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 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی

خانه خود را به یک منطقه عاری از دود 
سیگار تبدیل کنید

شاید مهم ترین جنبه آلودگی فضای بسته 
دود غیرمستقیم سیگار است. دود سیگار حاوی 
بیش از 4000 ماده شیمیایی است. تحقیقات 
نشان می دهند که دود غیرمستقیم سیگار خطر 
سرطان  آسم،  تنفسی،  و  گوش  عفونت های 
و سندروم مرگ ناگهانی نوزاد را در کودکان 
افزایش می دهد. عالوه بر این، اعتیاد به سیگار 
تنفسی، حمله های  باعث سرطان، مشکالت 
قلبی و سکته مغزی در افراد سیگاری می شود. 
گروه های  هستید،  سیگار  ترک  خواهان  اگر 
دیگر  و  نیکوتین  جایگزین  درمان  حمایتی، 
داروها می توانند به شما کمک کنند. از روشی 
استفاده کنید که برای شما سودمندتر است و 
حمایت دیگران را به دست آورید و مثبت فکر 
کنید. روی دالیل خود برای ترک سیگار تمرکز 
کنید و روی اشتیاق و میل خود به سیگار کشیدن 
تمرکز نکنید. خوشبختانه آمریکایی های زیادی 

در حال ترک سیگار هستند و سیگار را ترک کرده اند. اما اگر 
دوباره عادت سیگار کشیدن را از سر گرفتید، حواستان باشد 
که در فضای درون خانه سیگار نکشید. اگر نمی توانید سیگار 

کشیدن را ترک کنید، حداقل در فضای باز سیگار بکشید.

از عدم وجود گاز رادون در خانه مطمئن شوید
خواه خانه شما جدید خواه قدیمی باشد، ممکن است 
که در خانه خود مشکل گاز رادون داشته باشید. این گاز 
بی رنگ و بی بو به نحو چشمگیری خطر سرطان ریه را 
افزایش می دهد. اگر سیگار بکشید و سطوح گاز رادون در 
خانه شما باال باشد، خطر ابتال به سرطان ریه در شما بسیار 
زیاد است. رادون یک گاز رادیواکتیو است. این گاز از فساد 
طبیعی اورانیوم موجود در تمام خاک ها به وجود می آید. این 
گاز معموال از روی زمین حرکت می کند و از طریق درزها 
و سوراخ های ساختمان وارد ساختمان می شود. خانه های 

بادگیر، خانه های بدون منفذ، خانه های دارای زیرزمین یا 
بدون زیرزمین یا هر خانه ای ممکن است که دچار مشکل 
گاز رادون باشد. پیشخوان های گرانیتی نیز با گاز رادون در 
ارتباط هستند. درحالی که کارشناس ها قبول دارند که اکثر 
پیشخوان های گرانیتی گاز رادون را ساطع می کنند، اما سوال 
این است که آیا میزان گاز ساطع شده در حدی است که بتواند 

باعث سرطان شود؟ 
آزمایش کردن این موضوع آسان، کم هزینه و کم زمان بر 
است. اگر با مشکل گاز رادون در خانه خود مواجه شدید، 
شیوه های آسانی برای کاهش سطوح این گاز وجود دارند 
که کم هزینه هستند. حتی سطوح باالی گاز رادون را می توان 

به سطوح قابل پذیرش کاهش دهید.

استفاده از خوشبوکننده های طبیعی
تمیزی  یا  آشپزخانه  تمیزی  با  را  بوی خوش  شاید 

لباس ها در ارتباط بدانید. اما رایحه های مصنوعی موجود 
در محصوالت شست وشوی لباس و خوشبوکننده های هوا 
می توانند مواد شیمایی مختلفی را وارد هوا کنند. اسم این 
مواد شیمایی را در برچسب این محصوالت نخواهید دید. اما 
محصوالت مخصوص شست وشوی لباس، نرم کننده های 
پارچه و خوشبوکننده های هوا )به هر نوعی( می توانند چنین 

