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زندگی

ورزش روند از بین رفتن بینایی را ُکند می کند

محقق�ان دریافتند ورزش موجب کاهش رش�د بی�ش از حد عروق خونی در چش�مهای
موشهای ازمایشگاهی تا  ۴۵درصد شد .گرفتگی رگهای خونی نقش اصلی در دژنراسیون
ماکوال و چندین بیماری چشمی دیگر دارد .به گزارش مهر«،بردلی گلفند» ،سرپرست تیم
تحقیق ،در این باره میگوید« :تحقیق ما نش�ان میدهد که فواید ورزش برای سالمت در
مورد میزان نسبت ًا کم ورزش بود و ورزش بیشتر به معنای فایده بیشتر نیست».

راهکار

عالئم افت ناگهانی
قند خون چیست؟

قن��د خون ان��دازه گلوکز موج��ود در خون
انسان اس��ت .زیرا بدن انسان توانایی این را
دارد که از طریق عمل هموستاز میزان قند
خ��ون را کنترل کند.کاهش قند خون طبق
اس��تاندارد موجود بس��ته به جنسیت و سن
متفاوت اس��ت و در ص��ورت کاهش باعث
بروز بیماری هیپوگلیس��می می ش��ود و از
طرف��ی افزایش قندخون نی��ز باعث بیماری
هیپرگلیسمی خواهد ش��د که نوع حاد آن،
دیابت نامیده میش��ود.قند خون ناش��تای
طبیع��ی برای یک ف��رد طبیعی غیر دیابتی
در ح��دود  ۷۰تا  ۱۰۰میلیگرم در دس��ی
لیتر اس��ت .هیپوگلیس��می عبارت است از
کاه��ش قند خون ب��ه کمت��ر از  ۷۰تا ۸۰
میلیگرم در دسی لیتر و عالئم آن عبارتند
از افزایش ضربان قلب ،س��رگیجه ،سنگینی
س��ر ،احس��اس گیج��ی و گنگ��ی ،لرزش،
اضط��راب ،ع��رق ک��ردن ،خ��واب آلودگی،
احس��اس ضع��ف و گرس��نگی و اختالل در
صحبت کردن .محمدرضا مهاجری تهرانی،
فوق تخصص غدد و متابولیسم در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تشخیص
قند خون س��المندان اظهار کرد :سالمندان
باید در رژیم غذایی خود از غذاهای سبک و
کم کالری استفاده کنند.مهاجری با اشاره به
اینکه بدن ،قندهای مختلفی را از خوراکیها
جذب میکند ،بیان کرد :گلوکز ،قندی است
که بیشترین اس��تفاده را در بدن دارد ،قند
فروکتوز در میوهها و الکتوز در ش��یر است
که بعد از استفاده در بدن به گلوکوز تبدیل
ش��ده و در آخ��ر به انرژی تبدیل میش��ود.
او گف��ت :اگ��ر عدد قند خون ف��رد پایینتر
از  ۱۰۰باش��د ،فرد به دیابت مبتال نیس��ت
و می��زان قند خون طبیعی اس��ت؛ اگر بین
 ۱۰۰الی  ۱۲۶باش��د پیش دیابت اس��ت و
آنها مستعد ابتال به بیماری دیابت در آینده
هس��تند ،قند خون باالی  ۱۳۰مبتال به نوع
دیابت یک اس��ت و فرد باید خیلی س��ریع
تحت درم��ان قرار گیرد.ای��ن فوق تخصص
غدد با اش��اره به اینکه شاخص هموگلوبین
در بدن نشان دهنده میزان قند خون است،
افزود :اگر عدد هموگلوبین باال باشد و معدل
قند خون ،س��ه ماه باش��د بیمار باید تحت
درم��ان قرار بگی��رد .وی اف��زود :در صورت
تش��خیص قند خون باال فرد حتم��ا باید از
رژیم غذایی مناس��ب استفاده کند ،از اضافه
وزن جلوگیری کرده و فعالیت مناسب بدنی
داش��ته باشد.مهاجری درباره اینکه استفاده
از فس��ت فودها برای بدن مضر است و نباید
هیچ یک از اف��راد در مصرف آن زیاده روی
کنند ،گفت :شاید یک بار خوردن فست فود
در ب��دن فرد مش��کلی ایجاد نکن��د؛ اما اگر
ای��ن روش تغذیه به صورت عادت غذایی در
آید ،فرد به س��وی دیابت کش��یده میشود،
اضافه وزن و مقاومت به انسولین دو فاکتور
اصلی ابتال به دیابت هستند ،عالوه بر اینکه
بس��یاری از فس��ت فودها به طور مصنوعی
ب��ا چربیهای مضر و نی��ز کربوهیدراتهای
تصفیه ش��ده و مصنوعی اش��باع میش��وند
ک��ه این موض��وع خط��ر ابتال ب��ه دیابت را
افزای��ش میدهد.ای��ن ف��وق تخصص غدد
در خصوص میزان هموگلوبین در قند خون
بی��ان کرد :اگر ع��دد هموگلوبین قند خون
از حدی باالتر باش��د ،دیابت نوع یک اس��ت
که همراه با پرنوش��ی ،سرگیجه و تکرر ادرار
خود را نش��ان میدهد؛ در نوع  ،۲قند خون
باال نیس��ت و هیچ عالمت��ی ندارد و بیماری
باید با آزمایش چک شود و بعد از تشخیص
میزان قند خون مناسب ،بیمار تحت درمان
قرار گیرد.او درباره افراد مبتال به فشار خون
گفت :اگر افراد بعد از مراجعه به بیمارستان
و تشخیص اینکه قند خون آنها حالت ثابت
ندارد ،باید زیر نظر پزشک متخصص باشند
و میزان قند خون آنها مرتب کنترل شود؛
همچنین میتوانند دس��تگاه قندخون تهیه
کرده و در منزل ،به طور مستمر میزان قند
خون خود را بررسی کنند.

