
زندگی یک مرد چینی که ظاهرا با ۹ انگشت 
در یک پایش متولد شده بود، با یک جراحی 
برای برداشتن انگشتان اضافی به حالت عادی 
بازگشت.این مرد ۲۱ ساله از شهر لوفنگ در 
جنوب چین که »آجون« نام دارد، سال ها بود 
از ناهنجاری پایش احساس شرمندگی می کرد 
و در روابطش با دیگران دچار اشکال بود. 
آجون درنهایت تصمیم گرفت این مشکل 

را حل کند.
این عارضه که در آن فرد در یک دست یا 
یک پا بیش از 5انگشت دارد، »پلی داکتیلی« 
می نامند. در جریان رشد رویان در رحم مادر، 
ابتدا دست  ها و پاهایش شبیه پارو است و حدود 

هفته ششم یا هفتم بارداری که شکاف های 
روی این پاروها ایجاد می شود، انگشتان شکل 
می گیرند. پلی داکتیلی بی نظمی در روند نمو 

دست ها و پاهاست. اگر یک انگشت منفرد 
به طور نادرست به دو بخش تقسیم شود، 
یک انگشت اضافی تشکیل می شود.اندازه 
از  است  ممکن  اضافی  انگشت های  این 
یک برآمدگی کوچک تا یک انگشت کامل 
این  باشد.  متفاوت  کامل  کارکرد  دارای  و 
انگشت اضافی ممکن است فقط با پوست 
دارای  یا  بدن چسبیده  بقیه  به  اعصاب  یا 
بخش های طبیعی باشد و به یک مفصل یا 
استخوان اضافی در دست یا پا وصل باشد.
عارضه  مجموع  در  ناهنجاری  این  گرچه 
نادری است، میان ناهنجاری های دست ها 
و پاها ازجمله شایع ترین هاست.پزشکان در 

یک جراحی ۹ ساعته 4انگشت اضافی پای 
او را برداشتند و یک انگشت شست بزرگ 
جدید برای او ساختند. پزشکان می گویند 
اینکه چنین ناهنجاری ای تا این سن باال درمان 
نشده باشد، بسیار نادر است.از آنجایی که 
طبیعی ترین انگشت پای او به سمت بیرون قرار 
داشت، جراحان تصمیم گرفتند این انگشت را 
به سمت داخل در مطلوب ترین وضعیت قرار 
دهند و جایگزین انگشت پنجم کنند و یک 
انگشت شست بزرگ جدید برای او بسازند.
آجون اکنون دوران نقاهت پس از جراحی را 
می گذراند و در چند هفته آینده از بیمارستان 

مرخص خواهد شد.

پژوهشگران می گویند تصویربرداری از مغز 
کودکان کم سن نشان می دهد که آنها؛ چه پسر و 
چه دختر از سازوکارها و شبکه های مشابهی در 
مغزشان برای حل مسائل ریاضی استفاده می کنند.

به گزارش سی ان ان، بررسی های پیشین متعددی 
این باور نادرست را که پسرها به طور ذاتی 
نسبت به دخترها توان ریاضی بیشتری دارند، 
رد کرده اند اما این بررسی ها عمدتا بر اساس 
نمره های امتحانی بوده اند. این بررسی جدید 
که در مجله Science of Learning منتشر شده، 
نشان می دهد، بر اساس اسکن های مغزی است.

جسیکا کانتلون، استاد علوم اعصاب رشدی در 
دانشگاه کارنگی ملون و سرپرست این بررسی 
می گوید: »ما رفتار دختران و پسران کم سن را 
در آزمون های ریاضی بررسی و مشاهده کردیم 
کارکردشان از لحاظ آماری مشابه و غیرقابل تمایز 
است. کودکان؛ چه پسر و چه دختر با سرعت 
مشابهی در دوران ابتدایی کودکی توانایی های 

مشابه ریاضی کسب کردند.« 
پرسش هایی که مطرح بود این بود که در این 
دوران در مغز آنها چه می گذرد؟ آیا سازوکار 
عصبی مشابهی در دخترها و پسرها وجود دارد 

