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زندگی

ارتباط تغییرات باکتری روده با اوتیسم

یک مطالعه جدید از ارتباط احتمالی بین اوتیسم و اختالالت میکروبیوم روده خبر میدهد.
این تحقیق مکانیزمی را نشان میدهد که به وسیله آن تغییر جمعیت باکتریهای روده
میتواند منجر به سم زدایی غیرطبیعی میکروبی و اختالل در عملکرد میتوکندری شود.
به گزارش ایسنا ،محققان فرض کردند که این فرآیند کمبودهای سم زدایی میکروبیوم
میتواند پاتوژنز را در افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم تحت تأثیر قرار دهند.

راهکار

توصیه به مبتالیان صرع
در پاندمی کرونا

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب با اشاره
به این که بیماری صرع مشخصا به سیستم
اعصــاب مرکــزی مربوط میشــود ،گفت:
صرع بیماری غیر واگیــردار و یکی از چهار
بیماری شایع سیستم اعصاب مرکزی است.
به گزارش ایسنا ،دکتر فرزاد اشرافی درباره
حملههای تشــنجی نیز توضیح داد :تشنج
در واقع حمله ناگهانی سیســتم الکتریکی
مغز اســت که تمام مغز را دچار یک حمله
ناگهانی کرده و باعث میشود که در مغز به
صورت ناگهانی فعالیتی ایجاد شده و همین
امر میتواند اختالل و یا کاهش هوشیاری و
حرکات غیرطبیعی را در بدن ایجاد کند.وی
با اشــاره به این که حــدود ۵۰تا  ۶۰درصد
موارد ابتالبه صرع ناشــناخته است ،افزود:
تشنج در هر ســن ،جنس و یا نژادی وجود
دارد ولــی در مواردی علــت صرع میتواند
ضربات مغزی ،سکتههای مغزی ،تومورهای
مغزی ،اختالالت متابولیک و سیســتمیک
بدن مثل کاهش کلســیم و یا سدیم خون
باشد.وی اصلیترین علت بروز بیماری صرع
را عوامل ژنتیکی دانســت به شکلی که در
 ۴۰درصد مــوارد یــک ژن در ایجاد صرع
نقش اساسی دارد.
>شیوع سه برابری صرع در کشور

وی ضمن مقایسه بیماری صرع در ایران در
مقایسه با سایر کشورها از شیوع سه برابری
این بیماری در کشور خبر داد و گفت :صرف
نظر از عوامل ژنتیکی صدماتی که به دنبال
تصادفات جادهای ایجاد میشود و جانبازان
جنگ تحمیلی بیشترین گروههای مبتال به
صرع را در کشور تشکیل میدهند.وی ،افت
هوشیاری و خارج شــدن کف از دهان را از
جمله عالئم عمومی بیماری صرع ذکر کرد
و ادامــه داد :در برخی موارد صرع به صورت
یک خیرگی و یا مات زدگی بروز میکند به
این معنی که فرد بــرای چند ثانیه یا چند
دقیقه دچار مات زدگی میشــود و ممکن
اســت رفتارهای غیر طبیعــی از خود بروز
دهد.
>روشهای مختلف تشخیص صرع

وی درباره روشهای مختلف تشخیص صرع
توضیحی ارائــه داد و شــرح حالگیری از
بیمار ،سابقه فامیلی ،سابقه زردی در کودکی
و یا احتمال کمبود اکسیژنرســانی به مغز
و همچنین ضربات مغــزی را از جمله این
موارد ذکر کرد و روشهای دیگری همانند
آزمایشــات پاراکلینیک برای ردیابی امواج
صرع را از روشهای آزمایشگاهی تشخیص
ایبن بیماری دانســت.دکتر اشرافی سی تی
اسکن و ام آرای را روش مناسب و کارآمدی
برای تشــخیص ضایعات مغزی دانســت و
ادامه داد :در  ۳۰درصد موارد بیماران مبتال
به صرع افراد دچار صرع واقعی نیستند و این
بیماری به صورت صرع کاذب و یا صرعهایی
که وابسته به موارد روحی است بروز میکند.
در این موارد فرد در اثر اضطرابهای شدید
و یــا اختالالت روحی صرفــا عالئم صرع را
تقلیــد میکنــد.وی با تاکید بــر اینکه هر
کاهش سطح هوشیاری صرع تلقی نمیشود،
گفت :بعضی از موارد افت هوشیاری ناگهانی
ناشی از مشــکالت قلبی با افت فشار خون
که اصطالحا غش کردن افراد گفته میشود،
صرع تلقی نمیشود.دکتر توضیح داد :درمان
صرع غالبا به صورت دارو درمانی است ،این
بیماری در بیشــتر موارد با یک یا دو قرص
درمان میشود.
>توصیه به مبتالیان صرع در پاندمی کرونا

