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رچاغ هدایت
جن
دانش گاه باید بتواند یک بش رنم ازفاری همه جانبه و

عم
یق رد اختیار این کشور و این ملت بگذارد ات کسانی هک
اهل کار و تالش هستند ,با پیشنهاداه وبا اقلب اه و نوآوری

علم
حقی
اهی ی خودی بتوانند بنای قی یک جامعه آباد و

مب
عادالهن تنی رب تفکرات و ارزش اهی اسالمی را باال
ببرند79\12\9. .

تابان2

موفقیت چیست؟؟ چرا همواره از انسان های خوشبخت می پرسند :راز موفقیت شما چیست؟؟
هیچ کس جز خود فرد نمیداند که چقدر موفق است؛ چون موفقیت یک حس درونی است که تا فرد بااور
نداشته باشد کسی نمیتواند بگوید که او فرد موفقی اسات .انساان دارای ابعااد مختلفای اسات کاه بارای
رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را پیشرفت دهد ،یک فرد تنها با پرورش یاک بعاد وجاودی
خود موفق محسوب نمی شود بلکه باید تمام زوایای وجودش را پرورش دهد.
موفقیت فراز و نشیب ها و چالش های بسیاری دارد اما باید به آنها بی توجه باشید تا به آنچاه میخواهیاد
برسید.
موفقیت مثلثی طالیی است که سه ضلع آن را نظم و آرامش ،برنامه ریزی و دقت ،سارعت عمال و زماان
شناسی تشکیل میدهند .در حقیقت هر انسانی ناخدای کشتی خود است و زمانی موفق خواهد بود کاه باا
استعانت از خداوند خوب فکر کند ،تعیین هدف کند ،خوب برنامه ریزی کند و خوب حرکت کناد و عمال
کند و با تغییرات سازگار شود.
در واقع "بیشتر مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که خود میخواهند".
آرزو میکنم بهترین معمار زندگیتان باشید.

تابان

تابان3

الهام نوروز دولت آبادی
سردبیر فصلنامه تابان
زمستان 1396

سطح باالی آلودگی هوا ممکن است منجر به کوتاه
شدن تلومر ها در نوزادان شود
یک مطالعه ی جدید که قبل و بعد از بسته شدن یک نیروگاه
سوخت زغال سنگ در چین در سال  2۰۰4انجام شده است،
نشان داده که کودکانی که قبل از بسته شدن نیروگاه به دنیاا
آمده اند دارای تلومر های کوتاه تری هستند.
تلومر بخش های تخصص یافته ای از DNAهستند که باعا
میشوند کروموزوم ها در طول تقسیم سلولی به درستی کپای
شوند.
استاد دانشگاه کلمبیا پروفسور Deliang Tangو همکارانش
تحقیقاتی را روی خون بند ناف  22۵ناوزاد انجاام دادناد کاه
حدود نیمی از آنها قبل از بسته شدن نیروگاه و نیمای از آنهاا
بعد از بسته شدن نیروگاه به دنیا آمده بودند.
محققان در نوزادان به دنیا آمده قبل از بسته شادن نیروگااه،
سااااطوح باااااالیی از اداکاااات هااااای()adductبنااااد
نافیPAH_DNAرا مشاهده کردند که به عنوان یاک نشاانگر
زیستی قرار گرفتن در معرض هیدروکربن های آروماتیک پلی
سیلیک()PAHبودند.
سطوح افزایش یافته ی این اداکت ها در خاون بناد ناافی باا
تلومر هاای کوتااه تار و همچناین باا ساطوح پاایین فااکتور
نوروتروفیک مشتق شده از مغز(،)BDNFپروتیینی که در رشد
نورونی درگیر است ،ارتباط دارد.
در سال  2۰۰4شدت آلودگی هوا دولت چین را به بستن ایان
نیروگاه زغال سنگ تشویق کرد و با بسته شدن آن فرصت بی
نظیری برای مقایسه ی اطالعات سطوح  PAHنااف ،نشاانگر
های زیستی و دو گروه نوزادان به دنیا آمده قبل و بعد از بسته
شدن نیروگاه به وجود آورد.
تحقیقات این محققان نشان داد که در نوزدانی که بعدا به دنیا
آمده اند ،میزان اداکت های  PAH_DNAپایین است ،میزان
عوامل آسیب زننده به سالمتی نوزادان پایین است و همچنین
سطح  BDNFنیز افزایش یافته است.
این تحقیق دلیل دیگری را برای دور کردن کودکان از محیط
های دارای آلودگی هوا فاراهم کارده اسات و ایان را یکای از
عوامل مهم در جهت افزایش طول عمر میدانند.
همچنین تحقیقات نشان داده است طیف وسیعی از اختالالت
و عوارض آلودگی هوا بر دستگاه تولید مثل ،بارداری ،جنین و
نوزاد اثر میگذارد .میازان مواجهاه مااده باا گروهای از رات
معلق یا هیدروکربن در هشتمین ماه بارداری بر رشاد جناین
اثر مستقیم گاذراد .ایان اتفااق بیشاتر در ناواحی صانعتی و
شهرهای بزرگ مخصوصاً در زمستان رخ میدهد .بررسای هاا
نشان میدهد اثرات آالیندههاا منواکساید کاربن ،دیاکساید
گوگرد و رات معلق بیشترین تأثیر را در این میان دارند.

همچنین مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیاای جناوبی
نشان میدهد کودکان متولاد شاده از ماادرانی کاه در دوران
بارداری در معارض ساطوح بااالی ازن قارار داشاتند بیشاتر
احتمال دارد دچار کم وزنی شوند.به گزارش مادالین پاالس،
محققان دریافته اند زنانی که هوای آلوده باه ازن را استنشااق
میکنند جنین آنها دچار کاهش وزن میشود.پاژوهش هاا در
نروژ ،روسیه و مکزیک نشان داده است کاه باین میازان زیااد
سرب در بافتهای نوزاد که از خون بنادناف باه ناوزاد رسایده
است با کاهش وزن هنگام تولد یا کاهش قد ارتباط معناداری
دارد .رشد جنین و وزن آن در زمان تولد به شدت با اباتال باه
بیماری و مرگ و میر طی کاودکی و بزرگساالی ارتبااط دارد.
بنابراین روشن است که کیفیت هوا برای ساالمت هماه حاا ز
اهمیت است .بررسیها نشان مایدهاد باین بعضای خطارات
جدی در سنین بزرگسالی و از دست رفتن رشاد و تکامال در
دوران پیش از تولد و ابتادای تولاد ارتبااطی وجاود دارد کاه
بیماریهایی نظیر دیابت غیروابسته به انسولین ،فشارخون باال
و بیماری های قلبی و عروقی ناشای از آن اسات .نموناههاای
زیااادی از افاازایش میاازان سااندرم ماارگ ناگهااانی نااوزادان و
بیماریهای زنان نظیر آندومتریوز در اثر آلودگی هوا دیده شده
است .همچنین مقدار باالی آلودگی هوا به نوعی سبب افزایش
آمار سقط جنین نیز شده است .آلودگی هوا بر دستگاه تولیاد
مثل زن و مرد نیز اثرات منفی دارد.
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مطالعات ژنتیکای انجاام شاده جنباه هاای
مختلفاای دارد مثاال تغییاارات کرومااوزومی
ناشی از تماس با آالیندهها ،تخریاب DNA
اشکاالت  DNAدر جنین و مادر در معرض
آلودگی و نهایتاً ایجاد سارطان کاه نشاانگر
ارتباط میان اینها و اثرات آلودگی هوا باوده
است .مواجه با آلودگی هوا با کاهش شادید
درصد تحریک اسپرم ،کاهش شدید درصاد
اسپرمهای طبیعی از نظر شکل و همچناین
ساااختمان غیرطبیعاای کروماااتین اسااپرم
ارتباط مستقیم دارد .این عوامل باع حالت
ناباروری در ماردان مایشاود .در پژوهشای
دیگر نموناه هاای جماع آوری شاده اساپرم
مردان در انتهای زمستان  ۵برابار بیشاتر از
نمونههای جمع آوری شده همان ماردان در
انتهای تابساتان بودناد .محققاان معتقدناد
مقدار باالی آلودگی هوا در تعیین جنسایت
فرزندان پسر مؤثر است و باعا کااهش آن
می شود تیمای از دانشاگاه پاا ولوی برزیال
دریافته اند که میزان تولد پسر در منااطقی
که آلودگی هوا کم اسات نسابت باه مکاان
هااای بیشااتر آلااوده ،زیاااد شااده اساات.
آزمایشاتی که بار ماوشهاای آزمایشاگاهی
انجام شده نشان داده که میزان آلاودگی در
بر هم زدن باالنس جنسیت در پساتانداران
دخیل است و بر آن تأثیر مستقیم دارد.

