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زندگی

چهار عالمت اولیه ابتال به کرونا را بشناسید

دانشمندان اعالم کردهاند که داشتن اشتها ،حالت تهوع ،استفراغ و درد معده از
جمله اولین عالئم ابتال به کووید  ۱۹هستند .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،میتچ
ویلسون ،یکی از استادان دانشگاه البرت با اشاره به اینکه با پیدا شدن عالئم مذکور
باید به دکتر مراجعه شود ،گفت :داشتن این عالئم به معنی این نیست که بیمار حتمی
به کووید  ۱۹مبتال شده است.

یادداشت

دربارهتومورهای
استخوانگیجگاه
دکتر عبدالحمید حسین نیا
متخصص گوش و حلق و بینی

1ـ تومورهای اس��تخوان گیجگاه فوق العاده
نادرهستند و از نظر ارائه و پیش آگهی به طور
خارق العادهای میتوانند متغیر باشند.
2ـ اغلب وقفهای در تش��خیص پیش میآید
در انج��ام نمونهب��رداری بافتی(بیوپس��ی) از
نواحی ناس��الم گوش که مقرون به مصلحت
اس��ت ،هرگونه س��رعت در روند ش��خیص و
درمان،بیماری را بهبود میبخشد.
3ـ بررس��ی مناس��ب پرتونگاری سنگ بنای
برنامه درمانی محسوب میشود.
4ـ پیشرفت کم شنوایی یک طرفه در بیماری
که بدخیمی قبلی داشته ممکن است نمودار
تومور ثانویهای باشد در استخوان گیجگاه.
5ـ تدابیر درمانی برای اغلب این تومورها بستگی
به شواهد تراز )evidence 4 Level( 4دارد.
6ـ انتش��ار داخل جمجمهای چندان ش��ایع
نیس��ت و رویک��رد چندگان��ه مصلحت آمیز
است.

نوآوری

اسپری  ۴۸ساعته ضدکرونا
ابداع شد

در انگلیس اس��پری بینی س��اخته شده که تا
 ۴۸ساعت از ابتالی فرد به کووید  ۱۹جلوگیری
میکند .این اسپری به زودی برای فروش عرضه
میش��ود .به گزارش مهر ،برای تولید اسپری،
مواد ش��یمیایی به کار رفته که اس��تفاده آنها
در انس��ان بیضرر اس��ت .آزمایشها نیز نشان
داده این اس��پری اجازه نمیدهد ویروس کرونا
با سلولهای انس��انی پیوند ایجاد کند.به طور
دقیقت��ر اس��پری مذکور از دو م��اده اصلی به
نام کاراگینان و ژالن س��اخته ش��ده که هر دو
در علوم غذایی ب��ه عنوان تغلیظکننده به کار
میرون��د .از آنج��ا که این مواد برای اس��تفاده
انسانی تایید شده اند ،توسعه دهندگان اسپری
ادعا میکنند ،پس از تایید مقامات مربوطه به
سرعت آن را عرضه میکنند.دکتر ریچارد مواکز
محقق ارش��د این پژوهش میگوید :اس��پری
مذکور از محصوالتی ساخته شده که هم اکنون
در بازار وجود دارند و برای تولید مواد غذایی و
داروها به کار میروند .این بدان معنا اس��ت که
با همکاری ش��رکای مناسب ،میتوان در چند
هفته تولید انبوه را آغاز کرد.ماده ژالن س��بب
میشود اسپری به شکل یک مه منتشر شود و
تمام سطح داخلی بینی را بپوشاند .اسپری در
مواجهه با ویروس"( "-SARS-CoV 2عامل
ایجاد کووی��د  )۱۹آن را محصور و با عمل بلع
یا خالی ک��ردن بینی ،از ب��دن خارج میکند.
محققان معتقدند این اس��پری ب��رای افرادی
که در محیطهای پر خط��ر فعالیت میکنند
مانند محیطهای درمانی ،پرواز با هواپیما یا در
کالسهای درس ،کارآمد است.در حقیقت آنها
معتقدند در محیطهایی با ریسک باال ،در کنار
اقداماتی مانند فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده
از ماس��ک میتوان از این اس��پری نیز استفاده
کرد.البته مواکز تاکید کرده اس��ت محصوالتی
مانند این اس��پری جایگزی��ن اقداماتی مانند
استفاده از ماسک و شستن دستها نیستند.

