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و   E P F L کت  ش�ر
»سیستم های فضایی سوئیس« 
)S3( ب�ا هم�کاری یکدیگ�ر 
 CleanSpace One ماهواره
را با هدف جمع آوری پسماند 
فضای�ی و با اس�تفاده از یک 
سیس�تم پرتاب ارائه داده اند 
که نوید عملکردی ارزان تر از 
تکنیک های معمول را می دهد.
تخمین زده می شود بیش 
از 16 ه��زار قطع��ه پس��ماند 
فضایی حول زمین می چرخند 
ک��ه قط��ر آن ها بی��ش از 10 
سانتی متر گزارش شده است.

این میزان در فضا زیاد به 
نظر نمی رسد، اما ماهواره ها 
تمای��ل دارن��د در مدارهای 

مش��ابه جمع شوند و تصادم 
ماهواره ای مانند آنچه درسال 
 Iridium 33 2009 بی��ن
داد،  وKosmos-2251رخ 
این تعداد را به طور استثنایی 

افزایش می دهد.
در ص��ورت رخداد چنین 
روی��دادی، س��فرهای فضایی 
بس��یار هزینه ب��ر و دش��وارتر 

می شوند.
طرح ه��ای  هم اکن��ون 
بسیاری برای کمتر خطرناک 
ماهواره ها  راهپیمای��ی  کردن 

وجود دارند.
این رویکردها شامل نصب 
میکروپیشرانه ها یا بادبان های 
خورشیدی به عنوان شیوه ای 

برای راندن پسماندها به درون 
جو یا اعماق فضا است، اما هنوز 
این پرس��ش مطرح است که 
چگونه باید با پسماندهایی که 
از پی��ش وجود دارند، برخورد 

کرد.
ماه��واره  پاس��خ  ی��ک 
CleanSpace One است 
اوج گیری درس��ال  برای  که 
ش��ده  برنامه ری��زی   2018
و هم اکن��ون تحت توس��عه 
EPFL ق��رار دارد و نس��خه 
کنونی آن فقط 30 کیلوگرم 

وزن دارد.
این نسخه از فناوری های 
متعدد و اجزای کلیدی که با 
شرکای متعدد، شامل آژانس 

فضای��ی اروپا، طراحی ش��ده، 
بهره می برد.

س��امانه جدید مجهز به 
برای  پیشرانه هایی اس��ت و 
برخ��ورد ب��ا  ماهواره ه��ای 
غیرقاب��ل اس��تفاده طراحی 

شده است.
زمانی که این ماهواره در 
ایستگاه قرار گیرد، یک پنجه 
پس��ماندها را گیر می اندازد و 
ماه��واره پس��ماند را به درون 

جو زمین می راند.
آزمای��ش،  نخس��تین  در 
سامانه جدید با یک نانوماهواره 
بدون کاربرد سوئیسی باعرض 
فقط 10 س��انتی متر مالقات 

خواهد کرد.

ماهواره های زباله جمع کن 
محقق�ان آلمانی موفق در راه فضا 

به ساخت بزرگترین روبات 
جهان شدند که یک اژدهای 
9مت�ری مکانیکی با تنفس 

آتشین است.
ای��ن روب��ات موس��وم به 
»Fanny« که توسط شرکت 
 Zollner Elektronik AG
آلمان ساخته ش��ده، می تواند 
روی چهار دس��ت و پای خود 
راه رفته و بال های 12متری اش 

را برهم بزند.
روبات Fanny که به عنوان 
بخشی از پروژه Tradinno که 
ترکیب واژه سنت و ابتکار است، 
س��اخته شده، نیروی خود را از 
چه��ار کنت��رل از راه دور، یک 
موتور دیزلی توربوی دو لیتری 
و مجموع��ه ای از دریچه ه��ای 
هیدرولیک به دس��ت می آورد. 
این فناوری به عنوان بزرگ ترین 
روبات قدم زن جهان در نسخه 
2014 کتاب رکوردهای گینس 

بزرگ ترین اژدهای روباتیک

ثبت شده است.
این روبات برای بازی در تئاتر 
سنتی Drachenstich طراحی 
شده که به معنی نیزه زدن به اژدها 
است و در شهر Furth برای 500 

سال اخیر اجرا شده است.
م��دار  دو  از  اژده��ا  ای��ن 
هیدرولیکی ش��امل 272 دریچه 
و 50 درایو س��اخته شده و 165 

لیتر نفت مصرف می کند.

