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مردان نیز به افسردگی پس از زایمان همسر دچار میشوند

مردان نیز پس از تولد فرزندشان دچار افسردگی میشوند؛ ولی این مشکل در
بیشتر مواقع بهرسمیت شناخته نمیشود.
درحالیکه هم پدران و هم مادران بهطور برابر ممکن است دچار
افسردگی پس از زایمان ( )PPDشوند ،بیشتر افراد این مشکل را فقط
در زنان بهرسمیت میشناسند .بهتازگی مطالعهای روی  ۴۰۶فرشد
بالغ بریتانیایی نشان داده در زمین ه افسردگی پس از تولد فرزند،
عمدتا مردان در نظر گرفته نمیشوند .درحقیقت ،احتمال اینکه
شرکتکنندگان نشانههای افسردگی را در مادران جدید بهرسمیت
بشناسند ،دوبرابر بیشتر از تأیید این نشانهها در پدران بود .تاکنون
فقط تعداد انگشتشماری از مطالعات نحوه توجه عموم به  PPDرا
بررسی و بیشتر اینها روی موارد مادری تمرکز کردهاند .جامع ه مطالعه
جدید نسبتا کوچک است؛ اما نتایج آن نشان میدهد چگونه سوگیریهای
علمی و پزشکی حول  PPDپدری به عموم جامعه منتقل میشود .اگرچه
ممکن است این رقم تاحدودی متغیر باشد ،شیوع  PPDمادری بین  ۶تا  ۱۳درصد
است و برای موارد پدری این مقدار  ۸تا  ۱۱درصد برآورد شده است .با اینکه چنین تشابهی در این ارقام وجود دارد،
پدران عمدتا تشخیص داده نمیشوند و بهعلت مشکالت سالمت روان پس از تولد فرزندشان درمان نمیشوند.
نویسندگان ادعا میکنند ساختارهای جنسیتی تاحدودی عامل این امر هستند .در بسیاری از جوامع مدرن ،مردان
بهعنوان افراد استوار و صبور و متکی به خود ،ولی زنان بهعنوان افرادی شکننده و آسیبپذیر در نظر گرفته میشوند.
نتایج این مطالعه مثال خوبی است از اینکه چگونه ساختارهای جنسیتی میتواند روی درک ما از رنج تأثیر بگذارند .به
هر شرکتکننده مطالع ه اشارهشده ،مطلبی درباره  PPDمادری یا پدری نشان داده و از آنها خواسته میشد اگر به
نظرشان چیز اشتباهی در این مطلب وجود دارد ،ذکر کنند .نتایج نشان میداد صرفنظر از جنسیت پاسخدهندگان،
آنها در بیشتر موارد میگفتند که در زمین ه افسردگی پس از زایمان در مادران اشتباهی وجود ندارد؛ درحالیکه
این احتمال در زمین ه افسردگی پس از زایمان در مردان کمتر بود .نویسندگان در مقال ه خود نوشتند :بهطورخاص،
دریافتیم شرکتکنندگان آشفتگی مردان را دراینزمینه شدید در نظر نگرفتند و معتقد بودند مشکل مردان آسانتر
درمان خواهد شد و همدردی کمتری با مردان میکنند و نیز احتمال کمتری وجود داشت که پیشنهاد کنند مردان
بهدنبال کمک باشند .البته ،این موضوع نشاندهند ه این نیست که شرکتکنندگان بیرحم یا بیدقت هستند؛ بلکه
بهنظر میرسد آنها واقعا فکر میکنند مردان از چیز دیگری در رنج هستند .وقتی از آنها پرسیده شد علت چه
میتواند باشد ،بسیاری از آنها استرس یا خستگی را مطرح کردند .حتی در مطالبی که عالئم مشابهی برای مردان
و زنان ذکر کرده بود ،در  ۲۱درصد اوقات ،استرس در مردان بهعنوان مشکل ذکر میشد؛ درحالیکه این درصد
برای موارد زنان تنها  ۰.۵درصد بود .نویسندگان بیان میکنند این یافتهها نشان میدهند این احتمال کمتر است
که شرکتکنندگان دشواریهایی که مردان با آن روبهرو میشوند ،بهعنوان مشکل روانی ببینند و احتمال بیشتری
وجود دارد که بر عواملی تأکید کنند که در میان بیشتر والدین جدید مشترک است (مانند کمبود خواب) .نویسندگان
به این مطلب نیز اشاره میکنند که ممکن است دالیل متعددی برای این نتایج وجود داشته باشد که همه خارج از
محدود ه این مطالعه هستند.
برای مثال ،بسیاری از افراد بر این باورند که مردان در برابر  PPDایمن هستند؛ زیرا آنها باردار نمیشوند یا تغییرات
هورمونی ناشی از بارداری و دشواریهای زایمان و شیردهی را تجربه نمیکنند .وایرن اسوامی ،نویسند ه مقاله میگوید
خود او هم از این مشکل آگاه نبود تا زمانیکه پس از تولد پسرش ،دچار این مشکل تشخیص داده شد .او در مصاحبه
با رویترز گفت میخواست بداند چرا بسیاری از افراد دیگر نیز اینچنین فکر میکنند .درحالیکه جامع ه پزشکی
بهآرامی درحالتغییر نگرش خود درباره  PPDپدری است ،اسوامی فکر میکند فرصتی برای افزایش آگاهی عموم
مردم دراینزمینه وجود دارد؛ بهویژه پدران جدیدی که ممکن است کمکهای مورد نیازشان را دریافت نکنند .اسوامی
میگوید :موضوع آشکار این است که برای افزایش دانش در زمین ه افسردگی پس از زایمان همسر در مردان ،باید
کارهای بیشتری انجام شود تا دیگر مردم آن را صرفا ناشی از خستگی یا استرس ندانند .از آنجا که بسیاری از مردانی
که عالئم افسردگی را بهدنبال تولد فرزندشان تجربه میکنند ،ممکن است درباره کمکخواستن مطمئن نباشند و
این احتمال نیز وجود دارد که مراقبان بهداشتی نیز در ارزیابیهای منظم والدین جدید به این مطلب توجهی نکنند.
منبع :زومیت

