
 ترجمه: محمد کیوان

سپید: هیالری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری 
آمریکا درزمانی که به طور غیرمنتظره ای مراسم بزرگداشت 
از  پیش  را ترک می کرد،  یازده سپتامبر  قربانیان حادثه 

سوارشدن به خودرو از حال رفت.
ویدیویی از وی در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
که نشان می دهد او که در انتظار خودرو به ستونی تکیه 
داده و اطرافیانش دست وی را گرفته اند با رسیدن خودرو 
درحالی که سعی می کند با کمک محافظانش وارد خودرو 
شود ناگهان از حال می رود. پس از بیش از یک ساعت 
سکوت رادیویی، سرانجام ستاد انتخاباتی کلینتون با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که او در جریان مراسم گرمازده شده بود.

نیک مریل، سخنگوی کلینتون گفت: »هیالری کلینتون 
صبح روز یکشنبه در پانزدهمین مراسم بزرگداشت قربانیان 
حمالت یازده سپتامبر برای ادای احترام به قربانیان این حادثه 
به مدت یک ساعت و سی دقیقه در این مراسم حضور 
یافت. در طول مراسم کلینتون احساس گرمازدگی کرد و آب 
بدنش را ازدست داده بود. سپس تصمیم گرفت به آپارتمان 

دخترش برود و درحال حاضر حال وی مساعد است.«
 اما یک شاهد عینی گفت که کلینتون درحالی که تلوتلو 
می خورد و زانوهایش خم شده بود در حال سوارشدن 
به خودرو یکی از کفش هایش از پایش افتاد. به گزارش 
به  لنگه کفش وی  یافتن  برای  نیویورک  پلیس   NBC

محل واقعه فرستاده شد.
بعد از این که کلینتون مراسم را ترک کرد برای مدتی 
از خروج خبرنگاران از مراسم جلوگیری شد. دو ساعت 
بعد کلینتون از آپارتمان دخترش چلسی کلینتون بیرون 
آمد و گفت که حالش خوب است. او رو به خبرنگاران 
که روبه روی خانه دخترش ایستاده بودند فریاد زد: »امروز 
یک روز زیبا در نیویورک است.« و درحالی که با یک 
دختر جوان عکس می انداخت به جمعیتی که برایش هورا 
می کشیدند گفت: »خوشبختانه حالم بسیار خوب است. 

از همه شما متشکرم.« و سپس سوار خودرویش شد.
برای  وی  که  گفت  کلینتون  سخنگوهای  از  یکی   
استراحت به سمت خانه اش در چاپاکووا حرکت کرده 
و برادرش بیل کلینتون که در مراسم شرکت نکرده بود 
در خانه منتظر او است. این واقعه در حقیقت به نگرانی ها 
در مورد سالمتی کلینتون ۶۸ ساله می افزاید. پیش ازاین 
نیز وی در سخنرانی روز کارگر در ایالت اوهایو به دلیل 
سرفه های شدید مجبور به توقف نطق خود شده بود که 
نشان از وخیم تر شدن حال وی می داد. به گفته پزشک 
کلینتون وی مبتال به ذات الریه است و تحت درمان با 
آنتی بیوتیک قرار دارد. به کلینتون توصیه شده است که 
استراحت کند و برنامه پیکار انتخاباتی اش را تغییر دهد.

 وقتی از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست 
کامال  وی  پرسیده شد  واقعه  درباره  آمریکا  جمهوری 
اظهار بی اطالعی کرد. ترامپ در هفته های گذشته با نشانه 

گرفتن مشکالت مغزی کلینتون که در سال ۲۰۱۲ رخ داد، 
به شدت صالحیت وی را برای پست ریاست جمهوری 

آمریکا زیر سوال برده بود.

