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زندگی

تاثیر داروی «آیورمکتین» در بهبود بیماران کووید ۱۹

نتایج اخیر نش�ان میدهد که داروی ضد ش�پش آیورمکتین در درم�ان بیماری کووید۱۹
موثر است.به گزارش مهر ،یافتهها نشان داد داروی آیورمکتین به عنوان یک داروی کمکی
موجب کاهش نرخ مرگ و میر ،طول مدت نیاز به اکسیژن مصنوعی و مدت بستری شدن
در بیمارستان در بیماران کرونایی شد.بهبود سایر پارامترهای بالینی حاکی از آن است که
داروی آیورمکتین با حاشیه امن باال ،دارای تاثیر درمانی باالیی بر بیماری کووید  ۱۹است.

نکته

مهمترین عامل بروز
سرطان ریه را بشناسید

دانش��یار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گفت :ش��ایعترین عل��ت ایجاد س��رطان ریه
مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود
دخانیات است.به گزارش مهر ،عدنان خسروی،
افزود :مصرف دخانیات از جمله سیگار ،قلیان،
تنباکو و تریاک مهمترین عامل در بروز سرطان
ریه محسوب میشود.به گفته این فوق تخصص
آنکولوژی ،آزبست یا پنبه نسوز و آلودگی هوا از
دیگر علل ایجاد سرطان ریه هستند .پنبه نسوز
یا آزبست در پشم شیشه ،سیمان و سقفهای
س��یمانی ،لنت ترمز و لولهه��ای انتقال آب و
فاضالب وجود دارد و میتواند انواع مختلفی از
بیماریهای ریه از جمله سرطان ریه را ایجاد
کند.وی خاطرنشان کرد :افرادی که با آزبست
در تماس هس��تند نظیر ش��اغالن در معدن،
کارخانههای نس��اجی ،مکانهایی که از عایق
استفاده میش��ود و کارخانههای کشتیسازی
در مع��رض خط��ر ابتالء به س��رطان ریه قرار
دارند.رئیس بخش آنکولوژی بیمارستان مسیح
دانشوری با اشاره به میزان شیوع سرطان ریه
در جهان گفت :بر اساس آمار جهانی سرطان
ریه جزو شایعترین سرطانها در مردان است و
همچنین در زنان سومین یا چهارمین سرطان
شایع محسوب میشود.

توصیه

ورزشکارانکرونایی
به مشکالت قلبی و ریوی
توجهکنند

دبی��ر انجمن علمی پزش��کی ورزش��ی ایران
گفت :توانبخشی و ورزش روزانه برای بیماران
کرونای��ی پس از بهبودی توصیه میش��ود.به
گزارش مهر ،محمدحس��ین پورغریب شاهی
اف��زود :ورزش ک��ردن این اف��راد میتواند به
تدریج و با شدت کم در خانه باشد .به طوری
که میتوانن��د در خانه راه بروند و ورزشهای
تنفسی انجام دهند.پورغریب شاهی تاکید کرد:
بیماران کرونایی بهبود یافته که به طور منظم
ورزش انجام میدهند ،س��ریعتر به ش��رایط
عادی ب��ر میگردند.وی گفت :افراد با رویکرد
پیشگیری و بازتوانی ،ورزش همگانی را جدی
بگیرند.وی در ارتباط با فعالیت ورزشکاران در
دوران کرونا افزود :تاکید میکنیم این افراد در
عین حالی که ورزش را ادامه بدهند ،اقدامات
بهداشتی را حتماً رعایت کنند.وی ادامه داد:
در ارتباط با ورزشکاران حرفهای باید این نکته
را متذکر ش��ویم که این دسته از ورزشکاران
حرفه ای ،انجام ورزش با ش��دت باال را بیشتر
از یک ساعت نداشته باش��ند و میتوانند در
فواصل مختلف به ورزش ادامه دهند.پورغریب
شاهی با اشاره به درگیری قلب و ریه بیماران
کرونایی گفت :یکی از نگرانیهای ما عوارض
قلبی ریوی اس��ت که کرونا در ورزش��کاران
به جای میگ��ذارد .لذا توصی��ه اکید ما این
است که ورزشکاران کرونایی بعد از بهبودی،
پروتکل  ۱۰روز بیتحرک��ی را رعایت کنند.
یعن��ی به هی��چ وجه ورزش نکنن��د و بعد از
 ۱۰تا  ۱۴روز تست بدهند.وی ادامه داد :این
افرادحتماً بررسیهای قلبی و ریوی نیاز دارند،
لذا ،توصیه جدی ما به ورزش��کاران با عالمت
خفیف و ش��دید ،این اس��ت که حتماً قبل از
بازگش��ت ب��ه ورزش اقدامات قلب��ی و ریوی
را انج��ام دهند تا از وضعیت جس��مانی خود
مطمئن شده و بعدا ً ورزش را شروع کنند.

