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زندگی

ویروس کرونا مغز را  ۱۰سال پیرتر میکند

نتایج یک مطالعه نشان میدهد که ویروس کرونا میتواند مغز انسان را تا  ۱۰سال پیرتر
کند یا از ضریب هوش�ی بکاهد.به گزارش ایرنا ،محققان هش�دار دادند که افرادی که از
آلودگی به بدترین موارد ویروس کرونا جان س�الم به در میبرند در معرض خطر ابتال به
یک آس�یب پایدار روانی قرار دارند که با افت  ۸.۵امتیازی ضریب هوش�ی یا پیر ش�دن
یک دههای مغز برابر است.

هشدار

این داروها باعث
اضافه وزن شما میشوند

ع��وارض جانبی گاه��ا باعث میش��وند که
اس��تفاده از دارو را متوق��ف کنی��د .با اینکه
اضافه وزن عارضه خاصی محسوب نمیشود
اما ممکن اس��ت باعث بروز استرس شود.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،در ادامه
فهرس��تی از داروهای رای��ج آمده که همگی
میتوانند منجر به اضافه وزن شما شوند.
 -۱قرصهای ضد افسردگی "تری سایکلیک"
داروهایی ش��امل آمی تریپتیلین ،دوکسپین
و نوروتریپتیلین میتوانند با افزایش اش��تها،
س��بب اضافه وزن ش��وند .مصرف داروهای
ضدافس��ردگی را به یکباره قطع نکنید ،بلکه
ابتدا با پزشکتان مش��ورت کنید .در صورت
مشاهده اضافه وزن از پزشکتان بخواهید که
داروه��ای دیگری برایت��ان تجویز کند .مثال
داروهایی مانند بوپروپیون و دولکس��تین به
کاهش وزن کمک میکنند.
 -۲کورتیکواستروئیدها
کورتیکواس��تروئیدهای خوراک��ی مانن��د
پردنیس��ون در موارد مختلف��ی مانند درمان
آس��م یا ورم مفاصل کرم مورد استفاده قرار
میگیرند که یکی از ع��وارض آنها افزایش
وزن است؛ بنابراین این داروها را همراه با غذا
یا مقداری ماست باید استفاده کرد .از آنجایی
که دوره اس��تفاده از این داروها کوتاه است،
ع��وارض جانب��ی آن نیز چندان محس��وس
نیس��ت ،اما درص��ورت طوالنی ش��دن دوره
درم��ان ،باید حتم��ا از ورزش و رژیم غذایی
مناسبی پیروی کنید.
 -۳آنتی هیستامینها
اس��تفاده از آنتی هیس��تامین برای کاهش
آل��رژی یا خارش اس��تفاده میش��ود .طبق
مطالع��ات افرادی که بص��ورت منظم از این
داروها اس��تفاده میکنند ،وزن و س��ایر کمر
باالتری نس��بت به دیگران دارن��د .میتوان
بجای این داروها از اس��پریهای استروئیدی
مانند فلوتیکاسون استفاده کرد.
 -۴داروهای صرع
داروهایی مانند گاباپنتین یا پری گابالین که
برای درمان تشنج استفاده میشوند ،اشتها را
افزایش میدهن��د .در صورت عدم تمایل به
اضافه وزن میتوانید از پزشکتان بخواهید که
داوری دیگری مانند توپیرامات یا الموتریگین
را جایگزین آن کند.
 -۵مسدود کنندههای بتا
از این داروها برای درمان فشارخون استفاده
میش��ود .برخ��ی از آنها مانن��د آتنولول و
متوپرولول باعث افزایش وزن میش��وند .این
قرصها با ایجاد حس خستگی ،ضربان قلب
را کاه��ش داده و تحم��ل ورزش را کاه��ش
میدهن��د .ح��س خس��تگی زودرس باعث
عدم تحرک و افزایش وزن میشود.
SSRI" -۶ها "
""SSRIها مانند اس��یتالوپرام و پاروکستین
نوعی داروی ضدافسردگی محسوب میشوند
که باعث افزایش س��روتنین در مغز ش��ده و
با تاثیر روی اش��تها و ع��ادات غذایی ،باعث
افزایش وزن میشوند .درصورت تمایل برای
کاهش وزن ،با پزشک خود مشورت کنید.
"MAOI " -۷
"" MAOIیا بازدارنده اکسیداس مونوامین،
داورهای ضدافسردگی هستند که با ممانعت
از برهم زدن تعادل حاالت توسط آنزیمهای
مغزی ،از اختالالت بعدی جلوگیری میکنند.
از این دارو برای درمان میگرن هم اس��تفاده
میش��ود .اما با تحریک اشتها باعث افزایش
وزن میشوند.
 -۸انسولین
استفاده از انسولین برای درمان دیابت باعث
افزایش وزن میش��ود .زیرا این هورمون بدن
را در ج��ذب گلوک��ز یاری میده��د .بعد از
جذب شدن ش��کر و وارد شدن آن به داخل
س��لول ،در صورت عدم استفاده توسط بدن،
به چربی تبدیل میش��ود .با افزایش غذاهای
ش��یرین اضاف��ه وزن نیز بیش��تر میش��ود.
میتوان با تغییر س��بک زندگی این تداخل
را برطرف نمود.
 -۹سولفونیلورها
ای��ن داروها مخص��وص درم��ان دیابت بوده
و س��طح قند خون را ت��ا  ۲۰درصد کاهش
میدهند ،اما باعث اضافه وزن هم میشوند.
ای��ن داروها ب��ا آزاد کردن انس��ولین ،باعث
انباش��ته شدن قند در س��لولها و در نتیجه
چاقی میش��وند .میت��وان داروهایی مانند
متفورمین را جایگزین آن کرد.
 -۱۰داروهای آرام بخش
این داروها برای درم��ان اختالالت دوقطبی
یا ش��یزوفرنی استفاده میش��وند .داورهایی
مانند اوالنزاپین باعث افزایش کلس��ترول و
تری گلیسرید و در نتیجه افزایش وزن میشوند.

