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پایانکلونوسکوپیبااستفادهازقرصهوشمند

محققان قرص هوشمندی ساخته اند که قادر به تشخیص بیماری های
روده اس��ت و اطالع��ات آن را می توان بر روی یک تلفن همراه خواند.
بهگزارشایرنا،محققانباموفقیتآمیزخواندننتایجنخستینآزمایشهای
بالینی این کپس��ول بلعیدنی بر انسان گفتند :این کپسول که قادر به
احساس گاز است ،روش درمان اختالالت و بیماری های روده را متحول
می کند .محققان با آزمایش این قرص بر هفت فرد سالم که رژیم های
غذایی کمفیبر و پرفیبر داشتند ،متوجه شدند که این کپسول شروع
تخمیر غذایی را به دقت تشخیص می دهد که بر پتانسیل این کپسول

برای کنترل بالینی هضم و اندازهگیری
فعالی��ت های میکروبی��وم در معده که
یک روش انتقادی برای تعیین سالمت
روده اس��ت ،تاکی��د دارد .درحال حاضر
پزش��کان بر وارد کردن پروب ها (ابزاری
ب��رای آزمایش) در روده بزرگ ،نمونهب��رداری از این ارگان و یا تجزیه و
تحلیل نمونه های مدفوع تکیه دارند که بازتاب واقعی از وضعیت روده را
ارائه نمی دهد .این در حالی است که این فناوری به درک و تشخیص

زندگی

بهتر س��رطان روده نیز وعده می دهد .سازندگان این قرص اکنون در
حال جمعآوری پول برای انجام مراحل گسترده تر دو آزمایش انسانی
هستند که در آنها این قرص در دسترس بیماران بیشتری قرار می گیرد.
محققان دانشگاه  RMITدر ملبورن در جریان اولین آزمایش بالینی
شواهدی را از یک سیستم ایمنی جدید کشف کردند .برخالف اعتقاد
پزشکی قانونی ،این قرص نش��ان داد که روده احتماال حاوی اکسیژن
اس��ت که نشان می دهد معده انسان از یک اکسیدکننده برای مبارزه
با اجس��ام خارجی در روده اس��تفاده می کند .این کپسول همچنین
می تواند هیدروژن و دیاکسیدکربن را نیز تشخیص دهد.

آفتاب اقتصادی در گفتوگو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد

چرا گل مژه میزنیم؟

آفتاب اقتصادی – نجمه حمزهنیا :چشم ،ارگانی
اس��ت که به طور بالقوه در معرض خطر ویروسها
و باکتریهایی اس��ت که میتوانند به غش��اء چشم
آس��یب زده و باعث خارش و قرمزی شوند .گلمژه
بیماری شایعی است که میتواند افراد را در سنین
مختل��ف گرفتار کن��د .گلمژه در پزش��کی به نام
"هوردلوم" ش��ناخته میش��ود .آفتاب اقتصادی در
اینباره با دکتر بهرام آزادی ،جراح و متخصص چشم
گفتوگو کرده است.
وی در ابت��دا گفت« :در اصل اس��م اولیه گلمژه در

قدیما "س��نده س�لام " بود که بعد ش��د گلمژه و
حال به اس��م " هوردلوم" نیز شناخته میشود .این
بیم��اری ،یک بیماری عفونی حاد اس��ت ،زیرا غدد
ترشح در ریشه مژهها عفونت کرده است».
«دکتر آزادی با بیان این نکته که " ریشه هر مو در
بدن غده چربی دارد که باعث خوشحالت شدن مو
میشود " ،ادامه داد :در افرادی که پوستشان چرب
یا برعکس خشک است و یا ریشه مژه هایشان مثل
ریشه مو سر ،شوره میزند و پوستهپوسته میشود،
بیماری گلمژه بیش��تر مشاهده میش��ود؛ زیرا در
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پلک چشم به طور طبیعی غدد چربی ترشح کرده
نمیتوانند خود را تخلیه کرده و محتویات در ریشه
باقی میمانند».
این جراح و متخصص چش��م خاطرنشان کرد« :در
صورتی که غدد چربی در مژهها خوب تخلیه نشود،
در ابت��دا یک تورم کوچ��ک در مژههای پلک باال و
پایین ایجاد میشود که خود میتواند منبعی برای
نفوذ میکروب در آنجا باشد».
وی بی��ان کرد« :در برخی م��وارد گلمژه برای فرد
ایجاد مش��کل نمیکن��د ،ولی در برخی م��وارد بر

