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زندگی

بیماری کووید  ۱۹با نشانه سکته مغزی ظاهر می شود

ش�واهد نش�ان می دهد نوع ش�دید و حاد بیماری کووید  ۱۹ممکن است از طریق سکته
ظاهر ش�ود.به گزارش مهر ،بیماری کووید  ۱۹ناشی از کروناویروس به ریهها حمله کرده و
با عالئمی نظیر تب ،سرفه ،تنگی نفس یا مشکالت تنفسی بروز میکند .اما حال پزشکان
متوجه عالمت دیگری از ابتالء به این بیماری ش�ده اند .بیماران جوان دارای عالئم خفیف
بیماری کووید  ،۱۹سکته مغزی را تجربه میکنند.

یادداشت

وقتی پیر چشمی
به سراغتان می آید
دکتر بهرام آزادی
جراح و چشم پزشک

ب��ه طور کلی یک س��ری تغیی��رات در بدن
ب��ه علت افزایش س��ن ایج��اد میگردد که
غیر قابل برگشت میباشد و پیرچشمی یکی
از ای��ن تغییرات است.پیرچش��می پدیدهای
مرتبط با افزایش س��ن اس��ت که با افزایش
س��ن فرد دچار ای��ن نقص میگ��ردد .این
بیم��اری در س��نین حدود  40س��الگی در
فرد ش��روع شده و از جمله نش��انههای آن
ای��ن اس��ت که ف��رد مبتال به ای��ن بیماری
ب��رای مطالعه روزنام��ه ،کت��اب ،مجله و یا
هر مطلب نوش��تاری دیگرمجبور است آنها
را در فاصل��های نزدیک به چش��م نگه دارد
که این تالش برای مطالعه از فاصله نزدیک
پیامدهای��ی مختلفی از جمله بروز س��ردرد
و خس��تگی چش��م را برای وی همراه دارد.
این بیماری به دنبال کاهش تطابق عدس��ی
چش��م برای انجام فعالیته��ای بینایی در
فاصل��ه نزدیک اتف��اق میافت��د؛ یعنی اگر
به هرعلت��ی قدرت تطابق طبیعی عدس��ی
چش��م در فرد کاهش یابد ،چشم به صورت
خ��ودکار قادربه افزایش وضوح تصاویری که
در میدان دید بینایی قرار میگیرد ،نخواهد
ب��ود .نخس��تین گام برای اص�لاح دید بعد
از عارضه پیرچش��می این اس��ت که فرد از
عینک نزدیک بین اس��تفاده نماید تا بتواند
تطابق ب��رای انجام فعالیته��ای بینایی در
فاصل��ه نزدیک را فراه��م آورد .گرچه برای
درم��ان پیرچش��می ام��روزه ب��رای کاهش
وابس��تگی به عینک نزدیک بین در س��نین
بین چهل تا شصت س��الگی ،بهبود کیفیت
زندگی و همچنین افزای��ش تمایل افراد به
انج��ام فعالیتهای بینایی بدون وابس��تگی
به عینک ،پژوهش��گران روشهای مختلفی
را برای درمان پیرچش��می ارائه کردهاند که
ش��امل لیزر ،لیزیک و ...می ش��ود اما هیچ
کدام از روشهای نوین براس��اس مطالعات
انجام ش��ده برای درمان پیرچشمی ایدهآل
محس��وب نمیش��ود زی��را هرک��دام از آنها
روشه��ا مزایا و مش��کالت خ��اص خود را
دارند .بايد به اين نكته توجه كنيد كه براي
پيرچش��مي درماني قطعي وجود ندارد ولي
درم��ان هایی وج��ود دارد كه ديد ش��ما را
بهبود ميبخشند لذا با انجام اقدامات خاص
م��ی توان از چش��م ها و بینای��ی محافظت
نمود که برخی از آنها ش��امل انجام معاینات
منظم و مناس��ب چش��می توس��ط پزشک،
کنترل بیماری ه��ای زمینه ای نظیر مرض
قند ،فش��ار خون ک��ه ب��ر روی بینایی آثار
س��وء دارند ،مراجعه س��ریع و ب��ه موقع به
پزشک در صورت بروز عالئمی نظیر کاهش
یکباره بینایی در یک چش��م و تنبلی یکباره
یا تاری دید چش��م ها ،جرق��ه های نوری ،
لک��ه ه��ای س��یاه در میدان دی��د و هرگونه
عالمت دیگرمی باشد  .استفاده از عینک های
با ش��ماره درست که مستلزم انجام معاینات
منظم توس��ط پزش��ک اس��ت.قدرت تطابق
عدس��ی در افراد جوان که در سن بین 14تا
 19میباش��ند به حداکثر میرس��د ،حدود
 40سالگی تطابق به تدریج کم میشود و در
 60سالگی به حداقل میزان میرسد که فرد
حتی ش��اید توانایی س��وزن نخ کردن را هم
نداشته باشد .تمامی افراد مانند سفید کردن
مو که ام��کان دارد زود یا دیر این پدیده به
وجود میآید ،دچار پیرچش��می میشوند و
ای��ن مهر تائیدی اس��ت بر ض��رب المثل ما
ایرانیه��ا که پ��در و مادر ب��ه فرزندان خود
میگویند" نور چش��م" زیرا با گذشت زمان
تطابق نورچشم افراد کم میشوند و فرزندان
در کارهایی که احتیاج به دید نزدیک است
مانند س��وزن نخ ک��ردن و خواندن مطالب
و . . .ب��ه عنوان نورچش��م پدر و م��ادر آنها
را همراه��ی میکنن��د .اصوالً پیرچش��می
از  40س��الگی شروع میش��ود اما برخی از
افراد زودتر دچار این مش��کل می ش��وند به
ط��ور مثال اف��رادی که دچار س��وءتغذیه و
بیماریهای گوارش��ی هس��تند کمی زودتر
دچار پیرچش��می میش��وند و نی��ز افرادی
ک��ه به طور مادرزادی نزدیک بین هس��تند
در این دوران دوربین میش��وند .این تصور
اشتباه است که افرادی فعال که از چشمان
خود بیشتر استفاده میکنند مانند خیاطها
 ،کس��انی که با کامپیوتر کار میکنند دچار
پیرچشمی نمیشوند بلکه باید گفت تمامی
افراد بعد از  40سالگی کمی زودتر یا دیرتر
دچار پیرچش��می میشوند و مراحل درمان
را باید طی کنند.

