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زندگی

کروناویروس در کودکان با تغییر در گلبولهای سفید همراه است

پزش�کان با مطالع�ه یک بیم�اری تاثیرگذار بر کودکان ک�ه به ویروس کرونا مرتبط اس�ت
دریافتهاند که تغییرات قابل توجهی در گلبولهای س�فید این بیماران به وجود آمده است.
به گزارش ایس�نا ،تحقیق جدید نشان میدهد ش�اید این یافتهها به پزشکان کمک کند تا
میزان مقاومت یک فرد در برابر درمانهای فعلی را پیشبینی کنند.گزارشات به دست آمده
حاکی از آن اس�ت که کودکان در طول همهگیری ویروس کرونا به یک سندرم التهابی چند
سیستمی جدید مبتال شدهاند.

یادداشت

عوارض بلع اجسام خارجی
در کودکان
دکتر فرشته کرباسیان
متخصص اطفال

یکی از مش��کالت در کودکان بلع جسم خارجی
میباشد که میتواند بس��یار خطرناک باشد .در
کودکان برعکس بزرگس��االن بلع جسم خارجی
اکثرا به طورغیرعمد اتفاق میافتد .بیشترکودکان
در فاصله سنی شش ماه تا شش سال با شکایت
بلع اجس��ام خارجی به مراکز درمانی و پزشکان
مراجعه میکنند زیرا زمانی که کودک راه میرود،
شروع به جستجو میکند و تقریباً در بیشتر موارد
از راه دهان و حس چش��ایی به دنبال شناسایی
است.وبیشترین جس��م خارجی بلع شده توسط
آنها سکهها هس��تند.در اکثر موارد والدین یا فرد
مراقب در مورد شیرخواران و کودکان با سن پایین
شاهد این بلع اجسام خارجی هستند.در مواجهه با
این بیماران نوع جسم بلع شده ،زمان بلع و اندازه
جسم در رویکرد درمانی پزشک بسیار مهم است.
در صورت بلع هر نوع جس��م خارجی یا مایعات
غی��ر خوراکی به صورت اورژانس��ی باید کودک
به اورژانس رسانده شود و به هیچ وجه وی تحریک
به استفراغ نشود .به طور کلی وقتی جسم خارجی
بلعیده میشود دو مسیر را انتخاب میکند ممکن
است وارد مجاری تنفسی شده یا دستگاه گوارش
شود .اگر جسم خارجی وارد مجاری تنفسی و ریه
شود کودک دچار سرفه ،خفگی ،کبودی و تنگی
نفس میش��ود و ممکن است بعد از آن بهبودی
موقت��ی یافته ی��ا عالیم ادامه یابد ک��ه در هر دو
حالت باید به پزش��ک مراجعه و پس از معاینه از
قفسه سینه کودک عکسبرداری شود .در مواردی
ممکن است این اجسام وارد راه هوایی شده باشند
که بس��یار خطرناک و تهدیدکننده حیات است
و ممکن اس��ت پس از بلع عالئم ش��دید سرفه و
خفگی در کودک دیده شود.همچنین آبریزش از
دهان کودک پس از بلع جسم خارجی میتواند به
نفع گیر کردن این اجسام در مری کودکان باشد.از
اجسام خارجی که به سرعت میتواند باعث آسیب
ش��دید وحتی سوراخ شدگی مری یا معده گردد
باتریهای دیسکی(مانند باتریهای ساعت)است.
به عنوان یک اصل در صورت بلع اجسام خارجی
در کودکان باید این مسئله اورژانس تلقی شود و
به س��رعت کودک جهت بررسی به مرکز درمانی
جهت اقدامات تشخیصی و درمانی رسانده شود.
هرگز نباید اس��باببازیها ،س��اعتهای مچی و
وس��ایلی که از این باطریها دارند را در دسترس
کودکان س��نین پایین قرار داد زی��را در صورت
بلعیده ش��دن نیاز به آندوس��کوپی دارد بنابراین
اگر والدین نسبت به این موضوع شک کردند باید
در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنند .توصیه
میش��ود والدین باتریهای معیوب یا باتریهای
قابل ش��ارژ را آزادانه در دس��ترس ک��ودکان قرار
ندهند و اگر باتری قابل اس��تفاده نیس��ت ،حتماً
آن را دور بیندازید ،تمام وس��ایل الکترونیکی که
با باتری کار میکنند را به خوبی کنترل کنند و از
بسته بودن درست محل قرارگیری باتری مطمئن
شوند ،از چسبهای محکم برای بسته نگه داشتن
در محل قرارگیری باتری استفاده کنند تا چنانچه
دس��تگاه از دس��ت کودک افتاد ،در محل باتری
به راحتی جدا نش��ود ،همواره از وسایلی استفاده
کنند که برای دسترس��ی به بات��ری باید از آچار
یا پیچگوشتی استفاده ش��ود یا دارای قفل باشد
و در حض��ور کودک از زبان یا دهان برای تس��ت
باتری استفاده نکنند.در صورتی که هر گونه جسم
خارجی توسط کودک ش��ما بلعیده شد توصیه
میشود از دستکاری دهان و حلق کودک پرهیز
کرده و هر چه سریعا به اورژانس بیمارستان منتقل
نمایند در صورتی که بیمارستانی دارای اورژانس و
بخش گوش ،حلق و بینی باشد آن بیمارستان از
لحاظ فوریت دارای اهمیت بیشتری میباشد.در
بیمارستان بعد از گرفتن رادیوگرافی ساده گردن و
شکم بر حسب نوع جسم خورده شده ،محل آن،
وجود عالیم همراه ،تحت آندوسکوپی اورژانس یا
غیر اورژانس قرار میگیرند .در اکثر موارد نیاز به
انجام آندوسکوپی و خروج جسم خارجی میباشد.

