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ما خیلی عادت نداریم موبایل یا تبلت را تمیز کنیم، بعضی ها اصال 
این کار را نمی کنند، اما تحقیقات نشان می دهند، میزان باکتری 
)به خصوص استافیلوکوک( روی موبایل ده برابر و روی تبلت 
3۰ برابر نشستنگاه توالت فرنگی است. البته خیلی از ما وقتی 
دستشویی می رویم، تلفن هوشمند یا تبلت را هم با خود می بریم.

کیبرد )صفحه کلید( کامپیوتر را افراد مختلفی در ساعت های 
طوالنی استفاده می کنند به خصوص در محل کار. شکاف های 
بین کلیدها هم محل مناسبی برای خرده های مواد غذایی است 
می خورند.  غذا  کامپیوتر  جلوی  بسیاری  آنکه  به خصوص 
تحقیقی که در یکی از دفاتر کار در لندن انجام شده نشان می دهد، 
کیبردها حداقل پنج بار آلوده تر از توالت هستند. تحقیق دیگری 
که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا انجام شد، این میزان را ۴۰ برابر نشان 
داد. قبل از شروع به کار با کامپیوتر به خصوص در اداره، کیبرد و 
موس را تمیز کنید. کیبرد یکی از مهم ترین راه های انتقال بیماری 

در محل کار است.
خیلی ها فکر می کنند همین که لباس را در ماشین لباسشویی 
ریختند و آن را روشن کردند، کار تمام است و همه چیز تمیز 
خواهد شد، اما ماشین لباسشویی محیطی مناسب برای باکتری ها 
است به خصوص آنکه آب در پایین ماشین لباسشویی جمع 
می شود. تحقیقات نشان می دهد، وقتی لباس های زیر خود را در 
ماشین لباسشویی می ریزید حدود 1۰۰ میلیون باکتری ای کوالی 
را هم در آن می ریزید. باکتری هایی که در ماشین لباسشویی 
می مانند، می توانند به لباس هایی که بعدا در آن می ریزید منتقل 
شوند، اما برای بهداشت بهتر، از ماشین لباسشویی به عنوان محل 
انباشت لباس های کثیف استفاده نکنید. لباس های زیر را جدا 

بشویید و مثال آنها را همراه با حوله خشک کردن دست نشویید.
گاهی الزم است این لباس ها را ابتدا بشویید یا آنها را در محلول 

ضدعفونی قرار دهید و بعد در ماشین بریزید.
برای شستن لباس های زیر یا لباس های کثیف از درجه آب 
داغ ماشین لباسشویی )باالی 6۰ درجه( استفاده کنید. وقتی ماشین 
لباسشویی را استفاده نمی کنید در آن را نبندید تا هوا در آن جریان 
داشته باشد. محیط گرم و مرطوب و تاریک داخل آن محیط ایده ال 

برای رشد باکتری و قارچ است.
حوله ها محل خوبی برای باکتری ها هستند، گرم و مرطوب و 
معموال کم نور. سعی کنید آنها را آویزان کنید یا طوری قرار دهید 
که به آنها هوا بخورد و خشک شود. حوله های تمیز را در حمام 
یا دستشویی انبار نکنید، چون مرطوب می شوند و زمینه رشد 
باکتری ها و قارچ ها فراهم می شود. حوله ها را زودبه زود عوض 
کنید و بشویید. تحقیقات نشان می دهند، حوله یکی از آلوده ترین 
اشیاء خانه است، به خصوص حوله های آشپزخانه که در معرض 

مواد غذایی مختلف نیز قرار می گیرند. نزدیک به 9۰ درصد 
پارچه ها و حوله هایی که در آشپزخانه استفاده می شوند، آلودگی 
میکروبی دارند. وقتی دست هایتان را خوب شسته اید یک حوله 
کثیف می تواند شستن را کامال بی فایده کند. بهتر از در آشپزخانه تا 
حد ممکن از حوله های یک بارمصرف یا دستمال کاغذی استفاده 