روب��ات Fanny همچنین از 
3000 مت��ر کابل برق و 109 متر 
خطوط هیدرولی��ک و پنوماتیک 
برخوردار اس��ت. س��رعت حرکت 
این روبات 1.6 کیلومتر در ساعت 
با استفاده از موتور 140 اسب بخار 

آن است.
از دیگر ویژگی های این روبات 
می توان به 80 لیتر خون مصنوعی 
اشاره کرد که در زمان برخورد نیزه 

با اژدها در طول نمایش از پشت 
آن جاری می شود.

پاه��ای  ز  ا هرک��دام 
درج��ه  هف��ت  از   Fanny
حرک��ت برخ��وردار اس��ت، 
بدین معن��ی ک��ه می توان��د 
به ط��ور جانبی حرکت کرده 

و در گوشه قدم بردارد.
ای��ن روب��ات در س��پتامبر 

2012 تکمیل شده بود.

دانش�مندان حیات وحش در یک مطالعه تازه ش�واهدی را 
یافته اند که نش�ان می دهد عامل اصلی انقراض نسل ماموت ها، 
ش�کار به دس�ت انس�ان ها نبوده بلکه تغییرات جوی نسل این 

حیوانات بزرگ جثه را به نابودی کشانده است.
بررس��ی روی مولکول دی ان ای نش��ان می ده��د که جمعیت این 
مخلوق��ات در آن دوره با ش��روع تغیی��رات آب و هوایی خیلی زودتر از 

آنچه تاکنون تصور می شد رو به کاهش گذاشت.
این مطالعه همچنین نشان می دهد که جمعیت متمایزی از ماموت ها 
در اروپا وجود داشت که حدود 30 هزار سال قبل از بین رفت. این نتایج 

در نشریه اقدامات آکادمی ملی علوم منتشر شده است.
نظری که بسیاری از کارشناسان حیات وحش درباره ماموت ها، این 
حیوانات عظیم الجثه پوشیده از پشم داشتند، این بود که بسیار سخت 
ج��ان و پرجمعی��ت بودند و در دوران حیات خ��ود روی زمین، زندگی 

خوبی داشتند.
اما به گفته »الو دالن« از کارشناس��ان موزه تاریخ طبیعی س��وئد، 
دانشمندی که این تحقیقات را سرپرستی کرده، مطالعه اخیر این نظریه 

را تغییر می دهد.
به گزارش بی بی سی، دالن در این رابطه گفت: تصویری که اکنون 
در حال ظاهر شدن است این است که این گونه در سطح محلی دائما 
در حال گس��ترش، مهاجرت یا انقراض بوده اس��ت و تا این اندازه پویا 

بودن آنها خیلی جالب است.
دالن با همکاری کارشناسان در لندن نمونه های دی ان ای از بقایای 
300 گونه ماموت را بررسی کردند. آنها دریافتند که در یک مرحله این 
حیوانات 12 هزار سال قبل یعنی زمانی که زمین برای مدتی گرم شد 

تا آستانه انقراض پیش رفتند.
محققان همچنین دریافتند که کاهش جمعیت آنها از 20 هزار سال 
قبل یعنی در اوج عصر یخبندان شروع شد. آنها گمان می کنند که هوا 

به قدری سرد بود که بر تغذیه ماموت ها اثر سوء گذاشت.
پروفسور آدریان لیستر از موزه تاریخ طبیعی لندن گفت: در واقع 
حتی برای ماموت ها هم س��رمای هوا دردسرس��از بود زیرا برودت هوا 
باعث شد رشد گیاهانی که ماموت ها از آنها تغذیه می کردند بسیار کم 
شود. این اولین ضربه در یک رشته حوادث طوالنی بود که در نهایت به 

انقراض این موجود انجامید.
عامل انقراض ماموت ها مدت ها موضوع بحث های داغ زیست محیطی 
بوده است. بعضی بر این باورند که شکار توسط انسان، آنها را به سوی 
انقراض راند و س��ایرین می گفتند که تغییرات اقلیمی عامل اصلی این 

