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سوءتغذیه عامل بروز ناشنوایی در کودکان
محقق��ان دریافتن��د ک��ودکان دچار س��وءتغذیه در س��الهای
پیشدبس��تانی بس��یار در معرض ابتال به اختالل ش��نوایی در
سنین باالتر قرار دارند.
به گ��زارش مهر ،به گفته محققان ،ناش��نوایی چهارمین عامل
معلولی��ت در دنیا اس��ت و ح��دود  ۸۰درصد اف��راد دچار این
معلولی��ت در کش��ورهای کمدرآم��د و متوس��ط درآمد زندگی
میکنن��د .در این مطالع��ه ،محققان رابطه بین ش��نوایی بیش
از  ۲۲۰۰ف��رد بزرگس��ال ج��وان را با وضعیت تغذیهش��ان در

کودکی تا اوایل  ۱۶س��الگی بررسی
کردند .نتایج تس��تهای ش��نوایی
نش��ان میدهد که افراد بزرگس��ال
ج��وان ک��ه در دوره کودکی رش��د
نامناس��بی داش��تند حدود دو برابر
بیش��تر با عالئم ناش��نوایی مواجه میشوند .رش��د کم در دوره
کودکی یک مشکل مزمن سوءتغذیه است که غالبا قبل از تولد
شروع میشود؛ زمان قبل تولد زمانی حیاتی برای رشد عملکرد

زندگی

4

شنوایی است .کیت وس��ت ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
میگوید« :تاخیر در رش��د گوش داخلی ناشی از سوءتغذیه ،به
خصوص در دوره جنینی ،در افزایش ریس��ک ناش��نوایی نقش
دارد» .به گفته محققان ،ش��رکتکنندگانی که در کودکی بیش
از اندازه الغر بودند هم دو برابر بیش��تر در معرض ریس��ک باال
ناش��نوایی قرار داش��تند .محققان همچنین عن��وان میکنند:
س��وءتغذیه ح��اد آس��یبپذیری ک��ودکان را در مع��رض انواع
عفونت ها ،از جمله گ��وش ،افزایش میدهد .عفونتهای مکرر
گوش میتواند منجر به ناشنوایی شود.

آفتاب اقتصادی در گفتوگو با عضو هیئتمدیره انجمن جراحی زانو،آرتروسکپی و آسیبهای ورزشی بررسی کرد

چه موقععمل تعویض مفصل زانو را انجام دهیم؟

آفتاب اقتصادی  -نجمه حمزهنیا :زانو بزرگترین
مفصل بدن اس��ت .زانو درد یکی از دردهای رایجی
اس��ت که درافراد پیر ،جوانان ،بچهها و در بارداری
اتف��اق میافتد .اولین تعویض مفصل زانو در س��ال
 ۱۹۶۸انجام ش��د .بعد از آن به تدریج تکنیکهای
عمل جراحی بهتر شده و مفاصل مصنوعی بهتری
هم ساخته شد .امروزه هر سال بیش از یک میلیون
تعویض مفصل زانو در دنیا انجام میش��ود .با توجه
به اهمیت موض��وع آفتاب اقتص��ادی در اینباره با
دکتر امین مرادی ،عضو هیئتمدیره انجمن جراحی
زانو،آرتروسکپی و آسیبهای ورزشی گفتوگو کرده
اس��ت .وی در ابتدا گف��ت« :تعویض مفصل زانو که
به آن آرتروپالس��تی زانو Knee arthroplasty
هم میگویند نوعی جراحی است که با استفاده از آن
س��طح مفصلی استخوانهای ران و ساق در مفصل
زانو را با یک سطح مصنوعی جایگزین میکنند».
دکتر مرادی ادامه داد« :در صورتی که ش��دت درد
در زانو  ،توانایی بیم��ار را برای انجام دادن کارهای
روزمره مانند راه رفتن ،باال رفتن از پله ،سوار ماشین
ش��دن و نشستن روی صندلی کاهش دهد ،درد در
زانو هنگام اس��تراحت هم وجود داشته باشد ،تورم
زان��و با دارو ه��م از بین نرود یا بیمار تحمل دارو را
نداشته باشد و شکل ظاهری زانو تغییر زیادی پیدا
کرده باشد؛ با توجه به بررسی شرایط کلی ،پزشک
عم��ل تعویض مفصل زانو را با ه��دف از بین بردن
دردی که در زانو براثر ساییدگی و آرتروز ،روماتیسم
یا تخریب سطح مفصلی ایجاد شده است ،به دست
آوردن دامنه حرکتی مطلوب در مفصل زانو و اصالح
تغییر شکلهای ایجاد شده  ،پیشنهاد میکند».
این عضو هیئتمدیره انجمن جراحی زانو،آرتروسکپی
و آس��یبهای ورزش��ی اظهار کرد« :وقتی غضروف
مفصلی زانو به هر علتی تخریب شود حرکت مفصل
دردناک ش��ده و مفصل دچار خشکی و محدودیت
حرکتی میشود .در این وضعیت میتوان با تعویض
سطوح مفصلی حرکات مفصل را بهتر کرده و درد را
از بین برد .در شرایط ایدهآل عمر پروتزهای زانو بین

