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زندگی

کدام روشها در کاهش انتشار کووید ۱۹-موثرتر هستند؟

دریکمطالعهجدیددانشمندانبرایآزمایشاثربخشیاقداماتیمانندرعایتفاصلهفیزیکی،
ماسک و حباب اجتماعی در شرایط مختلف ایجاد کردند.به گزارش ایسنا ،محققان دریافتند
که فاصله فیزیکی از نظر جهانی موثر بوده است در حالی که حباب اجتماعی و زدن ماسک
بیشتر به موقعیت وابسته بوده است .حباب اجتماعی به گروه کوچکی از افراد یک خانواده که
تنها با یکدیگر معاشرت میکنند و با دیگر خانوارها مالقات نمیکنند ،اطالق میشود.

راهکار

مضرات و فواید گردو
که از آنها بیخبرید

ی��ک متخصص تغذی��ه روس��یه در خصوص
مص��رف گ��ردو گفت :اگر مش��کل خ��واب و
اس��تراحت دارید ای��ن خوراک��ی میتواند به
عنوان غذای کمکی در کنار ش��ام قرار گیرد و
ب��ا مالتونین غنی در خ��ود هورمونی را که به
خوابیدن و برخواس��تن به شما کمک میکند
ترشح کند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
گردو عالوه بر فواید بس��یار میتواند مضر نیز
باشد ،زیرا این محصول برای افراد ریسک پذیر
میتواند ایجاد آلرژی نسبتاً قوی داشته باشد،
بنابراین مصرف این مواد غذایی باید و به تدریج
در رژیم غذایی باشد تا واکنش بدن را کنترل
کند.افرادی که ب��ا بیماریهای التهابی مزمن
دستگاه گوارش دس��ت و پنجه نرم میکنند
باید توجه داش��ته باشند که نسبت به مصرف
گردو احتی��اط کنند زیرا چربی هس��تههای
گردو میتواند فش��ار مضاعفی را بر روی کبد،
لوزالمعده و همچنین سایر اندامهای دستگاه
گوارش وارد کند .گردو و فندق از آن دسته از
آجیلهای سرشار از اسیدهای امگا  ،۳ویتامین
 Eبوده که دارای خواص آنتی اکس��یدان باال و
همچنین منیزیم و فیبر است ،لذا به همه افراد
جامعه توصیه میش��ود از مغز فندق شش تا
هفت مغز و از مغز گردو سه عدد در طول سه
روز در هفته استفاده کنند.

دانستنیها

نپوشاندن بینی انتقال کرونا را
افزایشمیدهد

برخی از افراد وقتی ماسک میزنند ،بینیشان
را نمیپوشانند در حالی که با این کار احتمال
ابتال به کرونا افزایش مییابد.یک فوق تخصص
ری��ه گف��ت :مهمترین هدف از ماس��ک زدن
جلوگیری از انتشار قطراتی است که همراه با
تنفس خارج میشود .باید همه افراد از ماسک
درست اس��تفاده کنند تا انتقال ویروس کرونا
از فردی به فرد دیگر به حداقل برس��د.فرهاد
مصدق در گفتگو با ایرنا تصریح کرد :تنفس با
ترشحات تنفسی از مسیر دهان ،بینی ،سطوح
آلوده ،تماس با دس��ت آل��وده و غیره میتواند
تعیینکننده احتمال ابتال به کرونا باش��د .به
گفت��ه این پزش��ک ،ویروس کرونا بر اس��اس
پروتئینه��ای س��طحی ،آنت��ی ژن و ژنتیک
متفاوت اس��ت و این موضوع ش��دت ابتال به
بیم��اری را متفاوت میکند.وی افزود :هرگونه
استرس فیزیکی ،جس��می و روحی در شدت
بیماری کرونا تاثیرگذار اس��ت و این استرس
میتواند ش��امل ورزشهای سنگین ،فعالیت
بدنی سنگین ،استرس غذایی ،داروهای مضر
و غیره باشد.مصدق تصریح کرد :مجموعه این
عوامل و تاثیر روی یکدیگر باعث نتیجهگیری
نهایی بدن و سیس��تم ایمنی فرد در ش��دت
ابتال به کرونا میش��ود.با وجود اعالم کش��ف
واکس��ن کرونا توس��ط یک ش��رکت دارویی
و نزدیک به دس��تیابی چند ش��رکت دیگر اما
هنوز این واکسن به تولید انبوه نرسیده است و
همچنان برای شکستن پاندمی ویروس کرونا
باید فاصلهگذاری اجتماعی ،پوشیدن ماسک و
شستن دستها را در اولویت قرار داد.

