
هوای سرد زمستان باعث می شود ورزشکارانی 
که در فضای باز تمرین می کنند، بیمار شوند. 
از این  رو، محققان انگلیسی و آلمانی نوعی 
کاله طراحی کرده اند که احتمال ابتال به عفونت 
تنفسی را کاهش می دهد. این کاله صورت پوش 
طی همکاری محققان دانشگاه ناتینگهام ترنت 
انگلیس و شرکت Stol- GmBH در آلمان 
با فناوری سه بعدی طراحی شده و شامل یک 
محیط گرم اطراف دهان و بینی است که از 

الیاف رسانای برق ساخته  شده است.
یک پریز برق بافته شده در پشت کاله به کاربر 
قابل شارژ  باتری سلولی  اجازه می دهد یک 
مجدد را برای تامین نیروی دستگاه به آن وصل 
کند. تیالک دیاس، بنیانگذار گروه تحقیقاتی 
پوشاک پیشرفته در دانشگاه ناتینگهام ترنت 
می گوید: »ما با استفاده از الیاف رسانای برق 
که به  قدری ریز هستند که به وسیله پوست 
انسان احساس نمی شوند، توانستیم سطح ثابتی 
از گرما را برای این کاله ارائه کنیم تا برای 

بتواند  مثال، یک ورزشکار در حال دویدن 
در هوای گرم تنفس کند.«

الیاف  از  ترکیبی  از  کاله صورت پوش  این 
دوندگان،   برای  پشم  و  الیکرا  مصنوعی 
در  که  ورزشکارانی  سایر  و  اسکی سوارها 
ساخته  می کنند،  تمرین  سرد  و  باز  فضای 
جمله  از  دیگر  ویژگی های  شامل  و   شده 

الیاف انعکاسی و کشش چهارجهتی است.
این ویژگی ها باعث شد داوران رقابت صنعت 
بدهند.  طال  جایزه  آن  به  امسال  باز  فضای 
می تواند  فناوری  این  معتقدند  سازندگان 
کاربردهای فراوانی داشته باشد. درحقیقت، 
از این مواد می توان برای تولید الیاف نیروسازی 
استفاده کرد که انرژی نور خورشید و حرکت 
را مهار می کنند یا مدارهای تودوزی شده ای که 
می توانند کاربردهای پزشکی و حسگر داشته 
باشند. این کاله هنوز در مرحله پیش ساخت 
قرار دارد و زمان ورود آن به بازار مشخص 

نشده است.

امروز مغز و کارکرد آن برای همگان شناخته شده 
و می دانیم که تمامی عملکرد فیزیکی، فکری 
و واکنش های بدن ما تحت کنترل مغز است، اما 
گروه بزرگی از دانشمندان اتفاق نظر دارند که در 
بدن ما یک »مغز ثانویه« نیز وجود دارد. گروهی از 
اعصاب که به نام »دستگاه عصبی احشایی« شناخته 
می شوند و در ناحیه شکمی قرار دارند، بیش از 
آنچه به ذهن ما خطور کند، نقش کنترل کننده ایفا 
می کنند. کنترل دستگاه گوارش انسان از مری 
گرفته تا راست روده و مقعد به طور کامل در اختیار 
این سیستم عصبی قرار دارد و حتی اگر ارتباط 
این سیستم با مغز کامال قطع شود، اختاللی در 
عملکرد سیستم گوارش ایجاد نمی شود و همین 
خصوصیت عملکرد این دستگاه را شاخص و 
متمایز می کند. افزون بر کنترل دستگاه گوارش، 
این سیستم عصبی تاثیر اعجاب آوری بر رفتار 
 و خلقیات ما دارد. بیش از نیمی از دوپامین و 
90 درصد سروتونین بدن- 2 هورمونی که با حس 
شادمانی مرتبط هستند- به وسیله باکتری های 