 15تا  20س��ال اس��ت که پس از آن میتوان پروتز
دیگری را جایگزین کرد که بس��یار مش��کل است.
در نتیجه در حد توان در س��نین  65-60س��ال به
باالپیشنهاد می شود که افراد تعویض مفصل کنند».
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا عمل تعویض
مفصل زانو مضراتی دارد ،بیان کرد« :عمل جراحی
تعویض مفصل زانو یا پروتز زانو ،در غالب موارد بدون
بروز عارضه خاصی انجام میشود و بیمار پس از آن
میتواند زندگی فعالی داشته باشد.با این حال مانند
هر عمل جراحی دیگری ،تعویض مفصل آسیبدیده
زانو و گذاش��تن مفصل مصنوعی نیز ممکن است با
عوارض احتمالی همراه باشد .گر چه احتمال عفونت
مفصل مصنوعی زانو بعد از تعویض مفصل کمتر از
دو درصد اس��ت ،ولی به علت اینکه در صورت وقوع
بسیار خطرناک است ،اقدامات سختگیرانه زیادی
صورت میگیرد تا عفونت ایجاد نش��ود.با این حال
احتمال عفونت در کس��انی که زخمهای پوس��تی
دارند ،کس��انی که عفونت ادراری یا تنفسی دارند،
کسانی که مشکالت و عفونتهای دهانی و دندانی

>اگر سیس��تم ایمنی بدن
ف��رد ضعی��ف باش��د (مانند
بیماریهای مزم��ن کبدی،
کلیوی ،سرطان و )...احتمال
عفونت بعد از جراحی مفصل
زانو بیشتر است
>در ش��رایط ایدهآل عم��ر پروتزهای زانو
بین  15تا  20س��ال اس��ت ک��ه پس از آن
میتوان پروتز دیگری را جایگزین کرد که
بسیار مشکل است در نتیجه دردر حد توان
در سنین باال  65-60س��ال به باالپیشنهاد
می شود که افراد تعویض مفصل کند
دارند و در بیماران دیابتی و روماتیس��می بیش��تر
است».
دکت��ر م��رادی اف��زود« :اگ��ر سیس��تم ایمن��ی
ب��دن ف��رد ضعی��ف باش��د (مانن��د بیماریه��ای
مزم��ن کب��دی ،کلی��وی ،س��رطان و )...احتم��ال

