مصرف امگا 6
موجب تنبلي
دختران مي شود

دانشمندان باور دارند مصرف بيرويه امگا  6منجر به بيتحرکي دختران شده و چاقي و
اضافهوزن آنها را نيز در پي دارد که همين موضوع موجب پديد آمدن بيماريها و مشکالت
گسترده بسياري ميشود.به گزارش فارس ،آخرين تحقيقات نشان داده مصرف امگا  6منجر
به بيتحرکي دختران و باال رفتن ريسک ابتال به ديابت در زنان ميشود.
يافتههاي محققان دانشگاه بريتيش کلمبيا کانادا نشان ميدهد ،مصرف بيشتر دانهها و
آجيلهاي غني از امگا  6و روغنهاي گياهي نظير روغن سويا به شکل قابل توجهي موجب
افزايش رفتار بيتحرکي در دختران نوجوان ميشود.
يکي از اعضاي اين تيم تحقيق ،در اين باره ميگويد« :مطالعه ما نشان ميدهد وجود
اسيدهاي چرب امگا  6در رژيم غذايي ارتباط قوي با سبک زندگي بيتحرک در دختران
نوجوان و ارتباط ضعيفي با ديابت در بين زنان بزرگسال دارد».

بانو

بر اساس همين تحقيقات انجام شده ،مصرف اين نوع چربي عالوه بر اينکه موجب بيتحرکي
دختران در سنين پايين ميشود ،چاقي و اضافهوزن آنها را نيز در پي دارد که همين موضوع
موجب پديد آمدن بيماريها و مشکالت گسترده بسياري ميشود.
اين پژوهشگران ،با انجام تحقيقات روي تعدادي از دختران و زنان  21کشور اروپايي و
بررسي ميزان گلوکز خون آنها به اين نتيجه رسيدند که بين بيتحرکي دختران و مصرف
امگا  6در رژيم غذاييشان ارتباط قوي وجود دارد.
در روغنهاي ذرت ،آفتابگردان ،سويا و تخم مرغ ،مارگارين ،گوشت قرمز و غالت به وفور
امگا  6يافت ميشود به همين منظور بايد مصرف اين مواد غذايي تحت کنترل باشد
تا عالوه بر استفاده از فوايد آنها از مضرات آنها که بروز بيتحرکي در دختران است،
جلوگيري شود.

خبر »

زنان باردار
مي توانند داروهاي آسم مصرف كنند

»
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منيره نوبخت  ،فعال سياسي و عضو شوراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي در گفتگو با رسالت:

