خوردن شکالت موجب تسکین بیماری های روده ای می شود

مص��رف غذاه��ای غن��ی از پروتئی��ن مانند گ��ردو ،تخم مرغ،
دانه ها ،لوبیا ،مرغ ،ماس��ت ،پنیر و حتی ش��کالت ممکن است
موج��ب تقویت محی��ط روده تحریک پذیر ش��ود که می تواند
به تسکین افراد مبتال به درد شکمی و اسهال به دلیل بیماری های
التهاب��ی روده کم��ک کند .به گ��زارش مهر،این م��واد غذایی
حاوی مق��دار قابل مالحظه ای تریپتوفان -اس��ید آمینه مورد
استفاده در س��اخت پروتئین ها -هستند که تغذیه موش ها با
آن ،منجر به رش��د س��لول های ایمنی بدن و در نهایت تقویت

روده ش��د .یافته های این تحقیق نشان می دهد که یک
رژیم غذای��ی غنی از پروتئین ،باعث ظهور س��لول های
ایمنی در (Lactobacillus reuteri (reuteri
می ش��ود ،باکتری ای که ب��ه طور معمول در روده
زندگ��ی می کند و سیس��تم ایمن��ی روده را قوی
ت��ر و کمتر التهاب��ی می کند.به گفته مارکو کالونه ،سرپرس��ت
تیم تحقیق از دانش��گاه واش��نگتن« ،یافته های ما نش��ان داد
ه��ر چقدر تریپتوف��ان در رژی��م غذایی موش ها بیش��تر بود،

آنها دارای س��لول های ایمنی بیشتری بودند».تیم
تحقی��ق م��وش ه��ای را ک��ه از زمان تول��د تحت
ش��رایط اس��تریل زندگی کرده و عاری از میکروب
بودن��د ،بررس��ی کرد .وقت��ی ک��ه  L. reuteriبه
این موش ها داده ش��د ،س��لول های ایمنی ش��ان
افزای��ش یافت.ب��ه ع�لاوه زمان��ی ک��ه تریپتوف��ان در خوراک
موش ها دو برابر ش��د ،تعداد این س��لول ه��ا حدود  ۵۰درصد
افزایش یافت.

زندگی

بیماری شاالزیون چشم چیست؟

آفتاب یزد -نجمه حمزه نیا  :واژه شاالزیون از
کلمه یونانی گرفته ش��ده است و به معنای تورم
کوچک است  .شاالزیون گاهی با گل مژه که آن
هم تورمی در پلک است ،اشتباه گرفته می شود.
با توجه به اینکه چش��م یکی از حس��اس ترین
اعضاءبدن است  .آفتاب یزد در این زمینه با دکتر
بهرام آزادی  ،جراح و متخصص چشم به گفتگو
نشسته که در ادامه می خوانید.
آق��ای دکت��ر آزادی در ابت��دا برایمان
بیماری شاالزیون چشم را تعریف کنید.
ش��االزیون ،تورمی کیس��تی در پلک است که
در اث��ر التهاب مزمن یکی از غده-های کوچک
تولیدکننده چربی (غدد میبومین) که در پلک-
های باال و پایین قرار دارند به وجود می آید.
عالئم و نشانه ها بیماری شاالزیون چیست؟
ش��االزیون ممکن اس��ت در ابتدا ملتهب باشد

و باع��ث ایج��اد درد و قرم��زی ش��ود ک��ه در
ای��ن حالت ش��بیه گل مژهاس��ت .ام��ا پس از
مدت��ی درد و قرمزی فروک��ش میکند و توده
متورم��ی در لب��ه پلک باق��ی میمان��د .اندازه
این برجس��تگی ثابت نیس��ت و ممکن اس��ت
ب��ه تدری��ج بزرگتر ی��ا کوچکتر ش��ود .معموالً
ش��االزیون از ابت��دا فقط به ص��ورت یک توده
برجسته ظاهر میشود و با درد و قرمزی همراه
نیست.