عفون��ت بع��د از جراح��ی مفص��ل زان��و بیش��تر
است».
وی عنوان کرد« :شایعترین عارضه که بالقوه میتواند
بسیار خطرناک باشد ،لخته شدن خون در رگهای
ان��دام تحتانی و لگن اس��ت.احتمال این عارضه در
هر عمل جراح��ی بزرگی که در اندام تحتانی انجام
میش��ود وجود دارد.خطر این عارضه این است که
در صورت وق��وع ،لخته خون میتواند به طرف ریه
(آمبول��ی ریه) و قل��ب حرکت ک��رده و در کارکرد
آنها اختالل ایجاد کند.برای پیشگیری از ایجاد این
لخته ها ،از داروهای خاصی استفاده میشود».
ای��ن عض��و هیئتمدی��ره انجم��ن جراح��ی
زانو،آرتروس��کپی و آسیبهای ورزشی خاطر نشان
کرد« :مهمترین مشکل پروتز زانو ،امکان خم کردن
زان��و تنها تا  90درجه اس��ت ،در حال��ی که پس از
جراحی انتظار میرود زانو بتواند حدود  110درجه
خم ش��ود ،ولی ممکن اس��ت به علت چس��بندگی
بافتهای نرم اطراف زان��و بعد از عمل جراحی و یا
محدودیت حرکتی ش��دیدی که بیمار قبل از عمل
جراحی داشته است ،حرکت زانو بعد از عمل به این
حد نرسد».
دکت��ر مرادی با اش��اره به اینکه پوکی اس��تخوان،
س��بک زندگی ش��هری و کاهش فعالیت پایین در
زنان میتواند سبب افزایش احتمال بروز آرتروز زانو
در زنان ش��ود ،گفت« :وزن باال عالوه بر آنکه باعث
تخریب مفصل طبیعی زانو میش��ود ،روی مفصل
مصنوعی نیز اثر مخرب دارد.همچنین در افراد چاقی
که به بیماریهایی از قبیل فشارخون یا دیابت مبتال
هستند ،انجام تعویض مفصل زانو ،ریسک به شمار
میآید».
وی خاطرنشان کرد« :معموالً آرتروز زانو بیشترین
دلیل تعویض مفصل زانو به ش��مار میرود.آرتروز یا
ساییدگی مفصل زانو کاهش سطح کیفیت زندگی،
افزای��ش وزن و بیماریهای ثانویه را به همراه دارد .
همچنین آس��یبهای ورزشی در جوانان میتواند
دلیل بروز آرتروز باشد».

پارگی رباط صلیبی قدامی؛ شایع ترین آسیب رباطی زانو

دبیر علمی پنجمین کنگره بینالمللی دوساالنه انجمن جراحی زانو،
آرتروسکپی و آسیبهای ورزشی گفت :پارگی رباط صلیبی قدامی
(ایس��یال) ،شایعترین آس��یب رباطی زانو به ویژه در ورزشکاران
اس��ت .به گزارش روابط عمومی انجمن جراحی زانو ،آرتروسکپی
و آس��یبهای ورزشی ،دکتر حمیدرضا یزدی اظهار داشت :مفصل
زانو یک مفصل لوالیی اس��ت که توسط یک سری رباط استحکام
خود را به دس��ت میآورد .در مفصل زانو حداقل چهار رباط اصلی
داریم که شامل دو رباط صلیبی و دو رباط جانبی است .این چهار
رباط اصلی مفصل را کامال پای��دار میکند تا ما بتوانیم راه برویم،
ورزش کنیم و زندگی روزمره خود را داش��ته باشیم .وی افزود :اگر
این رباطها دچار آسیب شوند ،طبیعتا مفصل دچار اختالل حرکتی
و ناپایداری میش��ود .یکی از شایعترین رباطهای زانو که معموال
دچار آس��یب میش��ود ،رباط صلیبی قدامی (ایسیال) است که
ورزش��کاران آن را به خوبی میشناسند .یزدی بیان داشت :پارگی
این رباط شایعترین میزان آسیب رباطی زانو است به خصوص در
ورزشکارانی مانند فوتبالیست ها ،والیبالیست ها ،بسکتبالیستها
و افرادی که اس��کی میکنند یا آنهایی ک��ه ورزشهای پرجنب و

ریزش مو معموالً به افزایش سن مربوط میشود،
ام��ا میتواند به دالیل دیگری نی��ز اتفاق بیفتد.
بارداری ،استرس ،عفونت ،شیمیدرمانی ،بیماری
ش��دید با تب ،س��یفلیس و زی��ادی ویتامین A
مواردی هس��تند که موجب ریزش مو میشوند.
به گزارش تبیان ،اگر در حال حاضر به این دالیل
یا هر دلیل دیگری ،ریزش مو را تجربه میکنید،
باید بدانید که مصرف برخ��ی چایهای گیاهی
میتواند باعث کاهش س��رعت یا معکوس شدن
روند ریزش مو شود .با این که شواهد کافی برای
مؤثر بودن استفاده از برخی گیاهان دارویی برای
درمان ریزش مو وجود دارد ،اما قبل از اس��تفاده
از هرگونه دمنوش با پزشک خود مشورت کنید.
بابونه

