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زندگی

ارتباط پیاده روی با ورزش و کاهش ریسک نارسایی قلبی در زنان مسن

مطالعه جدید محققان نشان می دهد هر چقدر پیاده روی زنان میانسال و مسن بیشتر باشد،
احتمال بروز نارسایی قلبی در آنها بیشتر خواهد بود.به گزارش مهر ،نتایج نشان داد به ازای
هر  ۳۰تا  ۴۵دقیقه حضور زنان در تحرک فیزیکی ،ریسک نارسایی قلبی تا  ۹درصد کاهش
می یابد.محققان بالغ بر  ۱۵۰دقیقه پیاده روی تند در هفته را توصیه می کنند و زنانی که این
میزان تحرک فیزیکی را دارند با کاهش  ۳۰درصدی نارسایی قلبی روبرو هستند.

گزارش

اختالل "وحشت"
و "راه رفتن" در خواب

یک متخصص طب اورژانس با اشاره به اختالل
وحش��ت و راه رفتن در خ��واب ،درباره عالئم،
عوامل تشدید کننده ،راههای کنترل و درمان
ای��ن اختالالت توضی��ح داد.دکت��ر غالمرضا
معصومی در گفتوگو ایس��نا ،ب��ا بیان اینکه
حمالت ت��رس ،جی��غ و داد در طول خواب،
وحشت خواب یا وحشت شبانه نامیده میشود
ک��ه اغلب با راه رفتن در خواب همراه اس��ت،
گف��ت :این اختالل با کابوس متفاوت اس��ت.
کاب��وس ناش��ی از رویاهای کودکی اس��ت و
اغلب بعد از بیدار ش��دن ،ف��رد کامال کابوس
را ب��ه خاطر میآورد ،اما وحش��ت خواب را به
خاط��ر نم��یآورد.وی افزود :ای��ن اختالل در
درصد بس��یار کمی از ک��ودکان به خصوص
در س��نین چهار تا  ۱۲س��ال دیده میش��ود
و در کودکان ش��ایعتر از بزرگس��االن اس��ت.
مدت زمان حمالت معموال در حد چند ثانیه
ت��ا دقیقه بوده و در اکثر موارد با رس��یدن به
س��ن نوجوانی از بین م��یرود .احتمال ارثی
بودن این اخت�لال نیز وجود دارد.معصومی با
بیان اینکه این اختالل معموال در یکس��وم
اول خواب رخ میدهد و فرد ممکن اس��ت از
جا بلند ش��ده و حتی روی تخت بنشیند و یا
جیغ و فری��اد کند ،افزود :این اختالل معموال
ب��ا تعریق و تنفسهای تند همراه اس��ت ،اما
فرد به س��ختی از خواب بیدار میشود .حتی
ممکن اس��ت فرد به صورت غیر قابل کنترلی
از تخت بلند شده و دور خانه بچرخد و فریاد
بکشد ،درحالی که چشمانش کامال باز و خیره
است .احتمال بروز رفتار خشن به خصوص در
بزرگساالن نیز وجود دارد.این متخصص طب
اورژانس گف��ت :در صورت تکرار زیاد اختالل
وحشت خواب به خصوص اگر فرم مشخصی
داش��ته و یا مزاحم خواب خود و دیگران شده
و یا احتمال آس��یب زدن به خ��ود یا دیگران
وجود داشته باشد ،باید به پزشک مراجعه شود.
معصومی در ادامه درباره اختالل راه رفتن در
خ��واب ،گفت :این اختالل که با راه افتادن در
خواب مش��خص میش��ود ،اغلب در کودکان
س��نین چهار تا هشت س��ال دیده میشود و
نشاندهنده مشکلی جدی نیست .باید توجه
کرد که این رفتار معموال با افزایش سن کاهش
یافته و از بین میرود.وی با بیان اینکه اختالل
راه رفتن در خواب میتواند در هر سنی اتفاق
افت��د ،افزود :این اختالل میتواند با رفتارهای
خطرناکی مانند باال رفتن از بلندی یا پنجره و
یا ادرار کردن همراه باشد .احتمال ارثی بودن
این اختالل نیز وجود دارد.این متخصص طب
اورژانس درباره عالئم راه رفتن در خواب ،اظهار
کرد :این بیماری اغلب در یک یا دو ساعت بعد
از شروع خواب و در زمان خواب عمیق اتفاق
میافت��د و فرد هیچ م��وردی را در صبح فردا
به خاطر نمیآورد .این اختالل به این صورت
اس��ت که بیمار با چش��مان باز از رختخواب
بیرون میآی��د و در حالی که به اطراف خیره
ش��ده ،دور خانه میچرخد و حتی درها را باز
و بس��ته کرده و المپها را خاموش و روش��ن
میکند .درعین حال کارهای روزمره حرکت و
حتی رانندگی انجام داده و به صورت نامفهوم
صحبت میکند .اگر این اختالل با وحش��ت
خواب هم باشد ،ممکن اس��ت این رفتارها با
جیغ و فریاد همراه باشد .در این شرایط بیدار
کردن فرد بسیار مشکل است.معصومی با بیان
اینکه تک��رار زیاد راه رفتن در خواب ،احتمال
آس��یب زدن فرد به خود یا دیگران ،همراهی
با عالئم و نشانههای بیماریهای دیگر و ادامه
یافت��ن اختالل تا س��نین نوجوان��ی از جمله
مواردی هستند که مراجعه به پزشک را الزامی
میکنند ،افزود :خستگی ،استرس ،اضطراب،
خوابیدن در محل ناش��ناس ،اختالالت دیگر
خواب بهخصوص اختاللهایی که روی تنفس
تاثیر دارند ،س��ندرم پای بی ق��رار ،میگرن و
ضربه به س��ر و یا تب به خصوص در کودکان
میتواند منجر به بروز این اختالل شود .البته
مصرف داروهای غیرمجاز و یا برخی داروهای
مج��از ،آنتیهیس��تامینها ،آرام بخشها و یا
خواب آورها نی��ز میتواند باعث این حمالت
شوند.وی تاکید کرد :درمان خاصی برای این
اختالل الزم نیست و به ندرت در بزرگساالن
مجبور به اس��تفاده از دارو میشویم .معموال
برخی خوابآورها یا داروهای ضد افس��ردگی
میتوانند باعث قطع حمالت اختالل راه رفتن
در خواب شوند .در عین حال در صورت وجود
بیماری زمین��های ،درمان آن بیماری موجب
رفع اختالل نیز خواهد شد.معصومی همچنین
گفت :در عین حال ایمن کردن محیط اطراف
در منزل ،افزایش زمان اس��تراحت ،داش��تن
برنامه منظم ریلکس کننده قبل از خواب ،دور
کردن اس��ترس از خود و بیدار کردن فرد در
زمان خواب عمیق و مجددا به خواب رفتن او،
میتواند در کاهش و برطرف شدن این اختالل
کمک کند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

