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آمارهای بین المللی مرتبط با زوال عقل حیرت آور است؛ 
به طوری که در سراسر جهان حدود ۴7 میلیون فرد مبتال به 
این بیماری زندگی می کند و ساالنه نزدیک به یک تریلیون 

دالر برای مراقبت از این افراد هزینه می شود.
در آمریکا به طور خاص حدود ۴.۵ میلیون نفر به زوال 
عقلی مبتال هستند و پیش بینی می شود این رقم تا سال 

20۵0 به 1۴ میلیون نفر افزایش پیدا کند.
زوال عقل به مجموعه ای از عالئم شامل از دست رفتن 
حافظه و مشکالت ارتباطی اشاره دارد که از تغییرات 
در مغز ناشی می شود. بسیاری از بیماری ها و عارضه ها 
می توانند موجب زوال عقلی شوند که شامل بیماری 
آلزایمر می شود. پیش تر تصور می شد که زوال عقل و 
خصوصا آلزایمر بیماری قابل پیشگیری نیست اما با توجه 
به آمارهای تکان دهنده از شمار مبتالیان و بار مالی که این 
بیماری به بیمار، خانواده ها و نظام سالمت کشورها تحمیل 
عوامل  شناسایی  صرف  بیشتری  هزینه های  می کند، 

زوال عقلی و راه های احتمالی کمک 
به پیشگیری از این بیماری شده است.

برخی  اگرچه  این  بر  عالوه 
قابل  ژن  قبیل  از  خطرزا  فاکتورهای 
تغییر و اصالح نیستند اما دیگر تغییرات 

مغز کوچک در سبک زندگی به پرورش و تغذیه 
کمک می کند.

در این مطلب به برخی از فاکتورهای خطرزا در 
بروز زوال عقلی اشاره شده که به شرح زیر است:

خر و پف کردن: نتایج بررسی انجام گرفته در سال 
2017 نشان داد نوعی بیماری خواب به نام آپنه انسدادی با 

خطر ابتال به آلزایمر مرتبط است.
بر اثر این عارضه در هنگام خواب، نفس کشیدن برای 
لحظاتی دچار مشکل می شود. این اختالل های کوچک 
کاهش  را  حیاتی  ارگان های  اکسیژن  تامین  می تواند 
دهد و با فشار خون باال و بیماری قلبی مرتبط است. 
همچنین مطالعه جدید نشان می دهد این شرایط می تواند 
با عملکرد ضعیف تر شناختی و خطر فزآینده زوال عقلی 

مرتبط باشد.
نوشیدن نوشابه رژیمی: در حالیکه همه بی تردید 

می دانیم نوشابه برای سالمتی خطر دارد مطالعه اخیر 
شواهد محکمی ارائه کرد که نشان می دهد مصرف نوشابه 
رژیمی ممکن است حتی بیشتر از نوشابه های معمولی 

خطر زوال عقلی را افزایش دهد.
پایین بودن سطح تحصیالت و از دست دادن قدرت 
شنوایی: شیوه زندگی تاثیر چشمگیری بر زوال عقلی دارد. 
نتایج یک گزارش نشان داد از یک سوم موارد زوال عقلی 

می توان با اصالح سبک زندگی پیشگیری کرد.
همچنین برخی از فاکتورهای خطرزا از قبیل پایین 
بودن سطح تحصیالت، از دست دادن قدرت شنوایی در 
میانسالی و انزوای اجتماعی نیز مانند استعمال دخانیات، 

چاقی و فشار خون باال در این زمینه خطرزا هستند.
استحکام  به  کلسیم  اگرچه  کلسیم:  مکمل های 
استخوان ها کمک می کند طی چند سال گذشته مصرف 
بررسی ها  است.  بوده  برانگیز  بحث  مکمل ها  این 

نشان می دهد افرادی 
که دچار سکته مغزی 

مکمل های  از  و  بوده 
کرده اند هفت  کلسیم مصرف 
برابر بیش از افراد دیگر احتمال 
در دارد دچار زوال عقلی شوند. 