منابع:میراجاق ,سیدحسن ،13۸4 ،آلودگی هوا و اثرات آن
بر بارداری جنین ،تولید مثل و جنسایت ،اولاین هماایش
آلااودگی هااوا و اثاارات آن باار سااالمت ،تهااران ،موسسااه
مطالعاتی زیست محیط پاک

https://www.civilica.com/Paper-NAP01-NAP01_004.html

.Fredrica perera et al.shorter telomer length in cord blood associated with prenatal air pollution exposure:benefits of intervention
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GELOFEN
ژلوفن نوعی داروی ضد التهاب غیراسترو یدی است که در درمان و کاهش دردها و
التهابهای ناشی از التهاب روماتیسمی مفاصل و پوکی استخوان ،تب ،دردهای خفیف تا
متوسط و درمان اولیه دردهای قاعدگی به کار میرود .عالوه بر موارد کاربردی که برای

ژلوفن (ایبوپروفن) اشاره کردیم ،از این دارو در تسکین سردرد ،دنداندرد و دردهای
عضالنی نیز استفاده میشود .در سرماخوردگی و آنفلوآنزا نیز ژلوفن برای کاهش درد به
کار میرود.
6

ژلوفن
ژلوفن و تأثیرات مثبت آن
ژلااوفن مسااکن ژلااهای شااکل بااوده و تنهااا تفاااوت آن بااا
ایبوپروفن ژلاه ای باودن آن اسات .هار دوی ایان داروهاا
مسکنهای ضادالتهابی غیراساترو یدی هساتند و از نظار
ظاهر متفاوت اند .مهمترین عملکرد ژلوفن دردزدا بودن آن
اساات و از طریااق عملکاارد محیطاای کااه کاااهش فعالیاات
پروستاگاالندین (واسطه های شیمیایی مشابه کلسترول که
در واکنش به بیماری ترشح میشود) و احتمال جلاوگیری
از ترکیب یا عمل سایر مواد را به دنبال دارد،گیرنادههاای
درد را نسبت به محرکهای مکانیکی یا شیمیایی حسااس
میکند و به این صورت از فعالیت تکانههای درد جلوگیری
میکند.
این داروی ضد التهابی غیراسترو یدی با ممانعت از تولیاد
مواد طبیعی خاصی که موجب بروز التهاب میشوند ،درد و
التهاب را در افراد کاهش میدهد و در نهایت تاورم ،درد و
تب را کم میکند .ترشح پروستاگاالندینها در مغاز باعا
بروز التهاب و درد میشوند.

خطراتی که شما را تهدید میکند
داروهای شیمیایی با وجود فوایدی که دارند و قادرناد درد
و عال م بیماریها را تسکین دهند ،عوارض جانبی نیاز باه
دنبااال دارنااد و برخاای از ایاان عااوارض ماایتوانااد جااان
مصرفکنندگان را به خطر بیندازد .ژلوفن یا ایبوپروفن هم
از این گردونه مجزا نیستند و خطراتی را نیز ممکان اسات
در افااراد ایجاااد کننااد .اسااهال ،حالاات تهااوع و اسااتفرا ،
سوءهاضمه شامل نفخ و درد شکمی ،هرگونه درد در ناحیه
معده یا رودهها جزو عوارض شاایع ایان مساکنهاا و ضاد
التهابها به شمار میرود.
در کنااار ایاان عال اام ،احساااس ساارگیجه ،ایجاااد تااورم و
احتباس مایعات در بدن یا نفاخ ،بااال رفاتن فشاار خاون،
یبوست ،ایجاد زخام در سیساتم گوارشای ،باروز کهیار و
بثورات جلدی و برخی واکنشهاای حساسایتی و تشادید
عال ااام آسااام در بیمااااران نیاااز ممکااان اسااات سااارا
مصاارفکنناادگان بیایااد کااه تنهااا در مااوارد نااادر بااه
چشم میخورد .بیمارانی که دچار چنین عال می میشاوند
باید بعد از قطع دارو به پزشک مراجعه کنند.

به طور کلی توصیه میشود تمامی داروها در سه ماهه اول
بارداری استفاده نشود؛ ژلوفن در دوران بارداری جاز گاروه
 Bاست یعنی برای جنین ضارری نادارد اماا بایاد طباق
دستور پزشک مصرف شود.
در  3ماهه سوم بارداری این دارو جزء گاروه  Dقارار مای
گیرد کاه نبایاد اساتفاده شاود و مصارف آن باعا باروز
اختالالت جنینی می شود.

چه افرادی نباید ژلوفن بخورند؟
مصارف داروی ژلاوفن در مااواردی مناع مصارف دارد کااه
نداشتن آگااهی در ایان خصاوص مای تواناد باعا باروز
مشکالتی شود.
افراد مبتال به آسم نباید از ژلوفن استفاده کنند.
مبتالیان به فشارخون نیز نمای توانناد از ژلاوفن اساتفاده
کنند چرا که حجم خونشان باال میرود.
افراد مبتال به ناراحتی های خونی مثل هموفیلی و افارادی
که مشکالت انعقادی دارند نیز باید از خوردن داروی ژلوفن
پرهیز کنند.
این دارو بر روی معده اثر می گذارد بناابراین اگار افارادی
مبتال به زخم معده باشند و یا کولیات داشاته باشاند نیاز
ژلوفن برایشان مضر است.
چون دفع این دارو از طریق کلیه و باه صاورت ادرار اسات
مبتالیان به ناراحتیهای خیلی شدید کلیه نیز نباید از این
دارو اسااتفاده کننااد همچنااین کسااانی کااه بااه ترکیبااات
آسپیرین حساسایت دارناد نیاز جازء ماوارد مناع ژلاوفن
هستند.
ژلااوفن اسااتامینوفن و همچنااین داروهااای ضااد انعقااادی
تداخل دارویی دارد و نبایاد هماراه ایان داروهاا اساتفاده
شود.افرادی که داروهای آنتی دیابتیک استفاده می کنناد
نباید ژلوفن بخورند چرا که ژلوفن باع افازایش اثار ضاد
قند داروهایشان می شود و افت ناگهانی قند و به دنبال آن
بروز شوک را به همراه دارد.
ژلوفن نباید همراه با داروهای ادرارآور استفاده شود چرا که
کاهش اثر دارو میشود.
الزم است که مصرف ژلوفن به حداقل رسانده شود و حتماً
زیر نظر پزشک تهیه شود و به صورت خود سارانه مصارف
نشود تا مشکالت ناشی از مصارف خودسارانه ایان دارو از
بین برود.
منبع:
• jamejamonline.ir
• خبرگزاری فارس
• مجله ونوس 《بهداشت و سالمت》
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زنجبیل یک گیاه پرارزش است که اغلب طعم تند و تیز آن ممکن است باعث شود
برخی افراد از مصرف آن خودداری کنند اما توصیه می کنیم با خواص این گیاه ارزشمند
آشنا شوید و آن را در رژیم غذایی خود قرار دهید
در سال  2۰۰۰محققان آمریکایی با انجام پژوهشهایی به این نتیجه رسیدند که زنجبیل مانع لخته شدن خون و گرفتگای رگهاای
خونی میشود برای همین هم جریان خون را راحتتر میکند .از این گذشته پژوهشهای انجاام گرفتاه در ساال  2۰۰6نیاز نشاان
ماااااااایدهااااااااد کااااااااه زنجبیاااااااال میاااااااازان کلسااااااااترول خااااااااون را کاااااااااهش ماااااااایدهااااااااد.
زنجبیل باع هضم بهتر و سریع غذا میشود .ترکیبات موجود در زنجبیل باا اثار گذاشاتن روی مخااط معاده و روده باعا بهباود
عملکرد آنها میشود .نتایج پژوهشهای محققان هندی نیز نشان میدهد که این ادویه باع تحریاک ترشاح آنازیمهاای مختلفای
میشود که هضم غذا را راحتتر میکنند .زنجبیل میتواند با سرطان مقابله کند به خاطر اینکه حاوی ژیناژرول اسات .ایان ترکیاب
یک آنتی اکسیدان قوی محسوب میشود و سلولها را از گزند رادیکالهای آزادی که باع پیشرفت سرطان میشوند حفظ میکند.
محققان آمریکایی روی  2۰موش آزمایشگاهی مبتال به سرطان آزمایشهایی انجام داده و مشاهده کردناد بعاد از  49روز اساتفاده از
ژینژرول ،تومورهای این موشها به طور چشمگیری کوچکتر میشود.
منبع  :مجموعه کتاب های گیاهان دارویی
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نوک زدن دارکوب ها
به درختان نشانه ای
دال بر آسیب مغزی
در این پرندگان
ایجادمی کند

