چهارشنبه 6مرداد  1400شماره6074
یادداشت 1

انتظاراتدرمانی
بیماری«ایبی»چیست؟
دکتر داریوش دائر
متخصص پوست و مو

بیم��اری "ای ب��ی" ی��ا اپیدرمولیز بول��وزا یکی از
بیماریهای تاولی ژنتیکی پوست است که با بروز
تاول و کنده شدن قسمتهایی از پوست بدن نوزاد از
بدو تولد خود را نشان میدهد .شیوع این بیماری در
دنیا از  2تا  20مورد در هر یک میلیون نفر گزارش
شده است .از نظر علمی سه نوع بیماری "ای بی"
وجود دارد که نوع س��اده یا سیمپلکس که تاولها
در در باالترین الیه پوست (موسوم به اپیدرم) ایجاد
میشوند،نوعاتصالییاجانکشنالکهتاولهادربین
الیه اول و دوم پوست به وجود میآیند و نوع عمقی
یا دیس��تروفیک که تاولها در الیه زیرین پوست
تشکیل میش��وند .علت دقیق ایجاد این بیماری
مرب��وط به نوعی اختالل در ژنهای کودک و عدم
تشکیل پروتئین مسئول حفظ اتصال و یکپارچگی
سلولهای پوس��ت است .نوع ساده یا سیمپلکس
بیماری بیشترین ش��یوع را در بین انواع مختلف
بیماری دارد و در این حالت تاولهای ریز و درشتی
در کف دس��تها و پاها و مناطق دیگری همچون
گردن و کمر ایجاد میشوند که در تماس با هوای
گرم و سایش تشدید میشوند و اغلب تعریق زیاد
کف دست و پا و یا درگیری و افتادن ناخنها را هم
دارند .این فرم ممکن است از بدو تولد ظاهر شده یا
گاهتانزدیکسنبلوغنیزمشاهدهنشود.نوعاتصالی
معموالً از بدو تولد ظاهر میش��ود و اغلب تمامی
پوست بدن مستعد تاول زدن و کنده شدگی است و
همراه گرفتاری مری و حلق و افتادن ناخنها و عدم
رشد دندانها است .نوع عمقی تظاهرات شدیدتری
دارد و تاولها و جدا ش��دن پوس��ت مساحتهای
زیادی از پوس��ت را در بر میگیرند و همراه ایجاد
اسکار (جوشگاه) و تغییر شکل مفاصل و اشکال و
اختالل در بلع یا ادرار یا مدفوع کردن است.صرف
نظر از علل ایجاد و نحوه تشکیل ضایعات پوستی،
کنت��رل و درمان این کودکان اهمیت فراوانی برای
پزش��کان و خانوادههای آنها دارد .به صراحت باید
گفتبیماری"ایبی"باتوجهبهتحقیقاتانجامشده
درم��ان اختصاصی ندارد و تمرکز بر کنترل و عدم
پیشرفتبیماریوترمیمضایعاتپوستیومفصلی
و مخاطی و بهبود کیفیت زندگی این بیماران است.
نکته ی اساسی در این بیماری رسیدن به تشخیص
صحیح و قطعی اس��ت .اغلب این کودکان به غلط
تحت عن��وان عفونتهای پوس��تی درنظر گرفته
میشوندوبااینتشخیصدرمانهایآنتیبیوتیکی
دراز مدتی دریافت میکنند ،در حالی که واقعیت
موضوع این نیست .تشخیص قطعی این بیماری
ب��ا نمونهب��رداری از تاوله��ای ت��ازه و بررس��ی
بافت شناس��ی و آسیب شناسی پوست مسجل
میشود.اصلکلیمراقبتودرمان"ایبی"محافظتاز
پوست بیمار و دوری از عوامل برانگیزاننده تاولها
و جدا ش��دن پوست اس��ت .این کودکان باید در
بخشهای ویژهای با پرس��تاران و پرسنل آموزش
دی��ده متخص��ص در مراقبت این ح��االت تحت
