نظیر خستگی ،فشارخون باال ،تورم غدد ،و ضعف ماهیچهها میشود.در ادامه به
برخی خوراکیهای سرشار از پتاسیم اشاره میشود.

امید به تشخیص زودهنگام و درمان موثرتر آترواسکلروزیز

بافت سالم ،این سلولها شبیه به یکدیگرند اما در
سطح مولکولی متفاوتند .تعداد کمی از سلولهای
موجود در رگها مسئول ساختن رگها هستند،
این س��لولها فعالیت خود را به عنوان یک سلول
عضالنی از دست دادهاند و به جای آن ژنی به نام
" " Sca1را بیان میکنند که بهترین شناسه برای
سلولهای بنیادی است .با استفاده از روشی برای
بررس��ی بیان هزاران ژن در این سلولها میتوان
واقعیتهایی را درباره این س��لولها دانس��ت .با
توالییاب��ی  RNAمیت��وان دریاف��ت ب��ا اضافه
شدن ژن  ،Sca1این سلولها یک سری از ژنها
را بی��ان میکنند که باعث روند تغییر در س��لول

مغز افراد فراموشکار بیشتر کار میکند!

محققان با تصویربرداری از مغز و فناوری یادگیری
ماشین عملکرد مغز را زیر نظر گرفتند و متوجه
شدند که مغز نیروی بیشتری برای فراموش کردن
نس��بت به ی��ادآوری چی��زی مص��رف میکند!
به گزارش ایسنا  ،مطالعه جدید دانشمندان نشان
میدهد بخش مهمی از مغز انس��ان باید سخت
کار کن��د تا یک خاطره را فراموش کند تا اینکه
بخواهد آن را ب��ه یاد بیاورد.این تحقیق یک گام
مؤث��ر در درک چگونگی و چرایی توانایی مغز در
دور ریخت��ن تجربیات خود و یک گام به س��وی
حذف خاط��رات دردن��اک افراد ب��ه عنوان یک
روش درمانی اس��ت.همه م��ا خاطراتی داریم که
میخواهی��م آنها را فراموش کنیم و یادآوری آنها
موجب اندوه و تأثر ما میش��ود .برای برخی افراد
یک خاطره بد میتواند تأثیر عمیقتر و خسارت
بیشتری برای س�لامتی روانی آنها داشته باشد.
ما اغلب سعی میکنیم این خاطرات را فراموش
کنی��م و تنه��ا درصدی از ما موفق ب��ه انجام آن
میشویم".جارود لوئیس پیکاک" نویسنده ارشد
این تحقیق میگوید :دههها تحقیق نشان دادهاند
که ما توانای��ی فراموش ک��ردن انتخابی چیزها
را داریم ،اما چگونگی انجام این کار توس��ط مغز
هنوز مورد سوال است.وی افزود :وقتی بفهمیم که
خاطرات چگونه تضعیف شده و در نهایت فراموش
میشوند و چه شیوههایی برای کنترل آن وجود

هندوانه

دارد ،خواهیم توانست یک روش درمانی طراحی
کنیم ک��ه به م��ردم در رهایی از ش��ر خاطرات
ماللآور کمک کند .مطالعه جدید یک ناحیه از
مغز موس��وم به "لوب گیجگاهی شکمی" که با
پردازش اطالعات حسی و ادراکی شامل خاطرات
تصویری پیچیده همراه است را مورد مطالعه قرار
دادند.در طول این مطالعه چندین س��ری عکس
به شرکت کنندگان نش��ان داده شد تا آنها را به
حافظه بس��پارند یا از قصد آنها را فراموش کنند.
در ط��ول این آزمایش فعالیت مغ��ز داوطلبان با
اس��تفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیس��ی
عملکردی( )fMRIثبت ش��د .س��پس دادهها با
اس��تفاده از یادگیری ماشین تفسیر شدند.جالب
اینجاست که تیم تحقیقاتی کشف کرد که افرادی
که از آنها خواسته شده بود یک تصویر را فراموش
کنند ،س��طح فعالیت  vtcنسبت به کسانی که
مأموریت داشتند تا یک تصویر را به خاطر بسپارند
بیشتر بود.در حالیکه یافتههای این تحقیق تأیید
میکند که انس��انها واقعاً توانایی هدایت مغز به
سوی فراموش��ی را دارند اما فراموش کردن همه
اطالع��ات حس��ی خیل��ی هم آس��ان نیس��ت.
"تریسی وانگ" یکی از اعضای این مطالعه گفت:
فعالیت متوس��ط مغز در این مکانیزم فراموشی
بسیار زیاد و بیش از حد قوی است ،در حالی که
میتوانیم تنظیم قدرت آن را به دست بگیریم.

