چهارشنبه22خرداد  1398شماره5476

14

زندگی

هر هفت دقیقه یک نفر در ایران مبتال به دمانس میشود

مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران گفت :درحال حاضر  50میلیون نفر در جهان
مبتال به دمانس هستند که بیش از  60درصد آنها مبتال به آلزایمر هستند .به گزارش
سالمت نیوز ،معصومه صالحی افزود :بر اساس آمار  ،در ایران نیز بیش از  700هزار نفر
مبتال به دمانس هستند .بر اساس تخمینی که زده شده است ،هرهفت دقیقه ،یک نفر در
ایران به مبتال این بیماری می شود.
گزارش

بهترینزمانیکه
باید افراد دفع ادرار کنند

متخص��ص کلیه و مج��اری ادرار با اش��اره به
بهتری��ن زمانهایی ک��ه یک فرد بای��د برای
تخلی��ه ادرار مراجعه کند ،گف��ت :این انجمن
آمادگی دارد ت��ا با همکاری آموزش و پرورش
در م��دارس ،آموزشهای صحیح ادرار کردن و
جلوگیری از عفونته��ای ادراری را ارائه دهد.
مهری مه��راد  ،رئیس انجم��ن نورویورولوژی
اظهار داشت :مش��کالت و بیاختیاری ادراری
در تم��ام س��نین و جنسه��ا وج��ود دارد در
کودکان شایعترین مشکلی که دیده میشود،
شبادراری و اغلب علل فامیلی دارد.وی اضافه
کرد :گاهی ش��بادراری عالمتی از وجود یک
بیم��اری زمینهای خیلی حاد اس��ت .موضوع
مهمی ک��ه پدران و مادران بای��د به آن توجه
کنند این اس��ت که اگر کودکی در روز و زمان
بیداری دچار بیاختیاری ادرار شود ،باید برای
آزمایش مراجعه کند که برای فرزندان پسر در
سنین  ۳.۵تا چهار سالگی باید توانایی کنترل
ادرار و مدفوع خود را داش��ته باشند و دختران
نیز باید در سنین  ۳تا  ۳.۵این توانایی را داشته
باشند ،چرا که فیزیولوژی مثانه کامل میشود.
مه��راد اف��زود :اگر والدین مش��اهده کنند که
فرزندانش��ان شبادراری داش��ته و یا روزها در
مدرسه نش��ت ادراری دارند ،باید به این نکته
توجه کنند که موضوع مهمی پشت این قضیه
وجود دارد .وی خاطرنش��ان کرد :مشکالت و
ناهنجاریهای م��ادرزادی و مج��اری ادراری
بس��یاری از اوقات خیلی خفیف اس��ت ،مانند
تنگ��ی حالب ،برگش��ت ادرار از مثانه به کلیه
که همگی بیماریهای بسیار حاد و تأثیرگذار
روی کارکرد کلیه و زندگی فرد است و عالمتی
مثل نشت ادراری را به دنبال دارد .وی با اشاره
ب��ه بهترین زم��ان تخلی��ه ادرار در کودکان و
بزرگس��االن ،اظهار داشت :کودکان باید هر دو
ساعت یکبار و بزرگساالن هر سه ساعت یکبار
دفع ادرار داشته باش��ند و حداقل در طی روز
پنج بار از صبح تا شب برای دفع ادرار مراجعه
کنند .مهراد خاطرنش��ان کرد :بهترین درمان
ش��بادراری کودکان تا سن هفت سالگی این
