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      گروه بهداشــت و سالمت  -  کولر های گازی و 
آبی باعث خشــکی بدن و سردرد و مشکالت تنفسی 
می شــوند شاید شما از خنکی آن ها لذت ببرید ولی 
عوارض آن درطوالنی مدت بسیار سنگین خواهد بود.

در روزهای گرم، نشستن زیر باد کولر لذتبخش است 
اما این لذت بعد از بروز سردرد، خستگی و مشکالت 
تنفسی از بین می رود. باد کولر علی رغم خنک کردن 
محیــط عوارضی دارد که باید به هوش باشــید چون 

سالمتتان در خطر است.
با اینکه تهویه هوا می تواند در تابســتان خوب باشد، 
اما اگر مراقب نباشــید، مــی تواند تاثیرات مضری بر 
ســالمتی داشته باشد. نگاهی به تاثیرات منفی کولر بر 
سالمتی می اندازیم؛ عوارضی همانند گلو درد معمولی 
و ســرماخوردگی، اســتفاده از تهویه هوا بیش از حد 
می تواند سالمتی را تحت تاثیر قرار دهد. این عمدتا به 
این دلیل اســت که سالمتی شما برای ماندن در محیط 

خشک مناسب نیست.
1. مشکالت تنفسی 

مهم است بدانید هر تغییر جدی در دما به سیستم تنفسی 
آسیب می رساند. بنابراین، حرکت از دمای گرم به دمای 
ســرد می تواند باعث مشکالت جدی شود.به خاطر 
گردش هوا، بیشــتر در معرض عفونت های تنفسی 
قرار می گیرید که باعث مشکالتی نظیر عفونت گلو 

یا التهاب حلق می شود.
در حقیقت، شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
افرادی که زمان بیشتری را در محیط های دارای تهویه 
هوا صرف می کنند ریســک بیشتری در ابتال به رشد 
عفونت گلو و بینی دارند. بنابراین، آن ها شانس بیشتری 

برای توسعه ورم غشایی بینی دارند.
2. عفونت های ویروسی 

یکی از تاثیرات بســیار معمول تهویه هوا، گسترش 
عفونت ویروسی به خاطر سیستم ایمنی ضعیف است.

در محیطی که کولر است، هوای قدیمی به طور مداوم 
به چرخش در می آید، و هوای تازه را از ورود به داخل 

باز می دارد.
در نتیجه جریان هوا کهنه و ســرایت میکروب های 
سرماخوردگی و آنفالنزا و همچنین دیگر باکتری ها 
از فرد به فردی دیگر منتقل می شــود بنابراین، ریسک 
بیشتری برای ابتال به عفونت ویروسی در چنین محیطی 

وجود دارد تا در یک اتاق بدون تهویه.
3. خشکی بدن 

افرادی که ســاعت های متمادی در اتاق های کولر دار 
صرف می کنند، به طور بدیهی بیشتر در معرض خشکی 
بدن قرار دارند. از آنجا که کولر رطوبت زیادی را جذب 
می کند، و مردم اغلب آب کافی نمی خورند، آب بدن 

کم می شود.
ایــن امکان وجود دارد که دمای هوا خنک تر شــود، 
چون بدن احساس گرما نمی کند به همین دلیل تشنه 
نمی شوند عالوه بر این، بودن در محیط خنک تر به این 

معنی است که بدن نیاز به حرکت کم تری دارد. 
4. سردرد 

بدون شک، سردردها یکی از رایج ترین اثرات جانبی 
کولر می باشند. قطعا، اگر از کولر استفاده می کنید، می 
توانید به راحتی دچار سردرد و یا حتی میگرن شوید؛ 
بدیهی اســت که خطر از دست دادن آب نیز احتمال 
ســردرد را افزایش می دهد. خشــکی با وجود اینکه 
محرک دیگر مشــکالت سالمتی است، اغلب نادیده 

گرفته می شود.
5. خشکی چشمان 

کولر می تواند موجب خشــکی چشم شود که به نوبه 
خــود منجر به درد و خارش می شــود. البته، کولر به 
طور مســتقیم باعث خشک شدن چشم ها نمی شود، 
اما قطعا به افرادی که این مشــکل را دارند کمک نمی 
کند. فقط باعث می شود که اوضاع بدتر شود. بنابراین 

اگر از چشــمان خشک رنج می برید، بهتر است که از 
محیط های دارای تهویه خارج شوید. 

