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زندگی

انواع درد میتواند نشانه کرونا باشد

یک فوق تخصص کنترل و درمان درد گفت :انواع دردها نظیر سردردهای شدید و دردهای
عضالنی اس�کلتی مانند کمر درد و دردهای مربوط به اندامها میتواند نش�انههای ابتالی
افراد به کرونا باش�د.دکتر حبیباهلل ذاکری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شیوع دردهای
عضالنی در افراد مبتال به کرونا ،خاطرنشان کرد :سردرد در بسیاری از بیمارانی که به کرونا
مبتال میشوند ،شایع است.

توصیه

پوست دست
"الکل" با
ِ
چهمیکند؟

ی��ک متخص��ص پوس��ت و مومعتقد اس��ت
زمان��ی که اف��راد در محیطه��ای عمومی و
بی��رون از من��زل حض��ور و فعالی��ت دارند،
ب��ه دلیل آلودگی س��طوح مختل��ف ،امکان
آلودگی دستها با ویروس کرونا وجود دارد.
دکت��ر الیاس س��لیمی در گفتگو با ایس��نا،
تصریح کرد :تماس دس��ت آل��وده با صورت
میتواند موجب انتقال بیماری کرونا ش��ود،
بنابراین توصیه میشود افراد بصورت مرتب
شس��ت و شوی دس��تها با آب و صابون را
داشته باشند.
وی اضافه کرد :گاها در محیط بیرون امکان
دسترس��ی به آب و صابون مهیا نیست و در
ای��ن مواقع اف��راد از الکل ب��رای ضدعفونی
کردن دستها استفاده میکنند.وی با بیان
اینکه اس��تفاده زیاد از ال��کل میتواند برای
پوس��ت زیانآور باشد ،گفت :اس��تفاده زیاد
از الکل میتواند خش��کی پوس��ت را تشدید
ک��رده و پوس��ت را حس��اس کند.س��لیمی
تصریح کرد :همچنین اس��تفاده زیاد از این
ف��رآورده میتواند موجب ب��روز اگزما روی
پوست ش��ود ،بنابراین توصیه میشود افراد
در اس��تفاده از الکل ب��رای ضدعفونی کردن
پوس��ت دس��ت زیاده روی نکنن��د و حتما
هربار بعد از اس��تفاده از نرمکننده اس��تفاده
کنند.وی افزود :توصیه اول استفاده از آب و
صابون اس��ت و در صورت فراهم نبودن این
دو اس��تفاده از الکل ب��رای ضدعفونی کردن
دستها توصیه میشود.
س��لیمی افزود :در خصوص اس��تفاده از آب
و صابون هم زیاده روی توصیه نمیش��ود و
افراد بعد از هربار شس��ت و ش��وی دستها
بهتر اس��ت از کرمهای نرمکننده اس��تفاده
کنن��د.وی در خص��وص اینکه اس��تفاده از
دس��تکش میتواند موجب محافظت پوست
دس��ت ش��ود ،گفت :هر دستکش��ی توصیه
نمیشود ،بویژه دس��تکشهای نایلونی ،چرا
که نه تنها اثر محافظتی نداشته بلکه محیط
دس��ت عرق کرده و مرطوب میش��ود و این
امر برای پوست آسیب رسانتر است.

محققان سوئدی و انگلیس��ی راهکار جدیدی را ابداع
کردن��د که ب��ر اس��اس آن میتوانند ابتال ب��ه آلزایمر
را با ی��ک آزمایش خون پیشبین��ی کنند.به گزارش
ایرن��ا ،به گفته محققان بیم��اری آلزایمر در اثر تجمع
پروتئینهایی در مغز ایجاد میش��ود که میت��وان آثار آنها را در
جریان خون مش��اهده کرد.بر همین اس��اس ،محققان بر اساس
میزان دو پروتئین کلی��دی در نمونه خون بیش از  ۵۵۰داوطلب
مبتال به اختالالت جزیی شناختی ،مدلهایی را برای ارزیابی خطر

ابتالی هری��ک از این افراد به آلزایم��ر ارائه کردند.
ای��ن مدلها امکان پیشبینی پیش��رفت آلزایمر در
یک بازه زمانی  ۴س��اله با دقت  ۸۸درصد را فراهم
کرد.در این مدلها از نش��انگرهای زیس��تی موجود
در پالسمای خون اس��تفاده میشود و به همین علت فرآیند کار
نسبتا ساده و ارزان قیمت است .به اعتقاد محققان اگر بتوان از این
نشانگرهای زیستی برای پیشبینی آلزایمر در گروههای مختلف و
بزرگتر استفاده کرد ،در نحوه آزمایش و تولید داروهای ضد آلزایمر