نوک زدن دارکوب ها به درختان نشانه ای دال بر آسیب مغزی در این پرندگان ایجاد می کند ،اما این
آسیب برای آنها مفیداست؛ یافته ای که پیگیری پژوهشی آن احتماال می تواند در زمینه آسیب هاای
مغزی انسان هم کاربرد داشته باد.
دارکوب ها برای تغذیه ازحشرات در پوسته درختان ،سر خود را با سرعتی افازون بار 24کیلاومتر در
ساعت به درخت می کوبند و این کار را تا 12هزار بار در روز تکرار میکنند.
محققان آمریکایی دریک مطالعه جدید متوجه عال م آسیب مغزی در دارکوب ها به واسطه نوک زدن
به درختان شدند.
براساس یافته این محققان ،نشانه آسیب مغزی در دارکوب ها تجمع پروتئین تا و است ،وضعیتی کاه
درمغز فوتبالیست های مبتال به آسیب های سر و مبتالیان به بیماری های نورودژنراتیو(بیماری هایی
که به صورت پیش رونده موجب اختالل در عملکرد سلول های عصبی می شوند)هم دیده می شاود،
زمانی که مغز آسیب می بیند پروتئین های تا و جمع می شود و عملکرد مغز را مختل می سازد.
بااین وجود ،محققان اظهار داشتند که تجمع پروتئین تا و در مغز دارکوب ها باه جاای اینکاه نشاانه
آسیب باشد ،می تواند از این پرندگان در برابر آسیب محافظت کند.
درانسان،باال بودن میزان پروتئین تا و در مغز با آسیب های ناشی از ضربه باه سار و شارایطی مانناد
بیماری آلزایمر ارتباط دارد اما محققان اظهار داشتند که تجمع این پروتئین در دارکوب هاا ارتبااطی
به آسیب مغزی ندارد.
پروتئین تا و درحد اعتدال باع ایجاد ثبات در سلول های مغزی می شود و به گفته محققان ،وجاود
این پروتئین در مغز دارکوب ها احتماالً نقش محافظتی دارد.
محققان در پژوهش های قبلی،مکانیزم های محافظتی دارکوب ها در برابر آسیب را مورد بررسی قرار
داده بودند اما هیچگاه مطالعه نکرده بودند که حقیقتاً این پرندگان با آسیب مغزی روبرو می شاوند و
یا خیر.
به گفته پروفسور پیترکامیمینگز ،یک متخصص نورولوژیست در دانشکده پزشاکی دانشاگاه بوساتون
درآمریکا ،همواره این هنیت وجود داشته است که دارکوب هاا بواساطه انطبااق هاای آنااتومیکی و
شرایط بیوفیزیک ،بر اثر کوباندن نوک خود به درخت دچار آسیب مغزی نمی شوند و برهمین اساس
نیز انواع پیشرفت های ایمنی و فناورانه در تولید تجهیزات ورزشی صورت گرفته است.
منبع:

.George Farah.2018.Tau accumulations in the brains of woodpeckers
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سالمت دستگاه گوارش:

گل رز

عصاره ی گل رز باعا افازایش ترشاح صافرا شاده
وهمین امر موجب هضم راحتر غاذا مای شاود و باه
سالمت دستگاه گوارش کماک مای کناد .عصااره ی
این گل برای زخم های گوارشی هام ماورد اساتفاده
قرارمی گیرد.

ضدافتاب طبیعی:

گلبارگ هاای رز سرشاار از ویتاامین  cاسات ٬و باه
عنوان یک ضدآفتاب عالی عمل می کناد ٬مای تاوان
یک لوسیونی از آب خیار ٬گلیسیرین ٬روغن گل رز و
گالب تهیه کرد و آن را قبل از اینکه زیر آفتاب قارار
بگیریم بر روی پوست خود بزنیم.

ایاشما فردی مضطرب هستین؟

اگر استرس دارین و یا تند مزاج هستید می توانید با
اضافه کردن گلبرگ های گل رز باه حماام آب گارم
اضطراب را از خودتان دور کنید ٬این کار باعا مای
شود عالوه بر اینکه شما آرامش پیدا کنید بادنتان را
هم سم زدایی کرده باشید .گال رز باا داشاتن آنتای
اکسیدان های قوی آرامش را به شما هدیه می دهد.

تغذیه ی پوست سر:

آب گل رز با خارش پوست سار و همچناین پوساته
پوسته شدن آن مقابله مای کناد و باه عاالوه باعا
افزایش جریان خون در فولیکول های مو می شود.

مبارزه با آکنه:

خواص آنتی باکتریال گل رز باع شده که عصاره ی
این گل به عنوان مبارزی قوی در برابر جوش و اکناه
باشد ٬و باع کاهش سوزش وخارش پوست نیز مای
شود (خاصیت ضدالتهابی) .از عصاره ی ایان گال در
درمان برخای بیمااری هاای پوساتی مانناد اگزماا و
صدفک استفاده می شود.

صافی پوست:

عصاره گل رز برای پوست های خشاک مناساب مای
باشد چرا که با حفظ رطوبت پوست باع مای شاود
که پوست نرم وصاف بشود .ماواد قنادی موجاود در
گلبرگ گال رز بارای پوسات هاای حسااس بسایار
مناسب است .درواقع گل رز را نباید تنهاا باه چشام
یک گل زیبا دیده بشود چراکه گل رز منباع غنای از
ویتامین ها و مواد معدنی مباشد که خداوند آن ها را
در شکلی زیبا به ما هدیه داده است.

خاصیت ضدعفونی کنندگی :

از اب گل رز برای تساکین برخای از نااراحتی هاای
پوستی و هم چنین ضدعفونی کردن برخی از عفونت
های چشمی استفاده می شاود.جوشاانده ی گال رز
باع تسکین درد گلو٬کاهش عفونات مثاناه ودرماان
اسهال می شود.

منبع :کتاب طب الشفا
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دانشمندان دانشگاه آرهاوس با استفاده از سیستم اسکن مغزی باه
مطالعه بر روی مغز انساان در هنگاام دعاا و صاحبت باا خداوناد
پرداختند.
محققان با اسکن مغز بیش از  2۰داوطلب در هنگام دعا و صحبت
با خداوند اعالم کردند مغز افراد در هنگام دعا به گوناه ای کاه در
هنگام صحبت با یک دوست فعال میشود ،فعالیت میکند.
محققان دانشگاه آرهاوس دانمارک به منظور مطالعه بار روی ایان
پدیده از داوطلبان خواستند یک بار به خواندن یک دعای ماذهبی
و یک بار به خواندن یک متن غیرمذهبی و اجتماعی اقادام کنناد.
به گفته محققان در هنگاام انجاام عملیاات اول و خوانادن دعاای
خداوند مخصوص مسیحیان ،قسمت هایی از مغز که با مرور هنی
و تکرار در ارتباط است ،فعال شد.
طی آزمایش دوم ،داوطلباان قبال از خواساتن آرزوهاای خاود از
شخصیت خیالی بابا نو ل مشغول به خواندن دعاهای شخصی خود
شدند که این عمل باع فعال سازی قسمتهاایی از مغاز کاه در
هنگام برقراری ارتباط با انسانی دیگار فعاال مایشاود ،شاد .ایان
محدوده از مغز با تئوری هن (هشایاری از اینکاه دیگاران دارای

انگیزه و غرض مستقل هستند) در ارتباط نزدیک است.
به نظر میرسد هر دو منطقه فعال شده مغز در ایان آزماایش هاا،
رفتار خواستن و توجه به عکس العمل مخاطب که در این آزمایش
خداوند بوده است را پردازش میکنند .همچنین قسمت های فعال
شده قسمتی از قشر پیشین مغز به شما میروند کاه باا توجاه باه
قصد فرد دیگر در ارتباط است.
قشر پیشین مغز در انسان یکی از عوامل کلیدی تئوری هن است.
به گفته محققان ،این قسامت از مغاز داوطلباان در هنگاام انجاام
آزمایش دعاهای شخصی و صحبت با شخصیت بابانو ل غیر فعاال
بوده اسات .ایان پدیاده نشاان مایدهاد داوطلباان باباا نو ال را
شخصیتی کامال خیالی و خداوند را موجودیتی واقعی میدانند.