توصیه

دو توصیه مفید
برایپیشگیریازافسردگی

نتایج یک بررسی بینالمللی نشان داد که برخی
فاکتورهای سبک زندگی تاثیر قابل توجهی بر
خلق و خوی افراد دارد که ش��امل رعایت رژیم
غذای��ی با کیفی��ت ،انجام حرکات ورزش��ی و
خودداری از استعمال دخانیات است .به گزارش
ایسنا،متخصصان استرالیایی به بررسی اطالعات
 ۸۵هزار نفر در انگلیس پرداختند تا تاثیر سبک
زندگی بر افسردگی مشخص شود.آنان دریافتند
فعالیت بدنی ،رژیم غذایی س��الم و هفت تا ۹
ساعت خواب شبانه با کاهش حس افسردگی
مرتبط اس��ت .مدت زمان کار با گوش��یهای
هوشمند و استعمال دخانیات تاثیر چشمگیری
بر شدت افسردگی دارد .محققان اظهار داشتند:
این تحقیق اولین ارزیابی از چنین طیف وسیعی
از عوامل س��بک زندگی و تاثی��ر آن بر عالئم
افسردگی است .در حالیکه مردم آگاه هستند
که فعالیت بدنی ب��رای بهبود خلق و خو مهم
اس��ت اکنون دادههای دیگ��ری وجود دارد که
نش��ان میدهد خواب کافی و اختصاص زمان
کمتری به کار کردن با گوش��ی هوشمند برای
کاهش میزان افسردگی ضروری است.همچنین
طبق این مطالعه ،الگوی رژیم غذایی فرد ممکن
است تا حدی عامل تشدید حالت افسردگی در
وی باش��د.به گفته محققان نتایج بدست آمده
ممکن است سیاست سالمت عمومی را با تاکید
بر رابطه بین تشویق و حمایت از افراد به منظور
مش��ارکت در فعالیتهای ارتقای س�لامت آگاه
س��ازد .به طور خاص ،خواب مطلوب و کاهش
زمان کار با گوش��ی هوش��مند ک��ه اغلب این
مش��کل در جوانان وجود دارد در کنار فعالیت
بدنی کاف��ی و رژیم غذایی مطلوب و باکیفیت
میتواند عالئم افسردگی را کاهش دهد.

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

یافته

تاثیر داروی هپاتیتC
برای درمان کووید ۱۹

محققان برای تعیین میزان مهار پروتئاز اصلی
کروناویروس ک��ه آنزیم پروتئین��ی اصلی در
تکثیر این ویروس اس��ت ،ویژگیهای پیوندی
چندین داروی هپاتیت  Cرا بررس��ی کردند.
به گ��زارش مهر ،به گفته محققان ،مهارکردن
یا توقف عملکرد پروتئاز برای توقف گسترش
کروناوی��رس در بیماران مبتال ب��ه کووید ۱۹
ض��روری اس��ت.محققان در ای��ن مطالعه به
بررس��ی چندین داروی معروف نظیر لوپپتین
(مهارکننده پروتئاز طبیعی) و سه مهارکننده
پروتئاز هپاتیت  Cمورد تایید  FDAپرداختند:
تلپراویر ،نارالپروایر و بوس��پرویر«.دنیل نلر»،
سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
«درحال حاضر هی��چ بازدارندهای برای هدف
قراردادن پروتئاز اصلی کروناویروس که توسط
س��ازمان غذا و دارو آمریکا تایید ش��ده باشد،
وج��ود ن��دارد».وی در ادامه میافزای��د« :اما
م��ا دریافتیم داروهای هپاتی��ت  Cبا یکدیگر
پیون��د یافته و مان��ع از پروتئ��از کروناویروس
میش��وند».کروناویروس با تجلی زنجیرههای
طوالنی پلی پروتئین که باید توس��ط پروتئاز
اصلی تقسیم شود تا به پروتئینهای عملکردی
تبدیل شود ،گسترش مییابد ،از اینرو پروتئاز
ی��ک ه��دف دارویی مه��م ب��رای محققان و
توسعه دهندگان دارو است.محققان معتقدند
بازدارندههای هپاتیت  Cمیتوانند گزینههای
احتمالی درمان کووید  ۱۹باشند.