مردم تشخيص ميدهند كه كدام حرفها  ،فقط شعار است

گفتگو از ريكا حسامي
اشاره :
دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري حدود يك ماه ديگر در كشور برگزار مي شود.
مدتي است كه بحثهاي داغ انتخاباتي و اعالم نظر فعاالن گروهها و جريانات سياسي
كشور در مورد ويژگيها و شاخصههاي رئيس جمهور آينده ايران در جريان است! برخي ،
از بايدها و نبايدهاي رئيس جمهور آينده ميگويند و برخي در مورد اولويتها و برنامههاي
كانديداهاي رياست جمهوري اظهار نظر ميكنند ولي به نظر ميرسد كه در اين انتخابات ،
مردم با نگاه دقيقتري به كارآمدي كانديداها و سنجش سخنان آنان خواهند پرداخت.
به گفته منيره نوبخت ،فعال سياسي با سابقه اصولگرا  ،مردم در اين انتخابات اشراف
بيشتري به مسائل دارند و دقيقتر تشخيص مي دهند كه آنچه گفته ميشود ،حرف و
شعار است يا اينكه پشتوانه عملياتي دارد!
وي كه نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسالمي و رياست شوراي فرهنگي -اجتماعي
زنان را در كارنامه فعاليتهاي خود دارد ،معتقد است كه براي رئيس جمهور آينده كشور
حل مشكالت اقتصادي در اولويت است و كانديداهاي اين مقام بايد برنامه هدفمند و
مدوني در اين زمينه داشته باشند.
وي خاطرنشان ميكند كه نامزدهاي پست رياست جمهوري بايد از فضاي طرح مشكالت و
كليگويي خارج شوند و توجه به مسائل زنان و خانواده را در اولويت برنامههاي خود قرار دهند.
نوبخت با انتقاد از دو جريان مهم سياسي كشور تاكيد مي كند كه هيچ يك از آنها كارنامه
درخشاني در مورد حل مسائل زنان و خانواده ندارند .بنابراين نميتوانند يكديگر را متهم
كنند!
وي تصريح ميكند كه چنانچه به نفع "زن و خانواده" اقداماتي صورت گيرد ،به نفع كل
جامعه خواهد بود و به همه گروههاي سياسي توصيه مي كند كه در اين زمينه آستينها را
باال زده و حرفهاي عقالني و قابل باوري داشته باشند.
عضو شوراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي  ،ارائه راهكارهايي در زمينه
حل مسائل "زنان و خانواده" را از سوي اصولگرايان در انتخابات پيش رو الزم ميداند
و يادآور مي شود كه كانديداهاي رياست جمهوري بايد در مورد مسائل زنان و خانواده
شفاف سخن بگويند.
اين گفتگو فرارويتان قرار دارد.
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با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات رياست
جمهوري به عنوان يك چهره اصولگرا نظرتان
درباره اهميت وحدت اصولگرايان در اين انتخابات
چيست؟
جريان اصولگرايي طي ساليان گذشته فراز و نشيبهايي
را طي كرده و رويشها و ريزشهايي داشته است  .اين
جريان  ،شكلهاي مختلفي از تقسيمبندي سياسي را
به خود گرفته تا به امروز كه اكثريت فعاالن جريان
اصولگرايي تصميم گرفتند جبههاي فراگير و مردمي
را پايهريزي كنند و با توجه به يكسري مباني اصولي
در ديدگاههاي سياسي و فارغ از تقسيمبنديهاي
تشكيالتي بتوانند با همگرايي بيشتر براي انتخابات
فعاليت كنند  .مبناي اصلي اين حركت  ،احساس
ضرورت براي همگرايي  ،ايجاد هماهنگي بيشتر و در
نتيجه رسيدن به وحدت حداكثري است  .طبيعي است
كه با برقراري همگرايي بيشتر ميتوانيم حضور موثر و
قدرتمندتري در انتخابات داشته باشيم.
پيشبيني شما در مورد توافق اصولگرايان روي
يك كانديدا چيست؟
موسسين جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي بارها
روي اين مسئله تاكيد كردهاند كه اولويت ،ايجاد هماهنگي
و وحدت است .دستيابي به وحدت حداكثري هدف
جبهه مردمي در انتخابات مي باشد .در طول مدتي
كه جبهه مردمي تاسيس شده اين هدف دنبال شده
و حفظ اين روند نيز جزء اهداف آتيآن مطرح شده
است .در مقطع كنوني مشاركت در انتخابات هدف
مهمي است كه تالش خواهد شد با تجميع حداكثري
آراء بتوانند با يك كانديدا وارد عرص ه مشاركت در
انتخابات شوند .البته در جلسات شوراي مركزي تاكيد
شده كه جبهه مردمي  ،مشاركت فعال در انتخابات
داشته و تا آنجا كه ميتواند مشاركت مردمي را به
حداكثر برساند .نظر نهايي اين است كه به كانديداي
واحد برسند .البته داخل پرانتز اين مسئله هم وجود
دارد كه ارزيابي از وضعيت پيش رو و آرايش سياسي
گروههاي مختلف مي تواند تاثيرگذار باشد  .البته نه
به اين معنا كه دستيابي به كانديداي واحد را منتفي
بدانيم! به اين معني كه به نظر مي رسد اين ،بهترين
شكل است .جبهه مردمي بايد فضاي سياسي را به دقت
رصد كند و متناسب با آن فعاليت و مشاركت خود را
ادامه بدهد ،اما در مورد هدف رسيدن به كانديداي
واحد (با تحليل امروز) بايد بگويم كه بله  ،دست يافتني
است! مقدماتي كه طي شده كامال فضا را براي رسيدن

