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زندگی

یائسگی زودرس را با تعادل وزن پیشگیری کنید

رئیس مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی باروری دانش�گاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گف�ت :اضافه وزن و نیز کمب�ود وزن ،هر دو از عوامل ایجادکننده اختالل یائس�گی
زودرس محسوب میش�وند.به گزارش ایرنا ،دکتر فهیمه رمضانی تهرانی یادآور شد
ک�ه مصرف قرصهای ضدب�ارداری در دورهای بیش از  ۶ماهه و تحت تجویز و نظارت
متخصصین امر میتواند کمک موثری به پیش�گیری از این امر که به ش�دت کیفیت
زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد ،داشته باشد.

راهکار

خوراکیهایی که نباید با معده خالی بخوریم

از اس��ید کربنات اس��ت.
صبحان��ه وع��ده غذای��ی
مصرف گوجه فرنگی به دلیل دارا زمانی که این نوش��یدنی
مهمی اس��ت ک��ه اگر از
مواد غذایی مفید و مغذی ب��ودن ویتامینها وآنتی اکس��یدانها با اس��ید موجود در معده
مصرف ش��ود میتواند به ب��رای س�لامتی مفید اس��ت .هرچند ترکی��ب ش��ود میتواند
فرد کمک کند تا طی روز مص��رف ای��ن خوراکی هن��گام خالی ب��ا مش��کالت بس��یاری
پرانرژی باش��د.به گزارش ب��ودن مع��ده میتواند آس��یب زننده از جمله درد معده همراه
ایس��نا ،در وع��ده غذایی باش��د .در واق��ع ب��ه دلی��ل خاصیت شود.
صبحانه فرد پس از چند اس��یدی بودن گوجه فرنگی ،مصرف =ساالد :ساالد به هضم
س��اعت خالی بودن معده آن با معده خالی توصیه نمیشود
م��واد غذای��ی و کاهش
وزن کم��ک میکن��د.
اق��دام ب��ه مص��رف مواد
غذایی میکند هرچند بسیاری از افراد به دلیل فیبر موجود در ترکیبه��ای این خوراکی برای
مش��غله داش��تن این وعده را حذف کرده یا در س�لامتی مفید اس��ت هرچند مصرف ساالد با
ص��ورت صبحانه خوردن ،رژیم غذایی صحیح را معده خالی میتواند به نفخ و سوزش معده منجر
رعایت نمیکنند.مص��رف برخی مواد غذایی در شود.
حالی که معده خالی باشد میتواند با عوارض و =ش�یرینی :اگر هنگام صبح یا با معده خالی
مشکالتی برای سالمت همراه باشد و به همین خوراکی یا نوش��یدنی ش��یرین مصرف کنید در
دلی��ل مصرف آنها به هن��گام خالی بودن معده نتیجه خود را در معرض خطر ابتال به دیابت قرار
توصیه نمیش��ود .در این مطلب به برخی از این میدهید .بنابراین مهم اس��ت ک��ه ابتدا با معده
خالی آب بنوشید و سپس اقدام به خوردن کنید.
خوراکیها اشاره شده است:
=هندوان�ه :مص��رف هندوانه با مع��ده خالی =مرکبات :مرکبات منبع خوبی از ویتامین C
میتواند موجب اسیدی شدن معده شده و هضم هستند .هرچند مصرف این میوهها با معده خالی
غذا را سختکند .مصرف این میوه هنگام عصر به دلیل اس��یدی بودن موجب س��وزش معده و
مشکالت گوارشی میشود.
و غروب توصیه میشود.
=قهوه :مصرف قهوه با معده خالی مضر است= .دارو :پزش��کان همواره توصیه میکنند پس
کافئین موجود در قهوه برای معده مفید نیست .از خوردن غذای جامد ،فرد به مصرف دارو اقدام
اگ��ر عادت دارید صبح قهوه بنوش��ید ابتدا یک کند زیرا با مصرف دارو هنگام خالی بودن معده،
لیوان آب نوشیده و سپس به مصرف قهوه اقدام س��طح داخلی معده تحت تأثیر ق��رار گرفته و
داروها در واکنش با اس��ید معده ،تعادل بدن را
کنید.
=چ�ای :چای نیز همچون قه��وه نباید هنگام به هم میزنند.
خالی ب��ودن معده مصرف ش��ود .مصرف چای =نوشیدنیهای گازدار :به طور کلی مصرف
در این شرایط احتمال نفخ و یبوست را افزایش نوش��یدنیهای گازدار برای سالمتی مضر است.
هرچند به افراد توصیه میشود در صورت تمایل
میدهد.
=م�وز :این میوه حاوی مواد مغذی بس��یاری به مصرف ای��ن نوع نوش��یدنیها از مصرف آن
اس��ت و سرش��ار از منیزیم و پتاس��یم است اما هنگام خالی بودن معده خودداری کنند.
مصرف آن با معده خالی توصیه نمیش��ود زیرا =غذاهای تن�د :اکثر اف��راد از مصرف غذای
ای��ن مواد مغذی موج��ود در موز میتواند باعث تند لذت میبرند اما مصرف چنین خوراکیهایی
هنگام خالی بودن معده هرگز توصیه نمیشود.
سنگینی و ناراحتی در معده و استفراغ شود.
=گوج�ه فرنگ�ی :مصرف گوج��ه فرنگی به به طور طبیعی برخی از اس��یدها در بدن وجود
دلی��ل دارا بودن ویتامینها وآنتی اکس��یدانها دارن��د که واکنش ش��یمیایی بین این اس��ید و
برای سالمتی مفید اس��ت .هرچند مصرف این ادویهجات تاثیر مطلوبی بر روده ندارد.
خوراکی هن��گام خالی ب��ودن مع��ده میتواند =کش�ک :مصرف کش��ک هنگام صبح هرگز
آس��یب زننده باش��د .در واقع به دلیل خاصیت توصیه نمیش��ود .مصرف ای��ن خوراکی هنگام
اس��یدی بودن گوجه فرنگی ،مصرف آن با معده صبح و با خالی بودن معده آس��یب جدی برجا
میگذارد و در کنار اس��یدی کردن موجب زخم
خالی توصیه نمیشود.
=آب گازدار :آب گازدار ح��اوی مقادیر زیادی معده میشود.