«اپ»تکار
پتنت جدید هواوی و احتمال ساخت
گوشی تاشدنی با سه نمایشگر

اطالعات پتنت جدید هواوی از دستگاهی
تاشدنی با بهرهمندی از سه نمایشگر خبر
میدهد که از دو قسمت تا میشود.
اوایل اسفند و حین رویداد ،2019 MWC
میت ایکس ،گوشی تاشدنی هواوی ،با
نمایشگر تمامصفحه و مودم  5Gمعرفی شد.
باوجوداین ،تیم متخصص این شرکت کار خود
را متوقف نکرده و مشغول ساخت نسخ ه بعدی
دستگاههای تاشدنی خود هستند.
براساس اطالعات ،LetsGoDigitalتابستان
سال  ۲۰۱۸هواوی پتنتی در زمین ه فناوری جدید
گوشی هوشمند تاشدنی ثبت و چند هفته
پیش ،یعنی ۳۱مه (برابر با ۱۰خرداد) ،سازمان
مالکیت معنوی  WIPOاطالعات این پتنت را
منتشر کرده است .تصاویر منتشرشده از پتنت
نشان میدهد دستگاه از دو نقطه قابلیت
تاشدن دارد و وقتی بهطورکامل تا میشود،
گوشی هوشمند ضخیمی را بهتصویر میکشد
و در حالت گسترده ،دستگاه به تبلتی با اندازه
مناسب تبدیل خواهد شد .یکی از حالتهایی
که میتوان از گوشی هوشمند تاشدنی هواوی
میت ایکس استفاده کرد ،حالت ایستاده
است که برای مشاهد ه ویدئو کنفرانسها
بسیار مناسب است .در پتنت منتشرشده،
طراحیهای مختلفی از نمایشگر تاشدنی
بعدی هواوی بهتصویر کشیده شده که محل
قرارگیری دوربین سلفی را نشان میدهد .در
یکی از طرحها ،بهنظر میرسد دوربین سلفی
زیر نمایشگر قرار دارد.
احتماال یکی از مهمترین مسائل مربوط
به طراحی دستگاه تاشدنی بعدی هواوی،
محدودیتهایی است که در محافظت از
نمایشگر آن وجود خواهد داشت .اگر کاربر
بخواهد دستگاه را در جیب خود قرار دهد،
نمایشگر آن آسیبی نخواهد دید؟ سؤال بعدی
این است که باید ببینیم چنین دستگاهی با چه
قیمتی به بازار عرضه خواهد شد؟
منبع :زومیت

