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

زندگی

تاثیر مصرف خوراکی های مضر بر ابتال به آلرژی در کودکان

به گفته محققان ،مصرف زیاد خوراکی های مضر موسوم به جانک فودها (هله هوله ها)
عامل بروز آلرژی های غذایی در کودکان است.به گزارش مهر ،محققان دریافتند مصرف
زیاد محصوالت"  )AGEs"(advanced glycation endبا بروز آلرژیهای غذایی
درکودکان مرتبط است" AGEs".به میزان باال در جانک فودهای نظیر مواد قندی،
خوراکیهای فرآوری شده ،و گوشتهای کبابی وجود دارند.

ی��ک فوق تخصص خون و س��رطان گفت :س��ارکومها
س��رطانهای شایعی نیس��تند و تنها حدود یک درصد
س��رطانهای بدخیم را تشکیل میدهند .دکتر صنمبر
صدیقی در گفتوگو با ایس��نا ،با اشاره به اینکه سرطان
سارکوم ،استخوان و بافتهای نرم مانند عضالت ،بافت
چربی ،جدار احشا و بافتهای عصبی ... ،را درگیر میکند و گاهی
منش��ا بافت طبیعی مش��خصی در بدن ندارد ،گف��ت :تومورهای
نس��ج نرم اغلب خوش خیم و بدون درد هس��تند و از آنجایی که

مشاهده هر نوع توده در بدن را جدی بگیرید

تومورهای بدخیم نس��ج نرم ناشایع هستند ،مدتها
عالئمی را در بیمار ایجاد نمیکنند .در همین راستا
ممکن است فرصتهای طالیی برای درمان از دست
برود.به گفته وی ،افراد نباید با مش��اهده هر تودهای،
تصور کنند که چون درد ندارد و الغر نشدهاند ،مهم
نیست و نسبت به آن بیتوجه باشند .بخصوص توده هایی که رشد
س��ریع دارند حتی اگر عالیمی ایجاد نمی کنند ،نیاز به بررس��ی
پزش��کی دارند؛ چراکه اگر سارکوم دیر تشخیص داده شود ممکن

اس��ت در مراحل امکان جراحی محدود و حفظ ارگان نباش��د.وی
افزود :از آنجایی که س��ارکومها تومورهای ناش��ایعی هستند ،نیاز
به گروههای خبره پزش��کی برای تشخیص و درمان بیماران مبتال
وجود دارد .صدیقی با اش��اره به این نکته که سرطانهای سارکوم
ناشایع هستند ،گفت :در بس��یاری از موارد درمان بر اساس هنر و
تجربه تا شواهد محدود کارازماییهای بالینی استوار است .با توجه
به پیچیدگی های تشخیصی و درمانی این تومورها ،درمان ،اهمیت
فوقالعاده دارد.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص اطفال بررسی کرد