6. کاهش تحمل هوای گرم 
اگــر زمان زیادی را در یک اتاق کولر دار صرف کنید، 
کمتــر تحمل گرما را دارید. ایــن امر به ویژه در طول 
تابستان متداول اســت.به یاد داشته باشید که وقتی از 
مکانی سرد به مکانی گرم می روید، بدن تان می تواند 
استرس زده شود. این تغییر ناگهانی دما می تواند تاثیر 
منفی روی سالمتی داشته باشد؛ به طور خالصه، تهویه 
هوا می تواند اثرات منفی جدی روی ســالمتی داشته 

باشد. 
7. بیحالی از عوارض کولر

به نظر می رسد تنبلی در ارتباط با افرادی است که کولر 
در خانه و دفاتر خود دارند. اگر فضای شما بیش از حد به 
نقطه ای نزدیک است که از سرما می لرزید، ممکن است 
یکی از کسانی باشید که تقریبا سه بار در روز رخوت و 

سستی را تجربه و از آن شکایت می کنید.

عوارض جدی کولر گازی و باد کولر آبی برای سالمت بدن

پیری، قلب را زودتر از همه نابود می کند

یافته های محققان در خصوص نقش ویتامین D برای التهاب مزمن
      گروه بهداشــت و ســالمت  -   بر اســاس 
یک پژوهش که به تازگی به انجام رسیده، مصرف 
بیشتر ویتامین D می تواند برای التهاب مزمن مؤثر 

واقع شود.
ویتامینD  در واقع ویتامین به شــمار نمی رود و از 
لحاظ فنی، یک پروهورمون است. پروهورمون، 
ماده ای اســت که در بدن به منظور کمک به انجام 

وظایف مختلف تبدیل به هورمون می شود.
طبق تأیید مؤسسه ملی سالمت آمریکا، ویتامین 
دی به بدن ما کمــک می کند تا به منظور تقویت 
استخوانها، کلیسم را جذب کند و ممکن است خطر 
ابتال به بیماری های ذهنی مشخص را کاهش داده 
و در کاهش قرار گرفتن بدن در معرض شماری از 

بیماری های مزمن نقش ایفا کند.
در حالی که بدن ما می تواند پس از آنکه در معرض 
نور خورشید قرار گرفت، ویتامین دی را به شکل 
طبیعی بســازد، در حدود ۱۰ درصد از نیاز روزانه 
بدن ما به »ویتامین D« با قرار گرفتن در معرض نور 
خوشید برطرف نمی شود و این مسئله حتی اگر در 
منطقه ای کم آفتاب زندگی می کنید، ممکن است 
متفاوت باشد. برای همین هم هست که مصرف 

»ویتامین D« اهمیت پیدا می کند.

طبــق تحقیقات جدیدی که در مــاه مه ۲۰۲۲ در 
 International( مجله بین المللی اپیدمیولوژی
Journal of Epidemiology( منتشــر شد، 
ممکن است دلیل دیگری نیز برای در پیش گرفتن 
رژیم غذایی غنی از ویتامین دی وجود داشته باشد. 
پس از بررســی داده های نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر، 
دانشمندان دریافتند رابطه ای مستقیم و معمول میان 
سطح پایین ویتامینD و سطح باالی »التهاب مزمن« 

