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زندگی

شیوع بیماری نقرس در جهان رو به افزایش است

بیماری نقرس نوعی آرتروز با عالئم درد ش�دید ،قرمزی و حساسیت در مفاصل است.
ب�ه گزارش مهر،تحقیق نش�ان میدهد در س�ال  ۱۹۹۰نرخ ابتالء ب�ه نقرس  ۵.۵درصد
بوده اس�ت در حالی که این رقم در س�ال  ۲۰۱۷به  ۹۲درصد رس�یده اس�ت و حدود
 ۴۱.۲میلیون نفر مبتال به این بیماری بوده اند.در حال حاضر برآورد میشود نزدیک به
 ۶۰میلیون نفر یا بیشتر در جهان مبتال به بیماری نقرس هستند.

یادداشت

چه بیماریهایی باعث
ناتوانی جنسی میشوند؟
دکتر مهری مهراد
رئیس انجمن نورویورولوژی

نورولوژی رش��تهای فوق تخصصی از اورولوژی
محسوب میشود ما در این رشته به دنبال کمک
به بیمارانی هس��تیم که بر اثر برخی اختالالت
پیچیده مثلام اس ،دیابت ،پارکینسون ،دیسک
کمر اخت�لاالت و ضایعات نخاع��ی دچار فلج
عصبی در ناحیه مثانه و تناس��لی میشوند ،در
واقع علم نورولوژی علم��ی برای کمک به این
افراد است.این اختالالت مخصوصاً در بیماری
ام اس بسیار دیده میشود و حتی در بسیاری
از موارد بیاختیاری ادرار از اولین نشانههای بروز
ام اس در فرد اس��ت .این اختالل در ادرار اغلب
مشکالت جنس��ی را هم در پی دارد.متاسفانه
در ایران هیچ گروهی از پزش��کان مس��ئولیت
اختالالت نامبرده را بر عهده نمیگیرد و در واقع
این موضوع در کش��ور ما علمی مدرن و جدید
محس��وب میش��ود؛ به همین منظور ما برای
کمک به بهبود این بیماران اقدام به تاس��یس
مرک��زی برای بهبود مش��کالت آنه��ا کردیم.
در حال حاضر این فرایند درمانی در ساختمان
انجمن و برای بیماران دیابتی در کلینیک دیابت
دانشگاه تهران انجام میشود .نداشتن شناخت
کافی از آناتومی بدن مشکالت توانمندی جنسی
و نداش��تن اطالعات کافی در این حوزه ممکن
اس��ت فرد را دچار مش��کالت زیادی کند .این
دس��ته از مشکالت مثل مشکالت آناتومیک و
روانپزشکی به راحتی طی چند جلسه مشاوره
توسط یک تیم متشکل از روانشناس وکارشناس
سالمت باروری ،اورولوژیست و پزشک خانواده
ب��ه صورت گروهی یا خصوصی رفع میش��ود.
فراموش نکنید اغلب بیماریهای موثر بر بروز
این اختالالت اکتسابی هستند و فرد از ابتدا با
آنها درگیر نبوده اس��ت پس برای روبرو شدن
با آن به کمک یک مش��اور نیاز اس��ت .در این
زمینه خانمها نیاز به کمک و مشاوره بیشتری
دارد اما خیلی کمتر از میزان الزم به آنها توجه
میشود .تمام کسانی که به این بیماریها مبتال
هستند حق بچه دار شدن دارند و برای درمان
آنها جلسات مشاوره به صورت جداگانه برگزار
میشود تا مشکالت آناتومیک اعتماد به نفس
و مش��کالت فیزیولوژی را در ب��دن آنها را رفع
کنیم .اغلب خانمها به دلیل بارداری،گذراندن
دوران یائس��گی و گاهی بع��د از زایمان دچار
تغییرات آناتومیکی در بدن میش��وند که نیاز
به درمان دارد.نکته مهم دیگری که وجود دارد
موضوع عفونت و بیماریهایی مثل اچای وی،
اچ بیوی و غیره اس��ت که در حال حاضر هم
مرکز مشاورهای در داخل کشور برای پیشگیری
و درم��ان این اختالالت وجود ندارد ،همچنین
مش��اوره قب��ل از ازدواج در ح��د الزم انج��ام
نمیش��ود.یکی از مهمتری��ن گروههای درگیر
در ای��ن بیماری افراد مبتال به دیابت هس��تند
 ۴۱درصد از کسانی که پنج سال از ابتالی آنها
به بیماری دیابت گذشته است دچار این مشکل
مشکل میشوند زیرا اعصاب محیطی در تمام
بدن آنها از جمله دس��تها ،پاها  ،مثانه و غیره
دچار مشکل میشود که ممکن است مشکالت
باروری را هم برای آنها به دنبال داشته باشد که
تشخیص آن بسیار مهم است .در برخی موارد
نیز مش��اهده میش��ود که برای افراد مبتال به
دیابت به غلط عمل پروستات انجام شده است.
درب��اره راههای درمان داروی��ی برای کمک به
این افراد در ابتدا با اس��تفاده از تجهیزاتی مثل
پی آر پی وس��ایل و روشهای غیر هجومی به
جوانس��ازی و بازگرداندن حس به اعصاب آنها
کمک میکنی��م مبتالیان به بیم��اری دیابت
فراموش نکنند که ب��ا انجام معاینات اورولوژی
به صورت مرتب میتوانند از بروز این اختالالت
جلوگیری کنند اما بعد از بروز آس��یب کمک
چندانی نمیتوانیم ب��ه آنها کنیم،انجام برخی
تمرین��ات فیزیوتراپی به خص��وص در خانمها
نیزبسیارکمککنندهاست.