جین ولنت ،نویس��نده کتاب آروماتراپی ،توصیه
میکند پوست سر خود را با دمکرد ه گل بابونه به
خوبی شستش��و دهید تا روند ریزش مو معکوس
شود! برای س��اخت این دمنوش به یک لیتر آب
جوش و یک مشت گل بابونه نیاز دارید .گلها را
به مدت  20دقیقه بگذارید که در این آب جوش
بماند تا دم بکش��د .س��پس این دمکرده را صاف
کرده و بگذارید تا خنک ش��ود .پس از شس��تن
موهای خود ،دمکردهی بابونه را روی مو و پوست
سر خود به خوبی بمالید .پس از آن نیازی نیست
بابونه را از روی س��ر بشویید .بابونه برای کودکان
و کس��انی که دارای پوس��ت حساس هستند ،به

جوش دارند .وی اضافه کرد :این بیماری منجر به خالی کردن زانو
و ناپایداری در زانو میش��ود و به تدریج با گذر زمان ،آس��یبهای
ثانوی��ه اتفاق میافتد که میتواند ش��امل پارگیهای مینیس��ک،
آس��یب س��ایر رباطهای زانو و همچنین احتمال آسیب غضروف
باش��د که ماحصل اینها منجر به آرتروز زودرس میش��ود .یزدی
با اش��اره به پیشرفتهای حاصله در درمان بیماریهای زانو گفت:

امروزه به خصوص با توجه به پیش��رفتهایی که در زمینه جراحی
و درمان آس��یبهای رباط صلیبی قدامی داریم ،باید وقتی فردی
دچار این آسیبها میش��ود ،تشخیص صحیح داده شده و سریعا
درمان آغاز ش��ود .وی اظهار داش��ت :ثابت ش��ده افرادی که دچار
آسیب رباط صلیبی میشوند ،در سنین پایینتری به آرتروز مبتال
میش��وند؛ بنابراین ب��ا درمان جراحی این رب��اط میتوان احتمال
آس��یبهای ثانویه را کم کرد و بنابراین س��ن آرت��روز را به تأخیر
انداخ��ت و در نتیجه احتمال آس��یبهای ثانویه را کمتر کرد .وی
تاکید کرد :بنابراین آنچه مهم اس��ت به ویژه در ورزش��کاران این
است که چنانچه این اتفاق بیفتد ،باید در اسرع وقت سریعترین و
بهترین درمان را ارائه داد .وی در خصوص درمان نیز اظهار داشت:
برای برگرداندن رباط به شکل اولیه باید حتما جراحی انجام شود
اما در افرادی که عالئم زیادی ندارند یا دچار کهولت سن هستند،
درمانهای فیزیوتراپی کفایت میکند .پنجمین کنگره بینالمللی
دو س��االنه انجمن جراحی زانو ،آرتروسکپی و آسیبهای ورزشی
 ۲۵ت��ا  ۲۸بهمن در مرکز همایشه��ای بینالمللی جزیره کیش
برگزار میشود.

موهایتان را با این پنج دمنوش گیاهی تقویت کنید!
اندازه کافی مالیم و ایمن است ،به این معنی که
شما میتوانید بدون نگرانی این درمان گیاهی را
روزانه تکرار کنید.

مریمگلی

مری��م گلی ی��ک درمان س��نتی مت��داول برای
جلوگیری از ریزش مو و از دس��ت دادن حافظه
ناش��ی از افزایش سن اس��ت .مریم گلی را به دو
صورت میت��وان برای تقویت مو اس��تفاده کرد؛
هم به صورت موضعی و هم به صورت نوش��یدن
دمنوش آن .روش استفاده از مریم گلی به صورت
موضعی :بدین منظ��ور در یک لیتر آب در حال
جوش حدود  30گ��رم برگ مریم گلی ریخته و
بگذارید  30تا  45دقیقه در آن خیس بخورد و یا
به عبارتی دم بکش��د .سپس با آن مو را شستشو
دهی��د .روش اس��تفاده از مریم گل��ی به صورت
دمن��وش :برای آماده کردن دمن��وش روزانه این
گیاه ،یک قاش��ق غذاخوری برگ خشک شدهی
گی��اه مریم گل��ی را در یک فنج��ان آب جوش
ریخته و بگذارید  10دقیقه بماند تا دم بکش��د و
در صورت تمایل آن را با کمی عسل شیرین کرده
و ن��وش جان کنید .در دوران بارداری از این گیاه
دارویی استفاده نکنید.
گیاه گزنه

ریزش مو ممکن است به علت کمبود مواد معدنی
رخ دهد ،که این کمبود میتواند یا در نتیجهی یک

