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 صفحه یک

 نوشابه هاي مرگ
در تبليغ نوشابه هاي انرژي زا كـه ايـنـروزهـا بـيـن                   

نوجوانان و جوانان بسيار رواج پيدا كرده، عبارت هاي         
 فريبنده اي به كار مي رود كه تمام حقيقت نيست.

اين نوشيدني ها براي رفع خستگي و افزايش تمركز و          
ايجاد نشاط و گاهي براي سوزاندن كالري هاي اضافي تبليغ مي شود اما چگونه اينكار را انجام                 

 ميدهد؟

ابتدا بايد بدانيم مواد به كار رفته در اين نوشابه ها چيست تا بتوانيم از اثرات آن بر بـدن خـود                       
 مطلع شويم.

 كافئين :

اين ماده در چاي، قهوه و انواع نوشابه هاي معمولي وجود دارد. كافئين عالوه بر اينكه محرك                  
هست يك چربي سوز هم به حساب مي آيد . اين ماده باعث گشاد شدن رگها و افزايش سـطـح                      

 هوشياري بدن مي شود .

 

 الهام ارشدي   * سردبير اين شماره:

منـاسـبـت هـاي         -2: نوشابه هاي مرگ سالمت و تغذيه -1** در اين شماره مي خوانيد:  

سـالمـت و       -4: بازسازي ساختار قامـتـي            ورزش و سالمتي      -3  پزشكي : دوبار زندگي كنيد     
 : روز اهدا عضوپشت جلد  -5: جدول   سرگرمي

 : سايت انجمن اهدا عضو، خبرگزاري شبستانمنابع *** 



 صفحه دو

 

قـلـبـي و      اما مقدار بيش از حد اين ماده در بدن ايجاد انواع مسموميت مي كند و خطـرات                   
 عروقي دارد و يكي از مشكالت نوشابه هاي انرژي زا همين ميزان باالي كافئين است.

 تائورين:

يك اسيد آمينه است كه بدن به اندازه مورد نياز خود آن را مي سازد و باعث نشاط در انسان      
مي شود. ميزان اين ماده در نوشابه هاي انرژي زا، زياد و بيشتر از نياز بدن است و هـمـيـن                         

 باعث بروز مشكالت كبدي در افراد مي شود.

 عصاره گوارانا :

اين ماده گياهي چيني است كه حاوي مقدار قابل توجهي كافئين است كه ميزان دقـيـق آن                   
 در نوشابه ها درج نمي شود.

 : Bويتامين 

در اثر كمبود اين دسته از ويتامين ها فرد ممكن است دچار خستگي و بيحالي شود. اما بـدن                    
ميزان الزم اين ويتامين را مي تواند از طريق مصرف روزانه سبزيجات ميوه ها و گـوشـتـهـا                    

 8000تأمين كند . جالب است كه بدانيد مقدار اين ويتامين در يك نوشابه انرژي زا تقريبا                   
درصد بيشتر از نياز بدن است! و اين براي بدن بسيار خطرناك است و عـوارض زيـادي از                       

 جمله آسيب كبدي را بدنبال دارد.

پژوهش ها نشان ميدهد اين نوشابه ها بدليل تركيبات خود نه تنها نشاط آور نيستـنـد بـلـكـه          
 اعتياد آور و آسيب زننده به سيستم قلب و عروق و كبد انسان نيز مي باشند.

 هر تبليغي واقعيت ندارد!



 صفحه سه

 دو بار زندگي كنيد !
 

مرگ روي ديگر سكه زندگي است، و همه ما آن را روزي چه براي خـودمـان و چـه بـراي                          

 ديگري تجربه خواهيم كرد، اما اين ميتواند پايان حيات ما نباشد.