عالیم بیماری رینیت آلرژیک در کودکان

آفت�اب ی�زد -فائزه مظفری :برای بس��یاری
ازک��ودکان وبزرگس��االن ،بهارو تابس��تان فصل
آلرژیه��ای فصل��ی اس��ت .آلرژیه��ای فصلی
نزدیک به  40درصد از ک��ودکان را تحت تأثیر
قرار میدهد .عالئم این بیماری که به نام رینیت
آلرژیک یا حساسیت فصلی نیز نامیده میشود،
می تواند کیفیت زندگ��ی کودک را تحت تاثیر
قرا داده و او ا با مش��کالت بسیاری درگیر نماید
لذا برای داشتن کودکی سالم که کیفیت زندگی
nدرکودکانی که مادران آنها حتی قبل
از زایمان و مخصوصا در سال اول زندگی
سیگار می کشند  ،ریسک ابتال به بیماری
رینیت آلرژیک بیشتر از دیگران است
 nقدم اول درمان درمان بیماری رینیت
آلرژی��ک در ک��ودکان  ،پی��دا ک��ردن
و ح��ذف عمل آل��رژی زاس��ت و قدم
بعدی شس��ت و ش��وی بینی ،استفاده از
اسپری های بینی و داروهای خوراکی با
تجویز پزشک است
nدر بسیاری از موارد تشخیص بیماری
رینیت آلرژیک با عفونت های دستگاه
تنفسی فوقانی اشتباه می شود
خوبی را تجربه کند ،تشخیص زودهنگام بیماری
رینیت آلرژیک می تواند کمک کننده باش��د  .با
توج��ه به اهمیت موضوع آفت��اب یزد در اینباره
با دکتر فرشته کرباس��یان  ،متخصص اطفال و
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی بررسی کرد.
وی دراینباره می گوید  :بیماری رینیت آلرژیک
یک اخت�لال التهابی در مخاط بینی اس��ت که
با گرفتگ��ی بینی،آبریزش بینی و خارش همراه
می باش��د  ،همچنین عطسه و التهاب و قرمزی
ملتحمه چش��م(کونژنکتیویت)از جمله مواردی
هستند که همراه با آن دیده می شوند.
دکتر کرباس��یان خاطرنش��ان ک��رد  :از آنجایی
که ش��یوع بیماری رینیت آلرژیک در کودکان
بسیار است می تواند بر سبک زندگی و عملکرد
کودکان در مدرسه نیز اثر گذار باشد که نتیجتا
توجه به آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
ای��ن متخصص اطفال عنوان ک��رد  :در کودکان
مبت�لا ب��ه بیم��اری رینی��ت آلرژی��ک ابتال به
س��ینوزیت،عفونت گوش میان��ی ،اگزما ،بزرگ
ش��دن لوزه ها و کونژنکتیویت در ارتباط با این
اختالل می باشد.
وی ادام��ه داد :طبق تحقیقات انجام ش��ده در
 ۵۰سال گذشته افزایش ابتال به این اختالل در
سطح جهانی دیده شده است و  ۲۰تا  ۴۰درصد
ک��ودکان از ابتال به بیماری رینیت آلرژیک رنج
می برند.
این عضوهیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی
ش��هید بهش��تی عنوان کرد :ممکن است عالئم
بیماری رینیت آلرژیک از زمان شیرخوارگی در
کودک ظاهر ش��ود و معموال تا س��ن  ۶سالگی

تشخیص داده می شود.
وی اظهار داش��ت  :درکودکان��ی که مادران آنها
حتی قب��ل از زایمان و مخصوصا در س��ال اول
زندگ��ی س��یگار می کش��ند  ،ریس��ک ابتال به
بیماری رینیت آلرژیک بیشتر از دیگران است.
دکتر کرباس��یان با بیان ای��ن نکته که " مصرف
شیر مادر اثر حفاظتی در ابتال به رینیت آلرژیک
در ک��ودکان دارد " ،ادام��ه داد  :می��زان ابت�لا
ک��ودکان حاصل از زایمان س��زارین به بیماری
رینیت آلرژیک بیشتراز زایمان طبیعی است.
ای��ن متخصص اطفال عنوان کرد  :در بس��یاری
از موارد تش��خیص بیماری رینی��ت آلرژیک با
عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی اشتباه می شود
به طور مثال خیلی از مادران ش��کایت از اینکه
کودکش��ان دائم س��رما خورده است و همیشه
آبریزش بینی دارد را ذکر می کنند که متاسفانه
در تع��داد زی��ادی ازای��ن م��وارد درم��ان های
خودسرانه ی دارویی و همچنین آنتی بیوتیکی
صورت گرفته است.
وی ابراز داش��ت  :از جمله عالیم بیماری رینیت
آلرژی��ک در کودکان س��ن باالتر این اس��ت که
مرتب بینی خود را باال می کشند و در کودکان
کوچک ت��ر ش��کایت از خرخر بینی مش��اهده
می شود .
دکتر کرباسیان اضافه کرد  :در کودکان مبتال به
بیماری رینیت آلرژیک خارش بینی و ش��کلک
در آوردن در جهت کاهش خارش مشاهده می
شود.
وی راه درم��ان بیم��اری رینی��ت آلرژی��ک در
کودکان را اینگونه تشریح کرد  :قدم اول درمان
درمان بیماری رینیت آلرژیک در کودکان  ،پیدا
کردن و حذف عمل آلرژی زاس��ت و قدم بعدی
شس��ت و شوی بینی ،اس��تفاده از اسپری های
بینی و داروهای خوراکی با تجویز پزشک است.
این عضوهیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی
شهید بهش��تی ابراز کرد :واکنش آلرژیک تحت
تاثیر عوامل ژنتیکی و در محیط مناس��ب ایجاد
میشود و سیستم دفاعی بدن در تماس با مواد
حساسیتزا ،واکنش نش��ان داده و سبب ایجاد
عالیم و مش��کالت فوق میش��ود  .این نشانهها
میتوانند خفیف یا ش��دید ی��ا ادواری (فصلی)
باش��ند یا فقط هنگام تماس با ماده حساسیتزا
بروز کنند .
وی درپایان گفت :درحال حاضر مراجعه منظم
جهت شناس��ایی عامل آلرژیزا و عدم تماس با
عوامل فوق همراه با درمان مناسب دارویی همراه
با آموزش بیمار جهت کنترل عوامل محیطی در
کنت��رل و بهبود کیفیت زندگی بیماران اهمیت
داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته

آنچه باید در درمان انگشت شست پای منحرف بدانید

فوق تخصص جراحی پ��ا و مچ پا توضیحاتی در
ارتباط با درمان انگشت شصت منحرف به داخل
ارائه داد .به گزارش مهر ،دکتر محمدرضا میعاد،
اظهار داش��ت :این مش��کل به صورتی است که
انگشت شست به سمت سایر انگشتان پا انحراف
مییاب��د و دلیل آن می تواند ارثی یا اس��تفاده از
کفشهای نامناس��ب باش��د البته تأثیر دو عامل
ب��ه صورت توأم��ان نیز می تواند عام��ل ابتال به
این مش��کل ش��ود .وی افزود :رفع این مشکل از
طریق انج��ام جراحی ،صورت میگیرد و اگر این
مشکل با عالمت هایی همچون درد همراه باشد
باید سریعا نسبت به درمان آن اقدام کرد چرا که
ممکن است بر روی س��ایر انگشتان تاثیر گذارد
و یا در هنگام پوش��یدن کفش ف��رد و هنگام راه
رفتن اختالل ایجاد کنند.وی در ارتباط با عوارض
جراحی انگشت شس��ت منحرف به خارج گفت:
تکنیکهای متفاوتی برای جراحی این مش��کل
انجام میگی��رد و به طور کل��ی  ۱۵۰نوع روش
جراحی در این زمینه وجود دارد و ممکن اس��ت
عوارضی همچ��ون محدودیت حرکت انگش��ت

شس��ت به داخل ،عود بیم��اری و دردناکی را به
همراه داشته باشد که شایعترین عارضه،جراحی
مجدد آن اس��ت .وی خاطرنش��ان کرد :افراد اگر
در این زمینه مش��کل داش��تند و به ویژه پس از
مشاهده انحراف شست احس��اس دردناکی و اثر
روی سایر انگشتان وجود داشت باید هر چه سریع
تر عمل جراحی ب��رای آنها انجام گیرد و در غیر
این صورت نه تنها انگش��ت شست بلکه احتماال
عمل جراحی برای سایر انگشتان نیز وجود دارد،
همچنین به م��رور زمان در ص��ورت بیتوجهی
ممکن است ،آرتروز انگشت نیز ایجاد شود.
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تحقیقات متعدد نشان داده اند که مصرف دانه های آفتابگرادن اثری مشابه اثرات تنباکو بر روی
ذهن فرد می گذارد .همچنین این دانه ها باعث افزایش ترشح آدرنالین می شودد .ویتامین های
ب کمپلکس موجود درآنها به تغذیه سیستم عصبی کمک می کنند .البته به دلیل محتوای چربی
باال ،مصرف بیش از حد این دانه ها توصیه نمی شود.

خون زنان با سابقه بارداری بیخطر است
اهدای
ِ

که خون را از یک مرد ،یک زن با س��ابقه بارداری
یا زنی بدون تجربه بارداری دریافت کنند ارتباطی
ندارد.

شیر

بعد از نوشیدن شیر ،فرد سیگاری نسبت به سیگار بی میل می شود .همچنین زمانی که فرد به
دلیل کاهش انرژی به نیکوتین اشتیاق پیدا می کند ،پروتئین موجود در شیر می تواند انرژی مورد
نیاز این فرد را تامین کند .هر زمان که احساس کردید به سیگار نیاز دارید ،یک جرعه شیر بنوشید
و یا سراغ ماست یا پنیر بروید تا از سیگار صرف نظر کنید.