اث��ر مجاورت ب��ا میکروبهای بیم��اریزا از طریق
(آب ،باد ،هوا )و . . .عفونت تش��دید شده و لبه پلک
متورم و دردناک و قرمز میشود».
دکت��ر آزادی افزود« :گلمژه انواع مختلفی دارد که
نوع حاد و شدید آن به گونهای است که شدت تورم
به قدری زیاد است که ممکن است پوست پلک پاره
ش��ده و ترشحات خودبهخود خارج شود و باید قبل
از اینکه میزان تورم به این حد برسد فرد به پزشک
مراجعه کرده و اقدامات درمانی را شروع کند».
این جراح و متخصص چشم عنوان کرد« :در صورتی
که پوس��ت پلک بر اثر گلمژه و تورم زیاد پاره شود
زیبایی پلک دچار مش��کل شده و محتویات به طور
کامل خارج نمیش��ود که نتیجه آن عود بیماری و
ایجاد کیس��ت چربی اس��ت که برای درمان نیاز به
جراحی است و با انجام یک جراحی پالستیک جای
آن باقی نمیماند».
وی ادام��ه داد« :در صورتی ک��ه گلمژه در مرحله
ابتدایی و به اندازه یک عدس است به وسیله درمان
دارویی مانند تجویز آنتیبیوتیک و از طریق پزشک
متخصص و کمپرس آب گرم و تمیز کردن مژهها با
شامپوهای مخصوص مشکل حل شده و آثار گلمژه
از بین میرود».
دکت��ر آزادی اظهار کرد« :در صورتی که در مرحله
ابتدایی گلمژه ،مراحل درمانی آغاز نشود ،میتوان
عفونت را از بین برد ولی مواد چربی ودیگر محتویات
داخل کیس��ت باقی میماند که در این حالت به آن
بیماری "شاالزیون" گفته میشود».
این جراح و متخصص چش��م در پایان گفت« :برای
پیش��گیری از ایجاد گلمژه ،مژهها را روزی دو الی
سه بار با شامپوهای مخصوص بشویید و این بیماری
در بین خانمها و آقایان به طور مس��اوی مش��اهده
میش��ود ولی به علت حساسیت بیشتر خانمها به
وجود گلمژه در پلک ،آنها بیشتر به پزشک مراجعه
میکنند».

در گفتگوی آفتاب اقتصادی با رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران مطرح شد
آفتاب اقتصادی –زهرا رحیمی  :توسعه دانش
و تخصص در زمینه مدیریت خدمات بهداش��تی،
درمانی و همکاری با متخصصین نظام سالمت و
ارائه مش��اوره به دیگر گروه ها و
س��ازمان ها برای بهبود عملکرد
کل سیستم بهداشتی و درمانی
و اقتصاد سالمت امری ضروری
است که در سیاست های کالن
کش��ور کمتر به آن توجه ش��ده است .با توجه به
اهمیت موضوع آفتاب اقتصادی دراینباره با دکتر
علیامیر سواد کوهی رئیس انجمن مراقبت های
ویژه ایران گفتگو کرده است.
رئیس انجم��ن مراقبت های ویژه ایران در ابتدا با
اشاره به این که در کشور ما سیاستگذاران هیچگاه
اقتص��اد س�لامت را در اولویت ه��ای کاری خود
قرار ندادهاند؛ گفت« :توجه به س�لامت جسمی و
روحی آحاد مردم جامعه و سرمایه گذاری در این
حوزه س��بب افزایش راندمان اقتصادی کشور در
بخشهای مختلف می شود» .
دکتر علی امیر سواد کوهی با بیان این که قداست
جامعه پزش��کی از بین رفت��ه و کمتر توجهی به
مطالبات جامعه پزش��کی و نیازهای بیماران می
ش��ود  ،افزود« :نظام س�لامت و سیستم بیمه در
کشور با مشکالت متعددی مواجه است و بالغ بر
 70درص��د هزینه ها برای ام��ور درمانی از جیب