توصیه

غ که از سم هم مضرتر هستند
شش نوع تخم مر 

تخ��م مرغ نه تنه��ا ارزش غذای��ی فراوانی دارد؛
بلکه ج��زو مواد غذای��ی ارزان اس��ت .به عالوه
صرف نظ��ر از روشهای تهی��ه آن ،غذایی لذیذ
محسوب میش��ود .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،تخم مرغهای فراوان��ی وجود دارند که از
س��م هم بدتر به حس��اب میآیند .در ادامه این
گزارش به ش��ش نوع تخم مرغ ک��ه نباید آن را
مصرف کنید ،خواهیم پرداخت:
 -۱تخم مرغ خام
تخم مرغه��ای خام حاوی «آویدی��ن» و «آنتی
تریپس��ین» هستند که بر گوارش ما و نیز جذب
س��فیده تخم مرغ توس��ط بدن تأثیر میگذارند.
عالوه بر این ،تخم مرغهای خام میتوانند حامل
باکتریهایی باشند که سبب اسهال میشود .این
نوع باکتریها تنها در دمای باال کشته میشوند؛
بنابرای��ن توصیه میش��ود که قب��ل از خوردن
تخم مرغ ،حتما آن را بپزید.
 -۲تخم مرغ با زرده و سفیده مخلوط شده
این حال��ت زمانی رخ میدهد که پوس��ته زرده
در حی��ن حم��ل و نق��ل و یا آس��یب مکانیکی
شکس��ته ش��ود .همچنین اگر تخم مرغ بیش از
حد طوالنی نگهداری شود ،باکتریها و یا کپک
از طریق منافذ پوس��ته داخل تخم مرغ ش��ده و
ب��ا از بین بردن س��اختار پروتئینی آن ،س��بب
مخلوط ش��دن آن با زرده میش��وند.اگر این نوع
تخم مرغ بو یا ظاهر خاصی ندارد ،میتوانید آن را
پس از عملیات حرارتی ،به عنوان مثال جوشیدن
مصرف کنی��د .با این حال اگر س��فیده آن کدر
بود ،این بدان معنی اس��ت که باکتری در داخل
آن رش��د کرده و خوردن این چنین تخم مرغی
به طور کامل ممنوع است؛ به خصوص اگر بوی
بدی داشته باشد.