گازهایی را ساطع کنند.
دریکی از تحقیق ها نشان داده شد که یک خوشبوکننده 
هوای برقی 20 ترکیب گوناگون آلی را وارد هوا می کند 
که خطرناک یا سمی محسوب می شوند. اما در برچسب 
این خوشبوکننده های هوا تنها از کلمه »رایحه یا عطر« 
استفاده شده است و نامی از مواد شیمیایی موجود در این 

خوشبوکننده ها وجود ندارد. 
به طورکلی، اکثر شرکت های تولیدکننده محصوالت 
خوشبوکننده مواد حقیقی تشکیل دهنده محصوالت خود 

را بیان نمی دارند. اکثر رایحه ها یا عطرها از 
محصوالت نفتی به دست می آیند و به طورکلی 
که  است  نگرفته  قرار  موردبررسی  مهم  این 
آیا این رایحه ها می توانند تاثیرات بدی روی 
سالمتی انسان ها داشته باشند یا خیر؟ تمرکز 
اکثر تحقیق ها روی این موضوع است که آیا یک 
رایحه باعث حساسیت پوستی می شود یا خیر؟ 
فتاالت ها گروهی از مواد شیمیایی هستند که غالبا 
در رایحه ها استفاده می شوند و برای نرم کردن 
می گیرند.  قرار  مورداستفاده  نیز  پالستیک ها 
تحقیقات نشان می دهند که فتاالت ها باعث 
می شوند.  حیوانات  هورمون های  در  اختالل 
حال این سوال مطرح می شود که برای خوشبو 
و  سالم  روش های  چه  از  خود  خانه  کردن 

بی خطری می توان استفاده کرد.
 از محصوالت شست وشوی بدون عطر یا 

دارای خوشبوکننده های طبیعی استفاده کنید.
 از پاک کننده های مالیمی استفاده کنید که 

حاوی رایحه های مصنوعی نیستند.
 استفاده از اسپری های آئروسل، دئودرانت ها، 
اسپری های مو، پاک کننده های فرش، پولیش 

مبلمان و خوشبوکننده های هوا را متوقف کنید.
 هوای آزاد را وارد اتاق کنید. پنجره های اتاق خود را بازکنید 
تا مواد شیمیایی سمی در خانه شما انباشت نشوند. اگر 
کودک شما مبتالبه آلرژی  نسبت به گرده های گیاهی است، 

برای خانه خود یک دستگاه تهویه هوا تهیه کنید.
 برای خوشبو کردن آشپزخانه خود از جوش شیرین یا 

لیموهای تکه شده استفاده کنید.
 طبیعت را به فضای بسته بیاورید. هر اتاقی با گیاه خزه 
جاوه )Java fern(، گیاه گندمی )Spider plant( یا گیاه 
آلوئه ورا زیباتر می شود. تحقیقات ناسا نشان می دهد که 
گیاهان آپارتمانی مانند گیاهان فوق می توانند هوا را تصفیه 
کنند و مواد آالینده شیمایی را جذب کنند. اگر کودک یا یک 
حیوان اهلی دارید مطمئن شوید که گیاهان آپارتمانی شما 

سمی نیستند.
WebMD :منبع

سپید: شما هم حتما توصیه های والدین خود را درباره استفاده بهینه از غذا 
از کودکی به خاطر می آورید. همه ما می دانیم که دور ریختن غذا چه ازنظر 
انسانی و چه ازنظر اخالقی، بار منفی دارد. نکات زیر می تواند شما را در 

کاهش دورریز غذا یاری دهد:
 بیش از مصرفتان در مدت معین، خرید نکنید.

 درباره زمان مناسب نگهداری از میوه ها و سبزی ها اطالعات کافی را 
فراهم آورید.