اقتصاد سالمت مغفول واقع شده است

بیماران هزینه می ش��ود ،زیرا پوش��ش بیمه ای
خدمات جوابگوی نیازها نیست و مدیریت هزینه
در نظام س�لامت و بخشهای مرتبط با آن دیده
نمی شود» .وی با تاکید بر این که جامعه پزشکی
خارج از محدوده حقوق خود مطالبه ای از متولیان
امر ندارد ؛ ادامه داد « :در سیاس��تگذاری و تامین
منابع کمترین حد بودجه دولتی به بخش سالمت
تعلق می گیرد و اگر هم اعتراضی به این مس��ئله
شود  ،هر کس توپ را به زمین حریف پرتاب کرده
و توجهی به اقتصاد سالمت و تبعات اجرای آن در
جامعه نمی شود » .رئیس انجمن مراقبتهای ویژه
ایران با اش��اره به این که معضالت بخش سالمت

به حدی اس��ت که آینده خوب��ی در انتظار هیچ
یکازبیمارستانهایهردوبخشدولتیوخصوصی
نیست  ،تصریح کرد « :ارتقاء سطح اقتصاد سالمت
در جامعه نیازمند کار کارشناسی و عزم ملی است
و کسانی که در رأس ارگان های مرتبط با سالمت
قرار می گیرند باید همه رش��تههای پزش��کی را
به یک چش��م مش��اهده کرده و صرفا به ارتقای
یک رشته و مطالبات آن توجه نشان ندهند» .
سوادکوهی در بخش دیگری از صحبت های خود
به رش��ته مراقبتهای ویژه اش��اره کرد و گفت :
« رش��ته مراقبتهای ویژه رشته ای نوپا و جوان
است که بیماران بس��تری در بخش مراقبتهای

ویژه را  24ساعته تحت کنترل دارد» .
وی خاطرنشان کرد «:برعکس تصور عموم همیشه
بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه انتهای
زندگ��ی خ��ود را طی نمی کنند ،بلکه بس��ته به
ش��رایط بیماری برای مراقبتهای بیشتر به این
بخش منتقل شده و از هر نظر تحت مانیتورینگ
قرار می گیرند» .وی در خصوص معضالت موجود
در ای��ن بخش اظهار کرد  :ب��ا توجه به جمعیت
 80میلیونی کش��ور تعداد  7ه��زار و  200تخت
مراقبتهای ویژه پاس��خگوی نیازها نیس��ت و با
استاندار جهانی فاصله زیادی داریم .
رئیس انجم��ن مراقبتهای ویژه ایران با اش��اره
ب��ه این که ایران در بخ��ش مراقبتهای ویژه در
رده  19جهان ق��رار دارد ؛ اذعان کرد« :علیرغم
تمام��ی کمبوده��ا از لح��اظ علم��ی پیش��رفت
چشمگیری داشته ایم ،به طوری که در منطقه نیز
کشور ترکیه را تحتالشعاع قرار داده ایم و از نظر
علمی در اوج هستیم» .
وی در خاتم��ه ب��ه برگ��زاری پنجمی��ن کنگره
بی��ن المللی مراقبت های ویژه ایران از  20لغایت
 22دی ماه جاری اشاره کرد و گفت « :این کنگره
با حضور ژانلوییونسان رئیس انجمن مراقبتهای
ویژه کل اروپا با بیش از دو هزار شرکتکننده در
سالن همایش های بین المللی رازی تهران برگزار
می شود» .