وجود دارد.
دانشــمندان متخصص در زمینه همه گیر شناسی 
در دانشگاه استرالیای جنوبی داده های ۲۹۴ هزار و 
۹۷۰ نفر را از بانک اطالعات پزشکی انگلیس مورد 
بررســی قرار دادند و با بررسی داده های موجود از 
سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، آن ها توانستند نموداری را در 
زمینه ارتباط میان ویتامین دی و پروتئین واکنش گر 
C ترسیم کنند. محققان دانشگاه استرالیای جنوبی 
در این پژوهش دریافتند افرادی که ســطح سرمی 
پایین تری از ویتامین دی دارند، ســطح باالتری از 
پروتئین واکنش گر C را از خود نشان دادند که یک 

نشانه از التهاب مزمن به شمار می رود.
التهاب مزمن پاسخ داخلی بدن بوده و در همه چیز، 
از بیماری قلبــی و دیابت گرفته تا آلزایمر برخی 

بیماری های خود ایمنی نقش دارد. »التهاب حاد« 
بخشی از روند طبیعی بهبود بدن به شمار می رود. 
به طور مثال برآمدگی و کبودی را که پس از خوردن 
ناخواســته پایتان به تخت ایجاد می شود و یا گلو 
درد را تصور کنید. این نوع التهاب ها، کوتاه مدت 
بوده و طبیعی به شمار رفته و اتفاقا مفید هستند. اما 
التهاب های طوالنی مدتی که ممکن است شما آن 

را نبینید و یا حتی حس نکنید، می توانند بر سالمت 
بدن شما تأثیرگذار باشــند. طبق اعالم دانشکده 
پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا، التهاب های مداوم 
و یا مزمن می توانند در بیماری های جدی و حتی 
علل شــایع مرگ و میر در آمریکا به مانند بیماری 
قلبی، دیابت نوع دو و یا حتی انواعی از ســرطان 

نقش داشته باشند.

گسترش ویروس فلج اطفال به طور ناشناخته در سراسر لندنگسترش ویروس فلج اطفال به طور ناشناخته در سراسر لندن

این برنامه پس از شناسایی بیشتر ویروس فلج اطفال 
در فاضالب لندن نشــان داد که این ویروس به طور 

ناشناخته در سراسر شهر پخش می شود.
در مــاه ژوئــن، آژانس امنیت بهداشــت بریتانیا 
)UKHSA( گزارش داد، چندین نمونه از ویروس 
فلــج اطفال نــوع VDPV۲( ۲( »مشتق شــده از 
واکسن« را در یک مرکز تصفیه فاضالب لندن پیدا 
کرده اســت. این یافته مهم بود؛ زیرا ردیابی ها در 
طول چندین ماه پخش شــدند و آزمایش ژنتیکی 
نمونه ها نشــان داد درجه ای از انتقال بین چندین 

فرد رخ داده است.
اکنون یک گزارش تکمیلی از UKHSA، یک برنامه 
واکســن تقویت کننده فلج اطفال در سطح شهر را 

برای همه کودکان زیر ۱۰ سال اعالم کرده است.
تا اوایل جوالی، UKHSA گزارش می دهد که ۱۱۶ 
ایزوله ویروس فلج اطفال نوع PV۲( ۲( شناســایی 

شده است.
در بیانیه UKHSA آمده اســت: سطح ویروس فلج 
اطفال یافت شده و تنوع ژنتیکی باال در PV۲ نشان 
می دهد که سطحی از انتقال ویروس در این مناطق 
وجود دارد که ممکن است به مناطق مجاور گسترش 

یابد.
این مطلب نشان می دهد که انتقال فراتر از یک شبکه 

نزدیک از چند نفر رفته است.
فلج اطفال اغلب می تواند بدون عالمت از فردی به 
فرد دیگر منتقل شود و تا سه چهارم عفونت ها ممکن 

است در عالئم ظاهر نشوند.
کمتــر از ۱ درصد عفونت ها منجر به فلج، نشــان 
دهنده  فلج اطفــال و تاکنون هیچ مورد خاصی در 

