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زندگی

سکته مغزی ناشی از ویروس کرونا  ۸برابر آنفلوآنزا است

هم آنفلوآنزا و هم کووید  ۱۹می توانند ریس�ک سکته را افزایش دهند اما مطالعات نشان
می دهد احتمال بروز س�کته ناش�ی از کرونا ویروس  ۸برابر بیشتر است.به گزارش مهر،
به گفته محققان ،عفونتها و س�ایر مش�کالت التهابی از فاکتورهای پرخطر سکته مغزی
هس�تند از اینرو بروز س�کته در بیماران کووید  ۱۹عجیب نیس�ت.از سوی دیگر ،بیماری
کووید  ۱۹با لختگی خون مرتبط است که میتواند ریسک سکته را افزایش دهد.

راهکار

علتدردپستان
در مردان چیست؟

اکث��ر م��وارد درد پس��تان در مردان ناش��ی از
مش��کالت مربوط به بافت پس��تان است .این
مسائل عموما قابل درمانند و برخی از آنها خود به
ی شوند .به گزارش سالمت نیوز،
خود برطرف م 
ژنیکوماستیا (ژنیکوماستی) ،کیست ،کشیدگی
عضله ،نکروز چربی پستان ،نوک پستان دونده،
فیبروادنوما (فیبروادنوم) و س��رطان پرس��تان
از جمله اختالالت شایع اس��ت که باعث بروز
درد پستان در مردان می شود" .ژنیکوماستی"
اختاللی اس��ت که باعث ایجاد توده و ورم غیر
نرمال در پس��تان مردان در تمامی سنین می
شود .تغییر شکل یا اندازه پستان متفاوت بوده
و میتواند باعث ایجاد درد شود" .ژنیکوماستی"
ممکن اس��ت براثرعدم تع��ادل هورمونی بروز
کند ک��ه در آن هورمون اس��تروژن افزایش و
تستوس��ترون افزایش مییابد .چاقی و پیری
ی روند.
دیگر علل محتمل این اختالل به شمار م 
وجود کیست روی پستان یکی از علل محتمل
ایجاد درد اس��ت .کیست تودهای زیر پوست و
ح��اوی مایع یا هوا اس��ت .کیس��تها عموما
ی ضررند اما گاه��ی از اوقات باعث ایجاد درد
ب
میشوند".پکتورالیسماژور"و"پکتورالیسمینور"
نیز دو عضله اصلی تشکیل دهنده قفسه سینه
هستند .انجام تمرینات قدرتی قفسه سینه یا
اعمال فشار اضافی به روی این عضالت میتواند
باعث کشیدگی ش��ود.نکروز چربی پستان نیز
ی کند که بافت چربی دچار آسیب
در جایی بروز م 
ی شود .عمل جراحی به روی پستان یا انجام
م
بیوپس��ی در برخی مواقع باعث آسیبدیدگی
باف��ت مزبور میش��ود .نکروز چربی پس��تان
ی تواند باعث ایجاد غده یا برآمدگی شود اما
م
این غده س��رطانزا نیست.برخی از مردان نیز
بر اثر دویدن دچار آزردگی یا تحریک پوس��ت
میشوند .نوک پستان ممکن است بر اثر سایش
به لباس گرم شود .این گرم شدن ممکن است
باعث ناسور شدن نوک پستان شود.فیبروادنوما
(فیبروادنوم) نیز توده غیر سرطانی دیگری است
که امکان ش��کلگیری آن روی پستان وجود
دارد ؛ فیبروادنوماها شایعترین نوع تومورهای
ی شوند اما در مردان نادرند.
پستان محسوب م 
علت ایجاد فیبروادنوما روش��ن نیست اما اغلب
آنها باعث افزایش ریس��ک س��رطان پس��تان
ی شوند.با وجودی که مورد نادری است امکان
نم 
بروز سرطان پستان در مردان وجود دارد.سرطان
پستان باعث رشد تومور روی پستان یا زیر بغل
میشود ،که این میتواند سبب درد و زخم در
این ناحیه ش��ود.بیماری کبد ،بیماری قلب یا
ریه ،س��وزش سر دل ،داروهایی مانند داروهای
ضد افس��ردگی ،صدمات پشت ،گردن یا شانه،
ریس��ک فاکتورهای درد پس��تان در مردان از
جمله علل محتملی است که می توانند باعث
ایجاد درد پس��تان در مردان شوند.اس��تفاده از
استروئیدهای آنابولیک ،تمرینات بیش از حد یا
بسیار شدید برای عضالت قفسه سینه ،دویدن
در مسافتهای طوالنی بدون محافظت از نوک
پستان و جراحی پستان از دیگر عواملی است که
می توانند شانس ایجاد درد در پستان را افزایش
دهند .بیشتر موارد درد پستان ناشی از سرطان
نیست اما در مورد برخی افراد کماکان به تست
بیشتری نیاز اس��ت .برای مثال ،سونوگرافی یا
 CTاسکن میتواند به تشخیص کیست کمک
کند.درمان درد پستان در مردان به علت ایجاد
این درد بس��تگی دارد .درمان در تمامی موارد
ضروری نیست .برای مثال یک دوره استراحت
معموالً برای درمان کشیدگی عضله کافی است.
بر مبنای "سرطان پستان اکنون" نکروز بافت
پستان معموال خود به خود از بین میرود.برخی
علل درد پستان در مردان نیاز به درمان دارند.
ب��ر مبنای اعالم "انجمن آمریکایی س��رطان"،
بیشتر پزش��کان خارج کردن فیبروادنوم( توده
غیر سرطانی) را توصیه میکنند .خارج کردن
این توده معموال یک اقدام احتیاطی برای کاهش
خطر س��رطان پس��تان اس��ت.درمان سرطان
پس��تان بسیار وابسته به نوع و شدت آن است.
در برخی موارد ،پزشک برای خارج کردن تومور
از عمل جراحی اس��تفاده میکند .پزش��کان
در عین حال میتوانند از شیمی درمانی یا اشعه
درمانی برای از بین بردن س��لولهای سرطانزا
اس��تفاده کنند .هورمون درمان��ی یک درمان
محتمل دیگر برای س��رطان پستان است .این
نوع درمان برای ژنیکوماستیا نیز مفید است.