اس��ت که والدین فرزندان خود را شبها یک
ت��ا دو بار بی��دار کنند تا ادرار خ��ود را تخلیه
کرده ،چرا که این کار باعث شرطی شدن مغز
میش��ود و در نتیجه ک��ودک میتواند کنترل
ادراری داش��ته باشد .وی با اش��اره به فعالیت
انجمن نورویورولوژی متذکر شد :در سال ۹۰
با کمک ش��هرداری منطقه ی��ک و نواحی آن،
غربالگری عفونتهای ادراری در تمام مدارس
دوره ابتدایی و متوس��طه اول دخترانه منطقه
یک انجام ش��د.وی اضافه کرد :پ��س از انجام
غربالگری نتایجی حاصل ش��د که از جمله آن
این بود که بیشتر دانشآموزان دختر به دلیل
عدم وجود دستش��ویی مناس��ب در مدرسه و
تأکید مادران خود به عدم رفتن به دستشویی
در هنگام حضور در مدرسه ،ساعتهای طوالنی
از این کار خودداری میکردند ،در حالی که باید
بدانیم در س��نین  ۷تا  ۱۲سالگی فیزیولوژی
طبیع��ی ادرار کردن در مثانه ب��رای دختران
ش��کل میگیرد و در این س��نین باید بچهها
دو س��اعت یکبار به دستشویی مراجعه کنند،
در حالی که در طی این غربالگری متوجه شدیم
بیشتر از نیمی از این دانشآموزان حتی یکبار
نیز در س��اعات حضور در مدرسه به سرویس
بهداش��تی مراجعه نمیکردند .وی تأکید کرد:
انجمن نورویورولوژی این آمادگی را دارد که با
تیم پزشکی خود با وزارت آموزش و پرورش و
مدارس همکاری کرده و آموزش درس��ت ادرار
ک��ردن و جلوگیری از عفونتهای ادراری را به
دانشآم��وزان ارائه کند .وی با بیان این مطلب
که عفونت های ادراری در س��نین یائس��گی
خیلی شایع است ،تاکید کرد :توصیه ما به زنان
میانس��ال ،انجام معاینات دوره ای اس��ت.وی،
عفونت های مکرر ادراری در میانسالی را مورد
اش��اره قرار داد و گفت :در این عارضه به خاطر
ش��ل شدن عضالت کف لگن در اثر حاملگی و
یائسگی ،باعث می شود مثانه از حالت طبیعی
خودش خارج شود.مهراد افزود ۳۱ :درصد زنان
در میانس��الی به دلیل کمبود استروژن دچار
مش��کالت ادراری میشوند .در واقع زنان قبل
و بعد از یائسگی به دلیل کمبود استروژن دچار
مش��کالت ادراری زیاد میشوند.وی ادامه داد:
بیماران مبتال به دیابت ،ام اس و پارکینس��ون
و افرادی که دیس��ک کمر و مش��کالت ستون
فقرات دارند ،بیشتر دچار بی اختیاری ادراری
هس��تند.وی با بیان اینک��ه  ۲۵درصد مردان
ایرانی نیز مشکالت ادراری دارند ،افزود :به طور
متوس��ط نیمی از مردان باالی  ۶۰سال کشور
دچار این مشکالت هس��تند و حتی بیمارانی
داریم که پنج س��ال از بی اختی��اری ادرار رنج
میبرند و باید هر چه س��ریعتر برای درمان به
متخصص اورولوژی مراجعه کنند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