لندن شناسایی نشده است.
 ،UKHSA ونسا سالیبا، مشاور اپیدمیولوژیست در
گفت: هیچ موردی از فلج اطفال گزارش نشــده و 
برای اکثریت جمعیت که به طور کامل واکسینه شده 

اند، خطر کم است.
امــا ما می دانیم که مناطقی در لندن که ویروس فلج 
اطفــال در آن ها منتقل می شــود، پایین ترین نرخ 

واکسیناسیون را دارند.
به همین دلیل اســت که ویروس در این جوامع در 
حال گســترش است و ســاکنانی که به طور کامل 
واکســینه نشده اند را در معرض خطر بیشتری قرار 

می دهد.
در اوایــل مــاه اوت، مراکز کنترل و پیشــگیری از 

بیماری هــا )CDC( در ایــاالت متحده 
شناسایی فاضالب مشابهی از ویروس 

در  را  اطفــال  فلــج 
منطقه ای از شمال شهر 

نیویورک اعالم کرد. تجزیه و تحلیل ژنومی 
نمونه ها پیوند هایی با نمونه هایی که قباًل در لندن پیدا 

شده بود را نشان داد.
برخالف کشفیات لندن، این یافته پساب فلج اطفال 
آمریکا با یک مورد انسانی مثبت همراه بود. در این 
مورد، یک جوان بالغ به فلج شدید فلج اطفال مبتال 
شده بود. در حالی که این تشخیص های جدید فلج 
اطفال مطمئناً شبیه چیزی نیست که دهه ها در بریتانیا 
و ایاالت متحده دیده شــده است، مهم است تاکید 
کنیم واکسن های ایمن و موثری داریم که می توانند 

از بیماری های شدید محافظت کنند.
عود این عفونت ویروسی یادآوری برای همه است 

تا در مورد واکسیناسیون خود به روز باشند.

ســالیبا به مــردم یادآوری می کند قبــل از ظهور 
واکسن ها، هزاران نفر ساالنه در اثر فلج اطفال، فلج 

می شدند.
ســالیبا افزود: فلج اطفال یک عفونت جدی است 
که می تواند باعث فلج شود، اما در سطح ملی خطر 
کلی آن کم در نظر گرفته می شود؛ زیرا بیشتر افراد با 

واکسیناسیون محافظت می شوند.
آخرین مورد فلج اطفال بریتانیا در سال ۱۹۸۴ بود.

در چند دهه گذشته، قبل از این که برنامه واکسیناسیون 
فلج اطفال معرفی شــود ، ساالنه حدود ۸۰۰۰ نفر 

دچار فلج می شدند.

      گروه بهداشــت و ســالمت  -  
محققان می گویند که سرعت تخریب 
ســلول های قلب در اثر پیری بســیار 

باالست.
محققان برای پاسخ به این سؤال، که چرا 
با افزایش سن خطر ابتال به بیماری های 
قلبی افزایش می یابد؟عواملی همچون 
خطرات شناخته شده مانند فشار خون 
باال یا کلســترول باال را بیان کردند، که 

البته کافی نیست.
یــک مدل از اولین مطالعه در نوع خود 
از بیمارســتان کودکان بوستون اکنون 
نشان می دهد، ســلول هایی که عضله 
قلب ما را تشکیل می دهند، جهش های 
ژنتیکــی جدیدی را در طــول زمان 

انباشته می کنند.
در حالی کــه توانایی ترمیم آن ها را از 
دست می دهند. یافته ها در ۱۱ اوت در 
مجله Nature Aging منتشــر شده 
است.آگوســت یو هوانگ در بخش 
ژنتیک و ژنومیک کودکان بوســتون، 
کل ژنوم ۵۶ ســلول عضلــه قلب را 
که به عنوان کاردیومیوســیت شناخته 
می شوند، از ۱۲ نفر در سنین مختلف، 
از نوزادی تا ۸۲ ســالگی، توالی یابی 
کردند، که به دالیل غیر مرتبط با بیماری 