ق��درت تطاب��ق عدس��ی در افراد
جوان که در س��ن بی��ن 14تا 19
میباش��ند ب��ه حداکثر میرس��د،
حدو د  40سالگی تطابق به تدریج
کم میش��ود و د ر  60س��الگی به
حداقل میزان میرسد که فرد حتی
شاید توانایی س��وزن نخ کردن را
هم نداشته باشد

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

شیوع کروناویروس جدید موجب شده تا بسیاری از افراد
انجام چکاپهای معمول پزشکی را به تعویق بیندازند در
حالی که در صورت مشاهده عالئم احتمالی سرطان ،هیچ
گونه تاخیری قابل قبول نیست.به گزارش ایسنا ،پزشکان
تاکید دارند که ش��یوع کروناویروس جدید نباید موجب
شود تا افراد نسبت به عالئم بیماریها بیتوجه باشند .به طور مثال
نباید صرفا به دلیل بحران همهگیری این بیماری در رس��یدگی به
موقع به عالئمی چون بروز برآمدگی در س��ینه یا مشاهده خون در

پولیپبینیچیست؟

حتییک ُوعدهغذاییپرچرب
موجب کندذهنی می شود

توصیه

قلب سالم تر عالمت
مغز سالم تر در دوره
سالمندی

به گفته محققان ،پیشگیری از بیماری قلبی
از مغ��ز در مقابل زوال عقل پیش��گیری می
کند.به گزارش مهر ،در مطالعه جدید ،افراد با
ریس��ک باالتر بیماری قلبی با زوال شناختی
بیش��تر از جمله افزایش نشانگرهای بیماری
آلزایمر روبرو هس��تند.به گفته محققان ،این
یافته بیانگر آن اس��ت که کنترل و بررس��ی
بیم��اری قلبی برای س�لامت ش��ناختی در
سنین باال مهم اس��ت«.ویلی زو» ،سرپرست
تیم تحقی��ق در این باره میگوید« :به خاطر
عدم وجود درمانهای مؤثر برای زوال عقل ،ما
نیاز به کنترل و بررسی ریسک بیماری قلبی
عروقی به عنوان شیوهای برای حفظ سالمت
ش��ناختی بیماران با افزایش س��ن داریم».زو
در ادامه میافزاید« :با در نظرگرفتن افزایش
پیشرونده ش��مار موارد زوال عقل در جهان،
یافتهه��ای م��ا دارای هر دو فای��ده بالینی و
عمومی اس��ت».طبق اعالم سازمان بهداشت
جهانی در سال  ،۲۰۱۷حدود  ۵۰میلیون نفر
در جهان مبتال به زوال عقل بودندو تا س��ال
 ۲۰۳۰تعداد افراد مبتال به این عارضه به ۸۲
میلیون نفر خواهد رسید.در حال حاضر هیچ
درمان قطعی برای ای��ن بیماری وجود ندارد
از اینرو شناس��ایی فاکتوره��ای پرخطر قابل
اصالح برای پیش��گیری یا ب��ه تاخیرانداختن
زوال عقل مهم است.