میشوند .زمانی که این سلولها ویژگی مشخصی
از یک نوع س��لول تغییر یافته را نشان نمیدهند
میتوان روند تغییر را در آنها بررس��ی و مشاهده
کرد ک��ه این کار قب�لا قابل انجام نبوده اس��ت.
«توالییابی  RNAکه به «توالییابی شاتگانی کل
ترانسکریپتوم» نیز معروف است تکنولوژی است
که با بهرهگیری از تواناییهای «توالییابی نس��ل
بع��دی» برای به دس��ت آوردن تصویری کلی از
حض��ور و مقدار  RNAاز ژنوم در یک بازه زمانی
خاص استفاده میکند .برای تایید این سلولهای
غیرعادی که از سلولهای عضالنی برگرفته است
تی��م تحقیقاتی از یک تکنول��وژی دیگربه عنوان

حدود 10درصد کودکان پیش دبستانی ،بیش فعال هستند
ی��ک متخص��ص مغ��ز و اعصاب گف��ت :حدود
هش��ت تا  10درصد کودکان ایرانی در س��نین
پیشدبستانیبهبیشفعالیمبتالهستند.بهگزارش
ایرنا ،میثم نجف زاده افزود :مطالعات نشان داده
اس��ت که احتمال ابتال به بیش فعالی در پسران
سه برابر بیش��تر از دختران است .وی ،ژنتیک و
سابقه اختالالت ذهنی ،مواجهه با سموم محیطی
مانند سرب ،مواد سمی به خصوص در رنگ های
نقاشی یا فلزات درون لوله کشی ها ،مصرف الکل
و دارو توس��ط مادر و نیز سیگار کشیدن مادر در
بارداری ،مواجهه مادر با س��موم محیطی و تولد
زودرس و ک��م وزن��ی ن��وزاد هن��گام تول��د را
از مواردی بیان کرد که کودکان را مستعد ابتال به
بیش فعالی می کند .نجف زاده ،با بیان اینکه عوامل
تغذیه ای نقش بسیار مهمی در ابتالی کودکان به
این اختالل شایع رفتاری دارد ،اظهار داشت :مغز
انس��ان حدود  6درصد چربی دارد که اسیدهای
چرب امگا  3سهم بیشتری را به خود اختصاص
داده و یکی از نقش های مهم اس��یدهای چرب
ضروری ،برقراری ارتباط و انتقال بین سلول های
مغز اس��ت .نجف زاده ادامه داد :اسید چرب امگا
 3که برای رش��د و عملکرد مغز ض��روری بوده
ممکن است رفتار ،حافظه و کمبودهای رفتاری
و ش��خصیتی را بهبود بخشد .این پزشک اضافه
کرد :کودکان مبتال به بیش فعالی دارای س��طح

در چهارشنبه سوری فرزندانمان را با خطر تنها نگذاریم!