نکته

تاثیر داروهای ضدفشارخون
درکاهش مرگ بیماران کرونایی

محقق��ان دریافتن��د در بیم��اران مبت�لا به
فش��ارخون براس��اس نوع دارویی که مصرف
میکنن��د ،خطر م��رگ ناش��ی از کووید ۱۹
کمتر اس��ت .به گزارش مهر،محققان توصیه
میکنند مصرف داروهای ضدفشارخون باید
قبل و در طول آلودگی به کروناویروس در این
بیماران ادامه یابد .تیم تحقیق در این مطالعه
رابطه بین داروهای ضدفش��ارخون را با مرگ
و میر داخل بیمارس��تان در بیماران کرونایی
مقایسه کرد .از بین  ۸۰۷۸بیمار بستری شده
در بیمارس��تان به خاطر کووی��د ۳۶۸۶ ،۱۹
( ۴۵.۶درصد) مبتال به فش��ارخون باال بودند.
 ۲۰۴۳نفر از این بیماران داروهای ،RAASi
 ۱۶۲۴نف��ر  CCBو  ۱۱۵۴نف��ر داروه��ای
مسدودکننده بتا مصرف میکردند .در مجموع
نرخ مرگ و میر در بیمارس��تان  ۲۳.۱درصد
بود.در مقایس��ه ب��ا افرادی ک��ه دارو مصرف
نمیکردند ،خطر مرگ در افراد دریافتکننده
 CCBو داروهای مسدودکننده بتا کمتر بود
اما در بیماران دریافتکننده  RAASiفرقی
نداشت.یافتههای این مطالعه بر تداوم مصرف
داروهای ضدفش��ارخون در بیماران کرونایی
تاکید دارد.ش��واهد فعلی حاکی از آن اس��ت
که سن باال و وجود بیماریهای قلبی عروقی،
هردو ریسک نوع شدید بیماری کووید  ۱۹را
افزای��ش میدهند.نتایج ای��ن مطالعه از تاثیر
حفاظتی داروهای ضدفش��ارخون در بیماران
کرونایی حمایت میکند.

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

یک متخصص قلب و عروق درباره «آنژین صدری»،
گفت :در این عارضه فرد در حال راه رفتن درد قفسه
سینه و درد در سر دل دارد که به دستها هم انتشار
مییاب��د .اگر ای��ن دردها بیش از  15ت��ا  20دقیقه
طول بکش��د باید به س��کته قلبی هم فکر کرد.هاش��م سزاوار،
در گفتوگ��و با فارس ،ب��ا بیان اینکه برخ��ی دردها نقطهای و
لحظهای هستند ،خاطرنشان کرد :این دردها مدتهای مدیدی
با انس��ان بوده و اصوال بیماری قلبی نیس��تند و با غذا خوردن

یافته

ویروس مخفی کار به جنگ
سرطانهایپیشرفتهمیرود

محققان برای نخستین بار موفق به دستکاری
یک ویروس و تبدیل آن به ویروسی مخفی کار
برای مقابله با انواع پیشرفته سرطان شده اند.
به گزارش مهر ،استفاده از ویروسها برای نبرد
با بیماریها امر تازهای نیس��ت ،اما این روش
در نبرد با سرطانهای پیشرفته چندان موثر
نبوده است .علت آن است که سیستم ایمنی
ب��دن در این مرحله دیگ��ر توانایی خود برای
مقابل��ه با تهدیدها را تا حد زیادی از دس��ت
داده اس��ت.از همین رو گروهی از محققان با
دستکاری نوعی ویروس انسانی موفق به تولید
یک ویروس مخفی کار و مرگبار برای مقابله با
گسترش و تکثیر سلولهای سرطانی در نقاط
مختلف بدن شده اند .ویروس یادشده جلوی
جهش مکرر س��لولهای سرطانی و تغییرات
در پروتئین س��لولهای بدن را میگیرد و به
سیستم ایمنی کمک میکند تا برای سرکوب
سلولهای سرطانی اقدام کند.این روش نه تنها
ایمنی و دقت بیشتری دارد ،بلکه به پزشکان
کمک میکند تا ویروس مخفی کار یادش��ده
را دقیق��اً به مح��ل ش��کلگیری تومورهای
سرطانی منتقل کنند و مداوای خود را با دقت
بیش��تری انجام دهند .از ای��ن روش میتوان
برای درمان انواع مختلف س��رطان اس��تفاده
کرد و آزمایشهایی که با اس��تفاده از ویروس
دس��تکاری ش��ده مذک��ور ب��ر روی موشها
صورت گرفته نش��ان میدهد که این ش��یوه
برای مقابله با س��لولهای س��رطان ریه موثر
اس��ت.البته در حال حاضر این روش تنها به
از بین بردن  ۳۵درصد از تومورهای سرطانی
منجر شده و لذا برای عملیاتی کردن آن هنوز
باید بررس��یها و آزمایشهای گس��تردهتری
صورت بگیرد.

