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زندگی

تناوب انجام آزمایش «کووید »۱۹-از حساسیت آن مهمتر است

محققان دریافتند که تناوب در انجام آزمایش کووید ۱۹-مهمتر از حساسیت آزمایش است.
به گزارش ایسنا  ،اجتماعاتی همچون دانشگاهها که موارد ابتال به کووید ۱۹-در آنها میتواند
به س�رعت از کنترل خارج شود ،باید به صورت مرتب از تعداد زیادی از افراد تست کرونا
بگیرند.حتی اگر برای انجام مکرر این آزمایش نیاز به آزمایشهای سخت باشد.این محققان
دریافتند که آزمایشات نظارت هفتگی میتواند شیوع کووید ۱۹-را محدودتر کند.

یادداشت

دلیلهیدروسفالی
کودکان چیست ؟
محمود محمدی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

از نظر لغوی هیدروس��فالی به معنی "وجود
آب در س��ر" اس��ت .بیماری هیدروسفالی
می تواند مادرزادی یا اکتس��ابی یعنی پس
از تولد در کودک ایجاد ش��ود .عالیم بالینی
هیدروس��فالی در ک��ودکان بدی��ن صورت
اس��ت که در نوزادان این بیماری با افزایش
غی��ر عادی دور س��ر  ،مالج برجس��ته  ،باز
ب��ودن غیر ع��ادی درزه��ای جمجمه ای و
خوب شیر نخوردن خود را نشان می دهد و
می تواند با انحراف چشم نیز در نوزاد همراه
گردد .در برخی مواقع بیماری هیدروسفالی
در سونوگرافی های حاملگی تشخیص داده
ش��ده اس��ت و در ش��یرخوارگی هم عالوه
ب��ر عالیم مذکور تاخیرتکاملی یافته ش��ایع
اس��ت  ،اس��تفراغ و خ��وب نخ��وردن نی��ز
به طور ش��ایع رخ می ده��د  .در بچه های
بزرگتر نیز بیماری هیدروس��فالی با سردرد،
ت��اری دی��د و اس��تفراغ وندرتا با تش��نج ،
نق��ص عصبی و اخت�لال هوش��یاری ظاهر
می شود که باید سریعا به پزشک متخصص
مراجع��ه و اقدام��ات درمان��ی الزم انج��ام
شود .
در ک��ودک دچ��ار عالی��م ب��ارز بیم��اری
هیدروس��فالی ب��ا فش��ار مغز ب��اال  ،گرفتن
تصوی��ری از مغ��ز ب��رای تش��خیص الزامی
اس��ت که در نوزادان و ش��یرخواران با مالج
باز  ،س��ونوگرافی از مغز یا اینکه اس��ی تی
اس��کن و ام آرآی مغز نیز بنا بر تش��خیص
پزش��ک می تواند انجام ش��ود  .انتخاب نوع
وسیله تشخیصی برای بیماری هیدروسفالی
ب��ر مبنای این اس��ت که چه می��زان دقت
تش��خیصی نیاز باش��د ،چ��ه تجهیزاتی در
دس��ترس اس��ت و وضعیت عمومی کودک
اج��ازه انج��ام چ��ه اق��دام تش��خیصی را
می دهد  .برای کودکان مبتال به هیدروسفالی
درم��ان دارویی به صورت موق��ت می تواند
کمک کن��د  .در اکثر موارد هیدروس��فالی
فعال نی��از به اقدام��ی برای کاهش فش��ار
مغز دارند که درمان اس��تاندارد در بیش��تر
بیماران ش��امل شانت است .در برخی موارد
از آندوس��کوپ مغز برای سوراخ کردن کف
بطن س��وم جهت درمان اس��تفاده می ش��ود.
شانت ش��امل لوله ای است که مایع اضافی
از بط��ن را ب��ه یکی از حفرات ب��دن تخلیه
می کند .
در بیشتر موارد  ،شانت از نوع بطنی و صفاقی
استفاده می شود که مایع را به داخل حفره
شکم تخلیه می کنند  .استفاده از شانت نیز
در کودکان مبتال به هیدروسفالی در برخی
موارد عوارضی به همراه دارد که شامل ابتال
به عفونت  ،انس��داد و شکس��تن لوله شانت
اس��ت  .عفونت ش��انت عارضه ای است که
بیشتر در کودکان سن پایین دیده می شود.
عالیم عفونت ش��انت غیر اختصاصی است و
تب و فش��ارباالی مغز ممکن اس��ت که رخ
دهد  .انسداد شانت در هر زمانی ممکن است
در کودکان مبتال به هیدروس��فالی رخ دهد
و باع��ث بروز مجدد عالیم ای��ن بیماری در
کودک شود  .انسداد شانت با ترمیم شانت و
گاهی شانت گذاری مجدد درمان می شود.
عوامل��ی مختلفی در پیش آگه��ی بیماری
هیدروس��فالی دخال��ت دارند  .عل��ل مولد
بیماری هیدروس��فالی  ،صدمه مغزی همراه
شدت هیدروس��فالی وبیماری های همراه ،
زمان درمان و چگونگی پاس��خ به درمان در
پیش آگهی این بیماری نقش بارزی دارند .
در هیدروس��فالی مادرزادی  ،فقط یک سوم
بیماران دارای ضریب هوش��ی طبیعی هستند.
ع��وارض ش��انت (گرفتگی ،شکس��تگی و یا
عفون��ت )  ،خصوصا در ص��ورت عدم درمان
صحی��ح و به موقع  ،در پیش آگهی بیماری
هیدروسفالی نقش بارزی را ایفا خواهد کرد
ل��ذا از این رو جهت حف��ظ کارکرد مغز در
ک��ودکان مبتال به این بیم��اری ،درمان به
موقع بیماری و جلوگیری از عوارض شانت
همراه با درمان قاطع و درس��ت این عوارض
الزامی است .