مراقب��ت بگیرند.در اطراف ب��دن این بیماران باید
از فومهای ضخیمی که با پوش��ش حریر پوشانده
شده اند ،استفاده کرد .شستشوی سطوح جدا شده
پوست باید با سرم نرمال سالین و با احتیاط فراوان
صورت بپذیرد .از پانسمانهای غیرچسبنده برای
پانسمان و پوشش دادن سطوح بدون پوست بدن
باید استفاده شود .آنتی بیوتیکهای موضعی مانند
سیلورسولفادیازینیاموپیروسینبرایپیشگیریاز
عفونتهای ثانویه سطوح بدون پوست کاربرد دارند.
پانسمانهای جدیدی برای این افراد اختراع شدهاند
که با داشتن سیلیکون و داشتن روزنههای بسیار بر
فومتشکیلدهندهپانسمان،باعثجذبترشحاتو
کمک به خشک شدن زخمها و بهبود آنها میکنند.
پانسمانهای حاوی وازلین یا سیلورسولفادیازین
هم کمک بس��زایی در مراقب��ت از زخمهای این
افراد میکنند.دمای محیط اطراف این بیماران باید
معتدل باشد و مانع تعریق یا گرمای بیش از حد در
محیط شد .باید از هر نوع آسیب به سطح پوست
(از قبیل رگ گیری ،استفاده از فشارسنج پزشکی یا
جابه جایی غیر ضروری) خودداری شود .به بهداشت
ده��ان و دندان باید اهمیت زیادی داده ش��ود و با
شستشوی مرتب دهان با مواد ضدعفونیکننده از
ایجادپوسیدگیوعفونتلثهومخاطپیشگیریکرد.
در کودکانی که زخمهای دهانی یا مری دارند باید
تغذیه با لوله شروع شود و به تدریج با رژیم مایعات
و خوراکیهای بس��یار نرم و ملین همچون سوپ
صاف شده و حریره بادام به تغذیه آنها کمک شود.
ویتامینها و ریز مغذیها و مواد معدنی الزم نیز باید
برایکودکتأمینشوند.مراقبتازچشمهاباتجویز
قطره اشک مصنوعی و مراقبتهای چشم پزشکی
نیز اهمیت زیادی دارد .در برخی انواع شدیدتر که
ممکن است همراه چسبندگی مفاصل یا بدشکلی
در آنها باش��د ،مراقبتهای ارتوپدی و اس��تفاده از
کفشهای راحت ونرم ،محافظهای ارتوپدی یا گاه
جراحیهایترمیمیضرورتمییابد.بهعلتشیوع
باالی کم خونی در این کودکان میبایست سطح
هموگلوبین خون این افراد مرتب چک ش��ده و در
صورت نیاز از انتقال و تزریق خون هم کمک گرفته
میش��ود.در مواردتعریق بیش از حد میبایست از
فرآوردههای ضد تعریق موضعی یا روش یونتوفورز
برایکاستنتعریقکمکگرفت.یکیازجدیدترین
افقهایی که در درمان این بیماری گش��وده شده
اس��ت ،روش ژن درمانی و تزریق فاکتورهای رشد
الزم برای ترمیم و بازس��ازی پوست است که با کار
بر سلولهای بنیادی خود بیمار میتوان از پیشرفت
بیماری و ایجاد عوارض آن جلوگیری کرد.در روش
ژن درمان��ی ژنهای مس��ئول در ایجاد پروتئین
ضروری برای حفظ تمامیت پوست به سلولهای
پوستیاینبیمارانمنتقلمیشودودستورژنتیکی
تشکیل سلولهای س��الم به پوست داده میشود.
هرچند این مسیر تازه و نوپا میباشد ،اما امید زیادی
برای کمک به این بیماران در آینده نزدیک ایجاد
کرده است.
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یادداشت 2