کنید، به خصوص برای پاک کردن سطوح مختلف.
معموال مسواک جایش در دستشویی است، اما تحقیقات 
نشان می دهند که فالش توالت، قطرات ریز آب را تا 6 متر دورتر 
پرتاب می کند بنابراین بد نیست تا حد امکان مسواک را دور از 
ترشحات آلوده نگهداری کنید، اما مسواک را در جای بسته یا 
داخل پوشش قرار ندهید، بهتر است مسواک هوا بخورد و خشک 
شود. مسواک را قبل و پس از استفاده زیر آب بشویید و تکان دهید 

تا آبش گرفته شود. مسواک را هرچند وقت یک بار عوض کنید.
برای شستشو همه به سراغ دستشویی می رویم، اما معموال 
به اینکه شیر دستشویی خود محل تجمع باکتری است، توجه 
نمی کنیم. تحقیقات نشان می دهند، شیر دستشویی تا ۲1 برابر 
توالت، آلوده به باکتری است. وضعیت شیر آشپزخانه بدتر است، 
چون به مواد غذایی هم آلوده می شود و تا ۴۴ برابر توالت باکتری 
دارد. دست کثیف همه آدم هایی که از دستشویی استفاده می کنند 
این شیر را لمس می کند. شستن شیر دستشویی را فراموش نکنید. 

شیرهایی که به صورت اهرم باز و بسته می شوند بهتر از شیرهایی 
هستند که پیچی هستند، چون با تماس کمتری بسته می شوند. 
دست خیس پس از شستن به راحتی دوباره باکتری جذب می کند.
معموال در کیف دستی خانم ها همه چیز پیدا می شود، از 
شیرمرغ تا جان آدمیزاد، موبایل، لوازم آرایش، پول. این کیف ها 
همه جا برده می شوند، در جاهای مختلفی گذاشته می شوند و 
بنابراین مرکز تجمع باکتری می شوند. به گفته محققان این کیف ها 
تا ده برابر توالت می توانند حاوی باکتری باشند، دسته کیف ها از 
همه جا آلوده تر است و رژلب در رده بعدی قرار دارد. یکی از دالیل 
این است که تحقیقات نشان می دهند معموال رژلب بیشتر از اقالم 
دیگر لوازم آرایش عمر می کند )یک تا دو سال(. تحقیقات نشان 
می دهند بهتر است برای لوازم آرایش هم عمر مفید در نظر گرفت، 
به عنوان توصیه می توانید از این فرمول استفاده کنید: ریمل 3 تا 
6 ماه، لوازم آرایش مایع 6 تا ۸ ماه، پودرها، برق لب، سایه چشم، 
رژگونه و رژلب یک سال، مداد ابرو و چشم یک سال ونیم. این 
یکی خیلی عجیب نیست، صدها نفر در روز از آسانسورها استفاده 
می کنند و معموال هم کسی آنها را تمیز نمی کند. شاید بد نباشد در 

صورت امکان از پله استفاده کنید، هم تمیزتر است هم سالم تر.
برای  خوب  پناهگاه های  از  یکی  گوشت  تخته های 
باکتری هاست و تا ۲۰۰ برابر توالت ممکن است در آن باکتری پیدا 

شود، شیارهایی که چاقو روی آن ایجاد می کنند هم کار باکتری ها 
راحت تر می کند. تخته هایی که برای گوشت و مرغ استفاده 
می شوند بیشترین آلودگی دارند. یک توصیه ساده این است که 
دو تخته به رنگ های مختلف داشته باشید، یکی برای گوشت 
و مرغ و دیگری برای سبزی ها و چیزهای دیگر. تخته هایی را 
که برای گوشت و مرغ استفاده می کنید بالفاصله پس از استفاده 
بشویید. ضدعفونی کردن این تخته ها هرچند وقت یک بار هم 