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب در ادامه
با اشــاره به شیوع پاندمی کرونا به مبتالیان
بــه صرع توصیه کرد :میزان ابتالبه کرونا در
مبتالیان به صرع با سایر افراد جامعه تفاوتی
ندارند و این افراد باید درمانهای خود را طبق
روال دنبال کننــد.وی درباره افراد مبتال به
کووید  ۱۹ -که به دلیل اختالالتی مثل افت
کلسیم ،سدیم و یا تب دچار تشنج میشوند
نیز اظهار کرد :اگــر در افراد مبتال به کرونا
تشنج رخ دهد صرع محسوب نمیشود و با
درمان کرونا این بیماری نیز درمان میشود.
دکتر اشــرافی درباره حملههــای پانیک یا
اضطرابی نیز گفت :برخــی افراد با عالئمی
نظیــر تپش قلــب ،تنگی نفــس و یا افت
هوشــیاری به مراکز درمانی مراجعه کرده
و احســاس میکنند مبتال به کرونا هستند،
این حمــات ،حمله پانیک یــا اضطرابی و
قابل درمان است.این متخصص بیماریهای
مغــز و اعصاب در خاتمه با تاکید بر این که
عالئم صرع و یا تشــنج در کودکان متفاوت
اســت ،ادامه داد :خیرگی یا مــات زدگی،
پرش انــدام ،زمین خوردن ناگهانی ،حرکت
ناگهانی یک دست یا اختالل لحظهای مثل
گز گز حسی و لحظهای و یا افت هوشیاری
میتواند یکی از نشانههای صرعهای کوچک
باشد.

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

نکته

عواملپوکیاستخوان
زودتر از  ۵۰سالگی
فرد را مبتال میکند

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر
وزارت بهداشت ،از خانوادهها درخواست کرد
در ایام کرونایی به تغذیه مناســب و فعالیت
بدنی بچهها بیشــتر توجه کنند.به گزارش
مهر ،افشــین اســتوار به تشــریح وضعیت
بیماری پوکی اســتخوان در کشور پرداخت.
وی بــا عنوان این مطلب کــه عوامل پوکی
اســتخوان خیلی زودتر از  ۵۰سالگی فرد را
مستعد ابتال میکنند ،گفت :تغذیه نامناسب،
کمبــود دریافت لبنیات و کــم تحرکی ،از
عوامل بروز پوکی استخوان به شمار میروند.
استوار با اشــاره به رعایت نکات تغذیهای و
فعالیــت بدنی باید در دهه اول زندگی مورد
توجه بیشتری قرار بگیرد ،افزود :به خانوادهها
توصیــه میکنیم به تغذیــه و فعالیت بدنی
فرزندان خودشــان بیشــتر توجه کنند.وی
ادامه داد :قرار گرفتــن در مقابل نور آفتاب
برای بچهها از اهمیت زیادی برخوردار است.
ضمن اینکه فعالیت بدنی نیز از اهمیت ویژه
و حیاتی برای سالمت بچهها برخوردار است.
اســتوار گفت :رعایت توصیههای تغذیه ای،
فعالیت بدنی و ...به عنوان عوامل مشــترک
همــه بیماریهای غیــر واگیر محســوب
میشــوند که باید در ایام کرونا بیشتر مورد
توجه قرار گیرد.

نوآوری

پیشبینیآریتمیقلبی
در بیماران کلیوی

پژوهشــگران آمریکایی ،یک مدل مبتنی بر
هوش مصنوعی ابــداع کردهاند که میتواند
به دقــت پیشبینی کند که کــدام یک از
بیماران مبتــا به بیماری حــاد کلیوی ،با
خطر ابتال به فیبریالســیون دهلیزی مواجه
خواهند شد .به گزارش ایسنا،فیبریالسیون
دهلیزی ،شــایعترین نــوع آریتمی قلبی به
شــمار میرود که بروز آن در افراد مبتال به
بیماری حاد کلیوی متداول است و میتواند
به بروز مشــکالت کلیــوی و قلبی-عروقی
منجر شود.پژوهشــگران طی یک آزمایش،
قابلیت این مدل را در شناســایی افراد مبتال
به بیماری حاد کلیه که بیشــتر در معرض
ابتال به فیبریالســیون دهلیــزی قرار دارند،
بررســی کردند.در آزمایشی که روی ۲۷۶۶
نفر صورت گرفت ،مشخص شد که میتوان
از این مدل برای شناسایی افرادی که بیشتر
در معرض ابتال به فیبریالسیون دهلیزی قرار
دارند ،اســتفاده کرد تا به موقع تحت درمان
قرار بگیرند.