تازهها

ارتباطبینآپنهخواب
وبیماریهایخودایمنی

محقق��ان در مطالعه س��یتوکینهای التهابی
مرتبط با آپنه خواب (اختالل تنفسی خواب) و
بیماریهایخودایمنیدریافتندمیزانسیتوکین
در افراد مبتال به آپنه درمان نش��ده ،غیرعادی
است.به گزارش مهر ،خواب کافی میتواند خطر
افزای��ش وزن و التهاب را کاهش دهد و موجب
بهبود کارآیی و بهره وری شود.آپنه خواب زمانی
اتفاق میافتد که مجاری تنفسی فوقانی به طور
مکرر در طول خواب مسدود میشوند و در نتیجه
جریان هوا کاهش یافته یا به طورکامل متوقف
میش��ود.فرد مبتال به آپنه خواب ممکن است
چن��د بار در هنگام خواب به طورلحظهای دچار
توقف تنفس شود.عالئم و نشانههای آپنه خواب
عبارتند از خُ رخُ ��ر کردن ،خواب آلودگی روزانه،
بریده بریده نفس کش��یدن در هنگام خواب و
اختالل عملکرد جنس��ی.فاکتورهای مختلفی
نظیر چاقی ،بزرگ بودن لوزهها و نارسایی قلبی
یا کلیوی در بروز آپنه خواب نقش دارند.اختالل
آپنه خواب خطر برخی مشکالت جدی تنفسی
را افزایش میدهد .انجم��ن آپنه خواب آمریکا
معتقد است ساالنه حداقل  ۳۸هزار نفر به دلیل
مشکالت قلبی مرتبط با آپنه خواب میمیرند.
محققان در مطالعه خود به بررسی ارتباط بین
آپنه خواب و بیماریهای خودایمنی پرداختند.در
بیماریهای خودایمنی ،سیستم ایمنی به اشتباه
به سلولهای سالم حمله میکند .بیماریهای
خودایمن��ی ش��امل آرتروز مفاص��ل ،لوپوس و
بیم��اریام اس اس��ت.محققان در این مطالعه،
میزان چهار سیتوکین التهابی را بررسی کردند.
آنها دریافتند میزان سیتوکینها در افراد مبتال
به آپنه خواب در مقایسه با گروه کنترل به مراتب
کمتر بود.محققان معتقدند هیپوکسی طوالنی
مدت ممکن است در تفاوت در میزان سیتوکین
نقش داشته باشد.

نوآوری

ارتباط بین سالمت
قلبی ،تنفسی و سالمت روان

نتایج یک تحقیق جدید نش��ان میدهد عدم
تناسب و هماهنگی س�لامت قلبی تنفسی و
قدرت عضالنی رابطه قابل توجهی با س�لامت
روان��ی وخیم دارد.به گ��زارش مهر ،محققان،
ارتباط آش��کاری بین تناس��ب اندام نامناسب
و خطر بروز عالئم افس��ردگی ،اضطراب یا هر
دو گزارش کرده اند .نتایج این مطالعه بر روی
 ۱۵۰ه��زار نفر نش��ان داد که تناس��ب قلبی
تنفس��ی و قدرت عضالنی به طور مستقیم در
ریسک بیشتر سالمت روانی وخیم نقش دارند.
دو مورد از ش��ایعترین مشکالت سالمت روان
عبارتند از افسردگی و اضطراب.شواهد زیادی
نشان میدهد که تحرک فیزیکی به پیشگیری
یا درمان مشکالت سالمت روان کمک میکند.
در این مطالع��ه ،محققان دادهه��ای بیش از
 ۵۰۰هزار نفر در رده س��نی  ۴۰تا  ۶۹س��ال
را در انگلس��تان ،ول��ز و اس��کاتلند بررس��ی
کردند.محققان دریافتند ش��رکت کنندگانی
که از لحاظ تناس��ب قلبی تنفس��ی و قدرت
عضالن��ی در س��طح پایین��ی قرار داش��تند،
 ۹۸درصد بیشتر با احتمال ابتالء به افسردگی
و  ۶۰درصد بیش��تر با احتمال اضطراب روبرو
بودن��د .محققان اذعان دارند که فرد میتواند
در م��دت  ۳هفته به طور معنی داری آمادگی
جسمانی خود را بهبود بخشد .بر همین اساس،
ممکن اس��ت خطر ابتالء به مشکالت روحی
روانی تا  ۳۲.۵درصد کاهش یابد.

محقق��ان دریافتن��د ب��روز ع��وارض مغزی ناش��ی از
کووید  ۱۹در افراد مبتال به فشارخون باال و دیابت شایعتر
اس��ت«.کولبی فریمن» سرپرست تیم تحقیق ،در این
باره میگوید« :تاثیرات کووید  ۱۹فراتر از قفسه سینه
و ریهها است .به گزارش مهر ،با وجودی که مشکالت ناشی از این
بیماری بر مغز نادر هس��تند اما گزارش پدیدار شدن این عوارض
در بیماران کرونایی در حال افزایش است».در این مطالعه۱۳۵۷ ،
بیمار کرونایی موردبررسی قرار گرفتند .از بین این تعداد ۱۸ ،بیمار

