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 ۴۷درصد مردان ایرانی دارای چاقی شکمی
علیرضا رئیس��ی در حاشیه دومین کنگره سالمت مردان گفت:
موضوع س�لامت مردان که یکی از اجزای آن مس��ئله ناباروری
اس��ت ،بس��یار مبهم بوده و در حال حاضر دغدغه این است که
مردان برای رفع مش��کالت حوزه بهداشت و درمانشان کمتر به
پزش��ک مراجعه میکنند.وی با اش��اره به اینکه میزان ناباروری
در کش��ور حدود  20درصد اس��ت گفت :براس��اس تحقیقات
انجامگرفت��ه بخ��ش زیادی از ناباروری مرب��وط به حوزه مردان
بوده و س��بب بروز مش��کالتی برای زوجها ش��ده اس��ت.معاون

وزیر بهداش��ت ادام��ه داد :پیش از
این عل��ت اصلی این مش��کل گران
ب��ودن درمان ناب��اروری ب��ود ،ولی
اکنون عدم مراجعات مردان س��بب
مش��کالت شده اس��ت؛ بهطوریکه
نه تنها در ناب��اروری بلکه در موضوعات��ی همچون عفونتهای
مرتب��ط ب��ا مردان ،ای��ن افراد کمت��ر از  27درصد به پزش��ک
مراجع��ه میکنند که س��بب ناب��اروری آنها خواهد ش��د.وی با

زندگی

4

اش��اره به اینکه ح��وادث و عوامل خطر برای مردان بیش��تر از
زنان اس��ت ،گفت 47 :درصد مردان دچار چاقی شکمی هستند
و ای��ن در حالی بوده که زنان بیش��تر از م��ردان چاق بوده ولی
چاقی ش��کمی مردان بیش��تر است.رئیس��ی اضافه کرد :چاقی
ش��کمی عامل اصل��ی بیماریهای قلبی و عروق��ی بوده و کلید
مب��ارزه ب��ا آن ورزش اس��ت.معاون وزیر بهداش��ت اضافه کرد:
 56درص��د مردان ایرانی کمتحرکاند ،درحالیکه این مس��ئله
بر روی س�لامت آنها بسیار تأثیرگذار اس��ت و باید مورد توجه
قرار گیرد.

آیا تیک عصبی در چشم کودکان ،قابل درمان است؟
در اکثر موارد تیکهای عصبی در چشم
ک��ودک خود به خود بر طرف میش��ود و
نیازی به پزش��ک نیس��ت ،اما در صورتی
ک��ه تیکه��ای عصب��ی حال��ت مزمن و
طوالنی پیدا کرد ،به گونهای که ش��خص
و اطرافیانش را آزار دهد .چشمپزش��ک،
برای انجام اقدامات رفتاردرمانی بیمار را
به روانپزشک یا روانشناس ارجاع میدهد

سالگی ،یعنی وقتی که کودک به طور کامل محیط
اط��راف ( پدر ،مادر و) ...را میشناس��د با تیکهای
حرکتی ساده شروع میشود».
دکتر آزادی عنوان کرد« :تیکهای عصبی معموالً
عارضه خطرناکی نیس��تند و به م��رور زمان بهبود
پیدا میکنن��د ،اما میتواند برای ف��رد و اطرافیان
نگرانکنن��ده و ترسآور باش��د ».معم��وال تیک در
کودکان خطر یا آسیبی برای کودک ایجاد نمیکند،
ولی واقعیت این است که تحمل توسط والدین کار
آس��انی نیس��ت .گاه والدین کودکانشان را به دلیل
این حرکات نامناس��ب و صداه��ای نابهنجار مورد
تنبیه قرار میدهند .تیک در کودکان میتواند تاثیر
مهمی بر ع��زت نفس کودک ،پذی��رش اجتماعی

حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره نقرس گفت:
این بیماری بر اثر افزایش اس��ید اوریک خون به وجود میآید و به
علت تجمع رسوبات اسید اوریک سدیم در الیههای مفاصل مانند
قوزک پا ،زانوها ،آرنج و به ویژه مفصل انگشت بزرگ پا ،درد ایجاد
میش��ود .وی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان؛بیان کرد:
وراث��ت در ایجاد نقرس نقش دارد و این بیماری در مردان نس��بت
به زنان بیشتر مشاهده میشود.این محقق و پژوهشگر طب سنتی
با اش��اره به شیوع نقرس در زنان یائس��ه افزود :از عوامل اصلی که
در ایج��اد نقرس دخالت دارند میت��وان به اختالل در کارکرد کبد
و کلیهها،ب��ه هم خوردن تعادل هورمون ،تنظیم نبودن س��وخت و
ساز بدن ،استرس و حاالت روانی اشاره کرد.عظمایی درباره عوامل
دیگری که موجب بروز نقرس میشوند ،عنوان کرد :مصرف غذاهای
حاوی پورین ،فش��ار و کلس��ترول خون باال ،دیابت نوع یک و دو،
چاق��ی ،چربی کبد ،بیماریهای کلیوی و نارس��ایی کلیه هم جزء
عواملی هستند که در ایجاد نقرس نقش دارند.
مهمترین عالئم نقرس

وی در خص��وص مهمتری��ن عالئم نقرس تصریح ک��رد :عالئم این
عارضه به ش��کل تورم ،قرمزی و درد ش��دید مفصل شست پا بروز
پیدا میکند؛ البته ممکن است این نشانهها در زانوها ،مچ و قوزک پا
هم دیده شود.این محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت :در مبتالیان
به نقرس رسوبات بلوری اسید اوریک در بافتهای دیگر مانند زیر
پوست ،آرنج و مچ دست به صورت برجستگی مشاهده میشود که
به شکل التهاب و درد بروز پیدا میکند.
پرهیزات غذایی برای مبتالیان به نقرس ،اسیداوریک باال و سیاتیک

عظمای��ی درب��اره پرهیزه��ای غذایی ب��رای مبتالیان ب��ه نقرس،
اس��یداوریک باال و س��یاتیک اظهار کرد :این اف��راد باید از مصرف
گوش��ت قرمز ،دل ،قلوه ،جگر ،مغز ،کلهپاچ��ه ،خاویار ،دوغ ترش،
ماست بدون مصلح ،چای پررنگ ،قهوه ،باقال ،لوبیاچیتی ،غذاهای
ترش و پرادویه ،آبگوش��ت به ویژه آبگوش��ت با گوشت گاو ،کنسرو
ماهی با تخممرغ ،خیارشور ،گوشتهای زیاد سرخ شده ،سوسیس،
کالباس و پیتزا خ��ودداری کنند.وی بیان کرد :مبتالیان به نقرس

وی ،چگونگ��ی روابط خانوادگ��ی کودک و عملکرد
تحصیلی وی بگذارد .کودک و نوجوان مبتال به تیک
بهتدریج عزت نفس در وی کاهش یافته و گاه دچار
افسردگی میشود».
دکت��ر آزادی اظه��ار ک��رد« :پرش چش��م یکی از
عارضههای تیک عصبی در چشم کودکان است که
گاهی بروز میکند ،ام��ا این نوع تیک عصبی هیچ
عوارضی ندارد و بهترین روش برای رفع آن داشتن
آرامش و بیتوجهی نس��بت به این مسئله از طرف
اطرافیان اس��ت زیرا در اکث��ر موارد هدف کودک از
این کار ایجاد جلب توجه است که در صورت تمرکز
بر روی آن تیکهای عصبی کودک افزایش خواهد
یافت ».