علل و عوامل خطرساز بیماری شاالزیون
را بگویید.
ش��االزیون در اث��ر انس��داد مج��رای خروجی
غ��دد ترش��ح کنن��ده چرب��ی پل��ک و
تجم��ع م��واد ترش��ح ش��ده در غ��ده ایج��اد
میشود
راه ه��ای درمان بیماری ش��االزیون را
برایمان شرح دهید.
ش��االزیونهای خیل��ی کوچک نی��از به درمان

وی��ژهای ندارند و معموالً به م��رور زمان خوب
میش��وند .ش��االزیونهای بزرگتر به دو دلیل
نیاز به درمان دارند:
 -۱ش��االزیونهای بزرگتر ظاهر ناخوشایندی
دارند و از لحاظ زیبایی ظاهری مش��کل س��از
هستند ،ضمن آنکه بهبود خودبه خودی آنها
ممکن است چندین ماه طول بکشد.
 -۲ش��االزیونهای ب��زرگ به خص��وص در پلک
باالیی روی قرنیه فشار میآورند و با تغییر شکل
قرنی��ه باعث ایج��اد آستیگماتیس��م و تاری دید
میشوند.
روش اصل��ی درم��ان ش��االزیون ،جراح��ی آن
اس��ت ک��ه ب��ا اس��تفاده از بیحس��ی موضعی
انج��ام میگی��رد .روش دیگر تزری��ق داروهای
اس��تروئیدی در داخ��ل ضایع��ه در لب��ه
پلک اس��ت ک��ه معم��والً در مواردی ب��ه کار
م��یرود که تع��داد زیادی ش��االزیون کوچک
وج��ود دارد ک��ه نمیت��وان آنها را ب��ا جراحی
خارج کرد
از چ��ه راه های��ی م��ی ت��وان از ایجاد
بیماری شاالزیون پیشگیری کرد.
اگر مستعد شاالزیون هستید ،تمیز نگهداشتن
لب��ه پلکها ممکن اس��ت از ع��ود آن جلوگیری
کند .می توانید با آب گرم و ش��امپو بچه رقیق
ش��ده لب��ه پلکهایتان را شستش��و دهی��د .لبه
بیرونی پلکهایتان را حداقل روزی یک بار ماساژ
داده و تمیز کنید .همچنین توصیه می شود که
دس��ت هایتان را تمیز نگهدارید و از آرایش لبه
پلک ها خودداری کنید

راه های جلوگیری از تحلیل عضالت را بشناسید

توحید س��یف برقی ،متخصص پزش��کی ورزش��ی ب��ا بیان اینکه
افرادی که ورزش میکنند از س�لامت اجتماعی مطلوبی برخوردار
هستند ،گفت :مطالعات نشان میدهد ورزشهای هوازی که برای
کاهش استرس توصیه شده ،منجر به افزایش هورمونهایی داخل
خون میش��ود که تسکین بخش بوده و میتواند مدتها فرد را از
اس��ترسهای روانی دور کند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ؛وی
ادامه داد :افرادی که میخواهند ورزش را با هدف کاهش استرس
انج��ام دهند ،باید به طور منظم و در زمانهای خاص ورزش کنند
و هر چقدر نظم در ورزش رعایت ش��ود ،تاثیر بیشتری در کاهش
اس��ترس و اضطراب خواهد داشت.س��یف برقی با بیان اینکه برای
پایداری زانو ،عالوه بر رباطها که از زانو محافطت میکند ،عضالت
نیز چنین نقش��ی دارن��د ،افزود :هر چقدر تمرینهای ورزش��ی از
نوع قدرتی و اس��تقامتی ،بتواند عضالت اطراف زانو را تقویت کند
دردهای زان��و را کاهش میدهد.این عضو هیئت علمی دانش��گاه
تهران یکی از عضالت خیلی مهم در کنترل زانو را عضالت جلوی
ران دانس��ت و گفت :این عضالت از ناحیه لگن ش��روع ش��ده و تا
باالی ساق ادامه مییابد .با تمرینهای مقاومتی یا حالت انقباضی
در ناحیه عضالت ،میتوان به حمایت و تقویت بیشتر زانوها کمک

کرد.این متخصص پزشکی ورزشی در ادامه تاکید کرد :افرادی که
آرتروز یا پای پرانت��زی دارند نباید فعالیت و تحرک بدنی را ترک
کنند ،اما شدت و مدت فعالیت و حجم این فعالیت باید در حدی
باش��د که فرد به آستانه درد نرسد .زمانی که به آستانه درد برسند
اینجا خط قرمز ورزش است.وی ادامه داد :بنابراین بیمار میتواند
پیاده روی را ادامه دهد؛ ضمن اینکه تقویت عضالت چهار سر زانو
با وزنه خیلی مهم اس��ت و به کاه��ش درد و کنترل آرتروز کمک