-۳تخم مرغ با زرده خشک
اس��تحکام پوس��ته زرده هن��گام نگ��ه داش��تن
تخ��م مرغ در طوالنی مدت ضعیف میش��ود و
در نتیجه زرده خش��ک میشود .اگر زرده در این
حالت رنگ طبیعی داشته باشد ،میتوان آن تخم
مرغ را خورد؛ اما اگر زرده کمی سیاه شده باشد،
باید آن تخم مرغ دور انداخته شود.
 -۴تخم مرغ شکسته شده
ممکن است عواملی مانند جابجایی یا بسته بندی
سبب ایجاد ترکهایی در پوسته تخم مرغ شود.
در ای��ن حالت تخم مرغ در معرض باکتریهایی
اس��ت که بر م��دت قاب��ل نگه��داری آن تأثیر
میگذارند.
 -۵تخم مرغ کپک زده
ب��ه هنگام نگهداری تخم مرغ در محیط مرطوب
یا خیس پوس��ته تخم مرغ آسیب میبیند و این
مسأله میتواند باعث نفوذ و تکثیر باکتری در تخم
مرغ ش��ود .در ظاهر ،این مسأله با وجود لکههای
سیاه و یا کپک در تخم مرغ آشکار میشود و این
نوع تخم مرغ به هیچ وجه نباید خورده شود.این
نوع تخم مرغها را هیچگاه نخورید
 -۶تخم مرغهای نطفه دار
به هنگام جوجه کشی به سبب تأثیر دما ،رطوبت
و  ...میتوان رش��د جنینی جوجهه��ا را متوقف
کرد.تخم مرغهای نطف��ه دار نه تنها دارای مواد
مغذی نیس��تند (زیرا مواد مغذی آن برای رشد
جنین مرغ اس��تفاده ش��ده) بلکه میتوانند ناقل
باکتریه��ای مختلفی مانند «اشریش��یا کلی»،
«استافیلوکوک»« ،حصبه»« ،باکتری پروتئوس»
باش��ند و مصرف آنها ممکن اس��ت در نهایت به
مس��مومیت ختم ش��ود؛ بنابراین خ��وردن این
تخم مرغها را متوقف کنید.

یافته

فعالیت اجتماعی باعث تقویت مغز سالمندان میشود

نتایج ی��ک مطالعه جدید نش��ان
میدهد؛ س��المندانی که از لحاظ
اجتماعی فعالیت بیش��تری دارند،
در مناطق��ی از مغ��ز ک��ه زب��ان،
توج��ه ،تمرک��ز ،تصمیمگی��ری
و پ��ردازش اطالع��ات را کنت��رل
میکند ،مقادیر زیادی ماده خاکس��تری داشتند.
به گزارش ایرنا،محقق��ان گفتند که میزان باالتر
م��اده خاکس��تری مغز  -یا س��لولهایی که الیه
خارجی مغز را تشکیل میدهند  -شاخص بهبود
عملکرد شناختی است.دکتر «سینسیا فلیکس»
از نویس��ندگان این مطالعه گفت :من به بیماران
خود توصیه میکنم دس��ت کم یک بار در هفته

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

در فعالیتهای اجتماعی مختلفی
که به آنها هویت اجتماعی میدهد،
شرکتکنندتاسلولهایمغزیشان
سالم بماند.وی افزود :همان طور که
فرد برای یک رژیم غذایی سالم یا
فعالیت بدنی برنامه ریزی میکند،
باید ب��رای برخ��ورداری از فعالیتهای اجتماعی
متعادل و س��اختاری حتی در جریان همهگیری
کووید ۱۹-نیز برنامه ریزی کند .محققان گفتند:
افزایش فعالیتهای جس��می و اجتماعی با خطر
کمتر ابتال به کاهش عملکرد ش��ناختی در افراد
مسن همراه است ،اما تأثیرات دقیق این مداخله
بر مغز هنوز شناخته نشده است.

طبق نتایج یک مطالعه جدید ،دهان شویهها و نخ دندان
توانایی غیرفعال کردن کروناویروس را در انسان دارند.
به گزارش مهر ،نتایج مطالعات نشان میدهد که برخی
از این محصوالت در کاهش می��زان ویروس در دهان
بعد از ابتالء به عفونت مفید هستند و میتوانند به کاهش گسترش
کروناویروس کمک کنند.محققان در بررس��یهای خود دریافتند
چندین نمونه از شستشودهندههای بینی و دهان توانایی زیادی در
خنثیسازی ویروس کرونا دارند ،که نشان میدهد این محصوالت

دهانشویهونخدندانموجبغیرفعالشدنکروناویروسمیشود

ممکن اس��ت پتانسیل کاهش انتشار میزان ویروس
توس��ط افراد آلوده به کروناویروس را داشته باشند.
حفرههای بینی و دهان از نقاط اصلی ورود و انتقال
ویروس کرونا به انس��ان هس��تند.محققان دریافتند
محلول شامپوی کودک یک درصد که اغلب توسط پزشکان سر و
گردن برای شستشوی سینوسها تجویز میشود ،بعد از دو دقیقه
تماس بیش از  ۹۹.۹درصد ویروس کرونا انسانی را غیرفعال کرد.
چندین محصول دهان شویه و غرغره دهان نیز در غیرفعالسازی