موجود در روده های ما ساخته می شوند. همچنین 
این باکتری ها به مغز پیام هایی مبنی بر نوع ماده 
خوراکی مورد نیازبدن می فرستند. عمران مایر، 
پروفسور فیزیولوژی، روانکاوی و رفتارشناسی 
کالیفرنیا،   UCLA دانشگاه  در   بیولوژیک 
می گوید: »این سیستم پیشرفته تر از آن است که 
فقط برای هدایت مواد خوراکی در مسیر لوله 
گوارش به وجود آمده باشد و در طول تکامل انسان 
به نوعی شکل گرفته که بتواند ارتباطی مستقیم بین 
مغز و احشا ایجاد کند زیرا تغذیه مهم ترین چالش 
در بقای نوع انسان است.« باکتری های سیستم 
گوارش نه تنها کنترل اشتهای ما را در دست دارند، 
بلکه نقش مهمی در خلقیات مان هم ایفا می کنند، 
چنانکه مطالعات متعددی نشان می دهد مصرف 
ماست، که حاوی طیف گسترده ای از باکتری های 
مفید است، در کاهش حس اضطراب و افسردگی 
بسیار موثر است. عملکرد این باکتری ها در کنترل 
احساسات منفی باعث افزایش تمایل افراد به 

بخشش و تساهل اجتماعی می شود.

نقشه سالمت

معاون فنی اجرایی 
سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری  کرج: 
»کودکان، سفیران 
خوبی برای ترویج 

فرهنگ تفکیک زباله از 
مبداء هستند.«

رئیس کمیسیون عمران 
و ترافیک شورای اسالمی 

شهر بجنورد: »نخاله ها تمامی 
اطراف شهر بجنورد را 
محاصره کرده است.«

عکس سالمت

طرح سالمت

برچسب کنترل سالمت
 از روی عرق

دانشمندان مشغول ساخت نوعی 
چسب هوشمند پوستی هستند که 
با ارزیابی قطره های عرق ورزشکاران 
حین ورزش می تواند سالمت آنها 
دانشگاه  محققان  کند.  کنترل  را 
نورث وسترن، چسبی هوشمند ابداع 
کرده اند که روی پوست ورزشکاران 
در حال ورزش قرار می گیرد و با 
ارزیابی اطالعات گرفته  شده و ارسال 
این اطالعات به گوشی هوشمند 
کاربر، سالمت او را کنترل می کند. 
این گجت که مراحل آزمایش خود 
را پشت سر می گذارد، مانند سایر 
دستگاه های هوشمند کنترل سالمت 
توانسته موفق عمل کند. این چسب 
یک صفحه ساعت  اندازه  به  که 
کوچک است، مانند یک آزمایشگاه 
کوچک عمل می کند که به پوست 
می چسبد. این چسب هوشمند را 
روی بدن دوچرخه سواران مسابقه 
عرق،  کرده اند.  آزمایش  آریزونا 
است  بیوشیمیایی  اجزای  دارای 
سالمت  درباره  را  اطالعاتی  که 
فیزیولوژیکی بدن در اختیار پزشکان 
قرار می دهد. این فناوری پوشیدنی 
پیش از آنکه بدن ورزشکار آب خود 
را از دست دهد، عالئم هشداردهنده 
زودهنگام ارسال می کند که فرد به 
جبران الکترولیت های از دست رفته 
بدن اقدام کند. درحقیقت، با بررسی 
تغییرات ایجادشده در رنگ چسب، 
می توان اطالعاتی از سالمت بدن 
به دست آورد. این چسب در طول 
چند ساعت فعالیت تنها یک بار 

قابل استفاده است.

فناوری سالمت

■ 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  ارایه  شده  را   کامل 
 و عاری  از  خطا  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 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

در طول یک قرن اخیر راه زیادی در درمان 
بیماری های عفونی طی شده، اما بر اساس یک 
مطالعه جدید در دهه های اخیر، میزان مرگ ومیر 
ناشی از برخی از این بیماری ها بسیار افزایش 
یافته است. محققان اطالعات مرگ ومیر ناشی از 
بیماری های عفونی در آمریکا را از سال ۱900 تا 
20۱۴ میالدی بررسی کردند. به طور کلی، میزان 
مرگ ناشی از بیماری های عفونی از حدود 800 
مرگ به ازای هر ۱00هزار نفر در سال ۱900 
میالدی به ۴6 مرگ در هر ۱00هزار نفر در سال 
20۱۴ میالدی کاهش یافته است. نرخ مرگ ومیر 
از سال ۱900 تا ۱950 میالدی تقریبا به طور مداوم 
کاهش یافته، به جز یک افزایش در سال ۱9۱8 

میالدی به دنبال شیوع »آنفلوانزای اسپانیایی«.
این میزان از سال ۱950 میالدی نسبتا در یک سطح 
بوده، اما برخی فراز و نشیب ها دیده می شوند. 