چگونه نقرس را ریشهکن کنیم؟

بای��د از عصبانی��ت ،اس��ترس و اضطراب ،پرخ��وری ،کمتحرکی و
نوش��یدن کم مایعات پرهیز کنند؛ این افراد همچنین نباید اضافه
وزن داشته باشند.
بهترین داروی گیاهی درمان نقرس

این محقق و پژوهش��گر طب س��نتی درباره مؤثرترین درمانهای
نق��رس افزود :مبتالی��ان به نقرس باید از عوام��ل ایجادکننده این
عارضه پرهیز کنند ،گیاه س��ورنجان به علت داشتن مادهای به نام
«کلشیس��ین» بهترین داروی نقرس و س��یاتیک است.عظمایی
تأکید کرد :از دیگر راهکارهای درمان نقرس میتوان به پاکس��ازی
رودهها ،حجامت ،زالودرمانی روی انگش��ت پا ،زنبوردرمانی بر روی
محل درد و اس��تحمام زیاد اش��اره کرد و مبتالی��ان به نقرس باید
روزانه پنج تا ش��ش لیوان مایعات به ویژه آب معدنی و آب چشمه
مصرف کنند.این محقق و پژوهش��گر طب س��نتی گفت :مبتالیان
به نقرس ب��رای درمان بیماری خود باید  ۲۵گرم س��ورنجان۲۰ ،
گرم رازیان��ه ۱۰ ،گرم کاکل ذرت ۱۰ ،گ��رم ُدم گیالس ۱۵ ،گرم
تخم گشنیز ۲۵ ،گرم خارخاسک ۲۰ ،گرم میوه قرهقات و  ۵۰گرم
ترنجبین را با هم مخلوط کنند ،سپس یک قاشق غذاخوری از این
ترکی��ب را در قوری بریزند و به آن چهار ت��ا پنج لیوان آب اضافه
کنند و بگذارند این مخلوط به خوبی َدم بکش��د .این دمنوش باید
در طول روز میل شود.

این جراح و متخصص چشم تشریح کرد« :در درمان
تیکهای ناش��ی از علل روانی بای��د در فکر اصالح
رابط��ه با والدین بود ،ترس از والدین را در کودک از
میان برد و س��ایر ناسازگاریهای کودک در ارتباط
با دیگران را برط��رف کرد و وضع تحصیلی او را در
خور اس��تعدادش ترتیب داد ،اما متاسفانه در برخی
از م��وارد به دلیل عدم وجود تجربه کافی پزش��ک
برای کودک،عینک و قط��ره و ...تجویز میکند که
امکان دارد حتی س�لامتی چشم کودک را به خطر
بیندازد».
وی در پایان گفت« :در اکثر موارد تیکهای عصبی
در چش��م کودک خود به خود بر طرف میش��ود و
نیازی به پزشک نیست ،اما در صورتی که تیکهای
عصبی حالت مزمن و طوالنی پیدا کرد ،به گونهای
که ش��خص و اطرافیانش را آزار دهد .چشمپزشک،
ب��رای انج��ام اقدام��ات رفتاردرمان��ی بیم��ار را به
روانپزشک یا روانشناس ارجاع میدهد».

درمان نقرس با فرمولهای طبیعی

عظمایی اظهار کرد :افرادی که دچار نقرس هس��تند باید س��اق پا
و پاهایش��ان را از باال به پایین با روغن گل محمدی ماس��اژ دهند.
همچنین ماس��اژ محل درد ،س��اق پا و کف پاها ب��ا ترکیب روغن
بابونه و زیتون برای مبتالیان به نقرس مفید اس��ت؛ برای تهیه این
ترکیب اف��راد باید پنج گرم روغن بابونه را با  ۴۰گرم روغن زیتون
با هم مخلوط کنند.وی بی��ان کرد :مبتالیان به نقرس برای بهبود
بیماری خود باید  ۳۰گرم زرشک سیاه (زرشک آبگیری) ۲۰ ،گرم
خارخاسک ۱۰ ،گرم لیموعمانی ۲۰ ،گرم عناب و  ۲۰گرم ناخُ نک
را با هم ترکیب کنند .سپس دو قاشق غذاخوری از این مخلوط را
در ی��ک قوری بریزند و به آن چهار تا پنج لیوان آب اضافه کنند و
بگذارند به خوبی َدم بکش��د این دمنوش باید در طول روز مصرف
ش��ود.این محقق و پژوهشگر طب س��نتی افزود :افرادی که دچار
نقرس هستند باید ترکیب سرنجان ،هلیله سیاه ،پوست هلیله زرد
و مقدار خیلی کمی صبر زرد را با عس��ل مخلوط و این ترکیب را
به شکل قرص درست و روزانه سه بار ،هر بار دو عدد قرص را به
مدت یک هفته مصرف کنند.
میوههایی که در درمان نقرس معجزه میکنند