نابودی بوده است.
انتقادی که به فرضیه تغییرات اقلیمی وارد می ش��ود این است که 
زمین خیلی پیش از انقراض این موجودات گرم ش��د بنابراین این امر 
نمی توانسته علت نابودی این حیوانات بوده باشد. اما نتایج مطالعه تازه 
نشان می دهد که ماموت ها در فاصله بین دو عصر یخبندان تقریبا منقرض 

شدند و این یافته، موید نظریه تازه است.
البته پروفس��ور لیس��تر می گوید که با این حال س��ایر حیوانات و 
همچنین انس��ان ها بعد از عصر یخبندان فعال تر ش��دند و رقابت میان 
آنها ش��دت گرفت و بنابراین ش��کار هم می تواند از دالیل دیگر انقراض 

ماموت ها باشد.

علت انقراض ماموتها ! میکروب شناسی  اس�تاد 
پزش�کی  عل�وم  دانش�گاه 
فرآورده های  ته�ران گف�ت: 
پروبیوتیک و آبلیمو همراه غذا 
نقش اساسی در پیشگیری از 
ب�روز وبا دارن�د، ضمن اینکه 
شستن سبزی و میوه با سرکه 

نیز بسیار مفید است.
در  فاضل��ی  محمدرض��ا 
گفت وگ��و با ف��ارس اف��زود:  وبا 
یک بیماری قدیمی اس��ت که از 
طریق آشامیدن و خوردن آب و 
غذای آلوده به یک نوع میکروب 
ب��ه نام ویبریوکلرا در روده بزرگ 
ایجاد آلودگی می کند. اجداد این 
میکروب در آب شور و دریا بودند 
ول��ی برخی از ان��واع آنها در آب 

شیرین نیز رشد می کنند.
مدیرگروه کنترل غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
نکته قابل توج��ه در مورد عامل 
وبا، غی��ر تهاجمی بودن باکتری 
آن اس��ت که باعث تخریب بافتی 
نمی شود ولی میکروب سمی به 

فرآورده های ضد وبا
نام ویبریوتوکسین ترشح کرده و 
باعث از دس��ت رفتن سریع آب 
و الکترولیت ه��ا به داخل روده و 
اسهال شدید آب برنجی می شود 
که این وضعیت اگر درمان نشود 
می تواند در چند س��اعت شخص 

بیمار را از پا درآورد.
از  فاضل��ی در موردپرهی��ز 
مصرف میوه و س��بزی در زمان 
ش��یوع بیماری وب��ا توضیح داد: 
پرهیز از خوردن میوه و س��بزی 
پیشنهادی بسیار سختگیرانه است 
ک��ه می تواند برای مدتی مردم را 
از فواید بی شمار شامل ویتامین ها 
و مواد آنتی اکسیدانی که به طور 
طبیع��ی در این فرآورده ها وجود 

دارند محروم کند.
عضو هیئت علمی دانش��گاه 
علوم پزش��کی ته��ران ادامه داد: 
بنابرای��ن به هیچ وجه نباید مردم 

را از خوردن میوه و سبزی محروم 
کرد و فقط توصیه می ش��ود که 
این گون��ه فرآورده ه��ا به خوبی 

شست وشو و ضدعفونی شوند.
وی گف��ت: یک نکت��ه قابل 
توجه حساسیت بسیار زیاد عامل 
وبا به محیط اس��یدی اس��ت به 
طوری که چنانچه شخصی دارای 
اسید معده طبیعی باشد احتمال 
ایجاد وبا حتی در صورت مصرف 
آب و غذای آلوده بسیار  کم است. 
بنابراین یک توصیه ساده استفاده 
از سرکه در شست وشوی میوه و 
سبزی  و نیز استفاده از آب لیمو 

به همراه غذا است.
فاضلی گف��ت: توصیه دیگر 
استفاده بیشتر همه افراد خانواده 
از فرآورده های غذایی و مکمل های 
پروبیوتیکی در همه گیری وباست.