شش گزینه غذایی مفید برای ترک سیگار!
3

میوه های خشک
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فرایند خش��ک کردن و نگهداری میوهها،
ن��ه فقط کمک میکند ای��ن خوراکیهای
خوشمزه مدت زمان بیشتری سالم و قابل
خوردن بمانند ،بلکه مواد مغذی این میوهها
را ب��ه طور کامل حفظ میکند  ،همچنین
تمام میوه های خشک شده از قبیل خرما
و زردآل��و ،به دلیل بافت غنی و عطری که
دارند ،می توانند اشتیاق به سیگار کشیدن
را در افرادکاهش دهند.
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آب

4

هویج
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برای کس��انی که س��خت در تالش هستند تا س��یگار را ترک کنند  ،نوشیدن آب اهمیت زیادی
خواهد داشت  .آب باعث می شود تا افراد احساس سیری کامل کنند و تمایلی به استعمال سیگار
نداشته باشند .عالوه بر این ،افراد سیگاری اغلب از کمبود آب رنج می برند و این نوشیدنی برای آنها
ساده ترین راه برای غلبه بر عواقب سیگار مانند خشکی پوست است.

ارتباط تغییرات دوران بارداری با افسردگی در زنان
زن��ان در ط��ول ب��ارداری در
معرض انواع تغییرات جسمی
و احساس��ی قرار می گیرند و
طبق نتایج یک تحقیق جدید،
تاثی��ر منف��ی ای��ن تغییرات
می تواند منجر به افسردگی بعد
از زایمان شود.به گزارش مهر،
در این مطالعه محققان دریافتند احساس��ات
زن��ان ب��اردار در م��ورد تغییرات بدنی ش��ان
م��ی توان��د به پی��ش بینی وضعی��ت مادر و
س�لامت روان��ی اش بع��د از زایم��ان کمک
کند«.کاترین پرستون» ،سرپرست تیم تحقیق،
در این باره می گوید« :زنان درطول بارداری و
بعد از زایمان به طور مداوم در مورد ظاهرشان
تحت اس��ترس هس��تند .از اینرو الزم است نه
تنها به سالمت جسمی مادر و سالمت جنین
توجه شود ،بلکه باید به سالمت روان زنان هم

آجیل

ل ها منبع خوبی از مواد مغذی هستند
آجی 
و بس��ته به ن��وع آن ها از طع��م متفاوتی
برخوردار خواهند بود .تعداد انگشت شماری
از ان��واع آجیل مانند بادام و یا فندق ،ذهن
شما را از سیگار کشیدن منحرف خواهند
کرد .همچنین این نوع از آجیل میان وعده
ای ب��زرگ با مقادیر زی��ادی از مواد مغذی
و پروتئین ها هس��تند که مصرف آن برای
سالمتی مفید است.

اس�تعمال دخانیات به اش�کال مختلف ،ب�رای بیش از پنج قرن ،به ی�ک عادت غیر قابل
جایگزین برای بش�ر تبدیل ش�ده است .این در حالی اس�ت که امروزه به خوبی ثابت شده
که اعتیاد به دخانیات در کنار ناباروری ،منجر به اختالالت در سیستم عصبی ،ضعف بینایی
و البته س�رطان می ش�ود.به گزارش آوای سالمت ،با این حال مصرف منظم برخی از غذاها
و نوش�یدنی ها برای کسانی که قصد کنار گذاش�تن این نوع اعتیاد را دارند ،خالی از لطف
نیست:

توجه داشت».در این مطالعه،
یافت��ه ها نش��ان داد زنانی که
حس مثبت بیشتری در مورد
تغیی��رات بدن ش��ان در طول
بارداری داشتند روابط شان با
شریک زندگی شان بهتر بود ،
نمره شان در زمینه افسردگی
و اضطراب کمتر بود ،و تفسیر بهتری از عالئم
و نشانه های بدنی شان داشتند.
همچنی��ن این زن��ان وابس��تگی مثبت تری
نس��بت به نوزادش��ان نیز داش��تند.از س��وی
دیگ��ر زنانی ک��ه دارای احساس��ات منفی در
مورد ظاهرش��ان در طول ب��ارداری بودند نیاز
به حمایت احساس��ی بیشتر در طول بارداری
داش��ته و باید بعد از زایمان هم از نظر عالئم
مرب��وط به افس��ردگی بع��د از زایم��ان تحت
مراقبت باشند.