آفتاب یزد -گروه زندگی :درد زانو از شایعترین مشکالت عضالنی-
اس��کلتی در بین افراد است .در جامعه امروزی که به طور فزایندهای
فعالتر اس��ت ،ش��مار مش��کالت زانو افزایش یافته و درد زانو طیف
گستردهای از علل و درمانهای خاص را به خود اختصاص داده است.
زانو درد یکی از مش��کالتی اس��ت که اکثر افراد در هر گروه سنی در
دورهای از زندگی خود به آن مبتال شده اند .آگاهی نسبت به عواملی
که باعث درد زانو میش��وند به ما کمک خواهد کرد تا با تش��خیص
س��ریعتر به درمانی بهتر دسترسی پیدا کنیم لذا با توجه به اهمیت
موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر حس��ن محمدی ،فوق تخصص
کنترل و درمان درد گفتوگو کرده است.
وی در اینب��اره میگوید :مفص��ل زانو یکی از بزرگترین و پرکارترین
مفاصل بدن اس��ت و همین خصوصیت مفصل زانو آن را در معرض
آسیبهای جدی به ویژه با افزایش سن قرار میدهد.
دکتر محمدی خاطرنش��ان کرد :زانو فشار استخوان ران را به ساق پا
منتقل میکند و به زبان سادهتر انتقال وزن بدن را برعهده دارد و به
همین دلیل یکی از مهمترین مفاصل بدن به حس��اب میآید که به
کمک اجزای مختلف خود مانند لیگامان ها ،منیس��ک ها ،کپسول،
بورس مفصلی و مایع بین مفصلی باعث سهولت حرکت مفصل زانو و
انعطاف پذیری مفصل زانو میشود.
ای��ن فوق تخصص کنترل و درم��ان درد ادامه داد :اگر هر یک از این
اج��زا به دالیل مختلف مانند ضربه ،عفونت ،بیماریهای ژنتیک و یا
حرکات غلط و تکراری به ویژه در ورزشکاران و یا افزایش سن و ابتال
به آرتروز مفصلی دچار آسیب شوند فرد مبتال به زانو درد میشوند.
وی در مورد عالئم زانو درد بیان کرد :بس��ته به آنکه کدام قس��مت
درگیر ش��ده باش��د ،فرد میتواند یک تا چند مورد از عالئم از قبیل
درد در ناحیه جلو زانو ،درد در ناحیه پشت زانو ،حساسیت به لمس و
سوزش زانو ،قرمزی ،تورم ،افزایش مایع بین مفصلی ( اصطالحا به آن
آب آوردن گفته میشود ) ،مشکل در راه رفتن و محدودیت حرکتی،
خالی کردن زانو ،ناتوانی در صاف کردن زانو ،صدا دادن زانو ( تق تق
کردن زانو ) ،علل زانو درد را داشته باشد.
دکتر محمدی ابراز کرد :به طور کلی علت زانو درد را میتوان به سه
دس��ته اصلی تقس��یم کرد که عبارتند از آسیبهای حاد ،بیماریها
به ویژه بیماریهای عفونی و ژنتیکی ،بیماریهای ناش��ی از استفاده
مستمر و بیش از اندازه از مفصل زانو.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد توضیح داد :آسیبهای حاد که
باعث بروز زانو درد در افراد میشود شامل مواردی از قبیل شکستگی ها،
آسیب و یا پارگی رباطها ناشی از رباط صلیبی ،رباط قدامی و خلفی

