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زندگی

کودکان را از تلفن همراه دور کنیم

ف�وق تخصص خ�ون و آنکولوژی گفت :س�لولهای مغز ک�ودکان در حال تکامل اس�ت و
ب�ه همی�ن دلیل آنان را بای�د از تلفن هم�راه دور کنیم.دکتر امیر عب�اس هدایتی اصل در
گفت و گو با ایرنا به افزایش میدان های مغناطیس�ی گوش�ی تلفن همراه در همه نقاط دنیا
اشاره کرد و گفت :براساس مطالعات انجام شده این موارد می توانند ریسک سرطان مغز را
افزایش دهند.

یادداشت

بیماری های چشمی اورژانسی
در دوران کرونا
دکتر بهرام آزادی
متخصص و جراح چشم

این روزها تک تک ما ،دوران تازه ای را در زندگی
ی کنیم،همه کارها و رفتارها تحت تاثیر
تجربه م 
پدیده کرونا قرار گرفته اس��ت .از ش��یوه روبرو
شدن با عزیزان و بستگانتا نحوه خروج از خانه
و ورود دوب��اره به آن ،از چگونگی حفظ نظافت
دس��ت ها تا روش هایی که باید به کار بگیریم
تا شغل و کس��ب وکارمان را حتی در چنین
ت هایی که باید
شرایطی حفظ کنیم و مسئولی 
به شکل مطلوبی به انجام برسانیم و در نهایت
اینکه در چه مواقعی برای درمان از منزل خارج
شویم  .طبق توصیه های شده توسط پزشکان
باید فقط در مواقع اورژانسی به پزشک مراجعه
کرد زی��را بدین صورت درص��د انتقال ویروس
کاه��ش خواهد یاف��ت  .اورژانس های چش��م
پزشکی نیز به مواردی گفته می شود که بایستی
هرچه سریع تر برای درمان آن به چشم پزشک
مراجعه نمود و عدم درمان به موقع ،باعث وارد
شدن آس��یب های جبران ناپذیری به چشم و
سیستم بینایی می شود که برخی از آنها شامل
این می شود که به طور کلی هر ماده شیمیایی
نظیر مواد اس��یدی یا قلیایی ازهرنوع شوینده
که حالت اس��یدی یا شیمیایی داشته باشند از
موارد فوریت های چشم پزشکی بوده که جهت
درمان در مرحله اول شستشوی هرچه سریع تر
با آب (هرنوع آبی که در دس��ترس باشد حتی
آب غیر اس��تریل )به م��دت حداقل  ۱۰دقیقه
می باش��د تا به اولین درمانگاه یا بیمارستان یا
مطب چشم پزشک جهت درمان اصلی مراجعه
نمایند .هرگونه جسم خارجی هرقدر کوچک که
با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست نیز اگر به
طریقی وارد چشم شود جنبه اورژانس داشته که
باید در کوتاه ترین مدت زمان به چشم پزشک
جهت درمان و خارج نمودن آن جسم مراجعه
شود .اگر در اثر هرگونه ضربه به چشم خونریزی
یا کاهش بینایی یا احساس مگس پران همراه
با دیدن جرقه در هر قس��مت میدان بینایی به
وجود آید نیز جزو موارد اورژانس های چش��م
می باشد که مراجعه به چشم پزشک ضروری
می باشد .هرنوع انحراف ناگهانی چه در اثر ضربه
و چ��ه خود به خود خصوصا ن��زد اطفال نیز از
اورژانسی های چشم پزشکی است  .وارد شدن
ضربه های کند نیز مثل مشت یا هرجسم دیگر
وضربه های تیز و برنده مثل چاقو تیغ وامثالهم
نیز اورژانس می باشند .دردهای ناگهانی همراه با
تهوع واس��تفراغ وتاری دید نشان آب سیاه حاد
"  " Acute Glaucomaبوده و گاهی اشتباها
به درمانگاه داخلی به عنوان مسمومیت غذایی
م��ی برند که اش��تباه اس��ت و باید س��ریع به
چشم پزشک مراجعه شود و برخی موارد دیگرکه
در این بحث وجود دارند که چندان شایع نمی
باش��ند لذا در صورت نیاز به مراجعه به پزشک
توصیه می شود که افراد برای پیشگیری از ابتال
به بیماری کرون��ا برخی نکات را رعایت کنند
از قبیل اینکه کوتاه کردن مدت حضور فیزیکی
بیماران میتواند بسیار مفید باشد و بیماران از
حض��ور پیش از موعد در مطب و مرکز درمانی
خودداری کنن��د و بر لزوم دس��تورالعملهای
بهداش��تی مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی و
پوشیدن ماسک در مکانهای پرجمعیت تاکید
میش��ود و الزم است بیماران با حفظ آرامش و
ب��ا رعایت نکات مذکور مثل جلوگیری از آلوده
شدن دس��ت ها ،تماس نداشتن دست آلوده با
دهان و چش��مها را ج��دی بگیرند و همچنین
فاصله اجتماعی را کامال رعایت کنند در ضمن
اغلب اف��رادی که دچار بیماریهای چش��می
هستند در س��نین باال قرار دارند و رعایت این
نکات برای آنها اهمیت بسزایی دارد.

