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زندگی
یافتههای محققان نشان میدهد که با اس��تفاده از
روش ویرای��ش ژن مبتنی بر نانو ذرات طال موس��وم
ب��ه"  ، "CRISPR-Goldمیت��وان در موشهای
آزمایشگاهی اختالل اوتیسم ( )ASDرا درمان کرد.
به گزارش ایرنا  ،محققان چندی پیش ابزاری موسوم
ب��ه"  "CRISPR-Goldرا ابداع کردند ک��ه در آن از نانو ذرات
طال اس��تفاده شد ه است .در این روش سطح نانوذرات با استفاده
ی شود ،این مولکولها حمل"
از مولکولهای" " DNAپوشیده م 

خواص ضد سرطانی «شبدر قرمز»
نتایجیکتحقیقرویسلولهایسرطان«گلیکوبالستومامولتیفورم»نشاندادکهاضافهکردن
غلظتهایمختلفازعصار هگیاهشبدرقرمزبهمحیطکشت،زندهمانیسلولهارابهصورتوابستهبه
زمان و دوز کاهش میدهد .ب ه عالوه این عصار ه گیاهی خودکشی و خودخواری سلولهای سرطانی را
افزایشدادهوباعثشدتولیدنیتریکاکسیدکهنقشمهمیدروقایعمرتبطباسرطانداردنیزکاهش
پیدا کند .این پژوهشتوسطدکترمظفرخزاعیو دکترموناودکتر صابرخزاعی انجام شده است.

گزارش

اشعه آفتاب مهم ترین
عامل بروز سرطان پوست

عضو انجمن متخصصین پوست ایران ،با اشاره
به اینک��ه انجام عملی��ات زیبای��ی به صورت
علمی وتخصصی خوب اس��ت ول��ی نه به هر
قیمت ،گفت :گزارشات بسیار زیادی مبنی بر
تخلفات درآرایشگاه ها به انجمن رس��یده که
فعالیتهایزیباییمانندلیزر،تزریقژلوبوتاکس،
سوالریوم در اینگونه مراکز غیر قانونی صورت
می پذیرد.به گزارش مهر ،دکتر مجتبی قمری
افزود :انج��ام مداخالت تخصصی و پزش��کی
ع��وارض جب��ران ناپذیری به هم��راه دارد که
گاهی اوقات منجر به ضایعات غیر قابل جبران
و مرگ نیز می ش��ود .قمری گفت :گزارش��ی
مبنی بر اقدام به جراحی توسط تکنسین های
غیرحرفهای داشتیم که منجر به مرگ شده و
همچنین زیبای��ی را به نحوی برای همیشه از
افراد گرفته که دیگر حتی با پول قابل بازگشت
نیست .وی یادآور ش��د :پوست یکی از ارگان های
محافظت��ی بدن اس��ت و تمام س��لول هایی
که روی پوس��ت وج��ود دارد این وظیفه را به
ص��ورت زنجیروار انجام می دهند ،چنانچه هر
یک از اجزای محافظتی پوس��ت دچار اختالل
شود چه به دلیل ژنتیکی و محیطی و اقلیمی
عملکرد پوس��ت دچار مشکل می شود.قمری
با بیان اینکه آنچه پوس��ت را متمایز می کند
عملک��ردش ب��ه عن��وان م��رز و دف��اع برای
اندام های داخلی بدن است و باید در برابر بعضی از
آزارها در امان باش��د ،افزود :لذا موضوع پوست
و زیبایی بسیار برای افراد حائز اهمیت اس��ت
ام��ا در این مراکز غیر مج��از که فعالیت های
غیرقانون��ی ص��ورت م��ی گی��رد ع��وارض
جبران ناپذیری به پوست وارد می شود .وی گفت:
متخصصین پوست کشور آموزش دیده اند که
اگر عارضه ای رخ داد چگونه با موضوع برخورد
کنن��د و مسئولیت عملکرد خ��ود را به عهده
می گیرند و قانون نیز از آنها حمایت می کند،
همانند فردی که گواهینامه رانندگی دارد.عضو
انجمن متخصصین پوس��ت ای��ران گفت :اگر
چه در بعضی مراکز غی��ر قانونی گاهی تعداد
مراجعه کنندگان به دالیل مختلف زیاد است
ام��ا آنه��ا آم��وزش تخصص��ی ب��رای انج��ام
فعالیت های زیبایی را ندیده اند و مهارت خود را بر
اثر آزمون و خطا روی مردم به دست آورده اند.
وی تصریح کرد :ما از وزارت بهداشت و درمان
کشور خواس��تیم که برای جلوگیری ازعوارض
جب��ران ناپذیری که در ای��ن مراکز غیرقانونی
ب��رای اف��راد ب��ه وج��ود می آی��د اق��دام به
شفافسازیبهمنظورآگاهیمردمکند،همچنین
دستگاه های نظارتی ،قوه قضاییه و ارگان هایی
که برای س�لامتی مردم فعالیت دارند نیز باید
وارد عمل ش��وند اما مسئله مهم این است که
نیروه��ای نظارتی کافی بر این مراکز در کشور
وجود ندارد.قمری با اش��اره ب��ه اینکه انجمن
متخصصین پوس��ت ایران مکاتب��ات زیادی با
صنف آرایشگران انجام داده ،جالب اینجاس��ت
که بسیاری از این مراکز حتی جواز آرایشگری
ه��م ندارن��د و کامال غیر قانون��ی و زیرزمینی
فعالی��ت دارند ،افزود :وقت��ی تخلفات افزایش
یابد ای��ن مراکز اقدام به خرید دس��تگاه های
پر قدرت لیزر و تجهیزات بی کیفیت و اقداماتی
چون تزریق ژل وبوتاکس می کنند .وی اظهار
داش��ت :ما از مردم می خواهیم منتظر نباشند
دس��تگاه های دولتی بع��د از وقوع حادثه وارد
عمل ش��وند افراد برای انجام اقدامات زیبایی
پوس��ت باید ب��ه متخصص پوس��ت و زیبایی
مراجع��ه کنند .قمری تاکید ک��رد :در صورت
مراجعه به هر پزش��کی باید پزش��ک مربوطه
مدرک تخصص��ی دانشگاهی معتبر خود را به
مشتری ارائ��ه دهد و مردم بای��د این مدارک
را حت��ی از آرایش��گاه مطالب��ه کنن��د و اگر
می خواهند نزد پزشک تزریقی انجام دهند باید
بروش��ورهای مربوط به مواد تزریقی را مطالعه
کنند و نوع دس��تگاه ها را بررسی کنند .مردم
بای��د یاد بگیرند در ص��ورت بروز مشکل برای
به دس��ت آوردن حق��وق اجتماعی خود دقت
و پیگیری کنند .این متخصص پوست ،پاکیزه
نگه داشتن ،حفظ توازن رطوبت و جلوگیری از
خشکی و چربی بیش از حد پوست همچنین
مراقبت در برابر اش��عه فرابنفش خورش��ید را
نکات اصلی و اولیه نگهداری پوست عنوان کرد.
عضو انجمن متخصصین پوس��ت ایران گفت:
مهم ترین عامل س��رطان های پوس��تی اشعه
مضر آفتاب اس��ت افرادی ک��ه در مکان های
روباز و در معرض مستقیم خورش��ید فعالیت
دارند .همچنین حمام های س��والر و استفاده
از روش های تنینگ مداوم زیر نور آفتاب قرار
می گیرن��د ،افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد
س��رطان هستند باید دقت بیشتری داش��ته
باشند ،این توصیه ها از عوامل مهم پیشگیری از
سرطان پوست و نوع خطرناک آن مالنوم است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