هشدار

خطر شیوع
نوعی عفونت قارچی
در محیطهای بیمارستانی

به گفته متخصصان ،نوعــی عفونت مقاوم
به دارو موســوم بــه "کاندیــدا آریس" در
محیطهای بیمارســتانی وجــود دارد که
ممکن اســت بیماران مبتال به کووید۱۹-
که در بیمارســتان تحت درمان قرار دارند
به آن دچار شــوند .این عفونت نوعی مخمر
از خانواده قارچهاســت که میتواند موجب
بروز عفونت در گوشها و زخمهای باز شود.
همچنین ایــن عامل بیمــاریزا با نفوذ به
جریان خون ممکن است عفونتهای جدی
و شــدید را در تمام بدن ایجــاد کند.این
قارچ به ســطوح میچسبد و در محیطهای
بیمارســتانی به خصــوص در بیمارانی که
کاتتر یا لولههای دیگر به آنان وصل است به
راحتی پخش میشود .اکنون دادههای اولیه
حاکی از آن است که افزایش تعداد بیماران
مبتال به کووید ۱۹-در بیمارستانها ممکن
اســت باعث افزایش موارد عفونت کاندیدا
آریــس شــود.طبق اعالم مرکــز کنترل و
پیشــگیری از بیماریها در آمریکا در سال
جاریِ میالدی ( ۱۲۷۲ ،)۲۰۲۰مورد از این
عفونت قارچی در این کشــور گزارش شده
که نســبت به ســال  ۲۰۱۸افزایش حدودا
 ۴۰۰درصدی داشته است.همچنین با توجه
به اینکه همهگیری کووید۱۹-باعث اختالل
در سیســتمهای نظارتی برای شناســایی
شــیوع این عفونت قارچی شده ،این امکان
وجود دارد که موارد این عفونت در ســال
جاری بیش از آمار گزارش شــده باشد .این
عفونــت قارچی میتواند بــرای مدت زمان
طوالنی در بدن بیمــار نهفته بماند به این
معنی که قارچ ممکن اســت روی پوســت
آنان بــدون اینکه با عالئمی همراه باشــد
باقی بماند .همچنیــن احتمال باقی ماندن
آن روی سطوح محیطهای بیمارستانی نیز
وجود دارد.درمان این عفونت ســخت است
چــرا که قارچ "کاندیــدا آریس" تاکنون به
چندین داروی آنتی بیوتیک ،مقاومت نشان
داده است.

بر اســاس یک یافته جدید ،متابولیت تولید شده پس
از مصرف ســویا در رژیم غذایی ممکن اســت موجب
کاهش فاکتور پرخطر اصلی زوال عقل شود.به گزارش
مهر ،محققان دریافتند مردان و زنان مســن که سویا
مصرف میکردند میزان کم آســیب در ماده ســفید مغزشــان
مشاهده شد«.آکیرا سکیکاوا» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
میگوید« :ضایعات ماده ســفید مغز از فاکتورهای پرخطر اصلی
زوال شناختی ،زوال عقل و مرگ به هر علتی است».وی در ادامه

مصرف سویا در کاهش ابتال به زوال عقل موثر است

میافزاید« :ما دریافتیم در افرادی که ســویا مصرف
نمیکردند در مقایسه با مصرفکنندگان سویا ،وجود
ضایعات ماده ســفید مغز  ۵۰درصد بیشتر بود».به
گفته محققان ،مصرف سویا موجب تولید متابولیتی
از طریق برخی انــواع باکتریهای روده میشــود که در کاهش
ابتالء به زوال عقل مؤثر است.تیم تحقیقاتی در این مطالعه ،سطح
متابولیت سویا خون  ۹۱شــرکتکننده پیر ژاپنی را اندازهگیری
کردند .شرکتکنندگان بر اســاس وضعیت میزان این متابولیت