سوابق پزشکی هیالری کلینتون
سن باالی هر دو نامزد امسال ریاست جمهوری آمریکا،  
ترامپ ۷۰ ساله و کلینتون ۶۸ ساله است، باعث شده است 
وضعیت سالمت آن دو به موضوعی مهم در پیکارهای 
انتخاباتی بدل شود. کلینتون موضوعات مربوط به سالمت 
شخصی اش را همیشه بسیار خصوصی نگه داشته است. 
در سال ۱۹۹۸ او دچار لخته خونی در وریدهای عمقی 
ساق پای راستش )DVT( شد، عارضه ای که بعدها آن 
را »ترسناک ترین لحظه زندگی اش« خواند. در آن هنگام 
که بیل کلینتون همسر او رئیس جمهور بود، کاخ سفید 
اطالعات چندانی درباره وضعیت اضطراری پزشکی بانوی 
اول که به صورت سرپایی در مرکز ملی پزشکی نیروی 
دریایی درمان می شد، منتشر نکرد. اما بعدها کلینتون آن را 
مهم ترین حادثه ای خواند که تا آن زمان ازلحاظ سالمت 
برایش رخ داده بود. او یک بار دیگر در سال ۲۰۰۹ دچار 
اواخر  همین  تازه  که  شد  پا  وریدهای  در  خون  لخته 
ماجرای آن آشکار شد. سومین لخته خون کلینتون در 
سال ۲۰۱۲ این بار در وریدهای جمجمه اش – سینوس 
وریدی عرضی- رخ داد که به قدری جدی بود که امکان 
پنهان کاری درباره آن وجود نداشت. او چندین روز را 

در بیمارستان دانشگاه کلمبیا بستری بود و بیل کلینتون 
گفت شش ماه طول کشید تا او بهبودی کامل یافت.

این پنهان کاری تا روز مراسم یازده سپتامبر امسال ادامه 
یافت. پس از خروج ناگهانی کلینتون از مراسم، پزشکش، 
لیزا بارداک، آشکار کرد که او دچار ذات الریه است که هفته 
پیش تشخیص داده شده و تحت درمان با آنتی بیوتیک 
است. به گفته پزشک او، ترکیب گرما و آنتی بیوتیک های 
قوی باعث شد که از دچار عدم تعادل شود و از حال برود. 
روشن نبودن دقیق سابقه پزشکی کلینتون ارزیابی سالمت 
کلی او را مشکل می کند. کلینتون با توجه به سابقه لخته شدن 
خون در وریدهای عمقی پا روزانه داروی ضدانعقاد یا 
رقیق کننده خون وارفارین یا کومادین مصرف می کند و الزم 
است به طور مکرر وضعیت انعقادی خونش آزمایش شود.
در این مورد اخیر هم ابتدا سخنگویان کلینتون ابتدا 
گفتند او احساس گرمای بیش ازحد می کرده است. اما 
بعد سخنان پزشکش روشن کرد که او دو روز است با 
تشخیص ذات الریه آنتی بیوتیک دریافت می کند و دچار 
کم آبی بدن و استرس گرمایی شده است. پزشکان می گویند 
که عوارض ناشی از استرس گرما که از گرفتگی عضالت 
تا غش کردن متفاوت است در بزرگ ساالن سالمند نسبتا 
شایع است و اگر عالئم آن گذرا باشد، مایه نگرانی جدی 
نیست و بیماری های دیگر مانند ذات الریه هم یقینا می توانند 

در تشدید این عالئم نقش داشته باشند.
Fox news:منبع

تــازه ها

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

سپید: به گفته مقامات بهداشتی استرالیا، سرطان با غلبه بر بیماری های 
قلبی، برای نخستین بار تبدیل به بزرگ ترین عامل مرگ ومیر در این 

کشور شده و بیش از هر بیماری دیگر جان افراد را می گیرد.
همچنین بر اساس گزارش سالمت استرالیا در سال ۲۰۱۶ که هر 
دو سال یک بار توسط موسسه دولتی سالمت و رفاه این کشور منتشر 
می شود؛ بومیان استرالیایی تقریبا در تمامی جنبه های بهداشتی وضعیت 
بدتری از غیر بومیان دارند. مجموع تعداد مرگ ومیرهای ناشی از سرطان 
در ۲۰۱۳ برابر با ۴۴۱۰۰ نفر بوده که برای اولین بار از تعداد مرگ ومیر 
ناشی از بیماری های قلبی عروقی از جمله حمالت قلبی و سکته مغزی 
پیشی گرفته است. سرطان ریه، کشنده ترین سرطان شایع در استرالیا است.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، بیماری های قلبی عروقی در سراسر 
جهان بیشتر از سرطان موجب مرگ ومیر مردم می شوند.