عالیم بالینی هیدروسفالی در کودکان
بدین صورت است که در نوزادان این
بیماری با افزایش غیر عادی دور س��ر
مالج برجس��ته  ،باز ب��ودن غیر عادی
درزه��ای جمجم��ه ای و خوب ش��یر
نخ��وردن خود را نش��ان م��ی دهد و
می تواند با انحراف چشم نیز در نوزاد
همراه گردد

توصیه

مهمترینعالئمبیماری
در کودکان مشکوک به کرونا

یک فوق تخصص عفونی اطفال درباره عالئمی
ک��ه در صورت بروز در ک��ودکان باید حتماً به
پزشک مراجعه شود ،گفت :درکودکان زیر یک
سال تب باال اهمیت بسیار زیادی دارد ،بنابراین
در صورت تبی که ب��ا درمانهای عادی پایین
نیاید والدین باید کودک را نزد پزشک بیاورند و
پزشک کرونا را نیز در لیست تشخیصهای خود
قرار دهد.به گزارش مهر ،رکسانا منصور قناعی،
ادامه داد :عالمت دیگری که بسیار شایع است
وهرسال در فصل تابستان بسیاری از کودکان با
آن مواجه میشوند ،اسهال و استفراغ است و با
توجه به اینکه اسهال و استفراغ نیز میتواند از
عالئم گوارش��ی کرونا باشد ،اگر در حال حاضر
در کودک اس��هال و استفراغی اتفاق بیافتد که
پزشک نتواند با درمانهای عادی آن را بر طرف
کن��د و یا با درگیری سیس��تمهای دیگر بدن
مانند سرفه و یا بروز دانههایی بر روی پوست و
یا زردی همراه باشد باید به پزشک مراجعه کرد.
منصور قناعی افزود :بی میلی کودک نسبت به
غذا خوردن و کاهش ادرار از عالئمی اس��ت که
والدین در صورت مش��اهده باید نسبت به آنها
احس��اس خطر کنند.وی تاکید کرد :بروز این
عالئ��م به ویژه در کودکانی که با افراد مبتال به
کرونا در تماس بوده اند و یا اینکه بدون وسایل
حفاظتی در اماکن شلوغ ،باید شک ما را نسبت
به ابتالء به کووید  ۱۹برانگیزد.