سیگار رابطه تنگاتنگی با ابتال به سرطان دارد .هویج نیز یک ماده ضد سرطان است .کاروتنوئیدهای
موجود در آن نه تنها به ترک س��یگار کمک می کنند بلکه از ش��ما دربرابر سرطان نیز محافظت
می نمایند.پس هروقت تمایل به سیگارکشیدن داشتید ،سراغ مصرف هویج بروید تا به وسیله میل
کردن آن خوردنی خوشمزه از فواید آن به طور کامل بهره مند شوید.

مبارزه با سل با استفاده از قارچ صدفی
محقق��ان دریافتند مصرف قارچهای صدفی که
در برابر نور آفتاب قرار داش��تهاند ،روش موثری
برای مبارزه با بیماری س��ل محسوب میشود.
به گزارش ایرنا  ،دسترس��ی به ویتامین  Dبرای
اشخاصی که مبتال به بیماری سل هستند امری
ضروی است ،زیرا این ویتامین ترکیباتی را ایجاد
میکند که با باکتری عامل سل مبارزه میکنند.
قرار گرفتن در معرض نور خورشید موجب تولید
طبیعی مقداری ویتامین  Dدر بدن میش��ود.
اما معموال مقادیر بیشتر این ویتامین با مصرف
مکملهای صنعتی تامین میشود .این در حالی
است که در کشورهای توسعه نیافته دسترسی
ب��ه چنی��ن مکملهایی دش��وار اس��ت .اکنون
محققان دریافتند ق��ارچ صدفی که در برابر نور
خورشید قرار داشته است ،منبع مناسبی برای
تامین ویتامین  Dمحس��وب میشود .در واقع
این نوع ق��ارچ وقتی تازه اس��ت مقادیر اندکی

ویتامین  Dدارد ،اما پس از قرار گرفتن در برابر
نور خورشید مقادیر زیادی از این ویتامین توسط
قارچ تولید میشود.در یک آزمایش کنترل شده،
 ۳۲بیمار مبتال به س��ل به م��دت  ۴ماه هر روز
صبح ع�لاوه ب��ر داروی س��ل ۱۴۶ ،میلیگرم
ویتامین  Dبه دس��ت آمده از ق��ارچ صدفی را
به صورت نان غنی ش��ده مصرف کردند .پس از
این دوره ،مش��خص شد  ۹۷درصد از داوطلبان
کمتری��ن ش��دت س��ل را در نظ��ام  ۵امتیازی
اندازهگیری ش��دت این بیماری دارند ،در مقابل
تنها  ۲۱.۵درصد از بیم��اران یک گروه کنترل
 ۳۲نفری که ویتامین  Dرا مصرف نکرده بودند،
چنین بهبودی را نشان میدادند.اکنون محققان
در حال بررسی مناسبترین روشهای خشک
ک��ردن ق��ارچ در برابر نور خورش��ید به منظور
به دس��ت آوردن بیش��ترین میزان ویتامین D
هستند.

لنزهای دائمی ،احتمال زخم قرنیه را افزایش میدهند
دبیرکل انجمن چش��م پزش��کی ای��ران گفت:
بهترین وس��یله برای اصالح عیوب چشم عینک
اس��ت و استفاده از لنزهای رنگی و دائم به هیچ
وجه توصیه نمیش��ود.جباروند ،استاد دانشگاه
علوم پزش��کی تهران ،در گفتگو با میزان ،درباره
لنزها و آسیبهای چش��می ناشی از آن ،گفت:
بهترین وس��یله برای اصالح عیوب اکتسابی چه
نزدی��ک بین و چ��ه دوربین عینک اس��ت ،اما
کس��انی هم هس��تند که محدودیت دارند و به
خاطر مس��ائل ش��غلی یا زیبایی از لنز به عنوان
جایگزین عینک اس��تفاده میکنن��د .وی افزود:
کس��ی که میخواهد از لنز اس��تفاده کند حتما
باید توسط چشم پزش��ک ویزیت شود و از نظر

