
گروه بهداشــت و سالمت- با 
توجــه به نیاز دائمی به انجام اقدامات 
پیشگیرانه برای جلوگیری از عفونت 
یا انتشــار ویروس کرونا، استفاده از 
ماسک یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
اســت، اما برخی ممکن است هنگام 
پوشــیدن ماسک برای مدت طوالنی 
در گلو احســاس درد کنند؛ دلیل آن 
چیســت و چگونه می تــوان هنگام 
استفاده از ماسک از گلودرد جلوگیری 

کرد؟
رطوبت هوا که زیر ماسک تنفس 
می کنید معموال به دلیل افزایش بخار 
آب تولید شــده بر اثر بازدم افزایش 
می یابد، عالوه بر این به درصد باالیی 
از محرک هــا و میکروب هایی که در 
صورت استفاده طوالنی مدت و بدون 
تمیز کردن ماســک در ماســک گیر 
می کند، افزایش می یابد. اگر چندین 
ساعت در یک زمان به این روش نفس 
بکشید، ممکن است احساس خشکی 

و خارش گلو کنید.
احتمال بروز گلــودرد بر 
اثر استفاده از ماسک به عوامل 
مختلفی بستگی دارد که معموال 
اکثر آن ها قابل کنترل هستند و 

این عوامل عبارتند از:

نوع ماسک:
نوع ماسکی که استفاده می کنید 
ممکن است در احتمال ابتال به گلودرد 
شما تفاوت ایجاد کند. اگر از ماسک 
N۹۵ یــا جراحی اســتفاده می کنید، 
ممکن اســت هوا بین صورت شــما 
و هوای بیرون ماســک محبوس شده 
باشد. این هوا می تواند گرم، مرطوب 
و برای تنفس ناخوشــایند شود. این 
مقدار آبی که بینی می تواند استنشاق 
کند کاهش یافته و باعث خشک شدن 
آن می شود که می تواند باعث گلودرد 

نیز شود.
در حــال حاضر هیچ مطالعه ای 
در مورد اینکه چگونه ماســک های 
پارچــه ای می توانند خطــر گلودرد 
را افزایــش دهند، وجود نــدارد، اما 
با وجود اینکه ماســک N۹۵ ممکن 
اســت در فیلتر کردن برخی از عوامل 
بیمــاری زای ویروســی موثرتــر از 
ماسک پارچه ای باشد، می تواند باعث 

گلودرد نیز شود.
مدت استفاده از ماسک:

اگر هر بار یک ســاعت یا بیشتر 
از ماســک استفاده کنید، ممکن است 
متوجه افزایش عــوارض جانبی آن 
شــوید. زیرا استفاده طوالنی مدت از 

ماسک می تواند احتمال کثیف شدن 
آن را افزایش دهد.

چندین مطالعه نشــان می دهد 
که اســتفاده از ماسک می تواند باعث 
افزایــش میزان دی اکســید کربن در 
خون شــود. ممکن است دی اکسید 
کربنــی را که به تازگی دفع کرده اید از 
طریق ریه های خود استنشاق کنید و 
این می تواند منجر به خستگی و گیجی 
شود که طی چند ساعت بدتر می شود. 
این ممکن است خطر تحریک بینی و 

گلودرد را افزایش دهد.
بهداشت ماسک:

گلــودرد می توانــد ناشــی از 
محرک هایی باشــد که در ماسک گیر 
کــرده اند و روی ماســک هایی که به 
درســتی تعویض یا تمیز نشــده اند 
زندگی می کنند. به همین دلیل اســت 
که اگر همیشه از ماسک تمیز استفاده 
کنید، احتمال گلودرد کمتری وجود 

دارد.
در حال حاضر هیچ دستورالعمل 
دقیقی در مورد مدت زمان استفاده از 
هر نوع ماســک وجود ندارد، اما اگر 
از ماســک قابــل تعویض اســتفاده 
می کنید، پس از هر بار اســتفاده آن را 
بیرون بیاورید و سعی کنید دیگر از آن 

استفاده نکنید؛ و اگر از ماسک تنفسی 
N۹۵ اســتفاده می کنید، باید آن را نیز 
دور بیندازید، مگــر اینکه تجهیزات 

بخارشوی آن را داشته باشید.
ماسک های پارچه ای را باید در 
آب گرم و صابون شسته و بعد از هر بار 
استفاده روزانه آویزان کنید تا خشک 
شود. ماسک را در جای خشک و تمیز 
)مانند کیســه کاغذی یکبار مصرف( 