به يك كانديداي واحد مهيا كرده است.
به نظر شما كانديداهاي رياست جمهوري بايد ارائه
راهكارهاي مشخصي براي حل مشكالت زنان و
خانواده را در برنامه خود داشته باشند يا ارائه
برنامه روشن اقتصادي كفايت مي كند؟!
براي كانديداهاي رياست جمهوري ،داشتن يك برنامه
هدفمند و قوي براي حل مشكالت اقتصادي كشور در
اولويت است  .به نظر من  ،افرادي كه ميخواهند وارد
عرصه نامزدي انتخابات رياست جمهوري بشوند در وهل ه
اول بايد ،برنامه مدوني براي حل مشكالت اقتصادي
داشته باشند و در اين مسئله ترديدي نيست اما اين
مسئله به اين معنا نيست كه موضوعات ديگر ناديده
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احتمال انتقال صرع از مادر به جنين
 ١٠درصد!

با توجه به تجربهاي كه از فعاليت در حوزه زن و خانواده
به دست آوردهام عرض ميكنم كه مسلما توجه به
مشكالت زنان و خانواده بايد در اولويت برنامههاي
كانديداهاي رياست جمهوري باشد.
اكثر كارشناسان اين حوزه نيز بر اين باورند كه بايد
به موضوع "زن و خانواده" توجه ويژه بشود! به طور
مثال  :وقتي به بخش اشتغال توجه مي شود  ،تعداد
بسيار زيادي از دختران تحصيلكرده فاقد شغل مطرح
مي شوند  .اين مشكلي است كه بايد حل بشود! ممكن
است در يك نگاه محدود گفته بشود كه براي حل
مشكل اشتغال بايد اولويت اشتغال را بهآقايان بدهند.
اين مسئله يك بحث كارشناسي جداگانهاي است كه

رسيدن به كانديداي واحد (با تحليل امروز) دست يافتني است
براي كانديداهاي رياس�ت جمهوري داشتن يك ب رنامه هدفمند و
قوي براي حل مشكالت اقتصادي كشور در اولويت است
بسياري از آسي بهاي اجتماعي از نارساي يهاي اقتصادي بوجود
مي آيد
مسلما توجه به مشكالت زنان و خانواده بايد در اولويت ب رنام ههاي
كانديداهاي رياست جمهوري باشد
هي�چ يك از جريانات سياس�ي كارنامه درخش�اني در مورد حل
مسائل زنان و خانواده ندارند

گرفته بشود! مي توان نگاه به مشكالت خانواده را با
يك نگاه اقتصادي  -فرهنگي مالحظه نمود و مورد
توجه قرار داد كه مي تواند جزء اولويتهاي برنامه باشد.
اگر معيشت خانوادهها سامان يابد  ،اشتغال براي افراد
بيكار ايجاد شود  ،قدرت خريد خانواده را باال ببريم
و سر و سامان بهتري به وضعيت "خانواده" بدهيم.
قطعا در پي آن  ،حل مشكالت فرهنگي را خواهيم
داشت .اخيرا مقام معظم رهبري به اين موضوع اشاره
فرمودند كه نابسامانيهاي اقتصادي مقدمات پيدا
شدن يكسري مشكالت فرهنگي است.
همينطور است ،بسياري از آسيبهاي اجتماعي از
نارساييهاي اقتصادي به وجود ميآيد.
اين موضوعات بايد توامان مورد توجه قرار بگيرد  .تاكيد
مقام معظم رهبري همواره بر اين است كه "فرهنگ" را
فضاي تنفسي كشور بايد دانست .اقتصاد سالم نميتواند
به دور از نگاه فرهنگي باشد .به عبارتي ،اقتصاد سالم
بايد همراه با نگاه فرهنگي باشد.