بیماریهای پلک و سطح چشم ،خشکی چشم و
سایر اجزای چشم معاینه شود و سالمت آن اجزا
تایید شود ،بعد از تایید اجازه دارند که از لنزهای
مناسب به عنوان جایگزین عینک استفاده کنند.
این چشم پزش��ک درباره شرایط استفاده از لنز
توضیح داد :لنز باید طبق نظر چش��م پزش��ک
استفاده شود .از استفاده طوالنی مدت خودداری
ش��ود و به چشم اس��تراحت داده شود.وی ادامه
داد :اگر چش��م ش��خصی دچار التهاب و عفونت
اس��ت به هیچ وج��ه نباید از لنز اس��تفاده کند.
همچنین در محیطهای��ی که گرد و غبار وجود
دارد اس��تفاده از لنز ممنوع اس��ت ،چون باعث
خراش اپی تلیوم قرنیه میش��ود و آن را مستعد

مخاطرات مصرف داروهای ضداسید در نوزادی

یافته
پزش��کان در مطالعهای جدی��د دریافتند اهدای
گلبولهای قرمز خون توس��ط زنانی که س��ابقه
ب��ارداری داش��تهاند ،نمیتوان��د واکنشه��ای
کش��ندهای را در بیماران دریاف��ت کننده خون
به همراه داشته باش��د .به گزارش ایسنا ،در این
مطالعه پزشکان مش��اهده کردند در مرگ ناشی
از دریاف��ت خ��ون از زنانی که س��ابقه ب��ارداری
داشتند ،زنانی که تاکنون تجربه بارداری نداشتند
و نیز دریافت خون از مردان تفاوت چش��مگیری
وجود ندارد.محققان این مطالعه اظهار داش��تند:
یافتههای بدس��ت آمده تاکید میکند بقای عمر
بیمارانی که خون دریافت میکنند با این موضوع

تخم آفتابگردان
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نتایج یک مطالعه جدید نشان داد ،نوزادانی که در
نخستین سال تولد از داروهای ضداسید استفاده
میکنن��د در دوره کودکی بیش از س��ایرین در
معرض خطر شکستگی استخوان قرار میگیرند.
ام��روزه تجویز مهارکنندهه��ای پروتون پمپ و
مهارکنندهه��ای  H۲که برای مقابله با اس��ید
بیش از اندازه معده در بزرگساالن مورد استفاده
ق��رار میگیرد ،برای درم��ان رفتارهای طبیعی
چون پنیرک باال آوردن و کولیک (ش��کم درد)
در ن��وزادان که معموالً در مبتالیان به رفالکس
اسید به مرینیز دیده میشود ،رواج یافته است.
پژوهشگران با هدف بررسی ارتباط میان مصرف
داروهای ضد اسید و خطر شکستگی استخوان
در کودکان ،س��وابق پزشکی بیش از  ۸۰۰هزار
نوزاد را که در بازه  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۳متولد ش��ده
و به مدت حداقل دو س��ال و حداکثر  ۱۴سال
تحت درمان بودند ،مورد بررس��ی قرار دادند .از

 ۸۵۱ه��زار و  ۶۳۱نوزادی ک��ه در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفتند ۱۱ ،درصد قبل از یک
س��الگی داروی ضداس��ید مصرف کرده بودند.
از این میان ،برای  ۷۳درصد داروی مهارکننده ،H۲
برای  ۹درصد داروی مهارکننده پمپ پروتون و
برای  ۱۸درصد از نوزادان هر دو نوع دارو ،تجویز
شده بود.نتایج بررس��یها نشان داد در نوزادانی
که قبل از یک سالگی داروهای مهارکننده پمپ
پروتون یا ترکیبی از این دارو با مهارکنندههای H۲
اس��تفاده کرده بودن��د ،خطر بروز شکس��تگی
اس��تخوان در دوره کودک��ی به ترتی��ب  ۲۳و
 ۳۱درصد افزایش یافته اس��ت .ع�لاوه بر این،
هرچ��ه این داروها برای مدت طوالنیتری مورد
اس��تفاده قرار گرفت��ه و یا در س��نین پایینتر
( ۶ماه اول تولد) برای این نوزادان تجویز ش��ده
بودند ،احتمال بروز این دست از شکستگیها به
همان نسبت باال میرفت.