نگهداری کنید.
ماسک در معرض آالینده ها 

قرار می گیرد
حتــی اگر هنگام خروج از خانه 
ماسک تمیزی داشته باشید، به راحتی 
می توانیــد تنها با لمس آن در معرض 
میکروب  قرار بگیرید، بنابراین مراقب 
باشید که ماسک را روی سطوح قرار 
ندهیــد، یا با دســت های آلوده آن را 

لمس نکنید.
هنگام اســتفاده از ماسکی که در 
معرض باکتری یا ویروس از سطوح 
آلوده قرار گرفته اســت، ممکن است 
دچــار گلودرد شــوید و برداشــتن 
و پوشــیدن مکرر ماســک می تواند 
احتمــال انتقــال میکروب بــه آن را 

افزایش دهد.
فاکتور های محیطی:

محیط هــا و عوامــل آب و 
هوایــی خاصی وجــود دارند 
که می توانند احتمــال ابتال به 
گلودرد را حتی زمانی که ماسک 
نمی زنیــد، افزایــش دهند. این 

محیط ها عبارتند از:
قرار گرفتــن در مکان های 

مرتفع.
آب و هــوای کویــری با هوای 

خشک.
مکان هایــی با ســطوح باالی 

آلودگی زیست محیطی.
چگونــه می تــوان هنگام 

اســتفاده از ماسک از گلودرد 
جلوگیری کرد؟

چندیــن روش وجود 
دارد کــه می توانید برای 
کاهش خطــر ابتال به 

گلودرد یا سایر عالئم هنگام استفاده 
از ماسک انجام دهید، از جمله:

اگر از ماسک های پارچه ای 
قابل اســتفاده مجدد اســتفاده 
می کنیــد، هر بار کــه آن ها را 
می پوشــید مطمئن شوید که تمیز 
هســتند. اگر از ماســک جراحی 
N۹۵ یــا غیرقابل اســتفاده مجدد 
اســتفاده می کنید، پس از اســتفاده 
آن را دور بیاندازیــد. ســعی کنید به 
پوشیدن ماســک در جا هایی که نیاز 
بــه ایــن کار دارد ادامه دهید و 

در حین مکالمه به طور مکرر ماسک 
را برنداریــد یا به ســمت چانه خود 

حرکت ندهید تا آلوده نشوید.
ماسک را در یک کیسه بهداشتی 
و یکبــار مصرف )مانند یک کیســه 
پالســتیکی یا کاغذی( نگه دارید و 
اگر مجبور به برداشتن ماسک هستید، 
آن را به آن کیســه برگردانید )مثال به 
جــای زیر صورت خود در یک مکان 
عمومــی( و قبل از پوشــیدن دوباره 
دســتان خود را بشویید یا ضدعفونی 
کنید. از ماســک های ساخته شده از 
موادی که تنفس آن ها دشــوار است، 
مانند پالستیک یا چرم خودداری کنید. 
در خاتمه، فواید پوشیدن ماسک برای 
ســالمتی بیشتر از عوارض جانبی آن 
اســت، زیرا پوشیدن آن در مکان های 
عمومی سرپوشیده و مکان های شلوغ 
در فضــای باز که نمی تــوان فاصله 
اجتماعــی را رعایت کــرد، توصیه 

می شود. 
اگرچــه گلــودرد می تواند از 
عوارض پوشیدن ماســک باشد، اما 
رعایت دســتورالعمل های استفاده از 
ماســک به روش صحیح و شستن یا 
دور انداختــن صحیــح آن به کاهش 

احتمال عفونت کمک می کند.

