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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

عوارض مصرف روزانه بیش از دو تخم مرغ

محققان هشدار می دهند مصرف بیش از دو تخم مرغ در روز می تواند ریسک مرگ
و ابتال به بیماری های قلبی-عروقی را افزایش دهد .به گزارش مهر«،کاترین تاکر»،
سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :کلسترول موجود در تخم مرغ زمانیکه
به میزان زیاد مصرف می شود با بروز مشکالت سالمت مرتبط است.».محققان تاکید
می کنند بهتر است افراد از خوردن  ۳تخم مرغ در روز پرهیز نمایند.

معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت اظهار ک��رد :دارو
درمانی ش��خصی در درمان برخ��ی بیماریها به ویژه
س��رطان و آنکولوژی نقش ویژهای دارد.باقر الریجانی
اظهار کرد :در سمینار داروسازان بالینی امسال بحث
دارو درمانی ش��خصی سازی ش��ده مطرح شده است
و بر اس��اس پزشکی ش��خصی با توجه به ژنتیک افراد درمان را
برنامهریزی میکنیم .وی ادامه داد :بحث پزشکی شخصی امری
نیس��ت که تازه در ایران و دنیا مطرح ش��ده باشد بلکه در طب

نقش ویژه دارو درمانی شخصی در درمان سرطان

قدی��م ایران نیز به این موضوع توجه داش��تند و بر
اس��اس مزاج افراد درمانه��ای مختلف را پیگیری
میکردن��د .وی اذعان ک��رد :هر دارو ب��ا توجه به
ژنتی��ک و ش��رایط محیطی ک��ه ف��رد در آن قرار
دارد پاس��خ متفاوتی در بدن ف��رد ایجاد میکنند
و از همین مس��ئله برای بحث پزشکی ش��خصی و دارو درمانی
شخصی سازی شده اس��تفاده میکنیم .الریجانی افزود :یکی از
بیماریهایی که پزش��کی ش��خصی در آن جایگاه ویژهای دارد،

آنکولوژی و سرطان است و به عنوان مثال درمان سرطان سینه
در خانمها بر اساس ژنتیک میتوانند متفاوت باشند و همچنین
در سرطان خون نیز پزشکی شخصی میتواند نقش خوبی داشته
باشد .وی اظهار کرد :امیدواریم در آینده نه چندان دور متناسب
با ژنتیک افراد درمانهای پیچیده تجویز ش��ود و در این صورت
عوارض دارویی کاهش و پاس��خ ب��ه درمان افزایش پیدا میکند.
دهمین همایش داروس��ازی بالینی ایران تا  ۳۱خرداد در مرکز
همایشهای رازی در حال برگزاری است .

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گوبا متخصص و جراح پوست و مو بررسی کرد
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علت واریس پا چیست ،چه عالئمی دارد؟