این ارقام برای بومیان استرالیا، بسیار بدتر از میانگین ها در کشورهای 
توسعه یافته است. اختالف عمیقی میان نمرات سالمت در بومیان که سه 
درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و همتایان غیر بومی 
آن ها وجود دارد. الن رینگ، پزشک و اپیدمیولوژیست از دانشگاه 
ولونگونگ در جنوب سیدنی در این باره می گوید: »چیزی که داده ها 
نشان می دهد ضرورت انجام تغییرات سریع است. وضعیت مسکن، 
آموزش و فقر تاثیر بسیار زیادی بر سالمت دارد و هنوز راهی طوالنی 
تا زمانی که مردم بومی بتوانند به اندازه سایر جمعیت از سالمت یکسانی 
بهره ببرند، باقیست. نرخ مرگ و میر نوزادان بومی که شاخصی کلیدی از 
سالمت عمومی یک جامعه است، ۹ درصد در مقایسه با آمار و ارقام 
در گزارش قبلی کاهش یافته ؛ اما آمار ۶ مرگ در هر ۱۰۰۰ تولد زنده 
در بین بومیان استرالیا، بسیار باالتر از میزان مرگ و میر نوزادان غیر بومی 

یعنی ۳/۴ مرگ در هر ۱۰۰۰ تولد زنده باقی مانده است.«
Reuters :منبع

سـرطـان؛ بـزرگ تـریـن 
چــرا قـاتـل استـرالیـایی هـا

هیالری کلینتون 
غـش کـرد؟

روزانمه

سالمت هیالری کلینتون به موضوعی انتخاباتی بدل شده است

سپید: محققان برای اولین بار موفق شدند با استفاده از 
نانوتکنولوژی تصاویر دقیق سه بعدی از ترکیب و ساختار 
مینای دندان انسان را تهیه کنند. این نقشه های سه بعدی 
موقعیت اتم هایی را که در فرایند پوسیدگی دندان بسیار 
حیاتی هستند نشان می دهند.  تیمی متشکل از مهندسان 
مواد و ساختار با همکاری دندان پزشکان دانشگاه سیدنی 
استرالیا با استفاده از یک روش میکروسکوپی جدید به نام 
برش نگاری اتمی )APT( موفق به تهیه تصاویر سه بعدی 
از ساختار و ترکیب دندان شدند. این محققان مطالعه 
 Sciences Advances خود را در مقاله ای که در مجله
منتشر شد تشریح کرده اند و معتقدند که تکنیک جدید 
می تواند به علم بهداشت و سالمت دهان و جلوگیری 

از پوسیدگی های دندانی کمک بسزایی کند.
 به گفته سازمان جهانی بهداشت ۶۰ تا ۹۰ درصد 
از دانش آموزان و نزدیک به ۱۰۰ درصد از بزرگساالن 
جهان مبتالبه پوسیدگی دندان هستند. پوسیدگی از طریق 
انحالل تدریجی مینای دندان رخ می دهد. مینای دندان 
سخت ترین ماده در بدن انسان است که دندان را در 

برابر سایش های ناشی از جویدن های روزانه و همچنین 
مواد شیمیایی محافظت می کند.

 دانشمندان ثابت کرده اند که استحکام مکانیکی و مقاومت 
به خستگی در مینای دندان ناشی از ساختار نردبانی و پیچیده 
از سلسله رشته های متناوب و منظم نانو رشته های هیدروکسی 
 آپاتیت )HAP( است. هیدروکسی آپاتیت مهم ترین جزء 

معدنی دندان و استخوان است.