یافته

ارتباط قند خون باال
با مرگ ناشی از کووید۱۹-

گروهی از محققان به بررسی بیمارانی پرداختند که
مبت�لا به کووید  ۱۹-و با قند خون باال بودند .این
بیماراندربیمارستانهایووهانبستریشدهبودند
که در نهایت جان خود را از دست دادند .به گزارش
ایسنا،اینمحققانبهایننتیجهرسیدندکهاحتمال
مرگ و میر بیماران کرونایی که قند خون آنها باال
ی بود که قند خون آنها
بود ،دو برابر بیشتر از کسان 
پایین بود .حتی اگر این افراد مبتال به دیابت نبودند.
در مجموع  ۶۰۵بیمار بررسی شدند که  ۱۱۴نفر از
آنها با میانگین س��نی  ۵۹سال ،از دنیا رفتند۳۴.
درصد از آنها دارای یک یا چند بیماری زمینهای
بودند اما دیابت در آنها تشخیص داده نشده بود.
البته فشار خون شایعترین عالمت آنها بود.قند
خون تقریبا یک س��وم بیماران به اندازهای باال بود
که مبتال به دیابت نوع دوم تشخیص داده میشدند.
نتایج نشان داد که بیمارانی که بیشترین میزان قند
خون را داشتند ،مرگ و میر آنها  ۲.۳برابر بیشتر
از بیماران با قند خون پایین بود.افرادی هم که قند
خون آنها متوس��ط ب��ود ،احتمال م��رگ آنها
 ۷۱درصدبیشترازکسانیبودکهقندخونآنهاپایین
بود.ایناطالعاتهمچنیننشانمیدهدکهاحتمال
مرگ م��ردان کرونایی که قند خ��ون آنها باال بود،
 ۷۵درصدبیشتراززنانباهمانسطحقندخونبود.

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

نوآوری

درمان نابینایی
با تزریق نانوذرات

مطالع��ات محقق��ان نش��ان میده��د تزریق
ت مهندسیش��ده راه��کار موثری برای
نانوذرا 
درمان نابینایی ناشی از انحطاط شبکیه است.
به گزارش ایرنا ،دژنراس��یون ماکوال یا انحطاط
ماکوال (بخشی از ش��بکیه)،یکی از شایعترین
بیماریهای چشمی اس��ت که باعث میشود
ف��رد با افزایش س��ن ،دید متمرکز خ��ود را از
دست بدهد و انجام فعالیتهایی مانند مطالعه
و رانندگی غیر ممکن شود .ماکوال یک ناحیه
کوچک در ش��بکیه اس��ت که مسئول بینایی
مرکزی محس��وب میش��ود و باعث میشود
چشم قادر به دیدن جزییات باشد .تاری تصاویر،
مشاهده مناطق تیره و اعوجاج در دید مرکزی
مهمترین عالیم انحط��اط ماکوالی مرتبط یا
افزایش س��ن ( )AMDمحس��وب میشوند.
معموال روشهایی که برای ترمیم شبکیه مورد
اس��تفاده قرار میگیرد ،شامل کاشت حسگر
یا الکترود در چش��م است که بسیار تهاجمی
هس��تند .یک گروه بینالملل��ی از محققان به
روشی دست یافتند که قادر به بازیابی بینایی
ناش��ی از دژنراسیون ماکوال است .این روش بر
مبنای تزریق نانوذرات قرار دارد .این نانوذرات
مهندشیش��ده حس��اس ب��ه نور هس��تند و
( )P۳HT-NPن��ام دارند .این الیه در فضای
زیر شبکیه قرار میگیرد و عملکردی شبیه به
شبکیه مصنوعی دارد.

تازهها

توسعهالگوریتمهوشمند
برایتشخیصوطبقهبندیتشنج

اخیرا تیمی از محققان با همکاری یکدیگر موفق
به توس��عه الگوریتمی هوشمند برای شناسایی
و طبقه بندی تشنج ش��دهاند.به گزارش ایسنا
"والتر بوم�لا" یکی از دانش��مندان این مطالعه
گفت :روش مذکور به ما این امکان را میدهد که
دادههای خام را به دست آورده  ،پردازش کنیم و
توسط آن نوع تشنج را طبقه بندی کنیم .دقت
تشخیص تشنج با استفاده از ثبت نوار مغزی یا
الکتروانس��فالوگرافی چندان باال نیست اما این
الگوریتم از دقت باالیی در تش��خیص برخوردار
اس��ت.ثبت نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی یا
الکترومغزنگاری ،ثب��ت فعالیت الکتریکی مغز
است ،این تکنیک ش��امل اخذ سیگنال توسط
الکترودهای س��طحی ،بهبود سیگنال (معموالً
تقوی��ت و حذف نویز) ،چاپ س��یگنال و آنالیز
آن میش��ود .آنچه روی کاغذ چاپ میش��ود،
الکتروانسفالوگرام نامیده میشود.برای به دست
آوردن درک دقی��ق ت��ر از دادهها و تش��خیص
زمان شروع تشنج محققان یک الگوریتم مبتنی
بر اس��تنتاج شبکه توسعه دادهاند .این الگوریتم
به س��رعت س��یگنالها را شناس��ایی ک��رده و
پارامترهای مختلف آن را تحلیل میکند.