توصیه

خواص«خرمالو»رابشناسیم

یک متخصص تغذیه در خصوص خواص میوه
خرمالو افزود :خرمالو با رنگ نارنجی سرش��ار از
بتاکاروتن است که منبع بسیار خوبی به عنوان
تقویتکننده سیس��تم ایمنی بدن و همچنین
تقویت ریهها است.س��ید ضیاالدین مظهری در
گفتگو با مهر ،با اشاره به اینکه میوه خرمالو میل
به ش��یرینی بدن را به اندازه بسیار خوبی تامین
میکند ،گفت :این میوه با شیرینی متناسبی که
دارد می��ل به خوردن و دریافت ش��یرینی جات
را ب��رای بدن تأمین میکن��د و از این نظر مانع
از مصرف خوراکیهای مضرر میش��ود بنابراین
میتواند میان وعده بسیار مناسبی به خصوص
برای کودکان باش��د چراکه سبب ترشح سریع
انسولین نمیشود و قند خون را در حد مناسبی
نگه میدارد.وی بیان کرد :میوه خرمالو سرشار از
پتاسیم و منیزیم است که در سیستم تجزیه و
هضم غذا نقش مهمی را ایفا میکند همچنین
این میوه غنی از فیبر بوده و کالری کمی دارد به
همین دلیل میتواند در کاهش وزن مؤثر باشد.
به طور کلی توصیه میشود با توجه به خاستگاه
طبیع��ی و آب و هوایی هر فصل به خصوص در
فصل سرما تا حد متناسبی از میوههای آن فصل
بهره مند بوده چرا که با مصرف میوههایی مانند
خرمالو که س��بب تقویت سیستم ایمنی بدن
میشود میتوان به راحتی با بسیاری از بیماریها
مقابلهکرد.

راهکار

خواص اعجاب انگیز میخک
برای دندان درد

میخک یکی از گیاهان دارویی است که برای
مقابله با مشکالتی مانند سردرد ،بیماریهای
دهان و دندان و ...ش��ناخته ش��ده اس��ت.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،ماساژ دادن
میخ��ک بر روی لثه ،ب��ه درمان عفونت لثه و
تسکین درد دندان کمک میکند ،همچنین
جویدن میخک ،دهان و نفس را تازه میکند.
چ��ای میخ��ک به درم��ان گرفتگ��ی روده و
تس��کین عالئم روماتیس��م کم��ک میکند.
عالوه بر این ،ماساژ با روغن میخک احساس
حالت تهوع و گرفتگی در دس��تگاه گوارش را
تس��کین میدهد ،عالوه بر این به درمان نفخ
ش��کم و عالئم روماتیسم و همچنین تسکین
درد عض�لات و مفاصل نیز کم��ک میکند.
با این حال ،هنگام اس��تفاده از روغن میخک
باید بسیار مراقب باشید ،زیرا این روغن ممکن
است باعث تحریک پوست و غشاهای مخاطی
ش��ود ،بنابراین بهتر اس��ت هنگام استفاده از
روغن میخک برای ماس��اژ ب��دن ،دو قطره از
آن را با س��ه قاش��ق چای خ��وری از یکی از
روغنهای پایه چرب ،رقیق کنید.

هشدار

عالئم اوليه سرطان لوز المعده
چيست؟

پزش��کان متخص��ص بیماریه��ای مع��ده از
نش��انه ابتال به س��رطان لوز المعده در مرحله
آغازی��ن این بیم��اری خبر دادن��د .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،مارک وولز ،پزشک
متخصص بیماریهای معده در کلینیک مایو
گفت :در افرادی که به درستی غذا میخورند،
اضافه وزن و عادات بد ندارند ،تشخیص دیابت
یا بیماری شکر نش��انهای از سرطان لوزالمعده
اس��ت.او ادامه داد :به ای��ن معنی که دیابت در
قسمتهایی از بدن بروز پیدا کرده و باعث ایجاد
بیماری لوزالمعده میشود ،در غیر این صورت
تش��خیص بیماری بسیار دش��وار خواهد بود.
سرطان پانکراس عمدتا بیماری نهفتهای است
و تا زمانی که پیش��رفت نکرده راه تشخیص و
پیشگیری از آن بسیار سخت میشود ،در قریب
به اتفاق موارد ،عالئم اصوال بعد از پیشرفت این
بیماری ظاهر میشوند و  ۹۵درصد افراد مبتال
به سرطان لوزالمعده بدون عالئم هستند.