یافته

رابطه افسردگی در بارداری
با تولد پسران پرخاشگر

نتایج یک پژوهش نش��ان میدهد پس��رانی
ک��ه مادر آنها در دوران بارداری افس��ردگی
داش��ته اس��ت ،با احتم��ال بیش��تری بیش
فعال و پرخاش��گر میشوند.به گزارش ایسنا،
همچنی��ن محققان دریافتند که کودکانی که
مادر آنها در بارداری افسردگی داشته است،
با احتمال بیش��تری تا سن  ۱۸سالگی دچار
افسردگی میشوند.افسردگی پیش از زایمان
با مش��کالت رفت��اری و رش��دی در کودکان
هم��راه اس��ت .اما چگونگ��ی ای��ن تغییرات
مشخص نیس��ت.به گفته محققان شاید یک
توضی��ح این باش��د که این افس��ردگی باعث
تضعیف اتصاالت مغزی میش��ود که بر رفتار
کودک تاثیر میگذارد.همچنین ماده س��فید
ضعیف ش��ده در مغز با افزایش پرخاش��گری
و بیشفعالی در کودکان پسر مرتبط است.به
این ترتیب محققان نش��ان دادند که مراقبت
بهتر در دوران بارداری ،در شناخت و درمان
افسردگی قبل از تولد کودک کمک میکند.

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

پژوهش��گران " نوعی مولک��ول فلورس��نت را در ادرار
شناس��ایی کردهاند ک��ه امکان تش��خیص افراد مبتال
ب��ه مالنوم��ای بدخی��م را فراهم میکند .ب��ه گزارش
ایسنا،پیگیری پیشروی سرطان ،موضوع بسیار مهمی
اس��ت زیرا به پزشکان امکان میدهد تا بدانند که آیا بیمار نسبت
به درمان واکنش نشان میدهد یا خیر .بیماران مبتال به مالنومای
بدخیم ،در حال حاضر باید بافتبرداریهای تهاجمی را تحمل کنند
تا پیشروی سرطان آنها مش��خص و ردیابی شود اما در این روش

عللدوبینیچشمچیست؟

فلج سیستم ایمنی
در موارد شدید کووید ۱۹

توصیه

تاثیر زندگی در ارتفاعات
در مقابله با ویروس کووید ۱۹

بررس��ی اخیرمحقق��ان نش��ان میده��د در
مقایسه با مناطق پست ،وقوع بیماری کووید
 ۱۹در مناطق مرتفع نظیر تبت و بخشهای
از کش��ور بولیوی و اکوادور که ارتفاع ش��أن
از س��طح دری��ا بی��ش از  ۲۵۰۰متر اس��ت،
کمتر اس��ت .به گ��زارش مهر«،کریس��تیان
آری��اس ری��ز» ،سرپرس��ت تی��م تحقیق در
این باره میگوید« :ممکن اس��ت س��ازگاری
فیزیولوژیکی یا ویژگیه��ای خاص محیطی
مرتبط با ارتفاع زیاد ،افراد را از بیماری کووید
 ۱۹محافظ��ت کند».گروهی از دانش��مندان،
مکانیس��مهای مختلفی را ب��رای توضیح این
مقاوم��ت احتمالی در برابر عفونت پیش��نهاد
کردند .این موارد شامل وجود تعداد کمتری
از گیرندههای س��لولی اس��ت که ویروس از
آن برای حمله به س��لولها استفاده میکند
و همچنین تحمل بیش��تر نس��بت به غلظت
کم اکسیژن در بافتهای خود است.همچنین
آنها پیشنهاد میکنند که ویروس در شرایط
خش��ک و س��رد ارتفاعات باال که انتقال آن
کاهش مییابد ،ب��ه خوبی دوام نمیآورد.تیم
تحقیق عنوان میکند سازگاری فیزیولوژیکی
اف��راد ب��ا میزان ک��م اکس��یژن در ارتفاعات
ب��اال منج��ر ب��ه می��زان کمت��ر گیرندههای
"" "ACE 2در س��لولهای ش��أن میش��ود.
""ACE 2گیرندهای در غش��اهای س��لولی
است که ویروس از آن ،برای حمله به سلولها
استفاده میکند.