كه اولين پيوند ساده عروق در دنيا انجام شد تا امروز هزاران جراحي موفـق در                   1902از سال   

عرصه پيوند اعضا ثبت شده است، بنظر شما اولين تاريخ پيوند در كشور ما چه سالي انجام شده                  

 است؟

 1314شايد براي شما جالب باشد كه اولين پيوند بافت (پيوند قرنيه ) در ايران مربوط به سال                     

( هشتادوهفت سال پيش ) است و توسط دكتر شمس انجام شد. پس از آن ركورد اولين ها در                       

 ايران به قرار زير رخ داد:

 1347اولين پيوند كليه در سال -

 1371اولين پيوند روده باريك در سال -

 1372اولين پيوند قلب و كبد در سال -

 1379اولين پيوند ريه در سال -

 1385اولين پيوند پانكراس در سال -

ترتيب اين جراحي ها دشواري هاي دانش پزشكي را در پيوند اعضا نشان ميدهد، مسيري كه با                 

 تالش و شجاعت پزشكان خدوم جامعه ما همچنان در حال رشد و بالندگي است.

 اهدا عضو هم در زمان حيات و هم پس از آن امكان پذير است. 



 صفحه چھار

امرزوه حتي پس از مرگ طبيعي هم ميشود بخشي از اعضا بدن را اهدا كرد، گرچه ما بيـشـتـر     
 موضوع اهدا عضو را با اصطالح مرگ مغزي همراه مي دانيم.

 اما مرگ مغزي چيست و آيا تا كنون كسي در دنيا پس از مرگ مغزي زنده شده است؟

حيات مغز تنها وابسته به دريافت اكسيژن از خون است، در اثر حوادث مخـتـلـف اگـر ايـن                       
اكسيژن رساني متوقف شود مغز ميميرد. و امكان زندگي دوباره براي بيماري كه به تشخـيـص                  
 دقيق پزشكي دچار مرگ مغزي شده امكان ندارد. پس چرا قلب اين بيماران همچنان مي تپد؟

قلب تا زماني كه اكسيژن دريافت كند به تپيدن ادامه مي دهد، در انسان اين وظيفه بعهده مغـز                  
است. اما وقتي مغز ميميرد بيماران تا زماني كه به دستگاه اكسيژن مصنوعي وصل هستـنـد از                    

 طريق دستگاه اكسيژن دريافت مي كنند و براي چند روز به حيات خود ادامه ميدهند.

بايد دقت كنيم كه كما و زندگي نباتي، با مرگ مغزي متفاوت هستند، در هر كـدام از ايـن                      
دسته ها (كما و حيات نباتي) سطح فعاليت مغز با مرگ مغزي متفاوت است،  لذا اگر جـايـي                        
مي شنويد كه يك بيمار مرگ مغزي دوباره زنده شده در واقع در يكي از اين دو حالت بـوده                    
است . تشخيص مرگ مغزي تنها با آزمايشات دقيق پزشكي معين خواهد شد و پس از آن فقط       

 چند روز فرصت استفاده از اندام حياتي آن شخص وجود دارد.

نفر و با اهداي بافت و بـا اهـداي               8هر فرد مرگ مغزي مي تواند با اهداي اندام اصلي جان            
فرد را نجات دهد فقط كافيست پيش از آنكه دير شود ايـن فـداكـاري را                      53نسوج خود تا    

 بپذيرد.

 هزار عضو قابل اهدا، زير خاك مي رود! 6ساالنه 



 صفحه پنج

 بازسازي ساختار قامتي
 1اين بخش مشكالت ستون فقرات 

 كيفوز ( قوز )

كيفوز نوعي اختالل ستون فقرات است كـه در آن             
ايـن   انحناي بيش از حد ستون فقرات به سمت خارج سبب گرد شدن غيرطبيعي پشت مي شـود.                 

 وضعيت معموال با قوز پشت نيز شناخته مي شود كه شيوع آن در دوران نوجواني بيشتر اسـت.                   
البته در صورتي كه شديد نباشد به درمان خاصي نياز ندارد و با يك سري تمرينات ورزشي بهبود       
مي يابد. امسال در معاينات ساختار قامتي مقطع شما، تعداد قابل توجهي از دانش آمـوزان ايـن                     

 مشكل را داشتند.

چند تمرين ساده براي 
 بهبود اين وضعيت:

 

 

 

 

 



 صفحه شش

 جدول
زمان بگيريد و هر كدام از اين جدول ها را دوسـت داريـد               

 حل كنيد.
 عالوه بر سرگرمي فوايد زيادي براي تقويت مغز دارد.

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ارديبهشت روز جهاني اهدا عضو 31
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