مکث

ردیابی جریان مایع مغزی
نخاعی و حل یک معما

ه��ر زم��ان ک��ه اندامه��ا ،پوس��ت یا س��ایر
قسمتهای بدن کش��یده و بزرگ میشوند،
"ورم" ایجاد میش��ود ک��ه این معموالً نتیجه
التهاب یا تجمع مایعات است.به گزارش ایسنا،
ورم یا خیز یا اِدِم که گاهی نیز به نام دراپسی
شناخته میشود به معنی تجمع غیرطبیعی
آب و مایعات میان بافتی موجود در پالس��ما
در فضای میان بافتی ،زیر پوست و حفرههای
بدن است .مدتهاست که پزشکان از خطرات
ورم اطالع دارند .حال یک مطالعه جدید نشان
داده اس��ت که سیس��تم دیگر مغ��ز که مایع
مغزی نخاعی( )CSFرا به گردش در میآورد،
ممکن اس��ت نقش��ی کم رنگ در سالمتی و
همچنین پاسخ به آس��یب داشته باشد.مایع
مغزی نخاعی( )CSFمایعی شفاف است که
مغ��ز و نخاع را احاطه کرده اس��ت .این مایع
از آس��یب به مغز و نخاع جلوگیری میکند.
ع�لاوه بر این مایع مذکور همچنین به عنوان
سیس��تم انتقال مواد مغذی و مواد زائد برای
مغز عمل میکن��د".داگالس کلی" مهندس
مکانیک دانشگاه راچستر با همکاری "مایکن
ندرگارد"عصب شناس دانشگاه راچستر طی
این مطالع��ه ورم اولیهای که بالفاصله پس از
آسیب یا سکته مغزی ناش��ی از تجمع مایع
مغزی-نخاعی ایجاد میش��ود را مورد بررسی
قرار داد.ف��رض بر این بود ک��ه مایع مغزی-
نخاعی فقط در اطراف بافت مغز جریان دارد.
در س��ال  ،۲۰۱۲همین محقق��ان مطالعهای
را ارائ��ه داده و در آن وجود مس��یرهای مایع
مغزی-نخاع��ی در مغز را نش��ان داده بودند.
ای��ن تحقیقات همچنین حاکی از آن اس��ت
ک��ه مای��ع مغزی-نخاعی هنگام خ��واب در
طول مسیرهایی موسوم به ""glymphatic
جریان مییابد و مواد زائد درون سلولی مانند
پروتئینهای آمیلوئید بتا و تاو که تجمع یافته
و به بیماری آلزایمر مرتبط هس��تند را از بین
میبرد.دانش��مندان اکنون در حال بررس��ی
اطالع��ات بالینی مربوط ب��ه تجمع پالک در
مغز هس��تند تا ببینند که میزان تجمع این
پالکها در مغز تا چه حد با شبیهس��ازی آنها
مطابقت دارد .آنها عالوه بر این در حال ارزیابی
دادههای مربوط به تحقیق در مورد پاکسازی
پروتئینهای س��می در طول چرخه خواب و
بیداری هستند.