دست در دست
بیماران کرونا
ادامه از صفحه اول:
حاال ش��اید بگویی��د ،اصال من ک��ه در خانهام
نشسته ام،چطور میتوانم کمک روانی از خود بروز
دهم؟
هم��ه میدانی��م این روزها به کمک روش��های
مجازی به س��ادگی میتوانید برای این بیماران
نام��ه بنویس��ید ،فای��ل صوتی ی��ا تصویری پر
کنید،اگر از بهبود یافتگان این بیماری هستید از
پستی و بلندیها و شرایط بهبود یافتن بکنید ،با
بیماران صمیمانه حرف بزنیم و از آنان دلجویی
کنیم و ...این صرف نظر از نوعی حمایت عاطفی
به عنوان کاری نوعدوستانه در حق بیماران یک
نوع انجام وظیفه اجتماعی اس��ت که هر فردی
باید انجام دهد.
کاربران رسانههای مجازی میتوانند صدا و تصویر
خود را از اپلیکیشنهای ارتباطی خود با هشتگ:
#همراهان _ بیماران_کرونا
برای تقویت روحیه گاه شکننده بیماران کرونایی
برسانند.
فضاهایی مثل اینس��تاگرام ،پادکس��ت و سایر
اپلیکیشنهای فضای مجازی همگی میتوانند
پل��ی میان مردم ب��ا بیماران کرونای��ی به طور
مستقیم یا با کمک خانوادههای آنان باشند.
در جنگها وبحرانها نوشتن نامههای با مخاطب
ناشناس برای سربازان و آسیب دیدگان و حتی
دریافت جواب به عنوان سنتی مالوف بوده است.
مثل اینکه اهالی یک منطقه خصوصا کودکان
محص��ل آن ب��ه بیم��اران کرونایی ب��ه آدرس
بیمارستانهایی که مبتالیان کرونا در آن بستری
میشوند ،نامه بنویسند.
یا...
از وزارت بهداش��ت خصوصا بخ��ش تاثيرگذار
روابط عمومی
آن نیز با کمال احترام تقاضا میشود سامانهای
صوتی و تصویری به مثابه پلي مس��تحكم برای
ارتباط مستقیم بین مردم و بیماران ایجاد نماید
بس��یار شایس��ته خواهد ب��ود اگر هم��ه ما به
هر ش��کل ممکن بتوانی��م حمای��ت روحی و
دلگرمانه خود نس��بت بیماران مبتال به کرونا را
ابراز داریم.

مطالعه جدید نشان می دهد مکمل های پروبیوتیک به
تس��کین عالئم افسردگی در برخی افراد کمک می کند.
ب��ه گزارش مهر ،محقق��ان دریافتن��د در هفت آزمایش
بالین��ی کوچک ،مش��خص ش��د ان��واع پروبیوتیک ها
موجب بهبود عالئم افس��ردگی در بیم��اران ،حداقل در
کوتاه مدت شد.یافتهها نقش سالمت روده ،بخصوص توازن در باکتریها
و سالمت مغز را نش��ان میدهد.البته محققان اذعان دارند که هنوز
نتیج��ه گیری در مورد تأثیر پروبیوتیک ها بر تس��کین افس��ردگی

پروبیوتیک ها به تسکین افسردگی کمک می کنند

زود است«.س��انجی ن��وران» ،سرپرس��ت تیم تحقیق
در ای��ن باره میگوید« :آزمایش��ات ما نش��ان میدهد
ک��ه تأثی��رات ناش��ی از پروبیوتیک ها  ۲ت��ا  ۳ماه به
طول میانجامد».پروبیوتیک ه��ا ،باکتریهای زنده و
مخمرهایی هس��تند که به طورطبیعی در بدن ساکن
هستند .مکملهای پروبیوتیک راهی برای بازگرداندن تعادل سالمتر
باکتریهای خوب هستند.سیستم گوارش میزبان انواع گوناگونی از
باکتریها و سایر میکروب هاست که به میکروبیوم های روده معروف

هستند و این ارگانیزمها کاری بیش از هضم انجام میدهند.تحقیق
نشان میدهد میکروبها در هر کاری اعم از دفاعهای ایمنی تا تولید
ویتامینها ،ترکیبات ضدالتهابی و حتی مواد شیمیایی تأثیرگذار بر مغز
دخیل هستند.تحقیقات قبلی نشان داده اند که افراد مبتال به افسردگی
دارای تفاوتهایی در باکتریهای روده هستند .میزان دو نوع باکتری
""Coprococcusو"  ،"Dialisterدر مبتالیان به افسردگی بسیار
اندک است.محققان مشاهده کردند مصرف پروبیوتیک موجب بهبود
عالئم افسردگی بیماران در طول دو تا سه ماه شد.