رژیم غذایی فقیر ایجاد شود یا مشکل جذب مواد
معدنی وجود داشته باشد .بر طبق «دایرهالمعارف
گیاهان شفادهنده» ،گزنه ممکن است مانند یک
دیوروتی��ک در بدن عمل کن��د ،به این معنی که
ادرارآوری را تحریک ک��رده و به بدن برای از بین
بردن مواد سمی که وجودشان موجب میشود بدن
نتواند به خوبی م��واد مغذی را جذب کند ،کمک
کند .گزنه همچنین ح��اوی مقادیر خوبی از مواد
معدنی ضروری ،از جمله آهن میباشد و نوشیدن
دمنوش آن میتواند کمبودهای این مواد معدنی را
جبران کند .گزنه برای اکثر افراد امن است ،اما قبل
از مصرف آن به صورت دارویی حتماً با پزش��کتان
مشورت نمایید .به طور کلی به خاطر داشته باشید
که مصرف گیاهان دارویی و دمنوشها به صورت
گه گاهی به ندرت مشکلی ایجاد میکند اما وقتی
میخواهید آنها را هر روز و به مقدار مش��خصی
مصرف کنید حکم یک داروی گیاهی را دارد که در
این صورت در اغلب موارد باید با پزش��ک در مورد
آن صحبت کنید؛ زیرا ممکن اس��ت آن گیاه برای
مسائل دیگری در بدن شما مشکلی ایجاد کند و یا
این که مث ً
ال با دارویی که مصرف میکنید تداخل
داشته باشد.
رزماری

رزم��اری یک گی��اه تحریککننده اس��ت که به
تنظیم گ��ردش خون کمک میکن��د؛ از این رو
مصرف دمنوش آن میتواند از ریزش مویی که به
دلیل جریان خون ضعیف و نامناسب بدن باشد،

جلوگیری کند .با این که شواهد قطعی کمی در
ای��ن مورد وجود دارد ام��ا «دایره المعارف مصور
درمانهای گیاهی» به مصرف روزانه یک فنجان
دمن��وش رزماری برای رش��د مجدد موها پس از
شیمیدرمانی توصیه میکند .مصرف مقادیر زیاد
رزماری ممکن است قاعدگی را تحریک کند ،به
همین دلیل از مصرف دارویی آن در زمان بارداری
بپرهیزید.

هر بامداد در سراسر ایران
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یافته

درمان پارکینسون
با زهر زنبور جواهر

محققان دریافتن��د زهر زنب��ور جواهر که از
آن ب��رای کنترل مغز و حرکات قربانیان خود
استفاده میکند ،آثار مش��ابهی را بر بیماران
مبتال به پارکینس��ون دارد و میتواند راههای
جدیدی را برای درمان این وضعیت فلجکننده
عصب��ی پی��ش روی محققان ق��رار دهد .به
گزارش ایرنا ،زنبور جواهر از بدن سوس��کها
برای تخمگذاری استفاده میکند و برای این
منظور حش��ره را با اس��تفاده از زهر خود فلج
میکند .به اعتقاد محققان این وضعیت توسط
پپتیدهای مش��خصی که در زهر زنبور وجود
دارند ،ایجاد میش��ود .پپتیده��ا زنجیرههای
کوتاهی از اسیدهای آمینه هستند که توسط
پیوندهای کوواالنس��ی به هم متصل شدهاند.
محقق��ان ب��رای اطمین��ان از موض��وع ،زهر
تع��دادی از زنبورهای جواه��ر را جمعآوری
و تجزیه کردن��د .در این تحقیقات گروهی از
پپتیدها را با عنوان  Ampulexinشناسایی
کردند که در کنترل رفتار و مغز سوسک موثر
هستند .ظاهرا این پپتیدها مسیر دوپامین را
دچار اختالل کرده و واکنشهای احساس��ی
و فیزیکی سوس��ک را کنت��رل میکنند .این
وضعیت همان آثاری است که در اثر بیماری
پارکینس��ون در بدن بیماران ایجاد میشود.
محقق��ان امیدوارند با اس��تفاده از نتایج این
تحقیقات بتوانند راهکار موثری را برای درمان
یا کنترل بیماری پارکینسون بیابند.