نکته

درمان اختالالت گوارشی
با یک ماده غذایی

تیم��ی از محققان به این نتیجه رس��یدهاند
که گوش��ت بوقلمون به درم��ان اختالالت
گوارش��ی و مع��ده کم��ک میکن��د .ب��ه
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،براس��اس
ای��ن گ��زارش ،گوش��ت بوقلم��ون ح��اوی
آمینو اس��ید تریپتوفان اس��ت که همراه با
برخ��ی از باکتریه��ای مفید ب��رای روده،
به بهب��ودی و عملکرد خ��وب معده کمک
میکند.
محققان بیان کردند که وجود "تریپتوفان"
در روده میتوان��د ب��رای معده مفید باش��د
و ای��ن ماده به وف��ور در گوش��ت بوقلمون
و همچنی��ن ش��کالت ،م��وز و س��بزیجاتی
مانند کلم بروکلی یافت میش��ود .براساس
ای��ن مطالع��ه ،بیماران مبتال ب��ه اختالالت
گوارش��ی نش��انههایی از کاهش متابولیسم
باکتریایی به تریپتوفان داشتند؛ به گونهای
که میکروبهای روده به ش��کل مناس��بی
مس��یر گیرندههای "آری��ل هیدروکربن" را
تحریک نکردند .آری��ل هیدروکربن التهاب
روده را کنت��رل و از دی��واره آن محافظ��ت
میکند.