ای��ن ویروس عفونی مؤثر بودند .در بس��یاری از افراد پس از فقط
 ۳۰ثانی��ه از زمان تماس بی��ش از  ۹۹.۹درصد ویروس غیرفعال
ش��د و در برخی دیگر نیز پس از  ۳۰ثانیه  ۹۹.۹۹درصد ویروس
غیرفعال شد.به گفته محققان ،نتایج حاصل از دهان شویهها حاکی
از تأثیرگذاری آنها در کاهش انتش��ار کروناویروس است.محققان
معتقدند اس��تفاده از دهان شویهها قبل از بیرون رفتن از منزل و
بعد از بازگشت به منزل میتواند احتمال گسترش کروناویروس را
تا  ۵۰درصد کاهش دهد.

آفتاب یزد در گفتگو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد

هر آنچه باید درباره نزدیک بینی چشم بدانیم

آفتاب یزد -گروه زندگی :نزدیک بینی یکی از مش��کالت چشم
اس��ت که نمیتوان آن را انکار کرد" .میوپیا" اصطالح پزشکی برای
نزدیک بینی اس��ت که در اثر عیوب انکس��اری چشم که بسیاری از
مردم میتوانند با آن به دنیا بیایند یا با باال رفتن سن دچار آن شوند،
ایجاد میشود .این مشکل از شایعترین عیوب انکساری چشم است
ودر سالهای اخیر بیش��تر متداول شده است .نزدیک بینی اصالح
نش��ده میتواند کیفیت زندگی ش��ما را تحت تاثیر قرار دهد؛ شما
ممکن اس��ت قادر به انجام کاری آن گونه که دوست دارید ،نباشید
و دید محدود ش��ما ممکن است ش��ما را از لذت بردن فعالیتهای
روزم��ره تان محدود کند.با توجه ب��ه اهمیت موضوع ،آفتاب یزد در
اینباره با دکتر بهرام آزادی ،جراح و متخصص چش��م گفتگو کرده
است.
وی در اینباره میگوید :یکی از عیوب انکس��اری چشم نزدیک بینی
است که در این حالت چشم بیمار نوشتهها و عالمتها را در فاصله
نزدیک تش��خیص میدهد ولی در فاصل��ه دور نمیتواند مانند افراد
سالم ،آنها را تشخیص دهد.
دکتر آزادی خاطرنش��ان کرد طبق تحقیقات انجام ش��ده توس��ط
محققان ،نژاد آس��یاییها و زنان بیش��تر دچار بیماری نزدیکبینی
میش��وند و تقریب��ا ی��ک س��وم اف��راد جه��ان دچ��ار درجاتی از
نزدیک بینی هستند.
این جراح و متخصص چشم عنوان کرد :نزدیک بینی اغلب به دلیل
زیاد بودن تحدب قرنیه چشم و بزرگتر بودن میزان طول کره چشم
نسبت به حالت عادی است که نقطه کانونی عدسی روی شبکیه قرار
نمیگیرد و در جلوی آن تشکیل میشود.
وی اب��راز کرد :افراد نزدیک بین در صورتی میتوانند تصویر جس��م
را واضحببینند که جس��م به چشم فرد نزدیک باشد .آنها باید برای
بهتر شدن دید از عدسی واگرا (مقعر) در عینک خود استفاده کنند.
دکتر آزادی مطرح کرد :اغلب بیماری نزدیک بینی چشم ،ارثی است
ولی به عوامل دیگری بجز ژن نیز بستگی دارد .این بیماری معموال
در دوران کودکی ظاهر میش��ود و پس از ابتال رش��د بدن و چشم
منجر به افزایش طول چشم میشود و شدت بیماری افزایش یافته
و شماره عینک باالتر میرود.
ای��ن ج��راح و متخصص چش��م اظهار ک��رد :اصالح دی��د در افراد
نزدیک بین با عدس��ی مقعر یا واگرا اس��ت .عینک افراد نزدیکبین
شماره منفی دارد و هرچه چشم ضعیفتر باشد شماره باالتر خواهد