ژنیکوماستیا (ژنیکوماستی) ،کیست،
کشیدگی عضله ،نکروز چربی پستان،
ن��وک پس��تان دون��ده ،فیبروادنوما
(فیبروادنوم) و س��رطان پرس��تان از
جمله اختالالت شایع است که باعث
بروز درد پستان در مردان می شود

توصیه

استفادهدائمازماسک
سطحاکسیژنراکاهشمیدهد

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری با
تاکید بر اس��تفاده از ماسک در اماکن عمومی
و پرازدح��ام به ویژه هن��گام صحبت با دیگران
گفت :پوشیدن ماس��ک برای مدت طوالنی و
در مکانهای خلوت توصیه نمیشود؛ این کار
سطح اکسیژن خون را پایین می آورد و سالمت
افراد را تحت تاثیر قرار میدهد.دکتر مس��عود
مردان��ی در گف��ت و گو با ایرنا ،اظهار داش��ت:
ممکن اس��ت فردی با خانواده بخواهد در یک
فضای خلوت قدم بزن��د؛ در این صورت نیازی
نیس��ت که خود را به زحمت و سختی بیندازد
و از ماسک استفاده کند .کرونا بیماری تنفسی
است که بیشتر از طریق تنفس هنگام صحبت
از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و در مکان
های خلوت نیازی به استفاده از ماسک نیست.
وی تاکید کرد :همچنین هنگامی که افراد در
محیط خلوت و تنها هستند ،می توانند ماسک
را از روی صورت بردارند .متاس��فانه بسیاری از
افراد در اتومبیل خود هنگامی که تنها هستند
نیز از ماسک استفاده می کنند که این کار نیز
به هیچ وجه ضرورتی ندارد.

یافته

مصرف شکر
ُ
شما را پرخورتر می کند

بر اساس تازه ترین یافته ها ،دانشمندان متوجه
شدند که مصرف بیش از اندازه شکر ،با خاموش
کردن نورون مرتبط با احس��اس سیری ،باعث
پرخوری می شود .به دلیل اختالالتی که شکر
در نورون حس سیری ایجاد می کند ،فرد بدون
توجه ،دچار پرخوری می شود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران،پژوهشگران برای بررسی آزمایشات
خ��ود ،نوعی مگس ب��ه نام مگس می��وه ای را
انتخاب کردند.اگرچه عملکرد بدن مگس های
میوه و انس��ان کام ً
ال متفاوت است اما شباهت
هایی هم دارد .این حش��رات الگوی ارزشمندی
برای مطالعه جنبه های مختلف سالمت انسان
هستند برای مثال بینش هایی را در مورد نحوه
درمان پارکینسون ،تش��خیص سرطان یا رفع
مش��کالت مرتبط با کم خوابی ارائه می دهند.
براین اساس مدار های عصبی که مگس میوه ای
ب��ه آنها تکیه کرده تا طعم قند را پردازش کند،
شباهت زیادی با انسان دارد و به دانشمندان این
امکان را می دهد با آزمایش بر روی این مگس
ها به نتایج مشابه در انسان ها برسند.