تازهها

نکته

آب گرم بطریهای پالستیکی
را نخورید

دانشمن��دان اعالم کردند ک��ه آب بطریهای
پالس��تیکی که برای مدتی طوالن��ی در یک
محیط گ��رم بودهاند ،میتواند برای س�لامت
انسان خطرناک باش��د .به گزارش فارس،یک
گروه تحقیقات��ی آزمایشی را روی  16نوع آب
معدنی از شرکتهای مختلف انجام داد .آنها آب
معدنیها را در دمای  158درجه فارنهایت (70
درجه سلسیوس) به مدت چهار هفته نگهداری
کردند و پس از گذش��ت چهار هفته مشاهده
کردن��د که آنتیموان و بیسفن��ول آ (( )BPA
ماده ش��یمیایی به کاربرده ش��ده در س��اخت
بطریه��ای پالس��تیکی) درون آب افزای��ش
پیدا کرده اس��ت.بطری های پالس��تیکی آب
معدنی از پلی اتیلن ترفتاالت ساخته شدهاند.
وقتی گرم ش��وند دو ماده شیمیایی آنتیموان
و بیسفن��ول آ که به بیپیای ( )BPAمعروف
اس��ت را آزاد میکنن��د .طبق گفته س��ازمان
بی��ن المللی تحقیق��ات س��رطان ،آنتیموان،
عنصری سرطان زا میباشد.این تحقیقات نشان
داد :در آن چه��ار هفته ،هرچه دمای بطری ها
بیشتر میش��د ،میزان آنتیم��وان و بیسفنول آ
( )BPAهم افزای��ش مییافت.محققان درباره
نگهداری بطری های آب در محیط گرم به مدت
طوالن��ی (چند هفته) و نگه��داری آنها درون
ماشین در روزهای گرم تابستان هشدار دادند.