نکته

کمک یوگا به مبتالیان
به اسکیزوفرنی

پژوهش��گران در مطالع��ه اخیرش��ان اظهار
کردهان��د یوگا میتواند به اف��رادی که دارای
اختالالت س�لامت روان مانند اس��کیزوفرنی
هس��تند ،کمک کند تا عالئم افسردگی خود
را کاهش دهند.
به گ��زارش ایس��نا  ،محققان اظه��ار کردند
تاثی��رات انج��ام ی��وگا در بی��ن مبتالیان به
افس��ردگی و اسکیزوفرنی بس��یار قابل توجه
اس��ت.در این مطالعه "جاکینتا برینس��ل" از
دانشگاه اس��ترالیای جنوبی و دیگر محققان
ب��ه تجزی��ه و تحلیل اث��رات ی��وگا در طیف
وس��یعی از اخت�لاالت س�لامت روان که در
مطالع��ات پیش��ین درب��اره آنها گفته ش��ده
بود ،پرداختند .این موارد ش��امل افسردگی،
اضطراب عمومی ،اخت�لاالت خلقی ،اختالل
اس��ترس پس از سانحه ،اس��ترس ،اختالالت
روان��ی مانند اس��کیزوفرنی ،اختالالت هراس
و س��وءمصرف م��واد بود.طی ای��ن مطالعات
به طور متوس��ط ،هر جلس��ه هفتگ��ی یوگا
بی��ن  ۲۰تا  ۹۰دقیق��ه به ط��ول انجامید و
طی ی��ک دوره حدود دو و نی��م ماهه تکرار
میش��د .ای��ن تمرین��ات ش��امل تمرین��ات
تنفس��ی ،ذهن آگاهی و انجام برخی حرکات
بود .محققان پس از بررس��یها دریافتند که
یوگا در مقایس��ه ب��ا درمانهای معمول برای
درمان افس��ردگی در کاهش عالئم افسردگی
تأثیر متوس��طی دارد.محققان دریافتند انجام
یوگا به عنوان یک ش��یوه تمرین��ی در کنار
ورزش معمول��ی نتای��ج مثبت��ی در کاهش
افسردگی دارد.

موفوع سهلانگاری کرد.متخصصان آمریکایی اظهار
داش��تند که مواردی مشاهده شده که نشان میدهد
برخی تش��خیصهای س��رطان به دلیل اختالل در
خدمات درمانی و مراقبتی ناش��ی از ش��یوع بیماری
کووید  ۱۹به تاخیر افتاده است.این متخصصان تاکید
دارند که به افراد توصیه میش��ود در صورتی که با عالئم احتمالی
سرطان مواجه شدند فورا با پزشک مشورت کنند  .به طور مثال ،از
جمله نشانههای سرطان روده وجود خون در مدفوع ،احساس نفخ و

خستگی مداوم است.عالئم سرطان پوست نیز شامل بروز زائده روی
پوس��ت است که بزرگی ،رنگ و شکل آن تغییر میکند .همچنین
الزم است نسبت به زخمهایی که بهبود پیدا نمیکنند و زائدههای
زگیل مانند که پوسته پوسته شده یا دچار خونریزی میشوند  ،دقت
کافی داشت.در عین حال سرفههای مداوم یا تنگی نفس که بهبود
پیدا نکند و وخیمتر ش��ود ،احساس درد در دنده یا شانهها ،کاهش
بیدلی��ل وزن یا وجود خون در خلط از جمله عالئم س��رطان ریه
هستند که باید سریعا به پزشک مراجعه کرد.

آفتاب یزد در گفت وگو با متخصص گوش ،حلق وبینی بررسی کرد

تازهها

تحقی��ق جدی��د نش��ان می دهد س��فارش
چیزبرگ��ر و س��یب زمین��ی س��رخ ک��رده
می تواند به معنای واقعی موجب ُکندذهنی
ش��ود.به گزارش مهر ،مطالعه اخیر محققان
نشان میدهد مصرف تنها یک وعده غذایی
سرش��ار از چربیهای اشباع ش��ده میتواند
ب��ه توانای��ی تمرکز فکری آس��یب رس��اند.
چربیهای اش��باع ش��ده در گوش��ت قرمز،
محصوالت لبنی ،و روغنهای گرمس��یری از
جمله روغن نارگیل و پالم یافت میش��وند.
در مطالع��ه جدید ب��ه  ۵۱زن دو نوع وعده
غذای��ی متفاوت داده ش��د :یک ب��ار وعده
غذایی سرشار از چربی اشباع شده و بار دیگر
وعده غذایی سرش��ار از چربی اشباع نشده.
ه��ر دو وعده غذایی ش��امل  ۹۳۰کالری و
 ۶۰گرم چربی بودند.مهارتهای فکری آنها
 ۵ساعت بعد از صرف وعده غذایی از طریق
یک برنامه کامپیوتری تست شد .این تست
یک تا چهار هفته بعد هم تکرار ش��د اگرچه
زن��ان این بار رژیم غذایی برعکس دفعه اول
را دریاف��ت کرده بودند .قبل از صرف هر دو
دوره وع��ده غذایی ،زنان مدت  ۱۲س��اعت
چی��زی نخورده بودند.تی��م تحقیق دریافت
امتی��از زنان در تس��ت کامپیوت��ری بعد از
خوردن وعده غذایی سرشار از چربی اشباع
ش��ده در مقایسه با زمان صرف وعده غذایی
مملو از چربی اش��باع نش��ده همراه با روغن
آفتابگردان  ۱۱درصد کمتر بود.
محقق��ان در مطالع��ه اولیه دریافت��ه بودند
مص��رف بلندم��دت رژی��م غذای��ی پرچرب
میتواند بر مهارتهای فکری تأثیر گذارد.