افراد نزدیک بین در صورتی میتوانند تصویر جس��م را
واضحببینند که جسم به چشم فرد نزدیک باشد .آنها باید
برای بهتر شدن دید از عدسی واگرا (مقعر) در عینک خود
استفاده کنند
اگ��ر در دیدن واضح چیزهایی که بس��یار دور هس��تند
(تاری با فاصله) به اندازه کافی دچار مشکل میشوید که
نتوانید یک وظیفه را همانطور که میخواهید انجام دهید ،یا
اگر کیفیت بینایی شما از لذت شما در انجام فعالیتها کم
میکند به چشم پزشک مراجعه کنید .وی میتواند درجه
نزدیک بینی شما را تعیین کند و شما را درباره گزینههای
خود برای تصحیح دید راهنمایی کند
بود و در برخی اوقات نیز از لنز تماس��ی نیز برای بهبود افراد مبتال
استفاده میشود و درمان توسط جراحی نیز ممکن است.
دکتر آزادی عنوان کرد :بهترین روش اصالح عیوب انکساری چشم
مانند نزدیک بینی ،تجویز عینک مناس��ب است .هر چند روشهای
دیگری از قبیل تجویز لنزهای تماس��ی و جراحی توس��ط لیزر هم
وجود دارد اما در نهایت برای انتخاب روش مناس��ب مش��ورت باید
توسط یک اپتومتریست ( چشم پزشک ) صورت گیرد.
وی نش��انه نزدی��ک بین��ی در اف��راد را اینگونه توضیح داد :نش��انه
نزدیک بینی ش��امل این است که اجسام دور ،تار به نظر میرسند،
کودکان ممکن است مشکل خواندن تخته سیاه را داشته باشند اما
به راحتی میتوانند کتاب بخوانند ،خس��تگی چشم ،سر درد و بدتر

ارتباط مشکالت سالمت دوران نوزادی با اوتیسم

کودکان��ی ک��ه پ��س از
بار در کودکی ویزیت شده
گذران س��ال ه��ای اولیه محققان دریافتند که استفاده کودک بودن��د را تجزیهوتحلیل
زندگی ،مبتالبه اوتیس��م از مراقبتهای بهداش��تی در سال اول ،کردند.ای��ن بیم��اران در
ی��ا اخت�لال کمتوجهی -از س��وابق پزش��کی الکترونیکی قابل آینده ب��ا بیماری اختالل
بیشفعال��ی( )ADHDجم��عآوری اس��ت و بهعنوان نقش��ه طیف اوتیس��م و اختالل
میش��وند ،نس��بت ب��ه راه��ی برای ارائه بهموقع تش��خیص و بیشفعال��ی ی��ا ه��ردو
کودکان س��الم ،در سال درمان خواه��د بود و میتواند نتایج را بیم��اری یا ع��دم ابتال به
اول زندگی خود بیش��تر بهبود بخشد و هزینههای مراقبتهای آنه��ا تش��خیص داده
به پزش��ک و بیمارستان بهداشتی را کاهش دهد
ش��دند .محققان س��پس
مراجعه میکنند و اینیک
سوابق س��ال اول را برای
روش جدید بالق��وه برای شناس��ایی زودهنگام پذی��رش در بیمارس��تان ،ویزیته��ای بخ��ش
ش��رایط ابتال ب��ه موارد ذکر ش��ده را پیشبینی اورژان��س و ویزیتهای س��رپایی تجزیهوتحلیل
میکند.به گزارش ایس��نا ،محققان دریافتند که کردند.کودکانی که بعدها مشخص شد ،مبتالبه
اس��تفاده ک��ودک از مراقبتهای بهداش��تی در یکی یا هر دو این بیماریها هستند ،در مقایسه
س��ال اول ،از سوابق پزش��کی الکترونیکی قابل با کودکان بدون اختالل ،بیش��تر در بیمارستان
جمعآوری اس��ت و بهعنوان نقش��ه راهی برای بستریشده بودند.محققان اظهار کردند :کودکانی
ارائه بهموقع تش��خیص و درم��ان خواهد بود و که مبتالبه اختالل طیف اوتیسم شدند ،مواردی
میتوان��د نتای��ج را بهبود بخش��د و هزینههای مانن��د لولهگذاری و تهویه مکانیکی ،ویزیتهای
مراقبتهای بهداش��تی را کاه��ش دهد .عالئم مراقبته��ای س��رپایی ب��رای خدمات��ی مانند
اخت�لال بیشفعال��ی در  ۶۰درص��د از کودکان فیزیوتراپی و ویزیتهای چش��می بیش��تر بوده
مبتالبه اختالل طیف اوتیس��م وجود دارد.متیو است و کودکانی که مبتالبه اختالل بیشفعالی
انگله��ارد ،محقق اصلی این بررس��ی اظهار کرد :شدند ،مواردی مانند انتقال خون ،پذیرش بیشتر
نتایج این تحقیق ش��واهدی را نش��ان میدهد در بیمارس��تان و ویزیت در بخ��ش اورژانس را
که ک��ودکان مبتالبه اوتیس��م و بیشفعالی ،از گزارش کردند.داوس��ون گفت :بررس��یها نشان
ابتدا در مسیری متفاوت قرار دارند .ما میدانیم میدهد که درمان این اختالالت ،زمانی بهترین
که کودکان با این تش��خیصها ،تعامل بیشتری نتیج��ه را دارد که در اوای��ل زندگی کودک آغاز
با سیس��ت م مراقبتهای بهداشتی دارند و بعد از شود .درک این نکته مهم است که عالئم موجود
تش��خیص ،این الگوهای متمایز از اوایل زندگی در پرونده الکترونیکی س�لامت کودک ،میتواند
این ک��ودکان آغاز میش��ود و میتواند فرصتی به درمانهای زودهنگام و هدفمندتر منجر شود.
برای مداخله زودهن��گام را فراهم کند.جرالدین ما امیدواری��م که این الگوهای س��ودمند اولیه،
داوسون ،محقق این بررسی افزود :همه میدانیم درنهای��ت بتواند با منابع دیگر ب��رای ایجاد ابزار
ک��ه ک��ودکان مبتالبه اختالل طیف اوتیس��م و نظارت خودکار ب��ه والدین و متخصصان اطفال
اختالل بیشفعالی ،اغلب دیرتر تش��خیص داده کمک کند تا تش��خیص دهند ک��ه کدامیک از
میش��وند و مزایای اثباتش��د ه مداخالت اولیه ک��ودکان از ارزیاب��ی و درمان زودهنگام س��ود
در بهب��ود را از دس��ت میدهند.به دلیل قابلیت بیش��تری خواهند برد.محققان بیان کردند :باید
انعطافپذیری ذات��ی مغز(انعطافپذیری عصبی تجزیهوتحلیلهای بیشتری انجام شود تا دریابند
آن) تش��خیص و مداخله زودهنگام برای بهبود که کدام م��وارد خاص س�لامتی ،باعث ویزیت
نتای��ج در اخت�لال طیف اوتیس��م بهویژه ازنظر بیش��تر این کودکان برای پزش��ک و بیمارستان
مهارتهای زبانی و اجتماعی بس��یار مهم است .میش��ود.انگلهارد گفت :میخواهیم این تمایزها
انگلهارد و همکاران وی اطالعات جمعآوریشده را ب��ا جزئیات بیش��تری درک کنی��م و آنها را
 ۱۰ساله س��وابق الکترونیکی سالمت نزدیک به در اس��رع وقت شناسایی کنیم تا مطمئن شویم
 ۳۰هزار بیمار که قبل از یکسالگی ،حداقل دو کودکان به منابع موردنیاز دسترسی دارند.