درمان های جدید برای محافظت از مینای دندان
مطالعه جدید اطالعات دقیقی را درباره یون های کمیاب 
در ساختار محکم مینای دندان در اختیار دانشمندان می گذارد. 
محقق ارشد این مطالعه جولی کایرنی مهندس مواد و ساختار 
و استاد دانشکده مهندسی و فناوری اطالعات دانشگاه سیدنی 
می گوید: »ساختمان مینای دندان بسیار پیچیده است و بااینکه 
ما می دانیم یون های منیزیم، کربنات و فلوراید بر خواص مینا 

تاثیر دارند، اما بااین حال دانشمندان تاکنون قادر به ضبط 
ساختار پیچیده دندان با وضوح و کیفیت باال نبوده اند. 
یکی از یافته های کلیدی گروه ما شناسایی نواحی غنی از 
منیزیم در میان نانورشته های هیدروکسی  آپاتیت است که 
ترکیب اصلی ساختار مینای دندان را تشکیل می دهد. این 
اولین شاهد مستقیمی است که نشان می دهد یک فاز غنی 
از منیزیم و نامنظم فسفات کلسیم نقش مهمی را در کنترل 
رفتار دندان بازی می کند. قبال نیز دانشمندان وجود چنین 
فازی را پیشنهاد کرده بودند اما شواهد کافی برای اثبات 

آن را در اختیار نداشتند.«
 دکتر الکساندر ال فونتاین یکی از پژوهشگران اصلی این 
مطالعه و استاد مرکز استرالیایی میکروسکوپ و میکروآنالیز 
دانشگاه سیدنی می گوید:  »این تصاویر سه بعدی دارای پتانسیل 
باالیی جهت طراحی درمان های جدید جهت محافظت دندان 

در برابر انحالل این فاز نامنظم و خاص است.«
 کشف مهم دیگر این گروه مشاهده سه بعدی نانوتوده های 
مواد آلی در دندان است. حضور توده های مواد آلی نشان 
می دهد که پروتئین ها و پپتیدها به صورت های مختلفی 
تصور  قبال  درحالی که  شده اند.  پخش  مینا  سرتاسر  در 
می شد این نانوتوده ها در راستای محل تالقی نانورشته های 

هیدروکسی آپاتیت قرار دارند.
دکتر الکساندر ال فونتاین می گوید: »این درک جدید از 
چگونگی تشکیل ساختمان مینای دندان به تحقیقات مرتبط 

با مینرالیزه شدن مجدد دندان نیز کمک خواهد کرد.« 
medicalnewstoday:منبع

تکنولوژی میکروسکوپی که به سالمت دندان ها کمک می کند
وضعیـت مصـرف 

مواد مخـدر در آمریکا

خبــر

سپید: بر اساس برآورد جدید دولت 
آمریکا، در حدود ۲۱ میلیون آمریکایی 
۱۲ سال و باالتر در سال ۲۰۱۵ دچار 

مشکل مصرف مواد مخدر بوده اند.
طبق گزارش های منتشرشده در بین 
افراد دارای مشکل مصرف مواد افیونی، 
از هر چهار نفر، ۳ نفر )یا حدود ۱۵/۷ 
میلیون نفر( دارای اختالل مصرف مواد 

مخدر مرتبط با الکل هستند. 
نفر  سه  هر  از  نفر  یک  همچنین 
مخدر،  مواد  مصرف  اختالل  دارای 
مواد افیونی استفاده می کردند و یک 
دو  هر  دارای  همزمان  نفر   ۸ از  نفر 

اختالل مواد و الکل بودند.
بر اساس تعاریف مربوطه، اختالل 
مصرف مواد در مورد افرادی است که 
تمایل شدیدی به مصرف مواد مخدر 
را  نمی توانند مصرف خود  یا  دارند 
کنترل کنند یا مصرفشان به موقعیت 
به  منجر  یا  آسیب زده  اجتماعی شان 

رفتارهای پرخطر شده است.
در این گزارش عنوان شده است 
در  نفر  میلیون   ۲۷/۱ حدود  در  که 
مواد  غیرقانونی  مصرف  گذشته  ماه 

داشته اند. 
بر  مبتنی  ملی  برآوردهای  این 
طریق  از  آمده  به دست  یافته های 
نظرسنجی ملی مصرف مواد و سالمت 
است که ساالنه در مورد مصرف مواد 

انجام می شود.
همچنین طبق این نظرسنجی آشکار 
شد که در سال ۲۰۱۵، یک نفر از هر 
۱۲ آمریکایی نیاز به نوعی از درمان 
مصرف مواد را داشته است اما فقط 
در حدود ۱۱ درصد این افراد تحت 