کنید.از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک
ب��ر روی درخت ها ،بام و بالکن منازل که از عوامل
عمده بروز آتش سوزی است ،جدا خودداری کنیم.
از ریخت مواد سریع االشتعال مانند نفت ،بنزین و ...
بر روی آتش روشن جدا خودداری کنیم .از برپایی
آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست های برق
یا ایس��تگاه های تقلیل فشار گاز و پارکینگ های
عمومی پرهیز کنیم.از پریدن روی آتش به خصوص
با چادر ،مانتو و یا لباس های گشاد اجتناب کنیم.
حضور والدین ش��اغل در ای��ن روز ،زودتر از زمان
همیش��گی در جهت کنترل و نظارت بر فرزندان
توصیه می ش��ود.کودکان اغل��ب کبریت و ترقه و
مواد آتش زا را در نقاط غیر قابل دید مثل انباری،
زیرزمین ،داخل کمد ،کیف و وسایل شخصی خود
مخف��ی می کنند .توصیه می کنی��م در این ایام،
حتی االمکان این محل ها را مورد بازرسی قرار دهید.
از ق��رار دادن لوازم کهنه و اضافی در س��طل های
مکانیزه جم��ع آوری زباله در ای��ن روز خودداری
کنیم.وجود یک کپس��ول آتش نش��انی و جعبه
کمکهایاولیهدرنزدیکمحوطهآتشضروریاست.
در پایان شب ،بقایای مواد آتش بازی را به سرعت
جمع نکنی��م و حتما برای ای��ن کار ،الاقل  15تا
 20دقیقه صبر کنیم و بعد از این مدت ،بر روی آن
یک سطل آب بریزیم و دور بیندازیم .قبل از ترک

نش��انهگذاری استفاده کرده اس��ت .با استفاده از
این تکنیک میت��وان تاریخچه بیان ژن را در هر
سلول بررسی کرد .حتی هنگامی که سلولها به
صورت کامل ژن س��لولهای عضالنی را خاموش
میکنند با استفاده ازتکنیک نشانهگذاری میتوان
تم��ام خصوصیت آنها را یافت .دانس��تن پروفایل
مولکولی در س��لولهای غیر معمول میتواند به
بررس��ی رفتار آنها در انواع بیماریها کمک کند.
تحقیقات نش��ان داده اس��ت تعداد این سلولها
در رگه��ای خون��ی آس��یبدیده و در رگهای
افراد مبتال به آترواس��کروزیز نیز افزایش مییابد.
با اس��تفاده از نتایج به دست آمده در این مطالعه
میتوان در آینده راهی برای تشخیص زودهنگام
آترواسکلروزیز و درمان موثرتر آن یافت.

محل ،حتماً از خاموش شدن آتش مطمئن شویم.
در صورت بروز هرگونه حریق و حادثه خونسردی
خود را حف��ظ کرده و در صورت گس��ترده بودن
حریق سریعا افراد مسن و کودکان و دیگر افراد را
از محل حریق به جای امن انتقال دهیم و س��ریعا
با تلفن  125آتشنشاني تماس بگیریم.در صورت
مواجهه با فردی که دچار س��وختگی شده ،ضمن
حفظ خونس��ردی از مالیدن مواد غیر بهداش��تی
مثل خمیر دندان ،سیب زمینی و  ...بر روی محل
س��وختگی خودداری ک��رده و مص��دوم را هرچه
سریعتر به مرکز درمانی منتقل کنیم و در صورت
شدت مصدومیت با اورژانس  115تماس بگیریم.
در چهارشنبه س��وری فرزندانمان را با خطر تنها
نگذاریم.در چهارشنبه سوری ایمن شادی کنیم.از
کبری��ت و مواد آتش زا مانند بنزین ،الکل و مانند
آن را از دس��ترس ک��ودکان دور کنیم.از نگهداری
مواد محترقه و وس��ایل آتش بازی (حتی وسایل و
مواد استاندارد) در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی
خودداری کنیم.هنگام استفاده از فشفشه ،دستمان
را باز نگهداشته و از جلوی صورتمان دور نگهداریم
تا دچار سوختگی نشویم .با مشاهده خرید و فروش
مواد محترقه غیر اس��تاندارد به هر ش��کل ،سریع
مامورین نیروی انتظامی یا پلیس  ۱۱۰را در جریان
قرار دهیم.ترقه ها و فشفش��ه ها و دیگر اس��باب