وی تصریح کرد :نوش��یدن آبمیوههای طبیع��ی مانند آب انگور،
گیالس و آلبالو و مصرف میوههایی مانند هندوانه ،س��یب درختی
و لیمو ش��یرین برای افرادی که دچار نقرس هس��تند ،مفید است.
همچنین مصرف س��االد کاه��و و ترخون در بهب��ود نقرس نقش
مؤث��ری دارد.عظمای��ی تأکید ک��رد :مصرف آب ش��اتوت ،هویج و
خی��ار برای مبتالیان به نقرس مفید اس��ت ،اف��رادی که دچار این
عارضه هس��تند باید در رژی��م غذایی روزانه خود س��یب درختی
زرد را بگنجانند ،س��یب درختی زرد به علت داش��تن اسید مالیک
باعث خنثی ش��دن اس��ید اوریک خون میشود ،همچنین مصرف
میوهه��ای حاوی ویتامین  Cمانند نارنگ��ی ،پرتقال ،لیمو ترش و
کل��م بنفش ب��رای مبتالیان به نق��رس ضروری اس��ت.وی یادآور
ش��د :اگر زن��ان باردار دچار نقرس ش��دند باید پی��ش از انجام هر
ن��وع روش درمان��ی نخس��ت با متخصص طب س��نتی مش��ورت
کنند.

بهترین و بدترین غذاها قبل از خواب شبانه را بشناسید

اگر شما هم از افرادی هستید که خواب خوب شبانه
را تجربه نمیکنید ،بهتر اس��ت نگاهی به لیس��ت
خوراکیهایی که پی��ش از خواب مصرف میکنید،
بیندازید .به گزارش سالمت نیوز ،در اینجا بهترین و
بدترین خوراکیها و تاثیر آنها در س��یر خواب شبانه
بیشترمعرفیشدهاست:
بادام

بادام سرشار از کلسیم بوده و
مص��رف آن ،بدن و عضالت را
آرام میکند .کلسیم نقش مهمی در کمک به مغز
برای تبدیل تریپتوفان به مالتونین دارد.
اسفناج

این س��بزی تیرهرنگ ،بهترین
دوست بیخوابی است .اسفناج
نه تنها حاوی تریپتوفان است،
بلکه منبع خوب فوالت ،منیزیم ،و ویتامینهای ب
 ۶و ث نیز به شمار میرود که همه این مواد مغذی
عوامل کلیدی در سنتز سروتونین و مالتونین دارند.
اسفناج همچنین حاوی گلوتامین ،یک اسید آمینه
است که بدن را برای خالص شدن از سموم سلولی
که منجر به بیخوابی میشوند ،تحریک میکند.
مرغ

ای��ن نوع گوش��ت هم حاوی
تریپتوف��ان اس��ت ک��ه اثرات
قدرتمند خوابآور آن ثابت ش��ده است .مصرف

مرغ هم��راه با کربوهیدراتهای پیچیدهای مانند
برنج قهوهای چند ساعت قبل از خواب ،به افزایش
کیفیت خواب شبانه کمک میکند.
کیوی

ای��ن می��وه سرش��ار از
آنتیاکسیدانها،کاروتنوئیدها،
ویتامی��ن ث و ویتامین  Eبه عالوه یک هورمون
آشنا به نام سروتونین استاین هورمون مرتبط با
خواب اس��ت و در صورتی که س��طوحش پایین
باش��د ،باعث بیخوابی میشود .کیوی همچنین
غنی از فوالت است و نشان داده شده که یکی از
عوارض کمبود فوالت ،بیخوابی است.
گیالس