یافته

نرمافزاریکهباکتریهایمقاوم
دربرابرداروراشناساییمیکند

پژوهشگران یک برنامه س��اده نرمافزاری ابداع
کردهاند که میتواند ژنهای مقاوم دربرابردارورا
درباکتریها شناس��ایی کند .به گزارش ایسنا
 ،ش��اید این برنام��ه نرمافزاری بتوان��د ابزاری
ب��رای شناس��ایی بهتر باکتریه��ای مقاوم در
برابر دارو باش��د .چنین باکتریهایی س��االنه
تع��داد قابل توجه��ی از بیم��اران را به عفونت
مبت�لا میکنند و ب��ه کام مرگ میکش��انند.
مقاومت باکتریایی هنگام��ی پیش میآید که
باکتریها ی��ا ریزارگانیس��مهای دیگر تکامل
مییابند و یا ژنهایی را به دس��ت میآورند که
مکانیسمهای مقاوم در برابر دارو را رمزگذاری
میکنن��د .باکتریهای مقاوم ش��ده میتوانند
به ب��روز بیماریهایی منجر ش��وند که درمان
آنها بس��یار دشوار اس��ت .این مشکل درآینده
ب��ا تکامل باکتریها و مقاومت آنها نس��بت به
درمانهای آنتیبیوتیکی ،بزرگتر خواهد ش��د
و بیم��اری ،م��رگ و میر و هزینهه��ای درمان
قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.در این
پژوهش آمده اس��ت که ما باید ابزارهایی ابداع
کنیم که بتوانند مقاوم��ت ضدمیکروبی را که
تهدیدی برای سالمت جهانی به شمار میرود،
پیشبینی کنند.آنچه این گروه پژوهشی ابداع
کردهاند ،یک الگوریتم یادگیری ماشینی است
که میتواند پروتئینهای مربوط به ژن موسوم
به " "AMRرا شناسایی کند .آنها با کمک این
ابزار توانس��تند چندین ویژگی ماده ژنتیکی از
جمله س��اختار آن را مورد بررسی قرار دهند.
از این الگوریتم میتوان برای بررس��ی عمیقتر
دادهها اس��تفاده کرد .ای��ن الگوریتم میتواند
اب��زار مهمی برای شناس��ایی ژنه��ای مقاوم
در برابر مقاومت ضدمیکروبی باش��د که تاثیر
قابل توجهی در بررسیهای بالینی دارند.

تازهها

آیا حس بینایی و المسه
با هم مرتبط هستند؟

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

محقق��ان دریافتند با اس��تفاده از حرکات ریز
چشم میتوان توانایی انس��ان را درپیشبینی
محرکهای محیطی ،فارغ از روش حسی این
محرکها اندازهگیری ک��رد .در این تحقیقات
ارتباط جدیدی بین حس بینایی و حس المسه
شناسایی ش��د که رابطه شگفتانگیزی را بین
قابلیتهای پیشبینی ،ش��ناخت و اقدام نشان
میدهد.به گزارش ایرنا ،محققان با اس��تفاده از
ابزاری که به انگشت گروهی از داوطلبان متصل
میش��د ،دو نوع لرزش س��ریع با فرکانس باال و
لرزش آهس��ته با فرکانس پایین تولید کردند و
از آنها خواس��تند تفاوت بین ای��ن دو لرزش را
بیان کنند.سپس کوچکترین حرکات غیرارادی
چش��م داوطلبان را ردگیری کردن��د .برای این
منظور از داوطلبان خواس��ته ش��د نگاه خود را
روی نقطه مشخصی در نمایشگر رایانه متمرکز
کنند .همزمان با این اقدام لرزش بسیار ضعیفی
در دس��تگاه متصل به انگشت ایجاد میشد که
میتوانست نش��انهای از یک لرزش قریبالوقوع
باشد .اما فاصله زمانی این محرک با لحظه شروع
لرزش ،محور این تحقیقات بود.محققان با تغییر
این بازه زمانی ،امکان پیشبینی دقیقتر لرزش
دس��تگاه را برای داوطلبان فراه��م کردند .آنها
دریافتند در این موارد که اطالعات دقیقی از زمان
لرزش در قالب یک محرک در اختیار داوطلبان
قرار میگرفت ،حرکات چشم داوطلبان بالفاصله
قبل از شروع لرزش به میزان قابل توجهی کاهش
مییابد و توانایی آنها در تش��خیص لرزشهای
سریع و آهسته ،افزایش پیدا میکند.

پژوهشگران موفق شدهاند طی بررسی جدیدی ،دلیل
ارتباط میان بیماری کبد چرب غیر الکلی و مشکالت
عصبی را کش��ف کنند .به گ��زارش ایس��نا  ،آنها در
پژوهشهای خود ،به بررس��ی نقش پروتئینی موسوم
ب��ه "لیپوکالین "۲-پرداختهاند ک��ه به التهاب عصبی
منجر میشود و شاید بتواند گسترش بیماریهایی مانند آلزایمر و
پارکینسون را در افراد مبتال به کبد چرب توضیح دهد .یافتههای
ای��ن پژوهش نه تنه��ا ارتباط میان بیماری کب��د چرب و التهاب

ارتباط بیماری کبد چرب با بروز بیماریهای عصبی

عصبی را تایید میکند ،بلکه نحوه پیش آمدن آن را
هم توضیح میدهد.در مقاله این پژوهش آمده است:
لیپوکالین ،۲-یکی از پروتئینهای مهمی است که
در کبد تولید میش��ود و با جریان خون ،در سراسر
بدن فرد مبتال به کب��د چرب غیر الکلی به گردش
درمیآی��د .اهمیت نتایج پژوهش ما به این دلیل اس��ت که افراد
مبتال به بیماری کبد چرب ،نشانههای آلزایمر و پارکینسون را در
سنین باالتر بروز میدهند .دانشمندان میتوانند از یافتههای این