توصیه

ارتباط ابتال به بیماریها
با استعمال هر نخ سیگار

مطالع��ه جدید نش��ان میدهد اس��تعمال هر
یک نخ س��یگار توسط افراد ش��دیدا ً سیگاری
خطر ابتال به برخ��ی از بیماریها را تا بیش از
 ۳۰درص��د افزای��ش میدهد.به گ��زارش مهر،
مطالعه محققان نشان میدهد سیگارکشیدن
زیاد و ش��دید با  ۲۸مشکل س�لامتی مرتبط
است و باعث افزایش  ۱۷برابری بیماری آمفیزم
ریوی ۸ ،برابری آترواسکلروز (تصلب شریان) و
افزایش  ۶.۵برابری ابتالء به سرطان ریه میشود.
«الینا هایپونن» ،پژوهش��گر ارشد ،در این باره
میگوید« :خطر ابتالء به بیماریهای تنفسی،
س��رطانها و بیماریهای قلبی عروقی به ازای
استعمال هر یک نخ سیگار افزایش مییابد».به
گفته محققان ،ارتباط بین سیگار کشیدن شدید
و ابتالء به آمفیزم ریوی ،بیماری قلبی ،ذات الریه
و سرطانهای تنفسی بسیار باالست اما محققان
به ارتباط با سایر بیماریهای تنفسی ،نارسایی
کلی��وی ،عفونت خونی ،اختالالت چش��می و
عوارض بعد از جراحی نیز پی بردند.

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

یافته

تاثیر گیاه «یاس امین الدوله»
در مقابله با کووید۱۹ -

مطالع��ات و آزمایش��ات بالین��ی نش��ان
داده اس��ت که گیاه «یاس امین الدوله» در
مقابله ب��ا بیماری کووید  ۱۹-موثر اس��ت.
به گزارش مه��ر ،محقق��ان دریافتند وجود
ماده"  " miRNA MIR ۲۹۱۱در عصاره
گی��اه یاس امی��ن الدوله میتوان��د ژنهای
کووید  ۱۹-را به طور مستقیم هدف قرار دهد
و مانع از تکثیر ویروس��ی شود.آنها مشاهده
کردند نوش��یدن عصاره این گیاه به ش��کل
جوش��انده روند بهبود بیم��اران کووید۱۹ -
را تس��ریع میکند.دکتر «چن ی��و ژانگ»،
سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
«ما در ای��ن مطالعه مش��اهده کردیم که "
 "MIR ۲۹۱۱موج��ود در عصاره گیاه یاس
امی��ن الدوله میتواند مان��ع از عفونت کرونا
ویروس ش��ود ».تحقیقات نش��ان داده است
ک��ه "  " miRNA MIR ۲۹۱۱س��لولی
ب��ا غلظ��ت  pM ۱۳.۲تکثی��ر وی��روس را
 ۹۳درص��د کاهش میدهد ک��ه بیانگر این
است که"  "MIR ۲۹۱۱به طور مستقیم از
تکثیر کرونا ویروس پیشگیری میکند .حال
آنکه غلظت "  "MIR ۲۹۱۱در عصاره این
گیاه  pM ۵۲.۵است.محققان معتقدند این
درمان ،ش��یوهای ایمن و مطمئن در درمان
عفونت کووید ۱۹-است.

نوآوری

مهارکوتاهمدتکرونا
باکمکدهانشویهها!