«تپش قلب» نشانه چیست؟

تشدید میشوند؛ اما دردهای سکته قلبی در حین
استراحت و دردهای آنژین صدری هنگام فعالیت
رخ میدهد.س��زوار درب��اره اقدامات پیش��گیرانه
گف��ت :عوامل��ی به ن��ام عوامل خطر هس��تند که
باید به آنها بیش��تر توجه کرد.بیماریه��ای قلبی معموال باالی
 40س��ال اتف��اق میافتد و در مردان بیش��تر اس��ت.وی تأکید
کرد:اس��تفاده از دخانیات مثل س��یگار و قلیان ،فشار خون باال،
قند ،چربی خ��ون باال ،کم تحرکی ،وزن باال ،س��ابقه فامیلی و

اس��ترس ،باعث افزای��ش ابتال به بیماریهای قلبی میش��ود و
بای��د از آنها دوری کرد.وی درباره دالی��ل تپش قلبگفت :این
تپش میتواند ناگهانی باش��د .دربرخی مواقع قلب دریک دقیقه
حدود  150تا  200مرتب��ه میتپد؛دربرخی مواقع فرد ازهوش
میرود وس��رگیجه و سیاهی چشم دارد.سزاوار افزود :در برخی
مواقع صدای قلبمان را میش��نویم؛ به هر ترتیب بیمار باید به
پزشک مراجعه کند تا با گرفتن شرح حال و نوار قلب دلیل این
تپش مشخص شده و برای آن داروی الزم تجویز شود.

در گفتگوی آفتاب یزد با رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران مطرح شد

هموپرفیوژن دریچهای روبه امید برای درمان کرونا

آفتاب یزد -گروه زندگی :مدتزمان زیادی از شیوع بیماری کرونا
نمیگذرد و مثل هر بیماری دیگری ،کمی طول میکش��د تا راهکار
درمانی قطعی کرونا پیدا شود .متأسفانه تا آن زمان ،گریزی از تلفات
و مرگومیر ناش��ی از این بیماری نیست ،اما میتوان با درنظرداشتن
نکات و موارد احتیاطی ،احتمال ابتال به بیماری را به حداقل رساند و
مهمتر از آن ،از شیوع بیشتر و همهگیرشدن بیماری پیشگیری کرد.
در حال حاضر با تالشهای ش��بانه روزی پزشکان ،راههای مختلفی
برای نجات جان مبتالیان پیش��نهاد ش��ده که یکی از موثرترین آنها
روش هموپرفیوژن میباش��د لذا با توجه ب��ه اهمیت موضوع آفتاب
ی��زد در اینباره با دکتر علی امیر س��وادکوهی ،فوق تخصص ICUو
مراقبتهای ویژه و رئیس انجم��ن مراقبتهای ویژه ایران گفتوگو
کرده است.
وی در اینب��اره میگوی��د :کووید  19نوعی بیماری عفونی انس��انی
ناش��ی از سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس  2است .این ویروس اکثر
کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر سواد کوهی خاطرنشان کرد :با توجه به نوع کروناویروس ،عالئم
میتواند از نشانههای سرماخوردگی عادی تا تب ،سرفه ،تنگی نفس
و مشکالت حاد تنفسی را دربرگیرد ،این در حالی است که در موارد
حاد مشکالت گوارشی نظیر اسهال ،نارسایی حاد تنفسی ،اختالالت
انعقادی خون و نارس��ایی کلیه نیز گزارش ش��دهاست که این مورد
میتواند بیمار را به همودیالیز نیازمند کند.
رئیس انجمن مراقبته��ای ویژه ایران ابراز کرد :عالئم کرونا ویروس
جدی��د معموالً چند روز پس از آلوده ش��دن فرد به ویروس ش��روع
میشود .اما در بعضی افراد ممکن است عالئم کمی دیرتر ظاهر شوند
و دوره نهفتگی عالئم ،چهار روز بیان میش��ود ،این در حالی اس��ت
که کدورت یا اصطالحاً "  " Ground-glass opacityدر سیتی
اسکن قفسه سینه ،در  ۴/۵۶درصد موارد دیده میشود.
وی اف��زود ۹/۱۷ :درصد از بیماران کووید  19با بیماری غیر ش��دید
و  ۹/۲درص��د از بیم��اران با عالئم ش��دید ،هیچگونه مش��کلی را در
رادیولوژی یا سیتی اسکن خود نشان ندادند .لنفوسیتوپنی یا کاهش
تعداد لنفوس��یتهای در گردش خون نی��ز در  ۲/۸۳درصد افراد در
هنگام پذیرش ،مشاهده میشود.
دکتر سواد کوهی توضیح داد که برخی از بیماران مبتال به کووید 19
فاق��د عالمت بوده و یا عالئم خفیف دارند .اما در افراد دیگر ،میتواند
منجر به مش��کالت جدی مانن��د ذات الریه ،عدم دریافت اکس��یژن
کافی و حتی مرگ شود .این نشانهها بیشتر در افرادی که مشکالت
زمینهای دیگری دارند ،دیده میشود.
این ف��وق تخصص ICUو مراقبته��ای ویژه بیان کرد :بر اس��اس
گ��زارش ها 67 ،درصد از بیماران ج��دی مبتال به کووید  19ممکن
اس��ت تا حدودی به دلیل سندرم سپس��یس مانند ناشی از سطوح
باالی سیتوکینهای در گردش ،دچار نقص عضو شوند که این شرایط
میتواند بسیاری از اندامهای حیاتی از جمله ریه ها ،کلیه ها ،قلب و
کبد را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد :س��طح باالی سیتوکینها که معموال به عنوان "طوفان
سیتوکینی" نامیده میشود ،ممکن است به طور غیر مستقیم توسط
سپسیس و یا به طور مستقیم ناشی از تأثیر ویروس باشد.