یافته

جوالن ژن های مقاوم مقابل
آنتی بیوتیک در هوای آلوده

پژوهشگران دریافتند یکی از عوامل آالینده
ه��وا ،ژن های مقاوم در براب��ر آنتی بیوتیک
اس��ت.به گ��زارش ایرن��ا ،در یک بررس��ی،
 30نوع ژن مقاوم برابر آنتی بیوتیک در  19شهر
جه��ان مطالع��ه ش��د .مقاومت ای��ن ژن ها
در براب��ر هفت ن��وع آنتی بیوتی��ک متداول
اندازه گیری شد .پکن با  18زیرگونه مختلف،
متن��وع تری��ن ژن ه��ای مق��اوم در براب��ر
آنتی بیوتیک را داشت و سان فرانسیسکو رکورد
باالتری��ن میزان ژن های مق��اوم موجود در
ه��وا را به خود اختصاص داد.بر اس��اس آمار
مرکز کنترل و مقابله با بیماری های آمریکا،
س��الیانه دس��ت ک��م دو میلی��ون نف��ر ب��ا
باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک آلوده
می شوند .براساس این تحقیقات ژن های مقاوم
در براب��ر آنتی بیوتیک قادرند از یک باکتری
ب��ه باکت��ری دیگر ی��ا از باکت��ری به محیط
اطراف منتقل ش��وند که انتقال ژن از طریق
هوا یکی از عوامل ش��یوع بیماری های ناشی
از باکتری اس��ت.مقاومت ض��د میکروبی به
مقاومت یک میکروارگانیسم (شامل باکتری،
ق��ارچ ،ویروس و انگل) در برابر داروهای ضد
میکروب��ی ،برای درمان عفونت ناش��ی از آن
گفته می شود .زمانی که این میکروارگانیسم ها
نسبت ب��ه داروهای ضد باکت��ری ،ضد قارچ
و ض��د وی��روس مقاوم��ت بیابن��د داروهای
اس��تاندارد بی اثر می ش��ود ،عفونت در بدن
باقی می ماند و به راحتی منتقل می شود.با
کشف آنتی بیوتیک ،مرگ ناشی از بیماری های
عفونی کاه��ش قابل مالحظ��ه ای یافت اما
با اس��تفاده نابج��ای آنتی بیوتی��ک و ایجاد
مقاومت در برابر آن ،این بیماری ها در حال
بازگشتن��د .مقاومت در براب��ر آنتی بیوتیک
ی��ک معضل جهان��ی در بخش بهداش��ت و
پزشکی است.

" CRISPR-Cas9را برعهده میگیرند .محققان
نیز به بررس��ی استفاده از س��یستم " CRISPR-
 "Goldپرداختن��د ت��ا از آن ب��رای کاهش میزان
تک��رار ژنها روی کروموزم ایکس اس��تفاده ش��ود.
در ای��ن پ��روژه محقق��ان از" CRISPR-Gold
"برای شناس��ایی ژنی در موشها استفاده کردند که عامل اصلی
بروز س��ندروم ایکس اس��ت .این ترکیب به ص��ورت مستقیم به
مغز تزریق میش��ود تا س��طح پروتئین"  "mGluR5را  40تا

 50درصد کاهش دهد.این گروه نشان دادند که س��یستم ایمنی
ی تواند
ب��دن نسبت به این فناوری عکسالعم��ل نشان نداده و م 
ایمنی باالیی داش��ته باش��د.یونگ لی میگوید« :این اولین باری
اس��ت که ژن مولد بیماری اوتیسم در مغ��ز ب ه صورت مستقیم
ویرایش میش��ود ».پژوهشگران این پروژه ذرات" CRISPR-
 "Goldرا به ش��کلی توس��عه دادند که بتوان ب ه صورت مستقیم
آنها را به نخاع تزریق کرد و دیگر نیاز به تزریق به داخل جمجمه
نیست.