=زانو فشار استخوان ران را به ساق پا منتقل میکند و
به زبان سادهتر انتقال وزن بدن را برعهده دارد و به همین
دلیل یکی از مهمترین مفاصل بدن به حساب میآید که
به کمک اجزای مختلف خود مانند لیگامان ها ،منیسک ها،
کپسول ،بروس مفصلی و مایع بین مفصلی باعث سهولت
حرکت مفصل زانو و انعطاف پذیری مفصل زانو میشود
=آس��یبهای حاد ک��ه باعث بروز زان��و درد در افراد
میشود ش��امل مواردی از قبیل شکستگی ها ،آسیب و یا
پارگی رباطها ناش��ی از رباط صلیبی ،رباط قدامی و خلفی
به ویژه در ورزش��کاران ،پارگی منیسک و دررفتگیهای
زانو میشود
به ویژه در ورزشکاران ،پارگی منیسک و دررفتگیهای زانو میشود.
وی اظهار داش��ت :آرتریت روماتویید که یک بیماری اتوایمیون و یا
بیماری ایمنی به حساب میآید و زمینه ژنتیک دارد از عمده عوامل
بروز زانو درد است.
دکتر محمدی عنوان کرد :بیماری ژنتیکی""Osgood Schlatter
که بین نوجوان یازده تا پانزده سال شایع است و باعث استخوانسازی
بیش از حد طبیعی در اس��تخوان بزرگ ساق پا میشود و مشکالت
حرکتی و درد زانو را به همراه دارد باعث بروز درد زانو در افراد میشود.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد مطرح کرد :نقرس ،کیست بیکر،
بیماری بورس��ی ،زانو ضربدری ،زانو پرانتزی ،سندروم پتالفمورال و

ارتقای سالمت عضالت با کمک مغناطیس

ارتباط مصرف میوههای
خشک با سالمت بهتر

نکته

چگونه کرونا
سبب سکته مغزی میشود؟

رئیس انجمن سکته مغزی ایران گفت :کرونا به
طور مستقیم و غیر مستقیم باعث ایجاد لخته
خون و س��کته مغزی در مبتالیان میشود.به
گزارش ایرنا ،مسعود مهرپور افزود :کرونا حدود
یک سال است که شیوع یافته و گرفتاریهای
زی��ادی را برای مردم در سراس��ر جهان ایجاد
کرده اس��ت؛ از جمله اینکه این بیماری اثرات
مس��تقیم و غیر مستقیمی روی سکته مغزی
داشته اس��ت.وی اظهار داشت :به دلیل ترس
از ابتال به کرونا بس��یاری از بیمارانی که دچار
عالیم س��کته مغزی هستند توسط خانوادهها
به بیمارس��تان ارجاع داده نمیشوند .بنابراین
احتمال از دس��ت رفتن زم��ان طالیی درمان
سکته مغزی وجود دارد و این مسئله میتواند
عواق��ب جب��ران ناپذیری را ب��رای بیماران به
هم��راه داش��ته باش��د .در واقع ای��ن موضوع
تاثیر غیرمستقیم کرونا بر سکته مغزی است.
مهرپور خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس برخی از
تحقیقات انجام گرفته در سراسر جهان ،کرونا
میتواند سبب افزایش غلظت خون و احتمال
لختهسازی در رگهای بدن شود و به عبارتی
خط��ر حوادث عروقی را چه قلبی و چه مغزی
افزایش دهد که این مس��ئله تاثیر مس��تقیم
ویروس کووید  ۱۹بر س��کته مغزی است.وی
تصریح کرد :بر همین اساس برای پیشگیری
از بروز سکته مغزی در بیماران مبتال به کرونا
در صورتی که ویروس کووید  ۱۹سبب التهاب
زیادی در بدن شده باشد ،داروهای ضد لخته
توس��ط پزش��کان برای بیمار تجویز میشود
ک��ه همه این مباح��ث در دوازدهمین کنگره
بینالمللی س��کته مغزی مورد بحث و گفتگو
قرار میگیرد.مهرپور یادآور شد :این کنگره به
م��دت چهار روز اواخر آذر با حضور اس��اتید و
صاحب نظران برجسته در حوزه سکته مغزی
و بیماریهای عروق مغزی برگزار میش��ود و
جدیدترین دس��تاوردهای علمی و یافتههای
درمانی درباره سکته مغزی مورد بحث و گفتگو
قرار میگیرد.

تحول عظیمی ایجاد خواهد شد.اصطالح زوال عقل فقط شامل از
دستدادن حافظه نیست ،بلکه ناهنجاریهای دیگری را در حوزه
ش��ناختی از قبیل مهارت زبان ،جهتیابی و مسیریابی ،تعامالت
اجتماعی و مهارتهای برقراری ارتباط نیز شامل میشود.بر اساس
مطالعات جدید محققان دانشکده پزشکی بوستون ،تعداد مرگ و
میر ناش��ی از زوال عقل سه برابر بیشتر از آماری است که تاکنون
تصور میش��د .به همین دلیل توجه به ای��ن عارضه و روشهای
پیشگیری از آن ،بیش از پیش احساس میشود.