آفتاب یزد در گفت و گو با دکترای سالمت باروری بررسی کرد

حفظ سالمتی زنان باردار در دوران کرونا

آفتاب ی�زد -گروه زندگی  :بعد از ش��یوع بیم��اری کرونا ویروس
کووید  ۱۹در چین و س��پس تمام کش��ورهای دنیا یکی از گروههایی
که بیش��تر از دیگران احساس خطر میکردند زنان باردار بودند .عالوه
بر معاینات پزش��کی منظم که حاال به خاطر وضعیت ش��یوع بیماری
کرونا به صورت حضوری باید انجام شود ،مسئله زایمان در بیمارستان و
آلوده نشدن احتمالی مادر و جنین به ویروس کرونا یک دغدغه جدی
برای زنان باردار اس��ت .والدین در ش��رایطی به استقبال نوزادان خود
میروند که جهان به دلیل هرج و مرج عجیب ناشی از بیماری کرونا با
چالشها و ترسهای زیادی مواجه است .از آنجاییکه بیماری کرونا یک
ویروس کامال ناشناخته و با رفتارغیر قابل پیشبینی است ،نگرانی افراد
بخصوص مادران باردار دو چندان شده است .با توجه به اهمیت موضوع
آفتاب یزد در این باره با دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور  ،دکترای
سالمت باروری ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون
پژوهش��ی دانشکده پرستاری و مامایی دانش��گاه علوم پزشکی تهران
گفت و گوکرده است .
وی در اینباره می گوید  :بیماری کووید  19با ایجاد تغییرات فاحش در
کلیه امور ،نگرانی هایی را در اقشار مختلف مردم بخصوص زنان باردار
موجب شده است .این زنان عالوه بر سالمتی خود ،به طور عمده نگران
جنین و نوزادشان هستند .به عالوه استرس ناشی از دلهره کروناویروس
خود موجب آسیب جنینی می شود.
دکتر واثق رحیم پرور خاطرنشان کرد  :مطالعات محدودی که توسط
محققان انجام ش��ده حاکی از آن اس��ت که عوارض استرس ناشی از
دلهره کروناویروس در بارداری و زایمان زنان باردار شامل افزایش زایمان
زودرس و افزایش میزان سزارین بود.
این دکترای سالمت باروری عنوان کرد  :مرور چند مطالعه نشان داده
است که عالیم شایع بیماری کووید  19در زنان باردار شامل تب ،سرفه
و درد عضالنی بوده اس��ت و همچنین شایع ترین نتایج آزمایشگاهی،
کاه��ش یک ن��وع از گلبول های س��فید خ��ون به نام لنفوس��یت و
افزایش" "CRPخون می باشد.
وی بیان کرد  :زنان باردار باید هوشیار باشند و با رعایت صحیح بهداشت
فردی و خود مراقبتی ،ابتال به کووید  19پیش��گیری کنند .الزم است
زنان باردار مشابه کسانی که دارای بیماری زمینه ای هستند ،بیشتر از
افراد عادی مراقبت های بهداشتی را رعایت کنند.
دکتر واثق رحیم پرور ابراز داش��ت  :افزایش سریع تعداد موارد ابتال به
ویروس باعث کمبود سیستم مراقبتهای بهداشتی میشود و در نتیجه
بر روی نتایج بیماری تأثیر منفی بیشتری میگذارد و از طرفی به دلیل
جدی��د بودن این ویروس ،تحقیقات در مورد آن همچنان ادامه دارد و
مطالب ارائه ش��ده برگرفته از تج��ارب و پژوهش های محدود موجود
می باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد :در حال
حاضر بس��یاری از مادران باردار س��عی می کنند ب��ا ماندن در خانه و
رعایت فاصلهگیری اجتماعی ،خود را از آسیب دور نگه دارند .آنها می
ترسند که برای انجام معاینات معمول به پزشک یا ماما مراجعه کنند
و مکالمات تلفنی جایگزین مالقات های غیرضروری شده است البته
در مواقع پرخطر الزم اس��ت که زنان باردار ب��ه طور حضوری ویزیت
شوندبنابراین الزم است که زنان باردار از مراقبین سالمت خود در مورد
لزوم مراجعه به مراکز درمانی سوال کنند.
وی توضیح داد :یکی از نگرانی های زنان باردار ،ابتالی جنین در صورت
مبتالشدن خودشان اس��ت ولی هنوز تحقیقات به درستی پاسخ این
س��وال را نشان نداده است .یعنی مشخص نیست که آیا ویروس حین
بارداری از مادر به جنین منتقل می شود یا خیر البته ویروس کرونا در
مایعات واژن ،مایع آمنیوتیک ،جفت ،خون بند ناف یا ش��یرمادر دیده