گفتگو

آفتاب یزد در گفت و گو با
متخصص و جراح پوست و مو بررسی کرد

هرآنچهدربارهعمللیپولیزر
بایدبدانیم

آفتاب یزد -فاطمه مظفری  :امروزه زیبایی
و تناسب اندام از جمله خواسته های تمام افراد
جامعه اس��ت .اغلب آقایان عالقمندند تا بدنی
روی فرم و متناس��ب داشته باشند و همچنین
الغری نیز از جمله مواردی است که بسیار مورد
توجه بانوان است؛ اما چربی ها را می توان سدی
بزرگ در برابر این خواسته دانست! لیپولیز یکی
از جمل��ه موثرترین روش ها ب��رای کاهش و
از بین بردن چربی هاس��ت.با توجه به اهمیت
موض��وع آفتاب یزد در اینب��اره با دکتر حمید
وحی��دی ،متخص��ص و ج��راح پوس��ت و مو
گفت و گو کرده است .
وی دراینب��اره می گوی��د  :روش لیزر لیپولیزر
به دلیل تابش لیزر و تحریک کالژن س��ازی و
جمع شدگی کالژن سبب سفت شدن پوست
می شود وهمچنین تورم وکبودی بسیار کمتر
نسبت به روش لیپوساکشن دارد.
دکت��ر وحیدی با بیان این نکته که "دس��تگاه
لیزرلیپوساکش��ن در بدن و صورت  ،کاربردی
بسیار دارد"،خاطرنشان کرد  :ازدیگر نکات مهم
در رابطه با کاربردی بودن این دستگاه،این است
که پس از بیرون کشیدن چربی اضافه پوست را
تحریک کرده تا سفت شود و حالت افتادگی و
شلی در ناحیه ساکشن شده ایجاد نشود ،البته
ممکن اس��ت در ش��کم های خیلی بزرگ و یا
بازوهای خیلی بزرگ نیاز به جراحی اضافه نیز
باشد.
این متخصص عنوان کرد :از مزایای روش لیزر
لیپولیزر این است که در مقایسه با لیپوساکشن
سریع تر و ایمن تر می باشد و درد کمتری دارد.
وی بیان کرد  :کاربردهای دیگر روش لیپولیزر
عبارتند از کاهش چین و چروک های صورت و
لیفتینگ صورت  ،کم کردن عمق اسکار"آکنه"
 ،درم��ان تعریق در نواحی زیر بغ��ل و در آخر
درمان واریس می باشد .
دکتر وحیدی ابراز داشت  :روش لیزر لیپولیزر،
جدیدتری��ن تکنولوژی در کاهش میزان چربی
زیر پوس��ت می باش��د وبه صورت سرپایی وبه
مدت یک جلسه باعث رفع چاقی های موضعی
می شود.
این متخصص و جراح پوست و مو در پاسخ به
این پرس��ش که "آیا با استفاده از لیپولیزر می
توان وزن کم کرد" ،عنوان کرد  :خیر ،لیپولیزر
روش��ی اس��ت جهت کاهش س��ایز در نواحی
مختلف بدن است و برای خارج کردن مقداری
از چربی ب��دن این روش را نمی توان روش��ی
برای کاهش وزن محسوب نمود و به طور کلی
روش های اصلی کاهش وزن ش��امل،ورزش و
تغذیه می باشد.
وی ادام��ه داد  :انجام لیزر لیپولیزر برای برخی
نواحی از جمله بازوها  ،پهلوها ،ران ها ،ش��کم
و همچنین غبغ��ب کارب��رد دارد و باعث رفع
شلی پوس��ت بازوها و غبغب و شکم می شود،
برای کاهش تعریق زیر بغل ،کاهش اسکارهای
عمیق،از بین بردن جای جوش صورت نیز قابل
استفاده است .
دکت��ر وحی��دی اظه��ار داش��ت  :اث��ر روش
لیزر لیپولیزر ماندگار اس��ت بدی��ن خاطر که
سلول های چربی جدید برای بزرگساالن تولید
نمیشودووقتیشخصیوزناضافهمیکند،حجم
س��لول های چربی بزرگتر می شود .اگر فردی
دوباره وزن اضافه کند اکثرا چربی در نواحی که
لیزر لیپولیزر انجام نشده است ،جمع می گردد.
این متخصص با بیان این نکته که "برای عمل
لیپولیزراز بی حسی موضعی استفاده می کنند
و نیازی به بیهوش��ی ندارد" ،ادامه داد :پس از
بی حس��ی موضعی سوراخ بس��یار کوچکی در
پوست ایجاد می ش��ود و از طریق آن کانوال یا
آسپیراتور به قطر  2-1میلی متر به زیر پوست
وارد می شود .وی مزایای لیزر لیپولیزر را نسبت
به لیپوساکش��ن اینگونه تشریح کرد  :از جمله
مزایای روش لیپولیزر را نسبت به لیپوساکشن
عبارتند از لیزر لیپولیزر برخالف لیپوساکشن
نیاز به بیهوش��ی ندارد وسبب ناهمواری سطح
پوست نمی ش��ود و دراین روش کبودی وتورم
ناحی��ه خیلی کمتر می باش��د و فرد می تواند
در ط��ی  1تا  2روز به س��رکار خود باز گردد و
در ناحیه شکم مخصوصا که لیپوساکشن اغلب
باعث شلی پوست می گردد ،لیزر لیپولیزر می
تواند جایگزین خوبی باشد زیرا تابش لیزر باعث
جمع شدن و سفت شدن پوست می شود.
دکتر وحیدی پایان گفت :مراقبت هایی پس از
انجام لیپولیزر بدین صورت اس��ت که بیماران
بای��د به م��دت  1یا 2هفت��ه از گن مخصوص
اس��تفاده کنند .ت��ا مدتی از محل س��وراخ ها
مقداری ترش��ح وجود دارد جهت جلوگیری از
تجمع مایع،بیمار بایستی به تخلیه این ترشحات
کمک نماید.