فواید و مضرات گیاهخواری و خامگیاهخواری

دکتر مجی��د کاراندیش متخصص تغذی��ه و رژیم درمان��ی به انواع
مختل��ف گیاهخواری اش��اره ک��رد و گف��ت :یکی از ش��دیدترین و
خالص ترین نوع گیاهخواری این است که هیچ نوع محصول حیوانی
مصرف نمی شود و حتی غذاهای گیاهی به صورت خام مصرف می شود
که به خامگیاهخواری معروف اس��ت .به گزارش س�لامت نیوز ،وی
اف��زود :نوع دیگ��ر ،گیاهخواری صرف اس��ت که گیاه��ان به صورت
پخت��ه مصرف می ش��وند یعن��ی محصوالتی مانند ش��یر ،لبنیات،
تخم مرغ و عسل هم ممکن است مصرف نشود .کاراندیش بیان کرد:
در گروه دیگر فقط گوشت مصرف نمی شود اما محصوالت لبنی ،انواع
تخم پرندگان و عسل مورد استفاده قرار می گیرد .این استاد دانشگاه
علوم پزشکی اهواز ادامه داد :برخی افراد برای استفاده از مزایای تندرستی
گیاهخواری و برخی به دلیل دیدگاه های فلسفی و یا برخی مسائل و
ایدئولوژی ها به این روش تغذیه ای روی می آوردند .وی در خصوص
معایب و مزایای این نوع رژیم تغذیه ای اظهار کرد :ساده ترین شکل به
این صورت است که گوشت قرمز و امعا و احشای حیوانات را مصرف
نکرده ولی گوشت سفید مصرف میکنند .این روش توسط متخصصان
تغذیه تقویت و تشویق می شود چون ما هیچ ضرورتی برای مصرف
گوشت قرمز در تغذیه نداریم .این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه
داد :اگر افراد نخواهند گوشت مصرف کنند ،اما شیر ،لبنیات و تخممرغ

مصرف ش��ود و حبوبات همراه با غالت باش��د مانند عدسپلو ،نان و
لوبیا مناسب است .وی با اشاره به محدودیت و نقص پروتئین موجود
در گیاهان گفت :همزمان مصرف کردن حبوبات و غالت و اس��تفاده
از گروه ش��یر ،لبنیات و تخممرغ ،کمبود تغذیهای را ایجاد نمی کند.
کاراندیش اضافه کرد :در برخی گروه های خاص احتمال کمبودهای
تغذیه ای زیاد اس��ت مانند مشکل کمخونی زنان در سنین باروری و
یا کمخونی در کودکان و نوجوانان که راه رفع کمبود اس��تفاده بجا و
به اندازه مکمل هاست .اما اگر شیر ،لبنیات و تخممرغ مصرف نشود این
نوع رژیم ها دچار کمبودهایی خواهند بود که آهن ،ویتامین  B۱۲و

برخی مواد مغذی موثر در ساخت استخوان مانند کلسیم ،فسفر و روی
از آن جمله هستند .وی اظهار کرد :در رژیم های گیاهخواری ،ویتامین
 Cو اس��ید فولیک به مقدار زیادی دریافت می شود چون در بسیاری
از منابع غذایی گیاهی وجود دارد؛ اما کلس��یم ،فسفر ،آهن ،ویتامین
 B۱۲و پروتیین کافی دریافت نمی ش��ود .اگر کسی مایل به مصرف
گوش��ت نیس��ت اش��کالی ایجاد نمی کند؛ اما باید ش��یر ،لبنیات و
تخم مرغ و همزمان حبوبات و غالت مصرف ش��وند و در صورت نیاز
مکمل هایی از جمله مکمل آهن و ویتامین  Dمورد استفاده قرار گیرد.
این استاد دانش��گاه ادامه داد :در خامگیاهخواری هضم گیاهان دچار
مشکل اس��ت و اصال توصیه نمی شود؛ اما گیاهخواری که به صورت
کامل گیاهخوارباشد (محصول حیوانی مصرف نکند) حتما مکمل های
کامل را دریافت کند ،یعنی مولتیویتامینمینرال هر روز مصرف شود
و آزمایش های الزم برای تشخیص نوع کمبودها انجام شود تا متناسب
با آن مکمل های الزم دریافت ش��ود .وی اظه��ار کرد :در رژیم های
گیاهخ��واری معموال به دلیل مصرف کم روغن و انواع گوش��ت ها و
غذاهای گوشتی سرخ شده در روغن ،کاهش وزن صورت می گیرد .از
آنجا که این افراد به سالمتی خود بیش از افراد دیگر اهمیت می دهند
و ورزش را در کنار ش��یوه تغذیه ای دارند ،این مجموعه تغییر شیوه
زندگی باعث کاهش وزن می شود نه تنها گیاهخواری.