نکته

آسیب های روانی
ویروس کرونا بر کودکان

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

یک متخص��ص مش��اوره روانشناس��ی گفت:
اخیرا ً با تغییر الگوی انتقال کرونا و مبتال شدن
کودکان نیز به این بیماری ،موجی از نگرانی در
بین خانوادهها ایجاد ش��ده است ،به طوری که
برخی از والدین ب��رای مراقبت از فرزندان خود
به جای پرداختن به آموزشهای «خود مراقبتی
بهداشتی» ،بچهها را از محیط اطراف میترسانند
و ناخواسته تالش میکنند ترس از تماس با اشیا
و دوس��تان را در آنها درونی سازی کنند .مریم
داودوندی ،در گفتگو ب��ا مهرتصریح کرد :بازی
فقط برای س��رگرمی نیس��ت بلکه بازی کردن
جزئی مهم از زندگی و راهی برای رشد کودکان
اس��ت .از طریق بازی اس��ت که ک��ودکان یاد
میگیرند به اشیا معنی دهند ،روابط را دستکاری
و کشف کنند ،اجتماعی شدن را تمرین کنند،
نقشه��ای متفاوتی را ایف��ا و بیاموزند و هویت
خود را بس��ازند .بچهها در تعام��ل و مالقات با
گروه همس��االن ،یافتههای خود را به اشتراک
میگذارند ،فن بیان خود را ارتقا میبخشند و با
اجتماع آشنا میشوند به همین دلیل نباید آنها را
از مواجهه با محیط ترساند.داودوندی ادامه داد:
خود مراقبتی و رعایت پروتکلهای بهداش��تی
را نباید به ش��کل ترس و وحش��ت از محیط و
دوس��تان به کودکان آم��وزش داد ،چرا که اگر
ترس از محیط در کودکان درونی سازی ذهنی
ش��ود آنها به س��رعت افرادی درونگرا ،منزوی،
گوش��ه گیر و مضطرب خواهند شد .وی اضافه
کرد :والدین باید س��عی نمایند به فرزندان خود
آموزشهایی را ارائه دهند،از جمله تماس با اشیا
و وس��ایل بازی با رعایت پروتکلهای بهداشتی
و تعامل با دوس��تان که البته ب��ا رعایت فاصله
اجتماعی و یا ماس��ک میتوان��د بهترین هدیه
و آموزش پدر و مادرها به کودکانش��ان باش��د.
داودوندی با بیان اینکه حاصل هر مواجهه ذهنی
با محیط ،بستگی به شرایط محیطی موجود و
ویژگیهای محیطی دارد ،اف��زود :در این میان
باید یادآور ش��د که خانوادهه��ای درونگرا اغلب
فرزندان��ی با همین خلق و خو تربیت میکنند،
پ��س اگر بازی و محیط بی��رون از خانه را نیز
برای بچهها وحش��ت آور کنی��د و آنها اقدام به
درونی س��ازی ذهنی و پذیرش ترس در خروج
از خانه کنند ،بی ش��ک در آینده با مش��کالت
شخصیتی بسیاری مواجه خواهند شد.وی گفت:
انطباق و س��ازگاری دو ویژگی منحصر بفرد در
وجود هر فردی است که باعث میشود انسان در
برابر محیط و تغییر شرایط ،خود را وفق داده و با
شرایط جدید به تعادل برسد.

ی��ک متخصص روانپزش��کی گفت :وقت��ی صحبت از
روانشناس��ی مثبت گرا میکنیم این روش را میتوان
برای کس��انی طراحی کرد که به طور دائمی انگارههای
منف��ی دارند و هم��ه جلوههای یک موض��وع را منفی
میبینند .غالمرضا حاجتی ،در گفتوگو با فارس ادامه
داد :خاطرنش��ان کرد :ما حق انتخاب داریم تا یک پدیده را منفی
یا مثبت ببینیم؛ به عبارت بهتر مثبت اندیشی به معنای عام ،مثبت
نیست.حاجتی افزود :مثبت و منفی بودن پدیدههای اجتماعی نسبی

فوایدمثبتاندیشیچیست؟

هس��تند؛برای نمونه یکی شوخ طبعی را دوست دارد
و در مقاب��ل فرد دیگر این روش را دوس��ت ندارد.وی
متذکر شد:در مدیریت استرس چیزی را که آموزش
میدهیم این است که افراد تمرین کنند از جمعهای
منفی فاصله گیرند؛البته واقعیت گرایی چیز دیگری
اس��ت؛ برای نمونه وقت��ی فردی یکی از نزدیکان خود را از دس��ت
میدهد نمیتوان احساس آن را انکار کرد .وی متذکر شد :در جایی
که اتفاق ناگواری به وقوع میپیوند نمیگوییم فرد مثبت اندیش باشد

بلکه میگوییم فرد صبر کند.حاجتی با اشاره به اینکه در فعالیتهای
اجتماعی الزم است جنبههای مثبت افراد را ببینیم ،ابراز داشت:در
تعالیم دینی نیز آمده است که در دنیا خود را با افراد پایین تر از خود
و در آخرت با افراد باالتر از خود قیاس کنید و این تفکر هوشمندانه
است.وی تصریح کرد :روش پیشگیری از منفی نگری این است که
مهارتهای الزم را کس��ب کنیم تا بتوانیم از بیماریهای روحی و
افس��ردگی جلوگیری کنیم که به این مهارتها ،مهارتهای زندگی
میگویند.