درمان واقعی قرار گرفته اند.
ماریجوآنا همچنان شایع ترین نوع 

ماده مخدر مصرفی است.
Reuters :منبع

تــازه ها

سپید: بر اساس نتایج یک پژوهش جدید، مصرف آنتی بیوتیک 
قبل از ۲ سالگی می تواند ریسک ابتال به برخی آلرژی ها را در 

سنین باالتر افزایش دهد.
محققان دانشگاه اوترخت هلند در پژوهش خود، چندین مطالعه 
منتشرشده بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ را که شامل صدها هزار 

نفر بودند بررسی کردند.
فریبا احمدی زار، عضو گروه تحقیق، در این باره می گوید: 
»مصرف آنتی بیوتیک در سنین اولیه زندگی با افزایش ریسک 
ابتال به اگزما و تب یونجه که نوعی زکام بهاره در اثر حساسیت 

است، مرتبط است.«
درمان با آنتی بیوتیک در دو سال اول زندگی با افزایش ۱۵ 
تا ۴۱ درصدی ریسک ابتال به مشکالت پوستی نظیر اگزما و 
افزایش ۱۵ تا ۵۶ درصدی ریسک ابتال به حساسیت فصلی بهاره 

در سنین باالتر مرتبط است.
مطالعه،  این  طبق 
ریسک بروز هر دو شرایط 
در بین افرادی که دو دوره 
دریافت  بیوتیک  آنتی 
با  مقایسه  در  کرده اند 
دوره  یک  که  کسانی 
نیز  کرده اند  دریافت 

بیشتر است.
HealthDay :منبع

مصرف آنتـی بیوتیک در کودکـان 
و احتمـال افـزایـش آلـرژی
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سپید: بر اساس یافته های یک پژوهش جدید، 
برخی زنانی که قبل از بارداری دچار اضافه 
وزن یا چاقی بوده اند، ممکن است با افزایش 
نسبی ریسک تولد نوزاد مبتال به فلج مغزی 

روبه رو باشند.
داده های  بررسی  از  بعد  نروژی  محققان 
مربوط به دو کشور نروژ و دانمارک دریافتند 
مادرشان  که  نوزادانی  در  مغزی  فلج  ریسک 
چاقی  یا  وزن  اضافه  دچار  بارداری  از  قبل 

بوده افزایش می یابد.

کلی  ریسک  دارند  تاکید  کارشناسان  البته 
داشتن نوزادی با فلج مغزی در بین این گروه 

زنان همچنان بسیار پایین است.
فلج مغزی، گروهی از اختالالت تاثیرگذار 
بر حرکت، تعادل و نحوه ایستادن است. این 
بیماری ناشی از آسیب مغزی یا رشد غیرعادی 
مغز است که بر کنترل ماهیچه ها تاثیر گذاشته 
و گاهی اوقات موجب بروز مشکالت بینایی 
حمله  یا  یادگیری  ناتوانایی های  شنوایی،  و 

صرع می شود.

در این تحقیق جدید، گروه تحقیق داده های 
حدود ۱۸۹ هزار کودک را بررسی کردند. 

بارداری  از  قبل  زنان  بدنی  توده  شاخص 
بدین ترتیب گروه بندی شد: الغر، وزن کمتر 
از حد نرمال، وزن باالتر از حد نرمال، اضافه 

وزن و چاق.
شاخص توده بدنی نرمال از ۱۸/۵ تا ۲۴/۹ 
است. شاخص توده بدنی یک شخص دارای 
اضافه وزن ۲۵ تا ۲۹/۹ و این رقم برای یک 

فرد چاق، ۳۰ به باالست.

مطالعه،  این  نتایج  طبق 
مادران در گروه وزن باالتر 
درصد   ۴۰ نرمال،  حد  از 
داشتن  ریسک  معرض  در 
اختالل  این  با  کودکی 
گفته  به  داشتند.  قرار 
پژوهشگران، چندین عامل 
مرتبط با چاقی و اضافه وزن 
نظیر دیابت و عوارض تولد 
شاخص  دارای  زنان  در 

افزایش  در  باالتر  بدنی  توده 
منبع: Healthdayریسک بروز فلج مغزی در نوزاد نقش دارد.

رابطـه چـاقـی قبـل از بـارداری و فلـج مغـزی در نـوزاد