بررسی پژوهشگران نشان میدهد که استفاده
از دهانش��ویهها میتواند کروناویروس را برای
کوتاه م��دت غیرفعال کند .به گزارش ایس��نا،
بررس��ی ویروسشناس��ان نش��ان میدهد که
استفاده از دهانشویه میتواند بار سنگین ویروس
را از دهان و گلوی بیماران مبتال به کووید۱۹ -
پاک کند .ش��اید به کار بردن دهانش��ویههای
موثر بتوان��د بار ویروس و خطر انتقال آن را در
کوتاهمدت کاهش دهد .در هر حال ،استفاده از
دهانشویه نمیتواند راه حل خوبی برای درمان
کووید ۱۹ -و یا پیش��گیری از ابتال به آن باشد.
پژوهشگران طی این بررسی ،هشت دهانشویه
متفاوت را آزمایش کردند .آنها هر دهانشویه را
با ذرات ویروس ترکیب کردند و ماده دیگری نیز
به آن افزودند تا اثر بزاق دهان را بازسازی کنند.
این ترکیب ،به مدت  ۳۰ثانیه تکان داده ش��د
تا اثر غرغره کردن شبیهسازی شود.پژوهشگران
در ای��ن بررس��ی ،از س��لولهای ""6Vero E
اس��تفاده کردن��د ک��ه پذی��رای کروناویروس
هس��تند.این مراحل آزمایش��ی توانست تراکم
ابتدایی وی��روس را کاهش دهد .دهانش��ویه
طوری تراک��م ویروس را کاهش داد که پس از
 ۳۰ثانی��ه ،هی��چ ویروس��ی قابل شناس��ایی
نبود".تونی میس��تر" ،از پژوهشگران این پروژه
گفت :غرغره کردن دهانشویه نمیتواند تولید
ویروس را در سلولها مهار کند اما میتواند بار
ویروسی دهان را در کوتاه مدت کاهش دهد و
این کار در برخی موارد از جمله زمان مراجعه به
دندانپزشک سودمند خواهد بود.

تازهها

پیشبینی ابتالی نوزادان
بهدیابت«نوع» 1امکانپذیرشد

محقق��ان راه��کار جدیدی اب��داع کردند که
امکان پیشبینی ابتالی نوزادان به دیابت نوع
یک را با دقت ب��اال فراهم میکند.به گزارش
ایرن��ا ،در تحقیق��ات دانش��گاه اگزت��ر که با
همکاری محققان انستیتوی پاسیفیک نورث
وس��ت واقع در آمریکا انجام شد ،از اطالعات
مطالعه موس��وم به  TEDDYاستفاده شد.
در ای��ن مطالعه هفت آزمایش��گاه بینالمللی
وضعیت سالمت  ۷هزار و  ۷۹۸نوزاد با خطر
باالی ابت�لا به دیابت نوع یک م��ادرزادی را
در یک دوره  ۹س��اله ردیابی کردند.محققان
با ترکی��ب عوامل مختلف تاثیرگذار بر امکان
ابتالی ن��وزادان به دیابت ن��وع یک ،رویکرد
جدی��دی را اب��داع کردند ک��ه در آن میزان
خط��ر ابتال به این بیماری ب��ر مبنای عوامل
ژنتیک��ی ،عوامل بالینی مانند س��ابقه ابتال به
دیابت در خانواده و تعداد نشانگرهای موسوم
به آوتوآنتی بادی ایزلت که با دیابت نوع یک
ارتب��اط دارد ،اندازهگیری میش��ود.محققان
دریافتند اس��تفاده از این شیوه جدید موجب
افزای��ش قابل توجه دق��ت پیشبینی ابتال به
دیابت نوع یک میش��ود و با اس��تفاده از این
ش��یوه کارآیی برنامههای تشخیص و نظارت
بر نوزادان نیز تا دو برابر افزایش مییابد .این
قابلیت امکان مقابله موثر با عارضه موسوم به"
 "ketoacidosisرا ک��ه یک��ی از پیامدهای
دیابت نوع یک اس��ت و موجب اسیدی شدن
خون بیمار میشود ،فراهم میکند.