هیپوگلیس��می عبارت است از کاهش
قند خون به کمتر از ۷۰تا ۸۰میلیگرم
در دس��ی لیت��ر و عالئ��م آن عبارتند از
افزایشضربانقلب،سرگیجه،سنگینی
سر ،احس��اس گیجی و گنگی ،لرزش،
اضطراب ،عرق ک��ردن ،خواب آلودگی،
احساس ضعف و گرسنگی و اختالل در
صحبتکردن

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

توصیه

عوارض ابتال کودکان
به کرونا در بزرگسالی

یک ف��وق تخصص ریه کودکان در خصوص
ع��وارض ری��وی کرون��ا در ک��ودکان گفت:
درگی��ری مزم��ن ری��ه در کودکان��ی که به
کرون��ا مبت�لا میش��وند ،ش��ایع نیس��ت و
ای��ن عارض��ه بیش��تر در بزرگس��االن دیده
میشود.
ب��ه گ��زارش میزان،ثمیل��ه نوربخش ضمن
اشاره با اینکه برخالف آنچه در اوایل شیوع
ای��ن بیم��اری تصورم��ی ش��د ،در کودکان
نیزامکان ابتال به کرونا وجود دارد ،ادامه داد:
در کودکان عالئم کرونا غیر اختصاصی است
و کووید  ۱۹در آنها بیش��تر با نش��انههایی
نظیر تب ،اسهال واستفراغ بروز پیدا میکند
و اگره��م در آنه��ا درگیری ری��ه رخ دهد،
مزم��ن نمیش��ود .ای��ن فوق تحص��ص ریه
ک��ودکان با بی��ان اینکه بیم��اری کرونا در
بزرگساالن ممکن است با عوارض دراز مدت
ری��وی همراه باش��د ،گفت :ع��وارض ریوی
ناش��ی از ابتال به وی��روس کرونا در کودکان
ش��ایع نیس��ت و به طور معمول اطفالی که
درگیر این بیماری میش��وند ،در بزرگسالی
دچار مش��کالت ریوی نمیشوند ،مگر اینکه
بیماریهای زمینهای مثل آسم و یا مشکالت
مادر زادی ریه داشته باشند که ابتال به کرونا
در این صورت سبب پیشرفت آن اختالالت
میشود.نوربخش افزود :درگیری مزمن ریه
ناش��ی از ابتال به ویروس کووید  ۱۹در افراد
زیر  ۱۸س��ال کمتر دیده میش��ود ،اما اگر
آنها هرنوع بیماری زمینهای ریوی داش��ته
باشند ،بر اثر ابتال به کرونا مریضی اصلیشان
تشدید میش��ود و میتواند با عوارضی برای
آنها همراه باش��د ،در غیر این صورت ابتال
به کووید  ۱۹اثرات جانبی ریوی چندانی در
کودکان ندارد.