تازهها

فواید واکسن جدید سل
برایافرادمسنومبتالبهدیابت

گروه��ی از محققان یک واکس��ن بالقوه برای
بیماری س��ل توس��عه دادند که ب��ا آزمایش
روی موشه��ای مبت�لا ب��ه دیابت ن��وع دو
مش��خص ش��د ظرفیت باالی��ی در محافظت
از ری��ه بیماران دیابتی در برابر س��ل دارد.به
گ��زارش ایرنا ،در این آزمایش ابتدا واکس��ن
جدید که ""BCG::RD 1نام دارد ،مستقیما
به ریه موشهای مبتال به دیابت تزریق ش��د
و س��پس موشها در مع��رض باکتری عامل
بیماری س��ل ق��رار گرفتند تا تاثیر واکس��ن
ارزیابی ش��ود.به گفته محققان زمانی که این
واکس��ن به موشهای سالمند مبتال به دیابت
تزریق شد ،عالوه بر اثرگذاری روی سلولهای
ایمنی موسوم به  ،Tتوانست انواع سلولهای
ایمنی را نیز تحت تاثی��ر قرار داده و واکنش
شدیدی را در سیستم ایمنی موش به ویژه در
ریههای آن ،علیه باکتری عامل بیماری س��ل
ایجاد کند.محققان با مقایس��ه واکنش ایمنی
موشهای مس��ن و ج��وان مبتال ب��ه دیابت
دریافتن��د دیاب��ت نوع دو بر نحوه تش��خیص
باکتری عامل س��ل توسط سیستم ایمنی در
ریه ،اثر منفی دارد؛ اما اس��تفاده از واکس��ن
""BCG::RD 1این مش��کل را حل میکند.
محققان در تالش��ند تا مسیرهای اختصاصی
سیس��تم ایمنی را که با اس��تفاده از واکسن
" "BCG:RD 1فعال میشوند ،شناسایی کنند.

جدید ،پزش��کان فقط از بیمار میخواهند تا نمونه
س مولکول فلورسنت،
ادرار خود را ارائه دهند و سپ 
پیش��روی بیماری را به سرعت و با هزینه کم نشان
میدهد.نیاز به این روش واقعا قابل توجه اس��ت زیرا
بررسی و درمان مالنومای بدخیم ،چالشهای بسیاری را به همراه
دارد .این نوع از سرطان پوست ،بسیار تهاجمی است و به سرعت به
قسمتهای دیگر بدن هم میرسد؛ در نتیجه بررسی پیشروی آن
اهمی��ت زیادی دارد .روشهای کنونی ،بیمار را تحت جراحیهای

تهاجمی قرار میدهند تا نمونهای از بافت مورد نظر برداشته شود و
سپس پژوهشگران در آزمایشگاه ،به بررسی آن بپردازند .این روش
عالوه بر تهاجمی بودن ،به زمان و هزینه زیادی نیاز دارد .همه این
عوامل موجب میش��وند که بیمار به خاطر ترس ،برای تشخیص
بیماری اقدام نکند".ایوانا شپاکوا"سرپرست این پژوهش گفت :نتایج
بررس��یهای ما نشان میدهند که ما میتوانیم از بررسی مولکول
ادرار ،به عنوان یک روش غیرتهاجمی برای ارزیابی پیشروی مالنوما
و واکنش آن نسبت به درمان استفاده کنیم.