مکمل های  بین  رابطه  تنها  مطالعه  این 
 – رابطه علت  و  پیدا شده  عقلی  زوال  و  کلسیم 

معلولی مورد تایید قرار نگرفته است.
احساس گیجی: در برخی مواقع ممکن است در 
حالت ایستاده احساس گیجی و منگی داشته باشید. اگرچه 
برخی افراد بیشتر دچار این حالت می شوند و می تواند 
نشانه افت فشار خون باشد اما در واقع در این مواقع و 
هنگام ایستادن، مغز ذخیره قوی الزم را دریافت نمی کند.

بررسی انجام گرفته روی افراد بزرگسال نشان داد افت 
فشار خون خطر ابتال به زوال عقلی را تا 1۵ درصد افزایش 

می دهد.
 :)ADHD( اختالل کم توجهی – بیش فعالی
نتایج مطالعه اخیر حاکی از آن است که افراد بزرگسال 
مبتال به این اختالل بیشتر احتمال دارد در دوران بعدی 
زندگی شان به نارسایی شناختی و زوال عقلی مبتال شوند.

قلب ناسالم: ارتباط بین قلب و ذهن به خوبی مورد 
تایید قرار گرفته و بررسی ها نشان می دهد حفظ سالمت 

قلب به بهبود وضعیت مغز کمک می کند. در واقع این 
ارتباط به سالمت عروق بستگی دارد. آنچه که مانند دیابت 
به رگ های خونی آسیب می زند نه تنها خطر بیماری قلبی 
را افزایش می دهد بلکه می تواند احتمال ابتال به زوال عقلی 

را بیشتر کند.
کاهش خواب در حالت حرکت سریع چشم ها 
)RME(: مطالعه انجام شده در سال 2017 نشان داد 
افراد بزرگسالی که زمان کمتری را در حالت حرکت سریع 
چشم ها در خواب هستند بیشتر احتمال دارد در یک دوره 

زمانی 12 ساله به زوال عقلی مبتال شوند.
خواب REM بخشی از چرخه خواب است که با 
سطح باالیی از فعالیت مغز شناخته می شود و بیشتر رویا 

دیدن ها در آن زمان اتفاق می افتد.
وارد شدن ضربه به سر: شواهد فزاینده ای وجود 
دارد که نشان می دهد وارد شدن ضربات مکرر به سر 
می تواند به بیماری جدی مغزی منجر شود. اما آنچه کمتر 
شناخته شده این است که چگونه آسیب های وارد شده 
به سر با دیگر انواع زوال عقلی از قبیل آلزایمر مرتبط 

است.
  علی احمدی
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مطالعات محققان دانشگاه ایالتی رایت در آمریکا نشان می دهد 
نورون های حرکتی در طول بیماری عصبی تغییر اندازه می دهند و 
با درک این مکانیسم می توان از مرگ سلول های عصبی و پیشرفت 

بیماری جلوگیری کرد.
مطالعات قبلی در زمینه بیماری ALS در مدل های حیوانی، 
داد.  نشان  را  نورون های حرکتی  اندازه  تغییرات  در  ناسازگاری 
تحقیقات جدید نشان می دهد نورون های حرکتی در طول پیشرفت 
بیماری تغییر اندازه می دهند و به طور کلی نورون های مختلف، 
نشان  مطالعه همچنین  این  را تجربه می کنند.  تغییرات مختلفی 
می دهد نورون های حرکتی که بیشتر به بیماری مبتال هستند و پیش 
از نورون های دیگر می میرند، در اوایل بیماری و قبل از بروز عالیم 
اولیه، سایزشان بزرگ می شود. نورون های حرکتی مقاوم تر که دیرتر 
می میرند، افزایش سایز ندارند. این تغییر سایز فاکتور مهمی در عملکرد 