رئی��س جامعه جراح��ان ایران گف��ت :جایگاه جراح
عمومی مش��خص نیس��ت ،تفرق در رش��ته جراحی
خوب نیس��ت و باید تالش شود همه جراحان با اتحاد
زی��ر یک س��قف و زی��ر درخت دان��ش گردهم جمع
شوند ،بی ش��ک نتیجه این همدلی ،درمان به موقع،
دقی��ق و موث��ر بیم��اران و گیرندگان خدمت اس��ت .به گزارش
روابط عمومی جامعه جراح��ان ایران ،ایرج فاضل افزود :نزدیک
ب��ه چهار ده��ه از پایه گذاری جامعه جراح��ان ایران می گذرد.

جایگاه جراح عمومی مشخص نیست

رش��د علمی ،تخصصی و توس��عه آموزش پزشکی
یک��ی از ابعاد مهم مورد توجه در س��ال های اخیر
بوده که به طور پیوسته در کنگره های اصلی سالیانه و
همایشهایمختلفکهتوسطشاخههایاستانیبرگزار
می شود مورد پیگیری جامعه جراحان قرار گرفته
اس��ت.وی ادامه دادمتاس��فانه یکی از حرکات ضد ارزشی ،رشته
رش��ته کردن طنابی که بافتیم اس��ت .با ایجاد رش��ته های فوق
تخصص هر قس��مت بدن را به یک فوق تخصص جداگانه تبدیل

کنگر فرنگی
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گشنیز
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آرتیشو یا کنگر فرنگی یکی از گیاهان دارویی است که خواص زیادی دارد و منجربه تعادل فشار
خون شما با کاهش میزان سدیم بدن می شود .بهترین کار این است که کنگر فرنگی را به همراه
روغن زیتون و آب لیمو مصرف کنید تا به پاکسازی کبد ،حفظ سالمت کلیه ها و حفظ آنزیم های
موجود در غذاها کمک کند.

کردی��م .زیر تخصص را ب��ه فوق تخصص تبدی��ل کردیم و این
باعث گمراهی مردم و بیماران برای پیگیری و درمان خود است.
فاضل افزود" :فوق تخصص" بالی مملکت اس��ت و باید س��امان
داده ت��ا به جایگاه اصلی خود باز گردانده ش��ود .هر قس��مت از
جراح��ی عمومی با عنوان یک فوق تخصص مجزا مطرح ش��ده
اس��ت .کولورکتال یک قس��مت از جراحی عمومی اس��ت ،معده
و روده نی��ز همینطور ،ولی همه بخش های مختلف بدن مدعی
جداگانه ای در درمان پیدا کرده است.