تاثیردعابرمغز
در عین حال مطالعات گذشته نشان میدهد که قشر پیشانی مغز در انسانها در هنگام تعامل با اجسام بی جان نیز فعاال نمایشاود .زیارا
مغز از چنین اجسامی انتظار عکس العمل ندارد و به همین دلیل نیازی برای فکر کردن به آن جسم احساس نمیکند.
بر اساس گزارش نیوساینتیست ،محققان بر اساس نتایج نهایی اعالم کردند افراد در هنگام دعا این تصور را دارند که در حال صاحبت باا
شخصی خاص هستند که این نتیجه نشانه ای جدید از قطعیت وجود خداوند است.
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...مثلث برمودا

ناحیه ای از اقیانوس اطلس که با نام های مثل برمودا ،دریایی از مقبره ها،مثل شیطان ،مثل مرگ وگورستان آتالنتیک
شناخته میشود در واقع منطقه ای در سواحل جنوب شرقی آمریکا میباشد ،وینسنت گادیس ،شخصی که این ناحیه را نامگذاری
کرده است آن را بدین صورت توصیف میکند(( :یک خط از فلوریدا تا برمودا ،دیگری از برمودا تا پورتو ریکو میگذرد و سومین خط
از میان باهاما به فلوریدا برمیگردد)).
منبع:
tasnimnews
beytoote

این منطقه سال هاست که وقایع اسرار آمیزی را به خود اختصاص میدهد من جمله مفقود شدن چندین فروند هواپیما
وچندین کشتی به همراه خدمه و مسافران آنها که تا سال های اخیر توجیه و دلیل قابل قبولی برای این اتفاقات ارا ه نشده
بود.
اولین اتفاق مرموزی که نام ایان ناحیاه را برسارزبان هاا
انداخت مربوط به مفقود شدن  6فروند هواپیمای نیاروی
دریااایی در پاانجم دسااامبر  194۵میباشااد .ارتباااط ۵
هواپیمای اول که درحال انجام ماموریت بودناد باا ارساال
پیام هاای درخواسات کماک عجیاب و مرماوزی باا بارج
مراقبت قطاع شاد ساپس هواپیماای ششام بارای انجاام
عملیات نجات به پرواز درآمد که این هواپیما نیز باه طارز
مشکوکی ناپدید شد.
آخرین پیام های مخابره شده به برج مراقبت نشان میاداد
کااه قطااب نماهااای هواپیماهااای مفقااود شااده بااه طاارز
مشکوکی از کار افتاده و یاا عقرباه هاای آنهاا باه سارعت
شروع باه چرخیادن کارده بودناد .بالفاصاله تیمای بارای
تفحص و جستجو در منطقه تشکیل شاد کاه هایچ اثار و
نشانی از خدمه یا الشه هواپیماها یافت نکردند واین معماا
به همین صورت مرموز و حل نشده باقی ماند.
پس ازاین اتفاق رخداد های مشابه بسیاری در این منطقاه
برای هواپیماها وکشتی های عباوری ازایان ناحیاه تکارار
شدند که هرکدام از آن ها به عجیب و مرماوز باودن ایان
ناحیه میافزودند.
همزمان با روی دادن این اتفاقات روی داده گماناه
زنی هاا دربااره علال ایان رویاداد هاا شاروع شاد برخای
اختالالت جوی ویا الکترومغناطیسی و سایرعوامل طبیعی
را عامل این اتفاقات میدانستند و عده ای نیز مسبب ایان
اتفاقات را فرازمینای ومااورایی میدانساتند و موجاودات و

نیروهای فرازمینی را محکوم کرده و به عنوان متهم ردیف
اول این اتفاقات معرفی میکردند.
باوجود تمام حدس وگمان هایی که تا اماروز دربااره
مثل ا برمااودا و وقااایع رخ داده در آن ارا ااه شااده اساات
محققان آمریکایی علت اصلی وقایع مرماوز ایان ناحیاه را
فعالیت گروهی از میکروارگانیسم ها میدانند که در اعمااق
اقیانوس اطلس تولید گاز متان کرده ومیادان مغناطیسای
قوی ای را دراقیانوس ایجاد میکنند که همه چیز را بلعیده
و در خود فرو میبرد.
این میکروارگانیسم ها با تجزیه آلودگی های نفتای و
همچنین آلودگی های حاصل از فلزات سانگین باه دلیال
وجاااود مناااابع کاااربن ونیتاااروژن دردساااترس تولیاااد
متابولیت هایی کرده و با ایجااد رنگیازه هاایی ( کاه ژن
تولید آنها به دلیل شوری آّن منطقه تحریک میشود) رنگ
خاصی نیز به آب دریا میدهند.
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یک آزمایش
خون ساده
برای
تشخیص همه
سرطان ها
www.asriran.com

پژوهشااگران دانشااگاه بردفااورد انگلسااتان آزمااایش خااون
سااده ای را بارای تشاخیص انااواع مختلاف سارطان ابااداع
کرده اند  .آزمایش های اولیه در تعیاین ساه ناوع سارطان
امید بخش بوده است .
امید میرود زمانی فرا برسد که با انجام این آزمایش بتوان از
انجام فرآیند های گران و تهااجمی چاون کولونوساکوپی و
بایوپسی( نمونه بارداری از بافات زناده) اجتنااب کارد .اماا
محققان میگویند این آزمایش دوران نوزادی خود را ساپری
میکند و هنوز باید کار های بیشتری روی آن انجام شود .
قبال برای تشخیص انواع مختلف سارطان از آزماایش هاای
خون متفاوتی استفاده می شد ،اما محققان دانشگاه بردفورد
امیدوارند که این آزمایش عماومی را بارای تشاخیص هماه
انواع سرطان بکار بگیرند .
این روش شاامل قارار دادن گلباول هاای سافید خاون در

معرض پرتو فرابنفش است تا چگاونگی تخریاب  DNAآن
بررسی شاود .تحقیقاات سارطان شناسای نشاان داده کاه
 DNAخون افراد مبتال به سرطان پوست ،روده بزرگ و ریه
بسیار راحت تر از  DNAافراد سالم تخریب می شاود .ایان
بیماران که همگی در مرحله پایش سارطانی قارار داشاتند
سطح متوسطی از تخریب  DNAرا نشان دادند.
محققان بر این باورند که نتاایج ایان آزماایش تحات تااثیر
بیماری هایی مانند سرماخوردگی یاا آنفاوالنزا کاه ممکان
است روی سیستم ایمنای تااثیر بگذارناد قارار نمیگیارد و
نتیجه نادرست نشان نمی دهد.
نتیجه این تحقیق در ژورنال  FASEBمنتشر شده است .

باکتریهایکیمیاگر
آیا رویای هزاران ساله بشر محقق میشود؟
استفاده از نوعی باکتری برای تولید طالی جامد شده ازجمله اکتشافاتی است که برخی از محققان ایرانی و خارجی در این باره
پژوهشهایی را انجام داده و موفقیتهایی را کسب کردهاند.
به گزارش استیل پدیا ،دانشمند ایرانی دانشگاه میشیگان در آمریکا موفق به استفاده از نوعی باکتری برای تولید طالی جامد شده
است .در این یافته کاظم کاشفی و همکارانش نوعی باکتری کشف کردهاند که توانایی مقاومت در برابر مواد سمی دارد و میتواند
طالی  24عیار تولید کند .این پژوهشگران دریافتهاند باکتری مقاوم به فلز میتواند غلظتهای زیادی از کلرید طال یا طالی مایع را
رشد دهد .این ترکیب نوعی ماده شیمیایی است که در طبیعت یافت میشود .محققان به تقلید فرآیندی که به اعتقاد آنها در
طبیعت روی میدهد ،این باکتری را با میزان زیادی کلرید طال تغذیه کردند ،در طول یک هفته این باکتری ماده سمی را به تکهای
از طال تبدیل کرد.
به اعتقاد کاظم کاشفی ،استاد یار میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی کیمیاگری میکروبی کاری است که انجام شده است؛ یعنی
تولید طالی ارزشمند از چیزی که هیچ ارزشی ندارد .در این کار هنرمندانه ،محققان از ترکیب زیست فناوری ،هنر و کیمیاگری
برای تبدیل طالی مایع به طالی جامد  24عیار استفاده کردند .در واقع ترکیبی که موجب تولید این طال میشود شامل یک
آزمایشگاه قابل حمل از سختافزار طال  24عیار ،یک زیست رآکتور شیشهای و باکتری است .البته این مطالعات در نواحی مختلف
در بلژیک ،چین ،آرژانتین و مکزیک مورد آزمون قرار گرفته است در ایران نیز محققان پژوهشهایی را روی تجمع این باکتریها در
خاکهای منطقه طالدار «آقدره» انجام دادهاند و تفاوتهایی را بین مجموعه ارگانیسمهایی موجود در خاکهای طالدار و
خاکهای بدون طال شناسایی کردهاند و نتیجه گرفتهاند که از مجموعه ارگانیسمهای موجود در خاک نیز میتوان به اکتشاف طال
پرداخت.
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چگونه میتوان از باکتریها برای اکتشاف معادن طال اساتفاده
کرد؟
برخی از دانشمندان به این فکر افتادهاند کاه آیاا مایتاوان از
باکتریها به عنوان روشی برای اکتشاف معاادن طاال اساتفاده
کرد یا اینکه میتوانیم از باکتریها بارای تولیاد رات طاال باا
کاربرد صنعتی استفاده کنایم؟ دانشامندان عقیاده دارناد کاه
وقتی ناگتهای طال در طبیعت امکان رشد دارند پس چرا ماا
نتوانیم این کار را بکنیم؟ در واقع ایان کاار را مایخواهناد باا
شناخت دقیق مکانیسم باکتریها انجام دهند .فرآیندهایی کاه
باکتریها به وسیله آن رات طال را ایجااد مایکنناد ،ممکان
است روزی برای جمعآوری طال از باطلههای معادنی اساتفاده
شود .برخی از باکتریها طاالی محلاول را بارای سام زدایای،
بهصورت رات بسیار ریز بیاثر در حد نانومتر ،در داخل سلول
خود جمع میکند.