طبقهبندی شدند و سپس  ۶تا  ۹سال بعد تحت تصویربرداری از
مغز قرار گرفتند تا سطح ضایعات ماده سفید و رسوبات آمیلوئیدبتا،
که علت مولکولی مشــکوک بیماری آلزایمر است ،تشخیص داده
شود.محققان دریافتند به نظر نمیرسد که تولید متابولیت ناشی
از سویا بر میزان آمیلوئیدبتا رسوب شده در مغز تأثیر گذارد ،اما با
کاهش حجم ضایعات ماده سفید مغز ارتباط دارد.این تیم همچنین
پی برد که مقادیر باالی ایزوفالونهای موجود در سویا ،هیچ تأثیری
بر روی سطح ضایعات ماده سفید یا آمیلوئیدبتا ندارد.

آفتاب یزد در گفتگو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد

راهکارهای مناسب مراقبت از پا در بیماران دیابتی

آفتاب یزد -گروه زندگی :شیوع دیابت در دنیا در حال افزایش
است و این در حالی اســت که حدود  80درصد از افراد مبتال در
کشــورهای در حال توسعه زندگی خواهند کرد .دیابت میتواند بر
تمام ارگانهای بدن اثر گذارد .یکی از حســاسترین ارگانهایی
که این بیماری بر آن اثر مســتقیم میگذارد پا است .مشکالت پا
یکی از رایجترین مشکالتی اســت که دیابت درست میکند .این
اختالالت سبب بروز درد و رنج فراوان و تحمیل هزینههای فراوان
برای بیماران و در کل بار مالی زیادی برای جامعه و نظام سالمت
بــه همراه دارد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره
بــا دکتر پرهــام صادقی پور ،متخصص قلب و فلوشــیپ اقدامات
مداخلهای قلب و عروق بزرگساالن گفتگو کرده است.
وی در اینباره میگوید :دیابت یک بیماری مزمن اســت که میزان
شــیوع آن روز بــه روز در حــال افزایش اســت .در صورت عدم
کنترل این بیماری ،جدار تمام عروق بدن دچار آسیبهای جدی
میشوند.
دکتــر صادقی پور ادامه داد :از جمله نواحی مهم آســیب دیده بر
اثر دیابت میتوان به چشــم ،کلیه ،قلب ،مغز و پاها اشاره کرد که
میتواند منجر به عوارضی مانند نابینایی ،نارســایی کلیه ،ســکته
قلبی ،ســکته مغزی و زخم پای دیابتی گردد اما با کنترل مناسب
قنــد خون و مراقبتهای الزم بهداشــتی میتوان از بیشــتر این
عوارض پیشگیری کرد.
این متخصص قلب اظهار داشت :آســیب پاها و زخم پای دیابتی
به دو دلیل در افراد مبتال به دیابت ایجاد میشــود ،دلیل اول این
اســت که اعصاب پــا به دلیل باال بودن قند آســیب میبینند که
به آن نوروپاتی دیابتی گفته میشــود .بیمار در ابتدا ممکن است
دچار احســاس ناراحتی در پاها مانند گزگز و مورمور و یا سوزش
شــود .بعضی از بیماران عالیم خود را این گونه توصیف میکنند
که احساس میکنند که روی شیشههای خرد شده راه میروند.
وی افــزود :در صــورت پیشــرفت عالیم ،کم کم بیمــاران دچار
بیحسی پاها میشوند و در موارد بسیار پیشرفته بیماری ،ساختار
اســتخوانها و مفاصل نیز تغییر شــکل میدهد که به این حالت
"مفصل شارکو" گفته میشود .از طرفی عروق پاها نیز تحت تاثیر
قرار میگیرد و خونرســانی پاها دچار اختالل میشود که در این
شــرایط ،اگر کوچکترین آســیبی به پاها وارد شود ،بیمار ممکن
است درد ناشی از آن را احساس نکند و از طرفی ،به دلیل اختالل
خونرســانی ،زخم نیــز به خوبی بهبود پیدا نخواهــد کرد لذا این
عوامل باعث میشــوند که زخمهای جدی در پاهای این بیماران
ایجاد شود که اصطالحا به آن "زخم پای دیابتی" گفته میشود.
دکتر صادقی پور با بیان این نکته که " با تشخیص زودهنگام زخم