علت ایجاد صدا
در مفاصل چیست؟
دکتر سیروس مومن زاده*

از نظر پزشکان زمانی که صداهای ایجاد شده
در مفاصل همراه با درد نباش��د ،مشکلی ایجاد
نش��ده اس��ت وممکن اس��ت این صداها با کم
شدن مایع بین مفصلی و تغییرات فیزیولوژیک
باعث ش��ود مایع بین مفصلی نرمی س��ابق را
نداشته باشد و در نهایت باعث ایجاد صدا شود؛
گاهی این صداها به قدری بلند است که شبها
باعث بیدار شدن اطرافیان میشود.
>عوامل ایجاد صدا در مفاصل

گاهی تغیی��رات امالح بدن منج��ر به کاهش
س��طح مایع س��ینوویال مفصلی میش��ود که
ص��دای مفاص��ل را به هم��راه دارد؛ همچنین
ن از روی اس��تخوانها با
گاهی حرک��ت تاندو 
صدا و درد هم��راه میش��ود؛ در برخی موارد
حبابه��ای کوچک��ی ک��ه در مای��ع مفصلی
وج��ود دارن��د به ه��م میچس��بند و بزرگ و
بزرگتر میش��وند که در نهای��ت ترکیدن این
حبابها ص��دا ایجاد میکند؛ این مش��کل را
زمانی خطرناک و مهم میدانیم که با درد تیر
کشنده ،سوزش ،حس��ی مثل برق گرفتگی یا
احساسی شبیه به فرو رفتن میخ همراه باشد.
>کدام صداهای مفصلی خطرناک هستند؟

اگر درد حاصل بر اثر گیر افتادن تاندون باشد
به ص��ورت برق گرفتگی ،گزگز و مورمور نمود
پیدا میکند؛ اگر صدای مفاصل بر اثر ساییده
شدن غضروف و تماس استخوانها با هم باشد
باع��ث ایجاد حس��ی مثل فرو رفت��ن میخ در
زانو میش��ود؛یا ممکن است برخورد تاندونها
در هن��گام حرکت منجر به ایج��اد صدا و درد
ش��ود؛ در مجموع اگر این صداها همراه با درد،
داغ��ی و تورم هم باش��د حتماً باید بررس��ی و
معاینه شود.
>روشهای درمان صدا دادن مفاصل

درم��ان ص��دای مفاصل ب��ه علت ایج��اد آن
بستگی دارد؛ صداهای طبیعی نیازی به درمان
ندارند،اگ��ر صداه��ا بر اثر تغیی��رات مایع بین
مفصلی باشد افزایش آب دریافتی کمککننده
اس��ت اگر این اختالل در ورزش��کارها باش��د
باید معاینه شوند ،ش��اید سبک کردن تمرین
راه��کار خوبی ب��رای درمان این افراد باش��د.
اگر س��اییدگی عل��ت بروز ای��ن درد و صداها
باشد ،تقویت عضالت میتواند به کاهش فشار
وارده ب��ر مفاصل کمک کن��د؛ تمرینات دامنه
حرکتی باعث ترش��ح مایع سینوویال میشود؛
از ش��ایعترین این تمرینها نشستن لبه تلخ و
حرک��ت پاندولی پا بدون ایجاد فش��ار بر زانوها
اس��ت؛ این تمرین باعث ترشح مایع سینوویال
در مفاصل میش��ود؛ در بیماران آرتروزی حتی
ممکن است این تمرین با وزنه پایی اجام شود تا