ی��ک مطالع��ه جدی��د نش��ان میده��د که مس��کن
غیرنس��خهای دیکلوفناک میتواند خطر سکته مغزی
و قلبی را تا  ۵۰درصد افزایش دهد.به گزارش ایس��نا،
دیکلوفناک یک داروی ضد التهابی غیر اس��تروئیدی
اس��ت که برای کاهش تب یا دندان درد در بزرگساالن
یا درد ش��دید مفصلی در کودکان مورد اس��تفاده قرار می گیرد.
نگرانی ها در مورد عوارض این دارو دولت انگلیس را بر آن داشت
محقق��ان این مطالعه
ت��ا آن را در س��ال  ۲۰۱۵ممنوع کنند .اما
ِ

تازهها

تولیدمحلولضدعفونیکننده
کانالدندان

محققان پ��ارک فناوری پردیس محلولی را برای
ضد عفونی ک��ردن کانال دندان تولید کردند که
قادر به کاهش  ۹۹.۵درصدی میکروارگانیسمها
در مدت دو دقیقه است .مجری طرح در گفتوگو
با ایسنا ،محلول ضدعفونی و پاکسازی کانال ریشه
دندان را از جمله محصوالت تولیدی این شرکت
نام برد و خاطر نشان کرد :این محصول قادر به باز
کردن مجرای داخلی کانال قبل از پر کردن دندان
اس��ت ،ضمن آنکه استفاده از آن موجب کاهش
قاب��ل توجه و موثر میکروارگانیس��مها به میزان
 ۹۹.۵درص��د در مدت بس��یار کوتاه یک دقیقه
میش��ود .محمدحس��ین مرتضوی ،ضد عفونی
کردن کامل کانالهای ملته��ب دندان و التهاب
لثهها را از دیگر مزایای این محلول عنوان کرد و
یادآور شد :تخریب موثر بایو فیلمهای میکروبی و
بایوفیلمهای کهنه و حل کردن مواد آلی و زدودن
باقیماندههای غیر زنده در طول عصبکش��ی از
دیگر مزایای این محلول به شمار میرود.مجری
ی قارچ خطرناک
ط��رح از بین بردن موثر کلون�� 
"کاندیدا آلبیکنس" در مدت  ۳۰دقیقه ،نداشتن
اثر سمی روی بافتهای نرم لثه و تداوم اثربخشی
ضد میکروبی در کانال ریش��ه تا  ۷۲ساعت را از
دیگ��ر مزایای محلول ضد عفونی دندانپزش��کی
ن��ام برد و افزود :این محلول برای پاک س��ازی و
ضد عفونی کردن کانال ریش�� ه دندانها در زمان
عصب کشی استفاده میشود.مرتضوی پاکسازی
و شستوشوی کانال ریشه دندان از بقایای عفونی
میکروارگانیس��مها هنگام عصبکش��ی ،درمان
عفونتهای دندانی و حل کردن بافت نکروتیک و
چرک و ضد عفونی کردن الیههای زیرین و عمیق
کانال دندان را از دیگر مزایای این محلول نام برد.