دیابتوفشارخونباالخطرعوارضمغزیکووید۱۹را  افزایشمیدهند

به خاطر تغییر در حاالت روانی شان و بروز مشکالت
گفتاری و بینایی ،تحت اس��کن مغزی قرار گرفتند.
محققان مشاهده کردند از بین این  ۸۱نفر ۱۸ ،بیمار
دچار سکته ،خونریزی مغزی و انسداد عروق خونی
ش��ده بودند .حداقل نیمی از این افراد دارای سابقه فشارخون باال
یا دیابت نوع۲بودند.وی میافزاید« :کووید  ۱۹با مشکالت عصبی
مرتبط اس��ت و فش��ار خون باال و دیابت نوع  ۲در افرادی که به
این مشکالت دچار میشوند شایع است .این گروه از افراد ممکن

است در معرض خطر بیشتر عوارض عصبی باشند»مکانیسم دقیق
تأثیرات مضر عصبی کووید  ۱۹مش��خص نیس��ت و ممکن است
عوامل مختلفی در آن دخیل باشند ،اگرچه عمدتاً محققان بر این
باورن��د که التهاب مرتبط با عفونت در این زمینه دخیل اس��ت.به
گفت��ه محققان ،بدن برای کمک به مقابله با التهاب ،مولکولهای
موسوم به سیتوکین تولید میکند .اما اگر این سیتوکینها بیش از
اندازه تولید شوند واکنش سیستم ایمنی شروع به آسیب رساندن
مینماید.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص ژنتیک مولکولی بررسی کرد

آیا نژاد افراد در ابتالی آنها به کرونا موثر است؟

آفتاب یزد -گروه زندگ�ی :به دلیل آنکه ویروس کرونا چندین
ماه اس��ت که در جهان گس��ترش پیدا کرده است ،رفتارهای این
ویروس هنوز برای دانشمندان جدید است و نادانستههای محققان
درباره کووید  ۱۹بس��یار بیش��تر از دانس��تههای آنها است .از این
رو ،مطالعات دانش��مندان ب��ر روی این همه گیری ،هر روز حقایق
جدیدی از رفتار این ویروس را آشکار میکند .یکی از مواردی که
در مورد آن تحقیق شده این است که نژاد افراد در میزان ابتالی
افراد تاثیرگذار اس��ت یا خیر لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب
یزد در اینباره با دکتر س��ید بش��یر میرتاجانی ،متخصص ژنتیک
مولکولی با گفتوگو کرده است.
وی در اینب��اره میگوید :از اواخر س��ال  2019میالدی (حدود 1
س��ال پیش) جهان با ش��یوع ویروس"  " 2-SARS-COVکه با
ن��ام کووید  19مطرح گردید؛ مواجه ش��ده اس��ت .این بیماری به
زودی به ش��کل یک پاندمی در تمامی جهان گس��ترش یافته و تا
ام��روز قریب به یک میلیون و نیم نفر در سراس��ر جهان را به کام
مرگ کشانده است.
دکت��ر میرتاجانی خاطرنش��ان ک��رد :طبق تحقیقات انجام ش��ده
محققان ،بیماریهای زمینهای پزشکی ،سن باالتر ،دیابت ،چاقی،
و جنس��یت مذکر را به عنوان عوامل آسیب پذیری بیولوژیکی در
برابر این بیماری مطرح مینمایند.
ای��ن متخص��ص ژنتی��ک مولکول��ی ابراز ک��رد :یک��ی از عوامل و
متغیرهای��ی ک��ه بر میزان ش��یوع و مرگ و می��ر مبتالیان به این
عفونت ناش��ی ازکووید  19تاثیرگذار میباشد ،موقعیت جغرافیایی
و شرایط نژادی افراد گزارش شده است .به طوریکه بر اساس نتایج
منتشر شده در آمریکا مکانهای جغرافیایی که دادهها را بر اساس
نژاد  -قومیت گزارش کرده اند ،نش��ان میدهد که افراد آمریکایی
آفریقای��ی تبار ب��ه میزان کمتری و افراد التین ،بار نامتناس��بی از
نتایج مرتبط با کووید  19را متحمل میشوند.
وی ادامه داد:دالیل اساس��ی آن ،اختالفات بهداشتی پیچیده است
و ش��امل عوامل اجتماعی و ساختاری سالمت ،معایب اقتصادی و
آموزشی ،دسترس��ی و کیفیت مراقبتهای بهداشتی ،رفتار فردی
و زیست شناسی است.
دکتر میرتاجانی مطرح کرد :بررس��ی سوابق احتمالی افراد توسط
محققان نش��ان داد اس��ت که ،م��رگ و میر ناش��ی از آنفلوآنزا و
ذات الریه به عنوان دالیل مرگ و میر در افراد  65سال یا باالتر در