ی��ک مطالع��ه ک��ه درمجله
اروپایی تغذیه به چاپ رسیده،
حاکی از آن است که افرادی که تنها در روز یک
اونس آب گیالس مینوش��ند ،خواب طوالنیتر و
کاملتری نسبت به سایرین دارند .گیالس حاوی
مالتونین اس��ت؛ یعنی هورمونی ک��ه مرتبط با
چرخه خواب و بیداری اس��ت .مالتونین گیالس
سیستم عصبی را آرام کرده ،استرس و تحریکات
عصبی را کاهش داده و به وضعیتهای بیخوابی
و سردرد کمک فراوانی میکند.
غالت و شیر بدون چربی

هرچند غالت کامل و شیر کمچرب بیشتر برای

صبحانه مناسب به نظر میرسد،
ام��ا میتوان��د ی��ک میانوعده
مناس��ب قبل از به خواب رفتن
هم باشد .شیر حاوی تریپتوفان،
اس��ید آمینهای است که بهعنوان پیشماده برای
س��روتونین و ش��بیه یک عامل خ��وابآور عمل
میکند .فقط باید مطمئن شوید که شیر کمچرب
است چون شیر با چربی کامل دیر هضم میشود
و خ��واب را به تعوی��ق میاندازد .ع�لاوه بر این
خوردن محصوالت ب��ا کربوهیدراتهای پیچیده
چهار ساعت قبل از خواب ،میتواند کیفیت خواب
شبانه را افزایش دهد.
موز

ی��ک منبع عال��ی از منیزیوم و
پتاسیماست.مصرفموزمیتواند
با آرامبخشی عضالت ،بدن را بهتر در حالت خواب قرار
دهد.ضمنامنیزیوماثرمثبتیبرکیفیتخوابدرافراد
مسنی دارد که از بیخوابی رنج میبرند .موز همچنین
حاوی تریپتوفان اس��ت و هورمونهای خواب مانند
سروتونینومالتونینراتنظیممیکند.

قهوه

کافئی��ن میتواند ب��رای چند
ساعت ،سیستم عصبی مرکزی
را تحری��ک کند .اثرات کافئین
قادر است  ۸تا  ۱۴ساعت در بدن بماند و چرخه
خواب را مختل کن��د .کافئین موجود در قهوه و
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یادداشت

یافته

در گفتوگو با جراح ومتخصص چشم بررسی شد

آفت�اب اقتص�ادی – نجم�ه حمزهنی�ا :حتما
کودکانی را دیدهاید که در مواقعی ش��روع به بر هم
زدن چشمها یا باال انداختن شانههای خود میکنند
و حتی توصیههای مکرر و مستقیم شما هم بر روی
آنه��ا اثری ندارد .برخ��ی تیکهای عصبی میتواند
طوالنی شود ،به گونهای که شخص و اطرافیانش را
آزار دهد .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب اقتصادی
درباره تیک عصبی در چشم کودکان با دکتر بهرام
آزادی ،ج��راح و متخصص چش��م گفتوگو کرده
است.
وی در ابت��دا گفت« :تیک عبارت اس��ت از حرکات
س��ریع و مکرر ماهیچهها که منجر به ایجاد صداها
یا تکانهای ناگهانی و غیر قابل کنترل در قسمتی
از بدن فرد میشود .تیک عصبی میتواند به صورت
تصادفی اتفاق بیفتد و ممکن اس��ت ب��ا عواملی از
قبیل اس��ترس ،اضطراب ،خس��تگی ،هیجانزدگی
ارتباط داشته باشد».
دکتر آزادی ادامه داد« :تیکهای عصبی معموالً به
دنبال انباش��ته شدن یک حس ناخوشایند در بدن
شروع میشوند که نهایتاً به شکل تیک آزاد میشود
یا فروکش میکند».
ای��ن جراح و متخصص چش��م خاطرنش��ان کرد :
تیک در اطفال و به ویژه دختران ش��ایعتر است به
خصوص اگر دو تا کودک هم س��ن و سال در خانه
ب��ا هم زندگی کنند که اغل��ب برای جلب توجه یا
نشان دادن عدم رضایت از برخورد یا وجود مشکل
است .تیکهای عصبی در کودکان اغلب از سنین دو

