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بیماریهای جسمیای که با بیماریهای روحی اشتباه گرفته میشوند

وقتی صحبت از اضطراب و افسردگی میشود ،همه ما اغلب به یاد مشکالت
روحی میافتیم .البته این تصور اشتباهی نیست اما گاهی هم این احساسات
ناخوشایند از عوارض جانبی یک مشکل جسمی هستند .در حقیقت،
مشکالت و بیماریهای جسمی زیادی وجود دارد که ممکن است
آنها را با مشکالت روحی اشتباه بگیریم .نشانههای اختالالت
خلقی میتواند به طرز عجیبی شبیه به عالئم بیماریهای جسمی
باشد و اینکه اول متوجه تغییرات روحی خود شدید لزوما به این
معنی نیست که شما مشکل روحی دارید.
در بعضی موارد ،تشخیص بیماری کار سختی نیست ،مثال
یک سوزن درون دستتان فرو رفته و بدیهی است که راه درمان
آن ،بیرون آوردن سوزن و ترمیم زخم است .اما همه تشخیصها
همینقدر ساده نیستند .اگر نشانههای موجود ،بیحالی،
کماشتهایی ،دشواری در تمرکز ،بیشتر شدن دردهای بدنی و بدخلقی
باشد ،این موارد میتواند عالئم بیماریهای زیادی باشد و درمانهای بسیار
متفاوتی برای آنها وجود دارد.
اگرچه در بعضی موارد ممکن است عالئمی که در شما بروز کرده ناشی از یک مشکل روحی باشد ،اما مشکالت و
بیماریهای جسمانی زیادی هم وجود دارد که اغلب به اشتباه تشخیص داده میشوند.
اختالل تیروئید
تیروئید یکی از بزرگترین غدد داخلی بدن است و نقش بسیار مهمی در عملکرد بدن دارد .مشکالت تیروئیدی
اغلب با اضطراب یا افسردگی اشتباه گرفته میشوند .سطح هورمونهای تیروئید در بدن میتواند تأثیری منفی در
قوخو ،انرژی و توانایی کلی برای لذت بردن از زندگی داشته باشد .افسردگی هم همینطور به نظر میرسد و
خل 
تأثیرات مشابهی دارد .اگر تصور میکنید دچار افسردگی شدهاید حتما آزمایش تیروئید بدهید .این آزمایش بسیار
ساده و به شکل آزمایش خون انجام میشود .به عالوه ،اختالالت تیروئیدی به راحتی قابل درمان هستند.
بیماری الیم
الیم نوعی بیماری عفونتی است که از طریق نیش کنه به انسان منتقل میشود .در بعضی موارد ،نشانههای این
بیماری را ناشی از افسردگی یا نوعی رفتار بیمارانه نابهنجار میدانند یعنی شخص به گونهای رفتار میکند که گویی
بیماری خاصی دارد .به دلیل آنکه کنهها اندازه کوچکی دارند ،اغلب افراد ابتدا متوجه نیش آنها نمیشوند .مشکل
همینجا است ،چون اثری که از نیش باقی میماند بسیار خاص است و تشخیص درست آن بسیار مهم است.
تومورهاینورواندوکرین
بیماریهای نادری مثل تومور فئوکروموسیتوما (نوعی تومور کلیه که معموال ًغیرسرطانی است و در اثر تولید بیش از
اندازه آدرنالین به وجود میآید) ممکن است گاهی با اضطراب یا اختالل هراس اشتباه گرفته شوند .به عالوه ،تومورهای
فئوکروموسیتوما ممکن است عالئمی مثل تپش قلب ،تعریق بیش از حد ،سردرد و رعشه داشته باشند .اگر شک
دارید به پزشک مراجعه کنید و حتی اگر الزم است با پزشک دیگری هم مشورت کنید.
دیابت
دیابت نوع دو میتواند عالئمی شبیه به افسردگی داشته باشد که عبارتند از حال بدروحی ،بدخلقی و کاهش
وزن .اما در حقیقت این تغییرات ناشی از مقاومت بدنی شما در برابر هورمون انسولین است ،نه یک مشکل
روحی .همچنین در اغلب موارد ،این نشانهها واکنشی به درگیری مداوم با این بیماری و اضطراب ناشی از کنترل
آن است.
سندروم خستگی مزمن
سندروم خستگی مزمن نوعی بیماری است که در اثر عوامل مختلفی مثل کمخونی ،کبد چرب ،کمبود ویتامین د و
بسیاری موارد دیگر به وجود میآید و نشانههای آن خستگی شدید ،ضعف حافظه ،کاهش تمرکز ،بدخوابی و دیگر
موارد است .بنابراین عجیب نیست که این بیماری را اغلب با چیزی شبیه به افسردگی اشتباه میگیرند .عالئم این
سندروم میتواند باعث تغییراتی در شخص ،روابط اجتماعی و مسائل شغلی او شود که شبیه به عالئم افسردگی به
نظر میرسند اما در حقیقت نشانه بیماری دیگری هستند.
منبع :روزیاتو