آفتاب یزد در گفت و گو با مدیرعامل انجمن صرع ایران بررسی کرد

شیوعبیماری«شانههاییخزده»
در افراد میانسال
یک متخصص ارتوپدی درباره بیماری شانههای
یخ زده گفت :معموال ای��ن بیماری با عالئمی
مانند درد ش��دید بر شانه مشاهده میشود .به
گ��زارش مهر؛ دکتر حمیدرض��ا اصالنی افزود:
بازده زمانی این بیماری حدود یک تا دو س��ال
ب��ه طول میانجامد و در افرادی که به بیماری
دیابت مبتال هستند بیشتر مشاهده میش��ود
اما باید توجه کنیم بیماری ش��انههای یخ زده
ارتب��اط مستقیمی ب��ا دیابت ن��دارد .دانشیار
دانشگاه علوم پزش��کی ش��هید بهشتی ادامه
داد :در بیماران��ی که مشکل تیروئید دارند این
عارضه بیشتر مشاهده میشود .اصالنی گفت:
از جمله علل بروز این عارضه را میتوان ضربات
و همچنی��ن کم تحرکی فرد دانست به طوری
که این دو عامل اس��تعداد فرد را برای ابتال به
این عارضه باال میبرد .این جراح ارتوپد با بیان
اینکه بیماری ش��انههای ی��خ زده باعث ایجاد
محدودیته��ای حرکتی برای افراد میش��ود
گفت:فرد بیمار پس از مصرف دارو با گذش��ت
زمانی حدود یک سال حرکت خود را مجددا به
دس��ت خواهد آورد .اصالنی با بیان اینکه علت
اصلی این عارضه مشخص نیست ،گفت :برای
درمان این بیماری ابت��دا از روشهای دارویی
برای کاهش درد سپس تزریق کورتون و PRP
در مفاصل و در نهایت اگر وضعیت بیمار بهبود
نیافت از روشهای جراحی استفاده میکنیم.
وی در پایان گفت :این بیماری بیشتر در سنین
 40تا  60سال مشاهده میشود و فرد میتواند
آن را درمان کند.

درمان اوتیسم در موشها با نانو ذرات طال و ویرایش ژن

چه عواملی باعث بروز بیماری صرع می شود؟

آفت�اب ی�زد – گ�روه زندگی " :ص��رع" ،يك
اختالل ش��ناخت ه ش��ده از روزگاران قديم است و
قدمت آن به عصرحجر برميگردد .يونانيان باستان
به اين بيماري به عنوان يك بيماري مقدس نگاه
ميكردن��د .آنان معتقد بودن��د اين تجلي يكي از
خدايان است كه ميتواند سبب سقوط بيمارروي
زمين و تكانهاي ش��ديد وي شود و بعد ،قبل از
م��رگ كامل بيمار ،مجددا وي را زنده كند .بقراط
اولين كسي بود كه با اين نظريه مخالفت كرد .اين
پزش��ك يوناني در حدود  2450سال قبل معتقد
بود صرع يك بيماري با منشاء اختالل مغزي است.
ام��ا با توجه به این که نشان��ه های این بیماری از
قدیم در افراد وجود داشته  ،بسیاری از افراد حداقل
شناختی جزئی از بیماری صرع دارند و نمی دانند
ک��ه آیا این بیماری ریشه ژنتیکی و ارثی دارد و یا
اینکه شامل چه نشانه هایی می شود و بسیاری از
س��واالت دیگر که ذهن افراد را درگیرمی کند  .با
توجه به اهمیت موض��وع آفتاب یزد دراین باره با
دکترداریوش نسبی طهرانی ،مدیرعامل وموسس
انجمن صرع ایران  ،متخصص مغزواعصاب و علوم
رفتاری گفت وگوکرده است .
وی دراین باره می گوید  :بیماری صرع بر اثر ایجاد
اختالل برعملکرد س��لول های مغ��زی به وجود
م��ی آید که این اختالل به صورت خود به خودی
اتف��اق می افت��د و بعد از مدتی ب��ه حالت عادی
برمی گردد و قابلیت تکرار را دارد و می تواند فرد
را به صورت مکرر دچار مشکل کند .
دکترنسبی طهرانی ادام��ه داد  :دراثر بروز صرع ،
فعالیت س��لول های عصبی درمغز دچار اختالل
ش��ده و س��بب تشنج درفرد می ش��ود  .عالئم و
نشان��ه های ص��رع در افراد  ،ب��ا توجه به این که
اخت�لال درکدام قسمت از مغز رخ داده اس��ت ،
متفاوت و مختلف می باشد و در طی این حمله ،
عالئم و نشانه ها  ،رفتار فرد و همچنین احساسات
غیرطبیعی به وجود می آید .
مدیرعامل انجمن صرع ای��ران خاطر نشان کرد :
درصورتی که اختالل درس��لول های حرکتی مغز
ایجاد شده باشد  ،امکان دارد  ،حمالت تشنج به
حالت پرش دست و پا خود را نشان می دهد و یا
اگر سلول های حسی مغزدچار مشکل شده باشند
یک س��مت بدن فرد در صورت بروز حمله صرع
دچ��ار خ��واب رفتگی  ،بی حسی ش��ود و اگر در
قسمت بینایی مغزاین اختالل ایجاد شود  ،با ایجاد
حمله ص��رع فرد لحظاتی دید خود را از دس��ت
می دهد و اگر در ناحیه گیجگاهی این مشکل رخ
دهد فرد دچار س��رگیجه ه��ای بی دلیل خواهد
شد .
وی افزود  :اگر اختالل در مغز از یک قسمت آغاز
وتداوم یابد و قسمت های دیگر آن را درگیر نماید،
ف��رد مبتال به صرع  ،بیهوش ش��ده و حالت غش
کردن درفرد رخ خواهد داد .
این متخصص مغز و اعص��اب بیان کرد  :بیماری
ص��رع انواع و اقسام مختلفی دارد و با نشانه هایی
متفاوت خود را نشان می دهد گونهای که برخی
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از سردرد ها ،شکم دردها ،حالت تهوع واستفراغ ها
س��رفه های بی دلیل که در فرد ایجاد می ش��ود
می تواند نشانه هایی ازا حمالت صرع باشد .
دکترنسبی طهرانی درپاس��خ به این پرس��ش که
" دالی��ل ایجاد کنن��ده صرع دراف��راد چیست "،
اظهارکرد  :دالیل متفاوتی باعث بروزبیماری صرع
در افراد می گردد به طور مثال در دوران جنینی
درصورتی که به برخی ازقسمت های مغز  ،خون
نرس��د و یا در حین زایم��ان جنین دچار مشکل
خفگی و..گردد ،احتم��ال ایجاد بیماری صرع در
وی وجود دارد .
مدیرعام��ل انجمن صرع ایران اف��زود  :در دوران
کودک��ی نی��ز برخ��ی دالی��ل از جمل��ه ابتال به
بیماری های عفونی  ،خوردن ضربه به سر کودک ،
قسمت هایی از مغز آسیب می بیند وکودک دچار
تشنج می شود اما به طور کلی علت بروز بیماری
صرع در اکثر موارد  ،کامال مشخص نمی باشد .حدودا
در نیمی از مبتالیان به بیماری صرع ،شرایط بروز
حمله در ادامه ایجاد عوامل بسیار مختلفی ایجاد
می شود .در برخی موارد بروز بیماری صرع موروثی
بوده و در این گونه موارد احتمال اثر ژنتیک وجود
دارد و در هر سنی ممکن است که بروز نماید .
وی خاطرنشان کرد :خوش��بختانه بیماری صرع ،
در گ��روه بیماری های مغز و اعصاب یکی از موارد
نادری است که به سادگی قابلیت درمان و کنترل
را دارد  .ب��ا توج��ه به این که ب��ا چنین ویژگی به
راحتی می توان بیماری را کنترل کرد باید گفت
به همین نسبت باید داروها کنترل شود و به نوعی
کنت��رل این بیماری  ،وابسته به دارو اس��ت و اگر
در زمان مناسب  ،مصرف نشود ،برای سالمت فرد
خطرناک است .
دکت��ر نسبی طهران��ی ادامه داد  :اف��راد مبتال به
صرع باید همیشه داروتجویز شده توسط پزشک
متخصص را به موق��ع مصرف کرده و از قطع و یا
کم و زیاد کردن و استفاده از داروهای جایگزین به