پژوهش ،برای درک بهتر پیامدهای التهاب عصبی در بیماران مبتال
به کبد چرب و ارائه درمان بهتر استفاده کنند .این پژوهش نشان
میدهد افرادی که بیش��تر در معرض خطر بیماری کبد هستند،
لیپوکالین ۲-بیش��تری در خون خود دارن��د و امکان بروز التهاب
مغزی نیز در آنها بیشتر است".پراکاش ناگارکاتی" از پژوهشگران
این پروژه گفت :التهاب مزمن ،یک عامل مهم در آغاز بیماریهای
عصبی به شمار میرود .شاید پژوهش ما بتواند به ارائه درمانهای
جدیدی برای التهاب عصبی کمک کند.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص طب کار بررسی کرد

اختالل حرکات دوره ای اندام در خواب چیست؟

آفتاب یزد  -گروه زندگی :ممکن است همه ما از خواب به عنوان
وضعیت��ی تعبیر کنیم ک��ه در آن فرد دارای آگاهی نیس��ت ،اما در
حقیقت خواب یک فرآیند پیچیده است که در زندگی سالم و سالمت
همه ما نقش حیاتی دارد .دریافت مقدار کافی خواب در زمان مناسب
می تواند به حفظ س�لامت روان ،سالمت جسمی ،کیفیت زندگی و
ایمنی کمک کند .بروز برخی از اختالالت می تواند بر روی مفید بودن
خ��واب ما تاثیر بگذارد که یکی از آنها اختالل حرکات دوره ای اندام
در خواب می باشد  .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره
با دکترخس��رو صادق نیت  ،متخصص طب کار و فلوشیپ اختالالت
خواب گفت و گو کرده است .
وی در این باره می گوید  :اختالل حرکات دوره ای اندام با اسپاس��م
یا پرش مکرر پاها درخواب همراه بوده وتنها اختالل حرکتی اس��ت
که فقط درهنگام خواب روی می دهد ،به همین علت گاهی اختالل
حرکت دوره ای اندام در طی خواب نیز نامیده می شود.
دکتر صادق نیت خاطر نش��ان کرد  :بیم��اری حرکات دوره ای اندام
در طی خواب به این علت که باعث افت کیفیت خواب شده و خواب
آلودگی افراطی در طی روز را به دنبال دارد به عنوان یکی از اختالالت
خواب محس��وب می شود که ممکن اس��ت با دیگر اختالالت خواب
همراه باشد.
این متخص��ص طب کار ادامه داد  :طبق تحقیقات انجام ش��ده این
بیماری با س��ندرم پای بیقرار مرتبط دانسته می شود ولی باید توجه
داش��ت که این دو بیم��اری  ،دو اختالل مجزا از یکدیگر محس��وب
می شوند.
وی اظهار داشت  :سندرم پای بیقرار اختاللی است که درآن احساسات
ناخوشایندی در پاها و گاه بازوها ایجاد شده و تمایل و اصرار غیرقابل
کنترلی برای حرکت دادن پاها به جهت تسکین این ناراحتی درفرد
به وجود می آید .حداقل  80درصد از افراد مبتال به سندرم پای بیقرار
از اختالل حرکت دوره ای اندام در طی خواب نیز رنج می برند ولی
برعکس این موضوع درست نیست.
دکت��ر صادق نیت عنوان کرد  :اختالل حرکت دوره ای اندام در طی
خواب می تواند در هر س��نی ایجاد ش��ود ولی مشابه اکثر اختالالت
خواب  ،این بیماری نیز در افراد میانس��ال و سالمند شیوع بیشتری
دارد.
این فلوشیپ اختالالت خواب مطرح کرد  :عوامل ایجاد کننده اختالل
حرکت دوره ای اندام در طی خواب به دونوع اولیه و ثانویه تقسیم بندی
می شود .نوع ثانویه این بیماری تحت تاثیر یک مشکل بالینی دیگر
در فرد ایجاد می شود .درحالی که که نوع اولیه آن ،بدون هیچ علت
مش��خصی ف��رد را مبتال می کند .گاهی ناهنجاری هایی که س��بب
اختالل در تنظیمات مس��یر عصبی از مغز تا اندام ها می شوند را به
عنوان عوامل ایجاد کننده این بیماری می شناس��ند ولی طبیعت و
ماهیت این ناهنجاری ها ناشناخته باقی مانده است .
وی ابراز داشت  :بیماری های زمینه ای ایجاد کننده اختالل حرکت