نتایج یک مطالعه جدید نش��ان میده��د که اضافه
طبیعی رش��د
وزن در مادران باردار میتواند در روند
ِ
مغ ِز کودک اختالل ایجاد کند.به گزارش ایس��نا ،در
این بررس��ی آمده اس��ت که چاقی در مادران باردار
طبیع��ی مغز جنین در س��ه ماهه دوم
میتوان��د مانع از رش��د
ِ
حاملگی ش��ود.در این بررسی متخصصان ش��اخص توده بدنی
( )BMIرا ک��ه فاکت��وری در تعیین چاقی به حس��اب میآید
ب��ا تغییراتی در دو بخش از مغز یعنی قش��ر جلوی پیش��انی و

تاثیر چاقی مادران باردار بر رشد مغزی کودک
ِ

اینس��والر قدامی مرتبط دانستند .این دو بخش از
مغز نقش کلی��دی در رفتار و تصمیمگیری دارند
و در این بررسی پزشکان  ۱۹۷گروه از سلولهای
عصبی متابولیکی فعال را در مغز جنین بررس��ی
کردن��د .آن��ان با اس��تفاده از میلیونها محاس��به ،گروهها را بر
اس��اس بیش از  ۱۹هزار پیون��د احتمالی بین گروههای عصبی
به  ۱۶زیرگروه معنی دار تقس��یم کردند.آنان دریافتند که فقط
دو ناحیه از مغز اس��ت که پیوندهای آنها به یکدیگر به شدت با

ش��اخص توده بدنی مادر مرتبط است.به گفته این متخصصان،
یافتههای بدس��ت آم��ده تایید میکند که چاق��ی مادر ممکن
اس��ت در رش��د مغزی جنین نقش داشته باش��د .مطالعاتی که
در گذش��ته انجام گرفته حاکی از آن است که رابطه بین چاقی
و رش��د مغز در عملکرد ش��ناختی کودکان پ��س از تولد مورد
توجه بوده اس��ت .این بررسی نیز اولین مورد است که تغییرات
در فعالی��ت مغز جنین در رحم را در س��ه ماه��ه دوم بارداری
ارزیابی میکند.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص و جراح پوست ومو بررسی کرد

هرآنچه باید درباره هایفوتراپی پوست بدانیم

آفتاب یزد – گروه زندگی :داش��تن پوس��تی سالم و جلوگیری
از پیر ش��دن آن همواره یکی از چالشهای بزرگ انس��انها بوده
است .برای جوانسازی پوست روشهای زیادی وجود دارد .استفاده
از کرمها و س��رمهای ضد چ��روک ،عملهای جراحی ،ورزشهای
مخص��وص صورت و … از روشهای معم��ول جلوگیری از پیری
پوس��ت اس��ت .امروزه با پیش��رفت تکنولوژی روشه��ای جدید
جایگزی��ن روشهای قدیم��ی و دردناک ش��دهاند .هایفوتراپی در
کوتاهترین زمان ممکن ،ش��ما را به ه��دف نزدیک میکند.با توجه
ب��ه اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینب��اره با دکتر حمید وحیدی،
متخصص و جراح پوست ومو گفتگو کرده است.
در ابت��دا آقای دکت��ر وحیدی بگویید نحوه کار دس��تگاه
هایفوتراپی چگونه است؟
تکنول��وژی هایفوتراپ��ی دقیقا ب��ر اثر کانونی ک��ردن انرژی امواج
اولتراراس��وند بر روی بافت هدف است که الیه هدف در این مورد
الیههای زیرین پوست میباشد.
چگونه هایفوتراپی به عمق پوست نفوذ میکند بدون اینکه
زخم یا قرمزی درپوست ایجاد شود؟
اص��وال ارزش واهمیت هایفوتراپی در همین ویژگی منحصربه فرد
است که س��طح خارجی پوست کامال دست نخورده باقی میماند.
علت این پدیده این اس��ت که انرژی این امواج آنچنان باالنیس��ت
که بتواند در نقطه برخورد با س��طح پوست باعث سوختگی شوند،
اما وقتی این امواج در عمق پوست با یکدیگر تالقی نمود وکانونی
شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن
امواج اولتراسوند در عمق 1/5تا  4/5میلیمتری پوست باعث ایجاد
ح��رارت ۶۵تا ۷۰میگردد .در اثر گرمای ایجاد ش��ده ،فرایندهای
طبیعیترمیم بدن فعال و تولید کالژن تحریک میشود ،در نتیجه
به تدریج و در طول زمان پوس��ت کشیده و قوام خود را دوباره به
دس��ت میآورد .در هایفوتراپی مدت زمان شلیک امواج اولترسوند
به هریک از نقاط هدف فقط کس��ری از ثانیه اس��ت ونقاط مجاور
بعدی بالفاصله یکی پس از دیگری توس��ط دس��تگاه هایفوتراپی
هدف ش��لیک قرار میگیرند به همین دلیل س��طح بیرونی کامال
س��الم وبدون عارضه باق��ی میماند زیرا تمام اتفاقات زیر پوس��ت
رخ میدهد.
اثرات هایفوتراپی چگونه است؟
معموال بیمار در همان لحظه انجام هایفو ،کش��یدهتر شدن پوست