نوآوری

کاهش سریع آنتیبادی در

بدن پس از آلوده شدن به کرونا

به گفته محققان س��طح آنتی بادی در افراد
پس از آنکه به کروناویروس آلوده میش��وند
بس��یار س��ریع کاهش مییابد .آنت��ی بادی
بخش اصلی سیس��تم ایمنی بدن اس��ت که
از ورود وی��روس ب��ه داخل س��لولهای بدن
جلوگیری میکند .به گزارش ایسنا ،پزشکان
در بررس��یهای خود دریافتند تعداد افرادی
ک��ه آزمایش آنتی بادی آنان مثبت بوده بین
ماههای ژوئن تا س��پتامبر  ۲۶درصد کاهش
یافته است .به نظر میرسد مصونیت در برابر
بیماری در حال کم رنگ شدن است و خطر
ابتالی چند ب��اره به کروناویروس وجود دارد.
تاکن��ون بیش از  ۳۵۰هزار نف��ر در انگلیس
به انجام تس��ت آنتی بادی به عنوان بخش��ی
از تحقیق" "-2REACTاقدام کرده اند .در
دور اول آزمایشات در پایان ماه ژوئن و شروع
ج��والی در بی��ن  ۱۰۰۰نفر ح��دود  ۶۰نفر
دارای آنتی بادی قابل شناس��ایی بوده اند .اما
در آخرین آزمایشات در ماه سپتامبر در بین
هر  ۱۰۰۰نفر جواب تست  ۴۴نفر مثبت بوده
است.این آمار نشان میدهد تعداد افرادی که
دارای آنتی بادی در بدنشان بودهاند در فاصله
فصل تابس��تان و پاییز بی��ش از یک چهارم
کاهش داشته اس��ت.محققان اظهار داشتند:
مصونی��ت در براب��ر این بیماری به س��رعت
در حال کاهش اس��ت و فقط س��ه ماه پس
از دور اول آزمایش��ات با کاهش  ۲۶درصدی
آنتی بادی مواجه بوده ایم.کاهش سطح آنتی
بادی در افراد باالی  ۶۵س��ال در مقایس��ه با
افراد جوانتر س��ریعتر است .همچنین سطح
آنتی ب��ادی در افراد بدون عالئم نس��بت به
افرادی که عالئمی از بیماری دارند س��ریعتر
کاهش پیدا میکند.

توصیه

عفونت مجاری ادراری را
جدی بگیرید

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

ی��ک متخص��ص بیماریه��ای عفون��ی
در خص��وص بیماریه��ای عفون��ی گفت:
برخی عفونتها بین زنان و مردان مش��ترک
اس��ت مانند عفونتهای ریوی و گوارش��ی و
برخی عفونتها مختص خانم هاس��ت مانند
عفونتهای مج��اری ادراری و کلیوی که به
علت کوتاه ب��ودن مجاری ادراری در خانمها
احتمال ورود میکروب و ایجاد عفونت شایعتر
اس��ت.محمدرضا ش��یرزادی در گفتوگ��و
ب��ا فارس توصیه ک��رد :بانوان��ی که عالئمی
مانند س��وزش و تکرر ادرار دارند باید حتماً
به پزش��ک مراجعه کنند اما در مردان نیز با
باال رفتن سن ممکن است مشکالت عفونت
مج��اری ادراری ایجاد ش��ود.وی با توجه به
شیوع بیماری کرونا از بانوان درخواست کرد:
به دلیل مس��ئولیت خانوادگیای که دارند از
ایجاد تنش و اضطراب در خانواده جلوگیری
کرده ،خ��ود را تقوی��ت کنند ت��ا بتوانند از
ایج��اد خطر و ابتالی خانواده به این بیماری
جلوگیری کنن��د.وی در ادامه افزود :در این
دوران برخی به دلی��ل وجود کرونا به مراکز
بهداش��تی و بیمارستانها مراجعه نمیکنند
که این رفتار کامال اش��تباه اس��ت .بیماران
میتوانند تا بیماری به مرحله حاد نرسیده با
رعایت دستورالعملها به بیمارستان مراجعه
کنند.ش��یرزادی در پای��ان در مورد س��بک
غذایی مناس��ب گفت :استفاده از سبزیجات
و س��االد و پروتئینها در رژیم غذایی بسیار
مهم اس��ت و اس��تفاده از روغنهای جامد و
چربیه��ای مایع ب��ه مقدار زی��اد بیماریزا
خواهد بود.