ماشین
بازی

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
محمدعلي وکيلي

دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي نرسيده
به بيمارستان مهر ،پالک  ،56طبقه سوم ،واحد 5
تلفن88994609 -88975710 :
فاکس88975709 :

سامانه پيامکي30006000404000 :
ebtekarnews@gmail.com
سازمان آگهي ها44259139 :

سازمان شهرستانها44276176 :
توزيع :شرکت نشرگسترامروز

چاپ :همشهری(3روزتاب) 44545076 -

چهارشنبه  29 /خرداد  / 1398شماره 4294
 15شوال  19 -1440ژوئن 2019
اذان صبح 4:02 .....................................
طلوع آفتاب 5:48 ................................
اذان ظهر 13:06 ....................................
غروب آفتاب 20:26 ..............................
اذان مغرب20:44 ..................................
ولگرد :االن تلوزیون میگفت
بزرگترین دشمن انسان خودشه.
ساعت  8با خودم سر کوچه قرار
گذاشتم که یه دعوای حسابی با خودم
بکنم.

رد پای خرس

مهمترین خودروی تاریخ از نظر جیمز می!

جیمز می صحبت کردن درباره خودروها را دوست دارد .او در
ویدئوهایی که قبال ً منتشر کرده درباره دزدیدن یک جگوار ،دنبال
کردن خودرویی اشتباهی در زمان فیلمبرداری قسمتی از تاپگیر و
حتی بررسی کوتاه یک هوندا سیویک تایپ  Rصحبت کرده است.

تازههای
علمی

طرح :محمد طحانی

واضح است که جیمز می اوقات فراغت زیادی ندارد اما زمانی که
چنین وقتی را پیدا کند دوست دارد روی نیمکت پارک نشسته و
بازهم درباره خودروها صحبت کند!
در جدیدترین ویدئویی که کانال  Drivetribeمنتشر کرده ،می

درباره چیزهای زیادی صحبت کرده است .بخشی از این ویدئو که
توجه ما را به خود جلب کرده جایی است که از می درباره خودرویی
که ماشینبازها حتما ً باید پیش از مرگ برانند سؤال پرسیده
میشود .نظر او یک آلفارومئو یا یک مینی اصیل و کالسیک
نیست .انتخاب او فولکسواگن بیتل است و دلیل آن را به شما
میگوییم .می گفته است :از نظر من اگر شما به تاریخ خودرویی
عالقهمند باشید و البته آن را با مفاهیمی همچون انسان و پیشرفت
جامعه در نظر بگیرید باید بیتل را برانید .بدون هرگونه سؤالی باید
گفت بیتل جالبترین خودروی تاریخ است .اصال ً به این فکر هم
نکنید که بیتل پرفروشترین خودرو بوده است .خب البته برخی
با بخش پایانی سخنان می موافق نیستند .پرفروشترین خودروی
تاریخ تویوتا کروال بوده است که فروش آن بیش از  45میلیون
دستگاه بوده و این در حالی است که میزان فروش فولکسواگن
بیتل از سال  1938تا  2003برابر با  21529464دستگاه بوده است؛
اما از سویی فروش کروال مربوط به نسلهای مختلف و متمادی آن
است در حالی که بیتل کالسیک در واقع یک خودرو با تغییراتی
جزئی بوده است.
مجری اسبق تاپگیر اینگونه سخنان خود را ادامه داده است:
بیتل مهمترین خودروی تاریخ است .اگر شما به بحث خودروها
عالقهمند باشید باید آن را برانید .شاید هم از این خودرو متنفر
باشید اما باید آن را برانید .بیتل هرچه قدیمیتر باشد بهتر
است .می همچنین در بخشی از ویدئوی منتشر شده درباره
یراند و همچنین
هیجانانگیزترین خودروهایی که او بهزودی م 
درباره دیگر موضوعات جالب صحبت کرده است .شاید بخشی
از گفتههای او را لو داده باشیم اما بدانید که می تسال را دوست
دارد!
منبع :پدال

