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پیدا کردن بریس ها )Brace( در داروخانه ها و حتی فروشگاه های 
آنالین کار آسانی است. همان طور که می دانید وظیفه بریس 
حمایت از اندام ها و مفاصل بیمار است تا بیمار بتواند بهتر از اندام 
خود استفاده کند. برای مثال، از بریس ها برای حمایت گردن، زانو، 
مچ دست و دیگر مفاصل استفاده می شود. در اکثر موارد پیش از 
استفاده از بریس باید با پزشک خود صحبت کنید. اگر به نحو 
نادرستی از این بریس ها استفاده کنید و اگر این بریس ها مناسب 

شما نباشند ممکن است که به اندام های شما آسیب برسانند.
پیچ خوردگی مچ پا: می توانید از بریس ها به عنوان بخشی از 
درمان خانگی استاندارد برای پیچ خوردگی های مرسوم استفاده 
کنید. اگر وقتی که در حال استراحت هستید و زانوی خود را بلند 
می کنید یک بریس کمپرس کننده یا دارای اسفنج روی مچ پای 
خود داشته باشید این بریس از مفصل شما محافظت می کند 
و درد، ورم و کبودی را تسکین می دهد. اگر بعد از چند روز 
آسیب دیدگی شما بهتر نشد یا اگر نمی توانید وزن بریس را روی 

پای خود تحمل کنید به پزشک خود مراجعه کنید.
درد پا: پالنتار فاشئیت )Plantar Fasciitis( یک بیماری 
مرسوم ست که به کف پا آسیب می رساند. این بیماری غالبا در 
میان دونده ها، افرادی که زیاد روی پای خود می ایستند )پرستارها، 
کارگرهای ساختمانی و معلم ها( و افراد دارای اضافه وزن و چاق 
رخ می دهد. استفاده از یک آتل یا بریس مخصوص کف پا در 
طول شب می تواند باعث تسکین درد کف پا شود. وقتی که 
خوابیده هستید این نوع از بریس پا و مچ پای شما را در حالت 
خنثی نگه می دارد. این نوع از بریس مانع از این می شود که پالنتار 
فاشیا )Plantar Fascia(، بافت پیونددهنده استخوان پاشنه 
به انگشت های شما، در طول شب سفت شود. استفاده از این 
بریس در طول شب باعث می شود که در طول پیاده روی روز بعد 

احساس درد کمتری کنید.
سندروم تونل کارپال: آیا در انگشت ها، کف دست و ساعد 
خود احساس درد، ضعف و بی حسی می کنید؟ آیا پس از تایپ 
کردن طوالنی به تکان دادن دست خود احساس نیاز پیدا می کنید؟ 
این مواردی که بیان شد از عالئم سندروم تونل کارپال هستند. 
سندروم تونل کارپال زمانی رخ می دهد که عصب جریان داشته از 
ساعد به دست های شما دچار فشردگی می شود. اگر مبتالبه این 
بیماری باشید، پزشکتان از شما می خواهد که به دست یا مچ دست 
خود استراحت دهید. عالوه بر این، ممکن است استفاده از بریس 
یا آتل را در طول شب توصیه کند تا مچ دست شما را در حالت 
مناسب نگه دارد. استفاده از بریس یا آتل می تواند عالئم سندروم 

تونل کارپال را تسکین دهد.
کمردرد: تقریبا هرکسی در برهه ای از زندگی خود دچار 

کمردرد می شود. اگر در طول انجام فعالیت های خاصی همچون 
رانندگی کمردرد شما را اذیت می کند می توانید از یک بریس 
مخصوص کمر استفاده کنید تا آن ناحیه را گرم کند و درد کمر را 
تسکین دهید. برای مثال، اگر بعد از بلند کردن یک چیز سنگین 
با کمردرد مواجه شدید برای یک یا دو روز از بریس مخصوص 
کمر استفاده کنید. باوجوداین، فرد نباید برای یک مدت بسیار 
طوالنی وابسته به بریس باشد. این بریس ها می تواند در بهبود 
یک آسیب دیدگی به شما کمک کنند، اما استفاده از این بریس ها 