بر اساس گزارش ها 67 ،درصد از بیماران جدی مبتال
به کووید  19ممکن اس��ت تا حدودی به دلیل سندرم
سپسیس مانند ناشی از سطوح باالی سیتوکینهای در
گردش ،دچار نقص عضو شوند که این شرایط میتواند
بس��یاری از اندامهای حیات��ی از جمله ریه ها ،کلیه ها،
قلب و کبد را تحت تأثیر قرار دهد
ش��دت بیم��اری به عالئ��م و توانایی سیس��تم ایمنی
بیماران در پاسخ مناس��ب به عفونت بستگی دارد .در
شرایط نارسایی تنفس��ی شدید و شوک سپتیک ناشی
از کووید  ،19تهویه مکانیکی و پشتیبانی همودینامیکی
تنها گزینههای درمانی به نظر میرسد
دکتر سواد کوهی ابراز کرد :شدت بیماری به عالئم و توانایی سیستم
ایمنی بیماران در پاسخ مناس��ب به عفونت بستگی دارد .در شرایط
نارسایی تنفسی شدید و ش��وک سپتیک ناشی از کووید  ،19تهویه
مکانیکی و پش��تیبانی همودینامیکی تنها گزینههای درمانی به نظر
میرسد.
رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران عنوان کرد :طوفان س��یتوکین
با پیش��رفت  ،ARDSشوک سپتیک و نارس��ایی چند اندام در این
بیماران ارتباط دارد .بنابراین ،حذف به موقع س��یتوکینها از س��رم
میتواند به طور بالقوه عوارض مرتبط را کاهش دهد.
وی تصریح کرد :هموپرفیوژن ( )HPروشی درمانی است که در آن
حجم زیادی از خون بیمار از طریق یک ماده جاذب منتقل میشود
تا مواد سمی استخراج ش��ود .کارتریجهای هموپرفیوژن برای حذف
سیتوکینها در بیماران مبتال به شوک سپتیک مقاوم به آنتی بیوتیک
ثانویه به آنفلوآنزای  H1N1طراحی شده است.
دکتر س��واد کوهی اضافه کرد :کارتریج هموپرفیوژن سیتوکینها را
جذب میکند و مانع اتصال آنها به آلوئولها و اندوتلیال عروق خونی
میشودکه بدین ترتیب مانع از پیشرفت  ARDSشده و میزان مرگ
و میر این بیماری را کاهش میدهد.
ای��ن فوق تخص��ص ICUو مراقبتهای ویژه بیان کرد :در ش��رایط
شدید بیماری کووید  19گاها این امکان وجود دارد که از دستگاهها
و مدارهای خاص خارج از بدن برای جایگزینی قلب ،ریه ها ،کلیهها و

کشف یک واکسن موثر
برای درمان همزمان سه سرطان مرگبار

دانش��مندان موفق شدند در
آزمایش��ات خود به واکسنی
دس��ت یابن��د ک��ه میتواند
 ۳س��رطان مرگبار را درمان
کند .ب��ه گ��زارش آنا،بر این
اس��اس ،این واکسن میتواند
به سیس��تم ایمنی بدن برای کشف و نابودی
سلولهای س��رطانی کمک کند .این واکسن
با شناس��ایی ژن کِی آرای اس ( )KRASکه
میتوان��د منجر به جهش س��لولی در ریه ها،
روده ،و پانک��راس و ایجاد س��رطان در این ۳
اندام ش��ود ،میتواند درمان��ی برای هر  ۳نوع
سرطان باشد.
مقامات بهداش��تی انگلیس اعالم کردهاند این
 ۳سرطان در مجموع ساالنه بیش از  ۶۰هزار
نفر را در این کش��ور به کام مرگ میکشانند.
از این رو ،کش��ف این واکس��ن میتواند نوید
بخش درمان چند س��رطان کش��نده در این
کش��ور باش��د.ریچل امبرل ،یکی از محققان
مؤسسه فرانس��یس کریک لندن در این باره
میگوی��د :در صورتی ک��ه ژن  KRASدچار
نقصان و مش��کل ش��ود ،این امر منجر به آن
میشود که سلولهای بدن به صورت بیهدف