>بیماری ح��رکات دوره ای اندام در طی خواب به
این علت که باعث افت کیفیت خواب شده و خواب
آلودگی افراطی در طی روز را به دنبال دارد به عنوان
یکی از اختالالت خواب محسوب می شود که ممکن
است با دیگر اختالالت خواب همراه باشد
>بیماری های زمینه ای ایجاد کننده اختالل حرکت
دوره ای اندام در طی خواب که عوامل ایجاد کننده
ثانویه می ش��وند و ش��امل م��واردی از قبیل دیابت
قن��دی  ،توموره��ای طن��اب نخاعی  ،کمب��ود آهن ،
آنمی نارکولپسی  ،اورمی (تجمع مواد زاید در خون
به علت عملکرد ضعیف کلیه) هس��تند کهبسیاری
از این بیماری ها باعث ایجاد سندرم پای بیقرار نیز
می شوند
دوره ای اندام در طی خواب که عوامل ایجاد کننده ثانویه می ش��وند
و ش��امل مواردی از قبیل دیابت قن��دی  ،تومورهای طناب نخاعی ،
کمبود آهن  ،آنمی  ،نارکولپسی  ،اورمی (تجمع مواد زاید در خون به
علت عملکرد ضعیف کلیه) هستند کهبسیاری از این بیماری ها باعث
ایجاد سندرم پای بیقرار نیز می شوند.
دکتر صادق نیت بیان کرد  :ش��ایع ترین نش��انه ای که توسط افراد
مبت�لا به اختالل حرک��ت دوره ای اندام گزارش می ش��ود ،حرکات
اندام ها نیس��ت بلکه خواب ضعیف ش��بانه و خواب آلودگی افراطی
در طی روز اس��ت .بسیاری از افراد مبتال به اختالل حرکت پا نیز از
حرکات پاهای خود آگاه نیستند اما این حرکات ممکن است در یک
یا هر دو پا دیده ش��وند .در این حرکات به طور معمول مفاصل زانو،
مچ پا و انگشت بزرگ پا خم می شوند .این حرکات از فرم آهسته تا
ش��دید متغیر بوده و در فواصل  10تا  60ثانیه تکرار می ش��وند و در
حدود  2ثانیه به طول می انجامند.
این متخصص طب کار اظهار داشت  :همان طور که گفته شد شایع
ترین نشانه ای که توسط افراد مبتال به اختالل حرکت دوره ای اندام

کروناییها چه بخورند تا سریعتر بهبود یابند؟

کارشناس مسئول تغذیه معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند گفت :بهرهگیری از رژیم
غذایی مناسب برای فرد مبتال به کرونا میتواند
در تس��ریع بهبودی موثر باشد.به گزارش ایسنا
صغ��ری راغبی اظهار ک��رد :وقتی فرد مبتال به
بیماری کرونا میشود ،به دلیل شرایط بیماری
با تب و بی اش��تهایی همراه اس��ت.وی افزود:
در این مواقع توصیه میشود مایعات به میزان
کاف��ی ترجیحا از مایع��ات گ��رم مانند چای،
دمنوش ،قهوه رقیق ،همچنین مصرف مایعات
به صورت انواع سوپها استفاده شود.کارشناس
مس��ئول تغذیه معاونت درمان دانش��گاه علوم
پزش��کی بیرجند ادام��ه داد :هن��گام بیماری
ضروری اس��ت پروتئین ،کال��ری و انرژی مورد
نیاز بیمار را تامین کنیم؛ لذا توصیه میش��ود
بیمار در تعداد وعدههای بیش��تر با حجم کمتر
غذا میل کند.راغبی تصریح کرد :همچنین انواع
س��وپها که شامل غالت ،گوش��تهایی نظیر
سینه مرغ و ترجیحا گوشتهایی که بتواند نیاز
پروتئین بدن را تامین کند و انواع س��بزیجات
در س��وپ بیمار استفاده شود ،همینطور سوپ
را میتوانی��م با چاش��نیهایی نظیر لیمو ترش
که خ��ود میتواند به بهبودی بیمار کمک کند
در وعدهه��ای متفاوت اس��تفاده کرد.وی بیان
ک��رد :برای تامین کالری م��ورد نیاز بیمار باید