ارتباط ابتال به سرطان و کمبود ویتامین D

اس��تاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه پوشش زنان در
کشورهای اس�لامی دلیل کمبود ویتامین  Dدر آنها نیست ،گفت:
ب��رای جبران این ویتامین در بدن روزانه  ۲۰تا  ۲۵دقیقه در معرض
تابش نور خورشید قرار گیرید.به گزارش فارس،احمد اسماعیلزاده در
ارتباط با کمبود ویتامین  Dو راهکارهای تغذیهای جبران آن ،گفت:
کمبود این ویتامین در ایران و اغلب کش��ورهای دنیا از شیوع باالیی
برخوردار اس��ت و امروز کودکان زیادی با این مش��کل مواجهاند.وی
افزود :این ویتامین برای س�لامتی بسیار مفید بوده و نقش بارزی در
تکامل استخوانها و بهبود رشد قدی دارد .همچنین تحقیقات نشان
داده عالوهبر این کمبود ویتامین  Dمیتواند سبب بروز بیماریهایی
همچون چاقی،دیابت ،بیماریهای قلبی ـ عروقی و برخی از سرطانها

شود.استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه کشور ما چهار
فصل بوده ولی کمبود ویتامین  Dب��رای ایرانیان وجود دارد ،گفت:
دلیل کمبود این ویتامین در کشور نیاز به تحقیقات زیاد دارد واینکه
برخی مدعی هستند پوشش زنان سبب کمبود این ویتامین میشود،
بر اساس تحقیقات جهانی قابل قبول نیست و این مسئله از لحاظ علمی
رد ش��ده است .همچنین کمبود ویتامین  Dدر برخی از کشورهای
غربی که زنان آن پوش��ش ندارند ،شیوع باالتری دارد.این متخصص
تغذیه و رژیمدرمانی بابیان اینکه قرار گرفتن روزانه  20تا  25دقیقه در
معرض تابش نور خورشید سبب جذب ویتامین  Dدر بدن میشود،
گفت :بهترین س��اعات جذب ای��ن ویتامین  10صبح تا  4بعدازظهر
است.اس��ماعیلزاده عنوان کرد :آلودگی ه��وا نیز علت صد درصدی

کمبود ویتامین  Dنیست؛چراکه برخی از روستاها و شهرهای عاری از
آلودگی نیز درگیر کمبود ویتامین  Dبوده ولی به طور کلی این مسئله
میتواند یکی از علل به شمار رود.وی افزود :عوامل ژنتیکی و چاقی نیز
از علل کمبود ویتامین  Dبه شمار میرود؛ چراکه این ویتامین محلول
در چربی بوده و در بافت چربی ذخیره میشود .همچنین ویتامین D
منابع غذایی چندانی ندارد و مصرف ماهی و غذاهای دریایی،تخممرغ
و بعضی از لبنیات میتواند تا حدودی این مشکل را جبران کند،ولی
راهکار اصلی قرار گرفتن در معرض نور خورشید است.استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد :غنیسازی مواد غذایی با ویتامین
 Dو استفاده از مکملها نیز از راهکارهای جبران کمبود ویتامین D
در بدن به شمار میرود.