که این رفتار مشابه را ایجاد می کند؟کانتلون و 
همکارانش برای پاسخ به این پرسش ۱۰4 
کودک در سنین ۳ تا ۱۰ سال را به آزمون های 
شناختی واداشتند و ویدئوهای آنها را هنگامی که 
درون یک دستگاه اسکن کننده ام آرآی در حال 
خواندن درس های ریاضی بودند، تماشا کردند. 
این بررسی برای نخستین بار از تصویربرداری 
مغزی برای ارزیابی تفاوت های زیست شناختی 
میان دختران و پسران در استعداد ریاضی استفاده 
کرده است.این پژوهشگران با استفاده از ام آرآی 
نقاطی از مغز که به طور قوی به درس های 

ریاضی پاسخ می دهند را با نقاطی از مغز که به 
درس های غیرریاضی مثال خواندن الفبا واکنش 
نشان می دهند، مقایسه کردند. آنها با این کار 
شبکه های عصبی دخیل در حل مسائل ریاضی را 
با نگاه کردن به نقاطی که قوی تر فعالیت می کنند، 
معین خواهند کرد.به گفته کانتلون، نتایج نشان 
داد شبکه های عصبی کامال یکسانی در مغز 
دخترها و پسرهای کم سن در فعالیت ریاضی 
دخیل هستند.البته باوجوداین نتایج نمی توان این 
واقعیت را نادیده گرفت که شمار دختران در 
رشته های دانشگاهی علوم، تکنولوژی، مهندسی 

و ریاضیات)STEM(  کمتر از پسران است.
کارشناسان معتقدند این تفاوت میان دختران 
و پسران را نمی توان با عامل واحدی ازجمله 
گفته  داد.به  توضیح  زیست شناختی  تفاوت 
کانتلون، جامعه و فرهنگ احتماال نقش مهمی 
در این زمینه دارند و باعث دور کردن دختران 
از ریاضیات و رشته های STEM می شوند. 
بررسی های پیشین هم نشان داده اند  خانواده ها 
زمان بیشتری را با پسرانشان برای بازی های 
نیازمند شناخت فضایی می گذرانند و معلمان 
هم در کالس های ریاضی زمان بیشتری را 
صرف پسران می کنند. همچنین کودکان اغلب از 
انتظارات والدینشان درباره توانایی های ریاضی 
که بیشتر متوجه پسران است، سرمشق می گیرند.

کانتلون می گوید: »روند معمول اجتماعی شدن 
می تواند تفاوت های کوچک میان پسران و 
دختران در ریاضیات را آنقدر تشدید کند که 
به وضع کنونی از لحاظ تفاوت رفتار ما با پسران 
و دختران در رشته های علمی و ریاضی بینجامد. 
الزم است ما نسبت به منشاء این تفاوت ها آگاه 
باشیم تا خودمان باعث نابرابری جنسیتی در 

این حوزه  نشویم.«

نتایج یک پژوهش جدید برای نخستین بار نانوذرات 
موجود در هوای آلوده را با سرطان مغز ارتباط داده است.

 )UPF( »به گزارش گاردین، این »ذرات فوق العاده ریز
ناشی از احتراق سوخت، به خصوص در ماشین های 
دیزلی یا گازوئیلی هستند و قرار گرفتن در برابر میزان  
باالتر آنها به طور مشخصی احتمال دچار شدن به این 
سرطان مرگبار را افزایش می دهد. نتایج پژوهش های 
پیشین نشان داده این نانوذرات آالینده می توانند وارد 
مغز شوند و مواد شیمیایی سرطان زا را با خود درون 
آن ببرند. سرطان های مغز نادر هستند و دانشمندان 
محاسبه کرده اند افزایش در میزان قرارگیری در معرض 
آلودگی هوا در حد نقل مکان از یک شهر آرام و خلوت 
به یک شهر شلوغ می تواند باعث افزایش یک مورد 

سرطان مغز در هر ۱۰۰هزار نفر مردم شود.
اسکات ویچنتال از دانشگاه مک گیل در کانادا و 

سرپرست این بررسی می گوید: »تاثیر عوامل خطرساز 
محیطی مانند آلودگی هوا در سرطان مغز برای هر 
فرد چندان باال نیست اما اهمیت آنها این است که 