آفتاب یزد در گفتگو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد

یافته

محقق��ان دریافتند سیس��تم ایمنی بدن در
موارد ش��دید کووی��د  ۱۹فلج میش��ود.به
گزارش ایرنا ،در این تحقیقات واکنش ایمنی
 ۷۶بیمار مبتال به کووید  ۱۹و  ۶۹فرد سالم
مورد مطالع��ه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت
و محققان توانس��تند مقادیر قابل توجهی از
مولکولهای ایجادکننده التهاب را در خون
بیماران مبتال به کووید  ۱۹شناسایی کنند.
س��ه مورد از ای��ن مولکولها ب��ا التهاب ریه
در س��ایر بیماریها ارتب��اط دارند اما پیش
از این در بیماران مبتال به کووید مش��اهده
نش��دهاند و به اعتقاد محققان ممکن اس��ت
هدف مناسبی برای روشهای درمانی جدید
باش��ند.همچنین محققان توانستند مقادیر
زیادی از ضایعات باکتریها مانند دی انای
و مواد تش��کیلدهنده دیواره س��لولی را در
خون بیماران مبتال به کووید  ۱۹شناس��ایی
کنند.بر اس��اس این تحقیقات هرچه میزان
ای��ن ضایعات در خون بیش��تر بود ،وضعیت
بیم��ار وخیمت��ر و عوارض آن نیز ش��دیدتر
دی��ده ش��د.مهمترین یافت��ه تحقیقات این
است که با تش��دید بیماری ،سیستم ایمنی
بدن فلج میشود و به جای برانگیخته شدن
در اثر حضور ویروس و باکتری ،س��لولهای
سیستم ایمنی دچار نوعی سستی میشود.
این تناقض که مقادیر زیادی از س��لولهای
عام��ل التهاب در خون بیماران کووید وجود
دارد اما سیستم ایمنی این سلولها را تولید
نمیکند ،باعث شد که محققان نتیجهگیری
کنند مولکولهای عامل التهاب در بافتهای
دیگ��ر بدن و به احتمال زیاد در ریهها تولید
میش��وند.این مطالعه هدف مناس��بی برای
دس��تیابی به روشهای درمانی جدید برای
کووید  ۱۹است.

بررسی سرطان بدخیم پوست با کمک یک مولکول در ادرار!

آفتاب یزد  -گروه زندگی :به طور طبیعی وقتی چشمهای خود
را ب��از میکنید ،یک تصویر واض��ح و تک از هر چیزی را میبینید
اما دوبینی چش��م که یک عارضه جدی و خطرناک در چشم است
و با عنوان استرابیس��م نیز شناخته میشود ،یک وضعیت چشمی
اس��ت ک��ه در آن ،چش��مها نمیتوانند به یک جهت ن��گاه کنند.
دو بینی یکی از دردسرهایی است که باعث مراجعه افراد به پزشکی
ش��ود که حتی موج��ب بروز مش��کل در امور روزمره میش��ود؛
بط��وری که گاهی فرد حتی نمیتواند راه برود .با توجه به اهمیت
موض��وع آفتاب ی��زد در این باره ب��ا دکتر به��رام آزادی ،جراح و
متخصص چشم گفتگو کرده است.
وی در ای��ن باره میگوی��د :دوبینی نوعی اختالل دید اس��ت که
فرد یک ش��یء واحد را به عنوان دو تصویر مجزا میبیند .دوبینی
میتوان��د افقی (تصاویر در کنار یکدیگر) یا عمودی (یعنی تصاویر
یکی باالی دیگری) در فرد مشاهده شود .این شرایط ممکن است
بر یکی یا هر دو چشم تاثیر گذاشته یا فقط مشکلی موقت باشد.
دکتر آزادی خاطرنش��ان :ش��ایعترین علل ایج��اد دوبینی ،ضعف
ی��ا فلج ی��ک یا چند عضلهای اس��ت که چش��مها را تحت کنترل
خود دارند .حرکات چشمیکه دچار مشکل در عملکرد عضله شده
اس��ت ،مختل شده و باعث لوچ شدن چشم میگردد لذا دو منظره
مختلف از یک ش��یء به سیستم بینایی فرد میرسد و بدین خاطر
مغز نمیتواند آنها را با هم ترکیب کند.
ای��ن جراح و متخصص چش��م بیان کرد :افراد مس��ن معموال به
بیم��اری دوبینی ب��ه دلیل بیماریه��ای زمینهای مانند داش��تن
فش��ارخون باال ،دیاب��ت و چربی خ��ون باال مبتال میش��وند ولی
دربرخی موارد نیز افراد جوان نیز به این بیماری خواهند شد.
وی عن��وان کرد :جهت تش��خیص بیماری دوبینی ممکن اس��ت
پزشک از شما بخواهد که در هر بار یکی از چشمهایتان را ببندید
ت��ا ببینید که آیا دوبینی از بین م��یرود یا خیر .همچنین ممکن
است از شما بپرسد که آیا دو تصویر ایجاد شده در کنار هم هستند
یا روی یکدیگر میافتند.
دکتر آزادی افزود :پزشک احتماال نحوه حرکت چشمها را بررسی
میکن��د تا ببین��د آیا ضعف یا فلج عضالت چش��م وج��ود دارند.
همچنین آزمایشهای ویژه بینایی را برای شناسایی ضعف حرکات
چشم انجام میدهد تا بیماری دوبینی را در فرد تشخیص دهد.
این متخصص مطرح کرد :در حالت عادی هر چش��م دارای ش��ش
عضله میباش��د که از یک اعصاب حرکتی که در مغز وجود دارد و