آفت�اب ی�زد – نجم�ه حم�زه نی�ا  :واریس ،این متخصص و جراح پوس��ت ومو تصریح کرد :
شایع ترین بیماری عروقی انسان است که حدود ش��ریان ها خون را از قلب به بافت ها می رسانند
 ۲۰درصد جمعیت را مبتال میکند .به طور حتم و وریدها خون را به قلب باز می گردانند بنابراین
ش��ما هم در مورد واریس مطالبی را ش��نیدهاید خون بین این دو سیس��تم در حال گردش است.
ی��ا افراد زیادی را دیدهای��د که ازاین بیماری رنج انقباض��ات عضالن��ی در س��اق پا ،ش��بیه پمپ
میبرند .سیاهرگهای واریسی عارضهای هستند عمل کرده و باعث برگش��ت خ��ون از پا به قلب
که عوارض جانبی دردناکی داشته و باعث اختالل م��ی گردند ودریچه های ظریفی در این مس��یر
در انجام امور روزمره میشود .با توجه به اهمیت وجود دارند که از برگشت خون به عقب جلوگیری
موضوع آفتاب یزد دراینباره با دکترحمید وحیدی می کنند و جریان خون را فقط در یک جهت هدایت
متخص��ص و جراح پوس��ت و مو گفت وگو کرده م��ی کنند.وی با بیان این نکته که " یکس��ری از
عوامل زمینه ای باعث افزایش ریسک ایجاد عروق
است.
وی دراینباره می گوید  :عروق واریسی به عروق واریسی در فرد مستعد می شود" ،عنوان کرد :با
وریدی برجسته و متس��ع در هر قسمت از بدن افرایش س��ن دیواره و دریچه های عروق خراب
گفته می ش��ود که معموال این عروق واریس��ی و سس��ت شده و باز گش��ت خون به قلب مختل
می شود و ایجاد واریس در
بیشتردرساق پا و روی پا
مش��اهده می شود که به باال بردن پاها ،پوشیدن جوراب واریس ،جنسمونثبهخاطر وجود
علت س��رپا ایستادن زیاد استراحت کردن می تواند به کم کردن هورم��ون ه��ای زنانگی
یا داش��تن زمین��ه ای از عالئم و عوارض واریس پا کمک کرده بیش��تر اس��ت زی��را این
وازبدترش��دن وضعی��ت جلوگیری می هورمون ها باعث ش��لی
استعداد ژنتیکی است.
دکت��ر وحی��دی ادام��ه کند اما بیماری را از بین نمی برد
عروق می شوند.
دکت��ر وحیدی اف��زود :
داد :ب��رای بس��یاری از
اف��راد وج��ود ع��روق یا هیچ راه قطعی و کاملی برای جلوگیری چاقی ب��ا افزایش فش��ار
موی��رگ های واریس��ی از به وجود آمدن عروق واریسی نیست روی ع��روق لگن��ی نی��ز
جنب��ه زیبای��ی پیدا می ام��ا بهتر نمودن گردش خون می تواند از عوام��ل دیگ��ر ایج��اد
کند ول��ی برخی دیگرکه این ریسک و خطرات به وجود آمده از واریس در عروق س��اق پا
ب��ا عالئم��ی مث��ل درد آن را به حداقل برساند
می باش��د و ایستادن و یا
نشستن بیش از حد نیز با
و ناراحت��ی و ی��ا حت��ی
مش��کالت پیچیده تری مواجه هستند  ،درمان مکانیسم فشار روی عروق وتجمع خون در ناحیه
پا ایجاد واریس می کند.
عروق واریسی پا اهمیت پیدا می کند.
این متخصص و جراح پوست وموعنوان کرد:عروق وی بیان کرد  :ممکن است نزدیک عروق واریسی
واریسی می تواند نشانه ای ازیک علت زمینه ای زخم های فوق العاده شدید به وجود بیاید که این
زخم ها به دلیل تجمع مایعات و افزایش فش��ار
درسیستم گردش خون باشد.
وی اظهارکرد :عروق واریسی می تواند بدون درد درونی عروق اس��ت ونقاط رنگ��ی نیز اکثرا قبل
و عالئم باش��ند یا همراه با نشانه هایی مثل درد از ش��کل گیری زخم ها ب��ه وجود می آیند و در
و خونری��زی و زخم و کبودی و ایجاد مش��کالت صورتی که این نقاط منجر به زخم ش��وند حتما
باید به پزشک مراجعه شود.
پوستی را نیز به دنبال داشته باشند.
دکتروحیدی با بیان این نکته که" عروق واریسی دکت��ر وحی��دی خاطرنش��ان ک��رد  :گاه��ی
می توانند برجسته و بنفش یا ارغوانی تیره باشند لخته های خونی که در عروق پا به وجود آمده بزرگ
" ،ادامه داد  :درمان عروق واریس��ی پا از اقدامات می ش��وند که در چنین شرایطی ساق پا متورم
مراقبت��ی فردی ت��ا درمان های پیچی��ده تر که می شود  ،هر تورم ودردی نیز در ساق پا می تواند
توسط پزش��ک یا جراح صورت می گیرد ،متغیر اورژانس پزش��کی ونشان دهنده "ترومبوفلبیت"
است.
است.
این متخصص و جراح پوست ومو اظهار کرد  :وقتی این متخصص و جراح پوست ومو عنوان کرد:هیچ
عروق واریسی پا دردناک می شوند  ،احساس درد راه قطع��ی و کاملی برای جلوگی��ری از به وجود
وسنگینی درساق پا ،س��وزش و ضربان و تورم و آمدن عروق واریس��ی نیس��ت اما بهت��ر نمودن
گرفتگی های عضالنی مخصوصا موقع ایستادن گردش خون می تواند این ریس��ک و خطرات به
و نشس��تن های طوالنی  ،خونریزی دراین عروق وجود آمده از آن را به حداقل برساند.
تغییر رنگ قرمزدرناحی��ه به همراه درد درعروق وی درپایان گف��ت :راه هایی وجود دارد که افراد
طنابی شکل  ،سفت شدن عروق و پوست مربوطه در منزل می توانند عروق واریسی را کمتر نمایند
التهاب و مش��کالت پوس��تی درناحیه قوزک پاو مثل راهپیمایی ،خوردن غذاهای پر فیبر،مراقبت
مشکالت پیچیده تر که توجهات پزشکی ویژه ای از وزن  ،س��فت بستن س��اق پاها و باال بردن آنها
بع��د از فعالی��ت های س��رپایی و ع��وض کردن
را می طلبد  ،مشاهده می شود .
وی بیان کرد :عروق عنکبوتی مانند عروق واریسی وضعیت های نشستن و ایستادن به طور مرتب.
هس��تند ولی کوچک تر بوده وبه س��طح پوست
نزدیک تر هس��تند و بیشتر در ساق پا و به رنگ
ارغوانی یا آبی مشاهده می شوند و روی صورت
نیزدیده می شوند  .دکتروحیدی ابرازداشت  :باال
بردن پاها ،پوش��یدن جوراب واریس ،اس��تراحت
کردن م��ی تواند به کم ک��ردن عالئم و عوارض
واری��س پا کمک ک��رده وازبدترش��دن وضعیت
جلوگیری می کند اما بیماری را از بین نمی برد.