یافته

راهکاری برای کاهش
آسیبهای ناشی از سکته

پژوهش��گران آمریکایی ،نوع��ی داروی جدید
را مورد بررس��ی قرار دادهاند که شاید بتواند
آس��یبهای ناشی از س��کته را کاهش دهد.
به گزارش ایسنا  ،س��کته میتواند مشکالت
مادامالعمری را ایجاد کند زیرا نورونها هنگام
بروز سکته ،آسیب میبینند و از بین میروند.
پژوهش��گران داروی جدی��دی را شناس��ایی
کردهاند که ش��اید بتواند ازآسیبهای پس از
سکته پیشگیری کند .آزمایشهایی این دارو
روی موشه��ا موفقیتآمی��ز بودهاند".الیاس
آیزنمان" از پژوهش��گران این پروژه گفت :ما
در جس��تجوی راههایی هس��تیم تا از مرگ
نورونها پیشگیری کنیم .اگر بتوانیم از عهده
این کار برآییم ،ممکن است روند بازیابی نیز
بهبود یابد و بهتر بتوانیم به افرادی که سکته
را پش��ت سر گذاشتهاند کمک کنیم .شاید با
کمک این دارو بتوانیم س��رعت روند سکته را
پیش از این که نیاز به بس��تری کردن بیمار
باشد ،کاهش دهیم.این گروه پژوهشی ،نوعی
داروی آزمایشی ارائه دادهاند که شاید بتواند
ازعه��ده این کاره��ا برآید .ای��ن پژوهش ،بر
اس��اس یافتههای پژوهش پیشین این گروه
انجام شده است .پژوهشگران طی آن بررسی،
مکانیسمی را کشف کردند که به مرگ سلول
منجر میشود.
پژوهش��گران در بررس��یهای پیش��ین خود
دریافتن��د ک��ه نورونها میتوانن��د به خاطر
نش��ت یونه��ای پتاس��یم از ی��ک کان��ال
پتاس��یم موس��وم به " "Kv2.1بمیرند .این
موض��وع میتواند در پی تعام��ل میان کانال
و پروتئین��ی موس��وم ب��ه "سینتاکس��ین "
پیش بیاید .پژوهش��گران دریافتند که شاید
بتوانن��د با مداخل��ه در این روند به واس��طه
ترکیب��ی موس��وم ب��ه " ،"TAT-C1aBاز
مرگ س��لول پیش��گیری کنند .پژوهشگران
در این پ��روژه ،یک راه احتمال��ی یافتهاند تا
از یافتههای پژوهش خود برای کاهش مرگ
س��لول پس از بروز سکته استفاده کنند .آنها
دریافتن��د که دو ن��وع کان��ال" " Kv2.1در
غش��ای نورونه��ا وجود دارد و یک��ی از آنها
ب��ه کاناله��ای اضاف��ی "" Kv2.1کم��ک
میکند تا مس��یر خ��ود را به داخل س��لول
بیابند .این موضوع به نوبه خود ،به از دس��ت
رفتن بیشتر پتاس��یم و افزایش مرگ سلولی
منج��ر میش��ود.آیزنمان و همکارانش برای
مقابله با این مش��کل ،پروتئینی موس��وم به
" "TAT-DP-2را مهندسی کردند که میتواند
از نشت پتاسیم به داخل سلول پیشگیری کند
و س��لول را زنده نگه دارد.آزمایشها نش��ان
داد که ناحیه آس��یب دی��ده مغز موشهایی
که "" TAT-DP-2به آنها تزریق شده بود،
پس از سکته ،بس��یار کوچکتر از موشهای
درمان نش��ده اس��ت .عملک��رد نورونها در
موشهای درمان ش��ده ،بهتر و پایدارتر بود.
پژوهشگران امیدوار هستند که نهایتا بتوانند
این دارو را برای کاهش آس��یبهای ناش��ی
از س��کته مغزی و بهبود توانبخش��ی بیماران
به کار بگیرند.

ی��ک مطالعه جدید نش��ان می دهد زنان��ی که زایمان
زودهنگام داشته اند به مرور زمان با ریسک باالتر بیماری
قلبی مواجه هس��تند.به گزارش مهر ،محققان معتقدند
پزشکان باید در زمان ارزیابی احتمال بیماری قلبی زنان
س��ابقه زایمان آنها را نیز درنظر بگیرند.دکتر «کیس��ی
کرامپ» ،سرپرس��ت تی��م تحقیق در این باره م��ی گوید« :زایمان
زودهنگام باید به عنوان یک فاکتور پرخطر مس��تقل بیماری قلبی
ایس��کمیک در طول زندگی در نظر گرفته شود ».زایمان زودهنگام