تحریک و ترشح بیشتری به همراه داشته باشد.
*فوق تخصص درد شناسی و طب درد

هشدار

عوارضی که مصرف غذاهای
فرآوری شده به دنبال دارند

غذاهای فرآوری ش��ده ش��اید خ��وش طعم و
لذیذ باش��ند اما مصرف بیش از حد آنها باعث
بروز انواع بیماریها میشود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،داریا س��اولیوا مربی ،تناسب
اندام و متخصص تغذیه ورزشی درباره غذاهای
فرآوری ش��ده مانن��د کنس��روها توضیحاتی
میدهد.قب��ل از ف��رآوری ک��ردن محصوالت،
بس��یاری از غذاها حاوی پوستهای هستند که
ش��اخص گلیس��می آنها را کاهش میدهد.
ش��اخص گلیس��می ضریبی اس��ت که میزان
جذب کربوهیدراتها توس��ط ب��دن و افزایش
س��طح قن��د خون را نش��ان میده��د .پس از
پردازش و ف��رآوری کردن این محصوالت ،این
ش��اخص افزایش مییابد که ب��ه افزایش قند
خون کمک میکند.با خوردن غذاهای فرآوری
شده ،جهش قند ایجاد میشود و مقدار زیادی
انسولین تولید میشود .برای پایین آوردن آن،
قند به همان سرعت افت میکند ،یعنی چنین
"نوس��ان قندی" ایجاد میش��ود.میوه میتواند
باعث نوس��ان انسولین ش��ود ،برای مثال یک
س��یب به یک مش��ت آجیل نیاز دارد .در واقع
آجیل میزان کربوهی��درات خالص موجود در
س��یب را متعادل کرده و می��ان وعده را با یک
غذای س��الم و فرآوری نشده تکمیل میکند.
مواد غذایی فرآوری ش��ده جذاب هم هستند،
اما در بیشتر مواقع آنها دارای کالری باال ،شکر
اضافه و چربی زیاد هس��تند ک��ه مواد مغذی
کمی دارند و پر از مواد ش��یمیایی و نگهدارنده
هستند .موادی مانند نمک ،قند و چربی گاهی
به غذاهای فرآوری ش��ده اضافه میش��وند تا
طعمشان را دلپذیرتر و عمر مفیدشان را بیشتر
کند که برای بدن بس��یار ض��رر دارد.به گفته
این متخصص تغذیه ورزش��ی ،آرد بیش��ترین
مراحل فرآوری را پشت سر میگذارد و شاخص
گلیسمی بسیار باالیی دارد.هنگام انتخاب آرد،
باید به ظرافت آس��یاب توجه کنید .آرد هرچه
لطیف و سفیدتر باشد ،سریعتر جذب میشود،
یعنی عم ً
ال گلوکز اس��ت که وارد جریان خون
میش��ود .ش��ما نباید غذاهای فرآوری شده را
به طور کامل کن��ار بگذارید ،اما بعد از خوردن
آنها باید از خوردن غذا به مدت پنج س��اعت
خودداری کنید .این به شما کمک میکند تا از
افزایش قند خون جلوگیری کنید.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص قلب و عروق مطرح کرد