وی افزود: ب��ه طور طبیعی 

حدود یک کیلوگرم از وزن بدن 
انس��ان را میکروب ه��ا تش��کیل 
می دهند که عمدتا در دس��تگاه 
گ��وارش و به خص��وص در روده 

بزرگ قرار دارند.
ی��ن  ا  : گف��ت ضل��ی  فا
میکروارگانیزها که به فلور روده 
انس��ان مش��هور هس��تند نقش 
درسالمت  ارزش��مندی  بس��یار 
انسان دارند و بنابراین نگهداری 
میکروارگانیزه��ای روده بس��یار 
اهمی��ت دارد و نی��از به مراقبت 

دائم دارند.
ام��روزه  وی  گفت��ه  ب��ه 
دانش��مندان عقی��ده دارن��د که 
برخ��ی بیماری هایی که در چند 
دهه اخیر در دنیا شیوع بیشتری 
داشته اند در نتیجه برهم خوردن 
انس��ان  روده  میکروب��ی  فل��ور 
ایجاد ش��ده اند و به همین دلیل 

میکروب های روده نیاز به باغبانی 
مرت��ب میکروب های  دارند که 
بیم��اری زا و ه��رز را از محی��ط 
روده خارج و میکروارگانیزهای 
مفید و پروبیوتیک را جایگزین 

آنها نمایند.
میکروب شناس��ی  اس��تاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه 
داد: میکروب های پروبیوتیک که 
عمدتا از الکتوباسیل ها و بیفید و 
باکتری ها تشکیل شده اند هم در 
فراسودمند  غذایی  فرآورده های 
و پروبیوتیک��ی و هم به صورت 
فرآورده ه��ای مکمل بااش��کال 
دارویی وجود دارند و می توانند 
در این فرآیند نقش مهمی داشته 

باشند.
وی افزود: به علت خاصیت  
هالوفیل و نمک دوس��ت بودن، 
عامل وبا به نم��ک طعام مقاوم 

است بنابراین اس��تفاده از نمک 
طع��ام تأثیری بر ای��ن میکروب 

ندارد.
فاضلی افزود: پروبیوتیک ها 
م��واد اس��یدهای ارگانیک و به 
خصوص اسید الکتیک هستند 
که این اس��یدها باع��ث از بین 
رفت��ن ویبریوکل��را )عامل وبا( 

می شوند.
دانش��مندان  گف��ت:  وی 
فنالندی به تازگی ثابت کرده اند 
که برخی پروبیوتیک ها از جمله 
رامنوس��وس  الکتوباس��یلوس 
جی ج��ی و بیفیدوباکترالنگ��وم 
قادر به جذب س��م وبا هس��تند 
و بنابراین چنانچه روده انس��ان 
غنی از ای��ن میکروب های مفید 
باش��د حتی در ص��ورت آلودگی 
با میکروب وبا سم ایجاد شده را 
به خود ج��ذب و از محیط روده 
بنابراین مصرف  خارج می کنند. 
روزان��ه فرآورده های پروبیوتیکی 
می تواند در کاهش ابتال به بیماری 

وبا مؤثر باشد.

متخص�ص  ش�ک  پز
پوس�ت و م�و توصیه کرد 
ب�ه منظ�ور پیش�گیری از 
مسری  بیماری های  شیوع 
در م�دارس مانند ش�پش 
س�ر، دانش آموزان به ویژه 
در دوره ابتدایی باید تحت 
معاینات دوره ای پوس�ت و 

مو قرار بگیرند.
کمیل��ی  عل��ی  دکت��ر 
درگفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
بیماری های ش��ایع  از  یک��ی 
در بی��ن دانش آموزان به ویژه 
بیماری  دانش آم��وزان دختر، 
عفونی و مس��ری ش��پش سر 
است که در صورت بی توجهی 
می تواند تعداد زیادی را مبتال 

کند.
وی ب��ا بیان ای��ن که این 
بیم��اری در کالس های درس 
به دلیل ارتباط و تماس نزدیک 
دانش آم��وزان ب��ا یکدیگر به 
راحت��ی از ی��ک فرد ب��ه فرد 
دیگ��ر انتقال می یاب��د، افزود: 

دانش آموزان باید دوره ای معاینه شوند

شپش س��ر بیماری خطرناک 
و  نیس��ت  نگران کنن��ده ای  و 
در صورت تش��خیص به موقع 
می توان با مراجعه به پزش��ک 
و رعایت موارد بهداشتی الزم، 
درمان و از شیوع آن پیشگیری 

کرد.
کمیلی عالیم این بیماری 
را خارش پوست سر به ویژه در 
ناحیه پشت سر و وجود التهاب 
پوس��ت در ناحیه سر و پشت 