نکته

شرایط درمان ناباروری با اهدای تخمک

مس��ئول کلینیک درمانه��ای جایگزین مرکز
درمان ناب��اروری ابن س��ینا ،باروری ب��ا اهدای
تخمک اهدای��ی را از درمانهای جایگزین رایج
در کش��ور معرف��ی ک��رد و گف��ت :هنگامی که
پ��س از انجام آزمایشه��ا و معاینه متخصصین
متوجه ش��ویم که ناباروری از سوی خانم و نحوه
تخمکگذاری اوس��ت ،از این روش برای درمان
ناباروری استفاده میشود .عواملی مانند نارسایی
تخمدانه��ا ،جراحیه��ای انجام ش��ده بر روی
تخمدان ،بیماری ژنتیکی مثل س��ندروم «ترنر»
و  ...باعث میش��وند به نتیجه برس��یم که خانم
توانایی تولید تخمک مناسب را ندارد .گاهی نیز
خانم تخمک مناس��ب و به اندازه تولید میکند
اما از آنجایی که دچار س��قط مکرر میش��وند یا
بیماری ژنتیک��ی خاصی دارند که قابلیت توارث
به نس��لهای بعد را داراست ،از این روش درمان
ناباروری اس��تفاده میکنیم .دکتر فرهاد یغمایی
در گفتوگ��و با ایس��نا اف��زود :این کار بس��یار
تخصصی بوده و دارای ابعاد حقوقی و اجتماعی
زیادی اس��ت که حتماً باید زیرنظر متخصصین
مربوط��ه انجام ش��ود .ب��رای پذی��رش تخمک
اهدایی فیلترهای متعددی مانند ش��رایط سنی،
سالمت روانی ،سالمت هوش ،عدم استفاده فرد
اهدا کننده از مواد مخدر ،عدم ابتالء به بیماری
صع��ب الع�لاج و ...وج��ود دارد ک��ه پ��س از
تأیید شدن در تمام آنها ،فرد کاندید اهدای تخمک
میشود.وی افزود :در مرکز درمان ناباروری ابن سینا
دو دس��ته از افراد کاندید اهدای تخمک میشوند؛
دسته اول زوجینی هستند که به مرکز ما مراجعه
کردهاند و مشخص شده است که مشکل در باروری
از س��مت آقا اس��ت؛ در این شرایط خانم میتواند
اگر فیلترهای مورد نظر ب��رای اهدای تخمک را