در كجا اولويت را به چه كسي بدهيم اما وقتي كه نگاه
فراگير و جامع داريم قطعا بايد به دختران تحصيلكرده
بيكار هم توجه كنيم .منظورم اين نيست كه براي همه
آنها يك شغل دولتي درست كنيم بلكه بايد در مورد
مسائل و مشكالت آنها و در مورد اين ظرفيت باالي
جامعه فكر بشود.
به نظر شما ارائه چه شاخصهها و راهكارهايي
در برنامه كانديداهاي رياست جمهوري مثبت
تلقي مي شود؟
به نظر من مهمترين مسئله اين است كه شاخص
"كارآمدي" در نظر گرفته بشود .به عبارتي  ،مردم
با شنيدن مطالب كانديداي رياست جمهوري بتوانند
به يقين برسند كه اين حرفها منتهي به اقدامات
ميشود و ميتواند اجرايي شود! كانديداهاي رياست
جمهوري بايد از فضاي طرح مشكالت و كلي گوييها
خارج بشوند و با نگاه "ما مي توانيم" غيرشعاري و با
استناد به برنامههاي مشخص بگويند كه اين مشكالت

را حل ميكنيم!
مثال  :ميتوانيم توليد را باال ببريم! "ميتوانيم" را
با برنامههاي عملي و اقدامات مشخص بايد مطرح
كنند .به نظر من مردم متوقع و منتظر هستند كه
از داوطلبين رياست جمهوري سخناني را بشنوند كه
بتواند عملياتي شود!
به نظر شما موضعگيري اصولگرايان در مسائل
زنان و خانواده در انتخابات رياست جمهوري
بايد چگونه باشد؟ (با توجه به اينكه رقيب اين
جريان سياسي معموال شبهاتي را در اين زمينه
مطرح مي كند).
معتقدم كه هيچ يك از جريانات سياسي (كه به عنوان
اصولگرا و اصالح طلب مطرح مي شوند) كارنامه درخشاني
در مورد حل مسائل زنان و خانواده ندارند! واقعا روي
كدام برنامهها و فعاليتهاي گذشته خود مي توانند
تاكيد كنندو با سربلندي بگويند كه مثال  :اين دو يا سه
مشكل را در فضاي مسائل زنان و خانواده با قاطعيت
حل كردهاند! نميگويم كه كار نشده ! باالخره بعد از
گذشت حدود  40سال از انقالب اسالمي در هيچ
حوزهاي صفر وجود ندارد ،اقداماتي هم شده است اما
اگر تصور شود كه كاري كارستان صورت گرفته باشد
و مشكل اساسي را در عرصه مسائل "زنان و خانواده"
حل كرده باشيم ،بنده به عنوان كارشناس (كه از نزديك
هم دستي بهآتش داشته است) ميتوانم بگويم كه
هيچ جريان سياسي ،پرونده درخشاني در حوزه مسائل
زنان و خانواده ندارد .بنابراين نميتوانند يكديگر را
متهم كنند! در صورتي ،يك جريان سياسي ميتواند
جريان ديگر را متهم به كمكاري بكند كه خودش پرونده
درخشاني را نشان بدهد و بگويد كه اين كارها را انجام
داده ايم! ما چنين پروندهاي را سراغ نداريم!
اينها شعار انتخاباتي است! االن ديگر همه مي توانند
تشخيص بدهند كه كدام حرفها فقط در حد شعارهاي
انتخاباتي است! ما مي توانيم در مورد اشتغال زنان
شعار انتخاباتي بدهيم اما وقتي كه فرصتهاي شغلي
ايجاد ميكنيم به تناسب بيكاران خيلي خيلي كم
است بنابراين چگونه ميتوانيم ادعا كنيم كه مشكل
اشتغال زنان را حل خواهيم كرد؟!
به نظر من در اين انتخابات  ،مردم اشراف بيشتري به
مسائل دارند و دقيق تر تشخيص ميدهند كه آنچه
گفته ميشود  ،حرف و شعار است يا اينكه پشتوانه
عملياتي دارد!ديگر نميتوان به صرف شعار سياسي
مردم را جذب كرد! به نظر من بايد به چند موضوع