میکند.سیف برقی تصریح کرد :برای تقویت عضالت جلوی ،خلفی
و طرفی گردن ،تمرینهای شایعی از نوع ایزومتریک یا تمرینهای
ایس��تا به بیماران داده میش��ود ،اما در کلینیکهای درمانی برای
آرتروز گردن ،برنامه پنج جلسهای از نوع ورزشهای خفیف تجویز
میش��ود تا بیمار به وضعیت مناسب برسد.این متخصص پزشکی
ورزش��ی در خصوص سونای خش��ک و بخار نیز بیان کرد :ممکن
اس��ت فرد در زمان حضور در سونای خشک تا یک کیلو وزن خود
را از دس��ت بدهد ،اما وزن از دس��ت رفته ،نش��ان از کاهش چربی
نیست؛ بلکه آب از دست رفته ،آب بدن است که با مصرف مایعات
مجددا جایگزین خواهد شد .این باور نادرستی است که در سونای
خش��ک و بخار امکان کاهش چربی وج��ود دارد ،ضمن اینکه در
سونا فقط حرکات و تمرین ورزشی کششی خفیف توصیه میشود.
ای��ن عضو هیئت علمی دانش��گاه ته��ران در پایان ب��ه افراد باالی
 40س��ال نیز توصیه کرد :بعد از 40س��الگی و برای جلوگیری از
تحلیل عضالت عالوه بر ورزشهای هوازی ،جهت تقویت عضالت
قوقان��ی و تحتان��ی ،کوچک و بزرگ مانند س��ینه و بازو و افزایش
حجم و توان عضالت باید در هفته  2تا سه بار ،در سه ست با تکرار
 ۱۰تا  ۱۲از وزنه استفاده کرد.

مصرف بیش از حد ویتامین  ،Cسنگ کلیه میآورد

ی��ک فوق تخصص خ��ون و آنکولوژی گف��ت :دریافت ویتامین C
در روز ،اث��رات جانب��ی مض��ری مانند ایجاد س��نگ کلیه ،تهوع و
اس��هال دارد.دکتر مهیار منصوری در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه
پیشگیری از سرطان به مجموعه اعمالی گفته میشود که میتوانند
احتمال بروز بیماری س��رطان را کاهش دهند ،افزود :بس��یاری از
س��رطانها قابل پیشگیری است و چنانچه بیماریهای سرطان به
موقع تشخیص داده شوند ،قابل درمان است.وی ادامه داد :از آنجاکه
امروزه بس��یاری از سرطانها زود تشخیص داده میشوند ،میتوان
بیم��ار را تا حد زیادی زنده نگهداش��ت و بیمار میتواند به زندگی
خود ادامه دهد .این کار با انجام خودآزمایی و غربالگری امکانپذیر
اس��ت.منصوری با بیان اینک��ه آنتی اکس��یدانها نقش مهمی در
پیش��گیری از س��رطان دارند ،اضافه کرد :آنتی اکسیدانها موادی
هس��تند که از تش��کیل رادیکالهای آزاد در س��لولها جلوگیری
میکنن��د و از اث��رات رادیکالهای آزاد میکاهند.وی با اش��اره به
اینکه از آنتی اکس��یدانهای مهم بدن میت��وان ویتامین  Eرا نام
برد ،اظهار کرد :اگر چه سیستمهای آنزیمی متعددی برای خنثی

کردن رادیکالهای آزاد در بدن وجود دارد ،ولی آنتی اکسیدانهای
اصلی ویتامینهای  E ، Cو بتاکاروتن هستند .سلنیوم نیز بعنوان
یک ماده معدنی نقش آنتی اکسیدانی مهمی دارد که بدن قادر به
تولید این ویتامینها و ماده معدنی نیس��ت؛ بنابراین باید از طریق
غ��ذا آنها را دریاف��ت کرد.این فوق تخصص آنکول��وژی و خون با

