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زندگی

مشاهده عالیم نارسایی کبدی در مبتالیان به کرونا

معاون امور هیات علمی دانشکده پزشکی تبریز و متخصص گوارش از مشاهده نارسایی کبدی و
کاهش سطح آنزیمهای کبدی در مبتالیان به کرونا خبر داد.مسعود شیرمحمدی اظهار کرد :عالیم
گوارشیبیماریکووید19شاملعالیمیهمچوناسهال،اسهالخونیودرگیرکردنسیستمکبدی
صفروای مانند نارس�ایی کبدی است.وی افزود :برخی از بیماران با عالیم نارسایی کبدی مراجعه
کردهاند،درحالیکهسابقهبیمارینداشتهاند،امانتیجهتستکرونایآنهامثبتبودهاست.

یادداشت

عفونت مجاری ادراری
از تشخيص تا درمان
دکتر مهری مهراد
متخصص اورولوژی

عفونت مج��اری ادرار از جمل��ه رایج ترین انواع
عفونت ها به شمار می روند  .کودکان ،نوجوانان،
خانم ها و آقایان همه و همه می توانند در معرض
ابتال به این نوع عفونت قرار داشته باشند ،اما در
این میان باید توجه داشت که خانم ها نسبت به
آقایان بیشتر در معرض ابتال به این نوع عفونت
قرار دارند زیرا با تفاوتی که در ساختار شکلی بدن
خان��م ها وج��ود دارد و نزدیک تر بودن مجاری
ادراری آن ها به محل دفع مدفوع ،احتمال ابتال
به عفونت بیشتر می شود.عفونت مجاری ادراری
یکی از ش��ایع ترین مشکالت مربوط به مثانه و
مجاری ادراری است.عفونت ادراری با وارد شدن
میکروب ها و باکتری ها به مجاری ادراری ،باعث
عفونت می شوند.این عفونت در دراز مدت باعث
آسیب جدی در مثانه و حتی کلیه ها می شود.
نام دیگر عفونت مجاری ادراری "اورتریت" است.
در اورتری��ت  ،قارچ ها و باکتری ها وارد مجاری
ادرار می ش��ود  ،در حالتی که با دیدن عالئم آن
،سعی در درمان این عفونت نشود،عفونت به اندام
های باالتر مانند مثانه و کلیه انتقال می یابد.بی
اختیاری در ادرار یک��ی از عوامل اصلی در بروز
عفون��ت در مجرای ادرار اس��ت.در این حالت با
تخلیه نشدن کامل ادرارو تخلیه شدن چند قطره
از ادرار زمانی که لباس در تن فرد است،احتمال
تش��کیل باکتری و ورود آن به بدن فرد بیشتر
می ش��ود .بی اختیاری ادراری در افراد مسن به
مرات��ب باالتر از بقیه افراد اس��ت.رعایت نکردن
نظافت شخصی و نشستن و عوض نکردن مرتب
لباس در افراد،باعث تشکیل میکروب ها می شود..
نخوردن آب کافی در طول شبانه روز و کم شدن
آب ب��دن فرد و دفع نکردن مرتب ادرار،از دالیل
دیگر عفونت مجاری ادرار است.تشخیص عفونت
مجاری ادرار نیز بدین صورت است که فردی که
از س��وزش ادرار و درد در قسمت مثانه رنج می
برد و همین طور با مش��اهده پررنگ شدن ادرار
و بد بو ش��دن آن و گاه با دیدن خ��ون در ادرار
خود با مراجعه به دکتر متخصص مثانه و انجام
آزمایشات خون و ادرار تحت نظر وی می تواند از
وجود عفونت آگاه شود و در این هنگام اگر با نظر
پزشک متخصص شما مبتال به عفونت مجاری
ادرار باشید ،عموما پزشکان از آنتی بیوتیک ها
برای درمان عفونت ادراری استفاده می نمایند.
اینکه چه دارویی و به چه مدت اس��تفاده شود،
بسته به باکتری موجود در ادرار می باشد .عموما
عالیم بیماری چندین روز بعد از درمان بیماری
شروع به محو شدن و کاهش می کند .اما ممکن
است برای درمان کامل نیاز به ادامه مصرف دارو تا
چند هفته باشد .همه مقداری که پزشکتان برای
ش��ما تجویز کرده را می بایست مصرف نمایید.
پزشک همچنین از داروهای مسکن برای کاهش
درد و سوزش هنگام ادرار استفاده می نماید .اگر
به صورت پی در پی نیز دچار این مش��کل می
شوید ،ممکن است نیاز به هورمون تراپی ،تست
ادرار خانگی ،مصرف آنتی بیوتیک تجویزی بعد از
ادرار و مصرف مقدار بیشتری آنتی بیوتیک باشد.
در انواع عفونت های شدید نیز ممکن است نیاز به
استفاده از آنتی بیوتیک های تزریقی و بستری در
بیمارستان باشد .تغییر برخی از عادتهای روزانه
میتواند به پیشگیری از عود دوباره عفونتهای
مجاری ادرار کمک کند به طور مثال نوش��یدن
مقادیر زی��ادی از مایعات میتواند به شس��تن
باکتریها از سیستم ادرار کمک کند .آب بهترین
نوشیدنی است .بیشتر افراد باید روزانه بین شش
تا هش��ت لیوان آب بنوش��ند .فرد باید به طور
مرتب و در زمان نیاز ادرار کند .پس از دفع ادرار،
زنان باید خود را از جلو به عقب تمیز کنند این
مراحل پس از اجابت مزاج بسیار مهم است تا از
ورود باکتریها به مجرای ادرار پیشگیری شود.
لباسهای زیر پنبهای و گش��اد بپوش��ید تا هوا
بتواند اطراف مجرای ادرار را خش��ک کند .باید
از پوشیدن لباسها تنگ و پالستیکی خودداری
کنید زیرا میتواند رطوبت را که به رشد باکتریها
کمک میکند در خود نگه دارد.

