
دانشمندان اداره هواشناسى آمريكا مى گويند 
گذشته  سال  مى دهد  نشان  آنها  تحقيقات 
ميالدى (2015) از لحاظ ميانگين دما، دومين 
سال گرم در تاريخ هواشناسى آمريكا بوده 

است.
به گفته دانشمندان مركز ملى هوا و درياى 
آمريكا كه يك سازمان دولتى است، ميانگين 
دما در سال گذشته 4/12 درجه سلسيوس بوده 
و از اين جهت تنها سال 2012 (3 سال پيش) 
كمى گرم تر از سال 2015 بوده است. در تاريخ 
يكصد ساله ثبت شده از داده هاى هواشناسى 
آمريكا، تاكنون اين 2 سال گرم ترين  سال ها 

بوده اند.
علت  از  بخشى  دانشمندان،  اين  عقيده  به 
وضعيت  به  گذشته  سال  بى سابقه  گرماى 

جوى ال نينو مرتبط است و بخشى 
گرمايش  پديده  به  آن  ديگر 

زمين بازمى گردد. در پاييز 
سازمان  هم  گذشته  سال 
هواشناسى،  جهانى 
ملل  سازمان  به  وابسته 
متحد، پيش بينى كرده بود 

متوسط دماى جهان در سال 
2015 احتماال گرم ترين دماى 

ثبت شده است.
دوره  معتقدند  پژوهشگران 
تا 2015  بين 2011  ساله   5
كره  سال   5 گرم ترين  هم 
اطالعات  ثبت  زمان  از  زمين، 
هواشناسى بوده است. به نظر 
دانشمندان، انتشار گازهاى 
از  ناشى  كربن  دى اكسيد 
سوخت هاى فسيلى يكى 
از مهم ترين منابع آلودگى 
هوا و گرم شدن كره زمين 
پاريس  كنفرانس  در  است. 

كه در ماه اكتبر در اين شهر برگزار شد، قرار 
شد كشورهاى جهان هر يك براساس سطح 
توسعه اقتصادى و فناورى و ميزان گازهاى 
دى اكسيد كربن كه توليد مى كنند، نقشى در 

كاهش دماى زمين داشته باشند.
هر چند به نظر دانشمندان و صاحب نظران 
توافق حاصل شده در اين كنفرانس اميدهاى 
تازه اى را براى بهبود وضعيت اقليمى زمين به 
وجود آورده، اما تا زمان اجرايى شدن و به بار 
نشستن اين توافق ها كه در بهترين شكل ممكن 
احتماال در 15 سال آينده اتفاق بيفتد، بشر بايد 

همچنان نگران گرم شده كره زمين باشد.

نقشه سالمت

مديرعامل  شركت 
آب منطقه اى خراسان 
رضوى از آزادسازى 

750 هكتار از اراضى 
حاشيه كشف رود مشهد 

خبر داد.

رئيس اداره حفاظت محيط 
زيست شهرستان همدان: 

«انباشت و سوزاندن زباله در 
برخى روستاهاى همدان موجب 

آلودگى آب و خاك و تجمع 
حيوانات وحشى در آن حوالى 

شده است.»

ديوار مهربانى در بيشتر شهرهاى ايران راه اندازى شده است اما ديوار خرم آباد 
متفاوت تر از بقيه است. يخچالى پر از مواد غذايى كه مرتب چيده شده و ديوارى 
كه بيشتر شبيه كمد لباس است، مى تواند نيازهاى هر نيازمندى را تامين كند.  
 مهر

عكس سالمت

ژنتيك ما در اثربخشى 
داروها نقش دارد

نشان  مطالعه ها  جديدترين 
و  داروها  اثربخشى  مى دهد 
عوارض جانبى آنها با توجه به 
ژنتيك بيمار متفاوت است. به 
بيان ديگر، ژن ها با ميزان تاثير 
دارند  مستقيمى  نسبت  دارو 
و به همين دليل است كه بدن 
برخى بيماران به دارو بهتر پاسخ 
مى دهد. در اين مطالعه آمده كه 
ژن ها نه تنها تعيين كننده ميزان 
اثربخشى دارو هستند، بلكه دوز 
مناسب هر فرد را نيز مشخص 
مى كنند. محققان معتقدند زمانى 
دارو كارايى الزم را دارد كه با 
توجه به عوامل ژنتيكى تجويز 
شود كه به آن فارماكوژنتيكس 
گفته مى شود. فارماكوژنتيكس 
داروشناسى  علم  از  شاخه اى 
است كه به تاثير عوامل ژنتيكى 
و واكنش بدن نسبت به داروها 
مى پردازد.  گاهى به دليل ساختار 
ژنتيكى بدن، آنزيم هاى موجود 
در كبد به خوبى كار نمى كنند 
و دارو تجزيه نمى شود و براى 
باقى  بدن  در  طوالنى  مدت 
مى ماند و باعث بروز عوارض 

ناخواسته مى شود.