درک دالیل گزارش��ات اولیه مرگ و میر بیش از حد و
اختالل اقتصادی مربوط به کووید  19در میان جمعیتهای
ناسازگار در سالمت ممکن است به جامعه علمی ،بهداشت
عمومی و بالینی اجازه دهد تا به طور کارآمد مداخالت را
برای کاهش این نتایج انجام دهند
جمعی��ت اقلیته��ای ن��ژادی  -قوم��ی دارای یک بار
نامتناس��ب از بیماریهای زمینهای اساسی هستند .این در
مورد دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی ،آسم ،HIV ،چاقی
مرضی ،بیماری کبدی و بیماری کلیوی صدق میکند ،اما
در مورد بیماری مزمن تنفسی تحتانی یا  COPDصادق
نیست
بین افراد آمریکایی آفریقایی و التین در مقایس��ه با سفیدپوستان
کمتر میباش��د با این حال ،هیچ شواهد قانع کنندهای وجود ندارد
که میزان و ش��دت عفونت ناشی از کرونا ویروس جدید نیز تحت
تأثیر وضعیت اقتصادی  -اجتماعی باشد.
این متخصص ژنتیک مولکولی اظهار کرد :درک دالیل گزارش��ات
اولیه مرگ و میر بیش از حد و اختالل اقتصادی مربوط به کووید19 -
در میان جمعیتهای ناس��ازگار در سالمت ممکن است به جامعه
علمی ،بهداش��ت عموم��ی و بالینی اجازه دهد تا ب��ه طور کارآمد
مداخالت را برای کاهش این نتایج انجام دهند.
وی تصری��ح کرد :جمعیت اقلیتهای نژادی  -قومی دارای یک بار
نامتناس��ب از بیماریهای زمینهای اساس��ی هستند .این در مورد

مقابله با سرطان پروستات با چای سبز دستکاری شده

محققان با اس��تفاده از یکی از دستاوردهای علم شیمی موسوم به
چارچوبهای آلی فلزی یا ماف توانس��تند ابزار دستکاری ژنتیک
ویژهای را برای مقابله با س��رطان به درون بدن بفرستند.به گزارش
مهر ،ابزار دس��تکاری ژنتیک""CRISPR/Cas 9توانسته با ایجاد
تغییراتی در دی انای سلولهای سرطانی کارایی خود برای مقابله
با س��رطان را نش��ان دهد .اما انتقال این ابزار ب��ه درون بدن بدون
هوش��یار کردن تومورهای سرطانی کار س��ادهای نیست.محققان
برای حل این مش��کل ابزار یادش��ده را در درون چارچوبهای آلی

بررس��یها نشان میدهد با استفاده از این روش درمانی
مقدار س��لولهای سرطان پروس��تات در بدن بیماران در
عرض  ۲۴ساعت تا  ۶۶درصد کاهش مییابد
فل��زی یا ماف مخفی کرده و آن را در درون چای س��بز قرار دادند
و از ای��ن روش برای از کار انداخت��ن ژنهای کلیدی عامل تکثیر
س��لولهای سرطان پروس��تات اس��تفاده کردند.این روش ماهیت
تهاجمی اندکی دارد و باعث میشود به شیوهای ساده و کم هزینه