یک جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات گفت :استفاده طوالنی مدت
نوجوان��ان و جوان��ان از سیس��تمهای الکترونیک��ی نظی��ر تلفن
همراه ،تبلت و رایانه باعث ش��ده تا نوع ایس��تایی و شکل ستون
فق��رات در دراز مدت تغییر کرده و مهرههای کمر و گردن تحت
فشار قرار گیرد که البته همین امر سن کمردرد و فتق دیسک را
پایین آورده اس��ت به طوری که طی چند سال اخیر شاهد شیوع
ای��ن عارضه در بین افراد زیر  ۲۲س��ال هس��تیم .علی محمدی
مقدم ،در گفتگ��و با مهر ،تصریح کرد :رفتاره��ای هیجانی نظیر
انجام حرکات دینامیکی ورزشی بدون آمادگی و یا وزنه زدنهای
س��نگین در باش��گاهها باعث ش��ده تا این روزها جوانان زودتر از
افراد مس��ن زی��ر تیغ جراحی روند.محمدی مق��دم با بیان اینکه
فش��ارهای کم دائمی میتواند باعث فتق دیس��ک ش��ود؛ افزود:
اعمال فش��ارهای کم اما مکرر مانند س��الها پشت میز نشینی و
یا اس��تفاده بیش از اندازه موبایل میتواند به تدریج دیسک کمر
را تحری��ک کند به همین دلیل گاهی علت فتق دیس��ک را باید
در س��بک زندگی جس��تجو کرد ممکن اس��ت فرد بدون ورزش

شایعترین علل ایجاد دوبینی ،ضعف یا فلج یک
یا چند عضلهای است که چشمها را تحت کنترل
خود دارند .حرکات چش��میکه دچار مشکل در
عملکرد عضله ش��ده اس��ت ،مختل شده و باعث
لوچ شدن چشم میگردد لذا دو منظره مختلف از
یک شیء به سیستم بینایی فرد میرسد و بدین
خاطر مغز نمیتواند آنها را با هم ترکیب کند
سیس��تم اعصاب مرک��زی مغز به دلی��ل برخی از
بیماریها مانند عفونت ویروس��ی ،سرماخوردگی،
وجود کیس��ت در مغ��ز ،توده فضا گی��ر در مغز و
انسداد عروق مغز دچار مشکل میگردد که موجب
ضعف یا فلج یک یا چند عضلهای حرکتی در چشم
میش��ود و فرد به بیماری دوبینی مبتال خواهد شد
که در اکثر موارد این بیماریها از نوع خوش خیم
هستند
فرمان الزم برای دیدن تصاویر از مغز به آنها داده میشود.
وی اظهار کرد :بس��یاری از بیماریهایی که مغز و سیستم عصبی
را گرفتار میکنند احتمال دارد باعث اختالل در حرکات چش��م و
در نتیج��ه منجر به بروز دوبینی در افراد ش��ود لذا در صورت بروز
بیماری دوبینی در چش��م،علت اصلی در نقطه دیگر و در سیستم
اعصاب مرکزی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر آزادی اضافه کرد :سیستم اعصاب مرکزی مغز به دلیل برخی
از بیماریها مانند عفونت ویروس��ی ،سرماخوردگی ،وجود کیست
در مغز ،توده فضا گیر در مغز و انس��داد عروق مغز دچار مش��کل

شیوع دیسک کمر و گردن در جوانان
و تحرک س��اعتها نشس��ته باش��د پس نمیتوان به طور قطعی
گف��ت ک��ه عل��ت بی��رون زدن دیس��ک فق��ط به بلن��د کردن
وسایل سنگین خالصه شود.
وی ،استرس زیاد و باال رفتن سن را از دیگر عوامل دیسک کمر
عنوان کرد و افزود :با افزایش س��ن اغلب موارد دیس��ک مایعات
را از دس��ت داده و خشک میش��ود با این کار ،دیسک اسفنجی
فشرده شده و ممکن است به شکستن حلقه و بیرون زدگی منجر
ش��ود ،همچنین از آنجا که دیس��ک در حال خراب شدن است با
استرس مداوم روی س��تون فقرات ،نوکلئوس پولپوزوس (هسته
داخلی) ممکن اس��ت به خاطر پارگی آنولوس (ناحیه حلقوی)،از
محل طبیعی خود خارج ش��ود.محمدی مقدم ادامه داد :هر کمر
دردی نش��انه دیسک نیست بلکه دردی که انتشار آن در پاها نیز
وجود داش��ته باشد حائز اهمیت است البته عالئم دیسک کمر در
پاها نیز بس��یار متغیر است و حدود  ۳۰نوع عالمت مختلف دارد
که از آن جمله میتوان به احس��اس ناتوانی یا گرفتگی در پاها و
به خصوص درد پشت زانوها ،بیحسی و ضعف عضالنی ،احساس