مرکز تحقیقات متابولیک پژوهشکده علوم غدد درون
ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با اس��تفاده از دادههای حاصل از مطالعه قند و لیپید
ش��هروندان تهرانی اقدام به بررس��ی مدل پیشبینی
بیماریهای قلبی متابولیسمی مزمن شامل دیابت ،بیماریهای
قلب��ی و عروقی و بیماریه��ای مزمن کلی��وی کرد.دکتر فرزاد
حدائق ،رئیس مرکز تحقیقات متابولیک پژوهش��کده علوم غدد
درون ریز و متابولیسم درباره نتایج این طرح گفت :این مدل در

پیشگویی بیماریهای قلبی با مطالعه قند و لیپید

دادههای قند و لیپید تهران مورد ارزیابی قرار گرفت
و نش��ان داد که برای پیامدهایی مانند بیماریهای
مزمن کلی��ه ،دیابت و بیماریه��ای قلبی عروقی،
قدرت پیشگویی بیش از  ۷۰درصد است.وی درباره
نتایج این طرح گفت که این مدل در دادههای قند و لیپید تهران
مورد ارزیابی قرار گرفت و نش��ان داد که برای پیامدهای ترکیبی
مانند بیماریهای مزمن کلیه ،دیابت و بیماریهای قلبی عروقی،
قدرت پیش��گویی بیش از  ۷۰درصد اس��ت.همچنین دکتر داود

خلیلی از مجریان این ط��رح توضیح داد :با توجه به این که این
مدل یک الگوی س��اده بدون اس��تفاده از دادههای آزمایشگاهی
اس��ت ،میتواند در سطح جمعیتی و برای غربالگری اولیه بسیار
مفید و کارآمد بوده و مورد اس��تفاده پزش��کان مس��ئوالن برای
برنامه ریزیهای آین��ده قرار بگیرد .مطالعه قند و لیپید تهران با
توجه به تجمیع اطالعات مربوط به  ۱۵هزار نفر جمعیت ش��رق
تهران طی بیش از  ۲۱سال ،یک منبع غنی برای انواع پژوهشهای
علمی از جمله آزمون مدلهای پیشگویی است.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص مغز و اعصاب بررسی کرد

هر آنچه باید درباره«آرتریت تمپورال» بدانیم

آفت�اب یزد -گروه زندگ�ی :آرتریت به معن��ای التهاب مفصل
اس��ت .آرتریت یا ورم مفصل نام یک بیماری خاص نیست بلکه به
مجموعهای از بیش از یکصد بیماری گفته میش��ود که مش��خصه
هم��ه آنها همانطور که گفته ش��ده ملتهب ش��دن مفصل اس��ت.
آرتری��ت تمپورال نیز نوعی اختالل اس��ت و معموال در س��ر اتفاق
میافت��د و میتواند کیفیت زندگی افراد را بس��یارکاهش دهد لذا
ب��ا توجه به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد در اینباره با دکتر محبوبه
آقایی،متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات گفتگو کرده است.
وی در اینب��اره میگوی��د :آرتریت به معنای التهاب ش��ریانهای
( ع��روق خونی ) میباش��د.ناحیه تمپورال ه��م ناحیه گیجگاهی
سر است.آرتریت تمپورال یک بیماری التهابی عروق ( واسکولیت)
ب��وده ک��ه ب��ا الته��اب ش��ریانهای متوس��ط و بزرگ مش��خص
میشود.
دکتر آقایی ادامه داد :این واس��کولیت ،یک یا چند ش��ریان شاخه
شریان کاروتید که به کل سر خونرسانی میکند ،را درگیر میکند.
بیشترین شریان درگیر ،ش��ریان تمپورال ( گیجگاهی )می باشد.
این واسکولیت ،یک بیماری سیس��تمیک بوده که میتواند عروق
مناط��ق مختلف ب��دن را به ویژه آئورت و ش��اخههای اصلی آن را
درگیر کند.به این بیماری ،طبق یافتههای پاتولوژی،آرتریت سلول
غول آسا نیز میگویند.
ای��ن متخصص مغز و اعصاب و س��تون فقرات بی��ان کرد :بیماری
آرتریت تمپورال اصوال در زنان و در سنین باالی  50سال شایعتر
است و اغلب شریان تمپورال را درگیر میکند.
وی اظهار کرد :عالیم ش��ایع بیماری آرتریت تمپورال ش��امل تب
متناوب ،س��ردرد یک طرفه ،حساسیت ناحیه گیجگاهی در لمس،
برجس��ته شدن شریان گیجگاهی و لمس تودههای ریز( ندول) در
آن ،درد و خس��تگی فک هنگام جویدن غذا ،ش��ل ش��دن زبان و
اختاللهای بینایی است.
دکتر آقایی افزود :سایر عالیم آرتریت تمپورال عبارتند از :احساس
کس��الت و خس��تگی ،بیاش��تهایی ،کاهش وزن ،دردهای مفصلی
و پلی میالژیا روماتیکا ( خش��کی ،درد در عضالت گردن و ش��انه
و لگن و ران ).
ای��ن متخص��ص مغز و اعصاب و س��تون فقرات خاطرنش��ان کرد:
بدترین عارضه بیماری آرتریت تمپورال سکته عصب چشم و بروز
نابینایی ( نورو پاتی اپتیک ) میباش��د که غیر قابل برگشت است.