نکته

آیا نباید شیرینی
و شکالت خورد؟

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

بس��یاری از افرادی که تالش میکنند سبک
زندگی سالمی داشته باشند معتقدند که الزم
اس��ت شیرینی را از رژیم غذایی تا حد ممکن
حذف شود اما النا سولوماتینا ،متخصص تغذیه
در روس��یه میگوید ،چنین رویکردی اشتباه
اس��ت .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
س��ولوماتینا ادامه داد :ب��رای خوردن یک تکه
کیک خود را سرزنش نکنید .شرایط مختلفی
وج��ود دارد ،اگر میخواهید کمی ش��یرینی
نوش جان کنید آن را بخورید و به رژیم غذایی
عادی خود برگردید .مهمترین نکته این است
که معلوم ش��ود تعادل را رعای��ت میکنید.او
بیان کرد که ش��یرینیها فقط شکر دانه ریز،
شیرینی و کیک نیستند؛ غذاهایی که در آخر
هرم غذای��ی ما قرار دارند اغلب حاوی ش��کر
هستند ،از ماستهای میوهای تا سس چیلی؛
بنابراین ترک شیرینی به طور کامل غیرممکن
است اما کاهش سهم آن در رژیم غذایی باعث
ایج��اد اتفاقات خوش��ایند در بدن میش��ود.
این متخصص اظهار کرد :ش��ما باید برچسب
غذاها را بخوانید ،محصوالتی که بیش از ۵/۲۲
گرم قند در هر  ۱۰۰گرم دارند بسیار شیرین
هستند .تولیدکنندگان نامهای مختلفی برای
قند روی بس��ته بندیها دارند :مانند نشاسته
هیدرولیز ش��ده ،م�لاس ،فروکت��وز ،مالتوز،
پ��ودر قند و غیره و ش��ما اگر تصمیم گرفتید
شیرینی را کنار بگذارید در طی یک هفته اول،
اولین وعدهه��ای اصلی غذای خود را بخورید.
س��ولوماتینا گفت :حداقل در مرحله ابتدایی
شیرینی جات را با رژیم غذایی الغری ترکیب
نکنید ،نیازی نیس��ت که دائماً گرسنه بمانید.
بدن ش��رایط جدیدی برای خود پیدا میکند
و بهت��ر اس��ت به آنها عادت کنید و س��پس
کالریها را کاهش دهید .در ابتدا ش��یرینی را
کم کنید و سپس رژیم الغری را اجرا کنید.

محققان ژاپنی یک پوست مصنوعی نامحسوس ابداع
کردهاند که روی انگش��ت فرد قرار میگیرد و نسبت
به فش��ار حس��اس اس��ت.به گزارش مهر ،گروهی از
محققان یک پوست مصنوعی حساس به فشار برای
انگشتان انسان ابداع کرده اند.
هرچن��د ممکن اس��ت چنین ابداع��ی بدون اس��تفاده به نظر
بیای��د ،اما در حقیقت کاربردهای احتمالی جالبی دارد.محققان
دانش��گاه توکیو به رهبری س��انگون لی یک حسگر «نانومش»

پوست مصنوعی حساس به فشار برای انگشتان ابداع شد

بس��یار ن��ازک اب��داع کردهاند ک��ه در حقیقت از
 ۴الیه تشکیل ش��ده است .یکی از آنها عایقی از
جنس پلی اورتان و الیهای دیگر ش��امل شبکهای
از خطوط رس��انا از جنس طال اس��ت .این خطوط
به عنوان الکترودهای حس��اس به فش��ار عمل میکنند.غشای
متخلخل این پوس��ت به اندازهای نازک است که میتوان آن را
روی سرانگش��ت فرد به کار برد و روی حس المس��ه یا توانایی
گرفتن اش��یا تاثیر نمیگذارد ،همزمان این حسگر بسیار مقاوم

اس��ت .پوس��ت مذکور روی  ۱۸فرد آزمایش شد و هیچ یک از
داوطلب��ان آن را حس نمیکردند .ع�لاوه برآن پس از  ۳۰۰بار
مالش روی یک س��طح زبر ،همچنان قابلیتهای آن حفظ شده
بود.محققان امیدوارند این فناوری برای افرادی مانند هنرمندان
و جراحان کارآمد باش��د که با دستان خود فعالیتهایی بسیار
ظری��ف انج��ام میدهند .با توجه به اطالعات فش��ار انگش��تان
میتوان فعالیتهای مختلف را به افراد دیگر یا رباتها آموزش
داد.