قلبی فوت کرده بود.
فهرســت بندی جهش در قلب پیر تیم 
مطالعه با استفاده از تکنیک ها و تجزیه 
و تحلیل های پیچیده بیوانفورماتیک، 
تعداد جهش های غیر ارثی، معروف به 
جهش های جســمی، را در سلول های 
سنین مختلف مقایسه کردند و همچنین 
به دنبال الگو های جهشــی یا اثر هایی 
بودند که ممکن اســت مکانیسم های 

بیماری قلبی را روشن کند.
چودوری، نویسنده اول مقاله می گوید: 
این اولین بار اســت کــه جهش های 
جســمی در قلب انســان در ســطح 
تک سلولی بررســی می شود.هر چه 
ســلول ها مسن تر بودند، تغییرات تک 
حرفی بیشــتری )که به عنــوان انواع 
تک نوکلئوتیدی شــناخته می شوند( 
در DNA خــود داشــتند.الگوی این 
جهش ها نشــان می دهد که بسیاری از 
آن ها در اثر آســیب اکســیداتیو ایجاد 

شده اند.
مینگ هــوی چن، متخصص قلب در 
بخــش ژنتیک و ژنومیک و گروه قلب 
و عروق در کودکان بوســتون توضیح 
می دهد: از آنجایی که قلب همیشه در 
حال پمپاژ است، انرژی زیادی مصرف 
می کند.این تولیــد انرژی باعث ایجاد 

محصوالت جانبی شــیمیایی می شود 
که به عنوان گونه های فعال اکسیژن یا 

ROS شناخته می شوند.
وقتی ســطح ROS بیــش از حد باال 
مــی رود، می تواند به DNA آســیب 
برساند. جهش ها با اضافه کردن فشار 
به آسیب، مســیر هایی را که سلول ها 
معموالً برای ترمیم آســیب DNA از 
آن ها اســتفاده می کننــد، تحت تأثیر 
قــرار می دهند.چــودوری می گوید: 
مکانیســم هایی که آســیب DNA را 
ترمیــم می کنند نیز تحت تأثیر ســن 
قرار می گیرند. اگر آســیب اکسیداتیو 
به صورت گسترده وجود داشته باشد.

محققان دو مسیر سیگنالینگ را کشف 
کرده اند که پس از تولد در قلب انسان 
کاهش می یابد.این مطالعه از نظر فنی 
دشــوار، بر روی روش های توالی یابی 
کل ژنوم تک ســلولی و تکنیک های 
بیوانفورماتیکــی که در آزمایشــگاه 
کریستوفر والش، در کودکان بوستون، 
که چــودوری و هوانــگ اعضای آن 

هستند، انجام شد.
آزمایشگاه والش اخیراً از روش هایی 
برای ثبت تجمــع جهش ها نورون ها 
در افراد مبتال به آلزایمر استفاده کرده 
است.به طور معمول، سلول هایی که 
به تقســیم خود ادامه نمی دهند، مانند 
سلول های قلب، کمتر مستعد جهش 

هستند.
اما محققان دریافتند، کاردیومیوسیت ها 
جهش ها را ســریع تر از برخی انواع 
ســلول های در حال تقســیم انباشته 
می کنند.محققان محاســبه کردند که 
آن ها به طور متوســط ســاالنه بیش 
از ۱۰۰ جهــش جدید در هر ســلول 

داشتند.
هوانــگ می گوید: ســلول های قلب 
همچنین جهش ها را با ســرعتی ســه 

برابر ســریع تر از ســلول های عصبی 
جمع آوری می کنند.عالوه بر مسیر های 
ترمیــم DNA، جهش هــا بر ژن های 
دخیل در اسکلت ســلولی، داربستی 
که به سلول ها ساختار آن ها را می دهد 
و ســایر عملکرد های اصلی سلولی را 
تحت تأثیر قرار می دهد، نیز بطور مؤثر 