به خوبی پش��ت سر گذاش��ت ،با اهدای تخمک
برای بخشی از هزینههای درمان تخفیف دریافت
کند .دس��ته دوم نیز افرادی هستند که با هدف
خداپسندانه اقدام به این کار میکنند .بنابراین در
مرکز ما در قبال اهدای تخمک وجهی به شخص
پرداخت نش��ده و تمام اطالع��ات اهدا کننده و
اهدا گیرنده محرمانه نزد ما خواهد ماند.یغمایی
در تشریح ش��رایط اهدای تخمک با بیان اینکه
یک خانم در طول دوره باروری خود نهایتاً شش
ب��ار میتواند تخم��ک اهدا کند ،گف��ت :اهدای
تخمک از سن  ۱۸تا حدود  ۳۴سالگی میتواند
انجام شود .البته بهتر است فرد اهدا کننده دارای
فرزند باشد .همچنین پس از آزمایشات سالمت
اولیه ،بررسی هورمونها و غدد و نیز ارائه مشاوره
روانشناسی ،اجتماعی و حقوقی برداشت تخمک
در اتاق عمل با عمل «پانکچر» انجام میش��ود.
این عمل معموالً عوارض شدید ندارد ،اما میتواند
باعث عوارض گوارشی ،دردهای شکمی مبهم و
افزایش وزن ش��ود.وی در پایان اهدای جنین و
رح��م جایگزین را از دیگ��ر روشهای جایگزین
در درمان ناباروری معرفی ک��رد و افزود :اهدای
جنین که از دل قانون اهدای تخمک اس��تخراج
ش��ده ،روش دیگری در درمان ناباروری است که
در مرکز ما انجام میشود.

نان سفید

بستنی
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کربوهیدرات های پاالیش شده،مانند نان سفید می توانند موجب تولید محصوالت نهایی گلیکاسیون
پیشرفته شوند.این ترکیبات می توانند موجب افزایش التهاب در بدن شوند لذا افراد مبتال به آرتریت
باید از آنها پرهیز کنند .به جای نان های سفید می توانید از نان های غالت کامل استفاده کنید که
گزینه ای مغذیتر به واسطه محتوای فیبر ،ویتامین ها و مواد معدنی خود هستند.

در یک عصر گرم تابس��تانی هیچ چیز مانند یک بس��تنی خوش طعم و ش��یرین حال ما را خوش
نمی کند.شکر و چربی اشباع از عوامل التهابی اصلی در رژیم غذایی انسان هستند که هر دو می توانند
عالئم آرتریت را تشدید کنند .بستنی دارای سطوح باالی شکر و چربی اشباع است و اگر نمی توانید
به طور کامل از آن پرهیز کنید ،بهتر است هر از گاهی از خوردن آن لذت ببرید.

هشت خوراکی مضر برای التهاب مفاصل!

سیب زمینی سرخ شده
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غذاهای س��رخ ش��ده و کربوهیدرات های
پاالیش شده هر دو موجب تولید محصوالت
نهایی گلیکاس��یون پیش��رفته می ش��وند.
سیب زمینی سرخ ش��ده حاوی اسیدهای
چرب امگا 6-پیش التهابی هستند .افزون بر
این ،آنها سرشار از سدیم هستند که می تواند
التهابراافزایشدهد.هرسهعامل،سیبزمینی
سرخ شده را به انتخابی نامناسب برای افراد
مبتال به آرتریت تبدیل می کنند.

گوشت های فرآوری شده

گوشت های فرآوری شده و غذاهای فرآوری
ش��ده از جمل��ه گزینه هایی هس��تند که
می توانند افزایش چشمگیر سطوح التهاب در
بدن را موجب ش��وند .غذاهای فرآوری شده
معموال حاوی چربی های اشباع و سرشار از
سدیمهستند،درشرایطیکهگوشتهایفرآوری
شده ،مانند به واسطه محتوای مواد سرطانزا
و تولی��د محص��والت نهایی گلیکاس��یون
پیشرفتهشناختهشدههستند.
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افرادی که به آرتریت یا التهاب مفاصل مبتال هستند ،همان گونه که مشخص است باید
میزان التهاب در بدن خود را در سطوح حداقلی نگه دارند.به گزارش عصر ایران  ،رژیم
غذایی می تواند نقش مهمی در سطوح التهاب بدن ایفا کند .در همین راستا ،افراد مبتال
به آرتریت باید از خوراکی های التهابزا پرهیز کنند.

4

شیرینیها

شکر و چربی های اشباع مواد التهابی هستند
که در کیک و شیرینی های دیگر به میزان
فراوان وجود دارند که افراد مبتال به آرتریت
باید از آنها پرهیز کنند .خوشبختانه راه های
مختلف��ی برای فرو نش��اندن هوس مصرف
خوراکی های ش��یرین وجود دارد که از آن
جمله می توان به استفاده از جایگزین های
طبیعی برای ش��کر یا اس��تفاده از ماست یا
آووکادو به جای کره و خامه اشاره کرد.