از روغنهای��ی نظیر روغن زیتون ،روغن کانوال
ک��ه ح��اوی امگا  ۳ی��ا امگا  ۹اس��ت ،به دلیل
دارا بودن خاصیت ضد التهابی حتما در رژیم غذایی
فرد بیمار استفاده شود.وی ادامه داد :همچنین
مصرف انواع مغزها نظیر پس��ته ،بادام ،گردو به
صورت میان وعده در وعدههای غذایی و هم در
رژیم غذایی ماست بیمار یک یا دو قاشق پوره
انواع مغزها توصیه میش��ود.راغبی در خصوص
اهمیت مصرف لبنیات در هنگام بیماری گفت:
ترجیحا لبنیات مصرفی بیمار در ش��رایط ابتال
ب��ه کرونا از نوع پر چرب باش��د.وی افزود :الزم
اس��ت غذاهای سرخ شده در رژیم غذایی بیمار
وارد نکنیم و بیش��تر غذاها ب��ه صورت کبابی
ش��ده ،آبپز ش��ده و با چاش��نی مناسب صرف
شود.کارشناس مس��ئول تغذیه معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد :از آب
میوههای تازه به عن��وان میان وعده در دو الی
س��ه نوبت در روز ب��رای تامی��ن ویتامینهای
م��ورد نیاز بیمار به ویژه ویتامین  cو همچنین
از تخ��م مرغ ترجیحاً به ص��ورت روزانه یک تا
دو ع��دد تخم مرغ کامل به صورت آبپز ش��ده
در رژیم غذایی بیمار استفاده شود.راغبی یادآور
ش��د :مصرف این دس��ته از مواد غذایی هنگام
بیماری میتواند در بهبودی هرچه سریعتر فرد
بیمار موثر باشد.

از بین بردن سنگ کلیه با کمک امواج فراصوت

شاید امواج فراصوت بتوانند
سرپرس��تی "مایکل بیلی"،
بدن را از سنگهای کلیه پاک
روش متفاوت��ی را ب��رای از
کنند .گروهی از پژوهشگران
بین بردن سنگ کلیه به کار
ای��ن روش را روی خوکها
گرفتهاند .آنها از امواج مالیمتر
آزمایش کردند و توانس��تند
فراصوت استفاده کردهاند تا
بدن آنها را از دانههای شیشه
سنگها را از قسمتهایی که
پاک کنند .به گزارش ایسنا
به آنها متصل ش��دهاند ،جدا
سنگهای کلیه ،از تهنشین س��نگهای کلیه از تهنشین شدن کنند.پژوهش��گران طی این
شدن مواد معدنی در ادرار به م��واد معدن��ی در ادرار ب��ه وجود آزمایش ،امواج فراصوت را با
وجود میآیند .این سنگها میآیند .این سنگها میتوانند در دقت به کار گرفتند تا فشاری
میتوانن��د در کلیهه��ا ی��ا کلیهها یا میزنای ،لولهای که کلیه را به اطراف سنگ وارد کنند
میزنای ،لولهای که کلیه را به را به مثان��ه متصل میکند ،بمانند و آن را از ج��ای خود حرکت
دهن��د" .بیل��ی" در این باره
مثانه متصل میکند ،بمانند و و درد زیادی به وجود بیاورند
درد زیادی به وجود بیاورند.
گف��ت :حتی ی��ک حرکت
یکی از روشهای درمان س��نگ کلیه ،شکستن
کوچ��ک هم ب��ه از بین بردن س��نگها کمک
و تقسیم آنها به قطعات کوچکتر است تا سادهتر
خواهد کرد.پژوهش��گران این روش را روی س��ه
و به همراه ادرار از بدن خارج ش��وند .روش دوم،
خوک آزمایش کردند که به جای س��نگ کلیه،
استفاده از امواج شدید فراصوت است ،اما هر دو
دانههای شیش��ه در بدن آنها قرار داده شده بود.
روش میتوانند بقایایی از سنگها را در کلیهها
آنها در این آزمایش توانستند بیش از  ۹۰درصد
ب��ه جای بگذارن��د که میتواند به ش��کلگیری
دانههای شیشهای را با موفقیت حرکت دهند .به
سنگهای دیگر نیز منجر شود .پژوهشگران به
گفته "بیلی" ،این روش ،کامال قابل کنترل است.