هشدار
تازهها

خواصچایسبزبرایسالمت

چای پس از آب دومین نوشیدنی شناخته شده در
جهان است و در میان انواع مختلف چای ،مصرف
چای سبز به دلیل فوائدی که برای سالمت دارد
اغلب توصیه میشود.به گزارش ایسنا ،چای سبز
سرش��ار از آنتی اکسیدانها ،فاقد کالری و حاوی
میزان پایینی از کافئین است .این ویژگیها چای
سبز را به نوشیدنی مناسبی برای حفظ سالمتی
تبدیل کرده است.یکی از خواص چای سبز کمک
به افزایش طول عمر اس��ت .آنتی اکسیدانهای
موج��ود در این نوش��یدنی کمک میکن��د تا از
اثر استرس اکسیداتیو کاس��ته و بروز نشانههای
فرسودگی کند شوند.وجود نوعی آنتی اکسیدان
موس��وم به  EGCGدر چای س��بز به تسکین
ناراحتی پوس��تی کمک میکند .چای سبز برای
درمانآکنه،پسوریازیسوشورهسرگزینهمناسبی
است.همچنینچایسبزفاقدکالریاست.مصرف
چای سبز میتواند به بهبود عملکرد شناختی و
کاهش خطر بروز سکته مغزی کمک کند.

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

توصیه

دارویفشارخونخطر
سرطانرودهراکاهشمیدهد

مطالعه جدید نش��ان می ده��د دو نوع داروی
فش��ارخون می توانند محافظی نی��ز در برابر
سرطان روده باش��ند.به گزارش مهر ،محققان
دریافتند دو داروی موس��وم به بازدارندههای"
 "ACEو"  "ARBsب��ا ش��ل کردن و اتس��اع
عروق خونی تنگ شده امکان جریان آزاد خون
را فراه��م میکنند و بدین ترتیب فش��ارخون
کاه��ش مییابد.محقق��ان در ای��ن مطالع��ه،
گزارش��ات مربوط به ح��دود  ۲۰۰هزار بیمار
بزرگسال را بررس��ی کردند .محققان مشاهده
کردند در مقایس��ه با افرادی ک��ه این داروها را
مصرف نمیکردن��د ،افراد مص��رف کننده دو
داروی بازدارن��ده" " ACEی��ا" ۲۲ ،"ARBs
درصد کمتر با خطر ابتال به سرطان روده مواجه
بودند.محققان دریافتن��د این فایده بخصوص
برای بیماران  ۵۵س��ال به باال و دارای س��ابقه
پولیپ های روده با درس��تی بیش��تری همراه
بود .افراد به مدت  ۳سال تحت کولونوسکوپی
قرار گرفتند.دکتر «وای لنگ» ،سرپرست تیم
تحقی��ق ،در این باره میگوی��د« :ما دریافتیم
این داروها تاثیرات محافظتی بس��یار قوی ای
دارند .اما این تاثیرات محافظتی فقط در س��ه
سال اول مشاهده شدند».نتایج نشان داد داروها
در کاهش ریس��ک تمامی انواع س��رطانهای
روده تاثیر ندارند اما بخصوص در پیش��گیری
از س��رطان روده تاثیرگ��ذار هستند.س��رطان
روده ،سومین سرطان شایع و دومین سرطان
مرگبار در جهان است.محققان مشاهده کردند
به ازای هر یک سال مصرف داروی فشارخون،
خطر ابتال به سرطان روده در سه سال بعد تا ۵
درصد کاهش مییابد.