تنها راه مدیریت یک مشکل جاری نیست.
تکیه گاه کمر: بهترین راه برای جلوگیری از آسیب به کمر در 
حین بلند کردن یک چیز سنگین این است که از حالت مناسب 
بدن و تکنیک بلند کردن استفاده کنید. همواره برای بلند کردن 
یک چیز روی زانو خم شوید و آن چیز را بلند کنید. پاهای خود را 
درحالی که نزدیک وزنه است صاف کنید و از کمر خود به عنوان 
تکیه گاه استفاده نکنید. استفاده از یک بریس مخصوص کمر 

می تواند نحوه صحیح بلند کردن وزنه را به شما یادآوری کند.
آسیب دیدگی های زانو: بریس های زانو یا زانوبندها در میان 
ورزشکارها محبوبیت زیادی پیداکرده اند، چون به آن ها کمک 
می کند که از مفاصل خود محافظت کنند و خطر آسیب دیدگی 
رباط های خود را کاهش دهند. اما هیچ سندی وجود ندارد که 
نشان دهد این بریس ها به طور کل مانع از آسیب دیدگی می شوند. 

این بریس ها می توانند یک حس کاذب در مورد امنیت زانوهایتان 
را به شما دهند و درنتیجه بر اساس این حس کاذب شما در انجام 
بعضی از فعالیت ها زیادی روی می کنید و درنتیجه به خود آسیب 
می رسانید. اگر قبال زانوی شما دچار آسیب دیدگی شده است به 
پزشک خود مراجعه کنید تا آن را معاینه کند. پزشک شما می تواند 
بر اساس نوع آسیب دیدگی شما یک بریس را به شما پیشنهاد کند. 

یک بریس نمی تواند به التهاب یا ورم مفصل کمک کند.
درد استئوآرتریت: استئوآرتریت زمانی رخ می دهد که 
بافت غضروفی درون مفاصل شما تحلیل می رود. استئوآرتریت 
یک بیماری مرسوم است که می تواند موجب درد، خشکی بدن 
و ورم شود. اگر این مشکل را در زانو داشته باشید می توانید از 
یک بریس دارای پد نرم استفاده کنید. بریس می تواند زانوی شما 
را مقاوم کند و به نگه داشتن مفصل درجای خود کمک می کند. 
بریس می تواند فعال ماندن را برای شما آسان تر کند. باوجوداین، 
بریس های مخصوص استئوآرتریت گران هستند و غالبا پزشک 
باید آن ها را تجویز کند. بهترین راه این است که کمتر از این بریس ها 
استفاده کنید. برای درمان استئوآرتریت انجام فیزیوتراپی و رعایت 

توصیه های پزشک مهمتر از استفاده از بریس است.
درد آرتریت روماتوئید: آرتریت روماتوئید یک بیماری 
خود ایمنی است. بیماری خود ایمنی به این معنا است که سیستم 
ایمنی شما به اشتباه به بافت های بدن شما شامل بندانگشت ها و 

دیگر مفاصل کوچک درو دست ها و انگشت ها حمله می کند. 
بر اساس نتایج یکی از تحقیقات انجام گرفته در سال 2008 افراد 
مبتالبه آرتریت روماتوئید که به مدت 4 هفته از بریس های 
مخصوص کار استفاده کردند احساس بسیار بهتری داشتند. این 
نوع از آتل ها یا بریس ها به هنگام انجام فعالیت های معمول از مچ 
دست و مفصل های دست شما حمایت می کنند. این نوع از آتل ها 
با آتل های مخصوص زمان استراحت متفاوت هستند، چون این 
آتل ها به حرکت مفاصل کمک می کنند، اما آتل های مخصوص 
زمان استراحت مانع از حرکت اندام ها می شوند تا فرد احساس 
درد نکند. اگر عالئم آرتریت روماتوئید در شما آشکار شدند از 
پزشک خود بخواهید که بریس مخصوص این بیماری را برای 