>یکی از نگرانی ه��ای زنان باردار ،ابتالی جنین در
صورت مبتالشدن خودشان است ولی هنوز تحقیقات
به درستی پاسخ این سوال را نشان نداده است .یعنی
مشخص نیست که آیا ویروس حین بارداری از مادر
به جنین منتقل می ش��ود یا خیر البته ویروس کرونا
در مایع��ات واژن ،مای��ع آمنیوتیک ،جفت ،خون بند
ناف یا ش��یرمادر دیده نشده است لذا به زنان باردار
توصیه می شود که بهترین کار ،رعایت کلیه اقدامات
احتی��اط آمیز و ضروری برای پیش��گیری از ابتال به
بیماری کرونا است
> ب��ه زنان باردار توصیه می ش��ود که ورزش های
کششی و تنفس��ی را در منزل انجام دهند تا موجب
آرامش شان شود و تا جایی که میتوانند بر مراقبت
از خود تمرکز کنند .خوب بخورند ،خوب بنوش��ند ،
دستان خود را روی شکمشان بگذارند و از بارداری
لذت ببرند و سواالتشان را به راحتی از پزشک زنان
یا مامای خود بپرسند
نشده اس��ت لذا به زنان باردار توصیه می شود که بهترین کار ،رعایت
کلیه اقدامات احتیاط آمیز و ضروری برای پیشگیری از ابتال به بیماری
کرونا است.
دکتر واثق رحیم پرور افزود :زنان با پزش��ک متخصص یا مامایی که
درطول بارداری تحت نظرش بودهاند می توانند برای انتخاب بهترین و
امن ترین محل زایمان مش��ورت کنند زیرا هر فرد شرایط خاص خود
را دارد و محل زایمان براس��اس ویژگی های مخصوص به وی انتخاب
خواهد شد.
این دکترای سالمت باروری اظهار داشت  :برای کاهش ترس و اضطراب
ناشی از زایمان در شرایط موجود ،داشتن یک برنامه برای زایمان می
تواند به مادر حس کنترل بیش��تر بدهد و باعث کاهش اضطراب وی
شود .مثال از قبل در مورد این موضوع که وقتی درد زایمان شروع شد،
به چه کسی زنگ زده شود و به کدام بیمارستان مراجعه شود.
وی ادامه داد :به زنان باردار توصیه می ش��ود که ورزش های کشش��ی
و تنفس��ی را در منزل انجام دهند تا موجب آرامش ش��ان ش��ود و تا
جایی که میتوانند بر مراقبت از خود تمرکز کنند .خوب بخورند ،خوب
بنوشند  ،دستان خود را روی شکمشان بگذارند و از بارداری لذت ببرند
و سواالتشان را به راحتی از پزشک زنان یا مامای خود بپرسند .این حق
مسلم مادران است که هرچه میخواهند در مورد بدن خود و نوزادشان
بدانند .توصیه می ش��ود که زنان باردار یک نسخه از مدارک و سوابق
پزشکی خود (از جمله مراقبت های انجام شده در دوران بارداری) را از
پزشک زنان یا مامای خود بگیرند ،تا در هنگام مراجعه به محل زایمان