یافته

ساخت فیلتری با قابلیت
نابودی  ۹۹.۸درصدی کرونا

محقق��ان آمریکایی فیلتری ب��رای تصفیه هوا
س��اختند که ت��ا  ۹۹.۸درص��د از ویروسهای
کرونا را ک��ه از آن عبور میکند ،از بین میبرد.
به گزارش ایرنا ،این فیلتر که توس��ط محققان
دانشگاه «هوستون» در آمریکا ساخته شد ،می
توان��د با به دام انداختن و بالفاصله از بین بردن
ویروس کرونا به مبارزه با همه گیری کرونا کمک
کند .فوم نیکل در س��اخت این فیلتر استفاده
ش��ده اس��ت ک��ه «کروناویروس س��ندرم حاد
تنفس��ی» " " SARS-CoV- ۲را ک��ه عامل
مولد کووید ۱۹-اس��ت به دام انداخته و آن را تا
 ۳۹۲درجه فارنهایت گرم می کند.محققان با در
نظر گرفتن این موضوع که"SARS-CoV- ۲
“ نمی تواند در دمای باالی  ۱۵۸درجه فارنهایت
زنده بماند این فیلتر هوا را طراحی کردند .با این
حال این فیلتر تنها می تواند تا دمای  ۳۹۲درجه
فارنهایت گرم ش��ود که بر اساس نتایج آزمایش
های انجام ش��ده ۹۹.۸ ،درص��د از ویروس های
کووید ۱۹-را ک��ه از آن عبور می کنند و ۹۹.۹
درصد از اس��پورهای س��یاه زخم (آنتراکس) را
از بی��ن می برد.این محققان معتقدند که از این
نوآوری می توان در هواپیماها ،اداره ها ،مدارس
و کشتی های مسافربری برای متوقف ساختن
گسترش این ویروس شاخدار که جهان را درگیر
کرده است ،استفاده کرد.

نکته

ششنکتهکههنگامماسک
زدن باید به آن توجه کنیم

مدیر گروه بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی گفت :یکی از مهمترین
راهکارها برای پیش گیری از ابتال به ویروس کرونا،
استفاده از ماسک است.برزگر در ارتباط با نکاتی
که هنگام اس��تفاده از ماس��ک باید به آن توجه
ش��ود ،اظهارکرد :همیشه قبل و بعد از پوشیدن
ماسک دستان خود را با آب و صابون بشویید و با
مایع مخصوص ضدعفونی کنید.وی افزود :هنگام
پوش��یدن و درآوردن ماسک به قسمت پوشش
پارچه جلوی ماسک دست نزنید و بندها یا کش
آن را گرفته و از صورت خود جدا کنید.برزگر ادامه
داد :ماس��ک استفاده شده در محیط بیرون را از
زمانی که داخل خانه هستید ،در بیاوید؛ چراکه
محیط ،آسانسور و راه پله ها می توانند مناطقی با
آلودگی باال باشند.وی تصریح کرد :ماسک پارچه
ای خود را به طور روزانه شس��ته و تمیز کنید و
سپس آن ها را در محیط خشک قرار دهید.این
مقام مسئول گفت :ماسک ها محافظ محدودی
دارند و با وجود استفاده از آن ها باید فاصله خود را
با دیگران حفظ کرده و دست های خود را مرتب
بشوید.وی افزود :نباید فراموش شود در صورتی
که حتی خودتان از ماسک استفاده کنید ،نمی
توانید تاثیرات دیگران بر شیوع ویروس کرونا را
خنثی کنید و از همین جهت رعایت تمامی نکات
ایمنی از اهمیت باالیی برخوردار است.

نتای��ج ی��ک تحقیق نش��ان میده��د که پی��اده روی
صبحگاهی به بیمارانی که تحت جراحی بای پس قرار
گرفتهاند کمک میکند تا خواب بهتری داش��ته باشند.
به گزارش ایس��نا ،ب��ه گفته متخصصان  ،بس��یاری از
بیماران پس از انجام جراحی بای پس قلب دچار مشکل
بیخوابی میش��وند.درصورتیکه این شرایط بیش از شش ماه ادامه
پیدا کند وضعیت قلب را وخیم کرده و موجب میش��ود بیمار در
معرض جراحی مجدد قرار گیرد .در این شرایط پیدا کردن راهکاری

یک توصیه به بیمارانی که جراحی بایپس قلب انجام دادهاند

برای بهبود وضعیت خواب بیمار اهمیت پیدا میکند.
در این بررسی پزشکان مصری به بررسی تاثیر ورزش
بر خواب پرداختند .آنان  ۸۰بیمار  ۴۵تا  ۶۵س��اله را
که ش��ش هفته پس از انجام جراحی بای پس قلب
دچار مش��کل خواب بودند و توانایی عملکردی آنان
کاهش یافته بود ،مورد مطالعه ق��رار دادند.این بیماران به دو گروه
تقسیم شدند .از گروهی از آنان درخواست شد تا ورزشهای هوازی
و از گروهی دیگر درخواس��ت شد تا ترکیبی از ورزشهای هوازی و