ساختمولکولیکهمیتواندبهدرمانآرتروزکمککند

پژوهش��گران ،مولکـــولی را
در آزمایش��گاه س��اختهاند که
میتوان��د ب��ه درم��ان آرتروز
کمک کند.به گزارش ایس��نا،
مولکول��ی ک��ه ب��ه تازگی در
آزمایش��گاه ابداع ش��ده ،ثابت
کرده اس��ت که میتواند اثرات درمانی داش��ته
باش��د .پژوهش��گران برزیل��ی ،ای��ن مولکول را
روی موشهای مبتال به آرتروز آزمایش کردند
و مولک��ول توانس��ت روند التهاب را س��رکوب
کن��د و التهاب بافت و مفص��ل را کاهش دهد.
موشه��ای تح��ت درمان با ای��ن مولکول ،درد
و ت��ورم کمتری نش��ان دادند و نم��رات بالینی
کمت��ری در اندازهگیری میزان التهاب نس��بت
ب��ه موشهای درمان نش��ده به دس��ت آوردند.
"مارس��لو هنریک ناپیموگا" پژوهشگر ارشد این
پروژه گفت :پژوهش ما نش��ان میدهد که این
مولکول جدید میتواند شدیدترین نوع آرتروز را
کنترل کند.این مولکول که " "TPPUنام دارد،
میتواند آنزیمی موسوم به " "sEHرا که نقش
مهمی در فعال شدن روند التهاب و بروز التهاب
مزمن دارد ،مهار کند.وی افزود :ارگانیس��م ما،
یک ماده ضد التهاب موس��وم به " "EETرا به
صورت طبیعی تولید میکند اما  sEHاین ماده
ضد التهاب را به " "DHETتبدیل میکند که
نه تنه��ا از عهده کنترل التهاب برنمیآید ،بلکه

میتواند اث��ر پیشالتهابی نیز
داشته باش��د؛ در نتیجه مهار
" " sEHمیتواند نقش مهمی
در درمان بیماریهای التهابی
مانند آرتروز داش��ته باش��د و
ای��ن هم��ان کاری اس��ت که
مولکول " "TPPUانجام میدهد.پژوهش��گران
برای بررس��ی این موضوع ،دو م��وش مبتال به
آرت��روز را آزمایش کردند و یک��ی از موشها با
مولکول" " TPPUدرمان شد .بررسیها نشان
داد که میزان تورم در پنجه موش تحت درمان،
کمت��ر و میزان آرتروز در آن پایینتر اس��ت.به
گفته ناپیموگا ،این درمان توانس��ت میزان درد
ناش��ی از التهاب را نیز کاهش دهد .وی افزود:
کاه��ش درد به این دلیل اس��ت ک��ه با کنترل
روند التهاب ،گلبولهای س��فید کمتر به محل
م��ورد نظ��ر میروند و بدی��ن ترتیب ن��ه تنها
بیماری ،بلکه میزان سایش غضروف نیز کاهش
مییابد .عالوه بر این ،تعداد س��لولهای تی که
س��یتوکینهای ضد الته��اب را تولید میکنند،
در م��وش تحت درمان افزای��ش یافت.مولکول
" "TPPUطوری طراحی ش��ده که به سادگی
جذب میشود .ناپیموگا ادامه داد :این مولکول،
ق��درت دفاعی طبیعی ب��دن را تقویت میکند
و میتوان��د به ارائه درمانهای��ی بدون عوارض
جانبی ختم شود.

گزگز و خواب رفتگی اش��اره ک��رد.وی گفت :کم تحرکی و ضعف
عضالت ناحیه کمر و ش��کم باعث ضعیف ش��دن دیسک میشود
و ب��ا یک حادثه و فش��ار به اعصاب موجب ب��روز کمر درد و درد
ساق پا ،ران میشوند.وی ابراز کرد :جراحی و لیزر آخرین مرحله
درمان فتق دیس��ک محسوب میش��وند همواره توصیه میشود
تا افراد ابتدا با اس��تراحت و انجام برخی از حرکات ورزش��ی این
عارضه را در منزل درمان کنند ولی اگر چنین نش��د فیزیوتراپی
و کاه��ش وزن ب��رای افراد چاق توصیه میش��ود و در نهایت اگر
این موارد نتوانس��ت به بیمار کمک کند روشهای جراحی کمتر
تهاجمی را پیگی��ری میکنیم.محمدی مقدم خاطرنش��ان کرد:
کم��ر درد ب��ه همراه از دس��ت دادن کنترل روده ی��ا مثانه یکی
از خطرناکترین عارضه دیس��ک اس��ت که طی آن ریش��ههای
عصبی در مهرههای کمر فش��رده شده و تمام احساس و حرکت
را قط��ع میکنند .در صورتی که اگر به پزش��ک مراجعه نش��ود
میتواند به فلج ش��دن و از دس��ت دادن کامل کنترل بر مثانه و
روده منجر شود.