علت زانو درد چیست؟

ویتامین "" Aموجب
چربی سوزی در سرما میشود

به گفته محققان ،دمای سرد محیط و افزایش
س��طح ویتامین  Aباعث میش��ود ت��ا بافت
چربی س��فید "ب��د" به بافت چرب��ی قهوهای
"خوب" تبدیل ش��ود ک��ه در نهایت منجر به
چربی سوزی خواهد ش��د .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان،این تبدیل چربی معموالً با
افزایش مصرف انرژی همراه اس��ت و از این رو
شیوه امیدبخشی در توسعه روشهای درمانی
جدید چاقی خواهد بود.در انسان و پستانداران
حداقل دو نوع ذخیره چربی قابل تش��خیص
است :بافت چربی س��فید و قهوهای .در طول
چاقی ،کالری اضافی عمدتاً در چربی س��فید
ذخیره میشود .در مقابل ،چربی قهوهای انرژی
را میسوزاند و گرما تولید میکند .بیش از ۹۰
درصد از ذخایر چربی بدن در انس��ان س��فید
است که به طور معمول در شکم ،ناحیه پایین
و باالی ران قرار دارد .تبدیل چربی س��فید به
چربی قه��وهای میتواند ی��ک گزینه درمانی
جدی��د برای مب��ارزه با افزای��ش وزن و چاقی
باشد«.فلوریان کیفر» ،سرپرست تیم تحقیق
در این باره میگوید :استفاده متعادل از سرما
باعث افزایش سطح ویتامین  Aو انتقالدهنده
خونی آن در انس��ان و موش میش��ود .بیشتر
ذخایر ویتامین  Aدر کبد انباشت میشود و به
نظر میرسد قرار گرفتن در معرض سرما باعث
توزیع مجدد ویتامین  Aبه سمت بافت چربی
میشود .افزایش ناشی از سرما در ویتامین A
منجر به تبدیل چربی سفید به چربی قهوهای
همراه با س��رعت باالتر چربی سوزی میشود.
او افزود :نتایج نش��ان میدهد که ویتامین A
نقش مهمی در عملکرد بافت چربی دارد و بر
متابولیس��م کلی انرژی تأثیر میگذارد .با این
حال ،این دلیل بر مصرف مقادیر زیادی مکمل
ویتامین  Aدر صورت عدم تجویز نیس��ت.وی
ادامه داد :مکانیسم جدیدی را کشف کردهایم
که به وس��یله آن ویتامین  Aچربی سوزی و
تولید گرما را در شرایط سرما تنظیم میکند.
ای��ن میتواند به ما در ایج��اد اقدامات جدید
درمانی کمک کند.