مقاومتی انجام دهند.محققان پس از گذشت  ۱۰هفته دریافتند هر
دو برنامه ورزش��ی باعث بهبود خواب و ظرفیت عملکردی بیماران
ش��ده اس��ت .هرچند ،ورزش هوازی در مقایس��ه با برنامه ورزشی
ترکیبی در بهبود خواب و عملکرد بیمار مفیدتر بوده است.محققان
تاکید کردند :توصیه ما به این دس��ته از بیماران که دچار مش��کل
خواب هستند این است که تنها ورزش هوازی انجام دهند چرا که
ممکن اس��ت ورزشهای مقاومتی فش��ار مضاعفی را بر قلب بیمار
وارد کند.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص پوست و مو بررسی کرد

«مالسما» را چطور درمان کنیم؟

آفت�اب یزد -گروه زندگی  :یکی از ش��ایع تری��ن انواع لکه های
پوس��تی مالس��ما اس��ت .هر چند گاهاً لک حاملگی هم نامیده می
ش��ود اما الزاماً تنها در دوران حاملگی ایجاد نمی ش��ود و در آقایان
نیز با ش��یوع کمتری دیده می ش��ود.لکه های صورت در اکثر موارد
خطری برای سالمتی افراد ندارند ولی به لحاظ ظاهری ،فرد را آزرده
س��ازد  .لک صورت به دالیل مختلف به وج��ود می آید .پس اگر به
دنبال رفع آن هستید نخست باید دلیل اصلی آنرا پیدا کنید .بعد از
پیدا کردن علت می توانید تصمیم بگیرید از چه روشی برای درمان
اس��تفاده کنید زیرا درمان لک صورت یک��ی از مهمترین گام های
زیبایی صورت است .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره
با دکتروحید حمیدی  ،متخصص پوست و مو گفت و گو کرده است .
وی در اینب��اره می گوید " :مالس��ما" به لکه ه��ای قهوه ای برروی
صورت افراد بالغ گفته می ش��ود که اکثرا در دوطرف صورت ایجاد
ش��ده وبیش��ترین مکان های درگیرگونه ها ،پل بینی ،پیشانی لب
فوقانی می باشد.
دکتر وحیدی خاطرنش��ان کرد  :بیماری مالس��ما بیشتر درخانم ها
مش��اهده می شود.فقط ده درصد افراد با نژاد پوست تیره ،هندی ها
و مردم خاورمیانه وآفریقای ش��مالی تمایل بیشتری به ابتال مالسما
نسبت به سایرین دارند.
این متخصص پوست و مو بیان کرد :علت اصلی بروز بیماری مالسما
ناشناخته است .افراد با سابقه فامیلی مالسما غالبا بیشتردچار مالسما
می ش��وند.تغییرات هورمونی نیز مالسما را تشدید می کند که این
حالت اغلب طی حاملگی دیده می شود و به نام "کلواسما"یا "نشان
حاملگی "معروف است  ،مالسما ممکن است پس ازحاملگی برطرف
شود و یا برای سال ها یا تا آخر عمرباقی بماند.
وی با بیان این نکته که " قرص های پیش��گیری از بارداری نیز می
تواند باعث مالس��ما شود"  ،ادامه داد  :اشعه خورشید فرد را مستعد
ابتال به مالس��ما می کند .اش��عه ماوراء بنفش خورشید و حتی نور
ش��دید المپ می تواند سلول های تولیدکننده رنگدانه با مالنوسیت
درپوست را تحریک کند.
دکتر وحیدی عنوان کرد  :افراد با پوس��ت تیره تر "مالنوسیت های"
فعال تری نسبت به افراد با پوست روشن دارند مالنوسیت ها مقادیر
زیادی رنگدان��ه تولید می کنند ولی این ف��رآورده های رنگی فقط
دراثرتحری��ک با نورخورش��یدیا افزایش س��طوح هورمونی فعال می
شوند.این متخصص پوست و مو اظهار کرد  :بیماری مالسما با هیچ
بیم��اری داخلی با اختالل عملکردبدن مرتبط نیس��ت و بیش��ترین
علت عود مجدد این بیماری قرارگیری در معرض نوراست .هرگونه
تحریک پوس��ت نیز ممکن اس��ت باعث افزایش رنگدانه درپوس��ت
افرادتیره شودکه باعث بدترشدن مالسما می شود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که " مالس��ما چگونه تشخیص داده
می ش��ود " ،گفت  :به دلیل اینکه مالس��ما ظاهرمشخصی برروی
صورت دارد،بیماران به راحتی با معاینه پوس��ت تش��خیص داده می
شوند وگاهی بیوپسی پوست برای افتراق مالسما ازسایربیماری های
پوس��تی الزم است.دکتر وحیدی ابراز داشت  :با وجودی که تاکنون
درمان قطعی برای بیماری مالسما یافت نشده است ولی درمان های