همه افراد جمعیت در معرض شان قرار می گیرند.«
بنابراین هنگامی که این افزایش اندک خطر را در تعداد 
بسیار زیاد افراد ضرب کنید، ناگهان شمار زیادی از 
موارد این بیماری را خواهید داشت. در شهر بزرگ 

با جمعیت بسیار زیاد، این افزایش تعداد سرطان مغز 
ممکن است قابل توجه باشد، به خصوص که این تومورها 
اغلب کشنده هستند. گرچه چنین بررسی های بزرگی 
شواهدی قوی از ارتباط میان آلودگی هوا و سرطان مغز 
را به دست می دهند، رابطه سببی میان این دو را ثابت 
نمی کنند. ویچنتال می گوید: »رابطه مشاهده شده میان 
سرطان مغز و قرارگیری در معرض نانوذرات آلودگی هوا 
به طور غیرقابل انتظاری مداومت داشت اما ازآنجایی که 
این نخستین بررسی در این  باره است، الزم است سایر 
پژوهشگران هم نتایج آن را تکرار کنند.« آلودگی هوا 
آثار زیانبار دیگری هم بر مغز دارد، ازجمله کاهش 
قابل توجه در هوش، زوال عقل و مشکالت بهداشت 
روانی؛ هم در بزرگساالن و هم در کودکان. سازمان 
جهانی بهداشت آلودگی هوا را »وضعیت اضطراری 

خاموش بهداشت عمومی« می نامد.

هنگامی که کریستین شنه، نخستین بیمارانش را 
در سال ۱۹5۱ میالدی ویزیت می کرد، پنی سیلین 

هنوز تازه به بازار آمده بود.
به گزارش رویترز، این پزشک اکنون ۹۸ ساله 
است، هنوز کار می کند و ۲ روز در هفته صبح ها 
مطبش را در حومه پاریس باز می کند و بیمارانی 
را می بیند که بعضی از آنها را ده ها سال درمان 
کرده است. شنه که خودش در سالمت کامل 
عینک  بیماران  ویزیت  هنگام  است - حتی 
نمی زند-  می گوید: »بازنشستگی آرام برایم 
باالی  به  »اگر  می افزاید:  او  ندارد.«  جذابیتی 
۶۰ سال برسید، شما را در رده سالمندان قرار 
می دهند. در این دوران یک روز خودتان را به 
بازی با کارت مشغول می کنید، یک روز بینگو، 
یک روز دیگر سودوکو... با این وضعیت شما 

به یک ابله تمام عیار تبدیل می شوید. من ترجیح 
می دهم دکتر باشم.«

 شنه که اهل انگرز در غرب فرانسه است، 
پیش از آنکه پزشک شود، جوشکار بود. او 
رشته رادیولوژی را ادامه داد و بعدها به طبابت 
عمومی بازگشت. مطب او وسایل پیشرفته ای 

ندارد. یک ماشین فکس روی میزش هست اما 
رایانه ای به چشم نمی خورد. او با خواندن آخرین 
مجله پزشکی آنالین که مشترک است، خود را 
از آخرین تحوالت پزشکی آگاه نگه می دارد. 
تحول جدیدی که او در طول تقریبا 7۰ سال 
طبابتش با آن روبرو شده، این است که بیماران 
به اشتباه با خواندن مطالب بیماری خودشان را 
تشخیص می دهند و بعد هنگام وارد شدن به 
مطب تقاضای دارو می کنند. سن بازنشستگی 
پزشکان در فرانسه ۶7 سال است. پسر شنه که 
او هم پزشک بوده، قبال بازنشسته شده اما شنه 
می گوید نمی خواهد کارش را متوقف کند. او 
ادامه می دهد: »اگر همه روز بنشینید و تلویزیون 
تماشا کنید، می توانید کانال ها را به سرعت عوض 