«اپ»تکار
جستوجوگر داخلی Android
 Messagesپیشرفتهتر میشود

گوگل که این روزها بیستمین سالگرد آغاز به
کار جستجوگرش را جشن میگیرد ،به تازگی
از تغییرات جدیدی در اپلیکیشن Android
 Messagesپرده برداشته .به لطف یک
بهروزرسانی ،اندروید مسیج به زودی به
گزینههای بیشتری برای جستوجو مجهز
میشود.
با امکانات جدید ،میتوانید راحتتر از
قبل در مکالمات  Android Messagesبه
دنبال کلیدواژهها بگردید .همچنین این امکان
را خواهید داشت که جستجوهایتان را به
فیلترهایی مثل نام مخاطب یا نوع محتوای رد و
بدل شده محدود کنید.
برای دسترسی به امکانات جدید جستوجو،
الزم است روی آیکن سرچ اشاره کرده و یکی
از مخاطبانتان را برگزینید .حاال میتوانید به
تاریخچه چتهایتان دسترسی پیدا کرده و به
لطف گزینه سرچ در آنها به دنبال محتوای مد
نظرتان بگردید.
نکته خوب اینجاست که جستوجوگر ارتقاء
یافته اندروید مسیج نه فقط مکالمات دو نفره،
بلکه مکالمات گروهی را هم در بر میگیرد و
میتواند در میان تصاویر ،ویدیوها ،آدرسها و
لینکها برایتان جستوجو انجام دهد.
تمامی این تغییرات قرار است تا انتهای هفته
جاری برای کلیه کاربران اندروید مسیج منتشر
شود.
منبع:دیجیاتو

ماشین
بازی

فولکسواگن تیگوان چراغ تولید اشکودا کودیاک را روشن کرد .دو
سال از تولید این شاسیبلند میگذرد و حاال نوبت به تولید سئات

تازههای
علمی
محققان یک ایستگاه تحقیقاتی در قطب ،هماکنون برای تغذیه
خود از محصوالت یک گلخانه استفاده میکنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس ،یک گلخانه در قطب جنوب
که موسوم به « »EDEN ISSاست ،ن ه تنها در شبهای سرد قطب
قادر به ادامه فعالیتش است ،بلکه توانست یک منبع تغذیهای برای
محققان محلی نیز باشد.
مرکز هوا و فضای آلمان اعالم کرد ،عملکرد این گلخانه امید ما
برای حیات روی مریخ را زنده میکند .وجود این گلخانه به این
معنی است که شاید بتوان در سیاره سرخ نیز غذای تازه تهیه کرد.
این گلخانه به طور منظم دمایی معادل منفی  ۴۰درجه سلسیوس
را متحمل میشود و کاهو ،سبزی و گیاهان دیگری را در خود
پرورش میدهد.
این سبزیجات غذای  ۱۰محققی است که زندگی خود را در قطب
و در ایستگاه تحقیقاتی «»Institute's Neumayer Station III
سپری میکنند .این برای اولین بار است که یک گلخانه در شرایط
زمستانی فعالیت میکند.
پس از گذشت  ۶ماه از فعالیت این گلخانه در قطب ،به نظر
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 :milooفکر کنم رسالت گوگل ربط
دادن تمامی دردا به سرطانه ،حتی
علت خندیدن رو هم سرچ میکنی
تهش به سرطان ربطش میده..
عرفانشون :تنها چیزی که همیشه
ثابت مونده تو این کشور ترافیک
صبحهاشه

یه لحظه تکون نخور!