= بیماری آرتریت تمپورال اصوال در زنان و در سنین
باالی  50س��ال شایعتر است و اغلب شریان تمپورال
را درگیر میکند
=عالی��م ش��ایع بیم��اری آرتری��ت تمپورال ش��امل
ت��ب متناوب ،س��ردرد ی��ک طرفه ،حساس��یت ناحیه
گیجگاهی در لمس ،برجسته شدن شریان گیجگاهی
و لم��س تودههای ریز( ندول) در آن ،درد و خس��تگی
فک هنگام جویدن غذا ،شل شدن زبان و اختاللهای
بینایی است
به همین علت تشخیص و درمان زودهنگام بیماری اهمیت فراوانی
دارد بدین خاطر با درمان به موقع از این عارضه پیشگیری خواهد
شد .وی ابراز داشت :بیماری آرتریت تمپورال اغلب از طریق نشان
دادن وج��ود تب ،ک��م خونی و یا بروزعالیم پل��ی میالژیا روماتیکا
( خش��کی ،درد در عضالت گردن و ش��انه و لگن و ران ) در یک
بیمار با سن بیش از پنجاه سال تشخیص داده میشود.
دکتر آقایی میگوید :بیوپس��ی شریان تمپورال ،تشخیص آرتریت
گیجگاه��ی را قطع��ی میکن��د .از آنجا که درگی��ری رگ ،ممکن
اس��ت قطعه قطعه باش��د ،نمونهبرداری یا بیوپس��ی از یک قطعه
س��ه تا پنج س��انتی متری همراه با تهیه برشهای متوالی از نمونه
بیوپس��ی ،احتمال تشخیص را افزایش میدهد .سونوگرافی شریان
تمپ��ورال نیز در تش��خیص بیم��اری آرتریت تمپ��ورال نیز مفید
اس��ت .ای��ن متخص��ص مغ��ز و اعصاب وس��تون فق��رات مطرح

سندرومی زنانه که باید درباره آن بیشتر بدانید

یک متخصص رواندرمانی گفت :س��ندروم پیش
از قاعدگی (سندروم  )PMSبه طور معمول سه،
چه��ار روز پیش از قاعدگی ب��ه وجود میآید و تا
سه الی چهار روز بعد از شروع خونریزی ادامه پیدا
میکند.مرجان محمدیان در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان ادامه داد :در این ایام فرد بس��یار
پرخاشگر شده و آستانه تحملش کم میشود ،به
ط��وری که با کوچکترین محرک به ش��دت بهم
ریخته و نسبت به دیگران به خصوص افراد نزدیک
خود احس��اس خشم و حتی در برخی موارد تنفر
دارد.محمدیان بیان کرد :فعالیتهای ش��یمیایی
مغز خانمهای مبتال به سندروم  PMSدر دوران
ابتال به این سندروم کام ً
ال تغییر میکند و موجب
واکنشهایی میش��ود که ف��رد نمیتواند آنها را
کنترل کند.این متخصص رواندرمانی افزود :سامانه
عصبی احساسی ،نسبت به سایر قسمتهای مغز از
گیرندههای استروژن بیشتری برخوردار است که
باعث میشود خانمها نسبت به تغییرات استروژن

