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توانبخشی بهزیستی 
استان زنجان از 

افزایش 25درصدی 
یارانه مراکز آموزشی 

توانبخشی و مراکز 
نگهداری شبانه روزی 

خبر داد.

معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر استان همدان: 

»12پایگاه امداد و نجات ثابت 
و 6 پایگاه سیار در محورهای 
مواصالتی استان مستقر شده 

که عالوه بر ارائه خدمات 
امداد و نجات به مسافران 

جاده ای، فضاهای مناسبی برای 
اقامت درراه ماندگان پیش بینی 

شده است.«

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  این 
اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری  با  رجوع 

 به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 
■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 

شرکت های سفارش دهنده  است. 
■ کلیه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  کتبی  اجازه  به کسب  منوط 

است.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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 از ایمیل های سالمت
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دوربين سالمت

گزارش تصویری

نانوالیاف مانع عفونی 
شدن زخم می شود

سوئینبرن  دانشگاه  محققان 
موفق به ارائه نانوالیافی شدند 
باکتری های  می تواند  که 
موجود در زخم را از بین برده 
و سرعت التیام آن را افزایش 
روشی  از  استفاده  با  دهد. 
الکتروریسندگی،  به  موسوم 
این گروه تحقیقاتی نانوالیافی 
ساختند که قادر به از بین بردن 
باکتری ها از روی زخم است. 
الکتروریسندگی فرآیندی است 
که در آن محلول حاوی پلیمر 
بیرون  به  از نوک یک سوزن 
یک  تحت  و  شده  اسپری 
نانوالیاف  الکتریکی،  میدان 
تولید می شود. در فاز اول این 
تحقیقات، محققان نوعی باکتری 
را که باعث بروز عفونت در 
سطح  روی  می شود،  زخم ها 
فیلمی قرار داده و نشان دادند 
که با استفاده از این الیاف، می توان 
باکتری ها را از روی فیلم زدود، در 
واقع باکتری از روی سطح به روی 
الیاف منتقل می شود. زمانی که 
الیاف کوچک تر از ابعاد باکتری 
باشد، باکتری بعد از اتصال به 
الیاف در آن گیر افتاده و کشته 
می شود. این گروه دریافتند که 
ابعاد  از  باکتری ها، صرف نظر 
الیاف، به سرعت روی سطح 
الیاف پوشیده شده از آلیالمین به 
دام می افتند، در حالی که اگر سطح 
الیاف با اسیدآکریلیک پوشش 
اتصال  این  باشد،  شده  داده 
اتفاق نمی افتد. در فاز سوم این 
پروژه، محققان از این نانوالیاف 
روی مدل پوست مهندسی شده 
استفاده کردند. نتایج یافته های 
آنها نشان داد که این الیاف اثر کمی 
روی بافت زنده دارد. این گروه 
تحقیقاتی معتقد هستند که این 
پروژه می تواند منجر به ساخت 
باندهای زخم با قابلیت ممانعت 
از عفونت در زخم شود. استفاده 
از این نانوالیاف برای از بین بردن 
باکتری ها در زخم بسیار ساده 

است.

نور آبی موبایل 
اختالل خواب می آورد

پژوهشگران انگلیسی در آخرین 
تحقیق های خود دریافتند نور 
آبی تلفن های همراه هوشمند، 
کتابخوان های  و  تبلت ها 
الکتریکی در روند تولید و ترشح 
هورمون مالتونین اختالل ایجاد 
می کند و باعث ایجاد اختالل های 
خواب می شود. نور مدل های 
جدید تلفن های همراه، تبلت ها 
و کتابخوان های الکتریکی آبی تر 
و روشن تر است و تنظیمات آن 
باید نور خروجی آبی را فیلتر 
کند اما زمان سنج طبیعی بدن با 
اشتباه  نور دچار  این  دریافت 
ماندن  بیدار  باعث  و  می شود 
بدن در طول شب خواهدشد. 
در واقع، طول موج مشخصی از 
نور که در پایان طیف سبز – آبی 
قرار دارد، می تواند سیستم تولید و 
ترشح هورمون مالتونین خواب 
را مختل کند. روند روشنی از 
تولید این گونه دستگاه ها وجود 
می کند  مشخص  که  دارد 
حال  در  جدید  دستگاه های 
بزرگ تر و روشن تر شدن هستند 
و سطوح باالتری از کنتراست و 

انتشار نور آبی دارند.