گزارش می شود خواب ضعیف شبانه و خواب آلودگی افراطی در طی
روز است که در بسیاری از اختالالت دیگر خواب نیز دیده می شود.
در معاینه توس��ط پزشک،آزمایش های گوناگونی شامل تست های
خونی ( شمارش سلول های خونی،میزان هموگلوبین،آهن  ،هورمون های
تیروئیدی ) و تست ادرار تجویز می شوند تا بیماری های زمینه ای
ایج��اد کنن��ده اختالل حرک��ت پا مثل آنمی را تش��خیص دهند.
(پلی سومنوگرافی) تنها روش تشخیص قطعی است که ثابت می کند
یک فرد مبتال به اختالل حرکت دوره ای اندام اس��ت یا خیر .در این
تست حرکت پاهای فرد در هنگام خواب ضبط و ثبت شده و ابتال یا
عدم ابتالی فرد به اختالل حرکت دوره ای اندام مشخص می شود.
وی مطرح کرد  :راهکارهای درمانی موجود باعث درمان منشا اختالل
حرکت دوره ای اندام نمی ش��وند و لیکن عوارض بیماری را کاهش
می دهن��د .داورهایی که برای درمان این بیماری تجویز می ش��وند
باع��ث کاهش حرکات پاها ش��ده و یا به ف��رد کمک می کنند که با
وجود حرکات پاهایش به خواب رود .الزم به ذکر است که بسیاری از
داروهایی که برای درمان این بیماران مورد استفاده قرار می گیرند،به
منظور درمان سندرم پای بیقرار نیز تجویز می شوند.
دکت��ر صادق نیت توضی��ح داد :ازجمل��ه داروهایی که ب��رای افراد
مبت�لا به اخت�لال حرک��ت دوره ای اندام م��ی توان تجوی��ز کرد،
بنزودیازپی��ن ه��ا،داروه��ای دوپامینرژیک ،داروهای ضد تش��نج و
آگونیست های " " GABAاست .
وی ادام��ه داد  :داروهای بنزودیازپین ها ،باعث س��رکوب انقباضات
عضالنی می ش��وند .همچنین مس��کن بوده و به فرد کمک می کند
با وج��ود حرکات پاها به خواب برود .تاثی��ر کلونازپام نیز درکاهش
تعداد حرکات دوره ای اندام درطی خواب تایید شده است  .این دارو
یکی از متداولترین داروها برای درمان این بیماری اس��ت .داروهای
دوپامینرژی��ک نی��ز باعث افزایش یک انتقال دهن��ده عصبی به نام
دوپامین می ش��وند که در تنظیمات حرکات عضالنی نقش بارزی را
برعهده دارد .این داروها در بعضی از افراد باعث بهبود وضعیت بیماری
می ش��وند ولی در بعضی دیگر تاثیر خاصی ندارند که پزش��ک بنا بر
صالحدید آن را تجویز خواهد کرد.
ای��ن متخصص بی��ان کرد :داروهای ضدتش��نج نی��ز باعث کاهش
انقباض��ات عضالن��ی دربعض��ی از اف��راد م��ی ش��وند و داروه��ای
آگونیست های" "GABAنیز از ترشح انتقال دهنده عصبی مسئول
تحریک انقباضات عضالنی جلوگیری می کنند اما به طور کلی افراد با
از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنند و زیر نظر پزشک متخصص
از آنها بهره ببرند.
دکت��ر صادق نیت در پایان گفت  :اس��تفاده از کافئین معموالً عالئم
اختالالت حرکات دوره ای اندام را تشدید می کند .محصوالت دارای
کافئین مانند ش��کالت ها  ،چای و برخی از نوش��یدنی ها باید کنار
گذاش��ته ش��وند .همچنین تعداد زیادی از داروهای ضدافس��ردگی
می توانند اختالالت حرکات دوره ای اندام را بدتر کنند.

تبدیل دی ان ای به واکسن کرونا با نانومهندسی

محققان با تا زدن رش��تههای
 DNAو ایجاد س��اختارهایی
شبیه به ویروس ،ذراتی مشابه
وی��روس ای��دز س��اختند که
میتواند موجب تحریک شدید
سیستم ایمنی بدن شود .آنها
از ای��ن فن��اوری ب��رای تولید
واکسن ضدکرونا اس��تفادهمیکنند.به گزارش
ایرنا ،راهبرد جدیدی برای تولید واکس��ن ارائه
شده که در آن رش��تههای  DNAتا زده شده
و ش��بیه به س��اختار ویروس در میآید ،سپس
روی سطح آن با پروتئینهای ویروسی پوشش
داده میش��ود ،محققان در حال استفاده از این
فناوری برای تولید واکس��ن ضدکرونا هس��تند.
رشتههای تاخورده  DNAدر این پروژه ،از نظر
ابعاد و شکل بسیار شبیه به ویروس است و روی
س��طح آنها با اس��تفاده از پروتئینهای ویروس
 HIVپوشانده شدهاست .این پروتئینها که در
واقع آنتیژن بوده ،دارای الگوهایی هس��تند که
موجب تحریک سیس��تم ایمنی بدن میشود و
پاسخ جدی در بدن ایجاد میکنند.پژوهشگران
از این فناوری برای تهیه واکس��ن اس��تفاده می
کنن��د .آنها در حال تهیه واکس��ن ضد کرونا با
این فناوری هس��تند و پیشبینی میکنند که
این نوع واکس��نها را بتوان برای طیف وسیعی