کار مفیدی است.
ظرف شویی )سینک( آشپزخانه، یکی از آلوده ترین جاهای 
خانه است که تا ۴۰۰ برابر توالت می تواند باکتری داشته باشد. 
نکته ای که شاید باور نکنید این است که ظرف شویی آشپزخانه 
درواقع آلوده ترین جای خانه است، 1۰۰ هزاربار آلوده تر از 
دستشویی و توالت. اسفنج ها هم تمام شرایط باکتری پروری را 
دارند، مهم ترین دلیل آلودگی آنها این است که دیربه دیر عوض 

می شوند. پس راه حل این است که آنها را زودبه زود عوض کنید.
شاید دیگر کمتر کسی معتقد باشد پول چرک کف دست 
است، اما پول حتما از چرک کف دست چرک تر است. تعجبی 
ندارد، هزاران نفر در هر حالت و شرایطی پول را لمس می کنند 
و البته پول شسته هم نمی شود. هر اسکناس حامل تا ۲۰۰ هزار 
باکتری است. عابر بانک هم همین طور است، هزاران نفر از آن 
استفاده می کنند و شسته نمی شود و عالوه بر این با پول هم در 
تماس است. محققان می گویند، بعد از استفاده از عابربانک 

هم جیبتان غنی تر می شود هم دستتان، با 5 هزار باکتری بیشتر.
به این یکی هم شاید زیاد حواستان نبوده، بعضی از ما در 
ماشین زندگی می کنیم، سرفه و عطسه می کنیم، غذا می خوریم، 
با همه چیز در دنیای بیرون تماس پیدا می کنیم و حتی خیلی 
کارهای دیگر می کنیم و بعد دست به فرمان می شویم. فرمان 
پنج برابر توالت آلودگی دارد، بنابراین گاهی آن را تمیز کنید. 
این مورد هم شاید شما را متعجب کند، قاعده باز همان است، 
همه به آن دست می زنند و کمتر پیش می آید که آن را تمیز 
کنیم. طبق تحقیقات در شش و نیم سانتی مترمربع کلید برق 
دویست باکتری وجود دارد. کلیدهایی که در اماکن عمومی 
هستند، وضعیتی به مراتب بدتر دارند. بنابراین به چیزهایی که 
به دفعات و توسط افراد مختلف لمس می شوند و کمتر تمیز 
می شوند دقت داشته باشید، آلودگی میکروبی در آنها زیاد است، 
بنابراین به همین سیاق می توانید حدس بزنید که چرخ خرید 
)5 برابر(، منوی رستوران )1۰۰ برابر(، میله اتوبوس و امثال آن 

آلودگی زیاد دارند. 
 علی احمدی

 BBC

بررسی های انجام گرفته توسط محققان دانشگاه الف برو نشان می دهد 
ازدواج یا داشتن دوست های صمیمی می تواند از افراد در برابر زوال 
عقلی محافظت کند.  در تحقیق دانشگاهی که در آن 6677 فرد بالغ براي 
هفت سال تحت نظر گرفته شده بودند، محققان دریافتند کیفیت حلقه 

ارتباطاتي یک فرد بسیار مهم تر از ابعاد کلي آن است.
به گفته انجمن آلزایمر نتایج این تحقیقي براي کمک به بیماران 
براي حفظ ارتباطات معني دارشان از اهمیت باالیي برخوردار است. 
هیچ یک از داوطلباني که در این تحقیقات طوالني مدت حضور داشتند 
به زوال عقلي مبتال نبودند؛ اما ۲۲۰ نفر در طول این هفت سال به این 
بیماري مبتال شدند. محققان نشانه هاي بروز کرده در داوطلبان مبتال و 
غیر مبتال را با یکدیگر مقایسه کردند تا بتوانند میزان تاثیرگذاري زندگي 
اجتماعي بر بروز زوال عقل را بیابند. یکي از یافته ها نشان مي دهد در 
ارتباط دوستي، کیفیت رابطه و نه کمیت آن در محافظت از افراد اهمیت 
دارد. به گفته ایف هوگروست یکي از محققان این پروژه، ممکن است 
فرد در محاصره تعداد زیادي از افراد باشد اما این تعداد روابط نزدیک 
است که با کاهش خطر ابتال به زوال عقلي در ارتباط است، کمیت چندان 
اهمیتي ندارد. داشتن دوستان صمیمي مانند یک سپر علیه اضطراب که 
خود عامل بیماري زا است، عمل مي کند. این مطالعه همچنین نشان داد 
افراد مجرد دو برابر افراد متاهل در معرض ابتال به زوال عقلي قرار دارند.