اساسي در مسائل زنان و خانواده بپردازيم و توجه داشته
باشيم كه اگر بتوانيم به نفع "زن و خانواده" كار كنيم ،
به نفع كل جامعه كار كردهايم  .همه جريانات سياسي
بايد در اين عرصه آستينها را باال بزنند و حرفهاي
منطقي  ،عقالني و قابل باوري داشته باشند.
به طور مشخص  ،آيا اصولگرايان الزم است در
انتخابات پيشرو در مورد حل مسائل زنان و
خانواده راهكارهايي ارائه كنند؟
به نظر من الزم است ! مسائل زنان مسائل مهمي است
 .براي اينكه جمهوري اسالمي ايران بتواند الگو و نمونه
خودش را به جهان ارائه كند يك بخش مهم كه مزيت
شمرده ميشود ،بحث "زنان و خانواده" است زيرا اسالم
ديدگاه بسيار عالي در زمينه جايگاه زنان و موقعيت
خانواده دارد .يكي از شاخصههاي اسالمي بودن دولت
اسالمي ،شاخص موفقيت آن در گروههاي زنان  ،جوانان
و خانواده است كه امروز در دنيا مسئله است  .امروزه
در دنيا بحث خانواده به صورت مثبت و منفي مسئله
است چه آنهايي كه در حال تخريب آن هستند چه
آنهايي كه براي اصالح آن كار مي كنند.
مسئله "زنان" امروز در دنيا مسئله است ميبينيد
كه از زنان استفاده ابزاري مي كنند و با شعارهاي
فريبنده آزادي زنان و اشتغال با بهرهكشي و كار
ارزان قيمت به سالمت و شخصيت زنان و خانواده
آسيب ميرسانند.
اينها در دنيا پر است .بنابراين طرح مسائل زنان و
خانواده جزء اولويتها بايد باشد .كانديداهاي رياست
جمهوري در مورد مسائل زنان و خصوصا خانواده بايد
شفاف صحبت كنند .اگر به "خانواده" پرداخته بشود
بسياري از مسائل زنان و جوانان حل مي شود .در
جريان اصولگرايي خانمهاي متخصص و صاحب فكر
و انديشه به عرصه بيايند و نظرشان را مطرح كنند تا
عمومي و رسانهاي بشود و كانديداهاي رياست جمهوري
در اين عرصه  ،برنامههاي خودشان را مطرح كرده و
در مورد آن توضيح بدهند.
به نظر شما درخواست مهم مردم از رئيس جمهور
آينده كشور چيست؟
فكر ميكنم مردم رئيس جمهوري "صادق" " ،كارآمد" ،
"دلسوز" و "متدين" ميخواهند.
مردم مايلند كه رئيس جمهورآينده با آنها صميمي
باشد و فردي كارآمد باشد كه هر چه در توان دارد
براي بهبود وضعيت كشور به كار گيرد.
متشكرم.

افتادگي لگن در زنان شايعتر است

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران با اشاره به اين که نقايص کف
لگن که به افتادگي لگن معروف شده در زنان شايع تر است ،گفت :درمان نقايص
کف لگن با استفاده از مهندسي بافت و سلول هاي بنيادي در کشور امکان پذير
شده است.
به گزارش ايرنا ،از سلولهاي بنيادي براي پديد آوردن سلول هاي تخصص يافته سالم
و کارآمد ميتوان بهره گرفت و آنها را جايگزين سلول هاي آسيب ديده يا بيمار کرد.
جايگزين کردن سلول هاي بيمار با نمونه هاي سالم را سلول درماني مي نامند.