درمان آسم با کمک نخستین نقشه ریه انسان

پژوهشگران انگلیسی برای نخستینبار توانستند یک نقشه جامع
از ریه انسان را در مقیاس بزرگ ارائه دهند.
پژوهشگران برای نخستینبار ،از ریه و راههای هوایی آن ،هم در
انسانهای سالم و هم در انسانهای مبتال به آسم نقشهبرداری
کردند .آنها توانستند با کمک این نقشه ،هویت هر سلول را
نشان دهند و نخستین نقشه سلولی ریه انسان را تهیه کنند .آنها
همچنین توانستند سلول جدیدی را کشف کنند که ماده مخاطی را
در بیماران مبتال به آسم تولید میکند .این نقشه ،تفاوتهای میان
راههای هوایی ریه را هم در انسانهای سالم و هم در انسانهای
مبتال به آسم نشان میدهد و نحوه ارتباط سلولها را با یکدیگر
مشخص میکند .شاید درک سلولها و سیگنالهای آنها بتواند
به یافتن داروهای جدیدی برای درمان آسم کمک کند .آسم ،یک
مشکل ریوی است که به دشواری در تنفس ،سرفه ،خسخس
سینه و کوتاه شدن تنفس منجر شود .این بیماری ،در اثر تورم
لولههایی ایجاد میشود که هوا را به داخل و خارج از ریه میبرند
و دریافت اکسیژن کافی را دشوار میسازد .در سال  ،۲۰۱۵بیش

از  ۳۵۰میلیون نفر در سراسر جهان به آسم مبتال شدند و در
حال حاضر نیز افراد بسیاری به این بیماری مبتال هستند .اگرچه
آسم معموال ً با کمک دارو ،قابل کنترل است اما میتواند به بروز
مشکالت دائمی منجر شود .درک بهتر سلولهای سالم ریه و
تفاوت آن با ریه مبتال به آسم ،به روشهای موثرتری نیاز دارد.
پژوهشگران «مؤسسه ولکام سنگر»(Wellcome Sanger
 )Instituteانگلستان برای بررسی سلولهای ریه سالم و راههای
هوایی آن ،نمونههای به دست آمده از  ۱۷داوطلب را مورد بررسی
قرار دادند .آنها بیش از  ۳۶هزار سلول را در سه ناحیه متفاوت
ریه تحلیل کردند و توانستند ژنهای فعال در هر سلول را ببینند
و نوع خاص هر سلول را شناسایی کنند .پژوهشگران در مرحله
بعد کار خود ،سلولهای متفاوت و فعالیت آنها را در نمونههای به
دست آمده از ریه شش بیمار مبتال به آسم شناسایی کردند .آنها
در این بررسی دریافتند که تفاوتهای مشخصی میان سلولهای
ریه سالم و ریه مبتال به آسم وجود دارد .یکی از نشانههای آسم،
تولید بیش از حد ماده مخاطی است اما سلولهایی که در این کار

نقش دارند ،ناشناخته بودند .پژوهشگران در این بررسی توانستند
سلول جدیدی را کشف کنند که پیش از این شناسایی نشده بود.
منبع :ایسنا به نقل از مدیکالاکسپرس

تنسی تاکسیدو :زن تو زبان کوردها
به زیباترین نحو ممکن معنا شده،
نه خانمه ،نه زنیکه ،نه ضعیفه و نه
حتی زن  !...ما بهش میگیم آفرت! به
معنای آفریننده ،آفریدگار
فاطمه محبی :چی شد که به
شفاخانه گفتیم بیمارستان؟ کلمه به
اون زیبایی رو با یه کلمه با بارمنفی
عوض کردیم که اسمشم روحیهی
مریض رو خراب میکنه چه برسه
به محیطش؛ اون شفاخانهای که
بوعلیسینا طراحی کرده بود کجا ،این
بیمارستانهاکجا!
هیرو :سندروم داون داره .از
صبح اومده نشسته کنارم گوشی رو
گردنش انداخته هر مریضی میاد
میره صدای قلبش رو گوش میده .یه
خانم باردار اومده گوشی رو گذاشته
رو شکمش بهش میگه صدای دریا
میده بچهات ماهیه …
آیدین سیارسریع :آقا چرا ما به
خرس هم رحم نمیکنیم؟ مگه
طبیعیش این نیست که اون به ما
رحم نکنه؟

بهمن دان :چقدر شیرین بودند
قندهای کودکی .این روزها قندهای
حبهای فقط چای را شیرین میکنند

منوچهر هادی :روز جهانی پدر به
همه پدران مادرانی که در نبود پدران
برای فرزندانشان با حفظ سمت پدری
کردند ،مبارک