آفتاب یزد در گفت و گو با دکترای میکروبیولو ِژی بررسی کرد

کرونا ویروس جدید و سپسیس حاصل از آن

آفتاب یزد – گروه زندگی  :کرونا ویروس جدید از بدو پیدایش ابعاد
گوناگونی را از خود نشان داده است .تاکنون میلیونها نفر در دنیا به
این ویروس مبتال ش��ده و هزاران تن جان خود را از دس��ت دادهاند.
این ویروس همچنان در عرصه جهان میتازد و هنوز هیچ راه درمانی
برای آن یافت نشده است .دانشمندان و متخصصان بسیاری به طور
ش��بانه روز در تالش��ند تا با روشهای ممکن آن را کنترل کنند و یا
حداقل بتوانند آمار تلفات را کاهش دهند.با توجه به اهمیت موضوع
آفت��اب یزد در باره کرونا ویروس جدید و سپس��یس حاصل از آن با
دکتر علیرضا آدمسرا  ،دکتری میکروبیولو ِژی گفت و گو کرده است.
وی در ای��ن ب��اره می گوید  :ازاواخرس��ال  2019می�لادی جهان با
ش��یوع نوع جدیدی ازویروس درش��هرووهان چی��ن مواجه گردیده
اس��ت .این ویروس نو ظهورکه از خانواده کرونا ویروس ها می باش��د
ب��ا نام کرونا ویروس جدید یا "، "COV-SARS-2با نرخی بس��یار
فزاینده درسراسر جهان گسترش یافته و باعث بروز تحوالت اجتماعی
اقتصادی وپزشکی ش��دیدی در سطح جهان شده است که از زمان
همه گیری آنفلوآنزا در سال  1918دیده نشده است.
دکتر آدمسرا خاطرنشان کرد  :ازتاریخ هفت آوریل  ،سازمان بهداشت
جهانی مواردی را در  203کشور  ،منطقه یا سرزمین تأیید کرده است
که ت��ا امروزبیش از  10میلیون نفردرسراس��رجهان را به خود آلوده
نموده و بالغ بر نیم میلیون نفررا به کام مرگ کشانیده است.
این دکترای میکروبیولو ِژی افزود :این آمار در حالی منتش��ر ش��ده
است که بس��یاری از کارشناس��ان براین باورند به دالیل مختلفی از
جمله ظرفیت نامناسب تست  ،گزارش نادرست موارد ابتال و ناشناخته
ب��ودن افراد ناقل و بدون عالمت  ،نمی توان اطالعات دقیقی از تعداد
مبتالیان در اختیار داشت وبا این حال و با وجود مدل سازی گسترده
توسط اپیدمیولوژیست ها درسرتاسرجهان  ،هنوزهم پیش بینی دقیق
دوره ومدت این بیماری همه گیر امکان پذیرنیست .
وی اظه��ار داش��ت  :ازابتدای ش��یوع ای��ن عفونت (بیم��اری کرونا) ،
بح��ث های قابل توجه��ی در مورد تفاوت بی��ن آنفلوآنزای فصلی و
( COVID-19بیمار ی ناش��ی از  CoV-SARS-2وجود داشته
اس��ت چراکه که هر دو وی��روس قادر به ایجاد بیماری ش��دید بوده
و م��ی توانند به س��رعت گس��ترش یابند  ،اما به نظر می رس��د که
"  "CoV-SARS-2به صورت پاتوژن ،شرایط کشنده تری به همراه
دارد  .این حالت را می توان به ماهیت گسترش کرونا ویروس جدید
نیز نس��بت داد چراکه به صورت موردی ،م��ی تواند درمرحله بدون
عالمت گسترش یافته و جامعه بزرگی را مبتال نماید .
دکترآدمس��را ادامه داد  :گسترش سریع و مرگ و میر باالی ویروس
کرونا را نیزمی توان به این واقعیت نسبت داد که" CoV-SARS-2
"برخالف آنفلوآنزا که عفونتی شناخته ش��ده و دارای واکسیناسیون
ساالنه می باشد؛ یک ویروس "تازه ظهور" بوده و به تبع آن  ،ایمنی
ذاتی کمی در مورد آن وجود دارد .
ای��ن دکترای میکروبیولو ِژی عنوان ک��رد :اکنون که داده های علمی
بیش��تری در مورد " "COVID-19موجود است  ،می توان به طور
قطعی اعالم نمود که"  "COVID-19در واقع باعث ایجاد سپسیس
می شود.