شدن عالئم در طول زمان است.
این جراح و متخصص چشم ،علل و عوامل خطرسازنزدیک بینی در
افراد را اینگونه بیان کرد :در مورد علت نزدیک بینی عدهای مسائل
وراثت��ی را دخیل میدانند در حالی که ع��دهای دیگر معتقدند که
نزدی��ک بینی در اثر انجام کارهای ظریف ک��ه نیاز به دقت بینایی
زی��ادی دارد به وجود میآید .ک��ه البته محققان در اینباره به نتایج
کافی دست نیافتند.
وی با بیان این نکته که با وجودی که نزدیک بینی چشم به آسانی
درمان میش��ود اما نمیتوان از آن پیش��گیری یا از شدید شدن آن
جلوگی��ری کرد ،ادامه داد :نزدی��ک بینی معموالً به مرور زمان بدتر
میش��ود و گاهی اوقات بسیار سریع هم پیشرفت میکند.این رشد
در اکثر اوقات تا اوایل دهه  20زندگی ادامه خواهد داشت و در اغلب
مواقع پس از این سن ،نزدیک بینی دیگر پیشرفت نخواهد کرد.
دکت��ر آزادی عنوان کرد :بر اس��اس عوامل دیگ��ری مانند وضعیت
کلی س�لامتی چشم ،پزش��ک بهتر قادر به تشخیص خطر ابتال به
این مش��کل خواهد بود .مشکالت چش��می که ممکن است مرتبط
با نزدیک بینی باش��ند عبارتند ازجداش��دگی ش��بکیه،مگسپران
چشم،آب سیاه وکاهش بهترین حالت دید چشم.
این جراح و متخصص چشم اظهار داشت :هدف از درمان نزدیک بینی
چش��م ،بهبود دید با کمک تمرکز نور روی ش��بکیه چشم از طریق
لنزهای اصالحی یا جراحی انکس��اری است .مدیریت نزدیک بینی
نیز ش��امل نظارت منظم بر مش��کالت ناش��ی از این شرایط مانند
کوری تدریجی ،آب مروارید و آسیب به مناطق شبکیه مرکزی است.
وی توصیه کرد :اگر در دیدن واضح چیزهایی که بسیار دور هستند
(تاری با فاصله) به اندازه کافی دچار مشکل میشوید که نتوانید یک
وظیفه را همانطور که میخواهید انجام دهید ،یا اگر کیفیت بینایی
ش��ما از لذت ش��ما در انجام فعالیتها کم میکند به چشم پزشک
مراجعه کنید .وی میتواند درجه نزدیک بینی ش��ما را تعیین کند
و شما را درباره گزینههای خود برای تصحیح دید راهنمایی کند.
دکت��ر آزادی در پایان گفت  :در صورت مش��اهده مواردی مانند
ظهور ناگهانی ذرات ش��ناور ،ذرات ریز و درشتی که در میدان دید
ش��ما حرک��ت می کنند ،زدن ف�لاش نور در یک یا هر دو چش��م،
وجود سایه شبیه پرده در باالی میدان دید که عالئم هشدار دهنده
جداش��دگی شبکیه اس��ت باید سریعا به پزش��ک متخصص چشم
مراجعه کرد.