 اگر محصوالت فصلی زیادی می خرید، آن را فریز کنید و بپزید.
 میوه های رسیده را بپزید. شما می توانید میوه های رسیده ای مانند موز 
قهوه ای شده را در تهیه نان و شیرینی استفاده کنید یا به جای دور انداختن، 

آن را به صورت پوره در تهیه دسر استفاده کنید.
 نان های خشک را دور نریزید. برای مصرف هر چه بیشتر نان های 
خشک شده بهتر است نان ها را با سبزی های معطر و ادویه ها مزه دار کنید 

و پس از خرد کردن آن ها را روی ساالد یا سوپ بریزید.
 از پوست میوه ها بیشتر استفاده کنید. شما می توانید از پوست میوه هایی 
مانند پرتقال به خصوص در فصل تابستان برای دور کردن پشه و مورچه 
در خانه استفاده کنید البته درصورتی که پوست پرتقال را کامال له کنید )به 

شرطی که فاقد آلودگی و کپک باشد( و در گوشه و کنار خانه قرار دهید.
 برنجتان را بو دهید. شما می توانید برنج اضافی را به جای دور ریختن 
در یک خشک کن برقی رطوبت گیری کنید و سپس آن را بو دهید؛ 
به این ترتیب با سایر غالت بوداده مخلوط کنید و به عنوان تنقالت آن را 
بخورید. در این شرایط اگر 24 ساعت هم این برنج خارج از یخچال باقی 

بماند، خراب نمی شود و قابل استفاده است.
 میوه ها و سبزی های کهنه و مانده را خرد 

و باهم مخلوط کنید و به صورت 
باغچه تان  در  کود 

به این ترتیب  بریزید، 
استفاده  مناسب ترین 

را از باقیمانده میوه ها و 
سبزی ها کرده اید.

HealthDay :منبع

سپید: محققان دانشگاه هاروارد و بیمارستان کودکان بوستون با همکاری 
هم ربات نرمی طراحی کرده اند که قلب انسان را احاطه می کند و کمک 
می کند که بتپد. این روزها ربات ها در بخش های مختلف زندگی و صنعت 
حضور پررنگی دارند. این بار محققان رباتی را طراحی کرده اند که که 
قادر است با قرار گرفتن روی قلب انسان، به تپش آن کمک و این فرآیند 
را تسهیل کند. هم اکنون ابزارها و ماشین های متعددی در پزشکی وجود 
دارند که به تداوم تپش قلب انسان و پمپاژ خون کمک می کنند و باعث 
احیا یا تداوم حیات بیمار می شوند؛ اما ربات تازه طراحی شده قابلیت های 
متفاوتی دارد و با روش دیگری جان انسان ها را نجات می دهد. محققان 
می گویند: »این ربات قلب را احاطه می کند و همگام با حرکات قلب 
جمع یا باز می شود و عملکردهای قلبی عروقی ضعیف شده قلب را بهبود 
می بخشد. این ربات برخالف دستگاه های پزشکی مستقیما با خون در 
تماس نیست و همین امر موجب لخته نشدن خون می شود و در نتیجه 
دیگر بیمار مجبور نیست داروهایی را استفاده کند که برای سالمتی اش 
خطرناکند.« به گفته محققان، این ربات فرشته نجات انسان هایی است که 

باید عمل پیوند قلب انجام دهند.
Ubergizmo :منبع

نکـاتـی دربـاره دورریـز غـذا

ربـاتی برای بیـماران پیـوند قلب
سپید: نزدیک به 33 درصد از آمریکایی ها یعنی نزدیک 

به 83 میلیون نفر دچار کمبود خواب هستند. 
عدم خواب کافی با بسیاری از اختالالت و 

بیماری های جسمی و روانی از جمله 
چاقی، دیابت، فشارخون باال، افسردگی، 
سکته مغزی مرتبط است. این مساله 
همچنین می تواند توانایی های شناختی 
و عملکرد کاری را با ناتوانی در به 
و  قضاوت  یادگرفتن،  و  یادآوردن 

تفکر انتقادی تحت تاثیر خود قرار دهد. 
جای تردید نیست که خواب ناکافی 
با نرخ باالتری از تصادفات و جراحات 

و اشتباهات شغلی و پزشکی همراه است. 
است  داده  نشان  مطالعات  از  برخی  درحالی که 

غیراخالقی  رفتارهای  با  خواب  از  محرومیت  که 
و همچنین بزهکاری ارتباط دارد اما یک مطالعه دیگر 
این  با  می تواند  کافئین  که خوردن  است  آن  از  حاکی 