ش��روع به تکثیر کنن��د .این
س��لولهای تکثیر ش��ده در
نهای��ت ب��ه س��رطان تبدیل
میش��وند و میتوانن��د جان
بیمار را به خط��ر بیندازند.او
افزود :تجربه به ما نشان داده
اس��ت که سیس��تم ایمنی بدن میتواند روند
تکثیر س��لولهای س��رطانی را ُکن��د کند .به
گفته دانش��مندان این واکسن میتواند منجر
به ایجاد پاسخ ایمنی علیه این جهش ژنتیکی
ش��ود و ما به دنبال آن هس��تیم که عالوه بر
کشف یک واکسن موثر برای این سه سرطان،
باعث ایجاد مصونیت بدن در مقابل س��رطان
در بلند مدت شویم.ش��واهد نشان داده است
این واکس��ن باعث کاهش رش��د س��لولهای
س��رطانی در موشهای آزمایش��گاهی ش��ده
است .دانشمندان امیدوارند این واکسن بتواند
به صورت پیش��گیرانه در بلن��د مدت مانع از
رشد سلولهای سرطانی در افراد شود .نتایج
تحقیقات بر روی موشها نش��ان میدهد این
واکس��ن باعث ایجاد پاسخ ایمنی موثر و قوی
به س��لولهای سرطانی شده و عوارض جانبی
بسیار کمی دارد.

خواصشگفتانگیز
یک میوه زمستانی برای بدن

«به» میوه زمستانی ،معطر که تقریبا به گالبی
ش��باهت دارد .ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان،برگ این میوه هم به عنوان داروی گیاهی
ب��رای درمان ان��واع بیماریها ب��ه کار میرود.
یک��ی از فواید بارز میوه «ب��ه» ،آزاد کردن ماده
ضد ویروسی اس��ت که توصیه میشود هنگام
سرماخوردگی به صورت چای ،دم کرده و مصرف
کنید .چای گرم برگ درخت «به» تسکینکننده
خوبی برای عالئم سرماخوردگی مانند سرگیجه،
تب ،سرفه و عطسه بوده همچنین حس سبکی
خاصی را در بدن ایجاد میکند .شما میتوانید
به چای برگ به ،مقداری لیمو ،زنجبیل و عسل
را ه��م اضافه ک��رده و به عن��وان دمنوش میل
کنی��د .این میوه سرش��ار از ویتامینهای آ ،ب
و ام�لاح آهکی و تانن ،پروتئی��ن ،لیپید و آب
اس��ت.به برای درمان بیماریهای معده بسیار
موثر بوده و متوقفکننده اس��هالهای ساده و
خونی اس��ت .افرادی که دچار بیماریهای حاد
ورم رودهای ،همچنین خونریزیهای قاعدگی و
بواسیر میشوند ،میتوانند از دمنوش میوه به یا
برگ آن استفاده کنند .این میوه نه تنها میتواند
سیستم دس��تگاه گوارش را تقویت کند ،بلکه
در بهب��ود مخاط و س��رفههای مکرر افراد موثر

استرس و ریتم شبانهروزی چه تاثیری روی خواب دارند؟

"ریتم شبانه روزی"یک چرخه  ۲۴ساعته در فرآیندهای فیزیولوژیکی
موجودات زنده است .این ریتم ،الگوی خواب و تغذیه همه حیوانات
از جمله انسان را کنترل میکند.به گزارش ایسنا ،ساعت شبانهروزی
مرکزی که در س��لولهای عصبی هس��ته سوپراکیاسماتیک مغز
( )SCNق��رار دارد ،چرخه خ��واب و بیداری را تنظیم میکند .در
شرایط تهدیدکننده زندگی ،سیگنال ریتم شبانه روزی برای بیدار
نگه داش��تن حیوانات خاموش میشود تا حتی در زمان خواب هم
بتوانن��د از خطر فرار کنند.همه میدانند که س��اعت ش��بانهروزی
و اس��ترس بر خواب تأثیر میگذارد اما مش��خص نیست که کدام
مس��یر عصبی برای تنظیم شبانهروزی خواب و بیداری مهم است.
اخیرا گروهی از دانشمندان با آزمایش بر روی موشها تحقیقاتی را
برای تعیین این مسیر انجام دادند .آنها طی این آزمایشات بر روی
هورمونهای آزادکننده کورتیکوتروپین( )CRFواقع در "هس��ته
پاراونتریکوالر هیپوتاالموس"متمرکز ش��دند .مش��خص شده که
سلولهای عصبی هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین نقش مهمی
در پاس��خ به اس��ترس دارند.آنها بررسی کردند که چگونه خواب و
بیداری در موشها هنگامی که هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین
فعال هستند ،تحت تاثیر قرار میگیرد .نتایج نشان داد که سلولهای
عصبی هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین فعال ،حیوانات را بیدار