يک فوق تخصص بيماريهاي ريه گفت:
مادران براي درمان آسم در دوران
بارداري ميتوانند دارو مصرف کنند
و مصرف بيشتر داروهاي درمان آسم
در بارداري منع آنچناني ندارد.دکتر
حشمتاهلل توکل در گفتگو با ايسنا،
اظهار کرد :مادران در دوران بارداري تا
حدودي با مشکالتي در راههاي هوايي
فوقاني مواجه ميشوند و ورم بيني
و حلق پيدا ميکنند و ممکن است در خواب خر و پف کنند؛ اين
درحالي است که پيش از بارداري اين عالئم را نداشتهاند.وي ادامه
داد :آسم در زنان باردار سه دسته تقسيم ميشود؛ يک دسته آسمي
است که در يکسوم مادران بعد از زايمان بهبود مييابد ،آسمي که
بعد از زايمان در يکسوم مادران حادتر ميشود و همچنين آسمي
که در يکسوم ديگر آنان تغييري نميکند.فوق تخصص بيماريهاي
ريه مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز افزود :غالب داروهايي
که براي درمان آسم دوران بارداري تجويز ميشود هيچگونه عارضه
جدي در بارداري ايجاد نميکنند و درمان آسم در مادران باردار همانند
درمان آسم در افراد عادي است.توکل گفت :در مادران باردار معموال
تمايل بر عدم مصرف دارو در دوران بارداري يا مصرف کمترين مقدار
داروي تجويزي است ولي اگر مادر بارداري دچار آسم و عاليم خس
خس سينه ،سرفه و نفس تنگي باشد ،تاثير عوارض اين ناراحتيها
بر مادر و جنين بيشتر از مصرف دارو خواهد بود.وي اظهار کرد :به
مادران باردار با عاليم آسم و نفس تنگي توصيه ميشود در معرض
عوامل تشديدکننده عاليم از جمله گرد و خاک قرار نگيرند .داروهايي
نيز که براي درمان آسم تجويز ميشوند از نوع آنتيهيستامينها و
اسپريهاي بيني است.

وسيع ترين کاربرد بالقوه درمان با سلول هاي بنيادي ،توليد سلول ها و بافت هايي
است که مي توانند براي درمان يا جايگزيني ارگانيسم هاي آسيب ديده بکار گرفته
شوند .اگر دانشمندان بتوانند تبديل سلول هاي بنيادي به سلول هاي تکامل يافته
را فرا گيرند ،مي توانند بسياري از بيماري ها را معالجه کنند که تاکنون درمان آنها،
نارسا و ناکافي بود.
دکتر بهار محجوبي در گفتگو با خبرنگار علمي ايرنا افزود :تاکنون  ۱۰بيمار با اين
فناوري جديد در يک بيمارستان تهران درمان شدند و در حال آماده سازي تعدادي
ديگر از بيماران براي مداوا هستيم.
وي تاکيدکرد :در آينده نزديک با استفاده از مهندسي بافت و سلول هاي بنيادي،
توان پاسخگويي به تعداد زيادي از اين بيماران را خواهيم داشت تا از درد و آالم آنان
بکاهيم و شرايط بهتري را براي اين افراد به وجود آوريم.
فلوشيپ جراحي کولورکتال افزود :مقاله اين تحقيق در مجله آمريکايي « استم سل
ريسرچ » منتشر شده که انعکاس خيلي خوبي در دنيا داشته و مورد استقبال محققان
داخلي و خارجي قرار گرفته است.
وي اظهار کرد :اين نقايص در حال حاضر از طريق نسوج مصنوعي برطرف مي شود
که اين شيوه درماني موفقيت چنداني از لحاظ اصالح آناتومي و هم از لحاظ عملکردي
نداشته و بيماران از اين شيوه رضايت چنداني نداشتند.
وي شايع ترين عالمت اين بيماري را بي اختياري ،اختالالت دفع و دردهاي لگني اعالم
کرد و گفت :حدود هشت درصد مردم درجاتي از اين بيماري را دارند که در دو درصد
آنها نياز به عمل جراحي دارند و در سنين پيري اين درصد بيشتر مي شود.
در بسياري از زنان همراه با افزايش سن ،انواعي از افتادگي لگن مشاهده مي شود.
هنگامي که عضوي مانند مثانه يا رحم از جايگاه خود پايين تر مي آيد ،افتادگي کف
لگن رخ مي دهد.