گردن عنوان کرد.
متخصص پوس��ت و مو در 

مورد دالیل ب��روز این بیماری 
نکات  نک��ردن  رعایت  گف��ت: 
بهداش��تی عام��ل اصل��ی بروز 
ای��ن بیماری اس��ت و در مورد 
کودکان��ی که بهداش��ت را به 
خوبی رعایت می کنند، ارتباط 
آنها با کودکان مبتال در محیط 
مدرسه سبب بروز این بیماری 

می شود.
کمیلی تاکید کرد والدین 
باید به بهداشت پوست و موی 
کودکان خود توجه داشته باشند 
و دستکم دو بار در هفته آنها را 

اس��تحمام کنند و ملحفه ها و 
لباس هایی مانند روسری، مقنعه 
و کاله را که ارتباط مس��تقیم 
با مو و پوس��ت سر دارد مرتب 

شست وشو دهند.
وی اظه��ار داش��ت: عالوه 
ب��ر والدین، مربیان بهداش��ت 
نیز میتوانن��د با انجام معاینات 
دوره ای در مدارس، در صورت 
مش��اهده این بیماری آن رابه 
والدین کودک مبتال اطالع دهند 
و مانع از انتشار این بیماری در 

بین دیگر دانش آموزان شوند.

ب��ه گفته ای��ن متخصص 
پوس��ت ومو اگر موردی مبتال 
در یک کالس مشاهده شد، باید 
تمام دانش آم��وزان آن کالس 
وهمچنی��ن والدی��ن، خواهر و 
ب��رادر دانش آموز مبتال معاینه 

پزشکی شوند.
خش�کی پوست دست 

و صورت
کمیل��ی ادامه داد: با توجه 
به فرا رسیدن فصل پاییز، پایین 
آم��دن دمای هوا و خش��ک تر 
ش��دن هوای محیط، پوس��ت 
افراد به ویژه کودکان نیز خشک 

می شود.
پزش��ک متخصص پوست 
و مو افزود: خش��کی پوس��ت 
عالیمی مانند سوزش و خارش 
ب��ه همراه دارد که اگر به موقع 
به آن توجه نشود و این خشکی 
ادام��ه پی��دا کند، ب��ه بیماری 
پوستی تبدیل می شود و شرایط 
آزاردهن��ده ای ب��رای کودکان 
ایجاد می کندکه نیاز به درمان 

پزشکی دارد.
وی تاکید کرد اگر والدین 
به این مورد توجه کافی داشته 
باش��ند و در صورت مش��اهده 
از  پوس��ت  خش��کی  عالی��م 
کرم های نرم کننده استاندارد 
استفاده کنند، می توان از بروز 
بیماری های حاد پوس��تی در 

کودکان پیشگیری کرد.
کمیلی توصیه کرد استفاده 
از دستگاه بخور در منزل و اتاق 
خواب نیز می تواند به نرم ماندن 
پوست کودکان و پیشگیری از 
بروز خشکی پوست کمک کند.

پزش��ک متخصص پوست 
و م��و با بیان این ک��ه والدین 
و مربی��ان بهداش��ت بای��د به 
وضعیت سالمتی دانش آموزان 
توجه ویژه داشته باشند، افزود: 
دانش آموزان  دوره ای  معاینات 
در مدارس می تواند از ش��یوع 
بسیاری از بیماری های مسری 
در بین دانش آموزان جلوگیری 

کند.

متعادل نگه داشتن قند خون دغدغه همیشگی بیماران دیابتی 
است. گاهی تزریق انسولین هم جواب نمی دهد. 

بنابرای��ن رعایت مصرف مواد غذایی مانند کاهش مصرف نشاس��ته، 
گوشت قرمز، چربی و غذاهای شیرین می تواند در تعادل قند خون موثر 

باشد.
استفاده از انواع غالت سبوس دار نظیر نان سنگک، نان جو و ماکارونی 
سبوس دار و همچنین انواع حبوبات مثل لوبیا، عدس، نخود، لپه و ماش 
ب��ه عنوان مناب��ع غنی از فیبر که از جذب مواد قندی جلوگیری می کند 

می تواند برای افراد دیابتی مفید باشد.
مبتالیان به دیابت باید مصرف مواد نشاس��ته ای با روغن زیاد مانند 
س��یب زمینی سرخ شده را به حداقل برس��انند و در میان وعده از منابع 
کربوهیدرات کم چرب مثل نان برشته، نان سوخاری و بیسکویت های ساده 