آسیبپذیرتر شوند .این تغییرات استروژنی در زمان
بلوغ ،قبل از ش��روع قاعدگی ،بع��د از تولد نوزاد و
یا حت��ی در دوران یائس��گی به وج��ود میآیند.
او گفت :س��ندروم  PMSمیتوان��د برای خانمها
تضعیفکننده و خطرناک باشد؛ چراکه در این زمان
افراد احساس��ات کاذبی دارند و به شدت حساس
میش��وند.محمدیان درباره نش��انههای سندروم
 ،PMSبی��ان ک��رد :در زمان بروز این س��ندروم
جمالت فرد تاکیدی میش��ود و از کلماتی مانند
همی��ن االن ,همین که میگم و ...در صحبتهای
خود استفاده میکند که این عامل باعث میشود
روابط عاطفی بین زوجها دچار مش��کلشود.این
متخصص رواندرمانی با اش��اره به اینکه افراد باید
در دوران ابتال به س��ندروم  PMSبه تغذیه خود
توجه کنند ،یادآوری کرد :همسر فرد مبتال به این
سندروم باید شرایط را درک کرده و از مشاجره با
او پرهیز کند .همچنین در حالتهای شدیدتر فرد
باید زیر نظر متخصص از دارو استفاده کند.

ک��رد :در ص��ورت وجود عالیم و نش��انههای چش��می نظیر تاری
دید،کاه��ش بینای��ی و حتی نابینای��ی ،نمونهبرداری یا بیوپس��ی
از ش��ریان تمپ��ورال هر چه س��ریعتر بای��د انجام ش��ود و تحت
ای��ن ش��رایط ،درم��ان نباید ت��ا پ��س از نمونهبرداری ب��ه تعویق
بیفتد.
وی بیان کرد :اهداف اصلی درمانی بیماری آرتریت تمپورال شامل
کاهش عالیم و نشانهها و پیشگیری از کاهش دید و بینایی است.
این بیماری پاس��خ خوبی به درم��ان گلوکوکورتیکوئید ( کورتون
نظیر پردنیزولون) میدهد.
دکتر آقایی ادامه داد :درمان باید با پردنیزولون با دوز باال ( حداقل
ی��ک میلیگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن ب��دن) برای تقریبا یک ماه
آغاز ش��ود وبه دنبال آن به تدریج میزان دارو کاهش داده ش��ود.
وقتی عالیم ونش��انههای چش��می ایجاد میش��وند ،درمان باید با
پالس متیل پردنیزولون تزریقی انجام شود.
این متخصص متذکر ش��د :اغلب داروهای کورتونی عوارض جانبی
دارند لذا ضروری است بیمار طی دوران مصرف این داروها توسط
پزشک مرتبا ویزیت ش��ود.اکثر بیماران مبتال به آرتریت تمپورال
نیز برای مدت دو سال یا بیشتر نیازمند درمان هستند.
وی هشدار داد:هنگامی که فرد دوره درمان خود را به پایان رساند
باید به پزشک متخصص خود برای بررسی نهایی مراجعه کند زیرا
آرتریت تمپورال میتواند دوباره تکرار شود.
دکت��ر آقایی تصریح کرد :توصیهه��ای الزم در طی درمان آرتریت
تمپورال عبارتند از مصرف مکمل کلس��یم و ویتامین  ،Dنکشیدن
س��یگار ،پیاده روی،انجام سنجش تراکم اس��تخوان واندازهگیری
قن��د خ��ون .این متخصص مغز و اعصاب و س��تون فق��رات اظهار
داش��ت :چنانچه بیم��اری آرتریت تمپورال زود تش��خیص داده و
درمان ش��ود دورنمای بیماری معموال عالی است .عالئم به سرعت
و پس از ش��روع درمان کورتیکواس��تروئید بهبود مییابد و بینایی
ش��ما تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت .بزرگترین چالش این بیماری
کن��ار آمدن با هرگون��ه اثرات جانب��ی داروهاس��ت .وی در پایان
گفت :رعایت برخی نکات مانند داش��تن رژیم غذایی س��الم مانند
مصرف میوه و س��بزیجات سالم ،غالت س��بوس دار و گوشت کم
چرب و ماهی و محدود کردن نمک ،ش��کر و الکل و منظم ورزش
کردن میتواند در پیش��رفت روند درمان بیماری آرتریت تمپورال
مفید باشد.