هر بامداد در سراسر ایران

سایر نوشابههای انرژیزا نباید هشت ساعت قبل
از خواب شبانه وارد بدن شود.
شکالت

درس��ت مانند قهوه ،ش��کالت
سیاه نیز حاوی کافئین است و
خواب عمیق شبانه را میشکند.
غذاهای چرب

انواع ای��ن غذاها باعث بروز نفخ
و سوءهاضمه ش��ده و استراحت
شبانهرادچارتداخلمیکند.ضمن
بآلودگی در صبح روز
این که احساس کسالت و خوا 
بعد نیز با مصرف غذاهای چرب بیشتر میشود.
غذاهای تند

غذاهای ادویهدار و ترشیجات
حاوی سوزش سر دل در افرادی
کهسیستمگوارشیشانحساس
است را افزایش میدهد .این غذاها همچنین خواص
ترموژنیک دارد که درج��ه حرارت مرکزی بدن را
افزایش میدهد.
میوه خشک شده

مصرف بیش از حد غذاهایی با
فیبر باال مانند میوه خشک باعث
ناراحتیهای گوارشی در طول شب میشود ،ضمن
این که گرفتگی عضالت را نیز افزایش میدهد.

بلوغ زودرس،
پیشنشانهای از ابتال
به تومور بیضه

دکتر س��راجالدین وحیدی ،مس��ئول بخش
آندرولوژی پژوهش��کده طب تولید مثل در
دومین کنگ��ره بینالمللی س�لامت مردان
در ارتب��اط با موضوع بلوغ گفت :بلوغ مقطع
مهم��ی در حیات م��ردان و زنان به ش��مار
میرود و در ای��ن کنگره تالش کردهایم که
از طریق برگ��زاری پنل اختصاصی ،موضوع
بل��وغ در م��ردان را مورد بح��ث و گفتوگو
ق��رار دهیم.وی افزود :در زم��ان بلوغ عالوه
ب��ر تغییرات خلق و خ��وی ،فیزیولوژی بدن
تغییر ک��رده و بیماریهای��ی نیز مخصوص
ای��ن دوران بوده و ممکن اس��ت افراد دچار
بل��وغ زودرس یا دیررس ش��وند که راههای
تش��خیص و درمانهای بیماریهای مرتبط
ب��ا بل��وغ در کنگره مورد بح��ث و گفتوگو
ق��رار میگیرد.مس��ئول بخ��ش آندرولوژی
پژوهش��کده ط��ب تولی��د مثل ادام��ه داد:
افزای��ش وزن و چاقی میتواند بلوغ تاخیری
را ب��ه همراه داش��ته باش��د و ای��ن موضوع
عوارض روانی برای ش��خص داشته و سبب
میش��ود که عالئم ثانویه جنس��ی در افراد
ظاهر نش��ود و در صورت ادامه این مس��ئله
مس��ائل زناش��ویی و باروری ف��رد در آینده
تحت تاثی��ر قرار خواه��د گرفت.وحیدی با
بیان اینک��ه بلوغ زودرس میتوانند نش��انه
برخی از بیماریها همچون تومورهای بیضه
در مردان باش��د ،گف��ت :تظاهر تومور بیضه
در نوجوان��ان ،بلوغ زودرس ب��وده بنابراین
تش��خیص و درمان این موضوع بسیار حائز
اهمیت اس��ت.وی عنوان کرد :بلوغ دیررس
اگر مش��کل خاصی نداش��ته باشد ،از طریق
اص�لاح هورمون��ی میتوان��د درم��ان یابد
ول��ی در بلوغ زودرس نیاز به بررس��ی علت
ای��ن موضوع داریم .همچنی��ن به طور کلی
اهمیت بلوغ در نوجوانان بس��یار زیاد بوده و
باید مورد توجه جامعه و خانواده قرار گیرد.