5

نوشابه های گازدار

متاس��فانه مصرف نوشابه های گازدار بطور
فزاینده در میان مردم دنیا بخصوص ایرانیان
رواج پی��دا کرده اس��ت .در فهرس��ت مواد
تشکیل دهنده بیشتر نوش��ابه های گازدار
می توان شکر ،اسپارتام و/یا اسید فسفریک
را مش��اهده کرد .هر سه مورد می توانند به
واسطه افزایش التهاب درد آرتریت را شعلهور
سازند .چای سبز می تواند جایگزین سالم و
مفید برای نوشابه های گازدار باشد.

6

گوشت قرمز

گوشت ها،به ویژه گوشت قرمز ،التهاب را به
روش های مختلف در بدن افزایش می دهند
که از افزایش نشانگرهای التهابی تا محتوای
محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته پس
از پخت با اس��تفاده از حرارت خشک ،مانند
گریل کردن را ش��امل می شوند لذا توصیه
می شود که میزان مصرف گوشت قرمز خود
را کاهش داده و ب��رای پخت از روش هایی
مانند گریل کردن استفاده نکنید.

9

مارگارین

مارگارین سرشار از چربی های ترانس است.
زمانی که این نوع چربی ها را مصرف می کنید،
آنها موجب کاهش سطوح کلسترول خوب
( )HDLو افزایش س��طوح کلس��ترول بد
( )LDLو همچنی��ن نش��انگرهای التهابی
در بدن ش��ما می شوند لذا برای سالمتی و
کاهش التهاب مفاص��ل مصرف روغن های
سرشار از چربی های امگا 3-مانند آووکادو،
گردو و دانه کتان انتخاب بهتری است.

تاثیر نور خورشید بر پیشگیری از ابتال به دیابت و چاقی

نشانههایی هشداردهنده از ابتال افراد به بیماری خاص

قرار گرفتن طوالن��ی مدت در
مطالع��ات و پژوه��ش ه��ای
معرض نور خورش��ید در برابر
جدیدی که توسط دانشمندان
ابتال به بیماری های ناش��ی از
انج��ام گرفته نش��ان می دهد
آن ،بس��یار زیاد اس��ت .در کل
که قرار گرفت��ن در معرض نور
می توان گف��ت ابتال به عارضه
خورشید در جلوگیری از ابتال به
پوستی مالنوما (نوعی سرطان
دیابت و چاقی تاثیرگذار اس��ت
پوس��ت) ک��ه در اث��ر تاب��ش
به گزارش مهر.،طبق یافته های
این مطالعه ،اشعه ماوراءبنفش مکمل های ویتامین  Dو سایر طوالنی مدت نور آفتاب ایجاد
( )UVرون��د افزای��ش وزن را مکمل های داروئی نمی توانند می شود ،بسیار نادر و کمیاب
ُکند ک��رده و عالئ��م دیابت از جایگزین مناسبی در برابر نور است ».همچنین این تحقیقات
نشان می دهد که قرار گرفتن
قبیل س��طح گلوکز و مقاومت خورشید طبیعی باشند
طوالنی م��دت در معرض نور
به انس��ولین را در بدن انس��ان
خورش��ید می تواند راه حل مناس��ب و آس��انی
کاه��ش می دهد .محقق��ان با انج��ام آزمایش
برای کاهش روند چاقی ،بهبود سوخت و ساز و
ب��ر روی موش ه��ا دریافتند که از فواید اش��عه
متابولیک ضعیف و در نهایت کاهش دیابت باشد.
ماوراءبنفش ،جذب اکس��ید نیتریک است که از
به گفته محققان ،مکمل های ویتامین  Dو سایر
نور خورشید آزاد می ش��ود .در این آزمایش ها
مکمل های داروئی نمی توانند جایگزین مناسبی
موش ها در هر هفته سه مرتبه در معرض اشعه
در برابر نور خورش��ید طبیعی باشند و اثرات آن
ماوراءبنفش قرار گرفتند که به نظر می رسد این
را جبران نمی کنند.یافته های جدید نشان می
مدت قرار گرفتن در معرض نور خورشید در حد
دهد که قرار گرفتن منظم در معرض نور آفتاب
متوس��ط بوده ،با این حال فواید آن در موش ها
همراه  ،می تواند در جلوگیری از پیشرفت چاقی
نمایان ش��ده بود«.پرو هارت» ،سرپرس��ت تیم
در کودکان موثر باشد.
تحقی��ق ،در این باره می گوید« :فواید و مزایای