فناوری

تازهها

افرادی که برای رفت وآمد از ویلچر استفاده 
می کنند، 30 درصد بیش از سایرین در معرض 
خطر مرگ بر اثر تصادف های جاده ای آمریکا 
هستند. این نتیجه گزارشی است که اخیرا در 

نشریه بی ام جی منتشر شده است.
در جاده های عمومی آمریکا، ساالنه نزدیک 
به 5 هزار پیاده کشته و 76 هزار نفر مجروح 

می شوند.
یافته های پژوهشگران نشان می دهد، خطر 
مرگ بر اثر برخورد با اتومبیل به خصوص 
در سنین 64-50 سال برای ویلچرسواران 

مرد 5 برابر زنان ویلچرسوار است. گزارش 
 15 در  که  است  آن  از  حاکی  هم  پلیس 
درصد از تصادف ها فرد ویلچرسوار قابل 

دیدن نبوده است.
تیم تحقیق می گوید پیاده ها امکانات کافی 
ویلچرسوار  فرد  نیست.  اختیارشان  در 
و  زمینه حمل  در  را  زیادی  نابرابری های 
به  را  ما  امر  همین  و  می کند  تجربه   نقل 
مداخالت درست از نظر رفتاری و ساخت 

محیط زندگی مان فرا می خواند.
رمپ ها  درست  طراحی  لزوم  بر  محققان 

و کنارگذرها تاکید دارند تا مردم سوار بر 
ویلچر بتوانند با امنیت تردد کنند.

یافته های ما تاکید دارند سیاست گذاران و 
برنامه ریزان در زمان طراحی پیاده روها، حتما 

زیرساخت های الزم برای پیاده هایی که دچار 
ناتوانی حرکتی یا سوار بر ویلچر هستند را 
در نظر داشته باشند. محققان برای برآورد 
دقیق تر آمار کشته ها و مصدومان ویلچرسوار 
از مطالعه دومنبعی استفاده کردند. یکی از 
آن منابع گزارش های خبری درباره تصادف 
با خودرو بود که در لکسیس نکسیس چاپ 
شده بود و منبع دیگر هم گزارشی از اداره 
ملی ترافیک بزرگراه ها که برپایه گزارش های 
پلیس آمریکا از تصادف های جاده ای کشور 

ارائه می شود.

محققان در تالشند برای رهایی از ماالریا، 
گونه هایی از این پشه ها را ایجاد کنند که حامل 
ژن هایی برای بلوک کردن انتقال باشند، با این 
ایده که این پشه های اصالح شده می توانند 
گونه هایی را به وجود آورند که دیگر قادر 

به گسترش بیماری نیستند.
محققان در این مطالعه از ویرایش ژن استفاده 
کرده اند. یک تکنیک مهندسی شده ژنتیکی که 
در آن،DNA  می تواند جایگذاری، تعویض 
یا از ژنوم حذف شود. محققان قرار است 
این کار را روی گونه آنوفل استفانسی انجام 
دهند که ماالریا را در مناطق شهری هند 

گسترش می دهد.
داده اند،  قرار  ژرم الین  در  را   DNA آنها 
نسل  به  نسلی  از  را  ژن ها  که  سلول هایی 

این  به  انتقال می دهد.  دیگر در یک گونه 
ترتیب، پشه هایی با ژن هایی ایجاد شده که 
با تولید آنتی بادی های بلوک کننده ماالریا مانع 
از انتقال ماالریا می شوند. این ژن ها می توانند 
به 99/5 درصد از نوزادان پشه ها منتقل شود.
ماالریا به وسیله پارازیت ایجاد شده و با 
نیش پشه های مونث آلوده بین افراد منتقل 
می شوند. هدف آن است که پشه های اصالح 
شده از نظر ژنتیکی ایجاد شوند تا هنگام 
ژن های  وحشی،  پشه های  با  جفت گیری 
اصالح شده شان در نهایت به همه جمعیت 
آلوده کردن  توانایی  ترتیب،  این  به  برسد. 