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
گفت :با در نظر گرفتن موضوع ژنتيک
بايد توجه کرد در يک بارداري احتمال
انتقال بيماري صرع از والدين به نوزاد
 ۱۰درصد است و اگر مادر نوزاد به اين
بيماري مبتال باشد احتمال آن بيشتر
خواهد شد.غالمرضا زماني ،عضو هيئت
مديره انجمن صرع ايران در گفتگو با
فارس در خصوص بيماري صرع گفت:
بيماران مبتال به صرع به دو گروه تقسيم ميشوند؛ دسته اول بيماراني
هستند که به صورت ژنتيکي از اشکاالت ساختماني مغز رنج ميبرند و
گروه دوم افرادي هستند که به صورت اکتسابي با اين بيماري مواجه
شدهاند.وي افزود :معموال دسته دوم به دليل وقوع برخي حوادث دچار
اين بيماري شدهاند.وي با بيان اينکه شيوع اين بيماري در دختران و
پسرها يکسان است تصريح کرد :ميزان شيوع اين بيماري در دخترها و
پسران تفاوت زيادي ندارد بلکه مدل بيماري ممکن است متفاوت باشد.
زماني اضافه کرد :به طور کلي حدود يک درصد از افراد جامعه به اين
بيماري مبتال هستند و بايد توجه داشت در مناطقي که ميزان حوادث
و تصادفات بيشتر است ممکن است ميزان شيوع اين بيماري نيز بيشتر
باشد و عوامل اکتسابي تابع شرايط جامعه خواهد بود.وي گفت:در افراد
مسن به دليل حوادث عروقي ،و در کودکان به دليل حوادث ساختاري
مغز ميزان شيوع اين بيماري بيشتر است.فوق تخصص مغز نوزادان گفت:
موضوع پيشگيري از بروز حوادث و بيماريها از ديگر عواملي است که بايد
مدنظر قرار گيرد به دليل اينکه پيشگيري از حوادث هزينه و بار درماني
تحميل شده بر خانواده و کشور را کاهش خواهد داد.وي در پايان افزود:
با توجه به موضوع ژنتيک بايد توجه کرد در يک بارداري احتمال انتقال
بيماري صرع از والدين به نوزاد  10درصد است و اگر مادر نوزاد به اين
بيماري مبتال باشد احتمال آن بيشتر خواهد شد.

مشکالت قلبي
در کمين زنان بلندقامت تر
زنان بلند قامت و با اندام درشت حدود
سه برابر زنان کوتاه قدتر در معرض
ابتال به تپش نامنظم قلب موسوم به
«فيبريالسيون دهليزي» قرار دارند.به
گزارش مهر ،محققان سوئدي دريافتند
هر چقدر سايز بدن يک زن در اوايل
جواني بيشتر باشد احتمال ابتال وي
به اختالل قلبي در سنين باالتر بيشتر
خواهد بود.آنيکا روزنگرن ،سرپرست تيم
تحقيق از دانشگاه گوتنبرگ ،در اين باره مي گويد« :با افزايش سايز
بدن ،ريسک بيماري قلبي هم به تدريج افزايش مي يابد».وي در ادامه
مي افزايد« :زنان داراي قد بلندتر و سايز بدني بيشتر حدود سه برابر
زنان کوچک اندام در معرض اين ريسک قرار دارند«».فيبريالسيون
دهليزي» تپش غيرعادي قلب است که در دهليز ،دو حفره فوقاني
قلب ،روي مي دهد .اين نوع تپش قلب موجب افزايش ريسک سکته،
نارسايي قلبي و ساير مشکالت قلبي مي شود.اين نوع اختالل قلبي
بسيار شايع است و از هر  ۵نفر ،يک نفر در طول زندگي در معرض
ابتال به فيبريالسيون دهليزي قرار دارد .معموال اين مشکل در افراد
باالي  ۶۰سال اتفاق مي افتد.روزنگرن مي گويد« :از آنجايي که
جمعيت جهان در حال قد بلندتر و سنگين تر شدن است ،توجه به
عوارض اين بيماري بسيار مهم است.در مطالعه قلبي هم مشخص
شده بود که مردان درشت هيکل و بلندقد نيز احتماال با افزايش سن
بيشتر در معرض فيبريالسيون دهليزي هستند.

