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زندگی

ویتامین Cروندبهبودکووید ۱۹-راتسریعمیکند

در مراحل اولیه پاندمی کووید ،۱۹-نتایج مطالعات نشان داد که بین مصرف ویتامین Cدر بیماران
به ش�دت مریض و کاهش طول مدت استفاده از دستگاه تنفس�ی ونتیالتور ارتباط وجود دارد.
به گزارش مهر ،محققان دریافتند مصرف ویتامین  Cبا دوز باال مدت زمان اس�تفاده از دستگاه
ونتیالتور را ت�ا  ۱۴تا  ۲۵درصد کاهش میدهد.همچنین محققان دریافتند بیماران کووید۱۹ -
مبتال به سندروم ناراحتی حاد تنفسی بعد از دریافت دوز باال ویتامین  Cخیلی زود بهبود یافتند.

یادداشت

کدام سردردها
میگرنیهستند؟
دکتر علی امینی هرندی
متخصص مغز و اعصاب

سردرد یکی از ش��ایعترین شکایات پزشکی
اس��ت .اکث��ر م��ردم س��ردرد را در برخی از
زمانهای زندگی خ��ود تجربه میکنند .آنها
میتوانن��د بدون در نظر گرفتن س��ن ،نژاد و
جنس��یت بر همه افراد تأثی��ر بگذارند .نوعی
از س��ردرد ،س��ر درد میگرنی است .میگرن،
س��ردردی تپش دار است که معموال نیمی از
مغ��ز را در برمی گیرد .چنین س��ر دردی به
اندازهای شدید و طوالنی است ( حدود چهار
س��اعت ) که میتواند زندگ��ی روزانه افراد را
مخت��ل کنن��د .از هر ده نفر ی��ک نفر به این
س��ر درد مبتال خواهد شد اما تعداد زیادی از
افراد اعالم کردهاند که س��ر دردهای تنشی و
سینوسی را با سر درد میگرنی اشتباه گرفته
اند .مواد غذایی،اضطراب و تغییرات هورمونی
میتواند س��بب تشدید س��ردرد میگرنی در
افراد ش��وند .یکی از عالیم و نشانههای واضح
بروز سردرد میگرنی داشتن درد در چشم ها،
پیش��انی و شقیقهها است .س��ردرد میگرنی
سبب میش��ود فرد مبتال نسبت به نور ،صدا
یا حرکت و...حساس ش��ود .برخی از افراد با
آغاز س��ردرد ،در بینایی ش��ان اختالل ایجاد
میش��ود و حالت تهوع میگیرند و استفراغ
میکنن��د .درد میتواند فعالیته��ای روزانه
افراد را با مشکل جدی مواجه کند .در حدود
 20درصد از افرادی که از سردردهای میگرنی
رنج میبرند 20 ،دقیقه تا یک ساعت پیش از
آغاز درد ،تشعش��ع نور را مشاهده میکنند.
این افراد نوری ش��بیه به فلش دوربین ،نقاط
و راهه��ای ن��وری و ...را مش��اهده میکنند
که ب��ا آنها " میگرن کالس��یک " میگویند.
عالی��م و نش��انههای خطرن��اک میگرن نیز
بدین صورت اس��ت که برخ��ی از افراد پیش
از آغ��از س��ر درده��ای میگرن��ی خل��ق و
خویش��ان تغییر میکند .تعدادی از اشخاص
هیجان زده ،افسرده یا زودرنج میشوند .برخی
نیز ممکن است به بوها و مزهها حساس شوند.
ام��ا اکثر افرادی که با س��ردردهای میگرنی
دست و پنجه نرم میکنند خمیازه میکشند
و احساس خس��تگی و کوفتگی میکنند .از
هر چه��ار فردی که از میگ��رن رنج میبرند
یک نفر ،بیس��ت و چهار ساعت پیش از آغاز
س��ردرد نارسایی فاز را تجربه میکند .منشاء
اصلی ابتال به س��ر دردهای میگرنی تاکنون
توس��ط محققان مشخص نشده است اما آنها
باور دارند که مواد شیمیایی ،رگهای خونی
و اعص��اب درون مغ��ز عام��ل ب��روز چنین
سر دردی در افراد میباشد .سر درد میگرنی
برخ��ی از افراد ب��ه علل گوناگون��ی از جمله
انع��کاس نور تش��دید میش��ود .انعکاس نور
میتواند به وس��یله برف یا آب��ی که بر روی
زمین جمع ش��ده اس��ت یا تلویزیون و پرده
سینما ایجاد شوند.به چشم زدن عینکهای
آفتاب��ی در طول روز یا ش��ب هن��گام برای
جلوگیری ک��ردن از انعکاس ن��ور برای آنها
ضروری اس��ت .اضطراب نیز یک��ی از عوامل
اصلی بروز س��ردرد میگرنی اس��ت ،در حالی
ک��ه دوری از اضطراب به طور کلی امکانپذیر
نیست .بهترین راه برای حفظ آرامش اجرای
تکنیکهای تمدد اعصاب است .در فضای باز
به آرامی تنفس کنید و با فکر کردن به افکار
و موس��یقیهای آرام بخش میزان اضطراب و
دلش��وره را کاهش دهید تا کمتر به حمالت
میگرنی دچار ش��وید یا بتوانی��د از بروز آنها
پیشگیری کنید.