آفتاب یزد در گفتگو با كارشناس ارشد گفتاردرماني بررسی کرد

چگونه گفتار کودک خود را تقویت کنیم؟

آفت�اب ی�زد -گروه زندگی :بازی برای رش��د س�لامت کودکان
ضروری میباشد .فعالیتهایی که کودکان درگیر آنها میشوند باعث
تحری��ک و تاثیر روی الگوهای ارتباطی س��لولهای عصبی مغز آنها
میشود .این روند در رشد حرکتی ظریف و درشت ،زبانی ،اجتماعی
ش��دن ،خود آگاهی ،بهزیس��تی هیجانی ،خالقیت ،حل مس��ئله و
یادگیری مهارتها تاثیر میگذارد.بیشترین نقشی که بازی میتواند
در کودکان داشته باشد این است که کودکان را برای تصمیمگیری
و تمرین فعالیتهایی که باعث تسلط آنها میشود فعال نگه میدارد.
ل��ذا با توجه به اهمی��ت موضوع آفتاب یزد در ب��اره راههای تقویت
مهارت گفتاری و ارتباطی کودک با مامک جوالیی ،كارشناس ارشد
گفتاردرماني گفتوگو کرده است.
وی در ای��ن ب��اره میگوید :ب��ازی کردن با کودک یک��ی از بهترین
ش��یوهها در توس��عه مهارتهای ارتباطی او اس��ت و اگر درس��ت و
هدفمند استفاده ش��ود ،میتوان از آن به عنوان ابزاری قدرتمند در
افزایش توانایی گفتاری استفاده کرد.
جوالیی خاطرنش��ان کرد :بارها این جمله را از گفتاردرمانگر کودک
میش��نوید که از طریق بازی با کودک خویش وارد ارتباط شوید و
گفتاردرمانگر به ش��ما بازیهای متناسب با دوره رشدی کودک تان
را معرفی میکند و اس��تفاده از این موقعیت را برای برقراری ارتباط
به والدین میآموزد.
این كارشناس ارشد گفتار درماني بیان کرد :نکات مهمی وجود دارد
که رعایت آنها مهارت ارتباطی و گفتاری کودک را توس��عه میدهد
ک��ه مهمترین آن این اس��ت که وقتی به ب��ازی کودک خود ملحق
میش��وید ،با اس��باب بازی خود وارد ش��وید .در این صورت او برای
ارتباط با ش��ما تمایل بیشتری نشان میدهد تا زمانی که حس کند
در اسباب بازی با هم شریک خواهید بود
وی ادام��ه داد:ب��ازی با افراد ،مثل دالی بازی ،قایم باش��ک و س��ایر
بازیهای مرس��وم از این نوع برای ش��روع و ادامه ارتباط با کودک
بس��یار موثرهستند زیرا این بازیها دارای نقاط اوج هستند و نقطه
اوج یعنی زمانی که اتفاق مورد انتظار کودک رخ میدهد.
جوالیی اظهار داش��ت :نقاط اوج در بازی با افراد بهترین زمان برای
نوبتگیری کودک اس��ت .کودک به محض این ک��ه قانون بازی را
فرابگیرد برای رس��یدن به نقطه اوج ت�لاش میکند.بنابراین ابتدا با
حرکت ،سپس صداسازی و بعد شبه واژه و در نهایت کلمه در ارتباط
ش��رکت خواهد کرد و به این ترتیب میتوان مفهوم انتقال نوبت را
به او آموخت.
این كارشناس ارش��د گفتاردرماني مطرح کرد :والدین میدانند که
بازی نقش بس��یار مهمی در رش��د و تکامل ک��ودک دارد .خالقیت

=شاید در مواقعی بسیار خرسند باشید که او میتواند
به تنهایی بازی کند ،بله این توانایی خوبی اس��ت اما برای
افزایش مهارتهای زبانی الزم اس��ت که بسیاری از این
لحظات را کودک با والدین باش��د.به عن��وان مثال پایین
آمدن از سرس��ره در تنهایی هم بس��یار لذت بخش است
ولی چنانچه در انتهای مس��یر ک��ودک در آغوش والدین
قرار بگیرد این اتصال ایجاد شده و موقعیتی برای افزایش
مهارتهای ارتباطی فراهم میشود
=هرچند ک��ه امروزه اس��باب بازیه��ای الکترونیکی
زیادی برای کودکان خردس��ال وج��ود دارد که میتوان
از آنها به عنوان ابزار یادگیری اس��تفاده کرد اما فراموش
نکنید که یادگیری از طریق تعامل مثبت اجتماعی ایجاد
میشود.زمانی که با کودک ارتباط برقرار میکنید ،هدف
این است که به شما بیش از اسباب بازی توجه کند .هرچه
ارتباط رفت و برگش��تی بین ش��ما و کودک بیشتر باشد،
تجربهای که ایجاد میشود ،با ارزشتر است
او را افزایش میدهد ،به ایجاد مهارت حل مس��ئله کمک میکند و
دانش او را از جهان پیرامون اضافه میکند اما نکته مهم و کلیدی در
ارتباطی است که بین کودک و والدین ایجاد میکند.
وی متذکر شد :شاید در مواقعی بسیار خرسند باشید که او میتواند
ب��ه تنهایی بازی کند ،بله این توانایی خوبی اس��ت اما برای افزایش
مهارتهای زبانی الزم اس��ت که بس��یاری از این لحظات را کودک
ب��ا والدین باش��د.به عنوان مثال پایین آمدن از سرس��ره در تنهایی
هم بس��یار لذت بخش اس��ت ولی چنانچه در انتهای مسیر کودک
در آغوش والدین قرار بگیرد این اتصال ایجاد شده و موقعیتی برای