انسان ها را از دست می دهند.
محققان معتقدند این ژن ها می توانند در تمامی 
جمعیت پشه ها و با اثربخشی زیادی فراگیر 

شوند، به طوری که در 10 نسل آینده پشه ها 
)یا در حدود یک فصل برای پشه ها(، این 

رقم به 99 درصد خواهد رسید.
به نظر می رسد با ابزاری قوی در کنترل پایدار 
ماالریا روبرو هستیم و تمامی پشه های نواحی 
مذکور حامل ژن های آنتی ماالریا خواهند 
شد. البته نمی توان گفت این روش به تنهایی 
برای حذف ماالریا کافی است، اما در ترکیب 

با داروهای درمانی و پیشگیرانه، واکسن ها 
آینده و حذف مکان های تخم گذاری پشه ها، 
این روش هم نقش مهمی در حذف پایدار 

ماالریا خواهد داشت. 
دانشمندان دیگری هم برای ایجاد پشه های 
انجام  تالش هایی  شده  ژنتیکی  اصالح 
داده اند. سال گذشته، یک گروه مدعی شد 
تمامی  تقریبا  تا  کرده  ایجاد  را  گونه هایی 
نوزادهای به دنیا آمده مذکر باشند، به این 
نزول  به  رو  آن  وحشی  جمعیت  ترتیب 
خواهد گذاشت. البته روش جدید، سیستم 
منعطف تری است که فقط از ایجاد پشه هایی 
پیشگیری می کند که حامل ماالریا هستند، به 
این ترتیب گونه هایی با حداقل مقدار صدمه 

اکولوژیک تولید خواهند شد.

نتایج تحقیقات جدید محققان آمریکایی حاکی 
از آن است که ذرات آالینده هوا مانند دوده 
که خطری برای سالمت محسوب می شوند 
و با خطر بیماری های قلبی و سکته مغزی 
مرتبط هستند به زنان مبتال به دیابت نسبت 
به جمعیت عادی بیشتر صدمه می زنند و این 

زنان آسیب پذیرتر هستند.
در این مطالعه، محققان 114 هزار و 537 زن 
را که در یک مطالعه و بین سال های 1989 تا 
2006 شرکت کرده بودند، بررسی کردند و 
ارتباط میان آلودگی هوا و پیامدهای سالمت 
را سنجیدند. در این فاصله زمانی، 6 هزار و 
767 مورد بیماری قلبی- عروقی، 3 هزار و 

878 مورد بیماری عروق کرونر قلبی و 3 هزار 
و 295 مورد سکته مغزی رخ داد.

برای همه زنان، خطر بیماری قلبی- عروقی 
با افزایش مواجهه با ذرات ریز آالینده های 
هوا که از احتراق موتور، نیروگاه های برق 
و گرد و غبار جاده ها می آمدند، اندکی بیشتر 
می شد. برای زنان مبتال به دیابت، این میزان 

خطر بیشتر است.
 به عبارت دیگر، در این گروه از بیماران، 
اضافی  میکروگرم  با هر 10  مواجهه  برای 
قلبی- عروقی   بیماری  آالینده، خطر   ذرات 
19 درصد و خطر سکته  مغزی 23 درصد بیشتر 
از خطر جمعیت عمومی می شود. ریزترین 

به  ذره ای  آالینده های  PM یا  معلق،  ذرات 
آمیزه ای پیچیده از ذرات بسیار کوچک و 
قطرک های مایع گفته می شود که باعث آلودگی 
هوا  هستند. ذرات معلق برابر با 2/5 میکرون 
که از اگزوز خودروها و نیروگاه ها سرچشمه 

می گیرند، با هوای تنفسی وارد بدن و درنهایت 
جریان خون می شود، این خطر را به باالترین 
حد خود می رساند. مواجهه با 10 میکروگرم 
اضافی از ریزترین آالینده های PM   به اندازه 
2/5 میکرون، خطر بیماری قلبی را 44 درصد 
و خطر سکته مغزی را 66 درصد بیشتر می کند. 
آالینده ها همچنین برای زنان 70 سال و باالتر 
و افراد چاق بیشتر مضر هستند. بسیاری از 
شواهد پیشنهاد می کنند نتایج می تواند در مردان 
هم مشابه زنان باشد، اما تداخالت موجود 
قابل رد کردن نیستند، بنابراین باید در مردان 
هم مطالعه های مشابه انجام شود تا بتوان به 

نتیجه درستی رسید.