=توصیه ما به بیماران دیابتی این است که پاهای خود
را هر روز پس از شستشو با کرم ترک پا یا وازلین چرب
کنند .نکته بســیار مهم این است که منطقه بین انگشتان
پا را نبایــد چرب کنید زیرا این کار زمینه را برای ایجاد
عفونت قارچی بین انگشتان پا فراهم میکند
=اگر فرد مبتال به دیابت دچار خشکی منتشر پوست
در نواحی بدن است باید به پزشک متخصص مراجعه کند
زیرا بسیاری از بیماران دیابتی ممکن است به کم کاری
تیرویید نیز مبتال شــوند که یکی از عالیم آن ،مشکالت
پوست و مو مانند خشکی پوست ،ریزش مو و حتی ریزش
ابروهاســت لذا پزشک شما بررسی الزم را برای تیروئید
انجام داده و برای رفع این مشکل ،شما را راهنمایی خواهد
کرد
پا و کنترل آن میتوان از گســترش زخم جلوگیری کرده و آن را
درمان کرد " ،اظهار کرد :یکی از مشــکالتی که بیماران دیابتی با
آن مواجه هســتند این است که به دلیل کاهش حس و حتی بروز
بیحســی کامل پاها ،ممکن اســت به زخم پایشان توجه نکنند.
همین مســئله باعث میشود که اگر آســیبی در پاها ایجاد شود،
به موقع تشــخیص داده نشود و این آسیب به تدریج تشدید شده
و حتی ممکن اســت منجر به قطع عضو شود؛ این در حالی است
که با تشخیص زودهنگام اســیب پا میتوان بیمار را درمان کرده
و از پیشــرفت آن پیشــگیری کرد .این متخصص قلب و فلوشیپ
اقدامات مداخلهای قلب و عروق بزرگساالن توصیه کرد :به همین
دلیل به بیماران دیابتی توصیه میشــود که هر روز پاهای خود را
به دقت معاینــه کنند و حتی برای دیدن مناطقی از پا که ممکن
اســت به خوبی دیده نشود ،از آینه استفاده کرده و پاهای خود را

به دقت بررســی کنند .وی افزود :بررســی بین انگشتان پا را نیز
نبایــد فراموش کرد زیرا این نواحی مناطق مناســبی برای ایجاد
عفونتهای قارچی میباشند لذا اگر به تنهایی قادر به معاینه کامل
پاها نیســتید ،میتوانید برای این کار از یکــی از اعضای خانواده
کمک بگیرید .در صورت یافتن هر گونه آســیب در پاها یا پوسته
ریزی بین انگشتان پا ،با مراجعه سریع به پزشک و درمان به موقع
میتوان از آسیب بیشتر پیشگیری کرده و زخم ،عفونت یا هر نوع
ضایعهای را در همان مرحله اولیه باید درمان کرد.
دکتر صادقی پور ابراز کرد :به تمام بیماران مبتال به دیابت توصیه
میشود که هر روز زمان خاصی را به شستن پاهای خود اختصاص
دهند .اگر ســر کار میروند ،بهترین وقت برای شستن پاها زمان
بازگشــت به منزل اســت لذا هر روز پاها را بــا آب گرم و صابون
مناسب به دقت بشویند.
ایــن متخصص قلب اضافه کرد :نکته مهم این اســت که هرگز از
پاهای خود برای ارزیابی دمای آب استفاده نکنید زیرا ممکن است
به دلیل کاهش حس پا ،دمای آب را به خوبی احســاس نکنید و
حتی ممکن است دچار سوختگی شوید .برای ارزیابی دمای آب از
پوست ناحیه آرنج دست میتوانید استفاده کنید .پس از شستشو،
پاهای خود را به دقت خشــک کنید .مناطق الی انگشــتان پا را
فراموش نکنید .چون باقی مانــدن هر گونه رطوبت در این ناحیه
میتواند زمینه را برای ایجاد عفونت قارچی فراهم کند.
وی متذکر شد :یکی از عالیمی که به طور شایع در بیماران دیابتی
دیده میشــود ،خشکی پوســت به ویژه در ناحیه پاست که حتی
میتواند منجر به ایجاد شــیارها و شکافهای عمق در پوست کف
پا شــود .این نواحی محلهای مناســبی را برای رشد میکروبها
فراهــم میکنند و عالوه بر این احتمال ایجاد زخم نیز در این پاها
بیشــتر است .دکتر صادقی پور افزود :توصیه ما به بیماران دیابتی
این اســت که پاهای خود را هر روز پس از شستشو با کرم ترک پا
یا وازلین چرب کنند .نکته بســیار مهم این است که منطقه بین
انگشــتان پا را نباید چرب کنید زیرا این کار زمینه را برای ایجاد
عفونت قارچی بین انگشتان پا فراهم میکند.
ایــن متخصص قلــب در پایان گفــت :اگر فرد مبتــا به دیابت
دچار خشکی منتشر پوســت در نواحی بدن است باید به پزشک
متخصــص مراجعه کند زیرا بســیاری از بیمــاران دیابتی ممکن
اســت به کم کاری تیرویید نیز مبتال شــوند کــه یکی از عالیم
آن ،مشــکالت پوســت و مو مانند خشــکی پوســت ،ریزش مو
و حتی ریزش ابروهاســت لذا پزشــک شما بررســی الزم را برای
تیروئیــد انجام داده و برای رفع این مشــکل ،شــما را راهنمایی
خواهد کرد.