از آنجایي که این مطالعه تنها طي زمان بر افراد نظارت داشته است، 
نمي تواند علت و معلول را به اثبات برساند. بیماری زوال عقل دهه ها 
قبل از تشخیص در مغز بیمار شروع می شود و تغییراتی را ایجاد می کند 

که بر توانایی معاشرت اجتماعی اشخاص تاثیر می گذارد.
به گفته داگ براون مدیر انجمن آلزایمر، تنهایي در زوال عقلي نقش 
مهمي ایفا مي کند. اگر افراد به درستي مورد حمایت قرار نگیرند زوال 
عقلي مي تواند به تجربه اي منزوي کننده تبدیل شود. از این رو پشتیباني 
از افراد مبتال به زوال عقلي براي حفظ ارتباطات معني دار اجتماعي شان 

از اهمیت بسیار ویژه اي برخوردار است.
 Healthday

کارشناسان اعالم کردند: مصرف تنها دو بار نوشیدنی های حاوی مواد 
قندی در هفته، خطر ابتال به دیابت نوع دو را افزایش می دهد. در این بررسی 
جدید، نتایج 36 مطالعه موجود که در مدت 1۰ سال گذشته در مورد تاثیرات 
احتمالی نوشیدنی های حاوی مواد قندی بر سالمت قلب و عروق بدست 
آمده بود، مورد بازبینی قرار گرفت. محققان آفریقای جنوبی در بازبینی نتایج 
مطالعات دریافتند: رابطه محکمی بین مصرف نوشیدنی های حاوی مواد 
قندی و سندرم متابولیک وجود دارد. سندرم متابولیک عنوان کلی برای 
طیفی از فاکتورهای خطرزاست که احتمال ابتال به اختالل های قلبی عروقی 
را افزایش می دهد. این فاکتورهای خطرزا شامل دور کمر بزرگ، سطح 
باالی تری گلیسیرید، پایین بودن سطح کلسترول خوب، باال بودن قند و 
باال بودن فشار خون می شود. همچنین در یک بررسی دیگر که اخیرا انجام 
شده،  آمده  است: مصرف دو بار نوشابه های حاوی مواد قندی یا بدون قند در 
طول روز باعث می شود افراد ۲.۴ برابر بیشتر در معرض ابتال به دیابت باشند.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( در گزارشی اعالم کرده  است: دست کم 
ساالنه 19 میلیون نفر به دلیل اختالالت قلبی - عروقی و بیماری هایی از 

قبیل سندروم متابولیک و دیابت نوع دو جان خود را از دست می دهند.
 MNT

ازدواجمانعاززوالعقلمیشود

افزایشخطرابتالبهدیابتبامصرف
نوشیدنیحـاویموادقنـدی

امروزه به خوبی مشخص شده نوزادانی که نارس متولد 
می شوند، در معرض خطر بیشتر ناهنجاری های رشد و 
نمو قرار دارند. حال، نتایج یک تحقیق جدید پیشنهاد 
می کند این مساله شاید به این خاطر باشد که تولد زودرس، 
ارتباط های مغزی را که در رابطه با توجه، ارتباط با دیگران 

و احساسات است، ضعیف می کند.
ناتوانایی های  اولیه  و  اصلی  علت  نارس،  تولد   
نورولوژیکی میان کودکان آمریکا است و این دسته از 
نوزادان، در معرض خطر بیشتر ابتال به ناهنجاری های 