واکسن «امامار» در برابر کرونا موثر است

درحالیک��ه دنی��ا در انتظ��ار
امامار را از عفونته��ای قبل��ی
تایی��د واکس��نهای آزمایش��ی
"واکس��ن امامار "ب��ه س��رخک ،اوریون یا سرخجه به
کووید ۱۹-اس��ت ،محققان در دلیل عوارض کم ،واکسنی دس��ت آوردهاند.ب��رای بیماران
ح��ال یافتن مدارک بیش��تری ایمن در نظرگرفتهش��ده واکسینه ش��ده این نتایج ارتباط
هس��تند که نشان میدهد یکی اس��ت .اگ��ر ای��ن مزیت واضحی بین آنتیبادی اوریون و
از واکسنهای موجود میتواند از نهای��ی در جلوگی��ری شدت عالئم کووید ۱۹-را نشان
شدت ویروس بکاهد.به گزارش از عفون��ت کووی��د ۱۹-میدهد .بااینحال ،برای  ۳۰فرد
ایس��نا ،پیشازای��ن محقق��ان و جلوگی��ری از ش��یوع واکس��ینه نش��ده هیچ ارتباطی
دریافتند که واکس��ن سرخک -کووید ۱۹-ی��ا ترکیبی از بی��ن س��طح آنتیب��ادی آنان و
اوری��ون -س��رخچه ( )MMRهر یک از این موارد به این ق��درت عفونت وجود نداش��ت.
ب��رای محافظت بهت��ر در برابر واکسن افزوده شود بیانگر ای��ن گروه ارتباط��ی بین عناصر
وی��روس کرون��ا موثر اس��ت و ع��وارض خطر کمت��ر در اوریون و س��ن افراد گروه امامار
اکنون محققان اعالم کردند که واکسیناسیون خواهد بود
پیدا نک��رد و به نظر نمیرس��د
میزان آنتیبادی ایمونوگلوبولین
آنتیبادی س��رخک و سرخجه با
(  G (IgGتولیدش��ده با واکس��ن اوریون در
ش��دت کووید ۱۹-ارتباط داشته باشد و فقط
بدن با آنچه در مبتالیان به بیماری کووید۱۹-
آنتیبادیهای اوریون تاثیرگذار است.محققان
رخ میده��د ،ارتب��اط مس��تقیمی دارد.نتایج
میگویند :در گروه واکس��ینه ش��ده بیمارانی
این تحقیق نش��ان میدهد که تعداد بیشتری
که آنتیب��ادی اوریون به می��زان بین  ۱۳۴تا
 IgGاوریون در فرد واکس��ینه شده با واکسن
 AU / ml ۳۰۰دارن��د ب��دون عالم��ت بوده
 MMR IIوجود دارد ،درنتیجه موارد ابتال به
و ی��ا حتی از نظر عملک��ردی از ویروس کرونا
کووید ۱۹-ضعیفتر است .واکسن امامار حاوی
محافظت میشوند .ش��رکتکنندگان با موارد
سویههای هر سه بیماری است .بهطورمعمول
خفیف وی��روس دارای آنتیب��ادی اوریون زیر
تزریق این واکس��ن در کودکان در دو مرحله،
 AU / ml ۱۳۴بودن��د .وقت��ی این میزان به
یک س��ال پس از تولد و مرحله دوم در دوران
زیر  AU / ml ۷۵میرس��د در بیماران عالئم
کودکی اس��ت.جفری ای .گل��د ،محقق اصلی
متوس��طی از کووید ۱۹-مشاهده میشود .هر
ای��ن تحقیق گف��ت" :ما یک رابط��ه معکوس
ش��رکتکنندهای که س��طح آن زیر AU ۳۲
آماری معنیداری بین سطح آنتیبادی اوریون
 / mlباش��د در بیمارستان بس��تری و نیازمند
و ش��دت کووید ۱۹-در افراد زیر  ۴۲س��ال با
اکسیژن است".این اولین مطالعه ایمونولوژیک
واکسیناس��یون  MMR IIمش��اهده کردیم
است که رابطه بین واکسن امامار و کووید۱۹-
که نشان میدهد واکس��ن امامار ممکن است
را ارزیابی میکند .همبس��تگی معکوس آماری
از اف��راد در براب��ر کووی��د ۱۹-محافظت کند.
معنیدار بین آنتیب��ادی اوریون و کووید۱۹-
همچنین ممکن اس��ت توضی��ح دهد که چرا
نش��ان میدهد که رابطهای در این میان وجود
میزان ابتال به کووید ۱۹-در کودکان نس��بت
دارد که تحقیقات بیشتری را میطلبد" .واکسن
به بزرگساالن بسیار پایینتر و میزان مرگومیر
امامار "به دلیل عوارض کم واکس��نی ایمن در
آنان نیز بس��یار پایین است.الزم به ذکر است،
نظر گرفتهش��ده است .اگر این مزیت نهایی در
اکث��ر ک��ودکان اولی��ن واکسیناس��یون امامار
جلوگیری از عفونت کووید ۱۹-و جلوگیری از
را ح��دود  ۱۲تا  ۱۵ماهگی و واکس��ن دوم را
ش��یوع کووید ۱۹-یا ترکیبی از هر یک از این
در  ۴تا  ۶س��الگی دریاف��ت میکنند.محققان
موارد به این واکسن افزوده شود بیانگر عوارض
 ۸۰ش��رکتکننده را به دو گروه مجزا تقسیم
خطر کمتر در واکسیناسیون خواهد بود .حداکثر
کردند .اولین مورد شامل  ۵۰آمریکایی بود که
میزان مثبت از طریق دو واکسیناسیون با فاصله
بیش��تر آنتیبادیهای امامار خ��ود را از طریق
حداقل  ۲۸روز حاصل میشود .بر اساس نتایج
واکس��ن به دس��ت آوردند و  ۳۰شرکتکننده
مطالعه ما ،واکسیناس��یون افراد باالی  ۴۰سال
دیگر س��ابقه دریافت واکس��ن نداش��تند .این
ب��ا در نظر گرفتن اینکه آیا افراد از قبل امامار را
بدان معنی اس��ت که آنان فقط آنتیبادیهای
دریافت کردند ،عاقالنه خواهد بود" .