نوشیدن قهوه بر ریتم قلب تاثیر می گذارد
گروه بهداشت و سالمت- درحالیکه به نظر نمی رسد قهوه باعث ریتم های 
نامنظم در دهلیزهای فوقانی قلب شود، اما یافته های اخیر نشان می دهد می تواند 
باعــث افزایش ضربان در بطن های پایینی شــود.دکتر »گرگــوری مارکوس«، 
سرپرست گروه قلب و عروق دانشگاه کالیفرنیا، می گوید: »مردم باید درک کنند 
که این نوشــیدنی بســیار معمولی واقعاً تأثیرات اساسی بر سالمت ما دارد و این 
تأثیرات متغیر هستند. این طور نیست که قهوه لزوماً کاماًل خوب یا کاماًل بد باشد. 
این احتمال وجود دارد که خوب یا بد بودن آن به ترکیبی از عوامل بستگی داشته 
باشد.«پزشــکان مدت هاســت که کافئین را یک خطر بالقوه برای سالمت قلب 
می دانند، زیرا محرکی است که ضربان قلب را افزایش می دهد.برای این کارآزمایی 
بالینی، تیم تحقیق ۱۰۰ فردی که عادت به نوشــیدن قهوه داشتند را به کار گرفتند 
و چندین دســتگاه را برای ثبت مداوم ســالمتی آن ها نظیر مانیتور قلب و ردیاب 
قند خون نصب کردند.در طی دو هفته، شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند: 
گروهی که هر اندازه ای که دوست داشتند قهوه بنوشند یا آن را کنار بگذارند.سپس 
محققان تغییرات درون هر فرد و بین افرادی را که در مواجهه با قهوه یا بدون قهوه 
رخ مــی داد، دنبال کردند.این مطالعه هیچ مدرکی مبنی بر ایجاد ریتم های نامنظم 
در دهلیزها، حفره های فوقانی قلب، در صورت مصرف قهوه نشان نداد. این خبر 
خوبی اســت، زیرا یکی از نگرانی های عمده پزشکی در مورد قهوه این است که 
آیا ممکن اســت نوشــیدن قهوه، ریسک فیبریالسیون دهلیزی که یک وضعیت 
بالقوه خطرناک است، را افزایش دهد یا خیر.مارکوس می گوید: »در روزهایی که 
شرکت کنندگان به طور تصادفی قهوه مصرف می کردند، افراد حدود ۵۰ درصد 

انقباضات زودرس بطنی را تجربه می کردند. اساســاً تعداد 
این انقباض ها در کســانی که بیش از یک نوشیدنی 
قهوه مصرف می کردند، دو برابر بود.« این انقباضات 
زودرس بطنــی رایج بوده و معموالً بی ضرر در نظر 
گرفته می شــوند. اما انقباض های بیشتر، یک عامل 
خطر مستقل برای نارسایی قلبی در طول زمان هستند.

7 بهداشت و سالمت

دكه مطبوعات

استفاده مداوم از ماسک ممکن است باعث احساس گلودرد شود که در این مطلب به دالیل ایجاد این عارضه
 و نیز راه های درمان آن اشاره شده است.

دالیل احساس گلودرد هنگام استفاده 
از ماسک و راه های درمان آن 

گروه بهداشت و سالمت- در 
این مطلــب به عالئم رایــج کمبود 
ویتامین E پرداخته شده که آگاهی از 
آن ها می تواند از بروز مشکالت جدی 

در افراد پیشگیری کند.
عالئــم کمبود ویتامیــن  E در 
بدن، چند مورد محدود، اما مشخص 
هستند. بدن برای عملکرد به ویتامین 
E نیــاز دارد و همیــن، آن را به یک 

ویتامین ضروری تبدیل می کند. 
ویتامیــن  E محلــول در چربی 
اســت، به این معنــی که برای جذب 
مناســب نیاز به چربی از رژیم غذایی 
دارد. ویتامیــن E قبــل از اینکه برای 
اســتفاده در جریان خون آزاد شــود، 

عمدتا در کبد ذخیره می شود.
کمبود آن غیر معمول اســت و 
معموال در نتیجه یک بیماری زمینه ای 
رخ می دهــد. برخی از نوزادان نارس 
نیز ســطح پایینی از ایــن ویتامین را 
دارنــد. زمانی که یک فرد بالغ کمتر از 
۴ میلی گرم در لیتر ویتامین E در خون 
خود دارد، معموال به مکمل نیاز دارد.

 E ســطوح پایین ویتامین
می تواند منجر بــه موارد زیر 

شود:
 ضعف عضالنــی: ویتامین  
E بــرای سیســتم عصبــی مرکزی 
ضروری اســت. این ویتامین یکی از 
آنتی اکسیدان های اصلی بدن است و 
کمبود آن منجر به استرس اکسیداتیو 
می شــود که می تواند منجر به ضعف 

عضالنی شود.
تحلیل عضالت با ۷ نشانه 
اولیه شــروع می شود، آن ها را 

نادیده نگیرید!
 مشــکالت هماهنگی و راه 
رفتن: کمبود ویتامیــن  E می تواند 
باعث تجزیه نورون های خاصی به نام 
نورون های پورکنژ شود و به توانایی 
آن ها در انتقال سیگنال آسیب برساند.
بی حسی و سوزن سوزن 
شدن: آســیب به رشته های عصبی 
می تواند از انتقال صحیح ســیگنال ها 
توســط اعصاب جلوگیری کند و در 

نتیجــه این حاالت را ایجاد کند که به 
آن نوروپاتی محیطی نیز می گویند.