چکاپهای مهم را به خاطر کرونا به تاخیر نیندازید

آفتاب یزد  -گروه زندگی :یکی از مش��کالتی که اکثر افراد با آن
مواجه هس��تند پولیپ بینی اس��ت .مانند هر بیماری دیگری پولیپ
بینی هم با ویژگیها و عالئمیظاهر میش��ود ک��ه باید از این عالئم
آگاه باشیم تا در صورت بروز ،سریع تشخیص داده و به پزشک معالج
مراجعه کنیم زیرا میتواند سالمت افراد را به مخاطره بیندازد  .پولیپ
بینی میتواند برای هر کس��ی اتفاق بیفت��د و کوچک و بزرگ نمی
شناس��د لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر
رضا عرفانیان ،متخصص گوش ،حلق و بینی و دستیار فلوشیپ طب
خواب گفت و گو کرده است .
وی در ای��ن باره میگوید  :پولیپ بینی ب��ه زائدهای بدون درد گفته
میشود که به شکل اشک یا خوشهی انگور وغیر سرطانی بوده و در
بینی یا حفره سینوس تشکیل میشوند.
دکتر عرفانیان خاطرنش��ان کرد  :پولیپ بینی اغلب به دو صورت در
افراد مش��اهده میشود که شامل پولیپ یک طرفه و پولیپ دوطرفه
است و شایعترین نوع پولیپ بینی ،دو طرفه میباشد.
ای��ن متخصص گوش ،حلق و بینی خاطرنش��ان ک��رد :پولیپ بینی
تودههایی هس��تند ممکن است شما اص ً
ال متوجه حضورآنها در بینی
خود نش��وید ،زیرا آنها ب ه س��ختی دیده میشوند و همیشه همراه با
عالئم نیستند.
وی بیان کرد  :پولیپ بینی زائدهای اس��ت ک��ه اغلب بر اثر التهابات
ناش��ی از آس��م ،عفونتهای بینی و حلق (قارچی یا باکتریایی) و یا
آلرژیها ایجاد شوند.
وی افزود :این تودهها غیرسرطانی میتواند در درون حفرههای بینی و
یا داخل سینوسها رشد کرده و در صورت بزرگ شدن نیز می توانند
نفس کشیدن را برای فرد سخت و یا غیرممکن نماید.
دکترعرفانی��ان اب��راز کرد :ش��ایع ترین دلیل ابتال ب��ه پولیپ بینی،
س��ینوزیت مزمن است که بر اثر ابتال به التهاب سینوسها ،مخاطات
داخل بینی متورم و آبدار میشوند و معموال خود را به صورت پولیپ
نوع دوطرفه نشان میدهند.
ای��ن متخصص گوش ،حلق و بینی اظهار داش��ت  :س��ردرد مزمن،
گرفتگی دائمیبینی ،اختالل در حس بویایی ،جمع ش��دن خلط در
پش��ت حلق ،عفونتهای مکرر ،صدای تو دماغی ،خرناس کش��یدن
در هن��گام خواب ،خر و پف ،کاهش حس چش��ایی ،آبریزش بینی و
عطسه کردن از جمله عالیم ابتال به پولیپ بینی میباشد.
دکترعرفانی��ان بیان کرد :درمانهای بیماری پولیپ بینی برحس��ب
وضعیت فرد و بررسی پولیپها به دو گونه انجام میشود که عبارتند
از درمان دارویی و جراحی.
وی بیان کرد :درمان غیر دارویی پولیپ بینی شامل استفاده از اسپری
بینی کورتن دار ،اس��پریهای ضد آلرژی ،س��رم شستشو و داروهای
خوراک��ی حاوی کورتن و آنتی بیوتیک میباش��د که در صورتی که
بهبودی برای فرد حاصل نشود ،انجام جراحی توسط پزشک متخصص