چطور بفهمیم «کم خون» هستیم؟

یک متخصص تغذیه گفت :کم خونی به شرایطی
اطالق میش��ود که تعداد گلبولهای قرمز سالم
خ��ون ب��ه دلیل کمب��ود آهن کاه��ش مییابد.
س��ید مرتضی صف��وی در گفتوگو ب��ا فارس،با
اش��اره به اهمیت گلبولهای قرمز در بدن ،ادامه
داد:گلبوله��ای قرمز وظیفه اکسیژنرس��انی به
بافته��ای بدن را بر عه��ده دارند .کم خونی فقر
آهن به دلیل کمبود آهن در مواد غذایی دریافتی
یا جذب نشدن آهن اتفاق میافتد.وی با بیان اینکه
معموال تا زمانی که کم خونی خفیف تا متوسط
باش��د ،فرد متوجه عالئم نمیش��ود ،خاطرنشان
کرد:عالئم ش��ایع در کم خونی شدید عبارتند از
خس��تگی ،ضعف ،رنگ پریدگی پوست ،سر درد
و سرگیجه ،ضربان س��ریع قلب ،سردی اندامها،
کاهش اشتها ،عدم تمرکز و خواب آلودگی است.
صفوی با اش��اره به علل بروز ک��م خونی ،اضافه
ک��رد :از علل کم خونی میت��وان به خون ریزی،
ب��ارداری ،فقدان آهن کافی در مواد غذایی ،رژیم

غذایی ناکافی و عدم توانایی در جذب آهن اشاره
کرد.وی در پاس��خ به این پرس��ش که «چه مواد
غذایی در بهبود کم خونی مؤثر هستند؟» متذکر
شد:غذاهای غنی از آهن مانند گوشت قرمز ،مرغ
و غذاهای دریایی ،تخم مرغ ،حبوبات ،سبزیجات
برگ س��بز مانند اسفناج،میوههای خشک مانند
کش��مش و برگ��ه زرد آلو از جمله م��واد غذایی
موثر در رفع کم خونی هس��تند.وی یادآور ش��د:
این نکته باید در نظر گرفته شود که آهن موجود
در گوشت جذب موثرتر و باالتری نسبت به سایر
منابع دارد؛ بنابراین اگر از منابع غیرگوشتی مانند
منابع گیاهی آهن استفاده شود ،نیاز است که از
افزایندههای جذب آهن مانند ویتامین  Cدر کنار
آنها استفاده ش��ود.صفوی تصریح کرد :ترکیبات
حاوی ویتامین  Cعبارتند از بروکلی،گریپ فروت،
کیوی ،سبزیجات برگی ،مرکبات ،فلفل دلمهای و
گوجه فرنگی است؛ ضمن اینکه ترکیبات فوق با
تغییر ظرفیت آهن به جذب آن کمک میکنند.