غذاهای مناسب 
دیابتی ها 

و سبوس دار استفاده کنند. حتی بهتر است سبزی ها آب پز مصرف شوند.
برای طعم دهی به ساالد و خوراکی هم می شود از سس های کم چرب 
یا بدون چربی یا روغن زیتون به همراه س��رکه، آب لیمو یا آب غوره کم 

نمک استفاده کرد.
از آنجا که آبمیوه های صنعتی و آماده حاوی مقدار زیادی شکر است 
اصال توصیه نمی ش��ود. همچنین مصرف میوه های تازه که فیبر بیشتری 

دارند از آب میوه طبیعی بهتر است.
بیماران دیابتی باید مرغ و ماهی را جایگزین گوش��ت قرمز کنند و 

قبل از طبخ، پوست و چربی های آن را بگیرند.

پژوهشگران می گویند مصرف بیش از حد نمک ممکن است 
مقصر اصلی در افزایش میزان بیماری های خودایمنی مانند ام اس 

)اسکلروز متعدد( باشد.
به گزارش رویترز، به گفته این پژوهشگران مصرف رژیم های غذایی 
پرنمک، باعث افزایش نوعی از س��لول های ایمنی می ش��ودکه با بیماری 

خودایمنی مرتبط هستند.
بررسی این دانشمندان نشان داد که موش هایی که مهندسی ژنتیک 
ش��ده بودند تا به ام اس دچار ش��وند، هنگامی که رژی��م غذایی پرنمک 
می خوردند، نسبت به موش هایی که میزان دریافت نمکشان متعادل بود، 

وضعیت بسیار بدتری پیدا می کردند.

مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اگزما 
نوعی بیماری پوس�تی است که ممکن اس�ت برخی فلزات مانند 
نیکل »بدلیجات، ساعت مچی و دکمه فلزی« سبب بروز آن بشوند.

دکتر مسعود ملکی به ایسنا گفت: ممکن است یک عامل بیرونی سبب 
اگزما شود، مثل میکروب یا قارچ، مواد شیمیایی مثل مواد شوینده، مواد 

اسیدی، مواد قلیایی یا سیمان که در این حالت اگزما اگزوژن می شود.
وی افزود: اگزما نوعی بیماری پوس��تی اس��ت که با خارش، قرمزی 
پوست، ترشح، تاول های ریز و در موارد مزمن ضخیم شدن، پوسته ریزی 

و ترک خوردن پوست مشخص می شود.
ملک��ی در خصوص اگزما اندوژن، گفت: در بس��یاری از موارد اگزما 
اندوژن اس��ت، یعنی عامل اصلی در داخل بدن بیمار اس��ت و معموال از 

دوران شیرخوارگی شروع می شود.
وی درباره تشخیص این بیماری، عنوان کرد: تشخیص اگزما توسط 
پزشک و عمدتا براساس شرح حال و عالئم بالینی است، در برخی موارد 
نیز از بررسی های آزمایشگاهی استفاده می شود همچنین در موارد شک 
به حساس��یت به برخی مواد که فرد مبتال با آنها در تماس اس��ت، تست 

حساسیت )پج تست( گرفته می شود.
ملکی در خصوص مواردی که علت اگزما، عامل بیرونی مانند تماس 
با یک ماده حساس��یت زا مطرح است، افزود: اجتناب از تماس با آن ماده 

یا درمان عفونت میکروبی بهترین اقدام است.
وی اظهار داش��ت: استفاده از دس��تکش نخی و الستیکی در موقع 
شس��تن ظرف ها یا لباس به خانم هایی که به مواد ش��وینده حساس��یت 

دارند، توصیه می شود.
ملکی در خصوص درمان بیماری اگزما گفت: یکی از درمان های این 
بیماری استفاده از کورتیکواستروئیدهای موضعی است، اگر این داروها به 
طور مناسب و براساس تجویز پزشک استفاده شود؛ بسیار مفید است، اما 
مصرف خودس��رانه و طوالنی مدت آنها به خصوص در صورت و چین های 

بدن مانند کشاله ران می تواند برای بیمار عارضه ایجاد کند.
مدیر گروه پوس��ت دانش��گاه علوم پزشکی مش��هد افزود: استفاده از 
ش��وینده های مناس��ب و رعایت اعتدال در شست وشوی بدن و دست ها، 
اصالح درجه حرارت و رطوبت محیط به خصوص در افراد مسن که به علت 