سندرم کلیپل ترنونه و راههای درمان آن

آفتاب یزد -نجمه حمزه نیا :مجموعهای از نش��انه یا نشانههایی
که بیماری خاصی را مشخص میکنند یا نشان میدهند را سندروم
میگویند .یکی از انواع س��ندرم که میتواند مش��کالت بسیاری را
به همراه داش��ته باشد س��ندرم کلیپل ترنونه که  KTSنیز نامیده
میش��ود است .این س��ندرم ،نوعی اختالل عصبی نادر است که در
بدو تولد (مادرزادی) مشاهده میشود .متاسفانه با توجه به تحقیقات
انجام ش��ده توسط محققان در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای
س��ندرم کلیپل ترنونه وجود ندارد .اما هدف پزش��کان برای مقابله
ب��ا عالئم آن این اس��ت که آنها را کنترل ک��رده و از بروز عوارض
جلوگیری نمایند .این بیماری هم س��بب استرسهای عاطفی و هم
مشکالت سالمت در فرد میشود و به طور کلی کیفیت زندگی افراد
را کاهش میدهد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره
با دکتر فریبا هندسی ،متخصص قلب و عروق گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر هندس��ی در اینباره میگوید :س��ندرم کلیپل ترنونه،
نوعی اختالل عروقی مادرزادی نادر اس��ت .این اختالل ممکن است
ب��ر روی یک اندام ،به صورت لکههای م��ادرزادی بنفش یا قرمز یا
ناهنجاریهای سیاهرگی مانند رگهای واریسی و یا با رشد بیش از
حد استخوان و بافت نرم مشخص شود.
وی ابراز داش��ت که اندام فرد بیمار مبتال به س��ندرم کلیپل ترنونه
ممکن است بزرگتر ،بلندتر و یا گرمتر از حد نرمال باشد و علت آن
ناشناخته است .این متخصص قلب و عروق در پاسخ به این پرسش
ک��ه "چه زمانی باید برای درمان س��ندرم کلیپل ترنونه اقدام کرد"،
مطرح کرد :عالئم و شدت سندرم کلیپل ترنونه در هر بیمار متفاوت
میباش��د .عالئم آن ش��امل خونریزی از اندام آسیب دیده ،عفونت
پوس��تی ،خون در ادرار ی��ا خونریزی مقعدی یا واژینال میباش��د.
ممکن اس��ت فرد دچار درد در اندام ،لخته ش��دن خون ،کم خونی
و تش��نج نیز ش��ود که برای کاهش درد و عالئم آن باید به پزشک
مراجعه شود تا اقدامات درمانی الزم انجام شود.
وی ادام��ه داد :افرادی که به س��ندرم کلیپل ترنونه مبتال هس��تند
ممک��ن اس��ت دارای برخی عالئم ب��ه صورت خفیف تا گس��ترده
باشندکه مهمترین آنها عبارتند از وجود لکههای مادرزادی به رنگ
صورتی تا بنفش مایل به قرمز،که توس��ط وریدهای خونی بس��یار
ریز (مویرگ ها) در الیه باالیی پوس��ت ایجاد میشوند .این لکهها با
افزایش سن ممکن است تیرهتر یا روشنتر شوند.
دکتر هندس��ی افزود :ناهنجاریهای وریدی شامل وریدهای متورم
و پی��چ خورده (واریس) میباش��د که معموالً در س��طح پاها ایجاد
میش��وند از دیگ��ر عالیم بیماری س��ندرم کلیپل ترنون��ه در افراد
میباشد .وریدهای غیر طبیعی عمقیتر ممکن است ،در بازوها ،پاها،
شکم و لگن نیز ایجاد شوند که بافت اسفنجی دارند .ناهنجاریهای
وریدی ممکن است با افزایش سن بیشتر نمایان شوند.
این متخصص قلب و عروق اضافه کرد:رشد بیش از حد استخوانها
و بافت نرم که از نوزادی ش��روع و معموالً به یک پا محدود میشود
از دیگر عالیم بیماری سندرم کلیپل ترنونه میباشد اما میتواند در
یک بازو یا به ندرت در تنه یا صورت نیز ایجاد شود .این رشد بیش
از حد اس��تخوان و بافت ،اندام را بزرگتر و بلندتر میکند .به ندرت،
به هم آمیختگی انگش��تان دس��ت و پا ،یا داش��تن انگشتان اضافی
رخ میدهد.وی ابراز داش��ت :در افراد مبتال به سندرم کلیپل ترنونه
ممکن اس��ت سیستم لنفاوی (بخش��ی از سیستم ایمنی بدن است
ک��ه از عفونت و بیماری محافظت میکن��د و مایع لنفاوی را حمل
میکند) غیر طبیعی ش��ود و برخی عروق لنفاوی به درستی عمل
نکنند و منجر به نشت و تورم شوند.
دکتر هندس��ی بیان کرد :در برخی موارد نیز ممکن اس��ت سندرم
کلیپل ترنونه منجر به بروز آب مروارید ،آب سیاه ،دررفتگی مفصل
ران هنگام تولد و مشکالت لخته شدن خون در افراد شود.
این متخصص قلب و عروق اظهار کردد :با توجه به تحقیقات انجام
ش��ده توسط محققان هیچ درمان قطعی برای سندرم کلیپل ترنونه
وج��ود ن��دارد .هدف از درمان این س��ندرم بهب��ود تحرک کودک،
جلوگیری از عفونت یا عوارض ،کنترل درد و سایر عالئم میباشد.
وی ادام��ه داد :درمان س��ندرم کلیپل ترنونه به عالئم و ش��دت آن
بس��تگی دارد .برخی از ک��ودکان با عالئم خفیف ممکن اس��ت به