و سرنوشت نورون ها در طول بیماری است.
محققان معتقدند با درک بهتر مکانیسم تغییر اندازه نورون ها می توان 
استراتژی های جدیدی برای کاهش یا توقف مرگ سلول های عصبی 
اتخاذ کرد. این راهکار عالوه بر درمان ALS، برای درمان بیماری های 

عصبی دیگر از جمله پارکینسون و آلزایمر نیز مؤثر است.
بیماری ALS )اسکلروز آمیوتروفیک جانبی( که بیماری لوگرینگ 
نیز نامیده می شود، یک بیماری عصبی پیشرونده است که سبب زوال 
تدریجی سلول های عصبی می شود و توانایی حرکتی بیمار را سلب 
می کند. در ALS بیمار به مرور زمان توانایی مکالمه را از دست می دهد 

و به دلیل ضعف عضالت، تنفس نیز به شواری انجام می شود. 
ساالنه حدود شش هزار و ۴00 آمریکایی با این بیماری تشخیص 
 The Journal of این مطالعه در نشریه نتایج  داده می شوند. 

Physiology منتشر شده است.
 HealthDay

 ALS درمـان جـدیـد بیمـاری
بـا تغییـر انـدازه نـورون هـا

نگاهی به برخی عوامل خطر زوال عقل

پالتیپوس  شیر  امیدوارند  پزشکی  علوم  متخصصان 
)نوک اردکی( بتواند به مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی 
که یکی از بزرگترین مشکالت انسان امروزی است، 

کمک کند.
متخصصان و دانشمندان علوم پزشکی در استرالیا در 
سال 2010 میالدی نوعی پروتئین بسیار قوی در شیر این 
حیوان نیمه آبزی کشف کردند که قادر به مبارزه با مقاومت 
آنتی بیوتیکی است. اکنون علت و چگونگی این اتفاق 
توسط متخصصان کشف شده و به گفته آنها شیر این حیوان 
می تواند منجر به تولید نوعی جدید از آنتی بیوتیک ها شود.

بومی  و  عجیب  موجودات  این 
استرالیا دارای منقاری اردک مانند و 
پاهای زهرآلود بوده و یکی از تنها دو 

پستانداری است که تخم گذارند.
پالتیپوس از راسته تک سوراخیان، 
گروهی کوچک از پستانداران است که 
هم تخم گذاری و هم شیردهی دارند. 
عجیب  حیوان  این  شیردهی  شیوه 
اینگونه است که پس از تغلیظ شیر 
در ناحیه شکمی خود، آن را از طریق 
از این  منافذ پوستی ترشح کرده و 

طریق نوزادان خود را تغذیه می کند.
به گفته متخصصان، این سیستم 
باکتریال  آنتی  با خواص  تغذیه ای 
شیر این جاندار مرتبط است چرا 

که شیر پالتیپوس در معرض محیط خارجی قرار گرفته 
و باعث می شود نوزادان آنها در تماس با باکتری های 

مضر قرار بگیرند.
دکتر جولی شارپ از دانشگاه دیکن استرالیا اعتقاد دارد 
که این پروتئین آنتی باکتریال و منحصر به فرد موجود در 
شیر پالتیپوس برای دفاع در برابر همین باکتری هاست. به 
همین علت متخصصان ساختار و خصوصیات این پروتئین 
را بررسی کردند تا متوجه شوند هر قسمت آن دقیقا چه کاری 
انجام می دهد. ویژگی های این پروتئین هرگز در هیچ کدام 

از 100 هزار پروتئین تاکنون کشف شده، دیده نشده بود.