محقق��ان موفق به کش��ف یک س��یگنال مغزی ش��دهاند که به
تنهایی نش��انگر رویا دیدن توسط فرد است.به گزارش ایسنا ،مغز
ب��ه اندازه عملکرد اس��رارآمیز خواب و رویا دیدن پیچیده اس��ت
و نمیتوان به س��ادگی تش��خیص داد که مغ��ز در حالت خواب،
در حال رویا دیدن است یا نه.
اکن��ون محققان در حرکت تند چش��م در خواب یک س��یگنال
مغزی را شناس��ایی کردهاند که میگوی��د آیا فرد در حال خواب
دیدن اس��ت یا خیر.خواب همراه با حرکات سریع چشم()REM
یک��ی از مراح��ل خواب در پس��تانداران اس��ت ک��ه در آن بدن
در حالت خواب عمیق به س��ر میبرد ولی واکنش مغز در حالت
بیداری اس��ت.طی خوابِ  ،REMحرکات بس��یار س��ریع چشم
ب��ا دورهه��ای  ۱۰تا  ۲۰ثانی��های به وجود میآی��د ،ضربان قلب
تندتر میش��ود و میزان سوخت و س��از مغز به حد زمان بیداری
میرسد .افزون بر این ،در خالل خواب  REMآدم تقریبا به طور
کامل فلج میش��ود و تنها قلب ،دیافراگم ،ماهیچههای چش��م و
ماهیچههای ص��اف مثل ماهیچههای رودهه��ا و رگهای خونی
فع��ال میمانن��د.در مقابل ،در طول خواب غی��ر  REMحرکات
چش��م به کلی متوقف میش��ود ،تنفس و ضرب��ان قلب به میزان
چش��مگیری کاهش مییابد ،ماهیچهها آرمیده میشوند و میزان

چه تغییراتی را پس از انجام هایفوتراپی مشاهده میکنیم؟
ب��ا انجام یک جلس��ه هایفو کش��یده ش��دن ابروها،گونه ها و خط
فک مش��اهده میش��ود.عمق خط خنده کاهش مییابد،افتادگی
گوش��ه لبه��ا کمت��ر میش��ود،خطوط پنجه کالغی دور چش��م
صافت��ر میش��وند،همچنین ش��لی گ��ردن وغبغ��ب تاحدودی
اصالح میشود

خانمه��ای باردار ،بیماران صرع��ی ،دیابتی ها،افراد
دارای زخ��م یا تبخ��ال فعال در محل م��ورد درمان
و کس��انی ک��ه پروتز فلزی یا اس��تنت قلب��ى دارند
نمیتوانند از روش جوانسازی هایفو استفاده کنند
را احس��اس میکند ولی نتایج بعد از  ۲ماه بعد مش��خص میشود
و رون��د بهبودی طی ش��ش ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد ش��اهد
اثرات بیش��تری درزمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن
خواهد بود.
چه کسانی کاندیدای مناسبی برای انجام هایفوتراپی هستند؟
افرادیک��ه تمایل دارند همیش��ه ج��وان بمانند میتوانن��د از این
روش از  ۳۰س��الگی که شروع شل شدن پوس��ت است ،بهرهمند
ش��وند .اصوال ش��لی وافتادگی خفی��ف تا متوس��ط نتیجه بهتری
نس��بت به افتادگیهای بیش��تر میدهد .در اف��رادی که افتادگی
زی��اد دارند وتمایل ب��ه انجام عمل جراحی لیف��ت ندارند میتوان
از روش��های ترکیب��ی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکش��نال
و هایف��و اس��تفاده کرد تا نتایج ب��ه مراتب بهتری به دس��ت آید.
همچنی��ن اف��رادی ک��ه میخواهن��د وزن کم کنند ونگران ش��ل
ش��دن صورت وگ��ردن هس��تند ،میتوانند از این روش اس��تفاده
کنند.
آیا روش هایفو تراپی هیچ خطری ندارد؟
روش هایف��و از  ۵۰س��ال قبل تا کنون در حیطه پزش��کی کاربرد
داشته است.تکنولوژی هایفو با سونوگرافی یکی است اما تنظیمات
ونی��ز تاثیرات این دو با هم متفاوت اس��ت ل��ذا از ایمن بودن این
روش مطمئن باشید.