دانشمند ایرانی دانشگ اه
میشگگگگگگگگی ان د آمری گگگگگگگگا
موفگگگگگا بگگگگگه اسگگگگگ اده از
نگگگگگوکی بگگگگگا ری بگگگگگرای
تولیگگد طگگای امگگد گگده
است .د این یاف ه اظم
ا گگگگگگ گ ی ن هم گگگگگگگگا انش
نگگگگگگوکی بگگگگگگا ری شگگگگگ
گگگگردهانگگگگد گگگگه توانگگگگایی
مقانمگگت د برابگگر مگگواد
سگگگگمی دا د ن مگگگگیتوانگگگگد
طگگگگگای  ۲۴کیگگگگگا تولیگگگگگد
ند.

ژنهای طالیی شامل چه مواردی میشوند؟
برخی از دانشمندان باا بررسایهاای بیوشایمیایی و ژنتیکای،
دستهای از ژنها و متابولیتها را کشف کردهاناد کاه مسائول
ته نشینی طال هستند .مااده شایمیایی کاه در تولیاد طاال در
خارج از بدن باکتریهاا نقاش دارد «دلفتیبااکتین» ناام دارد.
ژنهای مسئول تولید طال در بااکتریهاا موجاب تولیاد مااده
شیمیایی دلفتیباکتین شده و به بیرون بدن باکتری میریزناد.
در واقع باکتری با این کار موجب رسوب طال و مانع از ورود آن
به داخل بدن خود میشود .برخی دیگر عقیده دارند که ممکن
است این باکتری از مکانیسم دیگری برای سمزدایی طالیی که
به داخل دیواره سلول رخنه کرده است ،استفاده کند .برخی از
بیوفیلمهای روی رات طال دارای گونه دیگری از باکتری بناام
«دلفتیا اسیدووارانس» هستند.
دانشمندان عقیده دارند که این باکتری ،رات طال را در خارج
از سلولهای خود تولید میکند« .دلفتیباکتین» را میتوان باه
عنوان کاتالیزوری برای تولیاد رات ناانوی طاال در برخای از
واکنشهای شیمیایی یا برای تاه نشاینی طاال از پساابهاای
معدنی استفاده کرد .باه نظار محققاان بااکتری یاا متابولیات
حاصل از آن را میتوان روی باطلههای مستعد کشت داد ،برای
چند سال آنها را رها کرد و احتماال رات بزرگتار طاال شاکل
خواهند گرفت .اگرچه این فرمول هنوز محرمانه است اما برخی
از دانشمندان روی خواص شیمیایی متابولیتها تاکید میکنند
و امیدوارند که در آینده بتوانناد از ایان روش روزاناه چنادین
کیلوگرم طال استحصال کنند.

منبع:
http://www.nature.com/nchembio/journal/v9/n4/full/nchembio.1179.html
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تاثیر میکروب های خاک برسالمتی انسان

کودکان را از خاک بازی منع نکنید.

سرچشمه حیات و مناابع حیااتی و هماه زنادگی از
خاک می باشد و طبق گفته ها خداوناد انساان را از
خاک آفریده است .خاک یکی از مواد بسیار ضاروری
برای زنادگی اسات .باه عناوان مثاال بادون خااک
نمی توان کشااورزی کارد و محصاول بدسات آورد.
خاک عالوه بر کاربردش تاثیرات زیادی بر روی خود
انسان دارد.
دانشمندان دریافته اند که خاک تاثیر قابل توجهی بر
سااالمت جساام و روان و همچنااین افاازایش حااس
خوشحالی در انسان و درمان افسردگی دارد.
یکی از بازی هایی که از قدیم میان کودکاان ایرانای
رایج بوده ،خاک بازی است دانشمندان دریافتاه اناد
که در خاک میکروب هایی وجود دارد که کار باا آن
باع ایجااد خوشاحالی و از باین رفاتن افساردگی
می شود .دانشمندان اخیرا متوجه وجود میکروبی در
خاک شده اند کاه شاباهت زیاادی باه داروی ضاد
افسااردگی (پااروازک) داردMycobacterium .
 vaccaeاین میکروب که درخاک زنادگی میکناد،
میتواند باع تحریک سروتونین شود که کمباود آن
ارتباط مستقیمی با افسردگی،اساترس،بیماری هاای
وسواسی و دوقطبی دارد.

تماس با این میکروب سطح سیتوکنین را در خاون
افزایش می دهد این حالت سبب افزایش ساروتونین
در خون می شود .پژوهش ها نشان می دهد بازی با
خاااک نتااایج بساایار خااوبی روی سااالمت و کاااهش
استرس بیماران سرطانی داشته است.
غالباً باغبان ها می گویناد کاه مزرعاه و باا آن هاا
جای بسیار آرامبخشی است و کاادر باغباانی باعا
کاهش استرس و احسااس شاادمانی مای شاود .در
حقیقت یکی از دالیال کااهش اساترس باه واساطه
حضور این میکروب هاست.
باغبان ها و کشاورزان از طریق تنفس ،این باکتری را
وارد جریان خون خود میکنند ،مشخص شاده اسات
که اثرات مثبت آن تا سه هفته در بدن می ماند.
منبع:
www.newsday.com
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تولید گیاهان نانوبیونیک ساطع کننده نور
گروهی از مهندسین ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا و موسسه ی تکنولوژی ماساچوست موفق شده اند گیاهانی
تولید نمایند که به کمک آنزیم های موجود در بدن شب تاب ها از خود نور ساطع می کنند.

شاید اولین سوالی که به هن بسیاری می رسد آن است که فایاده
این کار چیست؟ گرچه می توان فایده هایی را برای آن برشمرد ،اما
جالب ترین و نخستین پاسخ این است که آنها این کار را صرفا برای
بهره بردن از جذابیت های علم انجام داده اند.
حال گیاهانی را تصور کنید که بخشی از روشنایی منازل یاا محال
کار شما را بدون صرف انرژی برق تامین نمایند.آن وقت می شود به
نتیجه تحقیق مورد بح با جدیت بیشتری نگاه کرد.
این محققان با جاسازی نانو راتی در برگ های گیاه آب تاره باعا
ساطع شدن نور ضعیفی به مدت  4ساعت از آن ها شده اند.
این محققان بر این عقیده اند که با بهینه سازی بیشتر این گیاهاان
روزی می توانند برای روشن کردن محیط کار کافی باشند.
طبیعت ارگانیسم های تابناک زیستی زیادی را تولید می کناد ،اماا
گیاهان جزء آن ها نیستند.
تالش هاای زیاادی تااکنون بارای ایجااد گیاهاان سابز درخشاان
بخصوص گیاهان تنباکو تز ینی انجام شده اسات کاه بار پایاه وارد
کردن ژن های عامل روشنایی موجود در باکتری یا کرم شب تاب با
روش های مهندسی ژنتیک بوده است.
باید در نظر داشت که در حال حاضر نورانی ساختن همه گیاهان با
روش مورد اشاره ممکن نیست ،بلکه بعضی گیاهان خاص همچاون
بعضی گونه های کلم ،اسفناج و شاهی آبی قابلیات میزباانی آنازیم
الزم و در نتیجه نور افشانی را خواهند داشت.
این دانشمندان برای ایجاد گیاهان نانوبیونیک،گیاه آب تره و دیگار
گیاهان را با سه نانو ره ی مختلف حمام تحت فشار تلقیح کردند.
این نانو رات باا آنزیمای کاه در کارم شاب تااب باعا روشانایی
ماای شااود و همچنااین کااوآنزیم  Aکااه فعالیاات آناازیم را افاازایش
می دهد ،لود شدند.