معکوس کردن روند بیماری تخریب گرعصبی با کمک سلول ایمنی

محققان در مطالعه اخیرشان از کشف نوعی سلول
ایمنی با توانایی خ��اص خبر دادهاند که نه تنها از
تخریب عصبی پیش��رونده مرتبط با بیماریهایی
مانن��دام اس و اس��کلروز جانب��ی آمیوتروفی��ک
جلوگی��ری میکن��د ،بلکه ممکن اس��ت مجددا
سلولهای آس��یب دیده را بازسازی و ترمیم کند.
به گزارش ایس��نا ،نوتروفیلها کمی ش��بیه اولین
پاس��خ دهندههای بدن هس��تند .این سلولهای
ایمن��ی اغلب اولین کس��انی هس��تند که به یک

ُ
خطر مصرف «مسکن»
در دوران کرونا

یک متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
گفت:کرونا یک بیماری ویروس��ی اس��ت نه
باکتریایی .مصرف خودس��رانه ُمس��کن و یا
آنتی بیوتیک عاملی برای پنهان شدن دیگر
عالئم بیماری مانند تب اس��ت.ناصر مهربان
در گفتوگ��و با فارس افزود:خیلی از افراد با
مش��اهده هر سردردی به صورت خودسرانه
اقدام به مصرف ُمسکن میکنند که میتواند
آسیب جدی به نواحی مختلف بدن از جمله
کلیه وارد کند.
ای��ن متخص��ص مغ��ز و اعص��اب با اش��اره
ب��ه ع��وارض نامطلوب مصرف خود س��رانه
مس��کنها ،متذک��ر ش��د :همچنین مصرف
مس��کنها میتوان��د باعث س��رکوب عالیم
مه��م بیم��اری مث��ل درد و تب ش��ود که
تشخیص دیررس بیماری زمینهای،عوارض
جبران ناپذیر را در پی دارد.مهربان با تأکید
ب��ر جدی گرفت��ن انواع س��ردردها در ایام
ش��یوع بیماری کرون��ا افزود:باید توجه کرد
که استرس و اضطراب نسبت به مبتالشدن
به بیماری کووی��د ،19-اختالالت خواب و
تغییر س��بک زندگی ،میتواند باعث تشدید
حمالت سردردهای میگرنی شود.

محل ملتهب آل��وده میرس��ند و در مورد برخی
از بیماریه��ای خود ایمن��ی ،فعالیت بیش از حد
نوتروفیل میتواند آس��یب التهابی را تشدید کند.
اکنون محققان ،نوع جدیدی از نوتروفیلها را کشف
کردهاند .محققان با آزمایش بر روی موشها نشان
دادند که این سلول جدید دارای خواص بازسازی
مجدد عصبی اس��ت".بنجامین سگال"نویس��نده
اصلی این مطالعه گفت :این زیرمجموعه س��لول
ایمنی ،فاکتورهای رش��د را ترشح میکند که این

فاکتورها نیز باعث زنده ماندن س��لولهای عصبی
پس از آس��یب دیدگی به سیستم عصبی مرکزی
میشود .این کار باعث تحریک رشتههای عصبی
قطع شده برای رشد مجدد آنها در سیستم عصبی
مرکزی میش��ود ،که این امر واقعاً بیسابقه است.
هنگامی که این س��لولهای ایمنی به موشهایی
ک��ه نخاع یا اعصاب بینایی آنها آس��یب دیده بود،
تزریق شدند س��لولهای جدید ،رشد سلولها را
بهبود بخش��یدند و باعث ترمیم سیس��تم عصبی

ش��دند".اندرو ساس"نویس��نده ارشد این تحقیق
گفت :ما دریافتیم که این نوتروفیل پیش احیاکننده
باعث ترمیم عصب بینایی و نخاع میشود که این
موضوع ارتباط آن با بخشهای سیس��تم عصبی
مرکزی و جمعیتهای عصبی را نش��ان میدهد.
محققان گفتند :اگر بتوان از این سلول ایمنی جدید
در انسان نیز استفاده کرد ،میتوان تنوع عظیمی از
بیماریهای عصبی را کند ،متوقف یا حتی معکوس
کرد.