اولین ژل غضروف مناسب برای زانو ساخته شد

محققان موفق به س��اخت
ی��ک هی��دروژل غضروفی
ش��دهاند که برای نخستین
ب��ار به ان��دازه کاف��ی برای
اس��تفاده در مفص��ل زان��و
قدرتمند است.
به گزارش ایس��نا  ،یک الیه نازک از غضروف
ک��ه در بی��ن اس��تخوانهای زانو ق��رار دارد،
جزء مهمی اس��ت .این غض��روف هم به اندازه
کافی قوی اس��ت که بتوان��د وزن یک فرد را
تحمل کند ،هم به اندازه کافی نرم اس��ت که
بتواند مفصل را روانکاری کند و از آس��یب به
اس��تخوان ها طی چندین دهه استفاده مکرر
جلوگی��ری کند.تولی��د چنی��ن چی��زی تا به
امروز دشوار بوده اس��ت ،اما اکنون گروهی از
محققان این کار را به عهده گرفته اند و موفق
به ساخت یک هیدروژل آزمایشی شده اند که
اولین ماده ای اس��ت که از نظر نرمی و قدرت
با غضروف زانو مطابقت دارد.
علیرغ��م اینکه  60درصد از ای��ن ماده از آب
تشکیل ش��ده اس��ت ،اما می تواند وزن 100
پون��دی را بدون از هم پاش��یدن و از دس��ت
دادن ش��کل خود تحمل کند.س��ازندگان این
غض��روف مصنوع��ی م��ی گویند ای��ن اولین
هی��دروژل -ماده ای ک��ه از پلیمرهای جاذب
آب س��اخته می شود -با دوام و قادر به تحمل
بارهای سنگین به خوبی غضروف انسان است.
محقق��ان به سرپرس��تی "بن وایل��ی" و "کن
گال" دانش��مندان ش��یمی و مواد ش��یمیایی
دانش��گاه دوک امیدوارند که ابداعشان روزی
به افراد مبتال به مش��کالت زانو اجازه دهد تا
جایگزینی مناسب برای غضروف آسیب دیده
خ��ود دریافت کنند .چنین غضروفی می تواند
یک جایگزین ب��رای  600هزار عمل جراحی
تعویض زانو باش��د که هر ساله تنها در ایاالت
متحده انجام می شود.
در حال��ی که هیدروژل ها س��الها اس��ت که
در تعوی��ض غض��روف م��ورد اس��تفاده ق��رار
می گیرند ،اما آنها تاکنون هرگز به اندازه کافی
برای استفاده در مفصل زانو مناسب نبوده اند،
چ��را که مقاومت الزم ب��رای تحمل وزن بدن

در مفص��ل زانو را نداش��ته
اند.این هی��دروژل جدید با
استفاده از دو شبکه پلیمری
درهم تنیده ساخته شده که
یکی از رش��ته های کششی
س��اخته ش��ده ،در حال��ی
که دیگری به صورت بافته ش��ده و س��فت تر
است .
هر دو ش��بکه پلیمری دارای بار منفی هستند
و با اس��تفاده از ی��ک روکش مش��بک الیاف
س��لولزی تقویت می ش��وند.الیاف س��لولزی
در برابر کش��ش مقاومت م��ی کنند و به نگه
داش��تن و پایداری مواد در کنار هم کمک می
کنن��د .در عین حال ،باره��ای منفی ،یکدیگر
را دف��ع می کنن��د و به آب می چس��بند که
ای��ن کار ب��ه هی��دروژل کم��ک م��ی کند تا
هن��گام تحمل فش��ار ،ش��کل اصل��ی خود را
حفظ کند.
محقق��ان می گوین��د این ترکیب از هر س��ه
مؤلف��ه قاب��ل انعط��اف ب��ودن ،س��فتی و در
نتیج��ه قدرتمند ب��ودن برخوردار اس��ت.آنها
پ��س از مقایس��ه م��اده ابداعی خ��ود با دیگر
هی��دروژل ه��ا ،در ی��ک آزمای��ش آن را در
100ه��زار بار در ی��ک چرخه کش��ش تکرار
ش��ونده قرار دادند و شاهد موفقیت و سربلند
بیرون آمدن آن از این مح��ک بودند".وایلی"
گف��ت :رس��اندن این م��اده از آزمایش��گاه به
درمانگاه حداقل سه س��ال دیگر طول خواهد
کشید.
در حالی که آزمایش های اولیه نشان می دهد
که این ماده برای س��لول های آزمایش��گاهی
غیر س��می است ،مرحله بعدی کار ما طراحی
ی��ک ایمپلن��ت اس��ت ک��ه بت��وان آن را در
گوس��فندان آزمایش ک��رد.در نهایت محققان
می گوین��د که تحقیقات آنها م��ی تواند یک
پیشرفت عظیم در سالمت و پزشکی باشد ،زیرا
می تواند منجر به بهبودی سریع در افرادی که
زانو درد دارند ،شوند و همزمان آنها را به انجام
کاره��ای معمول که روزمره که برای بیمارانی
که تعویض مفصل می کنند ،ممکن نیس��ت،
برگرداند.