ارتباط زایمان زودرس با افزایش بیماری قلب مادران

به معنای تولد نوزاد قبل از هفته  ۳۷بارداری است.این
مطالعه ،نشان داد زنانی که زایمان زودهنگام داشتند
(هفته  ۳۴تا  ۳۶بارداری) در مقایسه با زنانی که بعد
از اتمام بارداری کامل زایمان کرده بودند ،در طول ۱۰
سال بعد از زایمان ،دو برابر بیشتر با خطر بیماری قلبی
ایسکمیک روبرو بودند.همچنین زنانی که بین هفته های  ۲۲تا ۲۷
زایمان کرده بودند چهار برابر بیشتر با این ریسک روبرو بودند.زایمان
در بین هفته های  ۳۷و  ۳۸بارداری هم با افزایش  ۱.۴برابری ریسک

بیماری قلبی مرتبط بود.بیماری قلبی ایسکمیک ،مشکلی است که
در آن ،پالک و لخته های تشکیل شده در شریان ها موجب کاهش
جریان خون به قلب می شود.به گفته محققان ،این ریسک مستقل
از سایر عوامل دخیل در بیماری قلبی نظیر سیگارکشیدن یا چاقی
بود.مطالعات قبلی هم نشان داده اند زنانی که زایمان زودهنگام دارند
با احتمال بیشتر ابتال به فشارخون باال ،دیابت و میزان باال چربی در
خون که همگی از فاکتورهای پرخطر اصلی بیماری قلبی هستند
مواجه اند.

آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان بررسی کرد

هر آنچه باید درباره بیماری آتاکسی در کودکان بدانیم
آفتاب یزد -گروه زندگی :آتاکس��ی کلمهای یونانی اس��ت که به
معنای ناهماهنگی است.آتاکس��ی گروهی از بیماریهای دس��تگاه
عصب��ی را توصیف میکند که باعث میش��وند اف��راد دچار حرکات
کنترلنش��ده اندامها ،صورت و بدن شوند .آتاکسی خود یک اختالل
ی��ا یک بیماری نیس��ت بلک��ه نش��انهای از اختالالت ی��ا بیمارهای
زمینهای دیگری میباش��د .پزش��کان در سراس��ر جهان  ۵۰تا ۱۰۰
آتاکس��ی مختلف را تاکنون کشف کردهاند .این آتاکسی ها بر اساس
علت آنها ،یا بر اس��اس اندامی که مبتالبه آتاکس��ی شده است در
مقولههایی گروهبندی میکنند .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد
در این باره با دکتر محمود محمدی  ،فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
گفت و گو کرده است .
وی در این باره می گوید  :آتاکس��ی یک نش��انگر عصبی اس��ت که
اختالل در سیس��تم عصبی را نش��ان میدهد .زمانی که شخصی از
آتاکس��ی رنج میبرد ،به عنوان عدم کنت��رل بر روی گروه خاصی از
عضالت خود ابتال به این بیماری را نشان میدهد.
دکتر محمدی ادامه داد  :این عدم کنترل بیش��تر در راه رفتن این
افراد بروز میکند .بنابراین ،شناس��ایی نش��انهها و درک درمانهای
احتمالی برای بهبود کیفیت زندگی این افراد بسیار مهم است.
ای��ن فوق تخصص مغز و اعصاب ک��ودکان ابراز کرد  :اگرچه بیماری
آتاکسی  ،اختالل شایعی در بین اطفال نیست ولی اهمیت زیادی در
کیفیت زندگی آنها دارد  .در صورت ابتال کودک به نوع حاد بیماری
آتاکسی  ،وی دچار عدم تعادل در هنگام راه رفتن  ،عدم توانایی در
راه رفتن  ،لرزش در بدن و اندام و اختالل تکلم می شود .
وی بیان کرد  :علتهای بس��یاری برای آتاکس��ی وجود دارد .برخی
از آنها ژنتیکی و برخی دیگر اکتسابی هستند ،مثل آسیبها و در
برخ��ی م��وارد نیز وقتیکه هیچ ژن جهشیافت��ه را کودک به ارث
نبرده باش��د یا دچار یک بیماری یا آس��یبی نشد ه است که منجر به
آتاکس��ی در وی شده باش��د کودک به آتاکسی ایدیوپاتیک (بدون
علت شناختهشده) مبتال است زیرا پزشک متخصص نتوانسته یک
علت پزشکی برای عالئم بیماری آتاکسی در کودک بیابد .
دکتر محمدی افزود  :عوامل ژنتیکی بدین صورت باعث ابتال کودک
به بیماری آتاکس��ی می ش��ود که احتمال دارد یک ژن جهش یا
تغییریافته از یکی از والدین یا هردوی آنها وی به ارث ببرد که باعث
ابتال به آتاکس��ی میشود و یا ممکن است یک ژن جهشیافتهای را
به ارث ببرد که باعث بروز یک اختالل شود که آتاکسی از عالئم آن
میباشد.این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان عنوان کرد  :از علل
اکتس��ابی ابتال کودک به بیماری آتاکسی  ،مسمومیت دارویی است