پرورشسلولهایعضلهقلببااستفادهازچاپ۳بعدی

شکلگیری همه انسانها از یک سلول آغاز میشود
که نهایتا تقس��یم سلولی را پش��ت سر میگذارد.
سلولهای تقسیم شده براساس سیگنالهای ارسال
شده از سلول مجاور ،در بافتها یا اندامهای خاصی
گسترش مییابند .به گزارش ایسنا ،در حوزه پزشکی
ترمیمی ،کنترل این روند در آزمایشگاه ،کار مهمی
است زیرا سلولهای بنیادی میتوانند امکان رشد
اندامها را به صورت درونکشتگاهی فراهم کنند و
آنها را جایگزین سلولهای آسیب دیده بزرگسال
کنند؛ بخصوص سلولهایی مانند سلولهای مغز و
قلب که توانایی مح��دودی در تکثیر دارند.یکی از
روشهای متداول برای تفکیک سلولهای بنیادی،
اس��تفاده از محرکهای ش��یمیایی است .اگرچه
این روش برای س��اخت یک نوع از سلول ،کارآمد
اس��ت اما توانایی الزم را برای بازسازی پیچیدگی
ارگانیسمهای زنده ندارد که در آن چند نوع سلول،
برای شکل دادن یک اندام همکاری میکنند.روش
دیگ��ری هم وجود دارد که با الهام از روند طبیعی
رشد سلول ،سلولهای بنیادی را به صورت جمع
کوچکی از س��لولها یا کرهای س��لولی درمیآورد
ک��ه "بدنهای جنینی"( )EBsنامیده میش��وند.
بدنهای جنینی ،مجموعهای از سلولهای بنیادی
پرتوان هستند .تعامل سلول به سلول در" ،"EBs
نقش اصل��ی را در راهاندازی این تمایز دارد .با آغاز
تولید"  ،"EBsمشخص شد که پارامترهایی مانند
تعداد ،اندازه و کروی بودن س��لول " ،"EBsبر نوع

امکان تعیین جنسیت جنین با رژیمهای غذایی وجود دارد؟

اس��تادیار گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانش��کده علوم تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد :تاکنون هیچ شواهد
علم��ی قوی مبنی بر اینکه ثابت کند رژیمهای غذایی میتوانند در
تعیین جنسیت جنین موثر باشد ،وجود ندارد.به گزارش ایرنا ،غزاله
اس�لامیان گفت :برخی زنان باردار جهت تعیین جنسیت فرزندان
خ��ود ،قبل از بارداری اقدام ب��ه پیروی از رژیمهای غذایی ناصحیح
میکنن��د و این رژیمها را بدون مش��ورت با متخص��ص تغذیه ،از
طریق فضای مجازی و اینترنت دریافت میکنند.وی افزود :تاکنون
براساس یافتههای آخرین مطالعات ،اطالعاتی که در مورد افزایش

میگ��ردد که موجب ضعف یا فلج یک یا چند عضلهای حرکتی در
چش��م میش��ود و فرد به بیماری دوبینی مبتال خواهد شد که در
اکثر موارد این بیماریها از نوع خوش خیم هستند.
این جراح ومتخصص چش��م توضیح داد :وقتی چشم پزشک بیمار
مبت�لا به دوبینی را معاینه کامل ک��رد و عضلهای که دچار فلج و
ضعف در چشم شده را تشخیص داد،برای رفع علت اصلی بیماری
که در قسمت اعصاب مرکزی مغز است فرد را به متخصص و جراح
مغز و اعصاب خواهد داد.
وی افزود :پس از معاینه چشم پزشک و ارجاع آن به متخصص مغز
و اعصاب" ،ام آرای " از بیمار گرفته میشود تا مشخص شود علت
یک عفونت ویروس��ی معمولی است یا تومور و کیست یا سکته در
سیستم اعصاب حرکتی به دلیل داشتن بیماریهایی مانند دیابت
و ...پیش آمده که با توجه به آن ،تصمیمگیری نهایی جهت درمان
بیماری گرفته شود.
ای��ن متخصص عنوان کرد :در صورتی که متخصص مغز و اعصاب
تشخیص دهد که علت بروز بیماری در قسمت اعصاب مرکزی مغز
که باعث دوبینی در فرد ش��ده مش��کالتی ازقبیل دیابت و ...باشد،
ممکن اس��ت فرد را برای رفع آن بیم��اری زمینهای به متخصص
غدد معرفی نماید.
دکتر آزادی متذکر ش��د :با توجه ب��ه اینکه بیماری دو بینی باعث
بروز مش��کالتی در حرکت کردن و راه رفتن ف��رد به دلیل دیدن
دو عدد از هر چیز میش��ود لذا میتوان��د باعث اختالل در تعادل،
حرکات مختلف و توانایی خواندن نیز گردد .دوبینی میتواند علل
متعددی داشته باش��د لذا درمان آن برای هر فرد متفاوت خواهد
ب��ود .برخی از عل��ل دوبینی خفیف بوده و برخی دیگر ش��دید به
همین خاطر در صورت مشاهده هر نوع از دوبینی هر چه سریعتر
باید به پزشک گزارش کرد.
ای��ن جراح ومتخصص چش��م ابراز ک��رد :به دلی��ل اینکه بیماری
دوبین��ی غیرقابل تحمل و خطرناک اس��ت در ط��ول مدت انجام
آزمایش��ات تکمیل��ی مانن��د "ام آرای " و ...و رف��ع علت زمینهای
بیماری و بهبودی فرد طبق توصیه پزش��ک باید یک چش��م بیمار
بس��ته ش��ود تا فرد این بیماری را بتواند تا هنگام بهبودی تحمل
کند .وی در پایان گفت جلوگیری از دوبینی متکی بر پیش��گیری
از ایج��اد علل و بیماریهای زمینهای آن اس��ت که مهمترین آن
عبارتند از کنترل دیابت ،پیش��گیری از ایجاد آب مروارید ،خشک
نگه نداشتن چشمها و جلوگیری از آسیبدیدگی سر.