شایعترین مسمومیتهای کشنده کدامند

نیاز انسان به غذا و در نتیجه آن ،قرار گرفتن انواع مواد غذایی در
سبد روزانه مردم ،بعضاً با مشکالتی برای سالمت افراد همراه است
که مسمومیت غذایی ،یکی از شایعترین مسمومیتهایی است که
میشناسیم .از همین رو ،الزم است در این روزهای کرونایی ،بیش
از پیش مراقب سالمت مواد غذایی مصرفی باشیم .به گزارش مهر،
باکتریهــا ،ویروس ها ،قارچ ها ،مــواد افزودنی غیر مجاز ،فلزات
ســنگین ،باقیمانده ســموم نباتــی و… از عوامــل مهم ایجاد
مسمومیتهای غذایی هستند.مسمومیت با مواد غذایی میتواند
در اثــر آلودگی غذا در جریان تولیــد فرآوردههای غذایی ،تهیه و
نگهداری آنها ایجاد شــود.از مصرف کنسروهایی که در قوطی آنها
آثار نشــت ،برآمدگی و فرورفتگی و زنگزدگی مشاهده میشود
خودداری کنید.نوعی از مسمومیت غذایی موسوم به «بوتولیسم»
از کشندهترین انواع مسمومیتها به شــمار میرود.بوتولیسم در
اثر مصرف مواد غذایی مانند سوســیس ،کالباس ،کنســرو ماهی،
کنسرو ذرت ،کنســرو لوبیا ،کشک خام و عســل طبیعی که در
شــرایط نامناسب و غیربهداشــتی تهیه و نگهداری شدهاند ایجاد
میشــود.عالئم و نشانههای بوتولیســم به صورت تأخیری ( ۱۲تا
 ۲۴ســاعت بعــد از مصرف غذای آلوده به باکتــری) و به صورت
تاری دید ،دوبینی ،افتادگی پلک ،عدم توانایی حرکتی ،ســختی
در بلع ،اختالل تکلم و یبوست ظاهر میشود.اسهال یکی از عالئم
در بسیاری از مســمومیتهای غذایی است.مسمومیت با گیاهان
یکی از شایعترین علل بروز مسمومیتهای اتفاقی در کودکان در

بخور «اکالیپتوس» در صورتیکه به اشتباه خورده شود،
حتی در مقادیر کم (یک قاشــق) میتواند کشنده باشد.
از القای استفراغ در مسمومیت با این فرآورده خودداری
کرده ومصدوم را سریع ًا به بیمارستان منتقل کنید
جهان به شــمار میآید.مصرف یک گیاه توســط حیوانات اهلی و
وحشــی ،دلیلی بر غیر سمی بودن آن برای انسان نیست.برخی از
گیاهان تزئینی موجود در آپارتمانها و باغچهها میتوانند ســبب
بروز مســمومیت در انسان شــوند.در صورت بلعیدن قسمتهای
مختلف یک گیاه مانند میوه ،دانه و برگ آن توسط کودکان حتماً
با مرکز اطالعرســانی داروها و سموم با شماره  ۱۹۰تماس حاصل