کبد یا حفظ عملکرد آنها میتوان بهره گرفت و به نظر میرس��د که
هموپرفیوژن مس��تقیم با کارتریجهای جاذب و رزین صنعتی بسیار
زیس��ت سازگار نتایج قابل توجهی را به همراه داشته به طوری که از
عملکردهای همودینامیکی و اندام پشتیبانی میکنند.
وی اظهار داش��ت:برخی روشهای درمانی مش��ابه نی��ز برای درمان
مبتالیان ب��ه کروناویروس جدید مطرح میباش��ند که از این جمله
درمان مبتنی برتبادل پالس��ما ( )PETرا میتوان ن��ام برد ،این در
حالی اس��ت ک��ه ضمن اجرای ای��ن روش ،همراه با س��یتوکینها و
اینترلوکینهای ناشی از طوفان س��یتوکینی ،بسیاری از پروتئینها
و ایمونوگلوبولینهای پالس��ما( ( ) )IgG،( IgM )، IgAنیز حذف
میشوند .این مسئله ،سیس��تم ایمنی بدن را ضعیف کرده و بدن را
در برابر عوامل بیماریزا آس��یب پذیر میکند .عالوه بر این ،پالس��ما
درمانی بر همودینامیک بیمار نیز تأثیر میگذارد و منجر به افت فشار
خون میشود.
دکتر سواد کوهی اضافه کرد :این در شرایطی است که هموپرفیوژن
ضمن حفظ حجم پالس��مای بیمار که سبب ثبات همادینامیک آن
میش��ود؛ حذف سیتوکینها و سایر واس��طههای التهابی را با حفظ
پروتئینهای ایمنی بخش پالس��ما عملیاتی مینماید .نکته دیگری
که باید در نظر گرفته ش��ود این اس��ت که  PETدر بیماران با افت
فشار خون یا کسانی که دارای اختالالت همودینامیکی مانند بیماران
همودیالیزی هستند منع مصرف دارد .یک مزیت دیگر  HPاین است
که نیازی به جایگزینی حجم با محلول نیست.
این متخصص افزود :هموپرفیوژن روش بس��یار سادهتری در مقایسه
با س��ایر روشهای مشابه میباشد زیرا برخالف پالسما درمانی که به
س��انتریفیوژهای خاصی نیاز دارد این روش تقریباً در هر بیمارستان
ب��ا اس��تفاده از دس��تگاه دیالیز قابلیت اج��را دارد .ی��ک عیب رایج
هموپرفیوژن و درمان مبتنی برتبادل پالس��ما حذف سیتوکینهای
مضر و مفید و اینترلوکینها بیرویه میباش��د .وی بیان کرد :جذب
فیلتراسیون پالسما ( )CPFAنوعی سیستم سم زدایی خارج از بدن
است که ترکیبی از یک کارتریج هموپرفیوژن و یک فیلتر جداکننده
پالسما اس��ت .در این روش ،پالسمای بیمار توسط فیلتر جداکننده
از گردش خون خارج میش��ود و س��پس وارد کارتریج هموپرفیوژن
میش��ود وسپس پالسمای خالص تخلیه شده از سیتوکینها و سایر
واسطههای التهابی به بیمار برمی گردد.
دکتر سوادکوهی اضافه کرد :این روش در مقایسه با هموپرفیوژن به
تنهایی ،کارایی حذف س��یتوکین را افزایش میدهد .این بدان دلیل
اس��ت که به جای کل خون ،فقط پالس��ما در  CPFAوارد کارتریج
 HPمیش��ود .از آنجا که پالسمای جدا ش��ده در  CPFAبرخالف
 PETبه بیمار برگردانده میش��ود ،بیماربا افت فشار خون و کاهش
ایمونوگلوبولینها و سایر پروتئینها همراه نبوده و نیاز به جایگزینی
حجم پالس��ما کاهش مییابد.رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران
در پای��ان گف��ت :به طورکلی با توجه به تظاه��رات بالینی متفاوت و
ش��دید مبتالیان به کووید  19هن��وز روش جامع و مطمئن درمانی
مطرح نشده است با این حال نرخ بهبود بیماران با شرایط وخیم که
تحت درمان با هموپرفیوژن قرار داشتهاند ،میتواند به مثابه دریچهای
امید بخش در درمان این دست از بیماران مطرح گردد.