طور خودسرانه آن خودداری نمایند .
مدیرعام��ل انجمن ص��رع ایران عن��وان کرد  :در
صورت��ی که فرد مبتال به ص��رع داروهای خود را
به ط��ور خودس��رانه قط��ع کند احتم��ال ایجاد
حمله های تشنج به طورمکرر وجود دارد که این
حمالت مکرر تشنج می تواند فرد را به حالت کما
ب��رده که دراین گونه مواق��ع  10 ،درصد امکان
مرگ برای فرد وجود دارد .
این متخصص مغز و اعصاب و علوم رفتاری تصریح
ک��رد  :در مصرف داروی ص��رع یکی از نکاتی که
بای��د مورد توجه قرار گیرد  ،س��روقت و به اندازه
کردن میل آنها است که متاسفانه برخی از افراد به
طور مثال خانم های باردار به دلیل این که ش��اید
مصرف این داروها برای جنین مضر باشد به طور
خودس��رانه دارو را از حد نیاز کمتر مصرف کرده
که خود باعث حمله تشنج در فرد می ش��ود که
هم برای مادروهم برای جنین خطرناک است لذا
توصیه می ش��ود افراد بخصوص خانم های باردار
قبل از اینکه خودسرانه روند مصرف دارو را تغییر
دهند حتما با پزش��ک متخصص مشورت کرده تا
سالمت مادر و جنین دچار مشکل نگردد .
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه " راه های
پیشگیری از ابتال به بیماری صرع چیست "  ،بیان
کرد  :با توجه به دالیل ایجاد کننده بیماری صرع
می توان از ابت�لا به این بیماری پیشگیری کرد .
به طورمثال برخی ازآنها عبارتند ازاین که دردوران
جنینی کودک تغذیه سالم داشته باشد  ،درلحظه
زایم��ان دچار مشکل خفگی نش��ود و بعد از تولد
نیزمواردی از قبیل مراقب های بهداشتی  ،نداشتن
عفونت  ،نداش��تن تب باال ،ضربه نخوردن س��ر از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .
دکترنسب��ی طهرانی عنوان کرد :بخش��ی ازانواع
صرع ها  ،به دالیلی نهفته درفرد ایجاد می شود و فرد
زمینه این بیماری را درخود به صورت ارثی دارد
که با توجه به نوع زندگی و اس��ترس هایی که در