همراه خود داشته باشند.
دکتر واثق رحیم پرور توصیه کرد که بعد از زایمان ،برای محافظت نوزاد
از ویروس کرونا نکات بهداشتی و ایمنی به درستی رعایت شود .بهترین
کار آن است که همه چیز ساده برگزار شود؛ فقط با افراد نزدیک خانواده
بازدید داش��ته باشند و افراد دیگر را نپذیرند و از افراد خانواده خواسته
شود که دستهای شان را بشویند و خوب مراقب خود باشند.
ای��ن متخصص بیان کرد  :در این زمان مناس��ب ترین پیام به والدین
جدید این اس��ت که س��عی کنند با نگاه مثبت از این زمان به عنوان
فرصتی برای محکم کردن روابط خانوادگی اس��تفاده کنند .در شرایط
عادی ،افراد زیادی به دیدن مادر و پدرهای جوان می آیند اما االن می
توانند از این فرصت استفاده کنند و از سکوت و آرامشی که با خانواده
درج��ه یک خود دارند لذت ببرند و این حس کام ً
ال خاصی اس��ت که
بتوانند با نوزادشان در تنهایی ارتباط برقرار کنند ،این انسان کوچک را
کشف کنند و لذت ببرند.
وی ابراز کرد  :طبق تحقیقات انجام ش��ده توسط محققان ،زنان باردار
نسبت به سایر گروهها در خطر باالتری از ابتال به کرونا نیستند .گفته
میش��ود که به دلیل تغییرات در بدن و سیستم ایمنی ،زنان باردار در
ماههای آخر بارداری ممکن است دچار عفونتهای حاد تنفسی شوند و
بنابراین مهم است که بسیار مراقب باشند .برای حفظ فاصله اجتماعی
به زنان باردار توصیه می شود :از تماس با کسانی که عالئم بیماری کرونا
را دارند بپرهیزند ،تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنند ،تا
حد امکان در منزل کار کنند ،از حضور در جمعهای کوچک و بزرگ در
فضاهای عمومی پرهیز کنند ،بهخصوص در اماکن سربسته یا محدود،
از حضور در دورهمیها با دوستان و خانواده پرهیز کنند ،با استفاده از
تلفن ،پیامک یا فضای آنالین برای تماس با ماما ،پزشک زنان و یا سایر
خدمات مورد نیازشان تماس بگیرند.
دکت��ر واثق رحیم پرور اضافه کرد :س��ایر اقدامات محافظتی ش��امل
شستش��وی مرتب دس��تها با آب و صابون ،تمی��ز و ضدعفونی کردن
سطوحی که در معرض تماس هستند ،هشیار بودن نسبت به سالمتی
خود و درخواست کمک پزشکی سریع به محض مشاهده هرگونه عالئم
مشابه کرونا می باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد :
شیردهی به نوزاد کام ً
ال ایمن است زیرا تمامی تحقیقات نشان داده اند
که ویروس کرونا ازطریق شیر مادر منتقل نمیشود .بنابراین شیردادن
به نوزاد بهترین کاری است که مادران برای نوزاد خود میکنند.
وی اظهار کرد  :اگر مادری مشکوک به بیماری کرونا است ،خیلی سریع
کمک پزشکی گرفته شود .مادرانی که از لحاظ جسمانی وضعیت خوبی
دارند و میتوانند به نوزاد خود شیر بدهند ،بایستی موارد احتیاطی را
رعایت کنند ،ازجمله زدن ماس��ک درصورت امکان ،شستن دست ها
قبل و بعد از تماس با نوزاد و تمیز یا ضدعفونی کردن س��طوح و اگر
مادری هنوز پس از زایمان بهبودی کامل پیدا نکرده و نمیتواند شیر
بدهد ،شیر را بدوشد و از طریق یک قاشق یا کاپ تمیز با رعایت تمام
نکات بهداشتی و احتیاطی به نوزاد بدهد.
دکتر واثق رحیم پرورعنوان کرد :بس��یاری از زنان در سراس��ر دنیا با
افراد زیادی زندگی میکنند و بنابراین حفظ فاصله اجتماعی برایشان
چالش برانگیزتر خواهد بود .در چنین موقعیتی ،به اطرافیان زنان باردار
توصیه می ش��ود که مراقب آنان باش��ند و فاصله خود را تا حد امکان
با خانمهای باردار حفظ کنند و درصورت امکان س��رویس بهداش��تی
جداگانهای به آنها اختصاص دهند.
این دکترای س�لامت ب��اروری در پایان گفت  :امید اس��ت که در هر
ش��رایطی ،جامعه پزشکی کاری کنند زنان باردار که آیندگان ما را به
دنیا می آورند ،ایمن و سالمت باشند.