بازیابی بینایی با ژندرمانی

ن درمانی دید موشهای
محققان با استفاده از ژ 
کامال نابینــا را به طور جزیــی احیا کردند.به
گزارش ایرنا ،سلولهای گیرنده نور ،نقطه شروع
فرآیند بینایی هستند و پرتوهای نور دریافتی
را به ســیگنالهای شــیمیایی تبدیل و برای
نورونهای دو قطبی شــبکیه ارسال میکنند.
در بســیاری از بیماریهایی که بــه نابینایی
میانجامد ،سلولهای گیرنده نور دچار آسیب
میشــوند و با وجود این که ســایر سلولهای
چشم ســالم هســتند ،بینایی از بین میرود.
اکنون محققــان با هدفگیری ژنی موســوم
به" "MCO 1که پروتئینهای سیگنالدهنده
ســلولهای گیرنده نور و سلولهای دوقطبی
را بیــان میکند ،تــاش کردند تــا عملکرد
سلولهای گیرنده نور را از فرآیند بینایی حذف
کرده و ســلولهای دوقطبی را بطور مستقیم

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با اشاره به انواع مختلف بیماری هپاتیت و
راههای انتقال آن ،در خصوص عوارض جبران ناپذیر
این بیماری ویروســی هشــدار داد .بــه گزارش
ایسنا ،دکتر افشین منیری،هپاتیت ویروسی را یک
معضل بهداشــتی در جوامع دانست و گفت :این
بیماری توسط ویروسهای هپاتیت A, B, C, D,
 E ,Gایجاد میشود که نوع Bو  Cهپاتیت مزمن
ایجاد میکند و اگر تشخیص داده نشود منجر به
ایجاد نارســایی کبدی و در نهایت ســرطان کبد
خواهد شد.این متخصص بیماریهای عفونی ادامه

فعال کنند.برای ایــن منظور ژن""MCO 1
با اســتفاده از یک آدنو ویروس به چشم نابینا
تزریق میشود .با استفاده از این تکنیک جدید،
محققان نورونهای دوقطبی چشم موشهایی
را که ســلولهای گیرنده نور خــود را به طور
کامل از دســت داده بودنــد ،تحریک کردند و
توانستند بخشی از بینایی این موشها را احیا
کنند .موشهای مورد آزمایش ،پس از درمان
توانستند مســیرهای پیچیده را با سرعت طی
کنند و نســبت به حرکت اشــیای مقابل خود
واکنش نشــان دهند.میزان ژن" "MCO 1به
مدت  ۶ماه در چشــم موش در ســطح قابل
قبولــی باقی مانــد و هیچ اثــری از التهاب و
تغییر در تولید سایر پروتئینها مشاهده نشد.
محققان امیدوارند با استفاده از این روش موفق
به درمان نابینایی در انسان شوند.

ارتباط مصرف آسپرین با کاهش مرگهای کرونایی

نتایــج مطالعه جدید نشــان میدهد بیماران
کرونایی بستری شده در بیمارستان که به خاطر
پیشگیری از بیماری قلبی عروقی روزانه آسپرین
مصرف میکردند با خطر کمتر مرگ روبرو بودند.
به گزارش مهر ،مصرفکنندگان آسپرین کمتر
در بخش مراقبتهای ویژه ( )ICUبستری شده
یا به دستگاه تنفسی ونتیالتور متصل میشوند و
در مقایسه با بیماران بستری در بیمارستان که
آسپرینمصرفنمیکنند،احتمالزندهماندنشان
بیشــتر اســت«.جاناتان چو» ،سرپرســت تیم
تحقیــق در این بــاره میگوید« :اگــر یافته ما
تأیید شــود ،آســپرین به عنوان اولین داروی
بدون نسخه برای کاهش مرگ و میر در بیماران
کووید  ۱۹ -شــناخته میشود».در این مطالعه
محققان دریافتند که مصرف آسپرین با کاهش
 ۴۴درصــدی خطر قرارگیری در زیر دســتگاه

مراقب عالئم هپاتیت باشید

داد :التهاب در بافت کبد (هپاتیت) میتواند بدون
عالمت باشد و در صورت پیشرفت درگیری مغزی،
کبدی ،کلیوی و در نهایت مرگ ایجاد کند.منیری
تب ،لزر ،بدن درد و بیاشتهایی را از عالئم هپاتیت
ذکــر و اظهارکرد :زمانی که درگیری کبدی ایجاد
شود و سلولهای این عضو از بین برود ،آنزیمهای
کبدی باال میرود و فرد به زردی مبتال میشــود.
وی اضافــه کرد :راههای انتقــال هپاتیت  Aو E
مدفوعی و دهانی اســت اما هپاتیت B, C, D, G