بیماری صرع زندگی اجتماعی افراد مبتال را تحت تاثیر قرار می دهد

مدیر عامل انجمن صرع با تاکید بر ارتقای آگاهی نسبت به بیماری صرع گفت :صرع بیمارى نیست که صرفا با دارو و نسخه پیچى بتوان آن را
به طور کامل درمان کرد بلکه صرع اختاللی است که تمام زندگى فرد را تحت تاثیر قرار مى دهد؛ استرس ،اضطراب ،شرایط تحصیلی ،شغل،
خواب ،خوراک ،اطرافیان فرد و مواردی دیگر از این قبیل مجموعه نکاتى هستند که تمام زندگى فرد را درگیر مى کند.دکتر داریوش نسبى
طهرانى ادامه داد :باال بردن آگاهى نقش ویژه اى در درمان دارد و الزم است نکات زیادى را یاد بگیریم تا بتوانیم بهتر با این بیمارى مبارزه کنیم
زیرا صرع درست است که یک بیمارى مزمن است ،اما مى توان این بیمارى را با دارو آن را کنترل کرد ،باید بدانیم صرع به جز تشنج عالئم
دیگرى دارد که هر ش�خصى باید این عالئم را بشناس�د و به موقع درمان کند.مدیر عامل انجمن صرع افزود :گاهى این بیمارى زنگ خطری
دارد و گاهی اینطور نیست؛ هرچند این زنگ خطر نه تنها در بیمارى صرع بلکه در سایر بیمارى ها هم وجود دارد و باید دانست این بیمارى را
باید به موقع تشخیص داد و کنترل کرد.وی بیان کرد :آموزش عمومى یکی از اصلىترین کارهایى است که باید انجام شود تا اطالعات مردم
در خصوص بیمارىها افزایش یابد.نسبى طهرانى تشريح كرد :انجمن صرع تالش كرده است كه در طول سال ها فضاى فرهنگى جامعه را در
خصوص بيمارى باال ببرد تا بتوان آن را بهتر كنترل کرد؛ بيماران صرع نياز به كمك بيش�ترى دارند كه با كنترل بيمارى آنها ميتوانند نقش
مفيدى در جامعه داشته باشند.وى بيان كرد :متاسفانه هنوز بخش عمده اى از جامعه از آگاهى ها محروم هستند و دچار خرافات و عقايد خاصى
شده اند؛ بايد تالش ها بيشتر شود تا بتوان بيمارى را كاهش و اين اختالل را بهتر كنترل كرد.مدير عامل انجمن صرع گفت :بيمارى صرع ممكن
است از نوزادى تا بزرگسالى زندگى فرد و موقعيت هاى اجتماعى او را تحت تاثير قراردهد؛ بيماران بايد هميشه داروهاى خود را همراه داشته
باشند تا در مواقع ضرورى دچار مشكل نشوند ،از جمله در طول سفر كه ممكن است داروهاى خاص را نتوان پيدا كرد.

ساخت مفصل زانویی برای دوچرخهسواران معلول

محقق��ان کشور به تازگی مفص��ل زانویی برای
ورزشکاران رشته دوچرخهسواری عرضه کردند
که امکان خم ش��دن زانو تا  170درجه را برای
ورزش��کاران فراه��م میکند.ه��ادی ش��عبانی،
مجری ط��رح در گفتوگو با ایسن��ا اظهار کرد:
ورزشکاران قطع عضو که از باالی زانو عضو خود
را از دس��ت دادهاند ،میتوانند با اس��تفاده از این
زانو ب��ه فعالیتهای دوچرخهس��واری بپردازند.
وی با بیان اینکه در طراحی و س��اخت این زانو
تمام محدودیتها و ضعفهای آن برطرف شد،
خاطرنش��ان کرد :این محص��ول در مدت  6ماه
تحت تست قرار گرفته است.شعبانی ،ماده اولیه
این زانو را از آلیاژهای آلومینیوم و تیتانیوم عنوان
کرد و یادآور ش��د :نوع تیتانیوم سبکتر و ویژه
افراد معلولی است که دارای وزن کم و مشکالتی
در ناحیه کمر هستند.مجری طرح گفت :در حال
حاضر قیمت نمونه آلمانی این زانوها به ش��دت
در بازارهای ایران باال اس��ت و اگر این محصول
به تولید ملی برسد ،میتواند به جامعه معلوالن
کشور کمک کند .وی ،مهمترین ویژگی زانوهای
ورزشی را قابل تعمیر بودن آنها دانست و یادآور