شما تجویز کند. در ضمن از برنامه درمانی خود نیز پیروی کنید.
ورم کیسه زاللی: ورم کیسه زاللی، قوز شست یا بونیون 
)Bunion( شبیه یک غده سفتی است که از کنار شست پا بیرون 
می زند. این بونیون ها باگذشت زمان و به این دلیل رخ می دهند 
که مفصل موجود در شست پا از جای خود خارج شده است و به 
بیرون حرکت می کند و فرد با درد زیادی مواجه می شود. استفاده 
از آتل ها یا بریس های مخصوص می تواند به برگشتن این مفصل 
به سر جای خود کمک کند. عالوه بر این، بریس های مخصوص 
می توانند در طول خواب شبانه تسکین کوتاه مدتی را برای شما 
فراهم آورند. اما غالبا وقتی که بریس را برمی دارید با درد مواجه 
می شوید و نمی توان این بریس ها را در تمام 24 ساعت شبانه روز 
استفاده کرد. همچنین، در صورت استفاده از این بریس ها 

وقتی که کفش می پوشید احساس راحتی نخواهید کرد.
درد آرنج: برای درمان دردهای مرسوم آرنج همچون آرنج 
تنیس بازان و آرنج گلف بازان معموال باید برای مدتی از فعالیتی که 
باعث این مشکل شما شده است کناره گیری کنید. اگر نمی توانید 
از انجام فعالیت مربوطه خودداری کنید، استفاده از یک بریس 

مخصوص آرنج می تواند فشار وارد آمده بر آن را تسکین دهد.
درد مچ دست: اگر زمین خوردید و به مچ دستتان آسیب رسید، 
این وسوسه در شما ایجاد می شود که از یک بریس استفاده کنید، 
چون یافتن چنین بریس هایی آسان است. اما بریس های مچ دست 
تنها برای شماری از مشکالت خاص همچون سندروم تونل 
کارپال کارایی دارند. عالوه بر این، استخوان های موجود در این 
بخش بدن به سختی جوش می خورند و درنتیجه فرد برای درمان 
این مشکل به چیزی بیشتر از یک بریس نیاز دارد. عالوه بر این، 
اگر درد مچ دست شما بعد از چند روز پایان نیافت به پزشک خود 

مراجعه کنید تا دلیل اصلی درد شما را تشخیص دهد.
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بارداری با برخی مشکالت مختص به خودش همراه است که یکی 
از آنها فشارخون باال است. فشارخون mm Hg 90/140 یا باالتر، 
فشار غیرعادی است که بیش از اندازه باال تلقی شده و نیاز به کنترل 
دقیق دارد. دو نوع فشارخون در طول بارداری وجود دارد: فشارخون 
دوره بارداری و فشارخون مزمن. زنان مبتال به فشارخون بارداری 
بعد از هفته 20 بارداری مبتال به فشارخون می شوند درحالیکه در 
حالت فشارخون مزمن، زن باردار از قبل از بارداری یا قبل از هفته 
20 بارداری مبتال به فشارخون بوده است. فشارخون باال در طول 
بارداری نگران کننده است چراکه در صورت ادامه می تواند منجر 
یا  پره اکالمپسی  شود.  عوارض  سایر  یا  اکالمپسی  پره  بیماری  به 
مسمومیت بارداری یکی از عوارض بارداری است که با فشارخون 
باال همراه است. مطالعه جدید نشان می دهد مادرانی که در طول 
بارداری دچار فشارخون باال می شوند در سنین باالتر با ریسک باالی 

بیماری قلبی روبرو هستند.
دکتر سونیا گراندی، عضو تیم تحقیق در دانشگاه مک گیل کانادا، 
در این باره می گوید: »این مطالعه بر ضرورت پیگیری طوالنی مدت 
زنان مبتال به سندروم فشارخون در دوران بارداری تاکید می کند تا 
عوامل پرخطر بیماری های قلبی عروقی در مراحل اولیه مدیریت شود.«
در این مطالعه، از میان 146۷48 زن با اولین بارداری و پیگیری 
در حدود چهار و نیم سال، 99۷ نفر مبتال به بیماری قلبی عروقی و 