آن ها با استفاده از اندازه و بار سطحی ناانو رات محلای را کاه باه
درون گیاه وارد می شوند را کنترل می کنند و به این طریق میزان
بازتاب نور را در گیاهان بهینه سازی می کنند.
همچنین می توان با اضافه کاردن یاک ترکیبای مای تاوان باعا
مسدود سازی نانو رات انعکاس دهنده ی نور شد.
چشم انداز این دستاورد ساخت چرا رومیزی ای است که نیااز باه
وصل کردن به برق نادارد .پروفساور "مایکال اساترانو"مادیر تایم
تحقیقاتی  MITدر این باره می گویاد( :ایاده اصالی آن اسات کاه
گیاهان را به چرا های روشنایی ،چه روی میزی و چه در خیاباان
ها تبدیل کنیم .چرا هایی که نیازی به اتصاال باه پریاز ندارناد و
اناارژی مااورد نیاااز آن از متابولیساام طبیعاای خااود گیاااه حاصاال
می شود).
نباید فراموش کنیم کاه  2۰درصاد از انارژی تولیادی دنیاا صارف
روشنایی محیط های مختلف می شود .گیاهان نورانی هار مقادار از
این سهم را که بتوانند کاهش دهناد ،باه کااهش گرماای زماین و
تولید گازهای گلخانه ای و به طور کل اقتصاد جهانی یاری خواهند
رساند.
با این همه اما هنوز راه درازی تا دستیابی به نقطه مطلوب در پیش
داریم .عالوه بر محادودیت گوناه هاای قابال اساتفاده،نمونه هاای
تولیدی فعلی تنها به مدت  3,۵ساعت در شب قاادر باه نورافشاانی
هستند .ضمن این که میزان روشنایی تولیدی آنها 1۰۰۰برابر کمتر
از مقدار مطلوب برای مطالعه است.
منبع:
Techcrunch,Seon-Yeong Kwak et al.2017.A Nanobionic
Light-Emitting Plant.
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فکررر میکنیررد گرمترررین نیطرره دنیررا کجرراو و
اینکه دمای آن چیدر باشد؟

طبق بررسیهای ماهوارهای ناسا ،کویر لوت در سالهای  2۰۰۷ ،2۰۰6 ،2۰۰۵ ،2۰۰4و  2۰۰9گرمترین نقطهی جهان بود و حاداکثر
دمایی که در آن ثبت شد برابر با  ۷۰,۷درجه سانتیگراد بوده است!
اگر بهصورت مشخص و دقیقتر بخواهیم بگوییم ،این ناحیه «گندم بریان» نام دارد .گندم بریان در محادوده بیاباانی ،در حاشایه کاویر
لوت کرمان و در مساحتی معادل  4۸۰کیلومتر مربع قرار دارد و با مرکز شهر تنها  ۸3کیلومتر فاصله دارد .گفتاه مایشاود علات ایان
نامگذاری این بوده که از قدیم مردمی که از نزدیکی اینجا عبور میکردند ،میدیدند که گندمهای منطقه از شدت گرما برشته میشود و
بنابراین نام گندم بریان را برای اینجا انتخاب کردند .البته حساب شبهای این منطقه را با روزهاای آن جادا کنیاد ،چراکاه باهخااطر
ماهیت کویری بودن ،اینجا شبهای خنک و حتی سردی دارد.
البته این کویر بر اساس آنچه ناسا «گرمای سطح زمین» مینامند ،گرمترین نقطه است .این شاخص نشان دهنده ی دمای خالص سطح
زمین ،نه دمای محیط ،است و توسط ماهوارههای ناسا اندازهگیری شدهاند .ولی بر طبق اندازهگیریهاای ساازمان جهاانی هواشناسای،
باالترین دمای ثبت شده روی زمین برابر با  ۵۸درجه سانتیگراد و در ایستگاه هواشناسی العزیزیه لیبی بوده است.
با توجه به این شدت گرما ،دور از هن نیست که این منطقه غیرقابل سکونت است و حتی گفته میشود باکتریها هم توان زنادگی در
اینجا را ندارند.
منبع:
bit.ly/dasht-e-lut
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20
بوی پا نشانه چیست و درمان آن کدام است ؟
بوی بد پا گاهی آنقدر آزاردهنده است که مانند یک آلودگی محیطی به حساب میآید و حتی گاهی به شکست
ازدواج منجر شده است .اما با تمام بدی آن ،بوی پا چیز مهمی نیست و فقط عالمتی پرکاری غدد عرق است .بوی
پا در واقع یک مشکل ناامید کننده است  .مخصوصاً برای کسانی که مدت زیادی قدم می زنند و مدت طوالنی از
کفش استفاده می کنند  .خوشبختانه با اقدامات ساده می توان بوی پا را برطرف کرد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،افزایش تعریق در فصول گرم سال ،یکی از عکس العمل های
طبیعی بدن است که به جهت نامطبوع بودن بوی حاصل از آن ،گاهی اوقات به معضلی مهم برای فرد مبدل می
شود .بوی بد عرق پا نیز از جمله این معضل ها است.
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تولید محصوالتی نظیر پروپیونیک و بوتریک اسید نیاز در
ایجاد بوی کلمی پا نقش دارد .ایزووالریک اسید نیز باعا

علت و منشاء بوی پا

تولید بوی شیرین می شود.

در پای کثیاف و آلاوده اغلاب ردپاا ی از باکتریهاا دیاده

اکثر باکتری های موجود در پا ،به جز بوی بدشان مشکل

می شود .محیط گرم و مرطاوب داخال کفاش مخصوصااً

آزاردهنده ی دیگری برای ماا ایجااد نمای کنناد .دالیال

کفاش هاای ورزشای رشاد بااکتری هاا را در پاا تقویاات

سکونت این موجودات دراین ناحیه ،گرم ،مرطوب باودن و

می کند .دو منبع و علت بسیار شایع بوی بد پاها کوریناه

همچنااین تااامین مااواد غااذایی مااورد نیازشااان از طریااق

باکتری ها و یا میکروکوکسی ها هستند .درماان موفقیات

پوست های مرده ی پا است.

آمیز بوی پا به ریشه کنی این ارگانیسم ها بساتگی دارد .

در هر سانتیمتر مربع از پای انسان ،به طور متوسط حدود

این به این معنی است که مواد برطرف کننده بوی پا مانند

 6۰۰غدد عروقی وجود دارد که تعداد آن نسابت باه زیار

زغال فعال داخل کفش و یا پودرهای پا نمی توانند بطاور

بغل چند صد مورد بیشتر است .این غدد عروقی ترکیبای

ریشه ای با این مشکل مقابله کنند .

از نمکها ،گلوکز ،ویتامین هاا و آمیناو اسایدها را ترشاح

ترشح زیاد عرق پا محیط مناسبی برای رشد باکتریهاا و

میکنند .باکتریهاا نیاز بادون شاک از چناین ضایافتی

قارچها فراهم میآورد .و زیادی باکتری و قاارچ نیاز باوی

مشتاقانه استقبال خواهند کرد .البته ایان بااکتری هاا باه

نامطبوع پا ایجاد میکند .دقیقاً معلوم نیست چرا در برخی

جای اینکه ما را به ضیافتی مشابه دعاوت کنناد ،از خاود

افراد غدد عرق ترشح بیش از عاادی دارناد .و اغلاب ایان

بوی بسیار نامطبوعی تولید میکنند.

عرق زیاد با عفونت باکتریا ی یا قارچی همراه است.

این باکتری ها مدت کوتاهی بعد از تولد ،ساکن این عضاو

در واقع سیستم بدین گونه است که باکتری های موجاود

شده و تا آخر عمر باقی می مانند و در حفظ سالمتی پای

در عرق ،از پوست مارده زیار جاوراب تغذیاه کارده و در

انسان نقش مهمی دارند .باکتری ها با آزاد ساازی چربای

نتیجه بوی خاصی را متصاعد می سازند.

منجر به نارم شادن بافات پوسات و همچناین باا تولیاد

بوی بد پاا ییای از عال ا

آنزیم هایی که در تجزیه ی پوست های مرده نقش دارند،

سالمتی ما
بوی بد پا یکی از عال م سالمت حیات ما است .این بو باه
چهار صورت شیرین ،ترش ،کلمی و پنیر مانند است .ایان
بوهای شیمیایی توسط باکتری ها ایجاد مای شاود .متاان
تیول یک ترکیب شیمیایی بوده که منجر به باویی شابیه
پنیر چدار شده و در حال حاضر معروف به بوی سرکه یاا
ترشی می باشد.