تازهها

یادگیری بهتر زبان خارجی با
تحریکغیرتهاجمیعصبمغز

محقق��ان ی��ک راه��کار غیرتهاجم��ی برای
تحری��ک اعصاب متصل به مغ��ز ارائه کردند
که موجب بهبود قابل توجه توانایی یادگیری
زبان جدید میشود.به گزارش ایرنا ،محققان
در این شیوه از یک دستگاه کوچک استفاده
کردن��د که داخل گوش قرار گرفته و با ایجاد
پالسه��ای الکتریکی کوچ��ک ،عصب واگ
را ک��ه طوالنیتری��ن عصب مغزی اس��ت ،به
ص��ورت غیرتهاجم��ی ،تحری��ک میکند .به
اعتق��اد محققان با اس��تفاده از این دس��تگاه
میتوان س��ایر ان��واع یادگی��ری را نیز بهبود
بخش��ید.برای آزمای��ش ای��ن فن��اوری از
 ۳۶داوطلب بزرگسال انگلیسی زبان استفاده
ش��د .محققان نحوه تش��خیص چه��ار لحن
مختل��ف زبان چینی مندری��ن را که یکی از
دش��وارترین زبانهای جهان است ،در جریان
مکالمات عادی به این افراد آموزش دادند.در
این آزمایش ،داوطلبانی که تحریک عصبی را
دریافت کردند ،در مقایس��ه با سایر داوطلبان
توانس��تند لحنهای مختلف زبان مندرین را
دو برابر سریعتر تش��خیص دهند .این اولین
بار است که تحریک غیرتهاجمی عصب واگ
موجب بهبود یک توانایی ش��ناختی پیچیده
در افراد سالم میشود.

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

نوآوری

چین تزریق انسولین
بدون سوزن را ترویج میدهد

دس��تورالعمل تزریق بدون س��وزن انسولین
که توس��ط کمیته دیابت انجمن پرس��تاران
چین تهیه ش��ده به تازگی در پکن منتش��ر
شده اس��ت .به گزارش ایرنا ،تحقیقات نشان
داده اس��ت که تزریق انس��ولین بدون سوزن
در مقایس��ه با روش س��نتی تزریق انسولین
به دوز کمت��ری دارو نی��از دارد.جی لینونگ
اس��تاد دانش��گاه «پکین��گ» در چین گفت:
تزری��ق بدون س��وزن انس��ولین ،ویژگیهای
منحصربفردزیرپوستیناشیازتزریقبدونسوزن
انسولین ،باعث شده است که سطح قند خون
ناش��تای بیماران ثابت بماند.انسولین یکی از
بیخطرترین درمانه��ای بالینی برای دیابت
بوده و در حال حاضر توس��ط س��وزن تزریق
میش��ود .طبق پروتکلهای درمانی موجود،
بیم��اران مبتال به دیابت نوع  ،۲حداقل روزانه
به دو دوز انس��ولین و بیماران مبتال به دیابت
نوع  ۱حداقل به چهار دوز انسولین نیاز دارند.
تزریق انس��ولین با سوزن اغلب ناراحتکننده
اس��ت و بیم��اران را رنج میده��د .همچنین
استفاده طوالنی مدت از سوزن میتواند باعث
ایجاد چربی زیر پوستی (تشکیل سلول چربی)
شود که به کاهش راندمان جذب انسولین و از
دست دادن کنترل قند خون منجر میشود.اما
در روش جدید تزریق بدون س��وزن انسولین،
این داروی مایع با فشار فوری و زیاد از طریق
سوراخ دس��تگاهی که قطر آن کمتر از ۰.۱۴
میلی متر اس��ت به زیر الیه بس��یار نازکی از
پوس��ت وارد میشود .س��پس داروی مایع در
اپیدرم و غش��ای میانی پوس��ت نفوذ کرده و
در عمق مطلوب ج��ذب ،به بافت زیر جلدی
میرس��د.اکنون صدها بیمارستان در سراسر
چین از تزریق بدون س��وزن انسولین استفاده
میکنند .محققان میگویند دس��تگاه تزریق
بدون س��وزن انسولین نیز مانند تزریق سنتی
انسولین ،توس��ط خود بیماران در خانه قابل
استفاده است.