نکته

عالئمابتالبه
سندرمتخمدانپلیکیستیک

متخص��ص زنان و زایم��ان در ارتباط با بیماری
س��ندروم تخمدان پلیکیس��تیک گف��ت :این
بیماری در س��نین مختلف میتواند ایجاد شود
که س��بک زندگی در ایجاد یا تشدید آن بسیار
مؤثر اس��ت .همچنین زنانی که سابقه ژنتیکی
ابتال ب��ه این بیماری را دارند بیش��تر مس��تعد
ابتال هس��تند.نیال طبسی در گفتوگو با فارس،
با بیان اینکه انجام س��ونوگرافی و آزمایش خون
از راههای شناس��ایی این بیماری است ،افزود:به
هم خوردگی هورمون و عدم ترشح به موقع آن
سبب مش��کل در تخمکگذاری زنان شده و در
نهایت سبب بروز سندروم تخمدان پلیکیستیک
میشود.
ای��ن متخصص زنان و زایمان چاقی و پرمویی و
همچنین بروز جوشهای صورت از جمله عالئم
س��ندروم پلیکیستیک برش��مرد و گفت :این
بیماران قبال برای درمان برایشان فقط جراحی
پیشنهاد میشد ولی در حال حاضر درمانهای
داروی��ی مق��دم اس��ت ک��ه در ابت��دا داروهای
متفورمی��ن و بعد داروهای هورمونی پیش��نهاد
میش��ود البته به این بیماران توصیه میش��ود
که در گام نخس��ت درمان سبک زندگی خود را
تغییر داده و خواب و بیداری خود را تنظیم و از
مصرف فستفودها بپرهیزند و همچنین تحرک
و رس��یدن به وزن ای��دهال را مدنظر قرار دهند.
طبس��ی اضافه کرد :درمان این بیماران گاهی تا
بارداری اول ه��م ادامه مییابد و این افراد نباید
انتظار داشته باشند که طی یک تا دو ماه کام ً
ال
بیماریشان برطرف شود.

یافته

استفادهازقرصبرایانتقال
میکروموتورهایدرمانیبهبدن

محققان راهکار جدیدی را برای کپسوله کردن
میکروموترها به شکل قرص های خوردنی ابداع
کردند که امکان انتقال این میکروموتورها را به
بدن بدون آس��یب دیدن آن ها فراهم می کند.
به گ��زارش ایرن��ا  ،میکروموتوره��ا ربات هایی
با ابعادی در حدود قطر موی انس��ان هس��تند
ک��ه اجرای مجموع��ه ای از وظای��ف درمانی و
بیولوژیکی را برعهده دارند.در تحقیقات پیشین،
محقق��ان از میکروموتوره��ا ب��رای رس��اندن
آنتی بیوتیک و درمان زخم های داخلی موش ها
استفاده کردند .این شیوه در مقایسه با استفاده
از داروه��ای خوردن��ی ،کارآیی بیش��تری دارد،
اما مایعات بدن از جمله اس��ید معده و مایعات
گوارش��ی ،بر کارکرد ای��ن میکروموتورها تاثیر
گذاش��ته و موجب رهاس��ازی زودهن��گام دارو
می شوند.همچنینبرخیازاینمیکروموتورهاپس
از بل��ع ،درون مری به دام می افتند و وارد بدن
نمی شوند .برای حل این مشکالت ،محققان با
اس��تفاده از دو نوع قند الکتوز و مالتوز ،هزاران
میکروموت��ور از جن��س دی اکس��ید منیزیم یا
دی اکس��ید تیتانیوم را که دارای محموله ای از
جنس رنگ فلوروس��نت بودند ،به صورت قرص
درآوردند .این دو نوع قند به س��ادگی به شکل
ق��رص درمی آیند ،در بدن جذب می ش��وند و
س��می نیس��تند.در آزمایش های انجام ش��ده
با موش ها ،مش��خص ش��د با اس��تفاده از این
قرص ها ،رهاسازی میکروموتورها در بدن بهبود و
بازده آن ها افزایش یافته است.