درمان اختالالت استخوان با کمک نوعی سلول

پژوهش��گران در بررسی جدید
از آن که امکان بازس��ازی وجود
خود دریافتند که نوعی س��لول کش��ف مکانیس��مهای داش��ته باش��د ،خورده میشوند
ک��ه در ش��کلگیری و حف��ظ جدید سلولی و مولکولی و همی��ن موض��وع موج��ب
استخوانها نقش دارد ،میتواند برای بازسازی استخوان میش��ود ک��ه تراکم اس��تخوان
یک هدف احتمالی برای درمان میتوان��د ب��ه تنظی��م کمت��ر و نس��بت به شکس��تگی
اختالالت استخوان مانند پوکی خوب درمانهای موجود آسیبپذیرتر باشد .پیشتر توافق
استخوان باشد .به گزارش ایسنا ،ی��ا طراح��ی روشهای عمومی میان دانشمندان این بود
ای��ن پژوه��ش نش��ان میدهد درمان��ی جدی��د کمک که استئوبالستها و "سلولهای
ک��ه س��لولهای موس��وم ب��ه کند
اس��تخوانی" یا "استئوسیتها"،
" ،"MALPنق��ش متفاوتی در
تولی��د استئوکالس��تها را
نحوه بازسازی استخوانها بر عهده دارند .نقص
برای بازس��ازی اس��تخوان آغ��از میکنند .به
در این روند ،معضل اصلی در پوکی اس��تخوان
عب��ارت دیگ��ر ،نق��ش س��لولهای MALP
است؛ بنابراین ارائه یک روش درمانی با استفاده
در تنظی��م جذب اس��تخوان مش��خص نبود.
از س��لولهای  MALPب��رای تنظی��م بهتر
کین و همکارانش در پژوهش��ی ک��ه در اوایل
بازسازی استخوان میتواند به ابداع درمانهای
س��ال  ۲۰۲۰انجام دادند ،فراوانی س��لولهای
بهتر منجر ش��ود".لینگ کین" ،از پژوهشگران
 MALPرا در اس��تخوان کش��ف کردن��د.
این پروژه گفت :کش��ف مکانیس��مهای جدید
این س��لولها ،حام��ل چربیهای موس��وم به
س��لولی و مولکولی برای بازس��ازی استخوان
"لیپید" ( )lipidدر مغز اس��تخوان هس��تند.
میتواند به تنظیم خوب درمانهای موجود یا
این گروه پژوهش��ی در بررسیهای اخیر خود
طراحی روشه��ای درمانی جدید کمک کند.
توانس��تهاند نقش س��لولهای  MALPرا در
برای مثال ،با پیش��رفت فن��اوری اصالح ژن و
بازس��ازی استخوان بهتر مش��خص کنند .آنها
روشهای جدید مبتنی بر یک س��لول خاص،
در این بررس��یها نشان دادهاند که سلولهای
در آین��ده میت��وان از  MALPب��رای درمان
 ،MALPبا استئوکالس��تها تماس سلول به
اختالالت��ی مانند پوکی اس��تخوان اس��تفاده
س��لول دارند .کین و همکارانش با اس��تفاده از
کرد.نگهداری اس��تخوان س��الم ،تعادل میان
روشهای تعامل پیش��رفته در س��طح سلول،
"استئوبالس��تها" که مواد الزم برای تشکیل
دریافتند که س��لولهای  ،MALPپروتئینی
استخوان را ترشح میکنند و "استئوکالستها"
موس��وم به " "RANKLرا ترش��ح میکنند
که به جذب مواد استخوان قدیمی میپردازند
که برای تش��کیل اس��تخوان ضروری اس��ت.
است تا راهی برای ساخت استخوان جدید ارائه
کین گفت :ما باور داریم که با شناسایی کامل
دهند .بروز اخت�لال در این تعادل میتواند به
عملکرد سلولهای  MALPمیتوانیم به یک
داشتن استخوان ناسالم منجر شود .هنگام بروز
هدف درمانی امیدوارکننده برسیم که پیش از
پوکی اس��تخوان ،استخوانهای پرکار سریعتر
این هرگز در نظر گرفته نشده است.

بتوان برای مقابله با سلولهای سرطانی اقدام کرد .همچنین بدین
شیوه میتوان به سادگی برای انتقال حجم زیادی از ابزار دستکاری
ژنتی��ک" "CRISPR/Cas 9به درون بدن اقدام کرد.بررس��یها
نش��ان میدهد چارچوبهای آلی فلزی به خوبی ابزار دس��تکاری
ژنتی��ک" "CRISPR/Cas 9را در درون خ��ود جابجا میکنند و
تنها با اس��تفاده از یک قاشق چای سبز میتوان برای مقابله با کل
سلولهای سرطان پروستات اقدام کرد .کاهش درد و رنج مبتالیان
به این نوع سرطان نیز مزیت دیگر آن است .بررسیها نشان میدهد
با استفاده از این روش درمانی مقدار سلولهای سرطان پروستات
در بدن بیماران در عرض  ۲۴ساعت تا  ۶۶درصد کاهش مییابد.