کشف یک جفت غدد بزاقی ناشناخته در سر

گروه��ی از محقق��ان با
نظر میکروسکوپی بسیار
شناس��ایی ی��ک جفت
کوچک هستند .بنابراین
غدد بزاقی در سر انسان
وقت��ی این غ��دد را پیدا
که تاکنون "ناش��ناخته"
کردی��م بس��یار هیجان
بودن��د ،کش��ف بزرگی
زده ش��دیم.محققان
انجام دادند.ب��ه گزارش
تحقیق��ات
س��پس
ایس��نا ،این غ��دد بزاقی
بزرگت��ر و منظمتری را
در بخش پش��تی گلو و
آغ��از کردند ،آنه��ا ابتدا
بین��ی ق��رار دارد و این
ای��ن کش��ف به م��ا توضی��ح داد که  ۱۰۰اس��کن" PSMA
کش��ف ممک��ن اس��ت چرا برخی از اف��راد پس از پرتودرمانی  "PET / CTرا ب��رای
در جلوگی��ری از ب��روز سیس��تم غدد بزاقی آنها آس��یب قابل تأیی��د وجود ای��ن غدد
ع��وارض جانبی آس��یب توجهی میبیند که اکنون با بررسی این ناش��ناخته مورد بررسی
زا ناش��ی از رادیوتراپ��ی موضوع میتوان آسیب را کاهش داد
ق��رار دادن��د .دو کالبد
در بیم��اران مبت�لا ب��ه
ش��کافی هدفمن��د نیز
سرطان سر و گردن کمک شایانی کند .سرطان انجام ش��د و این کالبد شکافی حضور غدهها را
سر و گردن ش��امل انواع مختلفی از سرطانها تأیید کرد .مرحله آخ��ر مطالعه ،درک عملکرد
میشود که قس��متهای مش��خصی از این دو این غدههای ناش��ناخته بود .ش��واهد نشان داد
ناحیه بدن انس��ان را تحت تاثیر قرار میدهند .که آنه��ا غدد بزاقی هس��تند ،بنابراین محققان
اگرچه ظهور س��رطان در این بخشها اغلب از سوابق پزشکی  ۷۲۳بیمار مبتال به سرطان سر
کنترل فرد تحت تاثیر قرار گرفته خارج هستند ،و گردن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.وگل
اما برخی رفتارها میتوانند نقش چش��مگیری افزود :پرتودرمانی میتواند به غدد بزاقی آسیب
در ابتال به س��رطان س��ر و گردن داشته باشند .برساند و این ممکن است سبب ایجاد مشکالتی
این کش��ف حاصل تحقیق دانشمندان در مورد برای افراد ش��ود .بیماران ممکن اس��ت در غذا
روش نس��بتاً جدیدی از تصویربرداری پزشکی خوردن ،بلعیدن یا گفتار مش��کل پیدا کنند که
به نام "اسکن "PSMA PET / CTاست .این این موضوع بس��یار ناخوشایند است.دانشمندان
اس��کن در ابتدا برای تصویرب��رداری از بیماران با دانس��تن اینکه پرتودرمان��ی میتواند به این
مبتال به س��رطان پروستات ساخته شده بود ،با غدد آسیب برساند ،بیمارانی که بیشترین حجم
این حال لیگاندهای دارای برچسب رادیویی که ع��وارض جانبی مذکور حاصل از پرتودرمانی در
برای روشن کردن سلولهای سرطان پروستات آنها زیاد بود را مورد بررسی قرار دادند .این یافته
طراحی ش��دهاند به طور موثری غدههای بزاقی تأیید کرد که اینه��ا واقعاً یک جفت غده بزاقی
را نیز نش��ان میدهند".ماتیس والس��تار" جراح هس��تند که قب ً
ال ناشناخته بودند .محققان غدد
دهان و دندان و "وتر وگل"س��رطان شناس طی جدید را "غ��دد توباریال" نامگذاری کردند.یکی
این مطالعه هنگام بررسی اسکنهای"  PSMAاز نتایج مهم این کش��ف امید به کاهش عوارض
 ،"PET / CTمتوج��ه ی��ک بخشهایی خاص جانبی منفی ناشی از رادیوتراپی سرطان گردن و
و منحصر به فرد در س��ر انسان شدند .اسکنها سر است .وگل گفت این کشف به ما توضیح داد
نشان داد که اینها غدد بزاقی هستند اما محققان که چرا برخی از افراد پس از پرتودرمانی سیستم
میدانستند که هیچ غده بزاقی شناخته شدهای غدد بزاقی آنها آسیب قابل توجهی میبیند که
در آن نواحی خاص سر وجود ندارد.وگل گفت :اکنون با بررس��ی این موضوع میتوان آسیب را
انسانها س��ه مجموعه غدد بزاقی بزرگ دارند ،کاه��ش داد .اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم،
ام��ا این غدد در آنجا ق��رار ندارند .تا آنجا که ما بیماران ممکن اس��ت عوارض جانبی کمتری را
میدانس��تیم ،فقط غ��دد بزاقی ی��ا مخاطی در تجربه کنند که این موضوع سبب ارتقای کیفیت
پش��ت گلو و بین��ی وجود دارند ک��ه آنها نیز از کلی زندگی آنها میشود.