>"مالس��ما" به لکه های قهوه ای برروی صورت افراد
بالغ گفته می شود که اکثرا در دوطرف صورت ایجاد
ش��ده وبیشترین مکان های درگیرگونه ها ،پل بینی و
پیشانی لب فوقانی می باشد
>بیماری مالس��ما با هی��چ بیماری داخل��ی با اختالل
عملکردبدن مرتبط نیست و بیشترین علت عود مجدد
ای��ن بیماری قرارگیری در معرض نوراس��ت .هرگونه
تحریک پوست نیز ممکن است باعث افزایش رنگدانه
درپوست افرادتیره شودکه باعث بدترشدن مالسما می
شود
>درصورت��ی که مالس��ما دراثر مص��رف قرص های
پیشگیری از بارداری ایجاد شده باشد ممکن است پس
ازقطع مصرف آنها  ،بهبود پیدا کند .مالس��ما می تواند
باکرم ه��ای بی رنگ کننده درطی مص��رف داروهای
پیشگیری ازبارداری ،درمان شود
>یکی از درمان های لک صورت ،استفاده از پیلینگ
می باشد ولی این روش مناسب همه افراد نیست چون
افراد با رنگ پوس��ت تیره اصال مناس��ب پیلینگ نمی
باشند چون یکی ازعوارض پیلینگ خود لک می باشد
و ش��انس ایجاد لک در افراد با پوس��ت تیره خیلی باال
است و درمان دیگر لک صورت لیزر درمانی می باشد
متعددی پیش��نهاد شده است تا از پیش��رفت آن بیماری جلوگیری
کن��د یا می��زان آن را کاهش دهد.این متخصص پوس��ت و مو ابراز
داش��ت  :ضدآفتاب ها درمان اصلی بیماری مالس��ما هس��تند .آنها
علیه اش��عه" "UVAو"" UVBخورش��ید پوست فرد را محافظت
می کند .ضدآفتاب باید"  30 " spfیا باالتر داش��ته باش��د و عالوه
برآن ضدآفتاب های فیزیکی مثل لوس��یون یا کرم اس��ید دوزنگ و
تینانیوم دی اکس��ید نیز می تواند برای مقابله با اشعه ماوراء بنفش
ونورمرئی اس��تفاده شود .ضدآفتاب ها باید روزانه استفاده شودحتی
اگرهوا آفتابی نباشد ودرون یا بیرون ازمنزل باشید زیرا مقدارواضحی
اشعه ماوراءبنفش حین پیاده روی،رانندگی ونشستن کنارپنجره به
فرد می رسد .در صورت ابتال به بیماری مالسما هرگونه پاک کننده
های صورت ،کرم ها یا آرایش که باعث تحریک پوست می شود ،باید
قطع شود زیرا باعث بدتر شدن بیماری می شود.

نقش صبحانه در پیشگیری از ابتال به یبوست

روده افراد در زمان صبح بالفاصله با بیداری شروع
به فعالیت کرده و مواد دفعی را به س��مت پایین
بدن حرکت میدهن��د؛ بنابراین تقریبا یک ربع
بعد از بیدار شدن احساس دفع ایجاد میشود .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،مصرف صبحانه به
ایجاد حس دفع کمک میکند ،اما اگر فرد به این
احساس توجهی نداشته باشد و اجابت مزاج را به
تعویق بیندازد ،عملکرد دستگاه گوارش او مختل
ش��ده و به تدریج شبکههای وریدی انتهای روده
متورم و واریسی خواهد شد؛ بنابراین دستشویی
رفتن را به تعویق نیندازید.اگر جزو آن دس��ته از
افرادی هستید که صبحانه را به علت کاهش وزن
یا دیر بلند ش��دن از خواب حذف میکنید ،باید
بدانید که کامال در اشتباه هستید ،چرا که حذف
صبحانه عواقب بسیار زیادی دارد که بهتر است
از آن غافل نش��وید .به عقیده متخصصان تغذیه
و طب سنتی مصرف روزانه صبحانه باعث کنترل
بهتر در غذا خوردن میشود و همین عامل از بروز
یبوست و افزایش وزن به صورت جدی جلوگیری
خواهد کرد.یبوست یکی از مهمترین و شایعترین
مشکالت دستگاه گوارش است که در آن شاهد
سختتر شدن حرکات روده و کمتر شدن آنها
میشویم .دستگاه گوارش مسئول هضم و جذب
مواد مغذی و دفع مواد زاید در بدن است .همه ما