تشخیص رویا دیدن افراد ممکن شد
س��وخت و س��از مغز در مقایس��ه با دوره بیداری بین  ۲۵تا ۳۰
درص��د کاهش مییابد .خالصه اینکه مش��خصه اصلی خواب غیر
 REMوج��ود مغزی غیرفعال در بدنی بس��یار آرمیده اس��ت و
ویژگی عمد ه خواب  REMوجود مغزی کام ً
ال بیدار در بدنی کم
و بیش فلج است.این دو نوع خواب ،همانقدر که با بیداری تفاوت
دارند از یکدیگر نیز متفاوت هس��تند .حتی بعضی پژوهش��گران،
مرحل��ه REMرا به هیچ وجه خواب بهحس��اب نمیآورند ،بلکه
آن را در کنار بیداری و خواب غیر  ،REMحالت س��وم هس��تی
میدانند.اکنون دانش��مندان سیگنالی را از فعالیت مغز شناسایی
کردهان��د که مرحله خ��واب دیدن را از بی��داری متمایز میکند.
مرحل��ه خواب دیدن یا رویابینی ش��بیه به یک مغز بیدار اس��ت
که تش��خیص را با اس��تفاده از دادههای الکتروانسفالوگرام یا نوار
مغزی( )EEGدش��وار میکند.ن��وار مغزی تنها میتواند نش��ان
ده��د که فرد بیدار اس��ت ،در خواب عمیق به س��ر میبرد یا در
خواب  REMاست .با این وجود برای تشخیص مرحله رویابینی
در خواب  REMکافی نیس��ت و به بررس��ی حرکت تند چش��م
و انقباض ماهیچهها توس��ط پزشک نیاز اس��ت.ما اغلب رویاهای
خ��ود را در مرحله خواب  REMمیبینی��م ،در حالی که برخی
رویاه��ا ممکن اس��ت در مرحله غیر  REMاتف��اق بیفتد .با این

والدین با کودکان مبتال به کرونا چگونه برخورد کنند؟

ی��ک روانپزش��ک ک��ودک و
نوج��وان ،در ارتب��اط با رفتار
والدین با کودکان در روزهای
کرونای��ی ،نکات��ی را متذک��ر
ش��د.به گزارش مهر ،مهشید
رابطیان گفت :باید علل دوری
از دوستان و نزدیکان و قرنطینه خانگی با زبان
س��اده برای کودکان و نوجوان��ان توضیح داده
ش��ود.وی اف��زود :همچنین اضط��راب و تنش
والدین در برخورد با فرزندان باید کنترل شود.
گاه ویروس کرونا در ک��ودکان با عالئم بالینی
همراه نمیش��ود ،اما اضط��راب و نگرانی پدر و
مادر بر فرزندان اثرگذار و س��بب بروز اضطراب
در کودک میشود.رابطیان ادامه داد :در برخی
ک��ودکان اما بیماریهای زمین��های ،اختالالت
اضطراب��ی و ژنتی��ک موجب بروز آس��یبهای
روحی میشود .این کودکان در صورت ابتالء به
وی��روس کرونا نیازمند مداخالت رواندرمانی و
دارودرمانی میشوند.وی افزود :گاه نیز قرنطینه
خانگی ،شستش��وی مداوم دستها ،اضطراب و
نگران��ی پدر و م��ادر ،ابتالء به وی��روس کرونا
بدون عالئم بالینی ،ک��ودک و نوجوان را دچار

کمخوابی ،بیقراری ،خشونت
و پرخاش��گری و بیحوصلگی
میکند .س��طح اضطراب این
ک��ودکان نیز عمدت��اً افزایش
یافت��ه و نیازمن��د مداخ�لات
روانپزش��کی اس��ت .ویروس
کرونا ب��ه عنوان ی��ک بیماری ناش��ناخته گاه
ب��ر مغز نیز اثرگذار و س��طح اضطراب آدمی را
افزایش میدهد.وی گفت :مشاهده بیماران در
بیمارستانها و مراکز درمانی از طریق تلویزیون
و ابتالء دوس��تان و نزدیکان نیز میتواند سبب
اضطراب ،افسردگی و وسواسهای شدید شود
که این آس��یبها هم ب��ه طور حت��م نیازمند
معالج��ه و درم��ان اس��ت.وی اف��زود :در حال
حاضر ب��ا تعطیلی مدارس و مراکز آموزش��ی،
هن��ری ،ورزش��ی و قرنطینه خانگی اس��تفاده
ک��ودکان و نوجوانان از کامپیوت��ر و تلویزیون
افزایش یافته اس��ت .این کودکان باید توس��ط
والدی��ن با بر عه��ده گرفتن برخ��ی تکالیف و
مس��ئولیتها نظیر آش��پزی و… ،از اس��تفاده
افراط��ی اینترنت و فضای مج��ازی و تلویزیون
دور شوند.