یا تغییر برخی یونها به منظور باال بردن ش��انس فرزند پسر ،داده
میش��ود مربوط به مطالعات محدود حیوانی اس��ت و در مطالعات
انس��انی شواهدی در این زمینه وجود ندارد که ثابت کند رژیمهای
غذایی میتوانند در تعیین جنسیت جنین موثر باشند .نقش اسیدی
یا قلیایی بودن خون مادر بر جنس��یت جنی��ن ،باید بدانیم غذای
دریافتی ،نمیتواند منجر به تغییر  pHخون شود و از طرفی تغییر
جزئی  pHخون حتی میتواند س�لامت ف��رد را به خطر بیندازد.
اس�لامیان بیان داش��ت :اگر فردی ادعا کند با رژیم غذایی ،تعیین
جنس��یت میکند ،ادعای او پشتوانه علمی ندارد و به سالمت مادر،

س��لول تولید شده موثر اس��ت .در هر حال از آنجا
که دانشمندان نتوانستهاند این پارامترها را کنترل
کنند ،باید تعداد زیادی از"  "EBsرا تولید کنند و
تعدادی از آنها که ویژگیهای خاصی دارند ،مورد
بررسی قرار دهند.پژوهشگران برای برطرف کردن
این چالش ،تالش کردند تا تفکیک سلول بنیادی را
در "" EBsکنترل کنند.پژوهشگران در این پروژه،
از روش ساخت سهبعدی کمک گرفتند و ابزارهای
ساخته شده با این روش را مورد استفاده قرار دادند
تا میزان دقت را در تفکیک سلولهای بنیادی نشان
دهند .آنها در پژوهش خود توانستند پارامترهای
الزم را برای تولید س��لولهای عضله قلب تقویت
کنند".خاویر فرناندز"پژوهش��گر ارش��د این پروژه
گفت :ما اکنون ش��اهد س��طحی از دقت ،سرعت
و هزینه هس��تیم که تا چند سال پیش غیر قابل
تصور بودند .ما در این پژوهش نش��ان دادهایم که
چاپ سهبعدی به سطحی از دقت رسیده است که
میتواند پیامدهای تفکیک سلول بنیادی را کنترل
کند".روپامبیکا داس" ،نویسنده ارشد این پژوهش
گفت :به کار بردن چاپ سهبعدی در زیستشناسی،
بر چاپ بافتهای مصنوعی با س��لولهای متراکم
است تا اندامهای مصنوعی به صورت قطعه قطعه
ساخته شوند .ما نشان دادهایم که چاپ سهبعدی
این ظرفی��ت را دارد که در روشهای الهام گرفته
از زیستشناسی به کار برود و امکان کنترل رشد
سلولها را در آزمایشگاه فراهم کند.

جنین و در نهایت سالمت نس��لهای آینده آسیب خواهد زد .زیرا
رژیمهای غذایی که به قصد دختر یا پس��ردار شدن به غلط تجویز
میش��وند ،موجب محروم ماندن مادران ب��اردار از مصرف چندین
گروه غذایی و ماده مغذی ضروری برای بدن خواهد شد .همچنین
ای��ن ادعا ک��ه مصرف یا عدم مصرف یک ماده غذایی توس��ط مادر
باردار میتواند جنسیت جنین را تغییر دهد ،کامال غلط است و این
توصیهها خطرات جدی برای مادر و جنین به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه گفت :قبل از اقدام به بارداری و در دوران بارداری باید از
الگوی غذایی سالم پیروی شود و تنها به یک ماده غذایی یا یک ماده
مغذی اکتفا نش��ود؛ چراکه همه مواد غذایی میتوانند با تاثیری که
بر یکدیگر میگذارند بر پیامدهای مختلف بارداری اثرگذار باشند.