= دکتر هندسی :عالئم و شدت
س�ندرم کلیپ�ل ترنون�ه در ه�ر
بیمار متفاوت م یباشد .عالئم آن
ش�امل خونریزی از اندام آس�یب
دی�ده ،عفونت پوس�تی ،خون در
ادرار یا خونریزی مقعدی یا واژینال
م یباش�د .ممکن اس�ت فرد دچار درد در اندام،
لخته شدن خون ،کم خونی و تشنج نیز شود
=در افراد مبتال به س�ندرم کلیپل ترنونه ممکن
است سیستم لنفاوی (بخش�ی از سیستم ایمنی
بدن اس�ت ک�ه از عفونت و بیم�اری محافظت
م یکند و مایع لنفاوی را حمل م یکند) غیر طبیعی
شود و برخی عروق لنفاوی به درستی عمل نکنند
و منجر به نشت و تورم شوند
= ب�ا توج�ه ب�ه تحقیقات انجام ش�ده توس�ط
محققان هیچ درمان قطعی برای س�ندرم کلیپل
ترنون�ه وجود ندارد .هدف از درمان این س�ندرم
بهب�ود تح�رک ک�ودک ،جلوگی�ری از عفونت یا
عوارض ،کنترل درد و سایر عالئم م یباشد
= لخت�ه خ�ون م یتوان�د در وریده�ای خون�ی
غیرطبیعی کودکان مبتال به سندرم کلیپل ترنونه
تشکیل شود و به قلب یا ریهها برود لذا مصرف
داروهای رقی قکننده خون به جلوگیری از تشکیل
این لختهها کمک م یکنند
چند روش درمانی نیاز داش��ته باش��ند ،در حالی که برخی با عالئم
شدیدتر ممکن است که نیاز به روشهای پیچیدهتر و مداوم درمانی
داشته باشند .دکتر هندس��ی عنوان کرد :معموال برای درمان برای
درم��ان بیماری س��ندرم کلیپل ترنونه از داروهای س��رکوبکننده
سیس��تم ایمنی برای کند کردن پیشرفت ناهنجاریهای عروقی و
کوچک شدن تومورها استفاده میشوند .از سیرولیموس ،معروف به
راپامایس��ین ،که سیستم ایمنی را سرکوب میکند و تشکیل عروق
لنفاوی را هدف قرار میدهد ،میتوان استفاده کرد .البته هر دارویی
میبایست با نظر پزشک متخصص تجویز شود و از مصرف خودسرانه
دارو باید خودداری کرد.این متخصص قلب و عروق گفت :پزش��ک
ممکن اس��ت داروهای ضد درد و آنتی بیوتیکهای مختلف را برای
کمک به مدیریت عالئم بیماری سندرم کلیپل ترنونه تجویز کند.
وی افزود :گزینههای دیگر درمانی عبارتند از اس��تفاده از جورابها
یا لباسهای فش��رده زیرا میتوانند درد و تورم را کاهش دهند .آنها
همچنین میتوانن��د از اندام کودک در برابر خراش محافظت کنند
و همچنین کفی پاش��نه نیز به همسانسازی طول پاهای متفاوت
کمک میکنند.