دانشمندان معتقد هستند که ابتالی یک فرد به بیماری سرماخوردگی
میتواند سطحی از ایمنی را برای وی در مقابل بیماری کووید۱۹-
ایجاد کند.به گزارش ایسنا  ،محققان میگویند سلولهای  Tبه اندازه
پادتنها مهم هستند .در یک مطالعه جدید ،محققان بر این باورند
که س��لولهای تی( )Tممکن است کلید محافظت در برابر ویروس
باش��ند و قرار گرفتن در معرض ویروس و بیماری س��رماخوردگی
میتواند س��طحی از ایمنی را برای مقابله ب��ا کروناویروس در بدن
فراهم کند.دانشمندان میگویند که سلولهای  Tمانند پادتنها یا
همان آنتیبادیها نقش��ی اساس��ی در فراهم کردن ایمنی در برابر
کووید ۱۹-دارند.س��لولهای  Tنوعی گلبول س��فید هستند که با
سیس��تم ایمنی بدن ما برای مقابله با مهاجم��ان خارجی از جمله
ویروسهایی مانند " "SARS-CoV-۲کار میکنند.محققان برای
به دس��ت آوردن نتایج مورد نیاز خ��ود ،نمونه خون افرادی را که از
کووید ۱۹-بهبود یافتهاند و همچنین افرادی که هنوز آلوده نشدهاند،
جمع آوری کردند و آنها را با یکدیگر مقایسه کردند.نتیجه حاکی از
آن بود که  ۸۱درصد از  ۱۸۵نفری که به کروناویروس آلوده نش��ده
بودند ،دارای واکنش س��لول  Tبه ویروس بودند.محققان دریافتند
که این واکنش با قرار گرفتن این افراد در معرض سرماخوردگی در

آتاکس��ی یک نش��انگر عصبی اس��ت که اختالل در
سیس��تم عصبی را نشان میدهد .زمانی که شخصی از
آتاکس��ی رنج میب��رد ،به عنوان عدم کنت��رل بر روی
گ��روه خاصی از عضالت خود ابتال ب��ه این بیماری را
نشان میدهد
عوام��ل ژنتیکی بدی��ن صورت باعث ابت�لا کودک به
بیماری آتاکس��ی می ش��ود که احتمال دارد یک ژن
جهش یا تغییریافته از یکی از والدین یا هردوی آنها
وی به ارث ببرد که باعث ابتال به آتاکس��ی میشود و
یا ممکن اس��ت یک ژن جهشیافتهای را به ارث ببرد
که باعث بروز یک اختالل ش��ود که آتاکسی از عالئم
آن میباشد
زیرا مصرف زیاد دارو های ضد حساس��یت ( آنتی هیس��تامین ها)؛
داروهای ضد تش��نج  ،داروهای ضد افسردگی و داروهای خواب آور
مانن��د دیازپ��ام  ،لورازپام و ...می تواند باعث ب��روز اختالل تعادل و
خواب آلودگی در کودک ش��ود که معموال چند روز طول می کشد
ل های عصبی
و پس از آن بیمار بهبود می یابد .وی اظهار کرد  :سلو 
مخچ��ه وظیف ه هماهنگی حرکت عض�لات را در بدن برعهده دارند
و آتاکس��ی مخچه ای که علت آن التهاب اس��ت  .معموال به دنبال
عفونت های ویروس��ی مثل س��رماخوردگی  ،آنفلوآنزا و آبله مرغان
کودک دچار اختالل  ،استفراغ و گاه لرزش بدن و دست ها می شود
و این اختالل معموال چند روز تا چند هفته طول می کش��د و اغلب
بدون نیاز به درمان خاص بهبودی حاصل می شود .
دکتر محمدی مطرح کرد  :یکی از علل مهم ابتال کودک به بیماری
آتاکسی حاد  ،وارد شدن ضربه به سر است که گاه همراه با خونریزی

سرما بخورید تا کووید ۱۹-نگیرید!