استرالیا  ملی  علوم  آژانس  از  نیومن  ژانت  دکتر 
)CSIRO( می گوید این مطالعات به منظور آگاهی از 

عملکرد سایر داروها ادامه خواهد یافت.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( در گزارشی که در 
سال 201۴ منتشر کرد اقداماتی را خواستار شد که بتواند 
مانع از وقوع »عصر پسا آنتی بیوتیکی« شود؛ دوره ای که 
عفونت های معمولی و آسیب های جزیی که چندین دهه  

قابل درمان بودند، دوباره باعث مرگ و میر می شوند.
مقاومت آنتی بیوتیکی هنگامی رخ می دهد که باکتری 
ها نوعی مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها پیدا کرده و آن را 

به نسل بعدی باکتری ها منتقل کنند.
بهداشت  سازمان  اعالم  طبق 
یک   ،)PHE( انگلیس  عمومی 
پنجم آنتی بیوتیک های تجویز شده 
غیرضروری اند چرا که بسیاری از 
بیماری ها خود به خود بهبود می یابند. 
ساالنه ۵000 نفر تنها در انگلیس به 
علت عفونت های مقاوم به داروها 

جان خود را ازدست می دهند.
خون اژدهای کومودو نیز یکی 
دیگر از منابع عجیب و غریبی است 
بیوتیک  آنتی  نوعی  عنوان  به  که 
قرار  بررسی  مورد  جدید  بالقوه 

گرفته است.
 BBC

شیر پالتیپوس، امیدی برای مقابله با »مقاومت آنتی بیوتیکی«
انـدازه دور کمـر 
پیـش بینی کننـده 

خطـر حملـه قلبـی

خبــر

طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، اندازه 
دور کمر بخصوص در زنان، می تواند 

ریسک حمله قلبی را پیش بینی کند.
محققان عنوان می کنند زنانی که دور 
کمرشان بیشتر از دور باسنشان است بیش 
از مردان دارای وضعیت مشابه در معرض 

ریسک حمله قلبی قرار دارند.
در این مطالعه، حدود نیم میلیون زن و 
مرد در رده سنی ۴0 تا 69 سال در بریتانیا 
که هیچ سابقه بیماری قلبی نداشتند مورد 

بررسی قرار گرفتند. 
زنان دارای نسبت باال کمر به باسن 
در مقایسه با مردان دارای همین نسبت، 
1۵درصد بیشتر در معرض حمله قلبی 

بودند.
نتایج بیانگر این مطلب است که اندازه 
گیری اندازه دور کمر و مقایسه آن با 
اندازه دور باسن می تواند روش بهتری 
برای پیش بینی ریسک بیماری قلبی در 
مقایسه با اندازه گیری شاخص کل توده 

بدنی باشد.
 HealthDay
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مقامات آمریکایی از طرحی خبر دادند که بر اساس آن از میزان نیکوتین 
موجود در سیگار کاسته می شود. قانونگذاران آمریکایی در نظر دارند با 
کاهش میزان نیکوتین موجود در سیگار از اعتیادآور بودن آن بکاهند. این 
اقدام می تواند در سال های آینده تعداد مصرف کنندگان سیگار را میلیون ها 
نفر کاهش دهد. سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد به دنبال ارائه یک 
استاندارد تولید هستیم تا میزان نیکوتین موجود در سیگار به حداقل یا 
سطح غیر اعتیادآور برسانیم. به رغم چندین دهه فعالیت برای مقابله با 
سیگار هر ساله نزدیک به ۵00 هزار نفر از مردم آمریکا به دلیل استعمال 
سیگار فوت می کنند که تقریبا ساالنه حدود 300 میلیارد دالر به طور 
مستقیم به دلیل هزینه مراقبت های سالمتی و افت بهره وری اقتصادی بار 
مالی دارد. همچنین کارشناسان پیش بینی کردند کاهش میزان نیکوتین 
به سطح غیر اعتیادآور می تواند در اولین سال اجرای طرح پنج میلیون 
نفر از تعداد سیگاری ها بکاهد. در پنج سال دیگر هشت میلیون نفر از 
تعداد مصرف کنندگان سیگار کاسته می شود و تا سال 2060 نرخ مصرف 

سیگار در آمریکا از 1۵ درصد فعلی به 1.۴ درصد می رسد.
 Japan Today

نیکوتیـن از سیگـار آمریکایی ها
 کـم می شـود
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۹ عامل کمتر شناخته شده زوال عقل