استفاده از گلسنگ ها
در تولید داروهای ضد سرطان در کشور

وزیــــ��ر علــوم از
بهره مندی گلسنگها
در اس��تخراج و تولید
داروهای ضد سرطان
و آنت��ی بیوتیکه��ا
در کش��ور خب��ر داد.
محم��د فرهادی وزیر
عل��وم در افتتاح موزه
گل س��نگ هرباریوم
گف��ت :ب��ر اس��اس
برآورده��ای انج��ام
ش��ده  300گونه گلس��نگ در کش��ور وجود
دارد ک��ه از این تعداد  ۹۱۰عدد در کش��ور
شناسایی و شناسنامه دار شده اند.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ؛ وزی��ر علوم
اف��زود :ای��ن گلس��نگ ه��ا اثرهای مفی��دی در
محی��ط زیس��ت و س�لامت انس��ان ه��ا دارند و
می توان از این نوع گل س��نگ ها در اس��تخراج و
تولید داروهای ضد س��رطان و آنتی بیوتیک ها و

غی��ره اس��تفاده کرد.
فرهادی تصریح کرد:
این گلس��نگ ه��ا را
بای��د شناس��ایی و از
آنه��ا اس��تفاده ک��رد
ک��ه خوش��بختانه در
سازمان پژوهش های
صنعتی این مجموعه
دای��ر ش��ده اس��ت.
وی اضافه ک��رد :این
یک مجموع��ه علمی
اس��ت و ان��واع مواد موث��ره در آن ه��ا وجود
دارد ک��ه بای��د این م��واد شناس��ایی و تکثیر
ش��وند تا بتوان از این گلس��نگ ها مواد موثر
استخراج کرد.
وزی��ر علوم گف��ت :هم چنین بی��ش از ۵۰۰
گونه گلسنگ خارجی از کشورهای اروپا،آسیا
و آمری��کا در هرباری��وم در ایران ب��رای انجام
تحقیقات پژوهشی نگهداری می شود.

تاکید بر اینکه اکس��یدکنندهها به اش��کال مختلف��ی وجود دارند
که معروفترین و خطرناکترین آنها رادیکالهای آزاد هس��تند،
افزود :مهمترین آنتیاکس��یدها شامل لوتوین و زیگانتین است که
در تخممرغ وجود دارند و این مواد عالوه بر جلوگیری از س��رطان،
باعث پیش��گیری از ب��روز آب مروارید نیز میش��وند.وی ،دومین
آنتی اکسیدان را ویتامین  Cعنوان کرد و گفت :نام دیگر این ویتامین،
اسید اسکوربیک بوده که محلول در آب است و در تمامی مایعات
ب��دن وج��ود دارد .به همی��ن دلیل یکی از اولی��ن خطوط دفاعی
بدن محس��وب میش��ود ،اما نمیتواند در بدن ذخیره شود .برای
دریافت این ویتامین باید به طور منظم و پیوس��ته میوه و س��بزی
مص��رف کرد و نیاز روزانه آن  ۶۰میلیگرم اس��ت.منصوری ،دریافت
ویتامین  Cبه مق��دار بیش از  ۲۰۰۰میلیگ��رم در روز در بعضی
افراد ،اثرات جانبی مضری مثل ایجاد س��نگ کلیه ،تهوع و اسهال
دارد ،گفت :مهمترین منابع تامین ویتامین  Cمرکبات ،فلفل سبز،
کلم بروکلی ،سبزیجات برگی شکل سبز ،کیوی ،کلم ،طالبی ،توت
فرنگی ،اسفناج و سیب زمینی هستند.

التهاب لثه خطر ابتال به سرطان را
افزایش میدهد

نتایج یک بررس��ی نشان
میده��د زن��ان مبتال به
بیماریهای لثه بیش از
زنانی که لثه و دندانهای
س��الم دارن��د در معرض
ابتال به سرطان هستند.
به گزارش ایسنا ،در این
بررس��ی آمده است زنان
مبتال به بیماریهای لثه  ۱۴درصد بیش��تر از
زنانی که دندانها و لثه س��الم دارند در معرض
ابتال به س��رطان هستند .همچنین این ارتباط
بیشتر در مورد سرطان مری دیده میشود هر
چند میتوان پایین بودن سطح سالمت دهان
و دن��دان را با خطر ابتال به س��رطان پوس��ت،
پستان ،ریه و کیس��ه صفرا نیز مرتبط دانست.
در این بررسی اطالعات  ۶۶هزار زن  ۵۴تا ۸۶
س��اله برای مدت هشت سال مورد مطالعه قرار
گرفت .همچنین سابقه بیماریهای لثه ،التهاب
و کش��یدن دندان در این افراد مورد توجه قرار

ویتامین B3از سرطان پوست پیشگیری می کند

مطالعهمحققاننشانمیدهدویتامیندرمانیبااستفادهازنوعیویتامین B3دارایپتانسیلپیشگیری
از سرطان پوست (مالنوما) در افراد پرریسک خواهد بود .به گزارش مهر ،نیاسین آمید (نیکوتین آمید)
نوعی ویتامین ( B3نیاسین) است و برای پیشگیری و درمان کمبود نیاسین (بیماری پالگرا) استفاده
می ش�ود.یافته ها نشان داد نیکوتین آمید می تواند باعث کاهش آسیب  ،DNAالتهاب و سرکوب
سیستم ایمنی ناشی از اشعه ماوراء بنفش شود یا این صدمات را به حالت قبل بازگرداند.