عوارض مقابله کند.
محققان با مقایسه 100 دانشجویی که تمام شب بیدار 
نگه داشته شده بودند با 100 دانشجویی که از خواب و 
استراحت کافی برخوردار بودند، به نتایج جالبی رسیدند. 
در شروع این آزمایش به تمامی 200 دانشجو دو قطعه 
آدامس نعنایی داده شد. نیمی از این گروه آدامس نعنایی 
کافئین  میلی گرم   200 حاوی  آدامسی  باقی  و  معمولی 
دریافت کردند. سپس از مشارکت کنندگان خواسته شد در 

یک بازی شرکت کنند که در آن باید مقداری پول را 
با فرد دیگری در این مقایسه تقسیم می کردند. به عنوان 
بخشی از این آزمایش آن ها می توانستند یک پیام صادقانه 
یا فریب کارانه به شرکت کنندگانی بفرستند که فکر می کنند 

باید پول را با آنان به شراکت بگذارند. 
پیام های فریبکارانه، برای آن ها منفعت بیشتری در مقایسه 

با پیام های صادقانه داشت. شرط دیگری 
که وجود داشت این بود که نیمی 
از مشارکت کنندگان ترغیب 
پیام های  که  بودند  شده 
فریبکارانه را به عنوان بخشی 
از نفوذ اجتماعی بفرستند. از 
نیمه دیگر هم خواسته شده بود 
تا هر نوع پیامی را که می خواهند 

بفرستند.
نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که 
100 دانشجوی محروم از خواب بیشتر 
در معرض ارسال پیام های فریبکارانه بودند  و 
افراد آن هایی که آدامس های کافئین دار  این  بین  در 
فرستادن  آماده  کمتری  احتمال  با  بودند،  کرده  استفاده 

پیام های فریبکارانه بودند. 
این نتایج حاکی از آن بود که محرومیت از خواب 
می تواند به وقفه های اخالقی در بین این افراد منجر شود 
اما در اینجا نکته دیگری هم وجود داشت و اینکه که 
استفاده از کافئین می تواند اثرات منفی کم خوابی را از بین 
ببرد. اگرچه کافئین، جایگزین مناسبی برای کمبود خواب 
نیست و مقادیر زیاد آن برای سالمتی مضر است اما می تواند 
اثرات منفی محرومیت خواب را با انتقال انرژی اضافی در 
جهت مقاومت در برابر رفتارهای مخرب اجتماعی جبران 

و قدرت اراده و کنترل خود را تقویت کند.
Lifehack :منبع

مـزیـت نـاشنـاختـه کـافئیـن

پنج راه برای بهبود کیفیت هوای درون فضای بسته )۲(

سپید: محققان دانشگاه لون در بلژیک راهکار 
جدیدی برای جلوگیری از عفونت ایمپلنت 
دندان ابداع کردند. معموال ایمپنت ها به شکل 
دندانی مصنوعی هستند که روی پایه ای از 
پایه  این  می شوند.  نصب  تیتانیوم  جنس 
تیتانیومی درون فک بیمار نصب و ثابت 
می شود؛ اما پس از مدت کوتاهی الیه ای از 
میکروب ها درون این پایه جمع و منجر به 

عفونت می شوند. 
محققان بلژیکی برای حل این مشکل 
مواد  از  را  دندان  پایه  داخلی  قسمت 
ضدمیکروب پرکرده و روی آن را با درپوشی 
از جنس تیتانیوم می پوشانند، سپس دندان 
مصنوعی را روی آن نصب می کنند. پس از این 
که دندان مصنوعی در فک بیمار نصب می شود، 
مواد ضدمیکروب به آرامی از پایه خارج 
شده و مانع تشکیل الیه میکروبی در محل 
برخورد پایه دندان و استخوان فک می شوند. 
این ماده عالوه بر از بین بردن میکروب هایی 
که معموال درون دهان و در اطراف ایمپلنت 
شکل می گیرند، میکروب هایی را نیز که قبل 
از ایمپلنت روی دندان مصنوعی وجود داشتند 

از بین برد. 

ایمپلنـت هایی کـه 
عفـونـت نمی کننـد

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها
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