شد :در نمونههای خارجی به دلیل آنکه نمایندگی
آنها در کشور وجود ندارد ،محصول بدون استفاده
قرار میگیرد ،ولی مفصل زانوهای ساخته شده
در کشور امکان تعمیر آنها وجود دارد.ش��عبانی
با اش��اره به ویژگیهای مورد اس��تفاده در رشته
دوچرخهس��واری توضیح داد :این مفصل زانوها
باید س��بک و مقاوم ب��وده و قابلیت "اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ
" و "فلکش��ن" را داش��ته باش��ند.وی ،فلکشن و
اکستشن را خم کردن و صاف کردن زانو دانست
و ادام��ه داد :اکثر مفاصل موج��ود در بازار ایران
ح��دود  100تا  150درجه خم میش��وند ،ولی
مفصل طراحی ش��ده دراین تحقی��ق تا حدود
 170درجه خم میشود و این امر امکان رکاب زدن
را برای فرد معلول فراهم میکند.شعبانی با بیان
اینک��ه هنگام باال آمدن پا حین رکاب زدن ،پا تا
حدود  170درجه خم میش��ود ،اضافه کرد :این
مفصل برای دوچرخهسواری قابل استفاده است
ن ب��ودن آن ،افراد معلول
و تاکنون به دلیل گرا 
نمیتوانستند به س��مت فعالیتهای ورزش��ی
بروند ،ولی با کاهش قیمتها میتوان معلوالن را
به سمت فعالیتهای ورزشی هدایت کرد.

بیم��اری ص��رع بر اثر ایج��اد اختالل
برعملکرد سلول های مغزی به وجود
می آید که این اختالل به صورت خود
به خودی اتفاق می افتد و بعد از مدتی
ب��ه حالت عادی برمی گردد و قابلیت
تک��رار را دارد و می توان��د فرد را به
صورت مکرر دچار مشکل کند
خوش��بختانه بیماری صرع  ،در گروه
بیم��اری های مغز و اعص��اب یکی از
م��وارد نادری اس��ت که به س��ادگی
قابلیت درم��ان و کنت��رل را دارد  .با
توج��ه به این که با چنی��ن ویژگی به
راحتی می توان بیماری را کنترل کرد
باید گفت به همین نسبت باید داروها
کنت��رل ش��ود و به نوعی کنت��رل این
بیماری  ،وابس��ته به دارو اس��ت و اگر
در زمان مناسب  ،مصرف نشود ،برای
سالمت فرد خطرناک است
اف��راد مبتال به صرع حت��ی در مواقعی
که دارو را ب��ه طور منظم مصرف می
کنند اگر خواب کافی و منظم نداشته
باشند  ،غذا را سرموقع خود میل نکنند ،
کنترل بیماری از دست پزشک خارج
می ش��ود و احتمال حمله تشنج برای
ف��رد وجود دارد در نتیج��ه این افراد
باید ی��ک زندگی منظ��م و معتدل را
برای خود انتخاب کنند
طول زندگی گریبان ف��رد را گرفته  ،این بیماری
آشکار شده و فرد دچار تشنج می شود .
ای��ن متخص��ص با ای��ن نکت��ه ک��ه " از عوامل
موثردرکنترل ودرم��ان حمالت صرع می توان به
ایجاد نظم در س��اعت خواب و میل کردن غذا نام
ب��رد " ،اظهار ک��رد  :افراد مبتال به صرع حتی در
مواقعی که دارو را به طور منظم مصرف می کنند
اگر خواب کافی و منظم نداش��ته باش��ند  ،غذا را
سرموقع خود میل نکنند  ،کنترل بیماری از دست
پزشک خارج می شود و احتمال حمله تشنج برای
فرد وجود دارد در نتیجه این افراد باید یک زندگی
منظم و معتدل را برای خود انتخاب کنند.
مدیرعامل وموس��س انجم��ن صرع ای��ران افزود :
افراد مبتال به صرع باید ازاس��ترس های ش��دید
دور باش��ند و ب��ه م��کان هایی که اس��ترس زا و
هیج��ان های باالی��ی دارد  ،نروند تا کنترل روند
درمان و پیشگیری این بیماری از دست شان خارج
نشوند و دچار حمالت صرع نگردند .
وی اظه��ار کرد  :گروه��ی از صرع ها که کمتر از
 30درصد نیز هستند نوعی حالت مقاوم را به خود
گرفته و افراد مبتال به این نوع صرع باید داروهای
زیادی را جهت کنترل بیماری خود استفاده کنند
و با توجه به اینکه مصرف زیاد دارو ،برای عوارض
خاص خ��ود را دارد و مراحل کنت��رل بیماری را
پیچیده تر می کند لذا پزشک برای درمان برخی
از آنها در صورت صالحدید ،جراحی توصیه کرده
ک��ه طی انجام عمل  ،قسم��ت هایی از مغز را که
عامل ایجاد کننده اختالل هستند  ،جدا می گردد .
درمان صرع مقاوم هم پرهزینه و سخت می باشد .
دکت��ر نسبی طهرانی درپایان توصی��ه کرد  :افراد
مبتال به صرع از خوردن غذاهایی که تجربه کردند
وبه بدن آنها س��ازگاری ندارند و حمالت تشنج را
ایجاد می کند  ،پرهیز کنند و با توجه به اینکه از
نظرعلمی اس��تناداتی مبنی بر مضر بودن مصرف
مواد غذایی که طبع سرد دارند برای افراد مبتال به
صرع وجود ندارد ،باید گفت با توجه به تجربیات به
دست آمده خوردن سردی جات  ،حمالت تشنج
را ب��ه دلیل اس��یدیته باالیی که دارن��د  ،تشدید
می کند لذا توصیه می ش��ود ک��ه افراد مبتال به
صرع در خوردن مواد غذایی که طبع سرد دارند ،
احتی��اط کنند و بیشتر از مواد غذایی با طبع گرم
بهره ببرند .