تشخیص دقیق آلزایمر با آزمایش خون

آفتاب یزد در گفتگو با فوق تخصص کنترل و درمان درد بررسی کرد

تازهها

یافته

محققان به این نتیجه رس��یدهاند که تشویق
مردم به خوردن میوه خش��ک بیشتر ،بدون
ش��کر اضافه شده ،میتواند روشی موثر برای
افزایش مصرف م��واد مغذی حیاتی در بدن
آنها باش��د.به گزارش مهر ،بررسیهای اخیر
نشان میدهد مصرف کم میوه در دنیا ،عامل
اصل��ی بروز بیماریها و ناتواناییهای مرتبط
با رژیم غذایی است.میوه منبع خوبی از مواد
مغذی مانند فیبر و پتاسیم است که بسیاری
از افراد در رژیم غذایی خود ندارند .همچنین
میوه حاوی مواد مغذی فعال زیس��تی است
که فواید سالمتی دیگری نظیر پلی فنولها
و کاروتنوئیدها را فراه��م میکند.تحقیقات
نش��ان میدهد که خوردن می��وه با کاهش
خط��ر بیماریهای قلبی عروقی ،س��رطان و
دیاب��ت نوع  ۲مرتبط اس��ت.عوامل مختلفی
ممکن اس��ت در مصرف کم میوه تازه توسط
افراد نقش داش��ته باش��د از جمل��ه محدود
بودن دسترس��ی ،هزینه زیاد و فسادپذیری
باال .مصرف بیشتر میوه خشک میتواند یک
راه حل خوب در این زمینه باشد.میوه خشک
از نظر قیمت ،در دس��ترس بودن و سهولت
ذخیرهس��ازی و حمل و نق��ل مزایای زیادی
نس��بت به میوه تازه دارد .همچنین میتواند
جایگزین میان وعدههای ناس��الم سرشار از
قند ،نمک و چربی اش��باع شود.با این حال،
نگرانیهایی در مورد مصرف بیش از حد که
منجر به دریافت کالری بس��یار زیاد میشود
وج��ود دارد زیرا میوه خش��ک ،نوع پرکالری
میوه است.آنها دریافتند که افراد در روزهایی
که میوه خشک مصرف میکنند ،مواد مغذی
اصلی بیش��تری نظیر فیبر غذایی و پتاسیم
دریافت میکنند .اگرچه کالری مصرفی شان
هم بیشتر است.محققان دریافتند افرادی که
مقادیر زیادی میوه خشک مصرف میکردند
دارای رژیم غذایی بهتر ،ش��اخص توده بدنی
کمت��ر ،ان��دازه دور کمر کوچکتر ،و فش��ار
خون سیستولیک پایینتر بودند.محققان در
مقایسه روزهایی که یک شرکتکننده میوه
خش��ک مصرف کرده بود با روزهایی که آن
را مصرف نکرده ب��ود ،دریافتند که میانگین
مصرف کربوهیدراتها ،فیبر غذایی ،پتاسیم
و چربی اش��باع نش��ده در روزهایی که میوه
خشک مصرف کرده بودند بیشتر است.

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

با افزایش سن افراد ،آنها به تدریج توده عضالنی و قدرت خود را از
دست میدهند که این موضوع میتواند منجر به ضعف و بیماریهای
دیگر مرتبط با س��ن شود.به گزارش ایسنا ،از آنجا که علل کاهش
تدریجی توده عضالنی و قدرت افراد با باال رفتن سن تا حد زیادی
ناشناخته مانده است ،ارتقای سالمت ماهیچهها یکی از حوزههای
تحقیقاتی است .یک مطالعه اخیر به رهبری محققان دانشگاه ملی
س��نگاپور( )NUSنشان داده است که چگونه یک مولکول موجود
در ماهیچهها به میدان مغناطیسی ضعیف ،واکنش نشان میدهد
تا س�لامت عضالت را ارتقا دهد.طی این مطالعه که به سرپرستی
پروفس��ور "آلفردو فرانکو اوبرگن" انجام شد ،محققان دریافتند که
پروتئینی موسوم به " "1TRPCبه "میدانهای مغناطیسی نوسان دار
ضعیف"پاس��خ میدهد و این واکنشی/پاسخی است که وقتی فرد
ورزش میکند ،فعال میش��ود .این پاس��خ به آه��ن ربا را میتوان
برای تحریک ریکاوری عضالت که میتواند کیفیت زندگی بیماران
کم تحرک را بهبود بخش��د اس��تفاده کرد.پروفسور اوبرگن گفت:

استفاده از میدانهای مغناطیسی پالسدار برای شبیهسازی برخی
از تمرین ورزشی به بیماران مبتال به آسیب عضالنی و سکته مغزی
کمک میکند.میدانهای مغناطیسی مورد استفاده محققان برای
تحریک س�لامت ماهیچهها فقط  ۱۰تا  ۱۵برابر بیش��تر از میدان
مغناطیس��ی زمین بود ک��ه این میدان بس��یار ضعیفتر از میدان
مغناطیسی آهنربای میلهای است.برای نشان دادن نقش""1TRPC
به عن��وان آنتنی ب��رای مغناطیس طبیعی برای تقویت س�لامت
عض�لات ،محققان با حذف ژنوم ""1TRPCس��لولهای عضالنی
جهش یافتهای را که به هیچ میدان مغناطیس��ی پاسخ نمیدادند،
مهندس��ی و ایجاد کردند و س��پس توانس��تند با رساندن انتخابی
""1TRPCبه این سلولهای عضالنی جهش یافته در وزیکولهای
کوچک ،حساس��یت مغناطیس��ی را بازگردانند .سپس آنها شاهد
تغییرات متابولیکی در عضالت مش��ابه آنچ��ه پس از ورزش ایجاد
میشود بودند .رسیدن به این فرآیند و ارتقا سالمت عضالت بدون
ورزش ،میتواند بهبودی و توان بخش��ی بیماران مبتال به اختالل