ضعف بینایی: کمبود ویتامین  
E می تواند گیرنده های نور در شبکیه 
و سایر ســلول های چشم را ضعیف 
کند. این روند می تواند به مرور زمان 
منجر به از دست دادن بینایی شود. بد 
نیست بدانید با این ۸ شیوه می توانید 
چشم ها و قدرت بینایی تان را تقویت 

کنید.
مشکالت سیســتم ایمنی: 
برخــی تحقیقات نشــان می دهد که 
کمبود ویتامین E می تواند سلول های 
ایمنی را مهار کند. افراد مسن تر ممکن 
است بیشــتر از بقیه در معرض خطر 

باشند.
 E  علل کمبود ویتامین

۱. ژنتیک
کمبــود ویتامیــن E اغلب در 

خانواده ها دیده می شود.
اطــالع از ســابقه خانوادگــی 
می تواند تشخیص برخی بیماری های 
نادر و ارثی را آسان تر کند. یک مورد 
از این بیماری هــا، آبالیپوپروتئینمی 
مادرزادی اســت که منجر به سطوح 

بسیار پایین ویتامین E می شوند.
۲. اختالالت پزشکی

کمبــود ویتامیــن E همچنین 
می تواند ناشــی از بیماری هایی باشد 
که جذب چربی را به شــدت کاهش 
می دهنــد. زیــرا بدن بــرای جذب 
صحیح ویتامین E به چربی نیاز دارد.

برخــی از ایــن بیماری ها 
عبارتند از:

پانکراتیــت مزمــن، بیمــاری 
ســلیاک، بیماری کلســتاتیک کبد، 

فیبروز سیستیک.
کمبــود ویتامین E همچنین در 
نوزادان و نوزادان نارس متولد شــده 
و دارای وزن کم و چربی پایین شایع 
است. نوزادان نارس در معرض خطر 
باالتر هســتند، زیرا دستگاه گوارش 
نابالــغ می تواند در جــذب چربی و 

ویتامین E مشکل داشته باشد.
کمبود ویتامین E در این نوزادان 
همچنین می تواند منجر به کم خونی 
همولیتیک شود که گلبول های قرمز را 

از بین می برد.
چه زمانی باید به پزشــک 

مراجعه کرد؟
زمانی که فردی ســابقه بیماری 
ژنتیکــی نــدارد، اما عالئــم کمبود 
ویتامیــن E را تجربه می کند، باید به 

پزشک مراجعه کند.
ســطح بســیار پایین ویتامین 
E در خــون می تواند نشــان دهنده 
یک مشکل اساســی سالمتی باشد. 
آزمایش های بیشــتر به تعیین علت و 

گزینه های درمانی کمک می کند.
 E  ۷ ماده غذایی غنی از ویتامین
کــه افزودنی عالی برای صبحانه های 

فصل سرما هستند
هنگامی که یک بزرگسال کمبود 
ویتامین E دارد، یک بیماری مزمن یا 
یک بیماری ژنتیکی احتماال مسئول آن 
است. فرد باید به دنبال درمان نزد یک 
متخصص تغذیه واجد شرایط باشد. 
هنگامی که یک رژیم غذایی بسیار کم 
چرب مسئول کمبود باشد، می توان با 
افزودن چربی به رژیم غذایی مشکل 

را برطرف کرد.
مصرف مداوم ویتامین E برای 
جلوگیــری از پیشــرفت بیماری و 
جلوگیری از عوارض و عالئم کمبود 

ویتامین  E ضروری است. 
وقتــی فردی به موقــع متوجه 
وجود مشکل شــود و درمان مستمر 
دریافت کند، معمــوال زودتر نتیجه 

می گیرد.