منجر به حفظ سالمت این عضو می شوند .عالوه بر آن باا
تولید پروتئین های ضد میکروبی در دفااع از پاا در برابار
میکروب های مضر و بیماری زا ،نقش دارند.
تغییر این بو ،عالمتی مبنی بر تغییر این جمعیت میکروبی
است .این تغییر بو ممکن است از حضور قارچ هاا در ایان
ناحیه نشات گرفته باشد .قارچ ها منجر باه بیمااری هاای
بسیار وسیعی در پوست و نااخن پاهاا میشاوند .چنانچاه
برای شما چنین اتفاقی بیفتاد ،ساریعا نیااز باه پزشاک و

دریافت دارو دارید.

درمان بوی بد پا
کفش و جوراب را عوض کنیاد .عاوض کاردن مرتاب کفاش و
جوراب شانس رشد و تکثیار بااکتریهاا و قاارچهاا را کااهش
می دهد .چند جفت جوراب و اگر میتوانید یاک جفات کفاش
اضافی با خود به محل کار ببرید و در طای روی آنهاا را عاوض
کنید.
پودر ضدقارچ بزنید .روزی دو بار کمی پودر ضدقارچ به پا بزنید
تا کمتر عرق کند .و اگر پا عرق کرده باشد ،آن را برای قارچهاا
نامناسب میکند.
جوراب نایلنی بپوشید .بهترین پوشاک نخی هستند ،اماا بارای
رفع بوی پا جوراب بهتر است ،چون نمایگاذارد عارق روی پاا
بماند .هرچه عرق کمتر باشد ،قارچ و باکتری هم کمتر است.
از کفیهاای باوگیر اساتفاده کنیاد .کفایهاای غاالی کفاش
میتوانند بوی کفش را بگیرند .اما باید با جوراب نایلنی استفاده
کنید ،چون در غیر اینصورت بو را فقط مخفی کردهاید .از بین
بردن عرق نکته ی اصلی در از بین بردن بوی پا است.
کفش چرمی بپوشید .کفشهای ساخته شاده از ماواد طبیعای
مثل چرم بهتر از کفشهاای سااخته شاده از ماواد پالساتیک
هستند و خروج گرما از آنها آسانتر صورت میگیرد.
غذای مناسب بخورید .در بعضی افراد خوردن غذاهای ادویاهدار
با ایجاد عرق تولید بوی پا میکنند .اگار شاما هام در خاوردن
چیزهای تند افراط میکنید و نمایخواهیاد پایتاان باو بدهاد،
مرتباً پاها را با دقت بشو ید.
پا را حمام چای بدهید .اسید تانیک ،که در چاای وجاود دارد،
بوی پا را از بین میبرد .یک قوری چای درست کنید و بگذارید
سرد شود .آنگاه ،آنرا در ظرفی ریخته و پاها را ده دقیقه در آن
بگذارید.

شستشوی بعدی پا با آب و صابون رنگ چای بار روی آن را از
بین میبرد.
شستشوی دارو ی کنید .شستن دوبار در هفته پاهاا باا محلاول
استات آلومینیوم در آب گرم برای رفع بوی پا مؤثر است.
از پشاام باارده اسااتفاده کنیااد .در مااوارد عاارق شاادید پااا ،دور
انگشتان را با قطعات کوچک پشم بره ،که در بیشتر داروخانهها
وجود دارد ،ببندید .این پشام رطوبات را خیلای خاوب جاذب
میکند .اما باید روزی چند بار آن را عوض کنید.
ضد عرق بزنید .چون اصالً بوی پا ناشی از عرق آن است ،اگر بو
زیاد نیست ،استفاده از افشانههای ضادعرق بعاد از شساتن آن
مؤثر است.
از کلرید آلومینیوم استفاده کنید .در موارد شدید بوی پا ،بارای
استفاده از کلرید آلومینیم از پزشک خاود اجاازه بگیریاد .ایان
دارو ضدعرق است و گمان میرود غدد عرق را غیرفعاال کناد.
برای نتیجه ی بهتر ،در اولین شبی که از آن استفاده میکنیاد،
پاها را با کیسهای نایلنی ببندیاد .بعاداً یکباار در هفتاه دارو را
بزنید و دیگر لزومی به بستن پا با نایلن نیست.
پاهایتان را به طور مرتب بشویید:
برای شست وشوی پاها از آب گرم و صابون استفاده کنید ایان
کار را به محض ورود به خاناه و یاا در صاورت امکاان ،در هار
زمانی که احساس می کنید پاها عرق زیادی کارده اناد ،انجاام
دهید .در هنگام شست وشو البه الی انگشتان را نیاز فراماوش
نکنید .پس از شست وشو ،پاهایتاان را خاوب خشاک کارده و
سپس جوراب تمیز بپوشید.
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تابان
انگشتان پاهایتان را به پودر آغشته کنید ،پاس از آنکاه
پاها را کامالً شسته و خشک کردید ،مقداری پودر تالک
(پودر بچه) و یا اسپری ضدقارچ به پاها و به خصوص در
البه الی انگشتان بزنید .از پودر تالک برای رفع بوی باد
عرق پا در داخل کفش نیاز اساتفاده کنناد .بارای ایان
منظور پس از هر بار مراجعاه باه خاناه و بیارون آوردن
کفش هایتان ،آنهاا را مادتی در هاوای آزاد قارار داده و
سپس در داخل شان کمی پودر تالک بریزید.
کفااش مناسااب انتخاااب کنیااد .در فصااول گاارم سااال
کفش های کامالً بساته و باه خصاوص از جانس ماواد
مصنوعی ،سبب تعریاق زیااد شاده و همچناین محایط
مناسبی را بارای رشاد بااکتری هاا و قاارچ هاا فاراهم
می کنند .در ضمن به بوی بیشتری نیز منجر می شوند.
در نتیجه برای فصول گرم کفاش هاای تابساتانی و بااز
انتخاب کنید تا امکان جریان هوا در داخال کفاش و در
نتیجه به اصطالح تانفس پاهاا وجاود داشاته باشاد در
ضمن در صورت امکان هار روز از یاک کفاش اساتفاده
نکنید .کفش آغشته به عرق و بوی بد پا الاقل یاک روز
زمان الزم دارد تا کامالً خشک شده و بوی نامطبوع را از
دست دهد.
به طور مرتب جوراب هایتان را عوض کنید .جاوراب هاا
اولین ساطحی هساتند کاه عارق پاا و همچناین باوی
ناخوشایند ناشی از آن را به خود جذب می کنند لاذا از
جوراب های با الیاف طبیعی مانند پنباه و ناخ اساتفاده
کنید .در ضمن جوراب هایتان را حداقل روزی یاک باار
عوض کنید.
* پاهایتان را با یکی از مواد مختلاف زیار شسات وشاو
دهید:
الف -چای:
تانین موجود در چای یک عامل خشک کننده است .در
نتیجه سه و یا چهار چای کیسه ای را در یاک لیتار آب
به مدت  1۰دقیقه جوشانده و سپس مقداری آب سارد
به آن اضافه کنید تاا ماایعی ولارم حاصال شاود .حاال
پاهایتان را به مدت  2۰تا  3۰دقیقه در ایان ماایع قارار
داده و سپس خشک کنید در پایان از پودر تالاک بارای
ایجاد محافظی پودری استفاده کنید .ایان کاار را روزی
دو بار انجام دهید تا مشاکل قاارچ و یاا عارق باد باوی
پاهایتان حل شود .پس از رفع این مشاکل ایان کاار را
هفته ای دو بار انجام دهید.
ب -سرکه:
محلول اسیدی نیز می تواند برای رفع بوی بد پاا ماوثر
باشد .برای این منظور یک فنجان سرکه را در یک لیتار
آب ریخته و پاهای خود را هفته ای دو بار به مادت 1۵
دقیقه در آن قرار دهید.