درافراد چاق بیشتراس��ت اما به
ی��ک متخصص تغذی��ه گفت:
دلیل حض��ور س��ایر فاکتورها،
سلولیت سطح ناصاف و ناهموار
ف��رد الغ��ر هم به این مش��کل
با فرورفتگی ها و برآمدگیهایی
مبت�لا می ش��ود.وی ادامه داد:
اس��ت ک��ه در نوجوان��ان و
دراین بین عامل ژنتیک هم بر بروز
بزرگس��االن و ب��ه خص��وص
این بیماری تاثیر دارد؛ ژن های
خانم ها شیوع دارد .به گزارش
خاصی ب��ر روی متابولیس��م،
باش��گاه خبرنگاران،نرگ��س
جوزانی درباره سلولیت اظهار هورمون هایی مانند استروژن ،سرعت س��اخت و توزیع بافت
کرد :ای��ن نوع پدی��ده هیچ انسولین  ،نورآدرنالین ،هورمون چرب��ی تاثیرگذار اس��ت .رژیم
ن��وع مش��کل پزش��کی برای های تیروئیدی در شکلگیری غذایی مناسب و سبک درست
زندگی تاثیری بسزایی بر روی
فرد نداش��ته و تنها ظاهر شما سلولیت نقش زیادی دارند
تش��کیل س��لولیت دارند ،این
را تح��ت تاثی��ر ق��رار خواهد
نوع مش��کل در افراد چاق و س��یگاری بیش��تر
داد.جوزان��ی گفت :دلیل اصلی ایجاد س��لولیت
اتفاق می افتد.متخصص تغذی��ه درباره درمان
مشخص نشده است اما میدانیم سلولیت در اثر
س��لولیت گفت :ب��رای درم��ان ای��ن عارضه از
فش��ار اندوخته چربی به بافت همبند زیر سطح
روش هایی مانند امواج صوتی ،لیزر ،متودوکیوم،
پوست ایجاد می ش��ود.متخصص تغذیه درباره
سابسیژن،کربوکسی تراپی استفاده میکنند و در
علل بروز سلولیت تش��ریح کرد :هورمون هایی
کنار اینها ورزش و کاهش وزن هم موثر خواهد
مانن��د اس��تروژن ،انس��ولین ،نورآدرنالی��ن،
بود.وی ادامه داد :سابس��یژن یعنی اکس��یژن و
هورمونهایتیروئیدیدرشکلگیریسلولیتنقش
کربوکس��ی تراپی در واقع وارد کردن کربن دی
زیادی دارند ،همچنین باال رفتن سن و نزدیک
اکسید به زیر سطح بافت پوست آن هم توسط
ش��دن به زمان یائس��گی از عوامل تاثیرگذار بر
متخصص باعث درمان این نوع مشکل میشود.
روی سلولیت هستند،دراین بین اگرچه سلولیت

حلزون باغچه سالحی در مقابل باکتریهای مهاجم

کودکان روستایی کمتر به آسم مبتال میشوند

محقق��ان موفق به کش��ف پروتئینی در مخاط
حلزون شدهاند که قادر به نابودی باکتریهای
مضر اس��ت .به گ��زارش ایرنا ،حلزون بیش��تر
عم��ر خ��ود را در مکانه��ای آل��وده و پ��ر از
میکروارگانیسمهای بیماریزا سپری میکند و
همین موضوع باعث شده است که محققان به
دنبال یک سالح مخفی در بدن حلزون باشند که
از آن در مقابل انواع عوامل بیماریزا محافظت
میکند .محققان به این منظور مخاط حلزون را
ب ه منظور شناسایی آنتیبیوتیکها مورد بررسی
دقیق قرار دادند .نتایج نشان داد مخاط حلزون
حاوی چهار پروتئین ناشناخته است و دو مورد
از این باکتریها خواص ضدمیکروبی فوقالعاده
دارن��د .ویژگ��ی ضدمیکروبی ای��ن پروتئینها
ب��ه وی��ژه در مقابل یک باکت��ری خطرناک به
ن��ام"" Pseudomonas aeruginosa
اس��ت که عامل اصلی عفونت ریه در مبتالیان
به فیبروز سیستیک محسوب میشود .فیبروز
سیس��تیک ش��ایعترین بیماری تنفسی ارثی
اس��ت .در این عارضه خلط چس��بناک ریهها و