گذش��ته مرتبط است ،به این معنا که افرادی که در معرض ویروس
س��رماخوردگی قرار گرفتهاند ،میتوانند از میزان ایمنی خاصی در
برابر بیماری بس��یار مسری کووید ۱۹-برخوردار باشند.این مطالعه
هنوز مورد داوری همتا قرار نگرفته اس��ت .داوری همتا ،بازنگری با
دقت یا داوری دقیق ب��ه روند بازنگری همهجانبه مقالههای علمی
توس��ط متخصصان همان رش��ته گفته میش��ود .این نخستین بار
نیست که ابتال به سرماخوردگی رایج به ایجاد نوعی از محافظت در
برابر کروناویروس مرتبط میش��ود .به عنوان مثال "جان بل" استاد

راز دیرینه التهاب حاصل از استرس کشف شد

یک مطالع��ه راز دیرینهای
را در مورد اینکه اس��ترس
ح��اد چگونه ب��ه رغم اینکه
بس��یاری از هورمونه��ای
اس��ترس در واقع سیس��تم
ایمن��ی ب��دن را س��رکوب
میکنند ،به تقویت بیماری التهابی میانجامد،
کشف کردهاند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،ای��ن مطالعه ف��اش کرد
هنگامی که یک ارگانیس��م با اس��ترس منظم
مواجه میش��ود ،س��لول ایمنی خاصی توسط
سلولهای چربی آزاد میش��ود .چندین دهه
است که ارتباط بین استرس و بیماری التهابی
کام ً
ال روش��ن است و بس��یاری از بیماریهای
مزمن در اثر اس��ترس حاد شعلهور میشوند.
با این ح��ال ،زیربنای این موضوع همواره یک
تناق��ض غیرقابل توضیح بوده اس��ت ،چرا که
هورمونهای��ی مانند کورتیزول و آدرنالین که
در مواجهه با اس��ترس در بدن آزاد میشوند،
اثرات سرکوب کننده برای سیستم ایمنی بدن
دارند ،در حالی که به نظر میرس��د اس��ترس
باعث تحریک التهاب میش��ود" .اندرو وانگ"
نویسنده مسئول این مطالعه توضیح میدهد:
ما ش��اهد حوادث ف��وق العاده اس��ترسزایی
بودهای��م که بیماری التهاب��ی را بدتر میکنند
و تا به حال دلیل آن را نمیدانس��تیم .مطالعه
جدی��د روی مش��اهدات آزمایش��گاهی انجام
شد.
گرفت��ن نمونه خون از موشها همیش��ه یک
روش اس��ترسزا ب��رای آنها اس��ت و محققان
متوجه ارتباط این اس��ترس با افزایش س��طح
هورم��ون "اینترلوکی��ن  )6-IL("6ش��دند.
افزایش س��طح " "6-ILقب ً
ال در ش��رایط خود
ایمنی و اس��ترس حاد شناسایی شده بود ،اما

نح��وه آزاد ش��دن آن مورد
مطالعه ق��رار نگرفت��ه بود.
نتای��ج این مطالع��ه جدید
که توس��ط محققان ،کام ً
ال
غیر منتظره توصیف ش��ده
اس��ت ،نش��ان میدهد که
" "6-ILدر مواجه��ه با اس��ترس حاد توس��ط
س��لولهای چربی قهوهای ترشح میشود .این
یک مکانیسم ایمنی است که وقتی که با یک
وضعیت اس��ترس زا روبرو هس��تیم ،التهاب را
تقویت میکند و هنگامی که سیگنالینگ بین
مغز و س��لولهای چربی قه��وهای در موشها
مسدود شد ،این حیوانات دیگر وقتی با شرایط
اس��ترسزا مواجه میش��دند ،واکنش التهابی
نشان نمیدادند.
اما یک سؤال هنوز هم بی پاسخ مانده است؛
اینکه کدام عملک��رد تکاملی توضیح میدهد
که چرا اس��ترس باعث ایجاد چنین مکانیسم
آسیب پذیری برای سیستم ایمنی میشود؟در
اینج��ا محققان دریافتند که " "6-ILنقش��ی
اساس��ی در میانجیگ��ری کم ش��دن قند در
خون دارد .در اصل ،این هورمون به بدن برای
افزای��ش تولید گلوکز الزم به عنوان س��وخت
کمک میکند.
بنابراین ،ای��ن یافتهها مس��یرهای تحقیقاتی
قانع کننده و جدیدی را نه تنها برای تعدادی
از ش��رایط خود ایمنی ،بلک��ه همچنین برای
بس��یاری از اخت�لاالت س�لامت روان ارائ��ه
میدهن��د .هنگامی ک��ه " "6-ILدر موشها
مس��دود ش��د ،آنها کاهش قاب��ل توجهی در
عالئ��م هیجان نش��ان دادند ک��ه این موضوع
نش��ان میدهد ای��ن مکانیس��م ایمنی ممکن
اس��ت در اضط��راب و افس��ردگی نق��ش
داشته باشد.