یک متخصص مغز و اعص��اب در خصوص بیماری ام اس گف��ت :ام اس،
بیماریای اس��ت که به دلیل واکنش نابجای سیستم ایمنی بدن
سیس��تم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) مورد حمله و آس��یب قرار
میگیرد و به تدریج منجر به ایجاد پالکهای متعدد در سیس��تم
عصبی مرکزی میشود.احسان ش��ریف پور در گفتوگو با باشگاه
خبرن��گاران جوان افزود :بیم��اری ام اس را میتوان به دو دس��ته

افزایش مهارتهای ارتباطی فراهم میشود.
جوالیی ابراز کرد :هرچند که امروزه اس��باب بازیهای الکترونیکی
زیادی برای کودکان خردسال وجود دارد که میتوان از آنها به عنوان
ابزار یادگیری استفاده کرد اما فراموش نکنید که یادگیری از طریق
تعامل مثبت اجتماعی ایجاد میش��ود.زمانی ک��ه با کودک ارتباط
برقرار میکنید ،هدف این اس��ت که به ش��ما بیش از اس��باب بازی
توجه کند .هرچه ارتباط رفت و برگش��تی بین شما و کودک بیشتر
باشد ،تجربهای که ایجاد میشود ،با ارزشتر است.
این كارشناس ارش��د گفتاردرماني توضیح داد :اغلب وقتی کودکان
فعالیتی را خودشان انتخاب میکنند بیشتر با آن مشغول میشوند و
این بهترین زمان برای انجام تمرینات است به شرط آن که به دقت
نگاه کنید ،نه تنها به اینکه چه نوع بازی را انتخاب کرده بلکه با این
هدف که نحوه بازی کردن او را هم ببینید و این گونه به فعالیت او
بتوانید وارد شوید.
وی میگوید :بررس��یهای انجام ش��ده توسط محققان حاکی از آن
اس��ت که دو عامل میتواند کودک را از موقعیت بازی فراهم شده با
والدین فراری بدهد که عبارتند از دادن دس��تورات پیاپی والدین به
کودک در جهت کنترل بازی و دیگری پرسیدن سواالتی که میزان
اطالعات کودک ش��ما را میس��نجد مثال این ماشین چه رنگیه؟ و
غیره.
جوالی��ی افزود :ب��رای کاهش امتناع کودک بهتر اس��ت که والدین
بتوانن��د در بازی ک��ردن از او پیروی کنند ،جهت ن��گاه یا حرکات
کودک نشان میدهد که چه فعالیتی در بازی برای او خوشایند است
وهمچنین به جای پرسش کردن ،نظراتی ارائه بدهید مثال چقدر این
ماشین تند میره.
این كارشناس ارش��د گفتاردرماني بیان کرد :در صورتی که کودک
از موقعیت بازی فراهم ش��ده با والدین فراری باشد ،از گفتاردرمانگر
ک��ودک میتوانید کمک بگیرید تا با بررس��ی نحوه تعامل والدین با
ک��ودک ،راههای حف��ظ ارتباط و افزایش تع��داد دفعات نوبت برای
ارتباط را به آنها بیاموزد.
وی در پای��ان ب��ا بیان این نکته ک��ه "به همان ان��دازه که برقراری
ارتباط مهم اس��ت ،حفظ آن برای مدتی قابل قبول ،ضروری است"،