گش��نیز یک گیاه پر خاصیت اس��ت .گشنیز یک دیورتیک طبیعی بسیار قدرتمند است که شما
می توانید آن را به سوپ یا ساالد اضافه کنید .عطر و طعم قوی این سبزی آن را به جایگزین خوبی
برای نمک تبدیل کرده است .عالوه بر این ،مصرف آن به کاهش فشار خون و کاهش سردردهای
میگرنی کمک می کند.

شش پیشنهاد سالم برای تنظیم سطح سدیم
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سیر

6

س��یر یکی از پر خاصیتترین سبزیها به
شمار میرود .مصرف آن ،طبیعی ترین گام
برای کاهش فشار خون است .سیر یک غذای
دارویی اس��ت که باید در همه آشپزخانه ها
وجود داش��ته باش��د .س��یر به عنوان یک
آنتی بیوتیک عمل می کند و حاوی آلیسین
است؛ آنزیمی که از سالمت قلب و کلیه ها
مراقبت می کند.
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آناناس

این میوه خوشمزه دیورتیک و ضد التهابی
اس��ت و مصرف آن باع��ث افزایش گردش
خون لنفاوی می شود .این میوه غنی از مس
و منگنز است؛ که س��دیم بیش از حد را از
بدن دفع می کنند .آناناس همچنین حاوی
برمالئین و ویتامین ث است که باعث کاهش
پروسه های التهابی در بدن به دلیل انباشت
سدیم می شود .

س�دیم تقریبا در تم�ام غذاهای صنعتی و پیش پخته ای که ه�ر روز وارد برنامه غذایی تان
می شوند ،وجود دارد .حتی آب میوه ها و نوشیدنی های گازدار خالی از سدیم نیستند .به گزارش
آوای سالمت  ،این در حالی است که مصرف بیش از حد این ماده معدنی نه تنها باعث افزایش
فشار خون می شود ،بلکه مشکالت استخوانی ،گوارشی ،قلبی و عروقی و پوستی نیز به همراه
دارد .سدیم در متابولیسم سلولی نقش مهمی دارد و مانع انقباض عضالت می شود .عالوه بر این
شما بخشی از این ماده معدنی را از طریق دفع و تعریق از دست می دهید .پس سدیم را بیش از
حد محدود نکنید .تعدیل میزان سدیم در بدن ،نیاز به مصرف شش گزینه غذایی دارد:

پونهکوهی

توت فرنگی
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نه تنها چاشنی افسانه ای است ،بلکه می تواند به جای نمک جایگزین شود .یکی از راه های کاهش
میزان نمک موجود در غذاها ،اضافه کردن یک قاش��ق غذاخوری روغن زیتون به همراه پونه کوهی
به آنهاست .عالوه بر این ،پونه حاوی بتاکاریوفیلن است؛ ماده ای که مانع ایجاد تورم و بهبود گردش
خون می شود.

مصرف منظم توت فرنگی های ارگانیک منجر به بهبود سالمت کلیه ها ،کاهش میزان اسید اوریک،
کاهش کلسترول بد و کاهش فشار خون می شود.به یاد داشته باشید که همیشه فرم طبیعی توت
فرنگی را مصرف کنید چون مربای توت فرنگی یا آب میوه های بسته بندی آن ،حاوی سطح باالی
سدیمهستند.