دستگاه گوارش را مسدود میکند .این بیماری
یک اختالل ژنتیکی محس��وب میشود که در
هر  ۲تا  ۳هزار تولد ،یک نوزاد را مبتال میکند.
در این اختالل عالوه بر ترشحات ریه و دستگاه
گوارشی ،ترش��حات لوزالمعده ،کبد و دستگاه
تناسلی نیز غلیظ و چسبناک میشود .این در
حالی اس��ت که در افراد طبیعی این ترشحات
غالباً رقیق و غیرچس��بناک هستند .همچنین
میزان نمک موجود در ترشحات غدد عرق نیز
افزایش مییابد و در واقع نمک موردنیاز بدن از
طریق عرق دفع میش��ود .نتایج نشان میدهد
مخاط حلزون قادر ب��ه مهار گونههای مختلف
باکتری"  " P. aeruginosaاست .یکی دیگر
از پروتئینهای ناش��ناخته موج��ود در مخاط
حل��زون" " ۳۷.۴kDaن��ام دارد ک��ه محققان
آن را اسپرنین نامیدهاند و خاصیت آنتی بیوتیکی
و درمان��ی قوی دارد .دو م��ورد دیگر به ترتیب
" "۱۷.۵kDaو" " ۱۸.۶kDaن��ام گرفتهان��د
ک��ه آن��ان نی��ز ب��ا عوام��ل بیم��اریزا مقابله
میکنند.

پژوهشگران در بررس��ی جدیدی دریافتند که
میکروبهای خانههای ش��هری و روس��تایی،
نقش مهمی در میزان ابتالی کودکان به آس��م
بر عهده دارند .به گزارش ایسنا ،کودکانی که در
مزرعه بزرگ میشوند ،کمتر از کودکان ساکن
ش��هر ،در معرض خطر ابتالء به آس��م هستند.
پژوهش جدیدی نش��ان میدهد که شاید این
موضوع ب��ه خاطر میکروبهایی باش��د که در
خانههای نواحی ش��هری و حومه شهرها وجود
دارند" .پیرکا کرجاوائینن ،پژوهشگر "مؤسسه
ملی س�لامت و رف��اه"( )THLو همکارانش،
میکروبهای اتاق نش��یمن خانه  ۱۹۷کودک
س��اکن مناطق روستایی فنالند و  ۱۸۲کودک
ساکن نواحی شهری و حومه شهرها را بررسی
کردند.آنها نمون��ه میکروبها را هنگامی تهیه
کردند که کودکان ،دو ماهه بودند و روی زمین
میخزیدند؛ در نتیجه بیش��تر با میکروبهای
روی زمی��ن در تم��اس بودند .پژوهش��گران،
بررسی خود را تا شش س��الگی کودکان ادامه
دادند تا مش��خص کنند که چه تع��داد از آنها

به آسم مبتال میشوند.غبار خانههای روستایی،
با غبار خانههای دیگر تفاوت آش��کاری داشت.
غبار این خانهه��ا ،تعداد باالیی از باکتریهایی
را در بر داش��ت که در خانههای غیر روستایی
دیده نمیشدند اما در خانههای غیر روستایی،
مجموع��ه بزرگ��ی از باکتریهایی دیده ش��د
که با فعالیت انس��انی در ارتباط هس��تند.این
تفاوتها که با تفاوت س��طح بیماری آس��م در
ارتب��اط بودند ،به ن��درت در کودکان س��اکن
نواحی روستایی دیده شدند .نشانههای آسم در
حدود  ۱۹درصد کودکان ساکن نواحی شهری
دیده ش��د؛ در حالی که این نش��انهها تنها در
 ۹درصد کودکان ساکن نواحی روستایی وجود
داش��ت.کرجاوائینن اف��زود :هر ج��ا که میزان
میکروبهای انسانی کمتر بود ،میزان کمتری
از ابتالء به آس��م وجود داش��ت .پژوهش��گران
دریافتن��د که جمعیت میکروبها در خانههای
حومه ش��هر ،به میزان میکروبه��ای موجود
در خانهه��ای روس��تایی نزدیک ب��ود و درصد
پایینتری از ابتالء به آسم در آنها وجود داشت.