ایجادسددفاعیمقابلاشعهفرابنفشخورشیدباکرمایرانی
یک ش��رکت تولیدکننده محصوالت آرایشی
و بهداش��تی ایرانی با اس��تفاده از فناوری نانو،
موفق به تولی��د کرمهای ضدآفتاب با عملکرد
باال شد.به گزارش ایرنا ،این شرکتتولیدکننده
محصوالت آرایشی و بهداشتی ،طیفی از کرمها
و لوس��یونهای ضدآفت��اب را به ب��ازار عرضه
کرده اس��ت که ب��ه دلیل اس��تفاده از نانومواد
عملکرد مطلوبتری نس��بت به کرمهای رایج
در ب��ازار دارد.در فرموالس��یون ای��ن ک��رم از
بازت��اب دهندههای معدن��ی و طبیعی همانند
دی اکسید تیتانیوم به همراه روغنهای گیاهی
و سایر مواد موثر استفاده شده است تا احتمال
بروز واکنشهای التهابی و آلرژی را به حداقل
برس��اند.در کرمه��ای ضدآفتاب این ش��رکت
از جاذبه��ای معدنی نانو ذرات دی اکس��ید
تیتانیوم استفاده شده است .در کرم ضدآفتاب از
پارامتری به عنوان (( SPFاستفاده میشود که
این پارامتر نشاندهنده میزان جذب پرتوهای
مض��ر ن��ور آفتاب اس��ت .در ای��ن محصوالت
ضدآفتاب با کاهش ابع��اد ذرات تیتانیوم ،این
ذرات قابلیت جذب و پراش پرتوهای خورشید
را پی��دا کرده و در نتیج��ه خاصیت ضدآفتاب
بودن در این کرمها ایجاد میشود .اگر از ذرات

درش��تتر استفاده ش��ود ،کرم به صورت رنگ
س��فید در آمده که عملکرد ضدآفتابی نخواهد
داش��ت.این نانوذرات دارای پوششی از جنس
الکیلس��یالن هستند که وجود این پوشش به
همراه نانومقیاس بودن ذرات اکس��یدتیتانیوم
موجب ش��ده تا کرمهای بتوانند  SPFباالیی
داشته باش��ند.ضدآفتابهای نانویی بالفاصله
پس از مص��رف ،خاصی��ت محافظتکنندگی
را خ��ود را ایجاد میکنن��د ،بهگونهای که این
کرمها بالفاصله پس از استفاده ،الیه حفاظتی
روی پوست تشکیل میدهند و سد دفاعی در
مقابل اشعه فرابنفش خورشید ایجاد میکنند.
نانوذرات مورد اس��تفاده در این محصول وارد
س��لول نمیش��وند و در همان الیههای سلول
مرده پوست باقی میمانند.ساختارهای بلوری
نان��وذرات دیاکس��ید تیتانیوم ب��ه دو صورت
روتای��ل و آناتاز مورد اس��تفاده قرار میگیرند.
این درحالی اس��ت که اتحادیه اروپا استفاده از
س��اختار آناتاز را در تولید محصوالت آرایشی
بهداش��تی ممنوع اعالم کرده است و ساختار
روتایل را مورد پذیرش قرار داده است .شرکت
پارس حیان نیز محصوالت خود را در ساختار
روتایل به تولید میرساند.

محققان دریافتند که پروتئینی موسوم به " "1TRPCبه
"میدانهای مغناطیسی نوس��ان دار ضعیف"پاسخ میدهد و
این واکنشی/پاس��خی اس��ت که وقتی فرد ورزش میکند،
فعال میشود
عملکرد عضالنی را تسهیل کند.پروفسور افزود :حدود  ۴۰درصد از
بدن یک فرد با جثه متوسط عضله است .نتایج ما تعامل متابولیکی
بین عضالت و مغناطیس را نشان میدهد که امیدوارم بتواند برای
بهبود س�لامت و طول عمر انس��ان مورد اس��تفاده قرار گیرد.این
مطالعه یک نقطه عط��ف در درک چگونگی واکنش یک پروتئین
اصلی به میدانهای مغناطیس��ی است .س�لامت متابولیک مانند
وزن ،سطح قند خون ،انس��ولین و کلسترول به شدت تحت تأثیر
سالمت عضالت است .از آنجا که ورزش یک تعدیلکننده قوی برای
بیماریهای متابولیک از طریق کار روی عضالت است و میدانهای
مغناطیسی از مزایای مشابه ورزش برخوردار هستند ،چنین میدان
مغناطیسی ممکن است به بیمارانی که به دلیل آسیب ،بیماری یا
ضعف قادر به انجام ورزش نیستند ،کمک کند.