افزایش  ۵۰درصدی خطر سکته با مصرف دیکلوفناک

جدید اکنون خواس��تار اقدام جهانی برای محافظت
از بیم��اران در برابر این دارو ش��دهاند به طوری که
داروی مزبور دیگر بدون نیاز به نس��خه در دسترس
عموم قرار نگیرد و هنگام تجویز در بستههای حاوی
دارو هشدارهایی در مورد خطرات احتمالی آن ارائه
ش��ود.در این مطالعه محققان دریافتند که مصرف دیکلوفناک به
ش��دت با افزایش میزان مشکالت عمده قلبی و عوارضی همچون
ضربان قلب نامنظم ،سکته مغزی ایسکمی ،نارسایی قلبی و حمله

قلب��ی طی  ۳۰روز ابتدایی مصرف آن در ارتباط اس��ت.طبق این
مطالعه افرادی که دیکلوفناک را برای درمان برگزیده بودند نسبت
ب��ه افرادی که هیچ دارویی مصرف نمیکردند ،س��االنه با افزایش
خطر مشکالت قلبی روبهرو شدند .عوارض مصرف دیکلوفناک در
مردان و زنان در تمامی سنین یکسان بوده و حتی مصرف دوزهای
پایی��ن این دارو نیز خطر س��کته های قلب��ی و مغزی را افزایش
م��ی دهد .به همین دلی��ل نگرانیها در مورد مص��رف این دارو
افزایش یافته و اقداماتی در مورد ارائه آن باید صورت گیرد.

آفتاب یزد در گفتوگو با فلوشیب طب خواب بررسی کرد

همهچیزدربارهبیماریسندرمپاهایبیقرار

آفت�اب یزد – گ�روه زندگی  :وقتی س��خن از
بیق��راری و نا آرامی به میان میآید ،معموال همه
به یاد بیقراریهای روحی میافتیم ،غافل از اینکه
فقط روح انسان از بیقراری رنج نمیبرد و گاها پاها
نیز دچار نوعی بیقراری میشوند که در بسیاری
از موارد صدای بیم��اران را درمیآورد .این عارضه
به «س��ندرم پای بیقرار» معروف اس��ت ،نوعی از
اختالالت خواب اس��ت که میتواند تا حد زیادی
کیفیت زندگی افراد را دچار مش��کل کند.با توجه
به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد در اینباره با دکتر
خس��رو صادق نیت ،فلوش��یب طب خواب،استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت وگو کرده است.
وی در اینباره میگوید :بیماری پای بی قرار نوعی
اختالالت ش��ایع خواب است که در آن ،فرد مبتال
دچار احساس ناخوشایند در پاها میشود و آن را
به صورت احس��اس گزگز ،مورمور ،سوزش ،درد و
کش��ش یا حرکت حش��رات روی پوست توصیف
میکند و بیمار برای کاهش حس ناچار است پای
خود را تکان دهد یا بکشد و معموال بیان احساس
آن برای فرد سخت است.
دکتر صادق نیت خاطرنشان کرد  :بیماری سندرم
پاهای بیقرار در هر سنی ممکن است بروز کند،
ولی معموال با باال رفتن سن ،احتمال ابتال به آن
افزایش مییابد.
این فلوش��یب طب خواب با بی��ان این نکته که
" از مش��خصترین ویژگیه��ای عارضه بیماری
سندرم پاهای بیقرار ،اختالل خواب است که به
خوابآلودگی در طول روز میانجامد" ،اظهار کرد:
سندرم پای بی قرار معموال در نرمه ساق پا اتفاق
میافتد ،ولی میتواند در هر جای اندام تحتانی از
مچ پا گرفته تا ران احس��اس شود .این احساس
معموال وقتی رخ میدهد که بیمار دراز میکشد یا
برای مدت طوالنی مینشیند.
وی بیان کرد :فردی که بیماری س��ندرم پاهای
بیقرار میش��ود ،ب��ه ناچار پای خ��ود را حرکت
میدهد .حرکت پاها ،راه رفتن ،مالش یا ماساژ پاها
و یا خم کردن زانوها به طور موقت تا حدی عالیم
را کاه��ش میدهد و عدم تحرک و اس��تراحت،
سبب تشدید عالئم بیماری میشود.
دکتر صادق نیت عنوان کرد  :سندرم پای بی قرار
معموال قبل از خواب بروز میکند و از این رو جزو
اختالالت خواب محس��وب میش��ود .این عارضه
علل متعددی میتواند داش��ته باشد؛ گاهی علل
فیزیولوژیک مانند کم خونی ،اختالل در عملکرد