> مراحل اولیه تشخیص و درمان پولیپ از اهمیت
وی��ژه ای برخ��وردار اس��ت زی��را ك��ه در صورت
س��هل ان��گاری و بی توجه��ی به پولی��پ بینی ،این
بیماری پیشرفت و با گس��ترش به فضاهای مجاور،
مش��كالت جدی مانند مشكالت ریوی و قلبی برای
افراد ایجاد می كند
> ش��ایع ترین دلیل ابتال به پولیپ بینی ،سینوزیت
مزمن اس��ت که ب��ر اثر ابتال به التهاب س��ینوسها،
مخاطات داخل بینی متورم و آبدار میشوند و معموال
خود را به صورت پولیپ نوع دوطرفه نشان میدهند
> س��ردرد مزمن ،گرفتگ��ی دائمیبین��ی ،اختالل
در حس بویایی ،جمع ش��دن خلط در پش��ت حلق،
عفونتهای مکرر ،صدای تو دماغی ،خرناس کشیدن
هنگام خ��واب ،خر و پ��ف ،کاهش حس چش��ایی،
آبریزش بینی و عطسه کردن از جمله عالیم ابتال به
پولیپ بینی میباشد
به آنها توصیه میشود.
ای��ن متخصص گوش ،حلق و بینی اظهار ک��رد :انجام جراحی برای
درمان پولیپ بینی از طریق سیس��تم آندوسکوپی صورت میگیرد و
هیچگونه برشی در بینی انجام نمیشود زیرا در جراحی آندوسکوپی
ج��راح یک لول ه کوچک را ک��ه دارای ذره بین و یک دوربین کوچک
است وارد سوراخهای بینی کرده و به طرف حفرههای سینوس هدایت
میکند .او برای از بین بردن پولیپ و اجزای دیگری که باعث انسداد
جریان مایعات از س��ینوسهای شما شده است از یک جسم کوچک
که میتواند پولیپها را بتراشد استفاده میکند.
وی افزود  :در جراحی آندوس��کوپی ب��رای درمان پولیپ بینی دهانه
سینوسهایی که باعث التهاب ش��دهاند ،باز شده و از این طریق هم
التهاب س��ینوسها از بین میرود و هم داروهای مصرفی راحت تر بر
مخاط سینوسها اثر میگذارد.

«اللی انتخابی» در کودکان را با کمرویی اشتباه نگیریم
یک متخصص روانپزش��ک کودک و نوجوان گفت :کودکان مبتال به
اختالل «اللی انتخابی» یا «خاموشی انتخابی» هیچ مشکلی در زبان،
بیان و مکالمه ندارند بلکه فقط در حرف زدن به صورت انتخابی عمل
ن درمانگر باید در ابتدا از س�لامت
میکنن��د .بنابراین متخصص روا 
زبان و گفتار این کودکان اطمینان حاصل کرده و س��پس به درمان
روانشناختی آنان اقدام کند .به گزارش ایرنا ،مهشید رابطیان با بیان
ی است
اینکه در واقع «اللی انتخابی» یا «خاموشی انتخابی» ،اختالل 
که در آن کودک ناتوان��ی مداوم در صحبت کردن در موقعیتهای
ت هایی که در آنها انتظار س��خن
خاص اجتماعی دارد ،افزود :موقعی 
گفتن کودک وجود دارد ،مانند مدرسه یا در بین همبازیها ،در حالی
که در س��ایر موقعیتها از نظر تکلم ،بیان و گویش مش��کلی وجود
ندارد .در موارد شدیدتر ،انتخاب آدمها برای صحبت کردن میتواند
به افراد نزدیک نیز سرایت کند .این روان درمانگر برای نمونه گفت:
دختر بچه پنج س��الهای که به مادر وابسته است و حتی با پدر خود

هم مکالمه ندارد و فقط در ش��رایط خاص و به صورت د ِر گوش��ی
ب��ا والدین حرف میزند و یا بچه ای که تازه وارد مدرس��ه ش��ده و
گوش��ه گیر و کم حرف اس��ت ،می توان اذعان کرد این نوع بچه ها به
الل��ی موقت و در دراز مدت با اختالل اللی انتخابی دچار ش��ده اند.
رابطیان تصریح کرد :با پیگیری خانواده ها حداکثر در مدت  ۶ماه این
کودکان بهبود می یابند و باید اذعان کرد اللی انتخابی نیاز به توجه
جدی و درمان با تکنیک های مختلف فردی ،خانوادگی ،استفاده از
تکنیک های شناختی ـ رفتاری ،دارد.وی با بیان اینکه چنانچه این
اختاللکودکتا۱۰سالگیدرماننشد،مخاطراتیبرایآیندهفردبههمراه
خواهد داشت ،افزود :یکی از بزرگترین اشتباه خانواده ها در درمان
فرزند مبتال به خاموشی انتخاب ،این است که نباید به طور مستقیم
ب��ه تکلم کودک پرداخت .چراکه بس��یاری از نزدیکان کودک حتی
در مدرس��ه ،به خیال خود با اصرارهای مکرر برای حرف زدن و باال
بردن اضط��راب آن ،روند بهبودی را ُکند میکنند.وی «خاموش��ی