میدانیم که جایگاه روده بزرگ در انتهای دستگاه
گوارش اس��ت که در آن آب از طریق مواد هضم
شده جذب و مدفوع از حالت مایع به جامد تغییر
پی��دا خواهد کرد؛ بنابراین هر چ��ه ،مدت زمان
مواد در روده بزرگ طوالنیتر باش��د ،مدفوع هم
به همان اندازه س��ختتر خواهد ش��د.هر فردی
ممکن است به یبوست مبتال شود ،اما بانوان ،افراد
با سن بیش از  ۶۵سال بیشتر با این عارضه مواجه
خواهند ش��د .کاهش حداقلی احس��اس به دفع
مدفوع و دشواری در آن ،مدفوع سفت یا کوچک،
کاهش اشتها ،نفخ معده ،بی حالی و کسلی ،بروز
انس��داد در راس��ت رودهها و  ...از عالئم یبوست
هس��تند.مصرف زیاد لبنیات ،عدم فعالیتهای
فیزیکی یا تحرک بدنی ،مقاومت در دفع مدفوع،
اس��ترس یا اضطراب ،مصرف داروهای ضد درد،
س��ندرم روده تحریک پذی��ر ،اختالل در مصرف
مواد غذایی ،بارداری ،مش��کالت عصبی ،سرطان
کولون ،بیماری ام اس ،دیابت ،س��کته قلبی و ...
از دیگر عوامل ابتال به یبوست هستند.اگر به طور
ناگهانی به یبوست همراه با درد و کرامپ شکمی
شدید ،وجود خون در مدفوع ،کاهش وزن شدید،
درد زیاد در زمان دفع مدفوع و تغییر چش��مگیر
اندازه ،ش��کل و قوام مدفوع دچار شدید ،باید به
پزشک مراجعه کنید.

ویتامین  Dیک دفاع خوب در برابر بیماری کرونا

در حال��ی که هنوزهیچ مدرک��ی مبنی بر اینکه
ویتامی��ن  Dقادر به درمان یا جلوگیری از کرونا
وی��روس اس��ت ،وجود ندارد ،اما س��ه س��ازمان
بهداشتی و درمانی در انگلستان به مردم توصیه
م��ی کنند که به می��زان کافی ویتامی��ن  ،Dاز
خورش��ید یا مکمل ها ،مصرف کنند.به گزارش
ش��فقنا ،در عین ح��ال ،این س��ازمان ها توصیه
می کنن��د برای تأمین می��زان مصرف ویتامین
 Dتوصیه ش��ده ،نه تنها به عنوان پیش��گیری از
بیماری کورونا ویروس ،بلکه برای سالمت عمومی
نیز انجام شود.ویتامین  Dیک ماده مغذی اساسی
برای سالمتی از جمله سیستم ایمنی بدن است.
به طور معمول ،انس��ان می تواند ویتامین  Dرا
به طور طبیع��ی از طریق قرار گرفتن در معرض
مستقیم نور خورشید تامین کند ،اما در برخی از
غذاها مانند تخم مرغ ،ماهی چرب و کبد گاو نیز
ویتامین  Dوج��ود دارد .در کل به مردم توصیه
می ش��ود که روزان��ه  ۱۰میکروگرم ویتامین D
مصرف کنند .توصیه ایاالت متحده کمی بیشتر،
 ۱۵میکروگرم برای بیشتر افراد و  ۲۰میکروگرم

برای افراد باالی  ۷۰سال است.گذراندن وقت زیاد
در منازل ،چه در ماه های سرد زمستان و چه در
قرنطین��ه ،به طور بالقوه می تواند ش��خص را در
معرض کمبود ویتامین  Dقرار دهد .طبق گزارش
کمیسیون علمی مشاوره تغذیه ،این امر می تواند
یک مش��کل در هنگام بروز بیماری ها باش��د ،
ش��واهدی وجود دارد که نش��ان می دهد فقدان
ویتامین  Dبا عفونتها ،به ویژه در دستگاه تنفسی
مرتبط اس��ت.در حالی که " "COVID-19به
سیس��تم تنفس��ی حمله می کند ،هیچ مدرکی
مبنی بر اینکه ویتامین  Dمی تواند بیماری کرونا
را درم��ان کند یا نه یا اینکه از بروز آن جلوگیری
کند ،وجود ندارد.کمبود ویتامین  Dمی تواند تا
ح��دودی توضیح دهد که چرا اف��رادی که رنگ
پوس��ت تیره تری دارند ،کمتر مورد حمله کرونا
ویروس قرار می گیرند .افراد با پوست تیره مالنین
بیشتری دارند که اشعه ماوراء بنفش خورشید را
مس��دود می کند ،بنابراین به طور طبیعی تولید
این ماده مغذی از نور خورش��ید برای افرادی که
پوست تیره تری دارند طول می کشد.