هر بامداد در سراسر ایران
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نکته

ورود سم به مغز
از شایع ترین علل بروز دمانس

رضا دانش��مند روانپزش��ک درب��اره زوال عقل یا
«دمانس» ،گف��ت :زوال عقل ،ب��ه مجموعه ای
از اخت�لاالت عمده عصب ش��ناختی مغز گفته
می شود که عالمت بارز آن اختالل در حافظه است.
حافظه ،سه جزء دارد :فوری ـ اتفاقات و حوادثی
که در کوتاهمدت و درازمدت اتفاق افتاده اس��ت.
به گ��زارش مهر ،وی با بیان اینک��ه در بیمارانی
که به دمانس مبتال هس��تند اجزاء مختلفی در
حافظهش��ان دچار اختالل می ش��ود ،ادامه داد:
معم��وال اولی��ن جزئ��ی از حافظه ک��ه صدمه
می بیند ،حافظه کوتاهمدت است .دانشمند ،یکی
از شایع ترین علل دمانس را دمانس آلزایمر دانست
و گفت :آلزایمر ،نوعی بیماری است که می تواند
ایجاد دمانس کند؛ ولی همه کسانی که فراموشی
گرفته اند مبتال به آلزایمر نیستند و ممکن است
دمانس داش��ته باش��ند .البته معموال آلزایمر در
سن های باال خود را نشان می دهد و زمینه ژنتیکی
و عالئ��م دیگ��ری دارد  .وی بیماری های مغزی
را از دیگر علل دمانس نام برد و افزود :از ش��ایع
ترین علل بیماری دمانس ،ورود سم به مغز است
که باعث برهمخوردن تعادل شیمیایی و به دنبال
آن ،س��اختار آناتومیک مغز می شود .الکل ،یکی
از ش��ایع ترین سم هاس��ت .در واقع ،الکل ،یکی
از س��مومی اس��ت که می تواند باعث تغییر در
ساختار شیمیایی مغز و زمینهساز دمانس شود.
این روانپزشک با بیان اینکه یکی از ویژگی هایی
که می تواند باعث تشخیص دمانس شود شرایط
س��نی و خانوادگ��ی بیمار اس��ت ،تاکی��د کرد:
دمانسهاییکهبابیماریهایعروقیمغزمرتبطند
درسنینپایینتر،خودرانشانمیدهند.البتهبرای
بروز دمانس در سنین پایین ،باید به عللی غیر از
آلزایمر فکر کنیم که یکی از آن ها می تواند سموم
و بیماری های متابولیک باشد  .وی در پایان با بیان
اینکه دمانس در حافظه کوتاهمدت ،اختالل پایدار
ایجاد می کند نه موقت ،اظهارداشت :درواقع ،فرد
در سراسر روز و ماه های متوالی از اختالل حافظه
رنج می برد .البته در کس��ی ک��ه دچار اختالل
کوتاهمدت شده باید علل دیگر اختالل حافظه را
نیز بررسی کنیم .برای مثال اختالالت اضطرابی
به طور جدی می توانند باعث اختالل در تمرکز
شوند و کسی که اختالل در حافظه داشته باشد
ثبت وقایع برایش بس��یار دشوار است و یادآوری
آن ها نیز ،به درستی صورت نمی گیرد.