با ادامه ش��یوع کووید ،۱۹-تقاضا برای دستگاه کوچک،
مقرون به صرف ه و دقیق پزشکی که دما ،اکسیژن ،ضربان
قلب و تنفس را مورد بررس��ی ق��رار میدهند ،افزایش
مییابد .در این راس��تا ،یک اس��تارتاپ فع��ال در حوزه
س�لامت که در هند قرار دارد ،دس��تگاه جدید ابداع کرده است .به
گزارش ایسنا،این دستگاه موسوم به " ،"2OXYامکان بررسی بیمار
از راه دور را فراهم میکند .این دس��تگاه قابل حمل و بیسیم ،روی
انگش��ت بیمار قرار میگیرد و دادهها را به تلفن همراه میفرس��تد.

محققان دریافتند افرادی که هنگام بلند شدن،
احساس سرگیجه میکنند بیش از سایرین در
معرض ابتال به زوال عقل قرار دارند.به گزارش
ایرنا ،این وضعیت که با عنوان افت فشار خون
شناخته میشود ،زمانی رخ میدهد که شخص
در هنگام ایس��تادن ،ناگهان دچار افت فش��ار
خون میشود.محققان دریافتند تنها آن دسته
از افراد که در هنگام ایس��تادن دچار افت فشار
سیستولیک میشوند ،در معرض ابتال به زوال
عقل هس��تند و افت فشار دیاستولیک یا فشار
خ��ون به طور کل��ی ،ارتباطی ب��ا این بیماری
ندارد.فشار سیستولیک ،اولین عددی است که
در هنگام گرفتن فش��ار خون خوانده میشود
و ب��ه اعتقاد محققان افت این فش��ار به میزان
 ۱۵واحد در هنگام ایستادن ،نشاندهنده خطر
ابتال به زوال عقل است و کنترل این افت فشار
میتواند راهکار مناس��بی برای حفظ حافظه و
مهارتهای ش��ناختی افراد در سنین باال شود.
این تحقیقات با کمک دو هزار و  ۱۳۱داوطلب
س��الم با میانگین س��نی  ۷۳س��ال انجام شد.
فشار خون این افراد یک بار در ابتدای مطالعه
و س��پس در فاصله یک س��ال ،سه سال و پنج
سال بعد باردیگر اندازهگیری شد .در این مدت
در مجموع  ۱۵درص��د از داوطلبان دچار افت
فشار خون شدند که در  ۹درصد آنها افت فشار
سیس��تولیک و در  ۶درصد دیگر دیاستولیک
بود .در طول  ۱۲سال بعد ،داوطلبان همچنان
تحت نظ��ر قرار گرفتند تا در ص��ورت ابتال به
زوال عق��ل ،شناس��ایی ش��وند .در ای��ن مدت
مجموعا  ۴۶۲نفر از داوطلبان یعنی  ۲۲درصد
از آنها دچار زوال عقل ش��دند.با بررس��ی این
افراد مشخص ش��د احتمال ابتالی افراد دارای
افت فشار سیستولیک به زوال عقل نزدیک به
 ۴۰درصد بیش از سایرین است.

توصیه

ماسک شدت عالئم بیماری
کووید 1۹-را کاهش میدهد

نتایج یک بررس��ی نش��ان داد که استفاده از
ماس��ک میتواند ش��دت عالئم بیماری را در
اف��راد آلوده به کروناوی��روس کاهش دهد.به
گزارش ایس��نا ،در این بررسی آمده است که
استفاده از ماس��ک در افراد مبتال به بیماری
کووی��د ۱۹-مانع از آن میش��ود ت��ا بیماری
ش��دت پیدا کند چ��را که ماس��ک میتواند
می��زان وی��روس در بدن را کاه��ش دهد .به
گفته محقق��ان ،این یافتهها نش��ان میدهد
اس��تفاده از ماس��ک بیش از آنچه در گذشته
تصور میش��د حائز اهمیت است زیرا موجب
کاهش دوز ویروسی و میزان عفونت در بدن
میشود .محققان تاکید کردند که درصورتیکه
سیس��تم ایمنی ب��ا تع��داد محدودت��ری از
وی��روس ه��ا مواج��ه باش��د بهت��ر و موثرتر
می تواند با آنها مقابله کند.