قلب

آفتاب یزد در گفتگو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد،

شاالزیون ممکن است در
ابتدا ملتهب باشد و باعث
ایجاد درد و قرمزی شود
که در این حالت شبیه
گل مژهاست .اما پس
از مدتی درد و قرمزی
فروکش میکند و توده
متورمی در لبه پلک باقی
میماند
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گرفت.در طول این مطالعه
حدود  ۷۱۰۰نف��ر از این
زن��ان ب��ه س��رطان مبتال
شدند .در مجموع ،افرادی
با سابقه بیماری پریودنتال
بیش از س��ه برابر احتمال
دارد دچار س��رطان مری
ش��وند .همچنی��ن در این
افراد خطر ابتال به سرطان ریه ،پوست و پستان
به ترتیب  ۲۳ ،۳۱و  ۱۳درصد بیش��تر اس��ت.
به گزارش تایم ،بیم��اری پریودنتال در افرادی
که از س��یگار اس��تفاده میکنند شایعتر است
و این دو فاکتور همچنی��ن از عوامل خطرزای
چندی��ن نوع س��رطان دیگر هس��تند .در این
مطالعه زنان مبتال به بیماری پریودنتال سابقه
مصرف س��یگار داش��تهاند .هر چند در افرادی
که استعمال سیگار ندارند نیز بیماریهای لثه
ب��ا افزایش  ۱۲درصدی خطر ابتال به س��رطان
مرتبط است.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران بررسی کرد:

وضعیت مرگ های قلبی در ایران

آفتـ�اب یـــ�زد :رئیس
نوزدهمین کنگره بین المللی
تازه های قلب و عروق تهران
را رک��ورددار م��رگ ب��ر اثر
آنفارکتوس قلبی در کش��ور
معرف��ی کرد .دکتر مس��عود
قاسمی در آس��تانه برگزاری
نوزدهمین کنگره بین المللی
تازه های قلب وعروق گفت :امسال در حدود ۶۰
شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی از برندهای
معتبر جهان در کنگره حضور دارند.وی با اعالم
اینکه پرستاری قلب در کشور ما از سطح بسیار
خوبی برخوردار اس��ت ،افزود :امسال سخنرانی
های علمی هنری با موضوع بیماری های قلبی
را با حضور افراد برجس��ته دنیا خواهیم داشت.
قاسمی در ادامه به وضعیت بیماری های قلبی
عروقی در کشور اش��اره کرد و گفت :متاسفانه
ش��اهد ش��یوع  ۵۷درصدی بیماری های قلبی
در مردان باالی  ۶۰س��ال هس��تیم.وی با اعالم
اینک��ه در آب��ان  ۹۵که به عنوان م��اه پرتنش
آلودگ��ی هوا یاد می ش��ود ،آمار م��رگ و میر
 ۴هزار و  ۷۶۶نفر بوده است ،افزود :از این تعداد
 ۴۴۱نفر بر اثر ایست قلبی فوت شده اند.وی با
اشاره به اینکه میزان مرگ و میر ساالنه در کشور
 ۳۷۵هزار نفر گزارش می ش��ود ،گفت ۳۵ :هزار
مورد از این مرگ و میرها مربوط به سکته های