محققان با ارائه یک مورد ابتال توضیح دادند 
مشکل های بینایی گاهی تنها عالمتی است 
از اینکه فرد می تواند به یک بیماری جدی 
و شدید قلبی -عروقی مبتال باشد. در این 
گزارش، آقای 77 ساله ای از یونان معرفی 
شده که دچار 3 اپیزود کوتاه تاری دید در 
چشم راست خود شده بود. این اپیزودها 
5 دقیقه ای بود و پس از هر اپیزود، بینایی 
وی به حالت طبیعی بازگشت. این مرد، از 
بروز این مشکل ناگهانی نگران شد و به 

یک کلینیک چشم مراجعه کرد. 
معاینات چشم بیمار نشان داد مشکل بینایی 
ندارد و فشار چشم هایش هم طبیعی بود، اما 
زمانی که مردمک چشم بیمار دیالته شد و 

پزشک معاینه دقیق تری انجام داد، مشکل 
اصلی خود را نشان داد:

 لخته خونی یک شاخه تغذیه کننده از شریان 
رتین را مسدود کرده بود که وظیفه خونرسانی 

به الیه عقبی چشم را برعهده دارد. 
این گروه از لخته ها به طور تیپیک از کلسترول 

و انبوهی از پالکت درست شده اند. در این 
بیمار، لخته از شریان کاروتید بیمار آمده 
بود که شریان اصلی خونرسانی به سر و 
گردن است. لخته های ریز یک مشکل جدی 
سالمت هستند. افرادی که با بلوکه شدن 
مواجه  آن  رتینال  شاخه  یا  اصلی  شریان 
بروز  بیشتر  خطر  معرض  در  می شوند، 

سکته های مغزی کشنده قرار دارند. 
بیان می کند  بیمار مذکور، این حقیقت را 
عالمت  می تواند  چشمی  عالئم  که 
هشدار دهنده ای از یک مشکل قلبی -عروقی 
باشد. برای این بیمار تشخیص  آماروزیس 
فوگاکس ذکر شد، یعنی وضعیتی که فرد 
دید یک چشم خود را از دست می دهد، 

)اغلب برای چند دقیقه در یک زمان(، زیرا 
اختالل در جریان خون یک شریان به وجود 
می آید. لخته ای که در چشم مرد دیده شد، 
قسمتی از پالکی بود که در شریان کاروتید 
راست او شکل گرفته بود و سپس، با جریان 
خون حرکت کرده و در یکی از شاخه های 
کوچک تر شریان رتین در چشم وی جای 
گرفته بود. بسته شدن موقتی جریان خون 
در چشم راست بیمار، دلیل تاری دید وی 

بوده است.
معاینه چشم، یک روش ساده برای پزشکان 
است تا نگاهی داشته باشند به سیستم عروقی 
شامل  که  بدن  در  خونی  عروق  شبکه  و 

شریان ها و وریدهاست.

دریافتند  مطالعه ای  در  هلندی  محققان 
مواجهه با هوای آلوده در سال های ابتدایی 
زندگی می تواند در ابتال و پیشرفت آسم در 
دوران کودکی و نوجوانی نقش داشته باشد 
از  بیش  مطالعه،  این  در  محققان   باشد. 
سن تا  تولد  بدو  از  را  کودک  هزار   14 
14 و 16 سالگی تحت نظر گرفتند و متوجه 
هوای  با  جوامعی  در  که  افرادی  شدند، 
آلوده تر متولد شده اند، بیشتر احتمال دارد 
در مقایسه با دیگر کودکان، به آسم مبتال 