ایجاد عفونته��ا میکند ک��ه میتواند به زخم
قرنیه منجر ش��ود .این زخمه��ا گاهی به قدری
شدید هستند که به درمان نیز پاسخ نمیدهند و
میتوانند به پیوند قرنیه و حتی تخلیه چشم نیز
منجر ش��وند.جباروند درباره استفاده از لنزهای
رنگی نیز خاطرنش��ان کرد :من لنزهای رنگی را
به هیچ عنوان توصیه نمیکنم .هر کس��ی رنگ
چش��م خودش را دارد؛ مگر اینکه کسی به علت
ضربهها دچار آس��یبهای عنبیه شود که در آن
صورت مجبوریم لنزه��ای رنگی نیز برای آنها
تجویز کنیم .استفاده از لنزهای رنگی نیز شرایط
خ��اص خودش را دارد و باید از انواع مرغوب آن
استفاده کرد.وی تصریح کرد :استفاده از لنزهای

دائم را نیز به هیچ وجه به افراد توصیه نمیکنیم.
فقط یک ن��وع لنزهایی وج��ود دارند که حالت
پانس��مانی دارند و مش��خصات خاص خودشان
را ه��م دارند .در بعضی موارد ب��رای افرادی که
دچار بیماری س��طح چش��م هستند میشود به
صورت ماهانه با پوشش آنتی بیوتیک و زیر نظر
چش��م پزشک به اس��تفاده از آن ادامه داد.او در
پایان درباره استفاده از لنز توسط کسانی هم که
عمل لیزیک و الیزیک انججام دادند ،بیان کرد:
کسانی که عمل لیزیک و الیزیک انجام میدهند
نی��ز میتوانند از لنز اس��تفاده کنند ،اما حداقل
باید س��ه ماه زمان بگذرد و پروسهی بهبودشان
کامل شود.

نقش جراحی کاهش وزن بر احتمال کاهش ابتال به آلزایمر
پژوه��ش جدی��دی نش��ان
م��ی دهد که جراح��ی کاهش
وزن می تواند با تغییر فعالیت
در بخش��ی از مغ��ز از احتمال
ابتال فرد ب��ه آلزایمر بکاهد.به
گزارش مه��ر ،مطالعات قبلی
نشان داده اس��ت که احتمال
ابت�لا اف��راد دارای اضاف��ه وزن ب��ه آلزایمر تا
 ۳۵درصد بیش از افراد با وزن معمولی است .حال
در مطالعه ای جدید ،رابطه بین جراحی کاهش
وزن و احتمال ابتال به آلزایمر مورد بررسی قرار
گرفت.در این مطالعه ،برخی از قسمت های مغز
تعدادی از زنان پیش و پس از جراحی کاهش
وزن مورد بررس��ی قرار گرفت .در آزمایش��ات
پیش از جراحی مشخص شد که سوخت و ساز
قند در قس��مت هایی از مغز این زنان ،بیشتر
از زنان سالم و بدون اضافه وزن است .در واقع

چاق��ی به افزای��ش فعالیت در
بخش هایی از مغز که موجب
گس��ترش آلزایم��ر می ش��ود
می انجام��د .این بخش از مغز
«ش��کنج کمربن��دی خلفی»
ن��ام دارد .از آنج��ا که جراحی
کاه��ش وزن موج��ب کاهش
فعالیت در این ناحیه می ش��ود ،پژوهش��گران
به این نتیجه رس��یدند که ش��اید این جراحی
ب��ه کاه��ش خط��ر آلزایم��ر و فراموش��ی نیز
بیانجامد.در حال حاضر ،ش��کل های مختلفی
از جراح��ی کاه��ش وزن در دنی��ا وجود دارد.
هدف از ای��ن جراحی ها ،کاهش میزان غذای
مصرفی توس��ط فرد اس��ت .این کار با کاهش
حجم معده و یا ب��ا کاهش جذب مواد غذایی
از طریق برداشتن بخشی از روده کوچک صورت
می پذیرد.