چه کسانی نمیتوانند ازروش هایفو تراپی استفاده کنند؟
خانمه��ای باردار ،بیماران صرعی ،دیابت��ی ها،افراد دارای زخم یا
تبخ��ال فعال در محل مورد درمان و کس��انی ک��ه پروتز فلزی یا
اس��تنت قلبى دارند نمیتوانند از روش جوانس��ازی هایفو استفاده
کنند.
آیا پس از هایفوتراپی واقعا هیچ عوارضی بروز نمیکند؟
معم��وال به جز مختصر قرمزی که طی یک س��اعت از بین میرود
وگاها مختصر تورم که آنهم طی چند س��اعت محو میشود اتفاق
دیگ��ری نمیافتد .دربعضی موارد ممکن اس��ت پوس��ت ناحیه به
لمس حساس شود که آنهم یکی دوروزه خوب میشود.
مدت زمان هر جلسه چقدر است؟
بس��ته به ناحیهای هایفوتراپی انجام میشود بین  ۳۰تا  ۶۰دقیقه
میباش��د .ای��ن روش کامال راحت وبدون درد اس��ت و حتى حین
انجام هایفوتراپی بیمار در حالت نشسته قرار میگیرد.
آیا هایفوتراپی برای پوست تیره هم قابل انجام است؟
بل��ه ،خوش��بختانه برخالف لی��زر هر تی��پ پوس��تی میتواند از
روش هایفو استفاده کند.
متقاضیان کشیدن پوست به روشهایفو تراپی به چند جلسه
هایفو نیاز دارند؟
فقط یک جلس��ه برای افرادی که شلی وافتادگی خفیف تا متوسط
دارند ،کافیس��ت .ولی اگ��ر ،فردی تمایل دارد که به دلیل ش��لی
بیشتر هایفوتراپی را تکرار کند میتواند بعد از شش ماه یک جلسه
دیگر هایفوتراپی انجام دهد.
مراقبتهای پس از هایفوتراپی چگونه باید باشد؟
شستش��و با آب سرد و استفاده از مرطوبکننده و ضدآفتاب ،تنها
مراقبت مورد نیاز پس از هایفوتراپی است.

ح��ال ،اطالعات نوار مغزی میتوانند در اث��ر نویز موجود در مغز
در هنگام خواب  REMدچار اختالل ش��وند و فعالیت الکتریکی
را مانند حالت بی��داری مغز تصور کنند".جینا لندنر" نویس��نده
ای��ن مطالع��ه گفت :این فعالی��ت در پس زمینه وج��ود دارد که
ریتمیک نیست و ما مدتها است که از آن غافل شده ایم .گاهی
اوقات به آن نویز گفته میش��ود ،اما نویز نیس��ت ،بلکه اطالعات
زیادی را در مورد سطح برانگیختگی در اختیار دارد و با استفاده
از آن و تنه��ا ن��گاه به نوار مغ��زی میتوان خ��واب  REMرا از
بی��داری متمایز کرد و تش��خیص داد.این مطالعه با هدف نظارت
ب��ر افراد بیهوش ش��ده هنگام عمل جراح��ی و درک تفاوتهای
ناخ��ودآگاه بین خواب غیر طبیعی و طبیعی انجام ش��د".لندنر"
میگوید :بیهوشی میتواند عوارض جانبی داشته باشد .اگر کمی
درمورد چگونگی همپوش��انی آن بیاموزیم -شاید بیهوشی برخی
مس��یرهای خواب را ببندد -ممکن اس��ت در دراز مدت بتوانیم
بیهوش��ی را بهبود بخش��یم.اکنون نظارت بر افرادی که در حالت
اغما به س��ر میبرند ،آسانتر میش��ود".رابرت نایت" از محققان
این مطالعه اضافه کرد :این یافته میتواند به عنوان مثال کس��ی
را که در حالت آگاهی و هوش��یاری قرار دارد اما قادر به حرکت
نیست ،تشخیص دهد.