س��ندرم پای بی قرار معم��وال قبل از
خواب بروز میکن��د و از این رو جزو
اختالالت خواب محس��وب میش��ود.
این عارض��ه علل متع��ددی میتواند
داشته باشد؛ گاهی علل فیزیولوژیک
مانند کم خونی ،اخت�لال در عملکرد
کلیه ،مش��کالت کلیوی و گاهی علل
ژنتیک��ی در ب��روز آن دخیل هس��تند
به گونهای که اگ��ر اقوام درجه یک
دچار این بیماری باشند احتمال ابتال به
این بیماری در فرد بسیار است

بیم��اری س��ندرم پاهای بیق��رار در
هر سنی ممکن اس��ت بروز کند ،ولی
معموال با باال رفتن سن ،احتمال ابتال به
آن افزایش مییابد
اف��راد مبتال ب��ه بیماری س��ندرم پای
بی قرار از مصرف خودس��رانه دارو به
ش��دت خودداری کنن��د زیرا مصرف
این نوع از داروها باید زیر نظر پزشک
باشد تا در صورت لزوم میزان مصرف
آن توس��ط پزشک (کم یا زیاد شدن)
مش��خص گ��ردد زی��را در غی��ر این
صورت به دلیل داشتن عوارض بسیار،
کیفیت زندگی فرد را دچار مشکالت
عدیدهای خواهد کرد
کلیه ،مش��کالت کلیوی و گاهی علل ژنتیکی در
بروز آن دخیل هس��تند به گونهای ک��ه اگر اقوام
درجه یک دچار این بیماری باشند احتمال ابتال به
این بیماری در فرد بسیاراست.
این فلوش��یب طب خواب ،با بی��ان این نکته که
" احتمال تش��دید بیماری سندرم پای بی قرار در

خانمهای باردار وجود دارد،اظهار کرد :جهت درمان
این بیماری در ابتدا باید علت آن مش��خص شود
اگر میزان آهن بدن فرد پایین اس��ت یا مشکالت
کلیوی دارد باید اقدامات درمانی الزم در ابتدا انجام
شود تا از مش��کالت بیماری سندرم پای بی قرار
کاسته شود.
وی ب��ا بیان این نکته ک��ه "اگر خانمی به علت
بارداری دچار بیماری س��ندرم پای بی قرار ش��ود
ب��ه احتمال زیاد بعد از ای��ن دوران بیماری بهبود
ی یابد " ،ادامه داد  :در صورتی به وسیله ماساژ دادن
م
و حرکت دادن پاها ،به علت ش��دید بودن بیماری
سندرم پای بی قرار فرد از این بیماری رنج میبرد،
درمان دارویی زیر نظر پزشک متخصص برای فرد
توصیه میشود.دکتر صادق نیت خاطرنشان کرد:
امکان ابتالی بیماران مبتال به سندرم پای بی قرار
به بیماری شایع دیگر به نام بیماری سندرم حرکت
تکراری پاها حین خواب وجود دارد که معموال این
افراد وقتی به خواب هس��تند پاها هر  20الی 40
ثانیه حرکتی کوچک میکند که میتواند کیفیت
خواب فرد را دچار مشکل کند که یکی از عوارض
آن خواب آلودگی طی روز میباش��د.این فلوشیب
طب خواب افزود  :افراد مبتال به نام بیماری سندرم
حرکت تکراری پاها در حین خواب در صورتی که

تولید آزمایشگاهی نانوداربستهایی برای ترمیم استخوان آسیبدیده

پژوهشگران دانش��گاهی داربستهای استخوانی
هیدروژلی را تولید کردند که موجب تس��ریع در
ترمیم استخوان آس��یبدیده میشود.به گزارش
ایسنا ،در شکستگیها ،اس��تخوان توانایی ترمیم
خودش را در آس��یبهای کوچ��ک دارد ،ولی در
صورت بروز آس��یبدیدگیهای بزرگ اس��تفاده
از م��وادی جه��ت جایگزینی اس��تخوان ضروری
اس��ت که در این راس��تا محققان دانش��گاههای
مازندران ،نوش��یروانی بابل و مرکت آمریکا موفق
به س��نتز داربستهای استخوانی هیدروژلی برای
ترمیم اس��تخوان آسیبدیده ش��دند.دکتر حامد
س��لیمی کناری از محققان این طرح با اش��اره به
داربس��تهای اس��تخوانی بهعنوان ساختارهایی
با قابلیت جایگزینی و تش��ویق ترمیم استخوان،