تاثیر پرتوی فرابنفش در از بین بردن کروناویروس

مدیر برنامه بهداش��ت پرتوهای وزارت بهداش��ت
درب��اره تاثیر اش��عه ماوراء بنف��ش در ضد عفونی
کردن ه��وا و فضای آل��وده ب��ه ویروسها گفت:
اشعه  UVمیتواند قدرت گندزدایی داشته باشد،
البته به شرط آنکه موازین مورد نظر رعایت شود.
ماوراء بنفش بیشترین گندزدایی را در طول موج
 ۲۵۰ت��ا  ۳۰۰نانومتر انجام میدهد و خارج از این
ط��ول موج ،قدرت گندزدایی کاهش یاقته و زمان
طوالنیتری برای گندزدایی احتیاج خواهد داشت.
مهندس علی گورانی در گفتوگو با ایس��نا تاکید
کرد "UV" :برای ضدعفونی کردن عمقهای زیاد
کارایی مناسبی ندارد ،مثال ماسکی که قطر زیادی
دارد به راحتی با اشعه""UVگندزدایی نمیشود.
همچنین تنها قس��متهایی از جس��م یا سطح
مورد نظر ضدعفونی میش��وند که اشعه به اندازه
کافی مستقیما به آنها تابیده باشد .از این رو هنگام
ضدعفونی کردن اشیا یا اجسام باید دقت کافی به
خرج داد.وی با اش��اره به اینکه در مراکز درمانی و
بیمارستانی یکی از شیوههای گندزدایی استفاده
از اش��ع ه  UVاست ،افزود :ماورابنفش متشکل از
س��ه طیف  A،B،Cاست که تنها طیف  Cقدرت
بیش��تری در گندزدایی دارد .دو طیف  Aو  Bنیز
توانایی گندزدایی دارند ،اما چون قدرتشان خیلی
کمتر اس��ت باید زمان طوالنیتری در استفاده از
آنها به کار برد .گورانی با تاکید بر اینکه اشعه UV
اس��تریل کننده نیس��ت و تنها ضدعفونی کننده
است ،افزود :اش��عه  UVقدرت نفوذ بسیار کمی
دارد ،یعنی اگر بخواهیم س��طحی را با تاباندن این
اشعه گندزدایی کنیم ،باید سطح را با مایع شوینده
بشوییم و س��پس  UVبه آن بتابانیم.وی با اشاره
به اینکه از اش��عه  UVدر ضدعفونی کردن هوای
محیط هم استفاده میشود ،تصریح کرد :این کار
باید در یک محیط خالی و بدون حضور انس��انها
انجام شود .در صورتی که در این محل انسانها تردد
میکنند از انجایی که  UVبرای انسانها خطرناک
است باید منبع  UVرا داخل محفظهای قرار داده
و س��پس هوا را با فن به داخل محفظه کشیده تا
 UVبه آن تابیده شود و از طرف دیگر خارج شود.
با این روش اشعه در محیطی که انسان حضور دارد،
پخش نمیش��ود و تنها به هوا دمیده میشود.وی
در خصوص گندزدایی سطوح با اشعه  UVگفت:

باید مقدار مشخصی از انرژی به سطح تابیده شود
تا موجودات روی آن از بین بروند .برای گندزدایی
موج��ودات اعم از ویروس ،باکت��ری و ...باید مقدار
انرژی مشخصی در زمان مشخصی به سطح تابیده
ش��ود تا این موجودات از بین بروند .در صورتی که
مقدار انرژی الزم در مدت زمان مشخص به سطح
تابیده نشود ،امکان از بین رفتن ویروس و باکتری
کاهش خواهد یافت .گورانی با بیان اینکه اشعهUV
توسط المپهایی تابیده میشود که با گذر زمان و
افزایش طول عمر المپ ،انرژی آن کمتر میشود،
افزود :این به آن معناست که محاسبات استفاده از
المپ در طول زمان باید تغییر کند؛ اگر در ابتدای
عمر المپ آن را در یک متری سطح مورد نظر برای
گندزدایی قرار میدادیم ،پس از مدتی از طول عمر
آن باید فاصله المپ تا س��طح مورد نظر را کاهش
دهیم.وی درباره استفاده از اشعه ماورا بنفش در از
بین بردن ویروس کرونا ،خاطرنشان کرد :اگر خود
ویروس را در نظر بگیریم ،این ویروسهم مانند سایر
ویروسها با تابیدن میزان مشخصی انرژی از بین
خواهد رفت ،اما اگر ویروس کرونا در قطرات تنفسی
باشد ،قطرات برایش به شکل محافظ عمل میکنند
و اشعه  UVباید در مدت زمان خیلی بیشتری بر
آن تابیده شود تا بر ویروس اثر کند .در ضدعفونی
کردن هوای آلوده به ویروس کرونا باید هوا را از فیلتر
رد کرده و سپس اشعه به آن بتابانیم.وی در پاسخ
به این س��وال که آیا تابش نور خورشید که امواج
ماورابنفش در خ��ود دارد نیز توانایی از بین بردن
ویروس ه��ا را دارد یا خیر ،گفت :حتما تابش نور
خورشید هم این توانایی را خواهد داشت ،اما دقت
کنید  UVکه در محیط طبیعی هستند از نوع A
هس��تند .پس از تابش نور خورشید ،نوع  Cاشعه
 UVکه طول موج مناسب گندزدایی دارد توسط
الیه ازن حذف میشود و نوع  Bنیز تا نزدیکی زمین
و نوع  Aبه زمین میرسد .انرژی نوع  Aنسبت به
دو نوع دیگر کمتر است؛ یعنی باید سطح یا جسم
موردنظر در مدت زمان بیشتری در معرض تابش
نور خورشید قرار گیرد.وی در خاتمه سخنان خود با
اشاره به اینکه گندزدایی و ضدعفونی کردن سطوح
با اشعه  UVیک روش مکمل در کنار سایر روشها
اس��ت ،ادامه داد :استقاده از  UVبسیار دقیقتر و
نیازمند تخصص الزم است.