"سپسیسی" یا گندخونی در واقع نوعی التهاب است که
سراس��ر بدن را فرا می گیرد و معموال به دلیل عفونت
پی��ش می آید  .ای��ن بیماری عالی��م متفاوتی همچون
تب ،افزای��ش تپش قلب ،افزایش می��زان تنفس را به
هم��راه دارد .این در حالی اس��ت که عالیم دیگری از
قبیل س��رفه همراه با ذات الریه ی��ا ادرار کردن با درد
ب��ه همراه عفونت کلیه را نیز م��ی توان در مبتالیان به
سپسیسی مشاهده نمود
افرادی که به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته اند
و در بخ��ش مراقبت های ویژه بیمارس��تان تحت نظر
هس��تند تا بهبود یابند و بیمارانی که داروهایی استفاده
م��ی کنند ک��ه موجب تضعی��ف سیس��تم ایمنی بدن
می شود و یا کسانی که داروهای مربوط به جلوگیری
از رد پیوند اعضا را مصرف می کنند ،در معرض خطر
بیماری سپسیس قرار دارند
وی اضاف��ه کرد":سپس��یس" اختالل عملکرد ان��دام های خطرناک
برای زندگی اس��ت که دراثر واکنش میزبان نس��بت به عفونت ایجاد
می ش��ود"  .در مورد" "COVID-19که اثرات آن کامال برسیستم
تنفسی مشهود می باشد  ،تقریبا تمام سیستم های ارگان های دیگر
نیزمی توانند تحت تأثیراین ویروس قرار گیرند که این مس��ئله خود
تاییدی بر ایجاد سپتی سمی یا سپسیس در بیماران مبتال به عفونت"
 "COVID-19می باشد .
دکترآدمس��را مطرح کرد ":سپسیس��ی" یا گندخونی در واقع نوعی
التهاب است که سراسر بدن را فرا می گیرد و معموال به دلیل عفونت
پیش می آید  .این بیماری عالیم متفاوتی همچون تب ،افزایش تپش
قلب ،افزایش میزان تنفس را به همراه دارد .این در حالی اس��ت که
عالیم دیگری از قبیل سرفه همراه با ذات الریه یا ادرار کردن با درد به
همراه عفونت کلیه را نیز می توان در مبتالیان به سپسیسی مشاهده
نمود.
این دکتری میکروبیولو ِژی افزود :ذکراین نکته ضروری اس��ت که در
افراد بسیار پیروخیلی جوان که سیستم ایمنی ضعیف دارند ،ممکن
است هیچ نشانه ای ازعفونت خاص وکاهش دمای بدن وجود نداشته
باشد یا دمای بدن به جای باال رفتن ،درحالت طبیعی باشد .

نقش پای مارمولک در کشف اسرار غضروف انسان

"گکو" ک��ه یک ن��وع مارمولک اس��ت ،یکی از
گونههای مورد توجه است ،نه فقط به دلیل اینکه
از گونههای در معرض خطر انقراض است و رنگ
پوست جذابی دارد ،بلکه به این دلیل که چیزی
بی��ش از اینها در یک گکو وجود دارد و آن هم،
پاهای چس��بناک این موجود است .به گزارش
ایس��نا  ،طبق گفته محققان ،پاهای چسبناک
گکو به ش��ناخت ما از عملکرد داخلی غضروف
انس��ان کمک میکند و میتواند برای تعویض
غضروف در انسان مفید باشد.این موضوع بسیار
قابل توجه اس��ت ،زیرا غضروف یک ماده مرموز
در بدن انس��ان است و نزدیک به یک قرن است
که خواب را از چشمان دانشمندان ربوده است.
اکنون دانش��مندان میگویند پاهای چسبناک
گک��و ممک��ن اس��ت پ��رده از اس��رار غضروف
بردارد.اخی��را ً انگش��تان چس��بناک این خزنده
کاریزماتیک الهام بخش اختراعات گس��تردهای
بوده است که از میان آنها میتوان به نسل جدید
لباسهای شبیه به س��وپرمن اشاره کرد که به
س��ربازان آمریکایی کمک میکند تا از دیوارها
باال بروند".دیوید بوریس" دانش��یار مهندس��ی
مکانیک از دانشگاه دالور میگوید :هیچ چیزی
در جه��ان مانند این[غضروف] وجود ندارد .این
یک ماده خارقالعاده است .ما از دهه  ۱۹۳۰در
حال مطالعه آن هس��تیم و هنوز نمیدانیم که
چه کاری انج��ام میدهد.با این حال" ،بوریس"
و همکارانش برای ش��ناخت بیشتر از غضروف
گام برداش��تهاند و ای��ن بدان معنی اس��ت که
ما در حال پیش��روی به س��مت مهندسی یک
کالس از اتصاالت مصنوعی عالی هستیم که به
عملکرد واقعی غضروف نزدیک میشوند.غضروف
یک بافت محک��م و در عین حال انعطاف پذیر
است که فضای بین اس��تخوانها را پر میکند
و مانند کوس��ن عمل میکند و باعث میش��ود
استخوانها یکدیگر را نسایند.کاهش اصطکاک
میان اس��تخوانها برای سالمت مفصل و دوری
از دردهای مزمن مانند آرتروز  ،از وظایف مهم
غضروفه��ا اس��ت".بوریس" میگوید :هنگامی
ک��ه غضروف از بی��ن میرود ،ش��ما نمیتوانید
راه بروی��د و درد ش��دیدی خواهی��د داش��ت.
جامعه پژوهشی مدتها است که به وظیفه مهم
روان کنندگی غضروف در مفاصل توجه دارد ،اما
این سؤال که این ماده چگونه به این روانکاری
دست مییابد ،به ش��کل یک راز در دنیای علم
باقی مانده اس��ت.یکی از فرضیات این است که
اصطکاک کم اس��ت ،زیرا یک الیه نازک از مایع
سینوویال بین سطوح غضروف در مفصل وجود