وی بی��ان ک��رد  :درصورتی که مالس��ما دراثر مص��رف قرص های
پیشگیری از بارداری ایجاد شده باشد ممکن است پس ازقطع مصرف
آنها  ،بهبود پیدا کند .مالس��ما می تواند باکرم های بی رنگ کننده
درطی مصرف داروهای پیشگیری ازبارداری ،درمان شود.
دکت��ر وحیدی با بیان این نکته که " برای جلوگیری از بروز عوارض
مالس��ما و ایج��اد حداکثرنتیجه باید تحت نظر مس��تقیم پزش��ک
درم��ان راش��روع کرد" ،مط��رح کرد  :ان��واع گوناگون��ی ازکرم های
بی رنگ کننده دردرمان مالسما دردسترس هستند .این کرم ها پوست
را با تخریب مالنوسیت ها "بی رنگ" نمی کند بلکه باعث کاهش فعالیت
رنگدانه س��ازی آنها می ش��ود .کرم های بدون نس��خه با غلظت کم
هیدروکینون معمول ترین کرم های بی رنگ کننده هستند و اکثرا
برای اشکال خفیف مالسما با مصرف دو باردر روز استفاده می شود.
پزشک ممکن است برای درمان این بیماری کرم های با هیدرکینون
باالترتجویزکن��د که معموال س��ه ماه برای اثردرمانی روی مالس��ما
زمان الزم اس��ت.کرم های شامل ترتینوئین  ،استروئیدوگلیکولیک ،
اسیددرترکیب باهیدروکینون نیز وجود دارندکهباعث افزایش اثربخشی
بی رنگ کنندگی آن می شود .
این متخصص پوست و مو با بیان این نکته که " مالسما یک عارضه
پوستی شایع بخصوص دردختران وخانم های جوان می باشد" ،ادامه
داد  :ای��ن عارضه به ص��ورت لکه های قهوه ای تا خاکس��تری تیره
بر روی گونه ها  ،پیش��انی وچانه دیده می ش��ود .شایع ترین سنین
بروزآن ۲۰تا۳۰سالگی است.
وی ابراز داش��ت  :مصرف دارو به ویژه داروهای هورمونی و داروهای
دیگر ازجمله داروهای اعصاب در بروز بیماری مالسما نقش دارند.
دکتر وحیدی بیان کرد :با پیش��گیری از تابش اش��عه خورش��ید به
طورمس��تقیم بر روی ص��ورت از ایجاد لک تا حد زی��ادی می توان
جلوگیری کرد .مصرف کرم های ضدآفتاب هر دو ساعت وهمچنین
اجتناب از تابش نور خورش��ید به طور مستقیم برروی صورت افراد
مستعد از ایجاد لک می توان پیشگیری نمود .
این متخصص ادامه داد  :افراد با رنگ چش��م روشن وموهای روشن
مقداررنگدانه پوس��تی کمتری نسبت به پوست های تیره دارند و به
همین دلیل نورآفتاب بیشتردرپوست این افراد نفوذ دارد وچون یکی
ازاثرات نورآفتاب ایجاد لک ومک می باشد برای پیشگیری و درمان
این افراد نیاز مبرم به ضدآفتاب دارند.
وی خاطرنش��ان کرد  :یکی از درمان های لک صورت ،اس��تفاده از
پیلینگ می باش��د ولی این روش مناس��ب همه افراد نیس��ت چون
افراد با رنگ پوست تیره اصال مناسب پیلینگ نمی باشند چون یکی
ازعوارض پیلینگ خود لک می باش��د و شانس ایجاد لک در افراد با
پوست تیره خیلی باال است و درمان دیگر لک صورت لیزر درمانی می
باشد .دکتر وحیدی در پایان گفت  :هیچ کدام ازروش های درمانی
لک به صورت دائمی نیس��ت و دریک جلس��ه نیز انجام نمی گیرد و
نی��از به تجدید درم��ان و ادامه درمان دارد زیرا اس��تعداد افراد برای
ایجاد لک که ب��ا این روش های درمانی برطرف نمی گردد ومصرف
ضدآفت��اب درافراد مس��تعد یک نیاز حیاتی در درمان وپیش��گیری
ازلک می باشد.

ابداع روش جدیدی برای شارژ ابزار پزشکی در بدن

پژوهشگران روش جدیدی
برای ش��ارژ ابزار پزش��کی
کاشته ش��ده در بدن ارائه
دادهاند که به جراحی نیازی
ندارد.ب��ه گ��زارش ایس��نا
فناوری حوزه پزشکی طی
چند دهه اخیر ،پیشرفتهای گوناگونی در بهبود
کارایی ابزارهای قابل کاش��ت در بدن داش��ته
اس��ت .برای مثال ،پیش��رفت در پژوهشهای
پزش��کی ،به پیش��رفت اب��زار الکترونیکی قابل
کاش��ت مانند ضربانس��ازها منجر شده است.
بیش��تر ابزارهای پزش��کی از جمله ضربانساز،
به یک منبع ب��ادوام انرژی نیاز دارند تا بتوانند
کار خود را انجام دهند .طبیعی اس��ت که نیاز
به منبع ان��رژی ،محدودیتهای��ی را به همراه
دارد زیرا باتریهایی که منبع انرژی هس��تند،
عمر کوتاه��ی دارند .هنگامی که عمر باتری به
پایان میرس��د ،هیچ چارهای به جز جراحی و
جایگزی��ن کردن یک باتری جدید وجود ندارد.
ای��ن کار میتوان��د پیامدهایی مانن��د کبودی،
عفونت و عوارض منفی دیگر را به همراه داشته
باش��د.گروهی از پژوهشگران راه حلی برای این
مشکل پیدا کردهاند .آنها راهبردی برای تجدید
ش��ارژ باتری داخلی این ابزار ارائ��ه دادهاند که