آیااختالالتتیروئیدریسکابتالبهکروناراافزایشمیدهد؟

فوق تخصص غدد و متابولیسم
بالغین با تاکید بر اینکه بیماران
تیروئی��دی جزو گ��روه نقص
ایمنی محس��وب نمیش��وند،
گف��ت :داروه��ای تیروئید به
هی��چ عن��وان باع��ث تضعیف
سیس��تم ایمن��ی نمیش��ود،
بنابراین بیماران با خیال راحت
داروه��ای خود را به ط��ور منظم مصرف کنند.
به گزارش ایس��نا ،دکتر خلیل��ی  ،با بیان اینکه
مهمترین فاکتور خطر در بیماریهای تیروئید،
سیگار است ،اظهار کرد :در این راستا به تمامی
بیماران تیروئیدی به خصوص بیماران مبتال به
پرکاری تیروئید و یا درگیری چش��می تیروئید
توصیه میش��ود که هرچه س��ریعتر نسبت به
ترک س��یگار اقدام کنند .وی با اشاره به بررسی
رفتار کرونا ویروس طی چند ماه گذشته و سابقه
ویروسهای مختلف در برخورد با تیروئید ،اظهار
کرد :ویروسها احتمال ابتال به تیروئید را افزایش
نمیدهن��د و همچنین مبتالی��ان به اختالالت
تیروئید ریس��ک باالتری ب��رای ابتال به ویروس
نداشته و در صورت ابتال نیز بیماری شدیدتری

نخواهند داشت.وی در رابطه با
قرص لووتیروکسین نیز توصیه
کرد :مصرفکنندگان این دارو
حتما صبحها ناشتا نیم ساعت
قبل از صبحانه قرص را مصرف
کنن��د و اگ��ر کس��ی مکمل،
جوش��انده و ی��ا ق��رص آهن
مص��رف میکند ،حتما باید 5
یا  6س��اعت بعد از قرص لووتیروکس��ین باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه این
روزها و به دنبال شیوع بیماری کووید  ،19سطح
استرس افراد باالست ،عنوان کرد :طی این روزها
بیمارانی با احساس خفگی و نفس تنگی مراجعه
میکنند که اکثرا نسبت به ابتالی کرونا نگرانند،
بیشتر این حالتها به دنبال استرس و دلنگرانی
درباره کرونا اتفاق افتاده و این احس��اس خفگی
غالبا کاذب است.وی در خاتمه با تاکید بر اینکه
این حالتها ارتباطی با کووید  19ندارد ،گفت:
با این حال اگر این حالتها همراه با س��رفههای
مکرر یعنی بیشتر از  3اپیزود در طول روز و هر
با بیشتر از یک ساعت و تب یا تنگی نفس شدید
باشد ،حتما باید به پزشک مراجعه کنند.

انتخابی» را یک نوع اختالل بسیار نادر عنوان کرد که در میان دختر
بچه ها بیشتر از پسران شایع است و از جمله عالیم همراه این اختالل
را کمرویی ،رفتارهای مقابله ای ،عدم تماس چش��می ،وس��واس و
کناره گیری اجتماعی و ارتباط سرد و خشک با هم نوعان برشمرد.
رابطیانگفت:کودک مبتالبهایناختاللاغلببهکمروییتمایلدارداز
این رو در جلس��ات علمی و جمعیتی حضوری کمرنگ دارد .هراس
اجتماعی یکی از اختاللهای همراه اللی انتخابی در میان این افراد
اس��ت .این اختالل موجب میش��ود که کودک در روابط اجتماعی،
در مدرسه و بین دوستان با مشکل مواجه و حتی گاهی مورد طرد
دیگ��ران قرارگیرد.وی با بیان اینکه حداقل برای تش��خیص کودک
مبتال به اختالل باید یک دوره یک ماهه وقت گذاشت ،اظهار داشت:
راهکار درمان کودک مبتال به اللی انتخابی طوالنی مدت است و از
این رو باید با صبر و حوصله کارهای درمانی را پیگیری کرد.وی افزود:
برای درمان ،روش های مختلفی باید با توجه به سن و موقعیت فرد
مبتال بکار برد که از آن جمله می توان با ارتباط درمانی ،بازی درمان،
هنردرمانی و رفتاردرمانی کودک اشاره کرد.