پایین تری از اسیدهای چرب ضروری هستند که
در نتیجه مشکالتی در یادگیری ،رفتار ،خواب و
عملکرد ایمنی آنان ایج��اد می کند .نجف زاده،
بهترین منب��ع اس��یدهای چرب ام��گا  3را در
ماهیهایآزادمثلسالمون،ساردینومیگودانستو
آجیل ها ،لوبیای سویا ،روغن بادام زمینی و روغن
زیتون را از دیگ��ر منابع حاوی این منبع غذایی
عنوان ک��رد.وی با بیان اینکه کمبود «روی» نیز
ارتباط مس��تقیمی در بروز بیش فعالی کودکان
دارد ،گفت :کمبود روی در کودکان مشکالتی از
قبیل خشونت ،کج خلقی ،گریه های زیاد ،بیزاری
و نف��رت و ناتوانی در تمرک��ز را ایجاد می کند و
ف ش��یر و محصوالت لبنی ،پنیر ،غالت
با مصر 
کامل ،لوبیا های خشک ،مغزها و محصوالت سویا
می توان این کمبود را برط��رف کرد .نجف زاده
به کمبود کلس��یم اشاره کرد و افزود :این کمبود
ممکن است بیش فعالی را به وجود آورد ،با تنظیم
یک برنامه غذایی مناس��ب حاوی کلسیم نظیر
شیر ،پنیر ،نان ،ماست ،سبزیجات برگ سبز مانند
کلم ،برگ های سبز شلغم ،یا مکمل های کلسیم،
م��ی توان این کمبود را برطرف کرد .وی تصریح
کرد :آلرژی های غذایی نیز مانند شکر ،شکالت،
طعم دهنده ها و افزودنی ها نیز می توانند باعث
بیش فعالی شوند و امروزه این مواد به راحتی در
دسترس کودکان قرار می گیرد.

آتش بازی را از فروشنده های مجاز و معتبر تهیه
کنیم .به برچسب آنها توجه کرده و از بی خطر بودن
آن اطمینان حاصل کنیم.از پرتاب نارنجک و مواد
محترقه به ساختمان ها که موجب آسیب رساندن
و بد منظره کردن آنها و نمای ش��هرمان می شود،
خودداری کنیم.از مواد محترقه و منفجره ،ترقه و
فشفشه دست ساز استفاده نکنیم.در هر زمان فقط
یکی از مواد محترقه و منفجره را روش��ن کنیم و
همزمان تعداد زی��ادی از آنها را باهم آتش نزنیم.
ترقه ها و فشفش��ه ه��ای عمل نک��رده را مجددا
روشن نکنیم.تماشاچیان معموال در خطر اصابت
ترکشهایترقههاوموادمنفجرههستند،سعیکنیم
در تیررس ترکش ها نباشیم و هیچ گاه این مواد را
به سمت افراد دیگر پرت نکنیم.فقط در فضای باز
اقدام به استفاده از فشفشه و ترقه استاندارد کنیم.از
انداختن مواد تحت فشار  ،وسایل شیشه ای مانند
آمپول و قوطی های فلزی مانند اسپری و کنسرو به
درون آتش جدا بپرهیزیم.در صورت روشن کردن
آتش توصیه می شود که آتش در حجم کم باشد و
از ریختن مواد سریع االشتعال مانند بنزین ،نفت و
الکل جدا خودداری کنیم.برای روشن کردن آتش
از محل هایی اس��تفاده کنیم که امکان سرایت به
جاهایدیگررانداشتهباشد.درنزدیکیپمپبنزینهاو
وسایل نقلیه که حامل بنزین و مواد سوختنی آتش
بازی نکنیم.از نزدیک ش��دن به افرادی که مسائل
ایمنی را رعایت نمی کنند جدا بپرهیزیم.