طرح :محمد طحانی

ماهرخ :چرا اینجوری شده؟! مردم
دیگه به هم میرسن به جا سالم و صبح
بخیر گفتن مثل تلفن گویا قیمت دالر
و سکه رو اعالم میکنن رد میشن

سئات تاراکو کوپرا ،یک ماتادور اسپانیایی بالقوه!

تاراکوی جدید رسیده است.
این برند اسپانیایی چند روز پیش با رونمایی از تاراکو وارد بازار

شاسی بلندهای میان سایز شده است .این خودرو در جایگاهی
باالتر از آرونا و آتکا قرار میگیرد .تاراکو از زبان طراحی خاص
سئات در بخش جلو بهره برده اما بدن ه آن به تعدادی از محصوالت
فولکسواگن و اشکودا شباهت دارد.
تاراکو از پلتفرم  MQB-Aفولکسواگن سود میبرد .این معماری
نه تنها فضای زیادی در کابین ایجاد میکند بلکه باعث میشود
طیف وسیعی از پیشرانههای بنزینی و دیزلی با قدرت های بین 150
تا  190اسب بخار را در آن نصب کرد.
اگرچه شاید آیند ه شاسیبلند جدید سئات را ندانیم اما احتمال
تولید نسخ ه کوپرای تاراکو وجود دارد و  XTomiپیش از این
موضوع اقدام به طراحی دیجیتالی چنین خودرویی کرده است.
البته باید به این نکته اشاره کنیم که در این رندر بجای لوگوی کوپرا
از لوگوی خود سئات استفاده شده است.
تاراکوی کوپرا نشان کامال ً توجیهپذیر است زیرا سئات قبال ً
سرمایهگذاری زیادی روی زیربرند پرفورمنس خود کرده است .در
آینده عالوه بر لئون شاهد تولید نسخههای کوپرا از آرونا ،آتکا و
احتماال ًیک شاسیبلند کوپه خواهیم بود.
اگر تاراکو کوپرا چراغ سبز تولید را دریافت کند قطعا ًبا بهبودهای
ظاهری و کابین و شاسی اسپورت تر عرضه خواهد شد.
نهایتا ًمیتوان انتظار پیشرانهای پرتوانتر را داشت که شاید نمونه
بهکار رفته در اشکودا کودیاک  RSباشد .این خودرو از پیشران ه 2
لیتری بای توربو با قدرت  239اسب بخار سود میبرد .اگر سئات
از پیشران ه دیزلی استفاده نکند شاید قلب تپند ه  4سیلندر  2لیتری
توربوی بنزینی که در برخی از محصوالت فولکسواگن بکار رفته
یک گزین ه مطرح باشد.
پدال ()pedal.ir

پرورش گیاه در قطب به امید حیات در مریخ

میرسد که کانسپت این گلخانه در ماموریتهای استقرار انسان
در ماه و مریخ نیز کاربرد داشته باشد .پائول زابل یکی از محققان
مستقر در قطب گفت :محصوالت این گلخانه هماکنون فراوان
است و ما به راحتی مقدار زیادی از این محصوالت را مصرف

ت مقــــداد :چشمام از
موقعی ِ
بیخوابی میسوزه دلم از بی پولی.

 :Boushvegاگه اینطوری ادامه
پیدا کنه ،اینطوری ادامه پیدا نخواهد
کرد
دكتر لئو :فاصله مطمئنه فقط واسه
رانندگي نيست تو زندگي در مورد آدما
بيشتر كارايي داره
شانتاژگر :دی ماه میگفتید افزایش
قیمت دالر تقصیر تلگرامه .دالر ۱۸
تومنی رو بینی و بین الله حتی تلگرام
و واتس آپ و وایبر و کیک و بی تالک
و اینستاگرام و هاتگرام و الین با کمک
همدیگه هم نمیتونستند به این قیمت
برسونند

مصطفیپیرهادی:
پاییز ،تهران

میکنیم.
وی افزود ،اعضای تیم تحقیقاتی همیشه به دنبال یک وعده
غذایی تازه هستند .محققان نتوانستند فلفل و توتفرنگی را در این
گلخان ه  ۱۳متر مربعی کشت دهند.
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