دمای بدن ،از زیر بغل بیمار بررسی میشود اما سطح
اکس��یژن خون و پارامترهای دیگر ،از روی انگشت او
مورد ارزیابی قرار میگیرند.یکی از مزایای ""2OXY
این است که از باتری سکهای نیرو میگیرد و میتواند
جایگزین خوبی برای مانیتورهای بزرگ کنار بیماران باش��د که در
بیمارستانها مورد اس��تفاده قرار میگیرند .پروفسور "مهاناسانکار
سیواپراکاسام"از پژوهشگران این پروژه گفت،"2OXY" :یک دستگاه
پزشکی است که میتواند جایگزین مانیتورهای بزرگ و پرهزینه کنار

بیماران شود .اگرچه در حال حاضر ،محصوالت مشابهی نیز در بازار
وج��ود دارند اما " ،"2OXYمیتوان��د نتایج دقیقتری ارائه دهد .با
وجود این دس��تگاه و امکان بررس��ی از راه دور ،دیگر نیازی نیست
که پزش��کان برای ارزیابی وضعیت بیمار ،حتما در کنار او باشند.از
این دس��تگاه میتوان در خانه ،بیمارستانها و مراکز درمان کووید-
 ۱۹استفاده کرد،"2OXY" .به سادگی پوشیده میشود و میتواند
دادههای به دست آمده در مورد وضعیت بیمار را با بلوتوث به تلفن
همراه منتقل کند تا به کمک یک اپلیکیشن ارزیابی شوند.

آفتاب یزد در گفتگو با جراح شانه و آرنج بررسی کرد

هرآنچه باید درباره آرتروز مفصل شانه بدانیم

آفتاب یزد – گروه زندگی :ش��انه دارای دو مفصل است که هر
دو میتوانند به آرتروز دچار شوند.آرتروز شانه یکی از بیماریهای
شایع مفصل شانه است .مفصل ش��انه درهمه حرکات مفصل بازو
نقش دارد بنابراین درد گردن و ش��انه ب��ر روی انجام هر فعالیتی
تاثیر میگذارد و درآنها اخت�لال ایجاد میکند و میتواند کیفیت
زندگی افراد را کاهش ده��د لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب
یزد در اینباره با دکترمرتضی نخعی امرودی ،ارتوپد ،جراح ش��انه
و آرنج ،عضو هیئت علمی (دانش��یار) دانشگاه علوم پزشکی ایران
گفتگو کرده است.
وی در اینباره میگوید:آرتروز یا استئوآرتریت که به آن ساییدگی
مفصل میگوییم ،یکی از بیماریهایی اس��ت که میتواند هر کدام
از مفاصل بدن را درگیر کند و باعث ایجاد درد شود.
دکت��ر نخع��ی ام��رودی خاطرنش��ان ک��رد :مفصل ش��انه پس از
مفص��ل ران و زان��و باالتری��ن درص��د ش��یوع آرت��روز را به خود
اختصاص میدهد؛ دلیل این جایگاه س��وم آن اس��ت که برخالف
مفصله��ای ب��زرگ پایی��ن تنه معم��والً وزن��ی ب��ر آن تحمیل
نمیشود.
این جراح ش��انه و آرنج ابراز کرد :آرتروز مفصل ش��انه یکی از علل
درد در ناحیه شانه به ویژه در افراد مسن است گرچه ممکن است
در بعضی از افراد زودتر و در بعضی دیگر دیرتر ظاهر ش��ود .حدود
یک س��وم افراد باالی ش��صت سالگی مبتال به س��اییدگی مفصل
شانه هستند.
وی عنوان کرد :عالئم اصلی آرتروز شانه ،درد و محدودیت حرکتی
اس��ت .محل درد معمو الً اطراف سرشانه یا سمت خارج باالی بازو
اس��ت .این درد اغلب با کارکردن بدتر میش��ود ولی ممکن است
ش��بها حین خواب نیز ایجاد شود .بیمار نمیتواند دست خود را
کامل باال بیاورد یا به جهتهای مختلف بچرخاند.
دکترنخع��ی امرودی مطرح کرد :همراه با پیش��رفت عالیم آرتروز
ش��انه ،پزش��ک در معاینه متوجه س��فتی یا کاهش دامنه حرکتی
مفصل میش��ود ،کاهش نیرو چشمگیر است و زمان حرکت دادن
بازو صدای سایش و روی هم کشیده شدن استخوانها (کریپتوس)
شنیده میشود.
این عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ای��ران بیان کرد:
معموالً میزان آس��یب غضروف مفصلی و ابتال به آرتروز در تصاویر
رادیوگرافی قابل مشاهده اس��ت .از آنجایی که غضروف در تصویر
اشعه ایکس دیده نمیشود ،وجود آن در یک مفصل سالم با توجه