مولکولهایی که میتوانند روند پیری را کنترل کنند

پژوهش��گران در بررسی جدید خود دریافتند که
شاید بتوان با درک عملکرد دو مولکول ،به کنترل
روند پیری کمک کرد.به گزارش ایس��نا  ،افراد با
افزایش سن ،احساس میکنند که انرژی ،تحرک
و فعالیت آنها کاهش یافته است .این امر میتواند
ناش��ی از کاهش میتوکندریهای درون سلولها
باشد که وظیفه تامین انرژی و تنظیم سوخت و ساز
بدن را بر عهده دارند.با افزایش سن ،میتوکندریها
نه تنها در انسان بلکه در بسیاری گونههای دیگر
نیز کاهش مییابند اما دلیل این موضوع هنوز به
طور کامل مشخص نیست .پژوهشگران "انجمن
ماکس پالنک" ( )MPGدر بررسی جدید خود
ت�لاش کردهاند تا به درک نحوه کاهش عملکرد
میتوکندریها بپردازن��د و عواملی که میتوانند
از این موضوع پیش��گیری کنند ،بشناسند .آنها
دریافتن��د ک��ه ارتب��اط می��ان میتوکندریها و
قسمتهای دیگر سلول ،نقش مهمی در این میان
بر عهده دارد.پژوهشگران در این بررسی ،از "کرم
الگانس" اس��تفاده کردند که نمونه مهمی برای
پژوهش در حوزه افزایش سن است .آنها دریافتند
ک��ه نیمی از ژنهای این کرم ،ش��بیه به ژنهای
انسان هستند و میتوکندریهای آنها نیز با افزایش

مهمترین اصول خوابیدن از نگاه متخصصان
متخصصان آسیبهای ورزشی معتقد هستند که مکان و نحوه خوابیدن
جهت حفظ سالمتی افراد بسیار حائز اهمیت است.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،اولین نکته خوابیدن محل و وسایل خواب است که
باید استاندارد باشد .البته ترجیح این است که خوابیدن روی تختخواب
باش��د.عارف سعیدی متخصص آسیبهای ورزشی در این باره گفت:
نحوه و مکان خوابیدن از نکات بسیار مهم برای حفظ سالمتی ستون
فقرات و سیستم اسکلتی عضالنی محسوب میشوند؛ بنابراین توصیه
میش��ود تا حد امکان روی زمین یا تشکهای بسیار سفت و محکم
استراحت نکنید.او در ادامه افزود :خوابیدن بر روی زمین و تشک بسیار

دکترعرفانیان عنوان کرد :پولیپ منفرد بینی  ،نوعی کیس��ت اس��ت
که در زیر مخاط س��ینوسها قرار دارد که به تدریج ترشحات داخل
کیس��ت افزایش یافته و به مرور زمان این نوع پولیپ را در فرد ایجاد
میکند و درمان اصلی آن جراحی است که در طی عمل کل پولیپها
از خاستگاه اصلی به صورت کامل برداشته میشوند.
وی اظه��ار ک��رد :نوعی پولیپ بینی وج��ود دارد که ب��ر اثر ابتال به
س��ینوزیتهای قارچ��ی آلرژیک ایجاد میش��ود بدی��ن صورت که
واکنشه��ای آلرژنهای قارچی به دلی��ل ایجاد تورم در مخاط بینی
باعث ایجاد پولیپ میشوند.
این متخصص گوش ،حلق و بینی ادامه داد :پولیپ بینی که به دلیل
ابتال سینوزیتهای قارچی آلرژیک در فرد ایجاد میشود میتواند هم
یک طرفه و هم دوطرفه باشد و عالمت مهم آن بدین صورت است که
در ابتدا کاهش حس بویایی در فرد مشاهده میشود.
دکترعرفانیان عنوان کرد :در صورتی که واکنش آلرژیک به قارچها در
افراد تشدید یابد احتمال بدشکل شدن بینی و جمجمه در فرد وجود
دارد  ،جراحی تنها درمان اصلی است که همراه با استفاده از داروهای
ضد آلرژی معموال توسط پزشک توصیه میشود.
وی اظهار کرد :گرفتگی بینی میتواند به غیر از عالیم ابتال به پولیپ
بین��ی ،در افراد مبتال به انحراف تیغه بینی ،رینیت آلرژیک و رینیت
غیر آلرژیک ناش��ی از حساسیت به عطر ،مواد شیمیایی و ،...ابتال به
تومورها در این ناحیه و بزرگی لوزه سوم در افراد باشد.
ای��ن متخصص گوش ،حلق و بینی بیان کرد :س��ابقه خانوادگی نیز
میتواند در ایجاد پولیپ بینی نقش ایفا کند .برخی از شواهد حاکی
از آن اس��ت که تغییرات ژنتیکی خاص در ارتباط با عملکرد سیستم
ایمنی بدن ،میتواند احتمال ابتال به پولیپ بینی را افزایش دهد.
دکترعرفانیان در پاسخ به این پرسش که " راه تشخیص پولیپ بینی
چیست" ،خاطرنشان کرد  :پزش��ک در مورد نشانههای این بیماری
سؤاالتی میپرسد و داخل بینی فرد را معاینه میکند .اگر نیاز باشد،
برای بررسی پولیپها و تعیین اندازه و تعداد آنها ،آزمایشات دیگری
نیز صورت میپذیرد .ممکن اس��ت حتی در صورت لزوم "ام آر آی"
و "سی تی اسکن" هم برای تشخیص سایز و محل دقیق پولیپ نیاز
باشد.
وی بیان کرد  :افراد در صورت مشاهده گرفتگی بینی حتما به پزشک
مراجعه کنند زیرا امکان دارد که فقط به بیماری پولیپ مبتال نبوده
و دالیل دیگری مانند وجود تومور و ...باش��د که باید سریعا اقدامات
درمانی الزم جهت رفع آن صورت گیرد.
ای��ن متخصص گ��وش ،حلق و بین��ی در پایان گف��ت :مراحل اولیه
تش��خیص و درمان پولیپ از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا كه
در صورت س��هل انگاری و بی توجهی ب��ه پولیپ بینی ،این بیماری
پیش��رفت و با گس��ترش به فضاهای مجاور ،مش��كالت جدی مانند
مشكالت ریوی و قلبی برای افراد ایجاد می كند.