جینکوبیلوبا

تأثیر مصرف استامینوفن و
ایبوپروفنبراحساساتفردی

طبق نتایج یک مطالعه جدید ،اگرچه مصرف
داروهای ُمسکن نظیر ایبوپروفن و استامینوفن
موجب تسکین درد میش��ود ،اما میتواند بر
افکار و هیجانات فرد هم تأثیرگذارند .به گزارش
مهر ،محققان دریافتند این ُمسکنها بر نحوه
پردازش اطالعات ،تجربه احساس آزار و اذیت
و واکنش به تصاوی��ر تحریککننده هیجانی
فرد تاثیر میگذارند .کیل راتنر ،سرپرست تیم
تحقیق ،در این باره میگوید« :از بس��یاری از
جهات این یافتهها هشداردهنده هستند .این
داروها تاثیرات روانشناختی بسیار گستردهای
دارند» .طبق نتایج این مطالعه ،این داروها بر
حساسیت افراد در تجارب دردناک احساسی،
توانایی همدردی با دیگران ،واکنش به موارد
احساس��ی و توانایی پ��ردازش اطالعات تاثیر
میگذارن��د .درحالی که دارو میتواند به افراد
در مقابله ب��ا درد کمک کن��د ،اما تحقیقات
بیش��تری برای بررس��ی کارآم��دی و تعیین
تاثیرات منفی آن بر افراد نیاز است.

توصیه

میزانپایینسدیمخوننشانه
اختاللفکریدرمردانمسن

هشدار

میگرنخطربیماریهایقلبی
را افزایش میدهد

میگرن میتواند خط��ر ابتال به بیماریهای
قلب��ی را افزایش ده��د .به گزارش ایس��نا،
در حال��ی که پیش از ای��ن ارتباط میگرن با
افزای��ش خطر حمله قلبی و س��کته مغزی
تش��خیص داده شده بود متخصصان در یک
بررس��ی جدید به ارتباط این نوع از سردرد
ب��ا دیگر انواع مش��کالت قلبی – عروقی پی
بردند .افرادی با سابقه ابتال به میگرن بیشتر
احتمال دارد دچار مش��کالت قلبی شوند و
بروز ای��ن بیماریها همچ��ون حمله قلبی،
س��کته مغزی و ضربان نامرتب قلب در آنان
بیشتر است .اکنون شواهد موجود حاکی از
آن است که میگرن از فاکتورهای خطرزا در
بیش��تر بیماریهای قلبی – عروقی در زنان
و مردان اس��ت .در ای��ن مطالعه متخصصان
به بررس��ی اطالعات  ۵۱هزار بیمار مبتال به
میگ��رن و  ۵۱۰هزار نفر دیگ��ر که میگرن
نداش��تند پرداختند .در گ��روه مبتالیان به
میگرن بیشتر بیماران زن بودند و بیماریشان
برای اولین بار در سن  ۳۵سالگی تشخیص
داده ش��د .در ش��روع آزمایشات هیچ یک از
ش��رکتکنندگان دچ��ار بیماریهای قلبی
– عروقی نبودند .پس از گذش��ت  ۱۹سال،
 ۲۴۵۱نف��ر از مبتالیان به میگرن حداقل به
یکی از انواع بیماریهای قلبی – عروقی دچار
شدند .همچنین در طول انجام این مطالعه به
ازای هر  ۱۰۰۰فرد مبتال به میگرن  ۲۵نفر
دچار حمله قلبی ش��دهاند ،در حالی که این
رقم در گروه دیگر به ازای هر  ۱۰۰۰نفر ۱۷
مورد بوده است.

تازهها

امیدیتازهبرایباروریبانوان
مبتالبهسرطان

جینکوبیلوبا درخت بومی چین اس��ت .برگهای
بادبزنی شکل درخت جینکو میتواند به تحریک
گردش خون ،به ویژه در مغز و سیس��تم عصبی
کمک کن��د .جینکو با تقویت گ��ردش خون به
کاه��ش تنش عصب��ی و ریزش موی ناش��ی از
اس��ترس کمک میکند .افزای��ش گردش خون
ناش��ی از مصرف دمنوش جینکو در پوس��ت سر
ب��ه تقویت موهای ضعیف کمک میکند .جینکو
ممکن است در دوزهای باال سمی باشد ،بنابراین
قب��ل از مص��رف آن بای��د با پزش��ک متخصص
مشورت کنید.