تشخیص ندادن اختالالت گلوکز پنهان
محققان دریافتند تش��خیص ن��دادن اختالالت
گلوکز موجب افزایش ریس��ک ابتالء به س��کته
قلبی و نوع��ی بیماری عفون��ی در بافت اطراف
دندان موس��وم به پیوره میشود.به گزارش ایرنا،
این تحقیقات بر اس��اس اطالعات به دست آمده
از مطالعهای موس��وم به" "PAROKRANK
انجام گرفته اس��ت .در این مطالعه  ۸۰۵شخص

مبتال به س��کته قلبی که در  ۱۷کلینیک کشور
سوئد بس��تری شدند و  ۸۰۵ش��خص سالم که
سن ،جنسیت و محل سکونت آنها مشابه افراد
بیمار بود ،شرکت داشتند .وضعیت سالمت بافت
اطراف درمان بیماران با استفاده از اشعه ایکس
و وضعی��ت جذب گلوک��ز آنها ب��ا آزمونهای
اندازهگی��ری گلوک��ز مش��خص ش��د .س��پس

ارتباط داروهای ضدافسردگی با خطر شکستگی لگن
محققان دریافتند خطرشکس��تگی لگن بعد از
افت��ادن به زمین درافراد مس��نی ک��ه داروهای
ضد افس��ردگی مصرف می کنند دو برابر است.
به گزارش مهر ،مطالعات محققان نشان میدهد
خطر شکستگی لگن در بین افرادی که داروهای
روانگردان عمدتاً برای درمان مش��کالتی نظیر
افس��ردگی و زوال عقل اس��تفاده میکنند ،به
مراتب بیشتر اس��ت«.لیبی روگید» ،سرپرست
تیم تحقی��ق ،در این باره میگوی��د« :داروهای

ضدافس��ردگی ،داروهای ضدصرع ،بنزودیازپین
ها ،و روانگردانها (که برای درمان ش��یزوفرنی
و اختالل دوقطبی اس��تفاده میش��وند) همگی
خطر شکس��تگی لگن را افزایش میدهند».وی
میافزای��د« :حتی مصرف ترکیبی از این داروها
ریس��ک شکس��تگی لگن را تا  ۵براب��ر افزایش
میدهد».ب��ه گفته محققان ،خطر زمین افتادن
ب��ا کاهش مصرف این داروها ،ورزش بیش��تر و
استفاده از سایر اقدامات قابل کاهش است.

اطالعات افراد مبتال ب��ه دیابت از این داوطلبان
حذف ش��دند و  ۷۱۲بیمار و  ۷۳۱شخص سالم
باق��ی ماندن��د .این افراد در س��ه گ��روه عادی،
پیش دیابتی و افرادی که به تازگی ابتالی آنها
به دیابت تشخیص داده ش��ده بود ،طبقهبندی
ش��دند.این تحقیقات نشان داد سابقه اختالالت
گلوکز تشخیص داده نش��ده که شامل دیابت و

پیشدیابت هستند ،با وقوع سکته قلبی ارتباط
دارن��د و تعداد افراد مبتال ب��ه این دو عارضه در
میان گروه بیماران دو برابر گروه داوطلبان سالم
است .همچنین مشخص شد تعداد افراد مبتال به
عارضه پیوره در میان گروه بیماران بسیار بیشتر
از اف��راد مبتال به این عارضه در میان گروه افراد
سالم است.

درمان سرطان لوزالمعده با داروی سرطان سینه
محققان دریافتند که داروی سرطان
س��ینه و تخمدان در درمان سرطان
لوزالمعده پیش��رفته هم موثر اس��ت.
به گ��زارش مهر ،تش��خیص و درمان
سرطان لوزالمعده یا پانکراس یکی از
دشوارترین نوع س��رطان هاست به طوریکه ۸۰
درصد بیماران در مرحله آخر سرطان تشخیص
داده میش��وند .این تحقیق ب��ر روی  ۱۵۴بیمار
مبتال به سرطان لوزالمعده انجام شد که جهش

در ژنه��ای"  " BRCAایجاد ش��ده
و منجر به تولی��د پروتئینهای برای
ترمیم  DNAشده بود و بدین ترتیب
ثبات ژنتیکی سلولها حفظ شده بود.
یافتهها نشان داد بیماران درمان شده
با داروی"  " Lynparzaروند پیشرفت بیماری
شأن در مدت  ۷.۴ماه متوقف شد.به عالوه از هر
 ۵بیمار ،یک بیمار دریافت کننده دارو به مدت دو
سال و بدون پیشرفت بیماری زنده ماندند.