خشکی زیاد پوست دچار اگزما می شوند، کمک کننده است.
وی گفت: استفاده مناسب از داروهای آنتی هیستامین می تواند برای 

کاهش خارش بیماران مفید باشد.
ملکی عنوان کرد: رعایت اعتدال در شرایط محیطی، رطوبت، درجه 
حرارت و استفاده از شوینده های مالیم در افرادی که دچار خشکی پوست 
یا مبتال به اگزما هستند، اجتناب از تماس مستقیم پوست با مواد شیمیایی 
محرک، اس��تفاده از لباس های زیر پنبه ای، مصرف مواد غذایی س��الم و 
طبیعی و اجتناب از مصرف غذاها و مواد حساسیت زا بسیار کارساز است.

بدلیجات سبب اگزما می شود

در رژیم غذایی ما برخی مواد غذایی یافت می ش�وند که 
م�ا با خوردن آنه�ا به کند ذهنی و نابودی هوش مان بیش�تر 

کمک می کنیم.
همه ما با آن دسته از موادغذایی که باعث حمالت قلبی، چاقی و 
سرطان می شوند تا حدودی آشنا هستیم. اما خوراکی هایی هم وجود 

دارند که خوردن آنها باعث نابودی هوش می شود.
به طور کلی این دسته خوراکی ها شامل مواد غذایی کم ارزش و 

قندهای مصنوعی می شوند.
1- تنقالت

برگرها، سرخ کردنی ها و چیزهایی شبیه آن ما را دچار وسوسه 
می کند اما خوردن این مواد غذایی باعث انباش��ته ش��دن چربی ها 

می شود که اعتیادآور است.
مصرف نامحدود تنقالت مانع تولید »دوپامین« می شود که ماده 
شیمیایی »شادی« در بدن ما است و عالئمی را به وجود می آورد که 

با نوسان اخالقی و افسردگی در ارتباط است.
2- محصوالت شیرین

قندهای ذخیره شده مسبب مشکالت عصبی است.
مصرف بیش از حد قند منجر به کاهش تولید یک ماده شیمیایی 
در مغز می شود که به عنوان فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز 

شناخته شده است.
نبود این م��اده باعث اختالل در یادگیری و همچنین به خاطر 
سپردن می شود. طبیعت اعتیادآور شکر عواقب بلند مدتی به همراه 
دارد به طوری  ک��ه بر توانایی یادگیری تأثیر می گذارد و مهارت های 

شناختی را تضعیف می کند.

3- سرخ کردنی ها
مواد غذایی سرخ شده، در جنوب شرقی آمریکا به عنوان »کمربند 

سکته مغزی« شناخته شده است.
س��طوح باالی چربی و کلس��ترول موجود در مواد غذایی سرخ 
ش��ده بر دیواره های شریان تأمین خون به مغز رسوب می کند؛ عدم 

خون رسانی کافی در نهایت باعث سکته مغزی می شود.
بنابراین، هنگامی که در رژیم غذایی به طور منظم ش��امل مواد 

قاتل هوش

غذایی س��رخ ش��ده باشد، ش��ما بیشتر با دردس��ر و مشکل مواجه 
می شوید.

4- غذاهای فریزری
اکثر افراد در زندگی خود به دلیل زمان کمی که دارند مجبور 

می شوند که غذاهای خود را فریز کنند.
مصرف مواد غذایی یخ زده، به طور منظم می تواند خطر ابتال به 
بیم��اری آلزایمر را افزایش دهد. همچنین به زوال عقل که تخریب 

سلول های مغزی در طول زمان است، منتهی شود.

6- پروتئین های فرآوری شده
زمانی که پروتئین ها فرآوری شده و تبدیل به سوسیس و کالباس، 

می شوند بسیار خطرناک هستند.
مواد نگهدارنده، مانند نیترات سدیم، زمانی که در فرآوری گوشت 

با پروتئین ها ترکیب می شود بسیار سرطان زاست.
7-نیکوتین

نیکوتی��ن زمانی که به میزان باال مصرف می ش��ود به دلیل 
کاهش عرضه خون و اکس��یژن به مغز به عنوان عامل س��رطان 

شناخته می شود.
عالوه بر این، س��فت ش��دن مویرگ ها و تأثیر بر عملکرد انتقال 
دهنده های عصبی و انتقال مواد ش��یمیایی در بدن از دیگر عوارض 

آن به شمار می آید.
8- شیرین کننده های مصنوعی

بسیاری از ما نسبت به این موضوع که شیرین کننده های مصنوعی 
در زندگی ما فاقد آسیب هستند تصور غلط داریم.