دارد که از برخورد اس��تخوان با سطح غضروف
جلوگی��ری میکند.ب��ا این حال ،ای��ن فرضیه
یک��ی از جذابتری��ن ویژگیهای غض��روف را
توضیح نمیدهد :اینکه غضروف واقعا چسبنده
اس��ت ،اما به راحتی در مفاصل جابجا میشود
و طی��ف کامل��ی از ح��رکات را دارد".بوریس"
میگوید :خ��واص غیرمعمول بدون هیچ دلیلی
در طبیعت ش��کل نمیگیرن��د .این احتمال که
یک م��اده فوقالعاده روان کننده مانند غضروف
نیز به طور تصادفی حائز چسبندگی غیرمعمول
شده باشد ،برای من ناچیز است .این ویژگی باید
ی��ک بخش مهم از داس��تان روانکاری غضروف
باشد که احتماال تاکنون هیچ کس به آن دقت
نکرده است".بوریس" و همکارانش دریافتهاند که
غضروف به همان اندازه که پای گکو به س��طوح
دیگر میچسبد ،به سطوح استخوان میچسبد
که استاندارد طالیی طبیعت را برای چسبندگی
سطحی نشان میدهد.انگشتان پای گکو دارای
میلیونها موی میکروسکوپی است که هر کدام
جداگانه عمل میکنند تا انگش��تان به س��طوح
مختلف بچس��بند .از طرفی تکههای درش��ت
غضروف نیز دارای برآمدگیهایی اس��ت که به
همان روش کار میکنند و یکییکی به س��طح
یک غضروف دیگر در مفصل میچسبند.این امر
باع��ث ایجاد یک نوع مهر و موم بین دو س��طح
میشود و انواع مختلفی از تحمل فشار را ممکن
میکند .فشار منفی ،اتصاالت را در کنار هم نگه
میدارد ،در حالی که فش��ار مثبت وزن بدن را
پشتیبانی میکند و مایع روانکاری را از نشت در
امان میدارد".بوریس" گفت :در موتور اتومبیل،
بای��د س��طوح را کمی جدا از هم نگ��ه دارید تا
روغن کاری شوند و این کار به طور مداوم انجام
میش��ود .اما ما دائماً در حال حرکت نیستیم و
به طور مداوم مفاصل خود را حرکت نمیدهیم.
ما اغلب اوقات مینش��ینیم ،بنابراین طبیعت به
ی��ک راه حل متفاوت برای روغن کاری مفاصل
ما رسیده اس��ت".بوریس" کشف کرد که عمل
مکیدن محکم بین دو قطعه غضروف ،مس��ئول
یکی دیگ��ر از رازهای متف��اوت بودن غضروف،
یعنی ش��کاندن قولنج اس��ت .هنگام��ی که ما
قولنج انگش��تان دس��ت یا مفاص��ل دیگر بدن
را میش��کنیم ،به طور ناگهان��ی یک جدایی یا
پارگی بین دو سطح بسیار چسبنده غضروف رخ
میدهد" .بوریس" و همکارانش تحقیقات خود
را در م��ورد غضروف و هم��ه رازهای موجود در
مورد آن ادامه میدهند و این یافتهها جدیدترین
موفقیت آنها و نتیجه کار  ۱۰ساله آنها است.