6812 نفر مبتال به فشار خون باال تشخیص داده شدند.
در مقایسه با زنان بدون فشار خون باال در دوران بارداری، زنان 
مبتال به فشارخون باالی حاملگی، 2.2 برابر بیشتر در معرض ریسک 
ابتال به بیماری قلبی-عروقی و ۵.6 برابر بیشتر در معرض ابتال به 

فشارخون باال بعد از حاملگی قرار داشتند.
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محققان دریافتند که خوردن غذا در اواخر شب 
باعث می شود افراد مستعد ابتال به انواع بیماری های 
قابل پیشگیری و مشکالت سالمتی نظیر چاقی و 
دیابت شوند. تحقیقات جدید نشان می دهد که 
خوردن وعده های غذایی یا تنقالت در ساعات 
به  ابتال  بردن خطر  باال  بر  پایانی شب عالوه 
مشکالت و بیماری های مختلف، می تواند پوست 
را نیز پیر کند و موجب افزایش سریع تر سن 

پوست بدن شود.
صرف غذای دیرهنگام در شب باعث اختالل 
در ساعت بدن ما می شود که بر قدرت آنزیم هایی 
که برای محافظت در برابر اشعه های ماوراء بنفش 
مضر خورشید استفاده می شود نیز تاثیر می گذارد.

پوست انسان یک ساعت بیولوژیکی دارد و 
خوردن غذا در زمان های غیرطبیعی آن را مختل می کند. 
اواخر شب،  در  غذا  خوردن  است  داده  نشان  تحقیقات 
دفاع از پوست را در برابر اشعه های UV ضعیف می کند.

غذا  دیرهنگام  شب ها  که  افرادی  می گویند  محققان 
می خورند، پوستی دارند که سریع تر رشد می کند و بیشتر 

در معرض آفتاب سوختگی و سرطان پوست قرار دارند.
دکتر جوزف تاکاهاشی، سرپرست تحقیقات گفت: این 
یافته شگفت آور است. من فکر نمی کردم که پوست به 
زمان غذا خوردن ما توجه داشته باشد. محققان در واقع از 
موشها برای انجام مطالعه استفاده کردند و محققان موافقند که 
مطالعات بیشتری مورد نیاز است. با این حال، آن ها همچنین 

معتقدند که این می تواند در مورد انسان نیز صادق باشد، زیرا 
ارتباط بین برنامه های خوردن و آنزیم های موجود در موش 
و انسان مشابه است. دکتر بوگی اندرسون، یکی دیگر از 
محققان از دانشگاه کالیفرنیا ارواین گفت: سخت است که 
این یافته ها را به انسان مرتبط کنیم اما این برای من بسیار 
جذاب است که پوست به زمان مصرف غذا حساس است.

به منظور تعیین چگونگی ارتباط پوست به ساعت بدن، 
گروه محققان یک گروه از موش ها را در طول روز و دیگر 
گروه را در طول شب غذا داد.  سپس چرخه XPA یا 
روندترمیم سلول های آسیب دیده از اشعه ماورا بنفش هر 
دو گروه را تحت نظارت قرار داد. این تیم متوجه شد که 

موش هایی که در طول روز تغذیه می شوند، قدرت 
محافظت پوستی بیشتری دارند. محققان دریافتند 
که چرخه XPA موش هایی که در طول روز غذا 
داده می شدند، در طول روز کمتر فعال است و 
این باعث می شود که آنها بیشتر در معرض آفتاب 
سوختگی قرار گیرند. زمان تغذیه غیر طبیعی نه 
تنها چرخه XPA را مختل کرد بلکه کامال آن را 
معکوس کرد. اگر همین سناریو برای انسان ها 
نیز در نظر گرفته شود، افرادی که برنامه های 
خوردن غیرطبیعی دارند )یعنی کسانی که شب 
دیرهنگام و نزدیک به ساعت استراحت خود 
غذا می خورند( محافظت UV کمتری در طول 
روز دارند. در حالی که این قدرت محافظت به 

طور طبیعی فعال تر است.
دکتر تاکاهاشی گفت: اگر یک برنامه غذا خوردن غیرطبیعی 
داشته باشید، این می تواند تغییرات مضری در ساعت پوست 
شما ایجاد کند، درست چیزی که در موشها مشاهده شد.