گفت:والدین معموال وس��ایل وی��ژه کودک خود برای س��فر همراه
میآورند لذا بهتر اس��ت اس��باب بازی مناس��ب برای سفر و کاغذ و
مدادشمعی و وس��ایل ضروری را همراه داشته باشید و اجازه دهید
کودک کوله پش��تی کوچکی را همراه بیاورد و اس��باب بازی و پازل
و وس��ایل مورد عالقهاش را همراه بیاورد.به این ترتیب میتوانید از
موقعیت تعطیالت بهره بیشتری برای برقراری ارتباط ببرید.

ارتباط درهم تنیده آرتریت روماتوئید و سرطان

س��رطان و آرتریت دو ش��رایطی هستند که
ممکن اس��ت بیارتب��اط با یکدیگ��ر به نظر
برسند ،اما مطالعات پژوهشی و درمانی نشان
دادهان��د که آنها میتوانن��د ارتباط نزدیکی با
هم داشته ،حتی به گونهای که جدا کردنشان
از یکدیگر دشوار باشد.
به گزارش گروه س�لامت عص��ر ایران ،درمان
ای��ن دو بیم��اری در ی��ک ب��دن نیازه��ای
ناس��ازگاری را به همراه دارد.در شرایطی که
فعال کردن و تقویت سیس��تم ایمنی یکی از
راههای مبارزه با س��رطان است ،یک سیستم
ایمنی بیش از حد فعال آن چیزی اس��ت که
موجب یک بیماری خودایمنی مانند آرتریت
روماتوئید میشود.شرایط زمانی بدتر میشود
ک��ه بدانیم برخی داروهایی ک��ه برای درمان
آرتریت روماتوئید اس��تفاده میش��وند ممکن
اس��ت موجب ب��روز انواع خاصی از س��رطان
ش��ده و برخی داروهای درمان س��رطان نیز
نشان دادهاند که میتوانند در ابتال به آرتریت
روماتوئید نقش داشته باشند.
>ارتباطمهارکنندههایوارسیباآرتریتروماتوئید

وارس��ی ایمنی ی��ا کنترل ایمن��ی بخشهایی
ع��ادی از سیس��تم ایمن��ی و ب��ه نوع��ی
تنظی��م کنندهه��ای آن هس��تند .وظیفه آنها
تنظیم قدرت واکنش ایمنی به اندازهای است که
سلولهای سالم را همراه با سلولهای بیمار از بین
نبرد.آنها از بروز یک واکنش خودایمنی جلوگیری
میکنند.
وقت��ی داروی مهارکننده وارس��ی ایمنی ()ICI
ب��ه عن��وان بخش��ی از رون��د درمان س��رطان
اس��تفاده میش��ود ،واکنش ایمنی ب��دن را در
س��طح باالیی نگه میدارد که به س��لولهای T
اج��ازه میدهد س��لولهای س��رطانی را از بین
ببرند.اما این ش��رایط میتواند مشکلساز باشد.
به دلیل جلوگیری از فعالیت وارسیهای ایمنی
و افزایش واکنش ایمنی ،افراد بسیاری به شرایط
التهابی مانند هپاتیت (التهاب کبد) یا دیابت که
به واسطه التهاب پانکراس شکل میگیرد ،مبتال
میشوند.
آرتری��ت روماتوئید نیز ی��ک بیماری خودایمنی
اس��ت ک��ه بیم��اران مصرفکنن��ده داروه��ای
مهارکنن��ده وارس��ی ایمنی اغلب ب��ه آن مبتال
میشوند.