دکتر هندس��ی بیان کرد :لخته خون میتوان��د در وریدهای خونی
غیرطبیعی کودکان مبتال به س��ندرم کلیپل ترنونه تش��کیل شود
و به قلب ی��ا ریهها برود لذا مصرف داروه��ای رقیقکننده خون به
جلوگیری از تشکیل این لختهها کمک میکنند.
ای��ن متخصص قلب و ع��روق عنوان کرد :اس��کلروتراپی در درمان
ع��روق واریس افراد مبتال به س��ندرم کلیپل ترنونه مورد اس��تفاده
قرار میگیرد و به صورت تزریق مس��تقیم یک محلول به وریدهای
واریس��ی اس��ت که باعث از بین رفتن آنها میش��ود .برای نتایج
مطلوب معموالً نیاز به چند جلسه درمان اسکلروتراپی میباشد.
وی ادامه داد :اس��کلروتراپی فومی ،روش��ی است که تحت هدایت
سونوگرافی انجام میشود و شامل تزریق ماده فوم با ماده اسکلروزان
میباش��د .ماده فوم خون را از داخل ورید خ��ارج میکند ،بنابراین
ماده اس��کلروزان ،تماس بهت��ری با دیواره ورید پی��دا خواهد کرد.
اس��کلروتراپی درد و ناراحتی ناش��ی از واریس را از بین میبرد و به
جلوگیری از عوارضی مانند خونریزی وریدی و زخم کمک میکند.
دکتر هندس��ی مطرح کرد :لیزر درمانی برای روشن کردن یا از بین
بردن لکههای وریدی افراد مبتال به سندرم کلیپل ترنونه میباشد .از
لیزر جهت گرم کردن ورید خونی استفاده میشود تا آن را کوچک
کند .لیزر درمانی برای درمان وریدهای واریسی کوچک بسیار موثر
است.
ای��ن متخصص قلب و عروق اضافه کرد :لیزر درمانی معموال پس از
اس��کلروتراپی یا جراحی استفاده میشود .همچنین از لیزر برای از
بین بردن وریدهای واریسی بزرگتر نیز استفاده میشود .برای از بین
بردن صحیح وریدهای واریسی با کمک لیزر ،نیاز به چند جلسه در
فواصل شش هفته میباشد.
وی خاطرنشان کرد :فرسایش حرارتی داخل وریدی نیز برای بستن
و برداش��تن ورید افراد مبتال به سندرم کلیپل ترنونه مفید است.در
ط��ی این روش ،از ام��واج رادیویی با لیزر یا فرکانس باال برای ایجاد
گرمای شدید موضعی در ورید واریسی استفاده میشود .منبع انرژی
ای��ن روش با روشهای دیگر متفاوت اس��ت ،اما از گرمای موضعی
برای بستن ورید مورد نظر استفاده میشود.
دکتر هندس��ی ادامه داد :در ای��ن روش درمانی وریدهای مورد نظر
را میبن��دد اما آنها را در جای خ��ود رها میکند بنابراین خونریزی
و کبودی کمتری به جای میگذارد .در مقایس��ه با روش بس��تن و
برداش��تن ،در روش فرس��ایش حرارتی داخل وریدی ،درد کمتر و
بازگشت به فعالیتهای عادی سریعتر میباشد ولی از نظر ظاهری
نتایج مشابهی دارند.
ای��ن متخص��ص قلب و ع��روق مط��رح ک��رد :برخ��ی گزینههای
جراح��ی میتوانن��د ع��وارض ناش��ی از س��ندرم کلیپ��ل ترنونه را
کاهش دهن��د ،مانند جراحی لکه زدایی یا پوس��ته ریزی ،جراحی
ارتوپ��دی و جراحی ارتوپدی ،بس��تن و برداش��تن ورید به صورت
جراح��ی.وی عنوان کرد :برخی از کودکان برای برداش��تن وریدها
و بافته��ای غیر طبیعی به جراحی پوس��ته ریزی نی��از دارند .این
روش میتوان��د به کاهش اندازه اندام آس��یب دیده کودک و بهبود
عملک��رد وی کم��ک کند .اگرچ��ه این روش یک عم��ل تهاجمی
میباش��د ،اما برای کودکانی ک��ه به دلیل ناهنجاریه��ای اندام یا
وریده��ا ،تحرک مح��دودی دارند ،میتواند بس��یار مفید باش��د و
زندگ��ی آنها را تغییر دهد.دکتر هندس��ی ابراز داش��ت :س��ندرم
کلیپ��ل ترنونه میتواند باعث بلندتر ش��دن بی��ش از حد یک پای
کودک نس��بت به دیگری ش��ود .روشهای جراحی ارتوپدی منجر
به تغییر ش��کل پا ب��رای بهتر قرار گرفتن در کفش ش��وند و روش
اپیفیزیودیز رشد کودک را پس از رسیدن به سنین نوجوانی متوقف
میکند .این متخصص قلب و عروق عنوان کرد :در روش بس��تن و
برداش��تن ورید به صورت جراحی ،بستن وریدها از طریق یک برش
کوچک در پوس��ت برای جلوگیری از تجمع خون انجام میش��ود.
س��پس ورید با یک روش جراحی حداقل تهاجمی به نام فرسایش
وریدی برداش��ته میش��ود .وی گفت :معموال سابقه خانوادگی یک
عامل خطر برای سندرم کلیپل ترنونه نمیباشد ،بنابراین وجود این
سندرم در یکی از اعضای خانواده ،شانس ابتالی دیگر افراد خانواده
را افزایش نمیدهد.