گفت :بر این اساس در این طرح پژوهشی داربست
اس��تخوانی نانوکامپوزیتی هیدروژلی سنتز شد و
خواص مختلف آن مورد بررس��ی قرار گرفت.وی
پایه این داربس��ت استخوانی تولیدش��ده در این
تحقی��ق را از جنس پلیمر طبیعی "دکس��تران"
دانست که خواص مکانیکی آن به کمک نانوذرات
س��رامیک شیش��ه زیس��ت فعال ارتقا داده شده
اس��ت و ادام��ه داد :حضور نانوذرات در س��اختار
داربست موجب شد تا داربست عالوه بر خاصیت
زیس��تتخریبپذیری ،بافتهای آس��یبدیده را
جهت ترمیم تحریک کند.س��لیمی با بیان اینکه
بافت اس��تخوان خود یک نانوکامپوزیت است که
از نانوبلورهای "هیدروکس��ی آپاتی��ت" در زمینه
آلی غنی از کالژن تش��کیل ش��ده اس��ت ،یادآور

نوعی ژن درمانی برای بیماری مزمن کلیوی معرفی شد

محققین برای��ن باورند که
نوعی ژن درمانی می تواند
راه��ی را ب��رای انتق��ال
ژن ها و آهسته یا معکوس
کردن آس��یب های سلولی
منجر ب��ه بیم��اری مزمن
کلی��وی ارائ��ه دهند.ب��ه
گزارش ایرنا  ،در مطالعه ای
ک��ه ب��ر روی م��دل های
موش��ی انجام ش��ده است،
محققاننشاندادهاندکه مواد ژنتیکی ممکن است به
س��لول های آس��یب دیده کلیه ها منتقل ش��ود.
این امر می تواند گامی کلیدی به س��مت ژن درمانی
بیماری های کلیوی مزمن باش��د .بر اس��اس این
گزارش ،محققین براین باورند که اس��تفاده از ژن
درمان��ی می توان��د راهی را برای انتق��ال ژن ها و
آهسته کردن یا معکوس کردن آسیب های سلولی
که منجر به بیماری مزمن کلیوی می ش��ود ،ارائه
دهد .در تالش برای درمان این بیماری ،محققین
در پی یافتن این مس��ئله بودند که آیا می توان از
ویروس مرب��وط به آدنو( )AAVبرای انتقال مواد
ژنتیکی به سلول های کلیوی هدف استفاده کرد

نوع��ی پروتئین در خون وج��ود دارد که پس از
مصرف م��واد غذایی به خص��وص خوراکیهایی
از قبی��ل روغن زیتون که سرش��ار از چربیهای
غیراشباع است ،افزایش مییابد .به گزارش ایسنا،
اکنون ،بررس��یهای جدید حاکی از آن است که
این پروتئین میتواند نقش مهمی در پیشگیری
از حمله قلبی و س��کته مغزی داش��ته باشد.این
پروتئین با نام " "ApoA-IVش��ناخته میشود

یا خیر .تاکنون هیچ ویروسی
قادر به انتقال مواد ژنتیکی
به کلیه نبوده است .محققین
شش ویروس" ( "AAVهم
طبیعی و هم سنتتیک) را در
م��وش و در ارگانوئیده��ای
کلی��وی انس��انی مش��تق
از س��لول ه��ای بنی��ادی
ارزیابی کردند .یک ویروس
سنتتیک()Anc80توانست
با موفقیت به دو نوع س��لولی برس��د که در ایجاد
بیماری کلیوی مزمن مش��ارکت م��ی کنند ،این
س��لول ها پروتئین هایی را ترش��ح می کنند که
منجر به آس��یب های غیر قابل برگش��ت کلیوی
می شوند .مواد ژنتیکی منتقل شونده با""Anc80
به موفقیت به سلول های کلیوی هدف می رسد.
یافتن ویروسی که بتواند با موفقیت به سلول های
کلیوی هدف برس��د در واقع گام اولیه و مهمی در
ژن درمانی آسیب های کلیوی محسوب می شود
اما گام بعدی شناسایی ژنی خواهد بود که بتواند
به طور گسترده ای سلول های کلیوی آسیب دیده
را تصحیح کند.