کروناویروس مستقیما برحس چشایی اثر نمیگذارد

پژوه��ش جدی��دی ب��رای
نخس��تین بار نشان داده است
ک��ه کووید ۱۹-مس��تقیما به
س��لولهای جوان��ه چش��ایی
آس��یب نمیرساند .به گزارش
ایس��نا ،برخالف پژوهشهای
پیش��ین که نش��ان دادهاند آس��یب مستقیما
توسط ذرات ویروس وارد میشود ،پژوهشگران
"دانش��گاه جورجی��ا" ( )UGAب��اور دارند که
شاید از دس��ت دادن حس چشایی ،به صورت
غیرمس��تقیم و ب��ه واس��طه اتفاقات ناش��ی از
کووید ۱۹-پیش میآید.افزایش تعداد بیماران
مبت�لا به کووید ۱۹-که از دس��ت رفتن حس
بویایی یا چش��ایی و یا ه��ر دو مورد را گزارش
میدهند ،مراکز کنترل و پیشگیری بیماری را
بر آن داش��ت تا ای��ن مورد را نیز به فهرس��ت
نش��انههای بیماری اضافه کنن��د .پژوهشهای
اخیر نش��ان میدهند که در حال حاضر ۲۰ ،تا
 ۲۵درصد بیماران ،از دست رفتن حس چشایی
را گزارش میدهند.این پژوهش نشان میدهد
که س��لولهای جوانه چش��ایی در برابر عفونت
ناش��ی از کروناویروس آسیبپذیر نیستند زیرا

درمان آسیبهای نخاعی با ایمپلنت سلولهای بنیادی عصبی

محققان توانس��تند سلولهای بنیادی عصبی را مستقیما در محل
ش ایمپلنت کنند و سلولهای ایمپلنت شده
آسیبهای نخاعی مو 
پس از رش��د در مح��ل جراحت و پرکردن آن ،عملکرد سیس��تم
عصبی جانور را شبیهس��ازی کردند و موجب بازیابی عملکردهای
حس��ی و حرکتی ش��دند.به گزارش ایرنا ،در تحقیقات دانش��گاه
کالیفرنی��ا س��ن دیه گو ب��ا اس��تفاده از جدیدتری��ن فناوریهای

موجود ،فعالیت و جمعیت نورونها در محل ایمپلنت با اس��تفاده
از نور اندازهگیری و مش��خص شد حتی با فقدان تحریک مستقیم،
نورونهای پیوندی عملکردی مشابه شبکه عصبی عادی موش در
محل ایمپلنت دارند.محققان برای بررسی بیشتر موضوع ،مغز موش
را برای سیگنالدهی به س��لولهای پیوندی تحریک کردند و این
سلولها واکنش نشان دادند .به اعتقاد محققان نتیجه این آزمایش

بیش��تر آنها" ،آنزی��م  ۲مبدل
آنژیوتانسین" " "2ACEرا که
راه ورود ویروس اس��ت ،بیان
نمیکنند".هونگژیان��گ لی��و"
سرپرس��ت این پژوهش گفت:
این نخستین پژوهشی نیست
ک��ه بی��ان " "2ACEرا در حف��ره دهان مورد
بررس��ی قرار میدهد اما نخستین پژوهش در
مورد ارتباط میان کروناویروس و حفظ س��لول
جوانه چشایی انجام میش��ود و نشان میدهد
که ممکن است مکانیس��مهای سلولی دیگری
نیز در این میان دخیل باشند.لیو و همکارانش
تصمیم گرفتند تا با بررس��ی موشها به عنوان
ارگانیس��م نمون��ه ،بفهمند که آی��ا ""2ACE
ب��ه طور خاص در س��لولهای جوانه چش��ایی
بیان میش��ود یا خیر .دومین س��وال آنها این
بود ک��ه این گیرنده چه زمانی در س��لولهای
باف��ت ده��ان ظاه��ر میشود.پژوهش��گران با
تجزی��ه و تحلی��ل دادهه��ای ای��ن پژوه��ش
دریافتن��د که کروناوی��روس احتماال به صورت
مس��تقیم بر از دس��ت دادن حس چشایی اثر
نمیگذارد.

نشان میدهد که این شبکههای عصبی جدید ،اتصاالت سیناپسی
فعال را که معموال موجب حرکت اندامها میشوند ،در اختیار دارند.
این ش��بکههای عصبی توسط نور و فشار روی اندامها نیز تحریک
شدند.به اعتقاد محققان نتایج این تحقیقات نشان میدهد که پیوند
س��لولهای عصبی دارای قابلیت باالیی در سازگاری با شبکههای
عصبی مانند نخاع و عملکرد یکپارچه با این سیستمها دارند.