شناختی، اوتیسم و اختالل بیش فعالی و کم توجهی قرار 
دارند. هدف محققان در این مطالعه، درک بهتر از تاثیر 
زودرس  زایمان  چگونه  اینکه  و  مغز،  بر  نارس  تولد 
در  سایکولوژی  و  نورولوژیکی  مشکالت  به  می تواند 

کودکان بیانجامد.
 fMRI محققان آمریکایی در این مطالعه با استفاده از 
و تصویربرداری دیفیوژن تنسور، از مغز 76 نوزادی که 
حداقل 1۰ هفته زودتر متولد شده بودند، همچنین مغز 
5۸ کودکی که به موقع به دنیا آمده بودند، اسکن کردند.

با  مقایسه  در  که،  بودند  آن  از  نهایی حاکی  نتایج   
نوزادان سر موقع متولد شده، شبکه های مغزی مرتبط 
در  احساسات  و  توجه  و  تمرکز  دیگران،  با  ارتباط  با 
آنکه،  خصوصا  است.  بوده  ضعیف تر  نارس  نوزادان 
مغز  ماده سفید  راه های  در  دریافت  تحقیقاتی  تیم  این 
نوزادان نارس ناهنجاری هایی وجود دارد. عالوه براین، 
پژوهشگران تفاوت هایی را در شبکه های مغزی در حال 
استراحت نوزادان نارس پیدا کردند که قبال با اختالالت 

یادگیری و تکاملی مرتبط دانسته شده بودند. 
نکته جالب در این مرحله، وجود تفاوت های قابل 
توجه میان شبکه های حالت پیش فرض و فرونتوپاریتال 
نوزادان نارس گزارش شد که در مقایسه با نوزادان به 
موقع متولد شده به دست آمدند. هر دوی این شبکه ها 
و  اوتیسم  با  آنها  پیوند  و  هستند  مرتبط  احساسات  با 

ADHD مشخص است.
 براساس یافته های به دست آمده، محققان این مطالعه 
پیش فرضی را مطرح کرده و معتقدند تفاوت های شناخته 
شده در شبکه های نوزادان نارس احتماال در مشکالت 
نورولوژیکی و تکاملی آنها که اغلب در مراحل بعدی 

زندگی بروز می کنند، دخیل هستند.
 به منظور تائید این موضوع، محققان در تالش هستند تا 
ارزیابی های مربوط به پیگیری نوزادان را در ۲ و 5 سالگی 
انجام دهند. همچنین قصد دارند اسکن های بیشتری از 
مغز آنها، وقتی به 9 تا 1۰ سالگی می رسند، انجام دهند. 
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زایمـانزودرسواختـاللدرارتبـاطهایمغـزینـوزاد

آلوده کننده های نزدیک تان را بشناسید

نتایج یک مطالعه جدید تایید می کند که سیگار 
کشیدن می تواند به ابتال به بیماری کرون منجر 
شود. بیماری کرون  یکی از بیماری های 
التهاب روده است که قسمت های گوناگون 
دستگاه گوارش از دهان گرفته تا مقعد را 

می تواند تحت تاثیر قرار دهد. 
این بیماری بیشتر قسمت انتهایی روده 
باریک )ایلئوم( و قسمت ابتدایی روده بزرگ 

را متاثر می کند.
اکنون محققان کره جنوبی برای اولین بار 
متوجه شدند که قرار گرفتن در معرض مواد 
شیمیایی موجود در تنباکو می تواند خطر ابتال 

به این بیماری رنج آور را افزایش دهد.
محققان دانشگاه کیانگ هی در سئول با 
مطالعه روی موش های آزمایشگاهی، متوجه 
شدند موش هایی که دود سیگار استنشاق کرده 
بودند، عالئمی از التهاب روده داشتند که 
خود نشانه ای از ابتال به بیماری کرون است.
به گفته این محققان، کشیدن سیگار موجب 
فعال کردن گلبول های سفید خاصی در ریه 
می شود که بعدا می تواند به کولون )روده 
بزرگ( انتقال یافته و موجب التهاب آن شود. 
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