در مغز و گاه بدون خونریزی در مغز اس��ت که کودک بدین خاطر
دچار س��رگیجه و اختالل تعادل می شود لذا در این هنگام بایستی
به پزش��ک مراجعه کرد و کودک مورد بررس��ی قرار گیرد تا از بروز
مشکالت بیشتر جلوگیری شود و روند درمان راحت تر طی شود .
این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان گفت  :التهاب گوش میانی
و سیستم وستیبوالر ( سیستم تعادل گوش) در کودکان باعث بروز
سرگیجه و لرزش چشم و اختالل در تعادل ( آتاکسی ) می شود که
در این بیماران با سرگیجه  ،تهوع  ،استفراغ همراه با حرکات لرزشی
چشم و اختالالت شنوایی به صورت کم شنوایی یا وزوز گوش اغلب
همراه است .
وی عنوان کرد  :یکی از علل مهم ابتال به بیماری آتاکسی ( اختالل
تعادل) در کودکان افزایش فشار مغز ،تومور مغز و خونریزی مغزی
است که حتما بایستی با عکسبرداری از مغز علت بیماری مشخص و
سریعا اقدامات درمانی آغاز شود .
دکتر محمدی بیان کرد  :بروز بیماری آتاکسی در کودکان ممکن
است بر اثر بروز تشنج  ،میگرن و یا کمبود برخی از ویتامین ها باشد
که باید مورد بررسی و درمان قرار گیرد.
ای��ن ف��وق تخصص مغ��ز و اعصاب ک��ودکان افزود  :ب��ه طور کلی
آتاکس��ی یک عالمت مهم در کودکان اس��ت که در صورت مشاهده
این عالمت در کودک باید هرچه س��ریع تر به پزشک مراجعه نمود
ت��ا کودک م��ورد ارزیابی دقیق ق��رار گیرد  .وی اظهار داش��ت  :به
منظور تشخیص بیماری آتاکسی ،پزشک یک معاینه فیزیکی را انجام
میدهد .او تعادل و هماهنگی ،شنوایی ،بینایی ،رفلکس و حافظه را
بررسی میکند .همچنین اگر فرد نیاز به معاینه عصبی داشته باشد
ممکن اس��ت نیاز به س��ی تی اسکن و ...باشد .در طی این معاینات
ساختار مغز کودک برای یافتن مشکل بررسی میشود .برای برخی
از موارد نیز پزشک ممکن است آزمایشات مایع نخاعی را توصیه کند.
برای انجام این کار ،یک س��وزن به کمر وارد میش��ود و مایع مغزی
نخاعی نمونه گیری میش��ود و برای آزمایش به آزمایش��گاه ارسال
میگردد .برای رد علت ژنتیکی آتاکس��ی نیز ممکن اس��ت وی به
آزمایش ژنتیکی نیاز داشته باشد تا بتواند درمان مناسب را به بیمار
توصیه کند.
دکتر محمدی درپایان گفت  :به خاطر داشته باشید چالشی که یک
فرد در زندگی با آتاکسی با آن مواجه است ،می تواند باعث کم شدن
اس��تقالل فردی در زندگی و احساس تنهایی و در نتیجه افسردگی
وی شود .به همین علت ،مراجعه به یک مشاور یا پزشک می تواند به
کمتر شدن چنین مشکالتی کمک کند.

برجس��ته پزشکی در دانشگاه آکس��فورد به این مسئله اشاره کرده
اس��ت .به گفته وی ،افراد جوان در مقایسه با بزرگساالن بیشتر در
معرض سرماخوردگی قرار دارند ،به همین دلیل است که کووید۱۹-
با شدت کمتری آنها را درگیر میکند.عالوه بر این در همین رابطه
دو مطالعه منتش��ر کرده که در مورد س��لولهای  Tو نقش آنها در
کمک به ب��دن در مبارزه با کرناویروس تمرکز دارد .براس��اس این
مطالعات ،کسانی که مبتال به کووید ۱۹-هستند ،دارای سلولهای
 Tهس��تند که به طور خاص ویروس " "SARS-CoV-۲را هدف
قرار میدهن��د و میتواند به آنها در بهب��ودی کمک کند.از طرفی
مشاهده محققان نشان میدهد که افرادی که هنوز به کروناویروس
آلوده نش��دهاند نیز دارای همین نوع خط دفاعی س��لولی هستند و
این احتماال به این دلیل است که آنها قب ً
ال در معرض سرماخوردگی
ق��رار داش��تهاند.برخی از س��رماخوردگیهای مت��داول در اثر انواع
مختلفی از خانواده کروناویروسها ایجاد میشود که بسیار کمتر از
" "SARS-CoV-۲خطرناک هس��تند.الزم به ذکر است که هنوز
هیچ درمانی برای سرماخوردگی وجود ندارد و با مراقبت باید منتظر
ماند تا پس از گذش��ت حدود یک هفته تا  ۱۰روز بدن بر آن پیروز
شود.