ابداعیکروشغیرتهاجمیبرایتشخیصسرطانرودهبزرگ
پژوهش��گران اس��پانیایی ،روش
ب��ه "پی-کرس��ول" " ،این��دول"
جدی��دی را اب��داع کردهان��د ک��ه ای��ن روش در مقایس��ه ( )1H-indolو ")4H(3
میتواند س��رطان روده بزرگ را به ب��ا " آزمــــایشه��ای  "dibenzofuranone-ه��م
صورت غیرتهاجمی تشخیص دهد .ایمونوش��یمیایی مدف��وع" در افراد سالم و هم در افراد بیمار
به گزارش ایسنا ،پژوهشگران یک ( )FITکه خون پنهان در وجود دارند اما سطح آنها با یکدیگر
روش جدی��د غیرتهاجمی را برای مدفوع را شناسایی میکند ،متفاوت است.بررس��یها نش��ان
تش��خیص و پیشگیری از سرطان به اس��تخراج ،شناسایی و داد که بیماران مبتال به س��رطان
روده ب��زرگ اب��داع کردهان��د که تعیینکمیتموادشیمیایی روده بزرگ نسبت به افراد سالم،
ترکیبات آلی سبک را در نمونههای در مدفوع میپردازد
س��طح باالتری از پی-کرسول و
مدفوع بررسی میکند .پژوهشگران
4H)-dibenzofuranone(3
در این پروژه ،س��ه زیستنشانگر مرتبط با تومور
و همچنین سطح پایینتری از ایندول را در خود
سرطان روده بزرگ را شناسایی کردهاند .تخمین
دارند".رودریگو جوور" ،از پژوهش��گران این پروژه
زده میش��ود که ام��کان ابتال به ای��ن تومور در
گفت :ما مطمئن نیس��تیم که چرا تراکم این دو
یک فرد میانس��ال ،پنج درصد اس��ت .روشی که
ترکیب س��بک در بیماران مبتال به سرطان روده
پژوهشگران ارائه دادهاند ،مبتنی بر نوعی فناوری
بزرگ باالتر اس��ت اما دو احتمال را در نظر داریم.
است که در همین دانشگاه ابداع شده و میتوان
یکی از احتماالت این است که خود تومور ،موادی
از آن ب��رای بررس��ی آالیندهه��ای آب به کمک
را ترشح میکند که تراکم این ترکیبات را افزایش
آهنربا و اکسید گرافین مغناطیسی استفاده کرد.
میدهند .دومین احتمال ،این اس��ت که افزایش
پژوهشگران دریافتند که شاید بتوان از این فناوری
ترکیبات س��بک ،با تفاوت میکروبتا در بیماران
برای ابداع یک روش جدید تشخیص سرطان روده
مبتال به س��رطان و افراد س��الم مرتبط اس��ت.
و پیشگیری از آن استفاده کرد .آنها برای رسیدن
احتمال دوم قویتر اس��ت اما ما هن��وز در مورد
به این هدف ،نمونههای مدفوع بیماران مبتال به
آن مطمئن نیستیم.آلوستیزا گفت :پی-کرسول،
س��رطان روده بزرگ و افراد س��الم را جمعآوری
ترکیبی است که در اثر تخریب "آمینواسیدهای
کردند".میرن آلوستیزا" از پژوهشگران این پروژه
آروماتیک" مانن��د "تیروزین" و "فنیلآالنین" به
گف��ت :این روش در مقایس��ه ب��ا "آزمایشهای
وجود میآید" .لورنا ویدال" از پژوهش��گران این
ایمونوشیمیایی مدفوع" ( )FITکه خون پنهان در
پروژه گفت :افزایش پی-کرس��ول میتواند در اثر
مدفوع را شناسایی میکند ،به استخراج ،شناسایی
جذب پایین آمینواسیدهای آروماتیک ،یک رژیم
وتعیینکمیتموادشیمیاییدرمدفوعمیپردازد.
غنی از پروتئین ،داش��تن استعداد ژنتیکی نوعی
این روش میتواند حساستر باشد و افراد بیمار را
سرطان ،التهاب و تغییر در میکروبیوتا پدید آید.
به صورت موثرتری شناسایی کند".آنتونیو کانالز"
این روش تشخیصی جدید میتواند مکملی برای
از پژوهشگران این پروژه گفت :ما در آزمایشهای
راهبردهای کنونی پیشگیری و تشخیص سرطان
خود دریافتیم که س��ه ماده ش��یمیایی موسوم
روده بزرگ باشد.

چگونه سالمت روان فرزندان خود را تضمین کنیم؟

یک روانش��ناس بالینی درب��اره موضوع اخالق و س�لامت روان
گف��ت :هر فردی به ط��ور کلی  ۵نیاز اصل��ی دارد و هر رفتاری
که از خودش نشان میدهد ،برای برطرف کردن این نیازهاست
که گاهی س��ازنده و گاهی هم نامؤثر و غیر س��ازنده است.اهورا
کاوس��ی در گفتوگو با فارس ،با بیان اینکه این نیازها به ترتیب
بقا ،عش��ق و احس��اس تعلق ،قدرت ،آزادی و تفریح و سرگرمی
است ،گفت :معموال برای برطرف کردن این نیازها  ۳مدل رفتار
از جمله سازمان یافته ،نیمه سازمان یافته و خالقانه توسط افراد
صورت میگیرد .این روانش��ناس بالینی ادامه داد :افراد از زمانی