قلب��ی و مغزی اس��ت که
ای��ن در ن��وع خ��ود آم��ار
ت��کان دهن��ده ای تلق��ی
می ش��ود .رئی��س انجمن
آتــــرواس��کلــروز ایران
از فش��ار خون به عنوان
عامل اصلی سکته مغزی و
بزرگترین عامل خطرساز
در بروز حوادث قلبی نام برد و گفت ۴۰ :درصد
مرگ و میرها در کشور به دلیل مشکالت قلبی
است و  ۲۰درصد افراد با سکته قلبی جان خود
را از دس��ت می دهند.وی ب��ا اعالم اینکه روزانه
 ۳۰۰مرگ با آنفارکتوس قلبی در کشور گزارش
می ش��ود ،اظهار داش��ت :تهران در این زمینه
رکورددار است.قاس��می به خواب نامتناس��ب و
ناکافی به عنوان یکی از علل بروز بیماری های
قلبی عروقی اشاره کرد و گفت :طبق استانداردها
 ۷ساعت خواب ممتد در شبانه روز برای هر فرد
الزم اس��ت.وی همچنین از استرس های مزمن
به عنوان عامل خطرس��از در بیماری های قلبی
عروقی نام برد و گفت :متاس��فانه تغییر سبک
زندگی و گرایش ب��ه مصرف دخانیات از جمله
عوامل بروز بیماری های قلبی در کش��ور است.
نوزدهمین کنگ��ره بین المللی تازه های قلب و
عروق  21تا  ۲۴ش��هریور  ۹۶در سالن همایش
های برج میالد برگزار می شود

ُ
چاقی روند بهبود جراحی قلب را کند می کند

نتای��ج مطالع��ه جدید نش��ان
م��ی ده��د اف��راد چ��اق ک��ه
تحت عمل جراح��ی قلب قرار
گرفته اند زمان بیشتری تحت
مراقبتهایدرمانیبودهومدت
زم��ان بهب��ودی ش��ان در
مقایس��ه با افراد الغر طوالنی
تر خواهد بود.به گزارش مهر
محققان داده های حدود  ۵۴۰۰بیمار را که بین
سال های  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۳تحت عمل جراحی
قرار گرفته بودند بررس��ی کردن��د .از بین این
تعداد افراد  ۳۶درصدش��ان چاق بودند.مطالعه
نش��ان داد بعد از عم��ل جراحی قلب ،بیماران
چاق چه��ار برابر دیگران نیاز به زمان بیش��تر
بودن در  ICUداش��تند؛ سه برابر بیشتر نیاز
به مدت زمان طوالنی تهویه مکانیکی داشتند؛
و س��ه برابر بیش��تر مجددا در  ICUبستری
شدند.بیماران چاق همچنین دارای مدت زمان
بیشتر بستری شدن در بیمارستان بودند و به

احتمال بیش��تر با پرستار
خانگ��ی از بیمارس��تان
ترخیص می ش��دند.دکتر
براندون رزوال ،سرپرست
تیم تحقی��ق ،در این باره
می گوید« :چاقی معضلی
روبه رشد است که در حد
اپیدمی رس��یده است .ما
در ای��ن مطالعه مش��اهده کردیم که هرچقدر
بیم��اران چاق تر باش��ند منابع بیمارس��تانی
موردنی��از برای آنها بع��د از عمل جراحی قلب
هم افزایش خواه��د یافت».وی در ادامه تاکید
می کند که چاقی ممکن است روند بهبود بعد از
عمل جراحی قلب را مشکل سازد.به گفته وی،
«ای��ن مطالع��ه در ح��ال تحقی��ق ب��ر روی
مولکول های خاصی در خون موسوم به نشانگرهای
زیستی است که ممکن است به پزشکان کمک
کند تا مدت زمان بهب��ودی بیماران چاق بعد از
جراحی قلب را پیش بینی کنند».

بیماری کلیه با افزایش خطر تپش قلب نامنظم همراه است

طب��ق گ��زارش جدی��د
محققان ،افراد دارای عملکرد
بد کلی��ه در معرض افزایش
ریس��ک ابتال ب��ه تپش قلب
نامنظم قرار دارند.به گزارش
مه��ر ،بیماری مزم��ن کلیه
می تواند خطر فیبریالسیون
دهلی��زی ،ضرب��ان نامنظم
قلب که می تواند منجر به س��کته یا نارسایی
قلب��ی ش��ود ،را در بیمار دو براب��ر کند.دکتر
«نیش��ا بانس��ل» سرپرس��ت تی��م تحقیق از
دانش��گاه واش��نگتن ،در این ب��اره می گوید:
«با کاهش عملکرد کلیه ،ریسک فیبریالسیون
دهلی��زی افزایش م��ی یاب��د ».وی در ادامه
می افزاید« :هر چقدر عملکرد کلیه بدتر باشد،
ریس��ک ابتال به فیبریالسیون دهلیزی بیشتر
خواهد بود .حت��ی تغییرات اندک در عملکرد
کلیه هم رابطه مس��تقیمی با فیبریالس��یون
دهلیزی دارد».این مطالعه شامل بررسی داده های
س��ه مطالعه جداگانه با حدود  ۱۷هزار بیمار
ب��ود که بین  ۸.۵س��ال و  ۱۲.۵س��ال تحت
نظر بودند .هیچ یک از ش��رکت کنندگان در
ابتدای مطالعه دچار فیبریالس��یون دهلیزی
نبودند .در ابتدای مطالعه از شرکت کنندگان
آزمایش خون یا ادرار به عمل آمد تا عملکرد
کلیه هایشان مشخص شود.محققان دریافتند
افراد دارای عملکرد بد کلیه در شروع مطالعه،
تا پایان مطالعه بیش��تر دچار فیبریالس��یون