البته تغییر یافتن چرخه XPA و جذب بیشتر اشعه ماوراء 
بنفش تنها نتایج موجود حاصل از این تحقیق نیستند که نشان 
می دهد چقدر مهم است که برنامه غذایی صحیح حفظ شود.
براساس این مطالعه، یک چرخه XPA مختل شده تقریبا 
10 درصد از ژن های پوست را تحت تاثیر قرار می دهد و 
مقدار بیشتری از ژن های پوست تحت تاثیر مصرف غذا 

قرار می گیرد. 
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صـرف دیـرهنگـام غـذا پوست را پیـر می کنـد
کـاهـش سندرم داون 

بـا تسـت غربالگـری 
قبـل از زایمـان

خبــر

از زایمان در  تست های غربالگری پیش 
سراسر اروپا و آمریکا موجب شده موارد 
تولد نوزادان مبتال به سندرم داون به طور 
چشمگیری کاهش پیدا کند؛ اما تعداد کمی از 
کشورها همچون ایسلند توانسته اند به مرحله 
ریشه کن شدن این نشانگان نزدیک شوند. از 
اوایل دهه 2000 که تست های غربالگری قبل 
از زایمان در ایسلند انجام می گیرد، اکثریت 
زنانی که تست سندرم داون جنین آنان مثبت 
بوده سقط جنین کرده اند. در حالیکه انجام 
این تست ها اختیاری است دولت ایسلند 
خواستار آن است تا تمامی مادران باردار 
نسبت به وجود چنین تست های غربالگری 
آگاهی داشته باشند. با انجام سونوگرافی، 
تست خون و توجه به سن مادر تعیین می شود 
آیا ناهنجاری کروموزومی که شایع ترین آن 
سندرم داون است در جنین وجود دارد یا 
خیر. همچنین در کشورهای آمریکا، فرانسه 
و دانمارک میزان سقط جنین به دلیل خطر 
ابتالی نوزاد به سندرم داون به ترتیب 6۷، 

۷۷ و 98 درصد است.
 CBS News

تــازه ها

مطالعه جدید نشان می دهد زنانی که بیش از ۷ سال قرص های ضدبارداری 
مصرف می کنند، 19 درصد کمتر در معرض خطر ابتال به آرتروز روماتوئید 
قرار دارند. مطالعه جدید نشان داده است که قرص های ضدبارداری ممکن 
است به کاهش خطر ابتال به آرتروز روماتوئید در زنان کمک کند. بروز این 
بیماری در مقایسه با کسانی که از قرص استفاده نمی کنند در زنان دو تا 
سه برابر بیشتر از مردان است. عالوه بر این، محققان دریافتند در مصرف 
کنندگان فعلی قرص ضدبارداری 1۵ درصد و در مصرف کنندگان گذشته 
13 درصد احتمال ابتال به آرتروز کمتر بود. در این مطالعه، این تیم ارتباط 
احتمالی بین ابتال به بیماری و استفاده از قرص ضدبارداری یا شیردهی به 
نوزاد در میان 2, ۵۷8 زن بالغ که حداقل یک کودک داشتند، و 4, 129 زن 
به عنوان گروه مقایسه که از جمعیت عمومی انتخاب شده بودند، را بررسی 
کردند. نتایج نشان داد هیچ ارتباط قابل توجهی در مورد شیردهی به نوزاد 
وجود نداشت؛ در مطالعات قبلی به نقش حفاظتی شیردهی در مقابل ابتال به 
آرتروز اشاره شده بود. اما محققان دریافتند مصرف قرص های ضدبارداری 

موجب کاهش احتمال ابتال به آرتروز در زنان شده بود. 
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کـاهش خطـر ابتـال بـه آرتـروز 
با مصرف قرص های ضدبـارداری 
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