زنان باردار
غذاهاي پر كالري نخورند!

ُگرگرفتگي در زنان و خطر بيماري قلبي

طبق نتايج يک تحقيقُ ،گرگرفتگي در دوره يائسگي زنان ممکن است عالمت افزايش
خطر بيماري قلبي باشد.
به گزارش مهر ،محققان دانشگاه پيتزبرگ آمريکا سالمت  ۲۷۲زن غيرسيگاري ۴۰
تا  ۶۰سال را مورد بررسي قرار دادند .محققان دريافتند در بين زنان  ۴۰تا  ۵۳سال،
ُگرگرفتگي هاي شبانه با عملکرد ضعيف تر عروق خوني مرتبط بود.
به گفته ربکا ترستون ،سرپرست تيم تحقيق ،اين رابطه مستقل از ساير فاکتورهاي پرخطر
بيماري قلبي است .به نظر مي رسد اين رابطه به زنان جوان تر حاضر در مطالعه محدود
شده است .چراکه در مورد زنان  ۵۴تا  ۶۰سال چنين رابطه اي مشاهده نشد.
محققان اذعان مي کنند  ۷۰درصد زنان ابتال به ُگرگرفتگي در دوره يائسگي را گزارش
کرده و يک سوم آنها اين ُگرگرفتگي را منظم يا شديد عنوان مي کنند.
با وجود اين يافته ها محققان اذعان مي کنند هنوز تاثير يا مکانيسم سببي بين ُگرگرفتگي
و بيماري قلبي مشخص نيست.به گفته ترستون« ،تجربه شخصي من در مورد برنامه
سالمت قلب زنان نشان مي دهد ُگرگرفتگي زودهنگام مي تواند عالمت هشداري براي
توجه به پيشگيري از ساير فاکتورهاي پرخطر و بيماري قلبي-عروقي باشد».

زنان بارداري که اشتهاي زيادي به
مصرفشيرينيجاتوغذاهايپرکالري
دارند و کمتر غذاهاي مورد نياز رشد
جنين را مصرف مي کنند ،نوزادشان
با مشکالت بلندمدتي در بزرگسالي
مواجه مي شود.به گزارش مهر ،به گفته
محققان دانشگاه کمبريج انگلستان
رژيم غذايي پرقند و پرچربي مادران
باردار مي تواند جنين آنها را در معرض
مشکالت احتمالي سالمت قرار دهد.محققان دريافتند در موش هاي
باردار تغذيه شده با رژيم هاي حاوي ميزان باالي قند و چربي ،رژيم
غذايي بر رشد و متابوليسم شان در مراحل اصلي در بارداري تاثير
مي گذارد.به گفته محققان ،اين نوع رژيم غذايي مي تواند پيامدهاي
بلندمدتي داشته باشد و توضيح دهنده علت اين موضوع باشد که چرا
کودکان زنان چاق در دوره بارداري بيشتر در معرض ابتال به چاقي،
فشارخون باال و ديابت نوع ۲در بزرگسالي قرار دارند.دکتر آماندا
اسفروزي پري ،سرپرست تيم تحقيق ،در اين باره مي گويد« :تغيير
در منبع اکسيژن و تغذيه در مرحله رشد اعضاي بدن مي تواند موجب
تغيير دائمي در ساختار و عملکرد برخي بافت ها شود».باوجودي که
اين تحقيق روي موش ها انجام شده است اما به گفته تيم تحقيق،
اين يافته ها در مورد سالمت انسان هم صدق مي کند.