نگه داش��ته و آنها را وادار میکند که آگاه باشند و با قدرت حرکت
کنند.دانشمندان همچنین مشاهده کردند که نورونهای هورمون
آزادکننده کورتیکوتروپین در زمان بیداری موشها فعال میمانند
و هنگامی که فعالیت نورونها س��رکوب میش��ود ،زمان بیداری و
فعالیتهای حرکتی حیوانات کاهش مییابد.آزمایش��ات بیش��تر
نیز نش��ان داد نورونهای مهارکننده در هسته سوپراکیاسماتیک
مغ��ز که نورونه��ای "گاباارجیک"نامیده میش��وند ،نقش مهمی

خواهد بود .تخمهای داخل میوه «به» ،خاصیت
بینظی��ری در بهبود بیماریها دارد .لعاب تخم
«ب��ه» برای درمان س��رماخوردگی ،مخاط ریه،
س��رفه و انواع زخمها کاربرد دارد .ش��کوفه این
میوه دررفع انواع س��ردردها ،مشکالت دستگاه
گوارش و بیماریهای ریوی نقش بسزایی دارد
و به عنوان داروی گیاهی استفاده میشود.
م با دمنوش برگ «به»
>کاهش تورم چش 

یکی از راههای بهبود تورم چشم استفاده از برگ
به ،آن هم به طور مستمر در برنامه غذایی است.
برای این امرمی توان جوشانده را مصرف کرد و
یا از برگهای نرم ش��ده در جوشانده به عنوان
ضماد کاهش ورم چشمها استفاده کرد.
>تقویت موی سر با میوه «به»

همه اف��راد دغدغه ریزش موهایش��ان را دارند.
برای کاهش این استرس میتوانید با استفاده از
دمنوش برگ به و شکوفههای آن مانع از ریزش
مو شوید .به این صورت که جوشانده برگ«به»
را تهیه سپس موهای سر را به آن آغشته کرده
و با کاله پالستیکی بپوش��انید ،بعد از گذشت
زمانی میتوانید سرتان را بشویید.

دانشمندان نتیجه گرفتند که نورونهای "گاباارجیک"
موج��ود در هس��ته سوپراکیاس��ماتیک مغ��ز فعالی��ت
هورمونه��ای آزادکننده کورتیکوتروپین را که در نهایت
چرخه خواب و بیداری را تنظیم میکند ،کنترل میکنند
در تنظیم عملک��رد نورونهای آزادکنن��ده کورتیکوتروپین دارند.
تحریک هورمونه��ای آزادکنن��ده کورتیکوتروپین باعث تحریک
نورونهای آرکسین در هیپوتاالموس جانبی میشود و این موضوع
باعث افزایش زمان بیداری میشود.دانش��مندان نتیجه گرفتند که
نورونهای "گاباارجیک"موجود در هس��ته سوپراکیاسماتیک مغز
فعالی��ت هورمونهای آزادکنن��ده کورتیکوتروپین را که در نهایت
چرخ��ه خواب و بیداری را تنظی��م میکند ،کنترل میکنند.دکتر
"دایسوکو اونو" از موسسه تحقیقات پزشکی محیطی دانشگاه ناگویا
گف��ت :ما این مس��یر عصبی را در موشها که حیوانات ش��ب زی
هستند شناس��ایی کردیم .برای توضیح چگونگی تنظیم اختالف
ش��بانه و روزانه در مغز ،مطالعات بیش��تری الزم است .در جامعه
امروز ،اختالالت خواب یک مش��کل جدی اس��ت .ما امیدواریم که
یافتههای ما بتواند به توسعه روشهای درمانی جدید برای بیخوابی
و س��ایر اختالالت خواب ناش��ی از اس��ترس یا اخت�لال در ریتم
شبانه روزی کمک کند.