توصیه

دلیل حساس شدن دندانها
پس از ترمیم چیست؟

علی مرسلی متخصص ریشهدرمانی در خصوص
علل حساسیتهای پس از ترمیم دندان گفت:
در زمان برداشت پوسیدگی ،با توجه به اینکه در
هنگام ترمیم دندان ،دندان زنده است و دارای
عروق و اعصاب در پالپ است ،آسیب مکانیکی
ممکن اس��ت به بافت زنده دندان وارد شود .به
گزارش فارس،وی افزود :همین روند درس��ت
مانند خوب شدن یک زخم ،نیاز به زمان دارد.
در موارد نادری ممکن اس��ت آسیب به حدی
باش��د که بافت زنده دندان نتواند ازعهده مهار
آسیب بر بیاید و درد التیام پیدا نکند یا اینکه
ش��رایط به گونهای برود که دندان خونرسانی
خود را از دست بدهد و در اصطالح عام عصبش
عفونی شده و بمیرد .مرسلی ادامه داد :در این
صورت عفونت میتواند به ناحیه استخوان دور
ریش��ه دندان در فک گسترش یابد و حتی در
صورتی که عالمتی وجود نداشته باشد دندان
نی��از به درمان ریش��ه دارد .این دندانپزش��ک
توضیح داد :دلیل دیگر حساسیت بعد از ترمیم،
خود مواد پرکردگی و تحریک توسط خود این
مواد و حساس��یت به دلیل نشت آنهاست .این
حساسیت البته موقت بوده و بهزودی برطرف
میش��ود .این جراح ریش��ه تصریح ک��رد :در
ترمیمهای فلزی (آمالگام) به دلیل رسانا بودن
فلز طبیعی است که س��رعت پاسخ دندان به
تغیی��رات حرارتی بیش��تر از دندانهای عادی
باش��د .بعد از مدتی ممکن اس��ت با توجه به
واکنش بافت زنده دندان ،این درد و حساسیت
کمتر ش��ود .مرس��لی گفت :در طوالنیمدت
نقص پرکردگی ،نشت ترمیم ،بهداشت ضعیف
و ش��روع مجدد پوس��یدگی از لبههای ترمیم
میتواند باعث درد حساس��یتی دندان ش��ود.
در این صورت مداخله درمانی س��ریع توس��ط
دندانپزش��ک با عوض کردن پرکردگی و قرار
دادن ترمیم جدید میتواند از نیاز دندان ش��ما
به عصب کشی جلوگیری کند ،ولی در صورت
پیشرفت پوسیدگی و درگیر شدن عصب نیاز به
درمان ریشه خواهید داشت.

تحلیل

پروتزهای متکی
بر ایمپلنت جایگاه مهمی
در دندانپزشکی نوین دارد

مس��ئول اجرایی و علمی دوازدهمین کنگره
علمی س��الیانه انجمن دندانپزشکان عمومی
ای��ران ،گفت :پروتز ثابت ش��امل بازس��ازی
دندانه��ای تخری��ب ش��ده و ی��ا جایگزین
دندانهای از دست رفته به وسیله پروتزهای
فل��زی ریختگ��ی ،فل��ز و س��رامیک و ی��ا
تمامسرامیک است که امروز تمام سرامیکها
طرفداران زیادی در درمانهای دندانپزشکی
دارن��د .مس��ئول اجرای��ی علم��ی پروت��ز
دوازدهمین کنگ��ره انجمن دندانپزش��کان
عمومی ایران ،ادامه داد :پروتز متحرک شامل
پروتز بیمارانی اس��ت که تعدادی از دندانها
را از دست دادهاند و یا بیدندانی کامل دارند.
این درمانها به خصوص در افراد مس��ن ،در
جویدن ،زیبایی و سالمت دهانی نقش مهمی
دارد و برای باال ب��ردن کیفیت زندگی افراد
مسن مورد توجه اس��ت .شاکری با اشاره به
اینکه امروزه با باال رفتن میانگین طول عمر
افراد و درمان بیماران مسن جایگاه ویژه ای
برای درمانهای پروتزی ایجاد ش��ده است،
افزود :امروزه درمانهای ایمپلنت هم بخش
بزرگ و مهمی از درمانهای پروتزی به شمار
میرود و پروتزهای متکی بر ایمپلنت جایگاه
مهم و اصلی در دندانپزش��کی نوین دارند و
با توجه به اس��تفاده روزافزون از ایمپلنتها
و افزای��ش نی��از به آنها و دس��تیابی به تمام
اه��داف دندانپزش��کی ،این علم پیش��رفت
و اهمی��ت زی��ادی دارد .وی بی��ان داش��ت:
هدف از دندانپزش��کی مدرن بازس��ازی فرم
دندانه��ا ،جویدن ،صحبت ک��ردن ،راحتی
بیم��ار و س�لامت طبیعی بیمار اس��ت و در
درمانه��ای پروت��زی نوی��ن ب��ا جایگزینی
نس��وج و دندانهای ازدسترفته تمامی این
اهداف امکانپذیر میش��ود .مسئول اجرایی
علم��ی پروت��ز دوازدهمین کنگ��ره انجمن
دندانپزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد:
برای موفقیت در درمان های پروتزی ،عالوه
ب��ر دندانپزش��ک و بیمار ،هم��کاری و نقش
البراتوارهای دندانپزش��کی هم بس��یار حائز
اهمیت اس��ت و مثلث دندانپزشک ،البراتور
و بیمار با هم��کاری کامل یک درمان موفق
را رقم میزن��د و عالوه بر مه��ارت و تجربه
دندانپزشک ،مهارت و دقت تکنسین البراتور
ه��م اهمیت خاص��ی دارد .ش��اکری گفت:
ب��رای درمان موفق پروتز ،دندانپزش��ک باید
آگاهی و تس��لط کامل بر س��ایر شاخههای
دندانپزش��کی از جمل��ه درمان های ریش��ه
دندان ،ترمیمی ،جراحی  ،انساج پرودنتال و
 . . .بهخصوص در بخش بیومکانیک داش��ته
باش��د .وی ی��ادآور ش��د :درمانه��ای نوین
دندانپزشکی و پیش��رفت روزافزون این علم
در رش��ته پروتز نقش مهمی دارد و با توجه
به مواد جدید دندانپزش��کی در قالبگیری،
فلزات ،س��رامیک جدید ،وسایل و تجهیزات
البراتورهای دندانپزش��کی و ، . . .درمانهای
بهتر و کاملت��ر و موفقتری را در پروتز رقم
خواهد زد .دوازدهمین کنگره علمی سالیانه
انجمن دندانپزش��کان عمومی ایران از  ۱۹تا
 ۲۲دی م��اه  ۹۶در مرکز همایش های برج
میالد برگزار می شود.