کنید.ســعی کنید نام گیاهان موجود در محیط کار وزندگی خود
را بدانید تا در موارد بروز مسمومیت به گروه پزشکی اطالع دهید.
مســمومیت با گیاهانی مانند خرزهره ،دیفن باحیا ،گل انگشتانه،
آزالیا ،شــوکران و کرچک میتواند کشنده باشد .در صورت وقوع
مســمومیت با این گیاهان بیمار را در اسرع وقت به نزدیکترین
مرکز درمانی منتقل کنید.مســمومیت با قارچهای ســمی بسیار
خطرناک اســت .از مصرف قارچهایی که نوع آنها را نمیشناسید
جــدا ً خودداری کنید زیــرا برخی از قارچهای ســمی در صورت
مصرف خوراکی میتوانند باعث نارسایی حاد کبدی و مرگ شوند.
در منزل خود از نگهداری گیاهان تزئینی که دارای میوهها و ظاهر
جذاب برای کودکان میباشــند خــودداری کنید.کنجکاوی ذاتی
کودکان زیر  ۵ســال و وجود جذابیت در شــکل و رنگ بخشهای
مختلف یک گیاه ســمی منجر به بلعیده شدن آن توسط کودک
میشود.شیره سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند «دین
باحیا» و «کاال دیوم» در صورت خورده شدن میتواند سبب تورم،
خارش و ســوزش مخاط دهان و خفگی و یا آسیب گوارشی فرد
مسموم شود.برخی از داروهای گیاهی در صورت مصرف بیشازحد
یــا نابجا میتوانند مســمومیتهای منجر به مــرگ ایجاد کنند.
بخور «اکالیپتوس» در صورتیکه به اشتباه خورده شود ،حتی در
مقادیر کم (یک قاشق) میتواند کشنده باشد .از القای استفراغ در
مســمومیت با این فرآورده خودداری کرده و مصدوم را سریعاً به
بیمارستان منتقل کنید.

معموال به صورت تماسهای جنسی ،انتقال مادر
به کودک ،تزریق مواد مخدر و تزریق فرآوردههای
آلوده خونی منتقل شود.این متخصص بیماریهای
عفونــی در ادامه اظهار کرد :در مورد هپاتیت  Cبا
توجه به اینکه در یک سری گروههای پرخطر مثل
هموفیلی ،تاالسمی ،افرادی که همودیالیز میشوند
و معتــادان تزریقی انتقال پیدا میکند ،به همین
دلیل تشخیص و غربالگری قدری مشکلتر است.
به گفته منیری ،واکسیناسیون بهترین اقدام برای

ونتیالتور ،کاهش  ۴۳درصدی در خطر پذیرش
در  ICUو همچنین کاهش  ۴۷درصدی خطر
مرگ در بیمارســتان در مقایسه با کسانی که
آسپرین مصرف نمیکردند ،مرتبط بود .از سوی
دیگر ،بیماران در گروه آســپرین افزایش قابل
توجه در عوارض جانبی مانند خونریزی شدید
در هنگام بستری را تجربه نکردند.عفونت کووید
 ۱۹خطر تشکیل لختههای خونی خطرناکی را
کــه میتوانند در قلب ،ریههــا ،رگهای خونی
و ســایر اندامها ایجاد شــوند ،افزایش میدهد.
عوارض ناشــی از لخته شــدن خون ،در موارد
نادر میتواند باعث حمالت قلبی ،سکته مغزی
و نارســایی چند عضو و همچنین مرگ شــود.
محققان معتقدند تاثیر آسپرین در رقیق کنندگی
خون با جلوگیری از تشکیل لختههای کوچک
برای بیماران کرونایی مفید است.

کنترل بیماری است که برای نوع  Bهپاتیت انجام
میشود.وی افزود :فرد مبتال به هپاتیت مزمن فعال،
درمان دارویی خود را باید تا آخر عمر ادامه دهد که
البته درمان مطلوبی است و سیر خوبی دارد .برای
هپاتیت  Cنیز در ســالهای اخیر داروهای خوبی
به بازار آمده است که هم دوره بیماری را کوتاهتر
میکند و هم مقبولیت درمان را افزایش میدهد.
منیری در پایان با اشــاره به ابتالی بدون عالمت
برخی افراد اظهارکرد :این افراد ناقل هستند و باید
به طور مداوم پایش شوند ولی درمان خاصی الزم
نیست .فقط اطرافیان آنان حتما باید واکسینه شوند.