مالش چشم خطر ابتال به قوز قرنیه را افزایش میدهد

یک ج��راح چش��م گفت:
تشخیص قوز قرنیه بالینی
است ،در مراحل اولیه حتما
بای��د تصویربرداری ش��ود.
در ابت��دا ب��رای درمان این
عارضه از اشعه درمانی و در
موارد ش��دید از رینگهای
 ۳۶۰درجه استفاده میشود.به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان ،مهرداد محمدپور افزود :قوز
قرنیه به معنای غیر قرینه ش��دن قرنیه است و
شعاع انحنا در آن دیده میشود که رنگ زرد و
قرمز نش��انه انحنای بیشتر ،سبز متوسط و آبی
نشانه انحنای کمتر است که با عدد نمایش داده
میش��ود.محمدپور افزود :ش��رط اول برداشتن
عینک این اس��ت که قوز قرنیه نداش��ته باشند
ی��ا مراحل اولیه قوز قرنیه در آنان دیده ش��ود،
البته در مراحل اولیه ممکن اس��ت این عارضه
در زمان تصویربرداری دیده نش��ود.وی با بیان
اینکه اف��راد مبتال به قوز قرنی��ه باید از مالش
چش��مان خود خ��ودداری کنن��د ،تاکید کرد:
مهمترین علت قوز قرنیه بعد از ژنتیک ،مالش
چشمان است و این عامل حتی در صورت نبود
ق��وز قرنیه میتواند باعث ایجاد آن به خصوص

ترکیب گیاهی میوهها دارای خواص ضدویروسی است

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد «رسوراترول» به دست آمده از
گیاهان و میوهها دارای خواص ضدویروس��ی در مقابله با کروناویروس
اس��ت.به گزارش مهر ،مطالعه آزمایش��گاهی محققان نشان میدهد
فیتوشیمیایی حاصل از گیاهان موسوم به رسوراترول قادر به پیشگیری
مؤثر از کروناویروس است.رس��وراترول یک نوع فنول طبیعی اس��ت
که توس��ط برخی گیاهان در واکنش به آسیب و جراحت یا زمانیکه
گیاه تحت حمله پاتوژنهایی نظیر باکتریها یا قارچها اس��ت ،تولید
میش��ود.منابع این فیتوش��یمیایی گیاهی در مواد خوراکی ش��امل
پوس��ت انگور ،بلوبری ،آلو و بادام زمینی یافت میشود .معموالً هم به
صورت مکمل غذایی وجود دارد.یافتههای آزمایش��گاهی نشان داده