دیاب��ت ،بیماریهای قلب��ی عروقی ،آس��م ،HIV ،چاقی مرضی،
بیماری کبدی و بیماری کلیوی صدق میکند ،اما در مورد بیماری
مزمن تنفسی تحتانی یا  COPDصادق نیست.
دکت��ر میرتاجان��ی ابراز ک��رد :احتم��ال اینکه عوام��ل ژنتیکی یا
س��ایرعوامل بیولوژیکی افراد را مس��تعد بیماری ش��دیدتر و مرگ
و میر باالتر مرتبط با کووید  19کند ،یک س��وال تجربی است که
باید به آن توجه ش��ود .این توضیحات بای��د در متن کامل عوامل
سیستمیک مانند استرس مزمن و تأثیر آن بر محور هیپوتاالموس
هیپوفیز ،فوق کلیه و عملکرد ایمونولوژیک در نظر گرفته شود.
این متخصص ژنتی��ک مولکولی افزود :با ظهور دادههای بیش��تر،
احتماالً ش��واهدی از اختالف نژادی -قومی ،بهداش��ت به دلیل از
دس��ت دادن افتراقی بیمه درمانی ،کیفیت پایینتر مراقبت ،توزیع
ناعادالنه آزمایشهای کمیاب و منابع بیمارستان ،شکاف دیجیتال،
ناامن��ی غذایی ،ناامنی مس��کن و کار وج��ود دارد .به عنوان مثال،
برآورد اولیه شیوع و مرگ و میر در مناطق جغرافیایی متعدد ،که
به طور روزانه ردیابی میش��وند ،یک الگ��وی ثابت اختالف نژادی
قومی را نشان میدهد .در شیکاگو ،ایلینوی ،میزان ابتال به کووید
 19در هر  100000نفر (از  6مه  )2020در میان التین (،)1000
آمریکایی آفریقایی تبار  /س��یاه (" ،)925س��ایر" گروههای نژادی
( )865و س��فید ( )389گزارش شده اس��ت که بر این اساس نرخ
مرگ و میر در التین تبارها و س��یاهان به ط��ور قابل مالحظهای
باالتر است.
وی خاطرنش��ان کرد :سیاستهای عمومی ،قدرت تقویت سالمت
را دارند .مداخالت بهداش��تی که متناس��ب با زمینههای محلی و
ویژگیهای جامعه سازگار هستند ،موثرتر از رویکردهای استاندارد
هس��تند .به عنوان مثال ،خدمات بهداشت روان سازگار با فرهنگ
در مقایسه با خدمات استاندارد برای افراد رنگین پوست در جوامع
غربی موثرتر بوده است.
دکت��ر میرتاجان��ی در پای��ان گفت :به ط��ور کلی بای��د گفت که
اطالع��ات موج��ود در مورد اخت�لاف نژادی در ب��روز کووید 19
و م��رگ و میر محدود اما در حال گس��ترش اس��ت .جمعآوری و
گ��زارش دادهه��ای دقیق در م��ورد عوامل جمعیت��ی و اجتماعی
تعیینکننده س�لامت بستگی به گزارش سیس��تمهای بالینی به
بخشهای بهداش��ت عموم��ی محلی و اس��تانی و مراکز کنترل و
پیشگیری از بیماریها دارد.

که ی��اد میگیرند برای برطرف کردن نیازهای اساس��ی راههای
اخالقی بکارگیرند ،خواس��تههای آنها به ش��کل قانون مدارتر و
اساس��ی پیش میرود .در واقع گذش��تگان هم ای��ن موضوع را
آموختند و تمدن از همان زمان شروع به شکلگیری کرد.وی با
اشاره به اینکه دین نقش بسیار پررنگ و موثری در معقوله ایجاد
اخالق داشته اس��ت ،افزود شعر و فلسفه نیز افراد را به سمت و
سوی اخالق مداری سوق میدهد و با تقویت خردمندی میتوان
در افراد ارزشهای انس��انی و اخالقی را تقویت کرد.وی با اشاره
ب��ه اینکه با بهره مندی از موضوع اخالق میتوانیم نقش موثری

در تربیت بهتر فرزندان ایفا کنیم گفت :آموزش مباحث اخالقی
از طری��ق گنجینه اطالعات��ی اصیل مانند کت��اب و کالسهای
روانش��ناختی ،والدی��ن را توانمند میکند و باعث میش��ود که
از دوران کودک��ی ،این موضوع را در فرزن��د خود نهادینه کنند
و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی کودک داش��ته باش��ند.
کاوسی با تأکید بر نقش اخالق والدین بر سالمت روان کودکان
گفت :والدین خوش خل��ق و اهل مطالعه در این عصر اطالعات
و محرکهای آموزش��ی کاذب فرزندان بسیار سالمتری به لحاظ
روح��ی دارن��د و نباید از نقش اخالق در جامع��ه غافل ماند چرا
که با اس��تفاده از این موضوع میتوان س�لامت روان کودکان را
تضمین کرد.