ش��د :داربست سنتز ش��ده در این تحقیق نیز به
نحوی س��اختار اس��تخوان را از لحاظ توپوگرافی،
شیمی و انرژی سطحی تقلید میکند.عضو هیئت
علمی دانشگاه مازندران در خصوص مراحل تولید
و ارزیابی داربس��ت استخوانی ،توضیح داد :در این
طرح یک نانوکامپوزیت با شبکه سهبعدی متشکل
از پلیمر دکس��تران بهعنوان فاز زمینه و شیش��ه
سرامیک زیس��ت فعال بهعنوان فاز تقویتکننده
سنتز شد .درصد وزنی نانوذرات شیشه سرامیک
زیس��ت فعال در شبکه داربست از  2تا  16درصد
متغیر در نظر گرفته ش��د تا بت��وان تأثیر حضور
این نانوذرات را بررس��ی کرد.وی اضافه کرد :پس
از اتم��ام فرآیند س��نتز ،جهت اطمین��ان ازایجاد
ساختار مطلوب از آزمونهایی نظیر طیفسنجی

مادونقرم��ز ،پ��راش پرتو ایکس ،میکروس��کوپ
الکترونی روبش��ی و گرماوزنسنجی استفاده شد.
همچنی��ن بهمنظ��ور ارزیابی خ��واص مکانیکی،
داربس��ت تحت آزمون فش��ار قرار گرفت.سلیمی
با اش��اره به نتایج به دس��ت آمده از این تحقیق،
خاطرنش��ان کرد :نتایج به دس��ت آمده حاکی از
حض��ور تخلخلهایی با ان��دازه  240میکرون در
ساختار داربس��ت نهایی اس��ت .همچنین نتایج
مربوط به آزمون طیفس��نجی انرژی پرتوایکس
نش��ان میدهد حضور  2درصد وزنی از نانوذرات
شیشه سرامیک زیست فعال در ساختار داربست،
س��اختاری همگن را ایجاد میکن��د؛ درحالیکه
مقادیر باالتر نانوذرات موجب آگلومره ش��دن آنها
میش��ود اما از س��وی دیگر خواص زیست فعالی
داربس��ت را تقویت کرده و ترمیم بافت استخوان
را تسریع میکند.

راهکاری برای جلوگیری از کاهش حافظه بیماران مبتال به لوپوس

مطالعات محققان نش��ان می دهد با اس��تفاده از
برخی داروهای کاهش دهنده فشار خون می توان
از کاهش حافظه و اختالالت ش��ناختی بیماران
مبتال به لوپ��وس جلوگیری کرد.به گزارش ایرنا ،
مطالع��ات نش��ان م��ی ده��د فعالی��ت نوعی از
سلول های مغزی به نام میکروگلیا منجر به کاهش
حافظه و دیگر اختالالت ش��ناختی در بسیاری از
بیماران مبتال به لوپوس نوع  SLEمی شود.
براس��اس این مطالعه ب��ا اس��تفاده از گروهی از
داروهای کاهش دهنده فش��ار خون که اصطالحا
مس��دودکننده  ACEنام دارند،می توان فرآیند
کاه��ش حافظ��ه در بیماران مبتال ب��ه لوپوس را
متوقف کرد .مراحل اولیه این پژوهش در مدل های
حیوان��ی موفقی��ت آمیز گزارش ش��ده اس��ت.
مطالعات قبلی نشان داد بیماران مبتال به لوپوسی
که از کاهش حافظ��ه رنج می برند ،معموال آنتی
بادی هایی به نام  DNRAbتولید می کنند .آنتی
بادی ها معموال توانایی ورود به مغز را ندارند ،ولی
در صورت بروز آس��یب یا عفونت ،می توانند وارد
مغز ش��وند .در این حالت آنتی بادی DNRAb
ب��ه ن��ورون هایی (س��لول های عصب��ی) حمله
می کند که مسئول بیان یک پروتئین حیاتی در

چرا روغن زیتون در پیشگیری از سکته موثر است؟

که افزایش آن در خون با کاهش خطر بیماریهای
قلبی-عروقی مرتبط اس��ت.اکنون ب��رای اولین
بار متخصصان در بررس��یهای خود نشان دادند
ک��ه پروتئی��ن"  "ApoA-IVاز تبدیل ش��دن
پالکتهای خ��ون به لختههای خونی جلوگیری
می کند .همچنین این پروتئین میتواند به کند