زنان بیشتر از مردان به ام اس مبتال میشوند
ع��ود کننده (فروک��ش کننده) و پیشرونده تقس��یم کرد که نوع
اول این بیماری بس��یار ش��ایعتر اس��ت ،اما نکته قاب��ل توجه این
اس��ت که تا به امروز علت اصلی بروز این بیماری مش��خص نشده
است ،تحقیقات انجام شده نشان میدهد این بیماری یک واکنش
ایمنی نادرس��ت در سیس��تم عصب مرکزی اس��ت که سلولهای
ایمن��ی بدن به جای دفاع از بدن به س��مت بافتهای مغز حرکت

>آیا داروی آرتریت روماتوئید ،سرطانزاست؟

پژوهشهای انجام شده طی حدود  10سال اخیر
ارتباط بین آرتریت روماتوئید و خطر سرطان را
نشان داده اند.در سال  2008و در سال ،2015
بررسیهایی که پنج پایگاه داده را جستجو کرده
بودند ،به این نتیجه رس��یدند که بیماران مبتال
به آرتریت روماتوئید در معرض خطر بیش��تری
برای ابتال به لنفوم (سرطانهای سیستم ایمنی)
و س��رطان ری��ه ق��رار دارند.مطالع��های که در
بیمارستان جراحی ویژه در شهر نیویورک انجام
شد ،شرایط بیمارانی که هم به آرتریت روماتوئید
و هم سرطان مبتال بودند را مورد بررسی قرار داد.
شاخص فعالیت بالینی بیماری ( )CDAIابزاری
است که توسط روماتولوژیستها برای قضاوت در
مورد شدت آرتریت روماتوئید استفاده میشود.این
مطالعه نش��ان داد که هر یک امتیاز افزایش در
نم��ره  CDAIبیمار با  9درصد افزایش احتمال
بدتر شدن سرطان آنها مرتبط بوده است.
>خطر ابتال به برخی سرطان ها با آرتریت روماتوئید

پژوهش��گران درب��اره این که برخ��ی داروهای
آرتری��ت روماتوئید احتمال ابتال به س��رطان و
خطرناکتر ش��دن آن را افزای��ش میدهند ،به
نتیجه قطعی نرسیده اند .اما این پرسش مطرح
اس��ت و پژوهشها در این زمین��ه ادامه دارند.
داروهای ضد روماتیس��م اصالحکننده بیماری
( )DMARDsتعداد سلولهای ایمنی بیش از
حد فعال که موجب التهاب ناخواسته میشوند
را کاه��ش میدهند.داروهای بیولوژیک نوعی از
 DMARDهس��تند که بخشه��ای خاصی
از سیس��تم ایمنی را هدف قرار میدهند .گفته
شده اس��ت که اگر  DMARDsسرباز بودند،
همانن��د ت��ک تیراندازه��ا روی هدف��ی خاص
متمرکز میشدند ،در شرایطی که دیگر داروهای
روماتیس��م رویکرد پراکندهتری دارند.مطالعات
جدی��د نش��ان دادهاند ک��ه مص��رف داروهای
بیولوژیک که به نام مس��دودکنندههای TNF
شناخته میشوند ،ممکن است احتمال ابتال به
سرطانهای پوست غیر مالنوم را افزایش دهد.و
متوترکس��ات ،داروی دیگری که ب��رای درمان
التهاب آرتریت روماتوئید اس��تفاده میشود ،به
نظر میرسد احتمال سرطان لنفاوی را افزایش
میدهد.

میکنن��د و غالف میلین در رش��تههای عصبی مغز را مورد حمله
قرار میدهند.وی گفت :این بیماری معموالً با عالئمی مانند تاری
دید به دلیل آس��یب عصبهای بینایی ،احساس ضعف و خستگی
ش��دید ،اختالالت حس��ی -حرکتی و ع��دم تعادل ب��روز مییابد
که متاس��فانه خانم ها دو برابر بیشتر نس��بت به آقایان دچار این
بیماری می شوند.