هشدار نسبت به درمانهای سنتی و سوزنی بیماری ام اس
نایب رئیس انجمن ام.اس ایران ضمن اش��اره به
اثربخش��ی داروهای تولید داخل در کنترل این
بیماری ،نس��بت ب��ه درمانهایی تح��ت عنوان
زنبوردرمانی ،طب سوزنی و  ...در ام.اس هشدار
داد.دکت��ر محمدعلی صحرائی��ان در گفتوگو
با ایسنا ،بس��یاری از درمانهای جایگزین برای
درم��ان ام اس را ب��دون پایه علمی ثابت ش��ده
دانست و گفت :درمانهایی مانند زنبور درمانی،
طب سوزنی و…توانایی کنترل بیماری را ندارند.
البته ش��اید این درمانها بتوانند در کوتاه مدت

عالئم بیماری ام اس را کاهش دهند ،اما این باور
که میتوانند درمان قطعی ام اس باش��ند ،غلط
اس��ت.صحرائیان افزود :ممکن است طی چنین
درمانهایی عالئم بیماری در کوتاه مدت کاهش
یاب��د و ب��رای بیمار این تصور ب��ه وجود آید که
بیماری تحت کنترل اس��ت؛ درحالیکه اینگونه
نیس��ت .از طرفی برخ��ی درمانه��ای دارویی
نی��ز عالوه ب��ر کنت��رل بیماری ،باعث تش��دید
عالئمی همچون حس خس��تگی و افسردگی در
بیمار میش��وند ،اما باید دانس��ت این داروها در

کاهش خطر مرگ زنانی که روزانه  ۷۵۰۰قدم برمی دارند
نتایج یک مطالعه نش��ان می ده��د برای زنان
مس��ن  ۷۵۰۰گام در روز برای حفظ س�لامت
کافی اس��ت.به گزارش مهر ،محققان دریافتند
زنان مس��نی که روزان��ه  ۴۴۰۰گام برمی دارند
در مقایس��ه با زنانی که  ۲۷۰۰گام برمی دارند
کمتر با ریس��ک مرگ روبرو هستند و هرچقدر
تعداد این گامها بیش��تر شده و به  ۷۵۰۰برسد
این خطر کمتر میشود.محققان در این مطالعه،
بیش از  ۱۶هزار زن با میانگین سنی  ۷۲سال را
مورد بررسی قرار دادند .شرکت کنندگان به طور
میانگین بیش از  ۴س��ال تحت نظر بودند و به
ران پایشان ،دستگاه شتاب سنج بسته شده بود.

طبق نتایج تحقیقاتی ،افرادی که در دوره کودکی،
تروما یا ضربه روحی را تجربه می کنند در معرض
ریس��ک بیشتر از دس��ت دادن دندان هایشان در
س��نین باال قرار دارند.به گ��زارش مهر ،محققان

آنها دریافتند ش��رکت کنندگان دارای کمترین
میزان قدمهای راه رفته در روز (میانگین ۲۷۰۰
ق��دم در روز) در معرض بیش��ترین خطر مرگ
قرار داش��تند و زنانی که میزان قدمهای شأن تا
حدودی بیشتر بود (میانگین  ۴۴۰۰قدم در روز)
 ۴۱درص��د کمتر در مع��رض مرگ بودند.طبق
نتایج ،هر چقدر تعداد قدمها بیشتر بود ریسک
مرگ هم کمتر میش��د.همچنین مشخص شد
میزان س��رعت برداشتن گامها ارتباطی با خطر
مرگ نداشت.محققان با وجود این نتایج بر پیاده
روی و برداشتن بالغ بر  ۱۰هزار قدم در روز برای
حفظ بهتر سالمت تاکید دارند.