سفت و محکم باعث آسیب به بافتهای نرم بدن می شود و همچنین
آسیب جدی به عضالت و مفاصل اطراف لگن وارد میکند؛ بنابراین
توصیه میکنیم مکان و تشک خواب در حد وسط و معمولی باشد به
این صورت که هم بسیار سفت و سخت نباشد ،هم تشک مورد استفاده
بیش از حد معمول ،نرم نباشد که تشکهای طبی و استاندارد بهترین
مورد برای استراحت محسوب میش��وند.این مدرس دانشگاه تهران
مطرح کرد :از مهمترین نکات این اس��ت که هنگام خوابیدن بیشتر
به سمت پهلوها بخوابید و در صورت امکان یک بالشت بین پاها قرار
دهید؛ زیرا در این حالت کمترین فشار به ستون فقرات و دیسک کمر

سن کاهش مییابند.پژوهشگران در این پژوهش،
نوعی پروتئین موسوم به "  "1-NFYBرا یافتند
که ژنها را فعال و غیرفعال میکند و بر فعالیت
میتوکندریها اثر میگذارد .در کرمهای جهش
یافتهای که فاقد این پروتئین هستند ،میتوکندری
ب��ه درس��تی کار نمیکند و کرمه��ا عمر زیادی
ندارند.بررسیها نشان داد که  ،1-NFYBفعالیت
میتوکندریها را با کمک قسمت دیگری از سلول
موس��وم به "لیزوزوم"هدایت میکن��د .لیزوزوم،
قسمتی است که مولکولهای پایه در آن تجزیه
میشوند و به صورت مواد مغذی درمیآیند".آدام
آنتبی" ،مدی��ر انجمن ماکس پالن��ک گفت :ما
باور داریم که لیزوزوم به واس��طه مولکولهای به
خصوصی موس��وم به "کاردیولیپین" و"سرامید "
که برای فعالیت میتوکندری ضروری هستند ،با
میتوکندری صحبت میکن��د.از آنجا که این دو
نوع مولکول برای میتوکندری انسان بسیار مهم
هستند ،این امکان وجود دارد که بتوان با استفاده
از آنها به بهبود سالمت و روند افزایش سن انسان
کمک ک��رد .درک این موضوع که چگونه این دو
مولکول میتوانند ارتباط میان بخشهای گوناگون
سلول را بهبود ببخشند ،اهمیت بسیاری دارد.

وارد می شود.وی در ادامه افزود :از بدترین شیوههای خوابیدن میتوان
به حالت َد َمر (خوابیدن روی شکم) اشاره کرد؛ در واقع زمانی که روی
شکمتان دراز میکشید ،برای نفس کشیدن مجبور هستید گردنتان را
به طرفین بچرخانید و این خم کردن سر به یک سمت به مدت زمان
طوالنی برای مهرههای آسیبپذیر گردن شما مناسب نیست؛ چرا که
باعث وارد شدن فشار زیاد به رباطها و عضالت شده و در نهایت فرد را
مستعد آرتروز قرار دهد.نتایج مطالعات نشان میدهند اگر روی زمین
میخوابید باید یک یا دو بالشت زیر ساق پاهایتان قراردهید ،زیرا این
کار باعث رسیدن خون بیشتر به مغز شما میشود و کیفیت خوابتان
افزایش مییابد .بهتر است بالشتی که برای گذاشتن زیر سر است از
جنس پنبه باشد و گردن روی آن قرار بگیرد.