وی عنوان کرد :شوک ناشی از عفونت یا شوک سپتیک یک فوریت
حاد پزش��کی بوده که درآن سپتیس��می ،ایجاد شده به دلیل شدت
عفونت ،به کاهش خطرناک فش��ارخون و بی نظمی در متابولیس��م
س��لول ها می انجامد  .این عفونت ایجاد شده می تواند درهمه جای
بدن بروز نماید اما معموال در ش��ش ها ،مغز ،دستگاه ادراری و شکم
بیش تر ازسایر نواحی با آن مواجه می باشیم  .شدت عفونت مذکوربه
حدی است که می تواند باعث از کارافتادن اعضای متعدد و در نهایت
مرگ ش��ود .از این رو بیمارانی که با ش��وک عفونی مواجه می شوند
معموال دربخش مراقبت ها ی ویژه نگهداری می شوند .
دکتر آدمس��را خاطرنش��ان کرد  :افرادی که در جامعه بیشتر دچار
سپتیسمی می شوند شامل این می شود که کودکان و سالخوردگان
در معرض بیشترین خطر ابتال به بیمار ی سپسیس هستند ،بیماران
با سیس��تم ایمنی ضعیف بیشتر در معرض خطر هستند ،افرادی که
به دس��تگاه های پزشکی مانند لوله ها ی تنفسی و یا قطع کن های
جریان ادراری متصل هستند ،در خطر ابتال به بیماری سپسیس قرار
دارند  ،افراد مبتال به زخم یا آس��یب در معرض خطر بیش��تری برای
ابتال به بیماری سپسیس هستند  ،افراد مبتال به بیماری ها ی خاص
از قبیل سرطان ،دیابت ،آسم و بیماری ها ی کلیوی و کبدی ،مستعد
ابتال به بیماری سپسیس هستند .
این متخصص ادامه داد  :افرادی که به تازگی تحت عمل جراحی قرار
گرفته اند و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان تحت نظر هستند
تا بهبود یابند و بیمارانی که داروهایی اس��تفاده می کنند که موجب
تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود و یا کسانی که داروهای مربوط
به جلوگی��ری از رد پیوند اعضا را مصرف می کنند ،در معرض خطر
بیماری سپسیس قرار دارند .
وی بیان کرد  :امروزه جهت تش��خیص قطعی سپسیس راهکارهای
متفاوت��ی قابلیت اج��را دارند  .روش هایی همچ��ون آزما یش خون،
آزما یش ادرار ،آزمایش پرو کالس��ی تونی��ن ( ) Procalcitoninیا
(،) PCTعکس برداری ،س��ونوگرافی  ،س��ی تی اس��کن و ام آر آی
در کنار معاینات بالینی توس��ط پزش��ک راهکارهای اصلی تشخیص
سپسیس می باشند.
دکترآدمس��را عنوان ک��رد  :به منظورجلوگیری ازپیش��روی عفونت،
کنت��رل عملکرد اندام های حیاتی و تنظیم فش��ارخون ،مبتالیان به
بیماری سپس��یس در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان () ICU
بستری شده و پس از شناسایی عامل ،پزشکان برای بهبود فشارخون
داروهای سپس��یس ،داروهایی را برا ی بیماران تجویزمی کند .غالباً
"وازوپرس��ور"(داروهایی که باعث بار یک ش��دن رگ های خونی می
شود ) تجو یز می کنند  .در موارد شدید ،ممکن است به درمان های
دیگری ،مانند استفاده از دستگاه تنفس یا دیالیز کلیه نیاز باشد .گاهی
اوقات پزشکان برا ی تخلیه عفونت از عمل جراحی کمک می گیرند .
ای��ن دکت��رای میکروبیولو ِژی در پای��ان گفت  :آنچه واضح اس��ت
پیش��گیری مهمتر از ابتال به عفونت حاصل از" "COV-SARS-2
اس��ت .مواردی که تحت عنوان فاصل��ه گذاری اجتماعی مطرح بوده
و لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی آن می تواند مسیرابتال به این
ویروس جدید و مخاطرات متعاقب آن را به حداقل برساند.