یافته

سرگیجههنگامبلندشدن
نشانه زوال عقل است

ت بیماران کووید ۱۹-از راه دور!
دستگاهی برای نظار 

ویروس کرونا که یک بیماری مس��ری اس��ت پس از گسترش در
بین مردم ،خودش را با عالئم مختلفی به همگان معرفی کرد ،از
ش��ایعترین عالمتهای ابتال به این بیماری گلودرد و سرفههای
خشک است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سازمان جهانی
بهداش��ت از همان ابت��دا کرونا را با عالئم��ی همچون تب و لرز،
گلودرد و س��رفههای خش��ک به م��ردم معرفی ک��رد و از مردم
خواس��ت اگر در خود یا اطرافیانشان این عالئم را مشاهده کردند
به پزش��ک مراجعه کنند و تحت مراقبته��ای ویژه قرار بگیرند.

عالئ��م اصلی آرتروز ش��انه ،درد و محدودیت حرکتی
است .محل درد معمو الً اطراف سرشانه یا سمت خارج
باالی بازو اس��ت .ای��ن درد اغلب با کارک��ردن بدتر
میشود ولی ممکن است شبها حین خواب نیز ایجاد
ش��ود .بیمار نمیتواند دست خود را کامل باال بیاورد یا
به جهتهای مختلف بچرخاند
اگر با درمانهای غیرجراحی عالئم بیماری در حد قابل
قبول برطرف نشود بیمار باید تحت عمل جراحی قرار
گیرد .عمل جراحی تعویض ش��انه ،بهترین نتایج را در
موارد پیشرفته این بیماری بههمراه دارد .در این عمل،
سر استخوان بازو که تخریب شده برداشته میشود و
به جای آن پروتز گذاشته میشود
ب��ه فضای بین گوی و حفره مش��خص میش��ود .ب��ا از بین رفتن
غضروف این فضا در تصاویر رادیوگرافی کمتر و باریکتر میش��ود
و در مرحله پایانی بیماری ،استخوان گوی را میتوان مستقیماً در
مقابل حفره بیهیچ فضایی بین آن دو مشاهده کرد.
وی ادامه داد :همچنین خارهای اس��تخوانی (اس��تئوفیت یا زائده
اس��تخوانی) ایجاد ش��ونده پیرامون حاش��یههای مفصل غالباً در
گونههای مختلف آرتروز به چش��م میخورند" .س��ی .تی .اسکن"
نوعی بررس��ی رایانهای اس��ت که برای به دس��ت آوردن تصویری
با جزییات بیش��تر از مفصل ش��انه مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد،
حال آن که در" ام .آر .آی" س��یمپیچی مغناطیس��ی روی ناحیه
م��ورد نظ��ر قرار داده میش��ود ت��ا اطالعاتی را درباره اس��تخوان

راهکارهایی برای بیاثر کردن عالئم کرونا
برای کاهش عالئم این بیماری به خصوص گلو درد و س��رفههای
خش��ک درمان خانگی وج��ود دارد که میتوانیم با مصرف برخی
م��واد غذایی تا حدودی ،التهاب ناش��ی از ای��ن بیماری را از بین
ببریم.راهکاره��ای مختلف��ی وجود دارد تا عالمتهای ناش��ی از
کرونا را تقریبا بیاثر کنیم:
|ب��ا اضاف��ه کردن رطوبت هوا از دس��تگاه رطوبت س��از یا بخور
استفاده کنیم.
|مایعات گرم مانند آبگوشت بخوریم .سوپهای رقیق و چای کم
رنگ همراه با عسل مصرف کنیم.