بسیاری از بیماریهای عفونی دیگر که روی زانو درد اثر میگذارند.
وی توضیح داد :بیماریهای ناشی از استفاده مستمر و بیش از اندازه
از مفص��ل زانو که موجب بروز زانو درد در افراد میش��وند مانند بروز
التهاب تاندون کش��کک زانو به ویژه در دوچرخه سواران و دونده ها،
آرتروز و فرسایش غضروف مفصلی که با افزایش سن ارتباط مستقیم
دارد.
دکتر محمدی متذکر ش��د که همیش��ه پیش��گیری بهتر از درمان
اس��ت جهت پیش��گیری و درمان زانو درد بهترین کار این است که
با روشهای س��اده مانن��د ورزشهای زانو ،تصحی��ح الگوی زندگی،
کاهش وزن و اس��تفاده ازمکملهای غضروف س��از از دردهای جدی
زانو پیشگیری نماییم.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد افزود :اما اگر به هر دلیل دچار
زانو درد هستید ،با توجه به نوع و شدت زانو درد خود که پزشک آن را
از طریق رادیولوژی ،MRI ،سی تی اسکن و گاهی در موارد پیشرفته
آرتروسکوپی تشخیص میدهد میتوانید درد خود را با روشهای زیر
تا حد زیادی کاهش دهید.وی تش��ریح کرد :در مراحل ابتدایی درد
زانو بهتر است چند روز به آن استراحت دهید .روزی سه تا چهار بار
به مدت  ۱۵تا  ۲۰دقیقه به منظور کاهش التهاب کیسه یخ بر روی
زانو خود قرار دهید و هنگام اس��تراحت بین دو زانو خود بالشت قرار
دهید و همچنین در حالت نشسته یک بالشت زیر پاشنه پا قرار دهید.
دکت��ر محم��دی اضاف��ه ک��رد :مص��رف دارو ،زانو بنده��ا و بریس
ها،کف��ش و کف��ی طبی،فیزیوتراپ��ی ب��ا روشهای مختل��ف مانند
گرم��ا درمانی ،تحریک عصبی ،تمرینات کشش��ی حرکات دس��تی
و طب س��وزنی که توس��ط فیزیوتراپ اعمال میش��ود و چند روش
دیگر که توس��ط پزشک تجویز میش��ود میتوان از درد زانو رهایی
پیدا کرد.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد بیان کرد :اگر مشکل زانو جدی
باشد و با روشهای ذکر شده رفع نگردد و نیاز به جراحی داشته باشد
مطابق با نظر پزشک از روشهای مانند پی آر پی و یا تعویض مفصل
زانو استفاده میشود.
وی در پای��ان گفت :همانطور كه گفته ش��ده زانو درد علل مختلفي
دارد .پيشگيري بسياري از انواع آن دشوار است اما ميتوان با يكسري
توجهات آس��ان از احتمال جراحت زانو و درد آن كاس��ت.اين نکات
ش��امل حفظ وزن متعادل و جلوگيري از چاق ش��دن ،تناسب اندام
و توزيع عضالني مناس��ب در بدن ،تقوي��ت عضالت ،ورزش صحيح،
انجام حركات نرمش��ي ،حفاظت از زانو به هنگام فعاليتهاي ورزشي
و غيره ميباشد.

در کس��انی که چش��مان
خود را عمل کردهاند شود.
وی افزود :کودکان به هیچ
عنوان نباید چش��مان خود
را مال��ش دهند ،زیرا باعث
ایجاد قوز قرنیه میشود.او
اظهار کرد :اس��تفاده از آب
سرد در افرادی که خارش چشم دارند تاثیرگذار
اس��ت ،اما در صورت بیفایده بودن میتوان از
اشک مصنوعی استفاده کرده و به چشم پزشک
مراجع��ه ک��رد ،همچنین آس��تیگمات خالف
قاعده در افراد آنان را مستعد ابتال به قوز قرنیه
خواهد ک��رد.وی با بیان اینکه قوز قرنیه درمان
کامل��ی ن��دارد ،تاکید کرد :حت��ی پیوند قرنیه
هم به معن��ای درمان این عارضه نخواهد بود و
تنها میتواند بیم��اری را اصالح کند که امکان
بازگش��ت عارضه نی��ز وج��ود دارد .افراد مبتال
ب��ه قوز قرنیه معموال به صورت حاش��یه دار یا
س��ایه دار و کارتونی میبینند که به مرور باعث
کاهش بینایی یا نابینایی خواهد ش��د.او درباره
کدورت قرنیه گفت :ک��دورت قرنیه معموال به
علت ضربه عفونتهای قبلی ایجاد میش��ود و
ربطی به قوز قرنیه ندارد.

اس��ت که رس��وراترول دارای تأثیر و کارآمدی باالیی در جلوگیری از
تکثیر کروناویروس اس��ت.در مطالعات قبلی اثبات شده است که این
ماده دارای خواص ضدویروسی علیه طیف وسیعی از پاتوژنها است.
همچنین مشخص شده بود که این ترکیب از تکثیر برخی ویروسها
نظیر ویروس دنگو ،زیکا ،آنفلوآنزا و مِرس جلوگیری میکند؛ سندروم
تنفسی خاورمیانه موس��وم به مِرس ناش��ی از نوعی بتاکروناویروس
اس��ت که ش��باهت زیادی به کروناویروس جدید دارد.یافتههای این
مطالعه نش��ان داد که استفاده از رس��وراترول قبل از ابتالء به عفونت
قادر به ممانعت از تکثیر ویروس فقط تا  ۲۰درصد اس��ت .درحالیکه
استفاده از این ترکیب بعد از درمان تا  ۹۸درصد باعث کاهش تکثیر
ویروسی میشود.محققان در تالش برای انجام این آزمایشها بر روی
انسان هستند.