آنچه باید درباره دیابت بارداری بدانید

عضو تی��م تخصصی مرکز
درمان ناباروری ابنس��ینا
گف��ت :دیاب��ت ب��ارداری
از جمله مش��کالتی است
ک��ه زن��ان در ای��ن دوران
ب��ا آن مواجه هس��تند که
میزان ش��یوع در مادران باردار در ایران حدود
 4درص��د و در جوامع مختلف  ۳تا  ۱۴درصد
اس��ت.به گزارش فارس ،آس��ا یوس��فی افزود:
از بین زن��ان مبتال به دیابت ب��ارداری حدود
 ۱۰درصد از قبل به دیابت مبتال بوده و حدود
 ۹۰درصد حین بارداری به این مش��کل دچار
می ش��وند که این گروه دچار دیابت بارداری
هس��تند .قند خون باال در ب��ارداری میتواند
ع��وارض ج��دی به دنبال داش��ته باش��د.وی
درباره دیابت بارداری همچنین اظهارداش��ت:
برای تعریف دیابت بارداری ،ابتدا الزم اس��ت
محدوده قند خون نرمال در بارداری را بدانیم.
در بارداری قند خون نرمال ناش��تا ،بین  ۶۰تا
 ۹۵و قن��د خون نرمال  ۲س��اعت بعد از غذا،
بین  ۸۰تا  ۱۲۰اس��ت .اگر س��طح قند خون
از این مح��دوده فراتر رود ،تش��خیص دیابت
بارداری مطرح میش��ود .عض��و تیم تخصصی
مرکز درمان ناباروری ابنس��ینا درمورد علت
بروز دیابت ب��ارداری توضی��ح داد :مهمترین
دلیل بروز دیابت بارداری ترشح هورمونهای
جفت اس��ت که با اثرات انسولین مادر مقابله
میکن��د و در نتیجه ،ب��ه افزایش گلوگز خون
در م��ادر منجر میش��ود .این قن��د از طریق
جفت به جنین میرسد و باعث باال رفتن قند
خ��ون جنین و به دنبال آن افزایش انس��ولین
در جنین میش��ود که عوارض متعددی را به
دنب��ال دارد.این متخصص بیماریهای داخلی
افزود :دیابت بارداری معم��والً بعد از بارداری
از بین میرود ،ول��ی در بعضی موارد میتواند
به ش��کل دیابت نوع  ۲باق��ی بماند .در بعضی
مادران ممکن اس��ت اخت�لاالت متابولیک تا
س��ه س��ال پس اززایمان ادامه داش��ته باشد.
درچنین شرایطی داشتن سبک زندگی سالم،
یعنی تغذیه مناسب و ورزش منظم به کاهش
ع��وارض متابولی��ک کمک میکند.یوس��فی
عالیم دیابت بارداری را غیراختصاصی دانست
و گف��ت :در بارداریهای نرم��ال نیز عالیمی
همچون تکرر ادرار ،گرس��نگی زیاد ،تش��نگی
زیاد و خس��تگی زیاد دیده میش��ود و چنین
عالئمی لزوماً به معنی دیابت بارداری نیست.
تش��خیص دیابت ب��ارداری با انج��ام آزمایش

تس��ت تحمل گلوک��ز که در
هفتههای  ۲۴تا  ۲۸بارداری
انجام میش��ود ،مشخص می
شود البته در مواردی که زن
باردار در گروه پرخطر باشد،
ممک��ن اس��ت پزش��ک این
تست را زودتر درخواست کند .وی سن باالی
 ۲۵س��ال ،سابقه دیابت بارداری ،وزن باالتر از
حد نرمال در شروع بارداری ،سابقه دیابت در
خانواده ،س��ابقه به دنی��ا آوردن نوزاد با وزن
بیش از  ۴کیلوگرم ،س��ابقه تولد نوزاد مرده و
نژاد آفریقایی یا آسیایی عوامل خطری عنوان
ک��رد که خانم باردار را در گ��روه پرخطر قرار
میدهند.وی افزود :دیابت ب��ارداری میتواند
ب��رای مادر عوارضی همچون فش��ار خون باال
در بارداری و پره اکالمپسی  ،زایمان زودرس
و عفونته��ای ادراری در نیمه دوم بارداری را
به دنبال داشته باش��د و برای جنین نیز وزن
ب��اال حین تول��د (وزن بی��ش از  ۴کیلوگرم)،
اف��ت قند خون نوزادی ،افت کلس��یم ،زردی،
تولد نوزاد نارس ،کاهش رش��د داخل رحمی
و تول��د با وزن کم را به همراه داش��ته باش��د.
یوس��فی درمان دیاب��ت ب��ارداری را نیازمند
هم��کاری متخصص��ان رش��تههای مختلف،
بهوی��ژه زنان ،داخلی ،غدد و تغذیه دانس��ت و
یادآور شد :حیاتیترین دوره در بارداری زمان
لقاح و هفتههای اولیه پس از لقاح اس��ت و در
ای��ن زمان قند خون م��ادر باید بهطور دقیق
کنترل ش��ود .زیرادر صورتی که در این زمان
قند خون باالتر از حد نرمال باش��د ،خطر بروز
ناهنجاریه��ای جنی��ن تا  ۱۰براب��ر افزایش
مییابد.وی تاکید کرد :ب��ه طور کلی ،افرادی
که قب��ل از بارداری مبتال به دیابت هس��تند،
الزم اس��ت قبل از ش��روع بارداری به پزشک
مراجعه کنند تا قند خونش��ان کنترل شود و
پزش��ک بر اساس ش��رایط ،داروها را تعدیل و
یا جایگزی��ن کند .افرادی که س��ابقه دیابت
ندارن��د نیز پیش از اقدام به بارداری باید برای
کنترل س��طح قند خون غربالگری شوند .این
متخصص بیماریهای زنان خاطرنش��ان کرد:
مهمتری��ن گام در کنت��رل قند خ��ون اصالح
سبک زندگی اس��ت بنابراین مشاوره تغذیه و
دریافت یک رژیم غذایی متعادل و متناس��ب
میتواند بس��یار کمککننده باشد وحتماً باید
به این نکته توجه کرد که ممکن اس��ت رژیم
غذای��ی فرد در طول ب��ارداری با توجه به نیاز
مادر و جنین تغییر کند.