گروه بهداشت و سالمت- نتایج 
تحقیقی نشــان می دهــد نوزادانی که 
بعدها مبتال به اوتیســم تشخیص داده 
می شوند، کاهش ارتباطات اجتماعی 
را قبل از یک ســالگی بروز می دهند. 
شــالوده ارتباطات اجتماعــی از بدو 
تولد وجود دارد و نوزادان ســازگاری 
با چهره ها نســبت به غیــر چهره ها و 
مراقبان را نســبت به غریبه ها ترجیح 
می دهنــد. بین ۹ تا ۱۲ ماهگی، نوزادان 
سایر مهارت های ارتباط اجتماعی مانند 
استفاده از نگاه چشمی، حاالت چهره، 
حرکات و صداها را توســعه می دهند. 
تفاوت در ارتباطات اجتماعی یکی از 
ویژگی های تعیین کننده اختالل طیف 
اوتیســم )ASD( اســت. تحقیقات 
بسیار کمی وجود دارد که بررسی کرده 
باشد آیا مهارت های ارتباط اجتماعی 
پیش زبانــی قابل مشــاهده قبل از ۱۲ 
ماهگی در نوزادان مبتال به اوتیســم در 
مقایسه با نوزادان معمولی در حال رشد، 

کندتر ظاهر می شوند یا خیر.
نتایج تحقیق جدید نشان می دهد 
که تفاوت هــای ارتباط اجتماعی قابل 
مشــاهده در نوزادان مبتال به اوتیسم تا 
۹ ماهگی آشکار می شود و به پنجره ای 
حیاتــی برای مداخله هدفمند اشــاره 
می کنــد. این تحقیق توســط محققان 
دانشــگاه کارولینای جنوبی، دانشکده 

پزشــکی دانشــگاه اموری و دانشگاه 
ایالتی فلوریدا آمریکا انجام شد. گفتار 
به طور معمــول اولیــن نگرانی برای 
والدین کودکان مبتال به اوتیســم است 
اما چشــم انداز غنی دیگری از اشکال 
ارتباطی مانند ژست ها و صداها وجود 
دارد که در ســال اول زندگی به سرعت 
توسعه می یابد. جسیکا برادشاو، استادیار 
روان شناســی در دانشــگاه کارولینای 
جنوبی گفت: »دستاوردهای رشدی یا 
فقدان آن در اســتفاده از این مهارت ها 
بین ۹ تا ۱۲ ماه قبل از شروع بیان اولین 
کلمات ممکن اســت مورد توجه قرار 
نگیــرد. در حالی که مــا مهارت های 
ارتباط اجتماعی کمتری را در این مدت 
مشاهده کردیم اما شواهدی نیز مبنی بر 
وجود مجموعه کوچک اما اساســی از 
مهارت ها برای نوزادان ۹ ماهه مبتال به 
اوتیســم وجود داشت که ممکن است 
در مداخله زودهنگام مورد استفاده قرار 
گیرد.« تحقیق طولی و آینده نگر رشــد 
اجتماعی بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ 
انجام شد و شامل ۱۲۴ نوزاد )۳۵ درصد 
دختر، ۸۴ درصد سفید پوست( بود که 
احتمــال زیاد یا کم ابتالء خانوادگی به 
اوتیسم را داشتند. شرکت کنندگانی که 

در این تحقیق شرکت کردند یا مبتال به 
اوتیسم تشــخیص داده شدند یا رشد 

معمولی آنان تا ۲۴ ماهگی تایید شد.
در شرکت کنندگان بین ۹ و ۱۲ ماه 
یک ارزیابی اولیه ارتباطات اجتماعی با 

سنجش موارد ذیل انجام گرفت:
• مهارت های اجتماعی: احساس 

و نگاه چشمی، ارتباط و ژست ها
• مهارت های گفتاری: صداها

• مهارت هــای نمادیــن: درک و 
استفاده از شی

در ۲۴ ماهگی، شــرکت کنندگان 
از نظر اوتیســم  با استفاده از ابزارهای 
تشخیصی اســتاندارد طالیی ارزیابی 
شــدند. در صورتــی کــه کــودکان 
معیارهای تشــخیصی )DSM-۵( را 
داشتند، بهترین تشخیص ارزیابی بالینی 
اختالل طیف اوتیســم برای آنان انجام 
می شــد. اگر کودکی در طول ارزیابی 
عالئم اوتیسم را نشــان نمی داد و اگر 
نمرات رشــد نشان دهنده تاخیر زبانی 
یا رشدی نبود به طور معمول کودک در 
حال رشد در نظر گرفته می شد. ابیگیل 
دلهانتی، استادیار و مدیر برنامه کلینیک 
اختالالت زبانی و اوتیسم در دانشگاه 
دوکین آمریکا می گوید: »یافته ها نشان 