استفاده از شیرین کننده های مصنوعی در نهایت به آسیب های 
مغزی منتهی می شود.

9- چربی های ترانس
چربی ه��ای ترانس )trans fats( هن��گام افزودن هیدروژن به 
روغن های مایع گیاهی )عمل هیدروژنه کردن(، برای باال بردن نقطه 
ذوب آنها )جامد کردن( جهت افزایش طول عمر و پایداری ش��ان به 

وجود می آیند.
چربی های ترانس در روغن های شیرینی پزی، روغن نباتی جامد، 
مارگارین ها، ش��یرینی ها، غذاهای حاضری، غذاهای سرخ شده مثل 
پیراشکی و سیب زمینی سرخ کرده و سایر غذاهایی که با روغن های 

هیدروژنه، پخته یا سرخ شده اند، یافت می شوند.
مصرف چربی های تران��س خطر ابتال به بیماری کرونر قلبی را 
افزایش می دهد؛ در طی یک دوره، ما را با درد و رنج یک سکته مغزی 

حساس مواجه می سازد.
همچنین، مصرف این نوع چربی س��بب کم ش��دن حجم مغز 

می شود که در نهایت به بیماری آلزایمر منتهی می شود.

5- غذاهای شور
مواد غذایی ش��ور درس��ت مانند مواد قندی، می تواند 
اعتیادآور باشد و عواقب خطرناک همراه داشته باشد. سدیم 
در تغییرات فشار خون شناخته شده است اما نکته اینجاست 
که آیا می دانید این ماده می تواند همچنین توانایی های تفکر 

ما را مختل کند؟
نم��ک، ب��ه عنوان یک ماده نگهدارنده در ترش��ی ها اس��تفاده 

می شود.، پس از زیاده روی در خوردن آن خودداری کنید.
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»ام  اس« می آورد نمک

این یافته ها بیانگر آن است که نمک ممکن است در ایجادبیماری های 
خودایمنی مانند ام اس  و دیابت نوع یک در افراد مستعد از لحاظ ژنتیکی 
نقش داشته باشد که پیش از این شناخته شده نبود. دکتر دیوید هافلر، 
استاد ایمنی زیست شناسی در دانشگاه ییل آمریکا و سرپرست این پژوهش 
می گوید: »ایجاد این بیماری ها نه صرفا به ژن های بد مربوط اس��ت و نه 
عوامل محیطی نامناس��ب، بلکه تعامل میان ژن ها و محیط است که فرد 

را دچار این بیماری ها می کند.«
پی��ش از این، مص��رف بیش از حد نمک در افزای��ش خطر ابتال به 
بیماری های قلبی و فش��ارخون باال مقصر ش��ناخته ش��ده بود اما اکنون 
بررسی های جدید نشان می دهد رژیم های غذایی پرنمک ممکن است در 

افزایش میزان بیماری خودایمنی نیز نقش داشته باشند.
به گفته هافلر البته نمک تنها عامل محیطی موثر در این بیماری های 
خودایمنی نیس��ت، چرا که کمبود ویتامین  D هم ممکن اس��ت در این 
مورد نقش داشته باشد. سیگار هم یک عامل موثر است و بررسی ها نشان 
می دهد که نمک هم یک عامل خطرساز برای این بیماری به شمار می رود.

از اینرو دکتر هافلر مجوزی برای آزمایش آثار کاستن نمک در رژیم 
غذایی افراد مبتال به ام اس را گرفته است تا معلوم شود آیا این کار عالیم 

آن ها را بهبود می بخشد یا نه؟
گرچه ممکن اس��ت سال ها طول بکش��د تا این رابطه ثابت شود اما 
هافلر می گوید برای بیمارانی که در معرض خطر بیشتر بیماری خودایمنی 

هستند، کاهش مصرف نمک غذایی ممکن است ایده خوبی باشد.