ج -حمام آب سرد و گرم:
یکی از در دسترس ترین روش ها برای درمان باوی باد
پا ،قرار دادن پاها در آب دا و سپس در آب سرد است.
این کار را سه بار انجام دهید به این ترتیب جریان خون
به طرف پاها روانه شده و از تعریاق کاساته مای شاود.
سپس بعد از ساومین باار قارار دادن پاا در آب دا  ،در
لگاان آب ساارد تعاادادی یااخ و همچنااین مقااداری آب
لیموترش ریخته و پاهایتان را در داخل این محلول قرار
دهید .در پایان مقداری الکل باه پاهایتاان مالیاده و در
معرض هوا نگه دارید تا خشک شوند.
توجه :افراد دیابتی و کسانی که گاردش خاون در بادن
آنها به خوبی انجاام نمای گیارد ،از ایان روش اساتفاده
نکنند.
مراقب غذا خوردن خود باشید :
بوی عارق بادن شاما تااثیر پذیرفتاه از ناوع غاذاهای
مصرفی است بنابراین از غذاهای پر ادویاه و تناد و تیاز
کمتر استفاده کنید.
خونسرد باشید:
استرس تعریق را افزایش می دهد .در نتیجه به افازایش
فعالیت باکتری و همچنین بوی بد عرق در بدن شما می
انجامد .بوی بد پا نیز از این امر مستثنی نیست.
اگر بوی پای شما با هیچیک از راههای باال از بین نرفت،
راهحل آخر استفاده از افشاانه ی فرمالیاد –  1۰اسات.
این ماده افشانه ی ضدعرقی است که دارای فرمالدهید و
نعناع است و برای از بین بردن باوی شادید پاا سااخته
شده است .این دارو فقط برای موارد شدید است و برای
استفاده حتماً از پزشک خود اجازه بگیرید.

* برای زدودن بوی پا از داخل کفش ها
برای زدودن بوی پا از داخل کفش ها کافی است داخال
هر لنگه کفش ،یاک قاشاق غاذاخوری جاوش شایرین
بریزید و آن را شب تا صبح به حال خود رها کنیاد .باه
این ترتیب ،صبح وقتای جاوش شایرین را دور بریزیاد،
مالحظه خواهید کرد کفش ها عاری از هار گوناه باوی
تند شده اند.
منبع.1 :تیم افق وب.2 .پزشکان بدون مرز
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زنبورها از الگوهای گرمایی نامرئی برای انتخاب
گل استفاده می کنند.
یک مطالعه جدید ک به رهبری دانشگاه بریستول انجاام شاده
است ،نشاان میدهاد طیاف گساترده ای از گال هاا عاالوه بار
سیگنال هایی که ما قادر به دیدن و بو کاردن آن هاا هساتیم،
سیگنال هایی نامر ی از قبیال گرماا نیاز تولیاد مای کنناد .در
دنیای پنهان تعامل گرده افشانی گل ها ،گرما ناه تنهاا زنادگی
بخش است ،بلکه می تواند بخشی از تناوع غنای عال ام حسای
باشد که گل ها برای جلب نظر حشرات گارده افشاان اساتفاده
می کنند .
اکثریت گل هایی ک در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند از
جمله بسیاری از گل های متداول در با ها مانناد خشاخاش و
آفتاب گردان ،الگوهاای پیچیاده ای از گرماا در گلبارگ هاای
آن ها به صورت الگوهای رنگارنگ انعکاس می یابد .
به طور متوسط این الگوها چهاار تاا پانج درجاه ساانتی گاراد
گرم تر از بقیه گل ها بودند ،گرچه که این الگوها میتوانستند تا
 11درجه سانتی گراد نیز گرم تر باشند.
محققان دانشگاه بریستول گل هایی مصانوعی سااختند و ایان
الگوهای گرمایی را در آن ها کپی کردند ،اما این الگوهاا شاامل
الگوهای رنگی مربوطه نمی شد.
این گل های مصنوعی به چشم انسان یکسان به نظار میرساند
اما این یک موضوع متفاوت برای تغذیه زنبورها متفاوت است .

زنبور ها که باه طیاف گساترده ای از گال هاای مختلاف سار
میزنند ،توانستند از این الگو ها برای تماایز گال هاای مختلاف
استفاده کنند.
دکتر هدر ویتنای  ،دانشایار دانشاکده علاوم زیساتی دانشاگاه
بریستول و سرپرست ایان مطالعاه گفات  :وجاود نشاانه هاای
متعدد بر روی گل ها سابب افازایش تواناایی زنباور عسال در
تغذیه و به حداکثر رساندن مقدار غذایی ک آن ها مای توانناد
برای بقیه کلونی می آورند می شود .
تغییرات آب و هوایی با ایجاد اختالل در این الگوهاای گرماایی
ممکن است تأثیرات غیار منتظاره ای روی تعامال زنباور هاا و
گل ها داشته باشد.
منبع:
Michael J.M. Harrapetal.2017. The diversity
of floral temperatur patterns, and their use
by
pollinators.eLife6:e31262;doi:10.7554/eLife
.31262
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گل

ماده مخد ی دید است یا اسمی
دید برای یک مخد قدیمی است؟

گل یک مخدر جدید نیست ،در واقع همان «ماری جوانا» است که فروشندگان مواد برای سود بیشتر،
برای آن اسم جدید و وسوسه کننده ای انتخاب کرده اند تا جوان ها را به سمت این ماده بکشانند.
سودجویان فکر می کنند اگر به جای «ماری جوانا» از کلماتی مانند «گل» استفاده کنند تمایل
مصرف کنندگان برای دنبال کردن این ماده بیشتر می شود که متاسفانه در واقعیت هم همینطور
است.
اما باید بدانیم ماده ای که در خارج از کشور به اسم ماری جوانا معروف است و در برخی کشورها
مصرف آن منعی ندارد چیزی نیست که اکنون مصرف کنندگان این ماده در کشور ما مصرف می
کنند.
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تابان
منشأ «گل» چیست؟
سرمنشأ ماده مخدر «گل»و همران شراهدانه
است .صمغ این ماده را حشیش می گوینرد.
آن را علرری یررا گررراس میرفرری مرری کننررد و
مخدر جدیدی که نام آن گل است و در ایرن
گفتگو قرار است بره آن اشراره کنریمو همران
گل است.

دلیل گرایش جوان ها به سمت مخدر
گل چیست؟
چون آنها دنبال یک سرخوشی کا ب هستند که فکر می کنند
با مصرف حشیش یا مواد مخدر دیگر به دست می آورند در
حالی که این حس فقط به روزهای اول استفاده از این مواد
برمی گردد و بعد از آن دیگر هیچ خبری از سرخوشی نیست.
البته نباید از این مسئله چشمپوشی کرد که خیلی از جوانان
واقعا نمی دانند که این مواد ،مخدر هستند و نباید آنها را
استفاده کرد .یکی از دالیل مصرف بی رویه این ماده ،ناآگاهی
است.

این ماده فقط همراه با سیگار استفاده
می شود؟

نه ،بعضی ها آن را به شکل تنباکو در قلیان می کشند ،برخی
دیگر داخل سیگار ،یک عده ای هم با آن شیرینی درست می
کنند و به فروش می رسانند .این شیرینی ها که به معجون
زابلی ،معجون بیرجندی و معجون بمب خنده معروف هستند
همان سرخوشی کا ب را به مصرف کننده می دهد.

افرادی که گل مصرف میینند چه
خصوصیاتی دارند؟

اینچنین افرادی از وابستگی روانی رنج می برند و نه وابستگی
جسمی ،یعنی اگر ماده یک ساعت دیرتر از موعد به آنها برسد
شروع به پرخاشگری می کنند .

از آنجا که افراد ،معموال این ماده را با سیگار مصرف می کنند
ممکن است بعد از مدتی ریه شان هم با مشکل روبرو شود و از
این حی نیز آسیب زیادی ببینند .از عال م عمومی دیگر که در
مصرف کنندگان این ماده دیده می شود ،پرخاشگری ،عصبی
شدن ،افزایش اشتها ،قرمز شدن چشم ها ،پایین آمدن حافظه و
لطمه های تحصیلی است.
یک مورد متداول دیگر در این افراد« ،سندرم بی انگیزگی»
است .این افراد نسبت به تحوالتی که در اجتماع شان رخ می
دهد به شدت بی تفاوت هستند.

بعد از چه مدت مصرف ،این اعتیاد
شیل می گیرد؟
چند ماه .ممکن است فرد مصرف این ماده را متوقف کند اما
وسوسه های این ماده به شدت باالست ،متاسفانه فرد به خاطر
شادی ،هیجان ،توهم و حالت روانی برانگیختگی که به او دست
می دهد دوباره تصمیم به مصرف می گیرد.
ممکن است مصرف گل باع مرگ شود؟
وقتی یک نفر تحت تاثیر این ماده به شکل دیوانه وار رانندگی یا
پرخاشگری می کند ممکن است دست به هر کاری بزند،
کارهایی که باع مرگ خودشان یا نزدیکانشان می شود.

درمانی برای وابستگی شدید روانی این
ماده وجود دارد؟

بله ،اما درمان شدن این افراد فقط زمانی صورت می گیرد که
تحت نظر روانپزشک متبحر باشندت چون این ماده مستقیما
روی مغز تاثیر می گذارد ،برای ترک چنین موادی بهتر است
فرد در کنار رفتن به کمپ ،حتما از خدمات پزشکی و روانزشکی
هم کمک بگیرد
منبع :مجله اینترنتی برترین ها
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