به جراح��ی یا روشهای نفوذ
تهاجمی نیازی ندارد.پروفسور
لی گفت :یک��ی از بزرگترین
تقاضاه��ا در م��ورد اب��زار
الکترونیکی پزشکی این است
که ق��درت الکتریکی بادوامی
داشته باشند تا نیاز به جراحی برای جایگزینی
باتری برطرف شود.پژوهش��گران در این پروژه،
سیس��تمی ارائ��ه دادهاند که میتوان��د نیروی
الکتریک��ی را در بدن تولید کند .این سیس��تم
از دو بخش تشکیل ش��ده است .یک برچسب
قابل اتصال به پوس��ت که میتواند فوتونهایی
که ب��ه بافتها نفوذ میکنند ،تولید کند و یک
ابزار فتوولتاییک که روی یک ابزار قابل کاشت
تعبیه شده اس��ت تا فوتونها را بگیرد و انرژی
الکتریک��ی تولید کند.این سیس��تم ،یک روش
بادوام را برای تامین نیروی ابزار پزشکی فراهم
میکند و میتواند جایگزین روشهای پرخطر
باش��د.لی ادامه داد :در حال حاضر نداشتن یک
منبع قابل اطمینان انرژی ،عملکرد ابزار پزشکی
را مح��دود میکند .اگر ما بتوانیم تامین نیروی
الکتریکی را در بدن تضمین کنیم ،امکان ابداع
ابزارهای جدید پزشکی با کاربردهای گوناگون و
عملکرد قابل توجه فراهم خواهد شد.

توسعه مدل مافوق ارتجاعی برای درک صدمات مغزی

محققان در مطالعه اخیرش��ان موفق به توسعه
مدل ماف��وق ارتجاع��ی ب��رای درک صدمات
مغزی شدهاند.به گزارش ایسنا  ،محققان برای
محاسبه تنش و صدمات مغزی و میزان آسیب
وارده و رش��د ضایعه(توم��ور) یک مدل مافوق
ارتجاعی تحلیل محور تهیه کردند.مدل جدید
ب��ه جراحان مغ��ز و اعص��اب و محققان کمک
میکن��د تا درک کنند که چگونه آس��یبهای
ناش��ی از جراح��ات در مغ��ز با گذش��ت زمان
پیشرفت میکند و این موضوع به آنها در ایجاد
اس��تراتژی جدید در درمان آسیب دیدگی مغز
کمک میکند.این مدل تحلیل محور میتواند
در محاسبه استرس ناشی از صدمات ناخوشایند
در صورت بروز تصادف یا رش��د ضایعه(تومور)
کمک کند و تش��خیص خوش خیم یا بدخیم
ب��ودن تومور را آس��انتر کند.ضرب��ات کوتاه و
طوالنی مدت به س��ر مانند ضربه به سر حین
تصادف یا آسیب به سر سربازان به دلیل انفجار،
میتواند باعث صدمه بخش آکس��ونال شود که
معموالً توسط تصویرسازی تشدید مغناطیسی

" "MRIتش��خیص داده نمیشود اما جراحان
با این مدل قادر به تش��خیص آن خواهند بود.
شبیهس��ازیهای این مدل با استفاده از مدل
درونرایانهای یا "این سیلیکو"سر انسان با بافت
مغزی که به عنوان یک ماده ویسکواالس��تیک
توصیف شده ،ایجاد ش��ده است و میتواند در
افزایش درک میزان آس��یب وارده به آکسون و
ارائ��ه اطالعات به متخصص��ان مغز و اعصاب و
جراحان کمک کند".آکس��ون" یا "آسه" رشته
بلند و زیبا و باریکی اس��ت که از یاخته عصبی
یا ن��ورون ،برآمد ه اس��ت و پیامهای الکتریکی
را از جسم س��لولی نورون(سوما یا پریکاریون)
ب��ه بی��رون هدایت میکن��د .هر ن��ورون تنها
یک آکس��ون و چندین دِندری��ت دارد.در مدل
ارتجاعی ،تنس��ور تنش میتواند تنش و فشار
وارده ب��ه مغ��ز را محاس��به کن��د .از این گونه
اطالع��ات قابل س��نجش میتوان ب��رای ثبت
پیش��رفت بیماری اف��راد دارای صدمات مغزی
اس��تفاده ک��رد و به پزش��کان کم��ک کرد تا
پیش آگهی بهتری داشته باشند.