می دهند که آگاهی از تغییرات ارتباطات 
اجتماعی بین ۹ تا ۱۲ ماهگی می تواند 
در طول این دوره رشد ارزشمند باشد. 
تحقیقات مداخله ای برای نوزادان بین 
۹ تا ۱۲ ماهگی آغاز شــده است و این 
تحقیق دلیلی برای شــروع حمایت از 
توسعه ارتباطات قبل از یک سالگی را 
ارائه می دهد زیرا نوزادان مبتال به اوتیسم 
رفتارهای اجتماعی-ارتباطی کمتری از 
خود نشــان می دهند و دستاوردهای 
کمتری در این مدت به دست می آورند.«

نتایج این تحقیق نشــان می دهد، 
نوزادانــی که بعدها مبتال به اوتیســم 
تشخیص داده می شوند، مهارت های 
گفتاری اولیه و اجتماعی کمتری نسبت 
به همســاالن خود در ۹ ماهگی نشان 
می دهند. محققان اظهار کردند: تنها سه 
ماه بعد یعنی در ۱۲ ماهگی، نوزادان 
مبتال به اوتیســم به طور تقریبی در 

تمام معیارهای ارتباط پیش زبانی 
عملکــرد کمتری داشــتند. 

عالوه بر این، سه الگوی 
منحصربه فرد رشــد 
ارتباطات اجتماعی 
برای نوزادان مبتال به 
اوتیسم پدیدار شد. 

ابتدا، برقراری ارتباط با نگاه چشــمی، 
حالت چهره و صداها از ۹ تا ۱۲ ماهگی 
به طور مــداوم کم بود. دوم، اســتفاده 
نمادین از اشیا )به عنوان مثال خالقیت با 
اسباب بازی ها(، اگرچه بین گروه ها در 
۹ ماهگی مشابه بود اما در گروه اوتیسم 
در ۱۲ ماهگی به تعویق افتاد. در نهایت، 
استفاده از ژست ها و تواتر کلی ارتباط، 
»شکاف رشدی« را برای نوزادان مبتال 
به اوتیســم نشــان داد. این نتایج نشان 
می دهد که تفاوت های ارتباط اجتماعی 
بسیار اولیه برای نوزادان مبتال به اوتیسم 
وجود دارد که در اوایل ۹ ماهگی واضح 
و قابل مشاهده است و مناطق خاصی از 

آسیب پذیری و الگوهای منحصر به فرد 
تغییر را برجسته می کند. ایمی وتربی، 
استاد پژوهشی برجسته و مدیر موسسه 
اوتیسم در کالج پزشکی و لورل شندل، 
اســتاد اختالالت ارتباطی در دانشگاه 
ایالتی فلوریدا بیان کردند: »اگر والدین 
یــا مراقبان از تفاوت هــای ارتباطات 
اجتماعــی آگاه باشــند، می توانند یاد 
بگیرنــد کــه چگونــه از راهبردهای 
مداخلــه ای که فرصت هایــی را برای 
تعامل اجتماعی و توســعه ارتباطات 
ایجــاد می کند، اســتفاده کنند. این امر 
می تواند به والدین یا مراقبان کمک کند 
تا محیط زبانی را غنی تر کنند و ممکن 
است به تغییر مسیر رشد برای نوزادان 
مبتال به اوتیسم کمک کند.« محققان به 
چندیــن محدودیت این تحقیق اذعان 
کردند ازجمله حذف یک گروه مقایسه 
با تاخیر رشدی بدون اوتیسم )به دلیل 
حجم نمونه(، پزشــکانی که ارزیابی 
ارتباطــی را انجام می دادند، نســبت 
به ســابقه خانوادگی نوزادان اوتیسم 
ناآگاه نبودند، تفاوت های اجتماعی- 
جمعیتی بین گروه های تشــخیصی و 
تایید تشخیصی در ۲۴ ماهگی به جای 
۳۶ ماهگی انجام شــد زمانی که نرخ 
منفی کاذب )نتیجه آزمایش به طور 
نادرســت( به طــور 

معمول باالتر است.

عالئم کمبود ویتامین E کدامند؟

کاهش ارتباطات اجتماعی قبل از یک سالگی نشانه اوتیسم است
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