شوند، خصوصا پس از 4 سالگی.
در حالی که تحقیقات قبلی ارتباط میان آسم 
و مواجهه با هوای آلوده را در ابتدای دوران 
کودکی نشان داده بودند، نتایج مطالعه حاضر 
شواهد جدیدی را ارائه داده که این ارتباط 
پیدا می کند.  ادامه  نوجوانی هم  تا دوران 

به نظر می رسد تماس با هوای آلوده علت 
بروز آسم باشد زیرا ذرات معلق بر اندازه 
و ساختار ریه های در حال رشد، همچنین 
سیستم ایمنی در حال ارتقا اثر می گذارد. 
البته الزم به ذکر است مکانیسم های دقیق 
و اصلی که پشت این ارتباط قرار دارند، 

هنوز ناشناخته مانده است.
محققان برای ارزیابی ارتباط میان آسم و 

نیتروژن،  دی اکسید  غلظت   هوا،  آلودگی 
ترکیبی از ذرات جامد و قطره های مایع که 
شامل گرد و غبار، خاک، دوده و دود است را 
اندازه گرفتند. سپس، داده های پرسشنامه ای 
را در مورد وضعیت سالمت دستگاه تنفسی 
کودکان، تجویز داروهای آسم یا ویزینگ 
کودکی  دوران  طول  در  بارها  که  ریوی، 
کردند.  ارزیابی  بودند،  شده   جمع آوری 
از والدین هم در مورد عالئم کودکان مانند 
این  آبریزش از چشم و... سوال شد. در 
مطالعه، کودکان آلمانی، سوئدی و هلندی 

حضور داشتند.
خطر  که  بود  آن  از  حاکی  نهایی  نتایج 
افراد  بروز آسم تا سن 14 و 16 سالگی 
دی اکسید  با  مواجهه  و  تماس  افزایش  با 
محلی  هوای  در  معلق  ذرات  و  نیتروژن 

که ساکن بودند، بیشتر می شد، اما با سطح 
مواجهه با آالینده های محل زندگی در پایان 
مطالعه ارتباطی نداشت. محققان همچنین 
ارتباطی را میان مواجهه با آالینده های هوا 

و آلرژی ها نیافتند.
این  مطالعه،  این  محدودیت های  از  یکی 
آلودگی  مقیاس های  از  محققان  که  است 
هوا از سال 2008 تا 2010، برای کل دوره 
مطالعه و پیگیری استفاده کردند. همچنین 
کیفیت هوا در مدرسه یا مهدکودک ها را 
مدنظر قرار ندادند، زیرا ممکن است با محل 
زندگی کودکان متفاوت بوده باشد. با همه 
این محدودیت ها، یافته های به دست آمده 
اطالعات ذی قیمتی را در رابطه با ارتباط میان 
آسم و آالینده  های هوا در اختیار محققان 

قرار می دهد.

ویلچرسوارانبیشازپیشاحتیاطکنند

اصالحنژادپشهماالریادرحالبررسیاست!

زناندیابتیازآلودگیهوابیشترآسیبمیبینند

چشمتانخوبنمیبیند؟شایدقلبتانمشکلدارد!

نتایجتحقیقیدربارهرابطهآلودگیهواوآسمکودکان

به افسردگی و استرس  اینجا مرکزی در کره جنوبی است که مبتالیان 
مفرط و کسانی که افکار خودکشی در ذهنشان شکل گرفته، به آنجا مراجعه 
 می کنند تا مراسم تشییع جنازۀ نمادین خود را بازی کنند. کرۀ جنوبی در میان 
34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، باالترین آمار خودکشی 
را دارد. گفته  می شود این آمار به خاطر فشاری است که عمدتا بر جوانان 
کره ای برای عملکرد درسی و شغلی مطلوب وارد می شود. مراجعان به این 
مرکز به توصیۀ پزشک خود معموال تنها به اینجا مراجعه می کنند. آنها همانند 
بنیانگذاران این مرکز بر این باورند که تجربه مرگ نمادین می تواند آنها را 

بیش ازپیش با ارزش زندگی آشنا کند و دیدشان را تغییر دهد. 
CNN 