از بیماریهای ویروسی به کار
برد.دارل ایروان ،از محققان این
پروژه گفت :قوانین طراحی که
در ای��ن پروژه ب��ه کار رفته از
نظر ژنتیک��ی قابل اس��تفاده
برای آنتیژنهای بیماریهای
مختلف است".بث" یکی دیگر
از محققان ای��ن پروژه افزود :س��اختار DNA
شبیه به گیره است ،بنابراین میتوان آنتیژنها
را در آنجا قرار داد ،این ذرات شبیه به ویروس به
ما این امکان را میدهد که برای اولین بار اصول
مولکولی بنیادین تشخیص توسط سلول ایمنی
بدن را دریابیم.ویروسه��ای طبیعی ،نانوذرات
حاوی آنتیژن هستند که تصور میشود سیستم
ایمنی بدن (به ویژه سلولهای  )Bبرای شناخت
موث��ر چنین آنتیژنهایی تکامل یافته اس��ت،
اکنون واکسنها از ساختارهای ویروس طبیعی
تقلید میکنند و اعتقاد بر این اس��ت که چنین
واکس��نهای ح��اوی نانوذرات در تولید پاس��خ
سیستم ایمنی بدن بس��یار موثر هستند.با این
حال ،تعیین اندازه ذرات و فاصله میان آنتیژنها
و تع��داد آنتیژن در هر ذره برای دانش��مندان
چالشبرانگیز بوده اس��ت ،این گروه نشان دادند
که با اس��تفاده از ت��ا زدن  DNAمیتوان این
شاخصها را به دلخواه مدیریت کرد.

ارتباطمیانسلولهایانسانباکمکژنهایمصنوعی

پژوهش��گران روش جدی��دی
را ب��رای درک بهت��ر ارتب��اط
میان سلولهای انسان ،نحوه
مخت��ل ش��دن ای��ن ارتباط
هن��گام بیم��اری و درمان آن
با کمک دارو اب��داع کردهاند.
به گزارش ایس��نا ،روش آنها،
مجموعهای از زیستحسگرها را شامل میشود.
این حس��گرها ،ژنهای مصنوعی هس��تند که
میتوانن��د زمان فعال ش��دن گ��روه مهمی از
مولکولهای سیگنال دهنده را اطالع دهند.
ای��ن مولکوله��ای س��یگنالدهنده ک��ه ب��ه
پروتئینهای موس��وم به "جیپروتئین" تعلق
دارن��د ،در واقع کلید خاموش و روش��ن کردن
مولکول درون سلولها هستند .این مولکولها
توس��ط گروهی از پروتئینه��ای گیرنده فعال
میش��وند ک��ه میتوانند طیف گس��تردهای از
محرکه��ا نور ،ب��و ،پیامرس��انهای عصبی و
هورمونه��ا را احس��اس کنند.این مکانیس��م
س��یگنالدهی ،چندی��ن دهه اس��ت که مورد
بررس��ی قرار دارد اما پژوهشگران در این پروژه

جدی��د ،زیستحس��گرهایی
را اب��داع کردهان��د ت��ا
جیپروتئینها را با دقت مورد
بررس��ی ق��رار دهند".مایکل
گارس��یا مارک��وس" ،از
پژوهش��گران این پروژه گفت:
این زیستحسگرها میتوانند
بدون مخت��ل ک��ردن فرآیند س��یگنالدهی،
مانند جاس��وس عمل کنند و به ما بگویند که
جیپروتئینها چه عملکردی دارند.پژوهشگران
در اب��داع این زیستحس��گرها ،از مهندس��ی
مولکول��ی اس��تفاده کردند و س��پس ژنهای
مهندسی ش��ده را در چندین س��لول متفاوت
ب��ه کار گرفتن��د ت��ا واکنش آنها را نس��بت به
محرکهای طبیعی بررس��ی کنند".مارس��ین
مازیارز" ،نویس��نده ارش��د این پژوهش گفت:
اهمیت آنچ��ه ما ابداع کردهای��م ،به این دلیل
اس��ت که امکان شناسایی س��ادهتر و دقیقتر
داروه��ا را برای پژوهش��گران فراه��م میکند
و می��زان موفقی��ت را در آزمایشه��ای بالینی
افزایش میدهد.