عفونتهایویروسی،شایعترینبیماریچشمدرفصلگرما

عفونته��ای ویروس��ی از
ش��ایعترین بیماریه��ای
چش��م در فصل گرما است
ک��ه ب��ا ترش��ح ،س��وزش
و قرم��زی چش��م قاب��ل
شناس��ایی اس��ت.صادق
واالیی در گفت وگو با ایرنا افزود :عفونت های
چشمی از طریق ترشحات چشم باعث سوزش
و ورم پلک ها ،قرمزی چش��م و پوس��ت پلک
شده و به شدت متورم می شود و خارج شدن
ترشحات از چش��م را به دنبال دارد.وی اظهار
داشت :در بسیاری از بیماران ترشحات خونی
در قسمت سفیدی چش��م اتفاق می افتد که
رعایت بهداشت فردی برای جلوگیری از شیوع
عفونت های چشمی در افراد الزامی است زیرا
ن عفوت ها به ش��دت واگیردار ب��وده و از
ای�� 
ف��ردی به ف��رد دیگر قاب��ل انتق��ال و درمان
ب��ا توجه به نوع ترش��حات از س��ه هفته تا ۹
م��اه نیز در ص��ورت وخامت طول می کش��د.
واالی��ی ادامه داد :با توجه ب��ه خطرناک بودن
عفونت های ویروس��ی چشم و احتمال از بین
رفت��ن بینایی و بروز لکه های م��دور بر روی
سطح قرنیه در انواع شدید بهتر است به پزشک
مراجعه شود و در درمان اولیه پزشک مصرف
قطره های ضد ویروس و ضد التهاب ،قرص های
درمان کننده این عفونت ها و پماد های موضعی
چش��می را تجویز و در بسیاری از موارد برای
درمان مصرف قطره های اشک مصنوعی بدون
م��اده نگهدارن��ده را نیز توصیه م��ی کند.این
متخصص چش��م ،تقویت سیستم ایمنی بدن
برای جلوگیری از انواع بیماری های ویروسی،
رعای��ت کردن اصول بهداش��تی ،اس��تفاده از
پارچه س��فید بر روی بالش ،ضد عفونی کردن
و ق��رار دادن بالش در معرض نور خورش��ید،

شست و ش��وی مداوم دست
ها با مواد ش��وینده و پرهیز
از تماس دس��ت با چش��م را
ض��روری دانس��ت.به گفت��ه
واالیی عفونت های ویروسی
از ش��ایع تری��ن عل��ت های
بیماری چشم هستند که به عنوان خطر جدی
برای سالمتی چشم ها محسوب می شوند ،این
ویروس ها که موجودی بسیار ریزی هستند در
صورت آلوده کردن چشم باعث بروز مشکالتی
برای چش��م خواهند شد و به جنسیت و سن
و سال ربطی ندارد.وی افزود :عفونت میتواند
به بخشهای داخلی پلکهای باال و پایین اثر
بگذارد و باعث گل مژه یا برآمدگی پلک شود،
هنگامی که عفونت به غدههای اش��کی چشم
حمل��ه میکن��د ،بیماریهای التهاب��ی ایجاد
می ش��ود که زمینهای برای زخم قرنیه است.
واالیی تصریح کرد :زخم قرنیه در صورت عدم
درمان میتواند منجر به کاهش شدید بینایی
ش��ود و در عین حال بس��یاری از عفونتهای
ویروس��ی ش��ایع چش��م خود به خود برطرف
میش��وند ،ب��رای اطمین��ان از درمان س��ریع
عفون��ت اس��تفاده از کمپرسه��ای س��رد یا
گرم ،قطره چش��م ،کرم ی��ا آنتی بیوتیک الزم
است.وی خاطرنش��ان کرد :برای پیشگیری از
عفونت چشم ،از شستن دستها پیش از لمس
کردن چشمها یا پلکهای خود از عفونتهای
چش��می جلوگیری و اگر از لنزهای تماس��ی
اس��تفاده میکنید ،باید ن��کات ایمنی را برای
بهداش��ت مناس��ب رعایت کرده و اگر یکی از
اعضای خانواده دچار قرمزی چش��م یا عفونت
چش��می باش��د ،رختخواب و حولههای وی را
تمیز نگه دارید و از استفاده مشترک از وسایل
وی خودداری کنید.