کنید اما مغزتان زیاد دوام نمی آورد.«

نقشه سالمت

۲۳ مرکز تهیه و 
توزیع مواد غذایی 

و اماکن عمومی 
در گیالن تعطیل 

شدند/ ایرنا

تازهها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

نخستین کارآزمایی بالینی در آمریکا برای استفاده 
از ایمپلنت های مغزی جهت کاهش میل به مواد 
بیماران دچار اعتیاد شدید به شبه افیونی ها به 
وسیله دکتر علی رضایی، استاد برجسته علوم 
اعصاب در حال انجام است.به گزارش بی بی سی، 
دکتر علی رضایی، جراح مغز و استاد برجسته 
علوم اعصاب از دانشگاه ویرجینیای غربی در 
آمریکا که سرپرستی این پژوهش را برعهده 
دارد، این ایمپلنت ها یا وسیله های کاشتنی را 
نوعی »ضربان ساز برای مغز« توصیف می کند.
جرود بوکهالتر ۳۳ ساله، بیش از یک دهه دچار 
اعتیاد به مواد شبه افیونی بود. او بارها تالش کرده 
بود که ترک کند و دوباره اعتیادش عود کرده و 
عوارض خطرناکی مانند اوردوز )مصرف بیش 
از حد مواد مخدر( را تجربه کرده بود. اکنون 
دکتر رضایی و همکارانش برای ترک اعتیاد در 
مغز او ایمپلنت کاشته اند. قرار است دو بیمار 
دیگر هم وارد این آزمایش شوند.عمل جراحی 
برای کاشتن این ایمپلنت ها با گرفتن رشته ای از 
اسکن های مغزی شروع می شود. سپس جراحان 
با ایجاد حفره ای کوچک در جمجمه، الکترود 
ظریف یک میلی متری را در ناحیه خاصی از 

مغز می کارند که مسوول تنظیم رفتارهایی مانند 
اعتیاد و مهار خود است.یک باتری مربوط به 
این الکترود زیر استخوان ترقوه فرد کار گذاشته 
می شود و بعد فعالیت مغزی  از راه دور به وسیله 
پزشکان، روان شناسان و کارشناسان اعتیاد زیر 
نظر قرار می گیرد تا معلوم شود آیا میل مفرط فرد 
به مواد شبه افیونی کاهش می یابد یا نه.این شیوه 
که »تحریک عمقی مغز« نامیده می شود برای 
درمان طیفی از بیماری ها از جمله پارکینسون، 

صرع و اختالل وسواسی- اجباری تصویب 
شده است. حدود ۱۸۰ هزار نفر در سراسر 
دنیا چنین ایمپلنت هایی را در مغز خود دارند.

تحریک عمقی مغز برای ترک اعتیاد
استفاده از شیوه تحریک عمقی مغزی برای 
ترک اعتیاد به مواد روانگردان نخستین بار 
است که تصویب می شود و کارآزمایی بالینی 
پیچیده ای در این باره با شرکت گروه های 

بسیار از جمله متخصصان اخالق پزشکی، 
روان شناسان و ناظران قانونی انجام  شده است.
بیمارانی که وارد این کارآزمایی بالینی می شوند 
برای ۲سال آینده به دقت زیر نظر قرار خواهند 
گرفت.دکتر رضایی می گوید: »اعتیاد پدیده 
پیچیده ای است. مجموعه ای از عوامل پویای 
اجتماعی و عناصر ژنتیکی در ایجاد آن نقش 
ایفا می کنند. برخی افراد به درمان های الزم 
دسترسی ندارند بنابراین مغزشان به تدریج 
دچار تغییر می شود و میل بیشتری به ماده 
اعتیادآور پیدا می کنند.«این شیوه جدید درمانی 
برای معتادانی به کار می رود که درمان های 
دیگر؛ چه درمان  های دارویی و چه درمان های 
رفتاری و مداخالت اجتماعی، نتوانسته باعث 
رهایی آنها از اعتیاد شود.به گفته دکتر رضایی، 
از حد مواد  یا مصرف بیش  اوردوز  موارد 
شبه افیونی به علت اصلی مرگ افراد زیر 5۰ 
سال در آمریکا تبدیل شده است. او می  افزاید:  
»در نیمی از معتادانی که ترک می کنند، اعتیاد 
دوباره عود می کند. ما نیاز به راه حل هایی برای 
این مشکل مرگبار داریم که تاثیرات مخربی بر 

خانواده و عزیزان فرد هم می گذارد.«

مردچینیبایکپای۹انگشتیبرایبرداشتنانگشتهایاضافیجراحیشد

تواناییذهنریاضیدخترهاوپسرهایکساناست

پزشکیفرانسویدر۹۸سالگیهنوزطبابتمیکندنانوذراتآالیندههوابراینخستینبارباسرطانمغزمرتبطشدند