تاثیر مصرف روزانه ویتامین  Dبرای درمان سرگیجه

مطالعه جدید نش��ان میدهد مص��رف دو بار
در روز ویتامین  Dو کلس��یم به از بین رفتن
حاالت سرگیجه کمک میکند.به گزارش مهر،
دکتر «جی س��و کیم» ،سرپرست تیم تحقیق
در این باره میگوید« :مطالعه ما نشان میدهد
برای افراد مبتال به سرگیجه وضعیتی حملهای
خوش خیم ،مصرف مکملهای ویتامین  Dو
کلسیم ،راهی ساده و کم خطر برای پیشگیری
از ب��روز مج��دد س��رگیجه است».س��رگیجه
وضعیتی حمل��های خوش خی��م زمانی روی
میده��د که تغیی��ر ناگهانی در وضعیت س��ر
موجب ایجاد حس چرخش دورانی میش��ود.
این نوع سرگیجه از شایعترین انواع سرگیجه
است .در درمان این سرگیجه ،پزشک یکسری
حرکات س��ر را بر روی بیماران انجام میدهد
تا ذرات داخل گوش که باعث ایجاد این حس
میش��ود ،تغییر یابد اما این شرایط اغلب عود
میکن��د.در این مطالع��ه ۹۵۷ ،نف��ر در کره
جنوب��ی که مبتال به این نوع س��رگیجه بودند
مورد بررس��ی قرار گرفتند .ش��رکتکنندگان
به دو گروه تقس��یم ش��دند .افراد یک گروه از
مکملهای دارویی اس��تفاده میکردند و گروه
دیگ��ر ،داروهای کنترل س��رگیجه را دریافت
میکردند .س��پس محققان به افراد گروه اول

که مکمل مصرف میکردند و  ۴۴۵نفر بودند
ویتامی��ن  Dو کلس��یم دادند که میبایس��ت
روزان��ه دو بار مص��رف میکردن��د .در مقابل،
 ۵۱۲نف��ر گروه دیگر هیچ ی��ک از این موارد
حت��ی مکمل را مص��رف نمیکردند .محققان
دریافتن��د اف��رادی که ب��ه آنها مکم��ل داده
ش��ده بود ،بع��د از میانگین یک س��ال میزان
سرگیجه شان به طرز چشمگیری کاهش یافته
بود.محققان مشاهده کردند نرخ عود سرگیجه
در دریافتکنن��دگان مکم��ل داروی��ی ۰.۸۳
ب��ار بود در حالیکه در گ��روه دیگر این میزان
 ۱.۱۰درصد بود.س��رگیجه وضعیتی حملهای
خوشخی��م ،نوعی اخت�لال در گوش داخلی
اس��ت ک��ه در آن تغییر در موقعیت س��ر فرد
منجر به احس��اس چرخش یا حرکت میشود.
عالئم این سرگیجه به ویژه هنگام جابجا شدن
به سمت دیگر در حین خواب یا خمیده شدن
سر به سمت عقب رخ میدهد .معموالً پس از
برطرف شدن عالئم ،فرد میتواند فعالیتهای
روزم��ره خود را ادامه دهد و همراه با بیماری،
نشانه عصبی یا ش��نوایی دیگری وجود ندارد.
قابل ذکر است هر حمله نیز حدود یک دقیقه
ب��ه طول میانجام��د و با حالت ته��وع همراه
است.

و غض��روف در اختی��ار قرار ده��د و مهمتر از ای��ن عارضه اطراف
بافته��ای نرم ،ب��ه ویژه عضلهها و تاندونهای ش��انه ،را آش��کار
س��ازد .دکترنخعی ام��رودی توضیح داد :آرتروز ش��انه روشهای
درمانی متفاوتی دارد که بس��ته به ش��دت آسیب دیدگی پزشک
متخص��ص آنه��ا را انتخ��اب میکند .درم��ان اولی ه آرتروز ش��انه،
مانن��د دیگر مفاصل ،معموالً درمانی غیرجراحی اس��ت و پزش��ک
فق��ط برای تع��دادی کمی از بیم��اران درمان جراح��ی را توصیه
میکند.
این متخصص اظهار داش��ت :در مراحل اولیه درمان آرتروز ش��انه
توصیه میش��ود که بیمار از اندام مبتالی خود کمتر استفاده کند.
مصرف دارو و انجام فیزیوتراپی نیز از اجزای اساسی درمان است.
وی ابراز داش��ت :داروی اصلی مورد اس��تفاده برای آرتروز ش��انه
معموال یکی از انواع به اصطالح «مس��کنهای معمولی» اس��ت .از
طرف��ی مصرف زیاد و طوالنی مدت مس��کنها نیز عوارض مهمی
چون زخم معده ،آس��یب کلیه و… ب��ه دنبال دارد.تزریق کورتون
داخل مفصل نیز به جز در موارد نادر توصیه نمیشود.
دکترنخع��ی امرودی گف��ت :اگر با درمانه��ای غیرجراحی عالئم
بیم��اری در حد قابل قبول برطرف نش��ود بیم��ار باید تحت عمل
جراحی ق��رار گیرد .عمل جراحی تعویض ش��انه ،بهترین نتایج را
در م��وارد پیش��رفته این بیماری بههمراه دارد .در این عمل ،س��ر
اس��تخوان بازو که تخریب ش��ده برداشته میش��ود و به جای آن
پروتز گذاشته میشود.
وی متذکر شد :خیلی از بیماران به خصوص خانمها تصور میکنند
دردهای مبهم و منتشر مفاصل مربوط به پوکی استخوان است اما
بای��د یادآوری کرد که پوکی اس��تخوان هیچ درد یا عالمتی ندارد
و به همین خاطر به آن بیماری پنهان یا خاموش گفته میش��ود.
پوکی اس��تخوان ربطی به آرتروز مفاصل ندارد و دو بیماری کام ً
ال
مجزا از هم هستند.
این جراح ش��انه و آرنج در پایان توصیه کرد :جهت پیش��گیری از
ابت�لا به بیماری آرتروز ش��انه تا حد امکان ب��ه فعالیتهای روزان ه
معمول خود ادامه دهید،وزن مناس��ب داش��ته باشید،جهت حفظ
قدرت ماهیچه ها ،فعال باش��ید .اگر برنامه ورزش��ی مناس��بی را
دنبال کنید ،انعطافپذیری مفص��ل را حفظ خواهید کرد یا حتی
بهبود خواهید بخشید،تا حد امکان از انجام فعالیتهای باالی سر
و هوایی اجتناب کنید وتنها در زمان درد ش��انه ،دست از فعالیت
بکشید.