نکته

کارشناسان انگلیسی به تازگی موفق به کشف
راهی برای رش��د تخمک خارج از بدن زن با
اس��تفاده از برداش��ت بخش کوچکی از بافت
تخمدان بانوان ش��دهاند .پروفسور ا ِ ِولین ت ِلفِر
( )Evelyn Telferو همکارانش در دانشگاه
ادینبورگ اس��کاتلند اعتقاد دارند با استفاده
ازای��ن روش میتوانند تخمکها را در محیط
آزمایشگاهی رشد دهند .در این روش درمانی
که میتواند امیدی تازه برای زنان نابارور باشد،
محققان قادر به رش��د تخمک از سلولهای
نابال��غ ش��دهاند .در روشه��ای کنونی تنها
تع��داد کمی تخمکها آزاد میش��وند ،اما در
روش نوظهور درمانی هزاران تخمک از بافت
تخمدان تولید میش��وند و زمانی که به بلوغ
میرس��ند میتوان از آنها در درمان  IVFیا
انجماد برای امکان باروری درآینده اس��تفاده
کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ این شیوه
درمانی منحصربه ف��رد به ویژه میتواند برای
بانوانی که درآس��تانه یائسگی زودهنگام قرار
دارند یا مبتال به سرطان شدهاند ،مورد استفاده
قرارگیرد .این نخس��تین بار است که تخمک
انس��انی از ابتدای مرحله شکلگیری تا بلوغ
درمحیط آزمایشگاهی رشد میکند.

مطالعه جدید نش��ان میده��د میزان پایین
سدیم خون با اختالل روانی و زوال شناختی
در مردان مس��ن مرتبط اس��ت .به گزارش
مهر ،به گفته محققان این یافتهها میتوانند
نگرانکنن��ده باش��ند چراک��ه غالب��ا برخی
داروهای مورداس��تفاده توس��ط افراد مسن
میزان سدیم خون را پایین میآورند .محققان
دریافتند در مقایس��ه با مردان دارای میزان
نرمال س��دیم ،مردان مبت�لا به هیپوناترمی
خفیف  ۳۰درصد بیشتر دچار اختالل روانی
در ابتدای مطالعه و  ۳۷درصد بیشتر مبتال به
زوال روانی به مرور زمان شدند .نوواک تاکید
میکند که این یافتهها مقدماتی بوده و هنوز
رابطه علّی و معلولیش��ان به اثبات نرسیده
است .به گفته وی« ،از آنجایی که هم کاهش
میزان سدیم خون و هم تغییرات خفیف در
عملکرد ش��ناختی از وقایع شایع با افزایش
سن هستند ،از اینرو باید تحقیقات بیشتری
در آینده بر روی این مسئله انجام شود» .

نوآوری

درمانسرطانکلیه
با ترکیب دو دارو

محقق��ان دریافتن��د ترکی��ب ی��ک داروی
بازدارنده رگزایی موس��وم ب��ه  Axitibinبا
ی��ک داروی ایمندرمانی (ایمونوتراپی) به نام
 Pembrolizumabمیتوان��د مانع رش��د
تومورها در بیماران مبتال به سرطان کلیه شود.
به گزارش ایرنا ،در آزمایشات کلینیکی اولیه که
روی بیماران مبتال به سرطان کلیه پیشرفته
بدون س��ابقه درمان انجام گرفت ،مش��خص
ش��د این ش��یوه جدید فاقد هرگونه عوارض
جانبی ناخواس��ته اس��ت .داروی Axitibin
که مانع فرآیند ش��کلگیری رگهای خونی
بهمنظور تغذیه تومورهای سرطانی میشود،
در س��ال  2012می�لادی بهعن��وان دارویی
موثر ب��رای بیماران مبتال به س��رطان کلیه
مورد تایید س��ازمان غذا و داروی آمریکا قرار
گرفت .داروی  Pembrolizumabنیز یک
داروی ایمندرمانی است که مانع بهکارگیری
مکانیزمهای دفاعی بدن توس��ط سلولهای
سرطانی و فرار این سلولها از حمله سلولهای
ایمنی میشود .این دارو برای درمان چندین
نوع سرطان از جمله مالنوم ،سرطان ریه ،سر و
گردن مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار گرفته
است؛ اما تاکنون مطالعات جامعی درباره تاثیر
آن بر س��رطان کلیه انجام نشده است .اکنون
ترکیب دو داروی ،امید تازهای را برای درمان
سرطان کلیه پیشرفته ایجاد کرده است.