تازهها

ارتباط جهش های
یک ژن با چاقی مفرط

محققان در یک مطالعه جدید متوجه شدند
ک��ه جهش ه��ای یک ژن خاص م��ی تواند
به چاقی مفرط افراد منجر شود.به گزارش ایرنا ،
محقق��ان در این مطالعه محور توجه خود را
بر یک ژن خاص به نام  ADCY3متمرکز
کردند که پروتئینی را که با کنترل اشتها و
حس بویایی انس��ان ارتباط دارد ،کدگذاری
می کند.به نظر می رس��د بروز جهش ها در
ای��ن ژن ،تولید این پروتئین حیاتی را تحت
تاثیر قرار می ده��د و به اختالالتی در انواع
عملکرده��ای بیولوژیک��ی منجر می ش��ود.
مطالعات اولیه آزمایش ژن  ADCY3نشان
داد موش هایی که به گونه ای پرورش یافته
بودند که فاقد این ژن باش��ند ،چاق شدند و
نیز فاقد حس بویایی ش��دند که این بیماری
به آنس��ومنیا ( )Anosmiaیا فقدان حس
بویایی شناخته می شود.محققان در بررسی
بیم��اران خود متوجه ش��دند ک��ه آنها نیز
آنسومنیا داشتند و همین امر باردیگر نشان
می داد این بیماری ب��ا جهش هایی در ژن
 ADCY3ارتباط دارد.محققان سپس نتایج
ای��ن مطالع��ه را به یک پای��گاه داده جهانی
تحقیقاتی ژنتیکی به نام GeneMatcher
ارجاع دادند .به سرعت چند محقق دیگر نیز
نشان دادند که همبستگی های مثبتی میان
چاق��ی مفرط و جهش ها در ژن ADCY3
وجود داش��ت.محققان ح��دس می زنند که
شناس��ایی یک ژن کلیدی مانن��د این ژن،
اه��داف جدی��دی را ب��رای س��اخت داروها
به ویژه داروهای��ی که چاقی را درمان کنند
در اختیار محققان قرار می دهد.