دراز مدت توانایی کنترل س��یر بیماری را دارند؛
یعنی دقیقاً در نقطه مقابل درمانهای جایگزین
ق��رار میگیرن��د که تنها توانای��ی کاهش عالئم
بیم��اری در کوتاه مدت را دارند ،ولی نمیتوانند
س��یر بیماری را کنترل کنند.صحرائیان با بیان
اینکه قط��ع درمان اصلی بیم��اری به هیچوجه
درس��ت نیس��ت ،گفت :البته بهتر است دریافت
هرگونه درمان جایگزین با مشورت و صالحدید
پزشک متخصص باشد .قطع درمان اصلی باعث
مختل ش��دن روند درمان فرد میشود؛ هرچند

یک عامل افزایش وزن در زنان
نتای��ج یک بررس��ی نش��ان میدهد
وجود ن��ور مصنوعی هنگام خواب به
افزایش وزن در زنان منجر میشود.به
گزارش ایسنا ،گروهی از متخصصان
در بررس��یهای خود مشاهده کردند
که خوابیدن با روش��نایی با بروز اضافه وزن در
زن��ان مرتبط اس��ت و خاموش ک��ردن چراغها
میتوان��د احتمال چاق ش��دن را کاهش دهد.
این مطالعه اولین بررس��ی در نوع خود اس��ت
که وج��ود ارتباط بین ق��رار گرفتن در معرض
نور مصنوعی در ش��ب با افزای��ش وزن در زنان
را تایید کرد ه است .به گفته متخصصان وجود

ارتباط ضربه روحی در کودکی و از دست دادن دندان ها

دریافتن��د بی��ش از  ۱۳درص��د
اف��راد بزرگس��ال باالی  ۵۰س��ال
تم��ام دندانهای دائمی ش��أن را
از دس��ت داده بودند.بعد از کنترل

ممکن است قطع دارو در بیماریهای غیرواگیر
به س��رعت اثری بر ش��خص نگذارد ،اما در بلند
مدت آثار زیانباری دارد که فرد هنگامی از آنها
مطلع میشود که دیگر دیر است.این متخصص
مغ��ز و اعصاب در پایان با بی��ان اینکه داروهای
تولی��د داخل ب��ا تولیدات خارج��ی آن متفاوت
اس��ت ،گفت :البته خوشبختانه داروهای داخلی
توانس��تهاند اعتماد پزش��کان و بیماران را جلب
کنند؛ چراک��ه داروهای داخلی نیز توانس��تهاند
کنترل خوبی بر بیماری داشته باشند.

وضعی��ت اجتماع��ی -اقتص��ادی،
دیابت و بیم��اری ریه ،محققان به
تأثیر بلندمدت تروما دوره کودکی
بر از دس��ت دادن کل دندانها در

چراغ خ��واب کوچک موجب افزایش
وزن در زنان نمیش��ود اما افرادی که
عادت دارند هنگام خواب تلویزیون یا
چراغ روش��ن باشد  ۱۷درصد بیشتر
احتمال دارد دچار اضافه وزن ش��وند.
بدن انس��ان ب��ه طور ژنتیکی به گونهای اس��ت
که در طول روز با نور خورش��ید و هنگام ش��ب
با تاریکی سازگار میشود ،بنابراین قرار گرفتن
در معرض نور مصنوعی ممکن است هورمونها
و دیگر فرآیندهای زیست شناختی را به شکلی
تغییر دهد که خطر ابتال به بیماریهای جسمی
همچون چاقی را افزایش دهد.

بزرگس��الی پ��ی بردند.محققان ح��دس میزنند
وقای��ع منفی و ناگوار در دوره کودکی با اثرگذاری
بر مسیرهای اجتماعی -رفتاری در از دست دادن
دندانها تأثیر دارد.