استفادهازایمپلنتهایمغزیبرایترکاعتیاد

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱4۱45-557

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، لیلی خرسند، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲57۲574۹

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲4۳۸4۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

در پی مرگ نوزاد 
۲۹ هفته ای در یاسوج، 

۳ مسوول بیمارستان 
امام سجاد )ع( برکنار 

شدند/ ایرنا

کشفگونهجدیدیاز
ویروسایدز

پژوهشگران برای نخستین بار پس 
از تقریبا ۲۰سال گونه جدیدی 
عامل  اچ آی وی  ویروس  از 
بیماری ایدز را کشف کرده اند.

به گزارش همشهری آنالین، به 
نقل از یو اس تودی، گروهی از 
پژوهشگران در آزمایشگاه های 
میسوری  دانشگاه  در  ابوت 
را  بررسی  یک  نتایج  آمریکا 
نقص  »نشانگان های  مجله  در 
ایمنی اکتسابی« منتشر کرده اند 
که کشف نخستین گونه جدید 
 ۲۰۰۰ سال  از  اچ آی وی  از 
میالدی تاکنون را ثابت می کند.

این گونه جدید اچ آی وی را در 
زیر نوع L در گروه M ویروس 
اچ آی وی- ۱ رده بندی کرده  اند.

دو نوع عمده اچ آی وی وجود 
دارد؛ اچ آی وی-۱ و اچ آی وی -۲.
اچ آی وی- ۱ دارای انواع متعددی 
است؛ گروه M اچ آی وی- ۱ که 
منشاء آن جمهوری دموکراتیک 
به  که  گونه ای  است،  کنگو 
اچ آی وی  جهانی  همه گیری 
انجامید.نمونه های جداشده زیر 
نوع L گروه M برای نخستین 
بار در سال ۱۹۸۳ میالدی در 
جمهوری دموکراتیک کنگو و 
بار دیگر در سال ۱۹۹۰ میالدی 
شناسایی شدند. نمونه سوم که 
سال ۲۰۰۱ میالدی یافت شد، 
اما  است  فعلی  بررسی  اساس 
پژوهشگران تا امسال نتوانسته 
این  ژنتیکی ژنوم  توالی  بودند 
ویروس را شناسایی کرده و آن 
را به عنوان زیرنوعی از اچ  آی وی 
این  گفته  کنند.به  رده بندی 
پژوهشگران، یافتن انواع جدید 
ویروس اچ آی وی بسیار سخت 
است. آنها معتقدند این کشف 
علمی می تواند به جلوگیری از 
جدید  جهانی  همه گیری های 
ویروس ایدز کمک کند. شیوع 
ویروس   L نوع  زیر  احتمالی 
اچ آی وی چندان زیاد نیست و 
پیدا  احتماال گسترش چندانی 
نخواهد کرد اما شناسایی اشکال 
جدید ویروس ایدز که درنتیجه 
جهش های ژنتیکی در طول زمان 
مفید است،  به وجود می آیند، 
به خصوص درمان های موجود 
ضداین گونه  بر  باید  ضدایدز 
جدید هم موثر باشند. کارشناسان 
معتقدند کشف این گونه جدید 
ویروس ایدز به ما یادآوری می  کند 
باید به طور مداوم این ویروس در 
حال تغییر را تحت نظر داشته 
باشیم و از آخرین پیشرفت های 
فناورانه برای پایش تکامل آن 

استفاده کنیم.

دوربين سالمت

برداشت زعفران تربت حیدریه  
      سیدمحمد آل رسول/ ایسنا

مسابقات قایقرانی کانو تک نفره در بندرعباس   
    رهبر امامدادی/مهر

حضور ورزشکاران و قهرمانان بین المللی شهر میانه درمناطق زلزله زده  
    ساالر پویان/ مهر

جنگل پاییزی »سنگده« در قلب جنگل های هیرکانی در مازندران  
  پوریا پاکیزه/ ایسنا

جشنواره فرهنگ و غذا در وزارت خارجه پاکستان در اسالم آباد    
   زیشان علی/ ایرنا