تازه ها

■ پزشكى  دانشى  هميشه  در  تغيير  است. 
 در  ارايه  مطالب  «سالمت»  تالش  زيادى  
در  جهت  كامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهاى  روز  پزشكى  دنيا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دليل 
 اينكه  در  علوم  پزشكى  وجود  تغييرات 
 همواره  متصور  است ، «سالمت»  مطالب 
خطا   عارى  از   را   كامل  و   ارايه  شده  
نمى داند. ارجح  آن است  كه  كاربران،  اين 
اطالعات  را  قبل  از  به  كارگيرى  با  رجوع 

 به  پزشكان  نيز  تاييد  نمايند. 
■ مسووليت  محتواى  آگهى ها بر عهده 

شركت هاى سفارش دهنده  است. 
■ كليه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  كتبى  اجازه  كسب  به  منوط 

است.

امروزه شواهد روزافزونى در دست است كه 
محروميت از خواب مى تواند مغز را مستعد 
ابتال به بيمارى آلزايمر كند. در واقع، تغيير 
در عادت هاى خواب مى تواند آغازى باشد 
براى ابتال به دمانس يا زوال عقل. مغز در زمان 
خواب سموم مرتبط با بيمارى آلزايمر را از 
درون خود پاك مى كند. الاقل در مدل هاى 
حيوانى نشان داده شده كه اگر افراد به اندازه 
كافى نخوابند، اين سموم باقيمانده در مغز 
مى توانند تجمع پيدا كنند و به مغز آسيب 
برسانند. البته سال هاست به اين ارتباط اشاره 
شده و محققان نشان داده اند اختالالت خواب 
ميان افراد مبتال به آلزايمر بسيار شايع است. آنها 
پيش از اين تصور مى كردند آلزايمر به سادگى 
مى تواند مراكز مغزى دخيل در تنظيم خواب 

را از مدار خارج كند، اما 2 مطالعه جديد حاكى 
از آن هستند كه اين ارتباط شايد پيچيده تر از 

اينها باشد.
اولين يافته ها در اين رابطه به سال 2009 
بازمى گردد؛ زمانى كه محققان آمريكايى نشان 
دادند پالك هاى چسبنده آميلوييد مرتبط با 
بيمارى آلزايمر در مغز موش هايى كه كم خوابى 

داشته اند، سريع تر تشكيل مى شوند. سپس، در 
سال 2013، گروهى ديگر نشان دادند در مرحله 
خواب عميق، اين پالك ها به طور قابل توجهى 
و طى روندى پيچيده پاك مى شوند. الاقل در 
مدل هاى حيوانى كه اين طور نشان داده شده 
است. آنچه اتفاق مى افتد، اين است كه مايع 
مغزى نخاعى كه مايعى تميز و شفاف است، 
چرخش  به  شروع  عميق  خواب  زمان  در 
دوباره داخل و خارج مغز و بيرون از عروق 
خونى مى كند و مواد سمى تشكيل شده را از 
بافت مغزى بيرون مى برد. اين سيستم به مغز 
اجازه مى دهد پالك هاى مرتبط با آلزايمر را از 
بين ببرد. اين روند، شايد يك علت احتمالى 
باشد براى اين موضوع كه اختالل در خواب 
عاملى است براى ابتال به بيمارى آلزايمر. 

پاكسازى  روند  اين  تالش اند  در  محققان 
مغزى را روى انسان ها بررسى كنند كه مسلما 
كار آسانى نخواهد بود. محققان اين سيستم را 
در موش هاى زنده با پنجره اى كه روى كاسه 
سرشان ايجاد كرده بودند، بررسى كردند. 
آنها در كار خود از يك ليزر قدرتمند و يك 
ميكروسكوپ فوق حرفه اى نيز بهره گرفته 
بودند. البته آنها ناچارند در انسان ها راهى 
بيابند تا همان عملكرد را ببينند، اما به روشى 
غيرتهاجمى و ايمن. شايد كليد اين راه در 
يكى از ماشين هاى تصويربردارى قدرتمند 
رزونانس مغناطيسى در دنيا نهفته باشد كه 
در حال حاضر در دانشگاه اورگون قرار دارد. 
اين دستگاه بسيار حساس است و مى تواند 

تغييرات ظريف مغزى را تشخيص دهد.

گرم ترين سال هاى جهان به روايت هواشناسى آمريكا؛ 2012 و 2015 ميالدى

كم خوابى آلزايمر مى آورد

نرم افزار مسابقه عكس سالمت براى به اشتراك گذارى تصاوير حوزه سالمت 
از سوى دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت راه اندازى شد.  در 
اين نرم افزار امكان مشاهده تصاوير ديگر و درج نظرات مخاطبان وجود دارد. 
تصاويرانتخاب  بهترين  و  پربيننده ترين  ميان  از  سالمت  عكس  مسابقه  برنده 
 @OHPIC1 خواهد شد.  اطالعات بيشتر در اين زمينه را مى توانيد با رجوع به
و OHPIC1394@ در اينستاگرام دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت 

بهداشت بيابيد. 
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علت  از  بخشى  مندان، 
وضعيت  به  گذشته  ال 

 است و بخشى 
گرمايش   

در پاييز 
سازمان 
اسى، 
ملل 
ده بود 

در سال 
رين دماى 

ثبت شده است
پژوهشگر
بي ساله  5
گرم تر هم 
زم از  زمين، 
هواشناسى
دانشمند
دى اكس
سوخت
از مهم
هوا و گر
در است. 