| برای کمک به سیس��تم ایمنی در مقابله با عفونت اس��تراحت
کافی داشته باشیم.
| ب��ا نوش��یدن آب و آب میوههای خانگی با ش��یرینی کم و آب
سبزیجات تازه بدنمان را هیدراته کنیم.
| حداقل دو تا سه بار و هر سه روز یک بار آب نمک قرقره کنیم.
نوشیدن یا قرقره کردن سرکه سیب و عسل میتواند تاثیر خوبی
در کاهش التهاب گلو داشته باشد.
| خوب اس��ت که به محض شروع بیماری ریشه شیرین بیان را
مصرف کنید.

کاهش عالئم افسردگی با رعایت رژیم غذایی سالم

نتایج یک مطالعه نش��ان
میده��د با رعای��ت رژیم
غذای��ی س��الم پ��س از
س��ه هفته میتوان عالئم
افس��ردگی را ب��ه ان��دازه
قاب��ل توجهی کاهش داد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،این
مطالع��ه نش��ان میدهد،
جوان��ان مبتال به افس��ردگی ک��ه رژیم غذایی
آنها حاوی مقادیر زیادی خوراکیهای فرآوری
ش��ده ،قند و چربی بود ،پس از  ۲۱روز مصرف
میوه ،س��بزیجات ،ماهی و گوشت بدون چربی
عالئم این بیماری در آنها به اندازه قابل توجهی
کاهش یافت« .هدر فرانس��یس» و همکارانش
در دانش��گاه م��ک کواری در ای��ن تحقیق ۷۶
دانش��جوی  ۱۷ت��ا  ۳۵س��اله را ب��ا رژیمهای
غذایی ضعیف که عالئم افس��ردگی متوسط تا
زیاد داش��تند ،مورد بررسی قرار دادند.محققان
این دانش��جویان را بطور تصادوفی به دو گروه
تقسیم کردند؛ یک گروه رژیمهای غذایی خود
را ادام��ه دادند و گروه دیگر از یک رژیم غذایی
سالم پیروی کردند .محققان عالئم افسردگی،
اضطراب و حالت روحی را در این دانش��جویان
قبل و بع��د از این مطالعه ارزیاب��ی کردند .در

 60درصد بیماران«آی سی یو» دچار سوءتغذیه هستند
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه گفت ۶۰ :درصد بیماران
آی سی یو دچار سوءتغذیه هستند ،چرا که دریافت غذایی خوبی
ندارند.به گزارش مهر ،س��یده زهرا ش��ریعت پناهی ،افزود :وقتی
بیماری با س��وء تغذیه در آی س��ی یو بس��تری میش��ود نسبت
به بیماری که س��وء تغذی��ه ندارد ،با وضعیت دش��واری مواجهه
میش��ود .وی ادامه داد :سوء تغذیه متابولیسم بدن را تحت تاثیر
قرار میدهد .به طوری که دوران بس��تری بیمار طوالنی میشود
و منج��ر به عفونت زخم ،عفونت خون ،عفونت ادراری ،نارس��ایی
ارگانهای بدن و ...میش��ود.وی افزود :عوارض و مرگ و میر در
افرادی که دچار س��وء تغذیه هس��تند ،بیشتر از افرادی است که
سوء تغذیه ندارند و این افراد را باید بیشتر غربال کنیم.وی انواع
تغذیههای حمایتی برای بیماران دچار س��وء تغذیه درآی سی یو
را از طریق دهانی ،لولهای و وردیدی دانس��ت و درباره بس��تری
بیماران دچار سوختگی درآی سی یو گفت :به دلیل اینکه سطح
زیادی از بدن بیمار دچار سوختگی شده است ،برای ترمیم بافت،
بدن نیاز به کالری و پروتئین بیش��تر به هم��راه افزایش مصرف
ویتامینها و امالح دارد.وی در ادامه به بیماران کرونایی بس��تری