بطریهای شیر نوزادان میتوانند ذرههای میکروپالستیک را منتشر کنند

پژوه��ش جدیدی نش��ان میده��د بطریهای
پالس��تیکی که ب��رای ش��یر خوردن ن��وزادان
ب��ه کار میروند ،میتوانند به صورت میانگین،
چهار میلیون ذره میکروپالستیک را در هر لیتر
منتشر کنند اما هنوز مشخص نیست که بلعیدن
این میکروپالستیکها برای سالمتی نوزاد مضر
اس��ت یا خیر .به گزارش ایسنا،پژوهشگران در
بررسی جدید خود ،میزان میکروپالستیکهایی
را ک��ه در بطریه��ای ش��یر ن��وزادان ک��ه از
جنس پلیپروپیلن هس��تند ،منتشر میشوند،
اندازهگی��ری کردند.پژوهش��گران ،بطریه��ا را
پاکسازی کردند و پس از خشک شدن ،در آنها

آب تمی��ز ریختند .س��پس،
بطریه��ا را در دس��تگاه
گذاشتند تا تکان داده شوند.
آنه��ا پ��س از ای��ن مراحل،
آب را زی��ر میکروس��کوپ
بررس��ی کردن��د و دریافتند
ک��ه بطریه��ا ب��ه ص��ورت
میانگی��ن ،چه��ار میلی��ون
ذره میکروپالس��تیک را در هر لیتر آب منتشر
میکنند".ج��ان بالن��د" ،سرپرس��ت این پروژه
گفت :ما از مشاهده این مقدار میکروپالستیک،
ش��گفتزده ش��دیم و با توجه به پژوهش��ی که

پیش��تر در م��ورد تجزی��ه
پالستیکها در محیط زیست
انجام شده است ،حدس زدیم
که باید می��زان قابل توجهی
از میکروپالس��تیکها در
بطریهای پالستیکی نوزادان
وجود داش��ته باشد .من فکر
نمیکنم که تصور کس��ی از
میزان ذرات میکروپالستیک ،این مقداری باشد
ی خود یافتهایم.بالند و گروهش،
که ما در بررس 
نتیج��ه ش��گفتآور دیگ��ری نیز پی��دا کردند.
آنه��ا دریافتند ک��ه میزان میکروپالس��تیکها

آزمایشها نش��ان میدهد که هرچه
دما باال برود ،میزان میکروپالس��تیکها
افزایش مییابد
در بط��ری ،ب��ه دم��ا بس��تگی دارد .آزمایشها
نش��ان میدهد که هرچه دما ب��اال برود ،میزان
میکروپالس��تیکها افزایش مییابد .تکان دادن
بطری نیز میتواند تعداد میکروپالس��تیکها را
افزایش دهد.در هر حال ،هنوز مشخص نیست
که آیا بلعیدن این میکروپالستیکها ،تاثیری بر
سالمتی انسان دارد یا خیر.