تحلیل

بروز  ۲۰درصد
سکتههای مغزی در جوانان

دکت��ر فرامرز امی��ری عضو هیئت رئیس��ه
انجم��ن س��کته مغزی ای��ران در حاش��یه
دهمین کنگره بینالمللی استروک ایران در
جمع خبرنگاران در خصوص میزان ش��یوع
س��کته مغزی در جوانان ،گفت :هنگامی که
از س��کته مغزی صحبت میکنی��م معموالً
افراد مس��ن در ذهن ما تجس��م میش��وند
ای��ن موضوع در حالی اس��ت که در کش��ور
م��ا ح��دود 20درصد س��کتههای مغزی در
اف��راد جوان و زیر 50س��ال رخ میدهد.وی
افزود :س��کته مغ��زی حت��ی در مواقعی در
نوجوان��ان و کودکان نیز اتف��اق میافتد که
در چنی��ن مواقعی ما باید ب��ه دنبال عوامل
غیراکتسابی باش��یم.این عوامل غیراکتسابی
میتوانند مادرزادی باشند.این متخصص مغز
و اعصاب گفت :معموالً سندرومهایی که در
این مواقع میبینیم س��ندرومهای شریانی و
وریدی بوده که در سکته کودکان و نوزادان
مشاهده میش��وند و ش��ایعترین دلیل این
حوادث بیماریهای مادرزادی هس��تند.وی
افزود :معموالً تداخلهای دارویی باعث بروز
سکته مغزی نمیش��ود ،اما باید توجه کنیم
که م��ا هرگونه عامل خارج��ی که وارد بدن
میش��ود را بهعنوان دارو میشناس��یم .این
مواد میتوانند شیمیایی یا حتی مواد مخدر
باش��ند.امیری تصری��ح ک��رد :داروهایی که
باعث افزایش فشار خون میشوند میتوانند
زمینهساز سکتههای مغزی باشند.وی گفت:
سکته مغزی را بهعنوان یک بیماری اکتسابی
میشناسیم و عواملی که بر سکتههای مغزی
مؤثر هس��تند در دس��ته عوام��ل ژنتیکی و
محیطی ق��رار میگیرند.این متخصص مغز
و اعصاب در پایان گفت :اس��تعمال س��یگار،
کمتحرک��ی ،قندخ��ون باال و رژی��م غذایی
نامناسب از جمله عوامی هستند که در بروز
س��کته مغزی نقش اساسی ایفا میکنند که
الزم اس��ت هر یک از ما در زندگی خود آن
را کنترل کنیم.

چگونهگوشها
جهتمنبعصوترا
تشخیصمیدهند؟
عبدالحمیدحسیننیا

درک فاصل��ه صوت و جهت منبع صوت تعابیر
یکس��انی دارند و هر دو از طریق ش��نوایی در
گوش تش��خیص داده میش��وند .تأخیر زمانی
مختص��ری ک��ه در درک به وس��یله دو گوش
وجوددارد ش��خص را قادر میس��ازد که جهت
منبع صدا را تشخیص دهد .بنا براین اگر کسی
از شنوایی یک گوش بیبهره باشد قادر به درک
فاصله و جهت ص��وت نخواهد بود .اختالف در
شدت و کیفیت صوت در دو گوش نیز در تعیین
جهت صوت موثر میباشند.گوش خارجی (الله
گ��وش و مجرا) در ش��نوایی دو گوش میتواند
صورت را در جلو نس��بت به پشت و باال نسبت
به پایین افتراق ده��د.در حیوانات حرکت الله
گ��وش در تجمع و تمرکز صوتی بس��یار موثر
اس��ت .به طوری که در فرکانسهای بسیار باال
که امواج صوتی نسبت به ابعاد الله گوش کوتاه
اس��ت با جمع شدن الله گوش و تمرکز صوت
بازده صوت باال میش��ود .ای��ن امتیازات برای
گربهها و خفاش��ان وجود دارد .نشان داده شده
که در فرکانس  16000هرتز ،الله گوش گربه
میتواند تقویتی معادل  25دس��یبل یا بیشتر
به وجود آورد و این برای منابع صوتی در زاویه
 20درجه یا کمتر حاصل میش��ود .الله گوش
متحرک میتواند ک��ه جایابی صحیح از منابع
صوتی با فرکانس باال پدی��د آورد و الله گوش
انس��ان چون ثابت اس��ت فاقد چنی��ن کارایی
دقیق است.
جراح و متخصص گوش ،حلق و بینی