درآی س��ی یو اش��اره کرد و افزود :بیماران کرونایی بس��تری در
آی سی یو و سایر بخشهای عادی دچار سوء تغذیه میشوند که
مهمترین عامل آن بیاش��تهایی زیاد به علت افزایش فاکتورهای
التهابی در بدن اس��ت .در مرحله اول با تجویز داروهای اشتهاآور
و غذاه��ای کم حجم با کالری باال و ترجیحا به ش��کل مایع و یا
نیم��ه جامد ،دریاف��ت غذا را افزایش میده��د .در مراحل بعدی
از پودره��ای پروتئینی و غذایی اس��تفاده میکنیم .و در انتها از
تغذی��ه با لوله یا ووردی��دی کمک میگیریم.ش��ریعت پناهی بر

پایان س��ه هفت��ه ،حالت
روح��ی گروه��ی ک��ه از
رژیم غذایی س��الم پیروی
میکردن��د ،ب��ه ان��دازه
قابل توجهی تقویت شده
بود و میزان افسردگی آنها
در یک ح��د طبیعی قرار
گرفت .اما میزان افسردگی
دانشجویانی که رژیم غذایی ناسالم خود را ادامه
دادند در محدوده متوس��ط تا زی��اد باقی ماند.
همچنین میزان اضطراب دانش��جویان گروهی
که رژیم غذایی س��الم داش��تند در مقایسه با
گروه��ی که رژیم غذایی ناس��الم داش��تند به
اندازه قابل توجهی کمتر بود.محققان همچنین
 ۳۳دانش��جو را س��ه م��اه بعد از ای��ن مطالعه
م��ورد پیگیری قرار دادند و متوجه ش��دند که
 ۲۱درص��د از آنها با حفظ رژیم غذایی س��الم
خود موفق ش��دند ،بهبودهای ایجاد ش��ده در
حالت روحی خود را حفظ کنند .نویس��ندگان
ای��ن مطالعه اظهار داش��تند که اص�لاح رژیم
غذای��ی با کاهش مصرف م��واد غذایی فرآوری
ش��ده و افزایش مصرف میوه ،سبزیجات ،ماهی
و روغن زیتون باعث بهبود عالئم افسردگی در
بزرگساالن میشود.

تنوع م��واد غذایی بعد از بهبود بیماران کرونایی بس��تری تاکید
کرد و اظهارداش��ت :برای این افراد همه مواد گروه غذایی اعم از
کربوهیدرات ها ،پروتئینها به مقدار زیادتر از افراد س��الم ،میوه،
س��بزی و لبنیات لحاظ شود و بعد از مرخص شدن از بیمارستان
نی��ز تا چن��د هفته ای��ن رژی��م ادامه داش��ته باش��د.وی افزود:
دریاف��ت ویتامینها و امالحی که از آنتی اکس��یدانها برخوردار
هس��تند ،برای بیماران بهبود یافته کرونایی مفید اس��ت .چرا که
اکسیدانهای خون این افراد باال میرود.وی بر طب سنتی جهت
تغذیه بهبودیافتگان اشاره کرد و گفت :طب سنتی نیز برای خود
دارای اعتقاداتی است و در این طب آمده بیماران کرونایی برخی
موادغذایی واجد طبع س��رد مثل ماس��ت را بهتر اس��ت مصرف
کنن��د .از آنجای��ی که طب جدید برای رد ای��ن ادعا دلیل علمی
محکمی ندارد ،بنابراین توصیههای طب سنتی میتواند ارزشمند
باشد .همچنین طب سنتی معتقد به مصرف ادویههای گرم مثل
دارچین اس��ت و از آنجایی ک��ه در طب جدید نیز اثر ضدالتهابی
و ضداکس��یدانی آنها اثبات شده اس��ت ،مصرف آنها میتواند
مفید باشد.