دهلیزی ش��دند .افرادی
ک��ه آزمایش خون ش��ان
بد ب��ود دو برابر بیش��تر
در مع��رض ابت�لا ب��ه
ضرب��ان نامنظ��م قل��ب
ق��رار داش��تند درحالیکه
اف��راد دارای عملک��رد بد
کلیه بواس��طه تشخیص
از طری��ق آزمایش ادرار  ۷۶درصد بیش��تر در
معرض مش��کل تپش نامنظم قل��ب بودند.در
آزمایش خون نحوه عملکرد کلیه ها براساس
دفع موادس��می از جریان خون بررسی شد و
در آزمای��ش ادرار عملکرد کلی��ه ها از لحاظ
تصفیه یک پروتئین خاص ارزیابی شد.تاکنون
توضیح��ی در مورد رابطه بی��ن عملکرد کلیه
و فیبریالس��یون دهلیزی ارائه نش��ده اس��ت
اما برخی توضیحات احتمال��ی وجود دارد.به
گفته بانس��ل ،عملکرد ضعیف کلیه می تواند
میزان ش��ماری از م��واد مغذی خ��ون برای
حفظ عملکرد مناس��ب قلب نظیر پتاس��یم،
ویتامین  ،Dکلس��یم و فس��فر را تغییر دهد.
همچنی��ن از آنجائیکه کلیه ها ب��ا دفع مایع
اضافی ب��دن از طری��ق ادرار مس��ئول حفظ
حجم ثابت خون در بدن هس��تند ،در صورت
اخت�لال در عملک��رد کلیه ه��ا ،حجم خون
افزای��ش م��ی یابد و در نتیجه به قلب فش��ار
زی��ادی آمده که م��ی تواند منج��ر به تپش
نامنظم قلب شود.

وجود کلسیم در عروق خونی نشانه حمله قلبی است

طبق مطالعه اخیر محققان،
اندازه گیری تشکیل کلسیم
در ع��روق خونی م��ی تواند
ش��یوه خوبی ب��رای ارزیابی
ریسک حمله قلبی و سکته
باش��د .ب��ه گ��زارش مه��ر،
نتای��ج تحقی��ق محقق��ان
دانش��گاه تک��زاس نش��ان
م��ی دهد بیماران فاقد تش��کیل کلس��یم در
ش��ریان های عروق کرونر ،بدون درنظرگرفتن
سایر فاکتورهای پرخطر نظیر دیابت ،فشارخون
باال یا میزان کلس��ترول ب��د ،کمتر در معرض
ریس��ک باالی حمله قلبی یا س��کته در آینده
هس��تند.این افراد در طول دهه بعد کمتر از ۳
درص��د احتمال ابتال به مش��کل قلبی-عروقی

را دارند ،اگرچه بس��یاری
از افراد دارای فاکتورهای
پ��ر خط��ر کمت��ر از
 ۷.۵درصد در معرض این
ریس��ک قرار دارند.دکتر
پاراگ جوشی ،سرپرست
تیم تحقی��ق ،در این باره
م��ی گوی��د« :در صورت
عدم وجود کلس��یم در عروق کرونر ،نرخ بروز
حمله قلبی بس��یار پایین است .یافته های ما
نش��ان می دهد افراد بدون ایجاد کلس��یم در
رگ ه��ای خونی خ��ود نبای��د علیرغم وجود
عوامل خطرناک دیگر که موجب بیماری های
کرونری می ش��وند ،از اس��تاتین ها استفاده
کنند».