برای مثال، از سال ۱980 تا ۱995 میالدی- در 
زمان همه گیریHIV /ایدز - میزان مرگ ومیر 
کلی ناشی از بیماری های عفونی از ۴2 مورد در 
هر ۱00هزار به 63 مرگ به ازای هر ۱00هزار نفر 

رشد داشته است.
از  ناشی  مرگ  پژوهشگران،  این  گفته   به 
HIV /ایدز از صفر در سال ۱980 میالدی به 
بیش از ۱5 مورد در هر ۱00هزار نفر در سال ۱995 

میالدی افزایش یافته است. پس از سال ۱995 
میالدی، زمانی که اولین درمان های این بیماری 
آغاز شدند، مرگ ومیر ناشی آن به طور چشمگیری 
به کمتر از 5 مورد به ازای هر ۱00هزار نفر در هر 
سال کاهش یافته است. همچنین مرگ ومیر ناشی از 
عفونت هایی که به وسیله حشرات منتقل می شوند، 
اندکی در دهه های اخیر افزایش یافته و از 2 مرگ 
در هر ۱0 میلیون نفر در سال ۱980 میالدی به 
5 مرگ به ازای هر ۱0 میلیون نفر در سال 20۱۴ 
میالدی رسیده است. این افزایش عمدتا به دلیل 
افزایش مرگ ومیر ناشی از ویروس نیل غربی است 
که برای نخستین بار در سال ۱999 میالدی در 

آمریکای شمالی ظهور کرد.
مرگ ومیر به دلیل بیماری اسهال کلستریدیوم 
که به سختی درمان می شود نیز اخیرا از صفر 
در سال ۱980 میالدی به بیش از 2 مرگ در هر 

۱00هزار نفر در سال 20۱۴ میالدی افزایش داشته 
است. مرگ ناشی از بیماری هایی که با واکسن 
قابل پیشگیری هستند، از حدود 2 مورد در هر 
۱00هزار نفر در سال ۱980 میالدی به کمتر از یک 
مرگ در هر ۱00هزار نفر در سال 20۱۴ میالدی 

کاهش یافته است.
امروزه بزرگ ترین قاتالن بیماری های عفونی در 
آمریکا، ذات الریه و آنفلوانزا هستند که مسوول 
نزدیک به ۴0 درصد از تمام مرگ های ناشی از 
بیماری های عفونی هستند. نرخ مرگ ومیر ناشی 
از این بیماری ها طی سال های ۱980 تا 20۱۴ 
میالدی حدود ۱7 مرگ به ازای هر ۱00هزار 
نفر باقی مانده است. محققان در مطالعه خود که 
در مجله جاما منتشر شده، می افزایند: »این روند 
نشان دهنده آسیب پذیری مداوم ایاالت متحده 

نسبت به بیماری های عفونی است.«

مغز دوم شما در دستگاه گوارش شماست!ابداع کالهی که از ابتال به عفونت تنفسی پیشگیری می کند

هشدار پژوهشگران آمریکایی درباره بیمار های عفونی

به عنوان مسن ترین فرد سرشماری شده  احمد صوفی که در هفته گذشته 
)با 135سال سن( و ساکن استان کردستان )سقز( معرفی شده بود، چشم 

از جهان فروبست.

کارل پوپر: برای کشتن یک جامعه می توانید از روشی بسیار ساده استفاده 
کنید؛ کافی است بر فرهنگ آنها تمرکز کنید، کتاب را از دست آنها بگیرید 

و سرشان را در تلویزیون فرو کنید!

»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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