وجود دارد.
چن، محقق ارشد این مطالعه با والش 
و یونجونــگ آلیس لــی می گوید: با 
افزایش ســن و دریافت جهش های 
بیشــتر، اثرات مضری به قلب اضافه 
می شــود که ممکن اســت قلب را به 
باالتر از نقطه اوج بیماری عبور دهد و 
 DNA ممکن است به جایی برسد که
آنقدر آسیب ببیند که قلب دیگر نتواند 

به خوبی پمپاژ کند.
کاوش های محققان خاطرنشان می کند 
که مطالعــه آن ها فقط به دنبــال انواع 
تــک نوکلئوتیدی بــوده و انواع دیگر 
 DNA جهش ها، ماننــد درج یا حذف
را بررســی نکرده اســت.همچنین، از 
آنجایی که آن ها سلول های قلب سالم 
را بررسی کردند، نمی توانند ثابت کنند 
که جهش ها در بیماری قلبی نقش دارند.
آن ها در آینده قصــد دارند جهش در 
بافت بیماران مبتال به بیماری های قلبی 
عروقی مختلف را بررســی کنند.چن، 
بررسی می کند که چگونه پرتودرمانی 
و شــیمی درمانــی برای ســرطان بر 
ســالمت قلب تأثیر می گذارد و به این 
منظور قصد دارد داده هایی را از بیماران 
ســرطانی که بیماری قلبی دارند جمع 

آوری کند.
چــودوری می افزایــد: مــا همچنین 
می خواهیــم بــه انواع ســلول های 
مختلف در قلب نگاه کنیم، چرا که در 
تحقیقاتمان تعداد محدودی از سلول ها 

را بررسی کرده ایم.

      گروه بهداشت و سالمت   -   آنچه نباید هنگام بروز درد قفسه سینه انجام داد
یک پزشک روسی تعیین می کند که در صورت درد قفسه سینه از چه کار هایی باید 

اجتناب کرد.
 دکتر اولگا ســاوونینا، متخصص بیماری های قلبی عروقی، بیان کرد که در صورت 

احساس درد در ناحیه قفسه سینه از چه چیز هایی باید اجتناب کرد.
این متخصص در مصاحبه با doctorpiter.ru خاطرنشان می کند که هنگام احساس 
درد در ناحیه قفسه سینه، ابتدا باید هیچ تالش فیزیکی انجام ندهید و اگر فرد در حال کار 
است، فعالیت خود را بالفاصله متوقف کند.سپس به یاد داشته باشید، مصرف قرص 

نیتروگلیسیرین ممکن است کمکی نکند و حتی ممکن است به بدن آسیب برساند.
کپسول های نیتروگلیسرین برای جلوگیری از درد قفسه ی سینه )آنژین صدری( در 

افراد مبتال به بیماری های قلبی خاص )بیماری های عروق کرونر( استفاده می شود. 
داروی نیتروگلیسرین متعلق به خانواده ی دارو هایی است که با نام نیترات ها شناخته 

می شوند.
عالوه بر این توصیه می کند که ناحیه درد را ماساژ ندهید یا آن را خنک نکنید و یا آب 
گازدار یا آب سرد ننوشید.این متخصص عالئم سکته قلبی و سایر بیماری های قلبی 
در قفسه سینه را عالوه بر بروز درد در قفسه سینه بیان می کند ، که شامل چنین مواردی 
است:  احساس فشار، درد در هنگام حرکت دادن بازو یا گردن و فک، احساس درد 
در هنگام فعالیت بدنی یا راه رفتن سریع.در این گونه مواقع بهترین راهکار مراجعه به 
پزشک متخصص یا تماس با اورژانس است.انجام تجویز های خودسرانه ، چه بسا 

شرایط را وخیم تر کند.

آنچه نباید هنگام بروز درد قفسه سینه انجام داد