رژیم غذایی برای مردانی که بزرگی پروستات دارند

م��ردان میانس��ال ،گاه��ی دچ��ار بزرگی غده
پروستات میشوند که به آن بزرگی خوشخیم
میگویند اما در کنار درمانهایی که پزشک با
توجه ب��ه وضعیت بیمار تجویز میکند ،رعایت
رژیمغذای��ی نی��ز میتواند کمککنن��ده و در
بهبود بیماری اثرگذار باشد.به گزارش آنا ،غده
پروس��تات تحت کنت��رل هورمونهای جنسی
از جمل��ه تستسترون اس��ت؛ بنابراین ،غذاها و
نوش��یدنیهایی هستند که بهدلیل تأثیر روی
تستسترون و س��ایر هورمونها ،برای س�لامت
پروس��تات مؤثرند .تحقیقات نشان میدهد هر
چه میزان میوهها و س��بزیجات در رژیم غذایی
بیشتر باش��د ،احتمال بروز بیماری پروس��تات
کمتر میش��ود.رژیم غذایی سرش��ار از میوهها
و س��بزیجات و چربیه��ای مفی��د از بزرگ��ی
پروس��تات جلوگیری میکند.ماهی س��المون
نیز به دلیل داش��تن مقادیر باالی اس��یدهای
چرب ام��گا  ۳به جلوگی��ری و کاهش التهاب
بدن کمک میکند.گوجهفرنگی هم دارای ماده
لیکوپن اس��ت که بهعنوان یک آنتیاکسیدان
برای س��لولهای غده پروس��تات مفید اس��ت.

گوج��ه پخته مانند س��س یا س��وپ گوجه به
آزادس��ازی لیکوپن کمک کرده و اس��تفاده آن
را برای بدن تسهیل میکند.توتفرنگی ،بلوبری
و تمشک مناب��ع غنی از آنتیاکسیدان هستند
که به حذف رادیکالهای آزاد کمک میکنند.
رادیکالهای آزاد عامل آسیب و بیماری در بدن
هستن��د .بروکلی و س��بزیجاتی مانند گلکلم،
کل��م بروکسل و کل��م دارای ماده ش��یمیایی
س��ولفورافان هستند که سلولهای سرطانی را
هدف قرار میدهند و برای داش��تن پروستاتی
سالم مفید هستند.دانههای خوراکی سرشار از
روی هستند که به تعدیل هورمون تستسترون
کمک میکنند.مرکبات از جمله پرتقال ،لیمو و
گریپفروت سرش��ار از ویتامین  Cهستند که
از غده پروس��تات محافظ��ت میکنند.در کنار
موادغذایی مفید برای مبتالیان به پروستات یا
حتی محافظ��ت در برابر این بیماری ،محققان
معتقدند این افراد بهتر است از مصرف گوشت
قرمز ،م��واد لبنی ،کافئین و نم��ک خودداری
کنند .ای��ن موادغذایی احتمال ب��روز بیماری
پروستات را تشدید میکند.