تازهها

ارتباط ورزشهای سبک
با مرگ مردان مسن

نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد انجام
حرکات ورزشی س��بک موجب کاهش خطر
مرگ و میر در مردان مسن میشود.به گزارش
ایسنا ،اگرچه انجام حرکات ورزشی سنگین و
متعادل فواید قابل توجهی برای سالمتی دارد،
بررس��ی محققان انگلیسی حاکی از آن است
که انجام ورزشهای سبک هم با کاهش خطر
مرگ همراه اس��ت.طبق دس��تورالعمل فعلی
انج��ام حداقل  ۱۵۰دقیقه حرکات ورزش��ی
متعادل و ش��دید در هفته توصیه میش��ود.
هر چند آخرین یافتهها نش��ان میدهد انجام
هر  ۳۰دقیقه فعالیت ورزش��ی سبک مازاد با
کاه��ش  ۱۷درصد خطر مرگ همراه اس��ت.
فعالیتهای سبک مواردی همچون پیادهروی
آهس��ته یا انجام کارهای سبک باغبانی است.
به گفته محققان همچنین مردان مسنی که
به دلیل مشکالت قلبی نمیتوانند ورزشهای
متعادل انجام دهند ،نباید از داش��تن فعالیت
جس��می غافل ش��وند و میتوانن��د از فواید
فعالیتهای ورزشی سبک بهره ببرند.

هشدار

آتش زدن هیزم در شومینه
سالمتیراتهدیدمیکند

محققان میگویند :آتش زدن چوب در شومینه
من��ازل اگرچه گرمابخش اس��ت ،اما به دلیل
انتشار گاز دی اکسید کربن ،سالمتی را تهدید
میکند.به گزارش ایرنا ،محققان میگویند افراد
باید قبل از روش��ن کردن آتش در ش��ومینه،
ماس��ک بزنند ،زیرا در غیر این صورت با خطر
استنش��اق دوده��ای مضر مواجه میش��وند.
آنها میگویند ،آتش زدن چوب در ش��ومینه
به واس��طه انتشار آالیندههای کربنی به اندازه
فعالی��ت در معدن یا معادل عملیات س��اخت
و س��از ،برای س�لامتی خطرناک اس��ت .این
محققان متوجه ش��دند زمانی که آتش روشن
میشود و هیزم شعلهور میشوند ،ذرات بالقوه
آسیبرس��ان در هوا منتشر میشوند و حتی
پس از باز کردن پنجره ،این ذرات س��ه ساعت
طول میکش��د تا از هوا پاک ش��وند .به گفته
کارشناس��ان ،بقایای آتش نی��ز درصورتی که
خاکسترهای ریز در آن هنوز در حال سوختن
باش��د ،میتواند آلودگی خطرناکی ایجاد کند.
در این مطالعه ،س��طوح آلودگی ثبت شده در
محیط سربس��ته هنگام آت��ش زدن چوب در
ش��ومینه به اندازهای باال اس��ت که در صورت
حضور افراد در مجاورت آن ،حتما این آلودگی
را استنشاق خواهند کرد.آنها خاطرنشان کردند
که روشن کردن آتش در شومینه باعث تولید
دودهای کربن و انتش��ار ذراتی میش��ود که
میتوانند وارد ریهها شوند؛ اکثر آلودگی زمانی
ایجاد میشود که آتش روشن میشود و اولین
هیزمها اضافه میش��وند ،زیرا چوبی که شروع
به سوختن میکند دود زیادی ایجاد میکند.
مشخص شده است که ذرات کوچک ناشی از
این آلودگی موجب کاهش عملکرد ریه و بروز
مشکالت قلبی و عروقی میشود و مقاومت آنها
را در برابر عفونتها کاهش میدهد.نویسندگان
این مطالعه خاطرنشان کردند که میزان ذرات
قابل استنشاق به  483میکرون در متر مکعب
هوا میرسد که این میزان به اندازه ذرات قابل
استنشاق در صنعت معدن است.