میزان این اختالل ش��دید باشد ،اطرافیان آن نیز
متوجه بیماری فرد میش��وند ،درغیر این صورت
( ش��دت بیماری کم باشد) فرد وقتی به کلینیک
طب خواب مراجعه میکند و تست خواب را انجام
میدهد ،پزشک متخصص بیماری فرد را تشخیص
میدهد.
ایشان یادآور شد  :افراد در صورت داشتن عالیمی
از جمله داشتن احساس کسالت و خواب آلودگی
طی روز ،بی قراری قبل از خواب به کلینیک طب
خواب مراجعه کرده تا با انجام تست خواب،بیماری
آنها توسط پزشک متخصص تشخیص داده شود و
اقدامات درمانی الزم انجام شود.
دکت��ر ص��ادق نیت بیان ک��رد  :اف��راد مبتال به
بیماری سندرم پای بی قرار ،کیفیت زندگی شان
به شدت دچار مشکل میشود به گونهای که در
کل روز انجام فعالیتهای روزانه ،به دلیل داشتن
کس��الت و خواب آلودگی برایشان سخت است.
س��ر کار یا س��ر کالس به دلیل نداشتن تحرک
در ناحیه پاهایش��ان ،احساس بی قراری کرده و
نمیتوانند راحت س��ر کالس نشسته یا در محل
کار ،به انجام کار خود بپردازند و مشکالتی دیگر
که همگی باعث ایجاد مشکل در کیفیت زندگی
فرد میشود.
وی در پایان گفت  :افراد مبتال به بیماری سندرم
پای بی قرار از مصرف خودس��رانه دارو به ش��دت
خودداری کنند زیرا مصرف این نوع از داروها باید
زیر نظر پزشک باشد تا در صورت لزوم میزان مصرف
آن توسط پزشک (کم یا زیاد شدن) مشخص گردد
زی��را در غیر این صورت به دلیل داش��تن عوارض
بسیار ،کیفیت زندگی فرد دچار مشکالت عدیدهای
خواهد کرد.

ساختن روند پیشرفت بیماریهای التهابی بدون
متوقف کردن انباش��ت پالکته��ا که خونریزی
را بند م��یآورد ،کمک کند.یکی از محققان این
مطالعه گفت :انباش��ت پالک��ت زندگی را حفظ
میکند زیرا فاکتوری برای بند آوردن خونریزی
در عروق آس��یب دیده است .با این حال انباشت

مغز به نام  NMDARهس��تند .منظور از بیان
ژن فرآیندی اس��ت ک��ه در آن از اطالعات درون
ژن برای دس��تیابی به محصولی دیگر اس��تفاده
می ش��ود.ورود آنتی بادی ب��ه مغز موجب از بین
رفتن س��یناپس هایی می ش��ود که مسئول اتصال
سلولهای عصبی مجاور هم هستند و این امر عامل
بروزکاهشحافظهواختاللشناختیاست.مطالعات
جدید نش��ان می دهد داروهای مس��دودکننده
 ACEک��ه ب��رای کاهش فش��ار خون اس��تفاده
"
می ش��وند ،از این فرآین��د جلوگیری می کنند و
می توانند در بیماران مبتال به لوپوس مورد استفاده
قرار گیرند .خستگی و ناتوانی از مهمترین و اولین
نشانه های لوپوس است .در مراحل بعدی عالیمی
مانن��د س��ر درد ،درد مفاصل ،ت��ب ،کم خونی،
ریزش مو ،تورم در ناحیه دست و پا و اطراف چشم،
لخته ش��دن غیر طبیعی خون ،س��فید شدن یا
آبی شدن انگش��تان در سرما ،حساسیت پوست
نس��بت به نور خورش��ید و زخم ه��ای پروانه ای
ش��کل روی بین��ی و گونه دیده می ش��ود .افراد
مبتال به لوپوس در ظاهر خوب دیده می ش��وند،
در حالی که مبارزه سختی در بدنشان وجود دارد
و همین امر منجر به منزوی شدن بیمار می شود.

پالکتها و مسدود کردن جریان خون در عروق
فرآیند مطلوبی نیس��ت .درصورتیکه عروق خون
در قلب و مغز مس��دود ش��ود میتواند به حمله
قلبی ،س��کته مغزی یا حتی مرگ منجر ش��ود.
محقق��ان کانادایی با مطالع��ه روی نمون ه خون
انسان و موشها دریافتند که پروتئین" ApoA-
 "IVمانع از مسدود شدن عروق خونی میشود و
جریان خون را تسهیل میکند.