عوارض خطرناک مصرف زیاد خرما برای سالمتی

خرما یکی از میوههای گرمس��یری و پرخاصیتی است که طرفداران
زیادی دارد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،با این حال ،زیادهروی در
مصرف خرما مانند زیادهروی در مصرف هر ماده غذایی دیگر میتواند
برای سالمتی بدن مضر باشد .در این مطلب به عوارض زیادهروی در
مصرف خرما میپردازیم:
 -۱مش��کالت ش��کمی :مصرف خرما به خودی خ��ود هیچ عوارض
جانبی جدی برای سالمتی بدن ندارد .اما متاسفانه امروزه استفاده از
افزودنیهایی مانند سولفیت به آن میتواند باعث مشکالت متعددی
برای انسان شود .سولفیت یک ترکیب شیمیایی است که به میوههای
خشک میافزایند تا فاسد نشود و یا باکتریهای مضر آن از بین برود.
سولفیت میتواند باعث بروز دل درد ،گاز معده ،نفخ ،و اسهال در افراد
شود.
 -۲بروز جوش :میوههای خشک مانند خرما میتواند باعث بروز جوش
شود که مانند مورد قبلی ،دلیل اصلی بروز آن سولفیت است.

 -۳حمله آس��می :تحقیقات زیادی درباره تاثیر مصرف خرما در بروز
حمالت آسمی انجام نشده است ،اما از آنجا که مصرف خرما میتواند
باعث بروز آلرژی ش��ده و خود آلرژی در بروز آس��م تاثیرگذار است،
میتوان مصرف خرما را مرتبط با حمله آس��می دانس��ت ۸۰ .درصد
افرادی که از بیماری آس��م رنج میبرند ب��ه گردههای موجود در هوا
مانند کپکها حساسیت دارند که این کپکها به وفور در خرما یافت
میشوند.
 -۴افزای��ش وزن :خرم��ا دارای می��زان قاب��ل توجه��ی از فیب��ر
ب��وده ،ام��ا دارای کال��ری باالیی اس��ت و زی��ادهروی در مصرف آن
اضاف��ه وزن و چاق��ی را ب��ه دنب��ال خواهد داش��ت .ه��ر یک گرم
خرم��ا دارای  ۲.۸کال��ری انرژی اس��ت که میزان باالیی محس��وب
میشود.
 -۵بروز بیماری هیپرکالمی :هیپرکالمی به بیماریای اطالق میشود
که درپی افزایش س��طح پتاس��یم خون بروز میکن��د .خرما یکی از

میوههای سرشار از پتاسیم است و زیاده روی در مصرف آن میتواند
باعث بروز هیپرکالمی شود.
 -۶مضر برای خردس��االن :خرما برای خردساالن سنگین محسوب
میشود .آنها به سختی میتوانند خرما را بجوند و از آنجا که دستگاه
گوارش آنها تازه در حال توسعه یافتن بوده ،هضم خرما بسیار دشوار
اس��ت .مصرف خرم��ا در نوزادان میتواند باعث خفگی و یا مس��دود
ش��دن نای آنها شود .بهتر است خرما را از دسترس نوزادان دور نگه
دارید.
 -۷ع��دم تحمل فروکتوز :ش��یرینی خرما ناش��ی از قن��د فروکتوز
اس��ت .برخ��ی اف��راد توانای��ی هض��م فروکت��وز را ندارن��د و ع��دم
تحم��ل به ای��ن قند را نش��ان میدهن��د .از آنجا که قن��د فروکتوز
در دس��تگاه گ��وارش ای��ن اف��راد شکس��ته و ج��ذب نمیش��ود،
باکتریهای دس��تگاه گوارش با اس��تفاده از این قند ،اقدام به تولید
گاز میکنند

جلوگیری از کاهش بینایی ناشی از گلوکوم با ژندرمانی

آب سیاه (گلوکوم) یکی از مهمترین علل نابینایی در سراسر جهان
است .بیماری آب سیاه به دلیل اختالل در جریان خون اعصاب بینایی
بوجود میآید و با مرور زمان پیشرفت میکند .این عارضه معموال با
افزایش فشار چشم مرتبط است .به گزارش ایرنا،مطالعات گستردهای
در سراس��ر جه��ان برای درمان گلوک��وم در جریان اس��ت و از این
میان ژندرمانی موفقتر عمل کرده اس��ت .مطالعات جدید محققان
دانش��کده پزشکی  Icahnدر نیویورک نش��ان میدهد فعالسازی
مس��یر  CaMKIIاز آسیب سلولهای شبکیه محافظت میکنند

و میتوانند راهکاری برای درمان گلوکوم باشند.مس��یر CaMKII
فرآیندهای اصلی سلولی و عملکردهای کلیدی بدن را تنظیم میکند
و عملکرد نوعی سلول در شبکیه به نام سلولهای گانگلیونی که عامل
اصل نابینایی در گلوکوم هستند ،نیز به این مسیر وابسته است .برای
کنترل مسیر  CaMKIIاز یک نشانگر آنتیبادی استفاده میشود.
زمانی که س��لولهای گانگلیونی ش��بکیه در معرض سموم یا تروما
قرار بگیرند ،سیگنالینگ مسیر  CaMKIIمختل میشود.محققان با
مداخله در فعالکردن مسیر  CaMKIIبا استفاده از ژندرمانی،قادر

بیمار کرونایی چه زمانی باید «سی تی اسکن»دهد؟

اس��تاد بیماریهای ریوی گفت:به طور علمی
س��ی تی اس��کن نباید همین طور برای بیمار
کرونایی انجام ش��ود ،بلکه بای��د زمانی انجام
شود که فرد دچار عالئم شده باشد؛ مثال تنگی
نفس شدید ،س��رفه و خلط زیاد داشته باشد.
سید علی جواد موسوی در گفتوگو با فارس
ادامه داد :همچنین تب بیمار بعد از گذشته 4
 5روز برطرف نشود یا درصد اشباع اکسیژنبیمار کمتر از  93درصد باشد؛ یعنی اکسیژن
کمت��ر از  93درصد نگرانکننده اس��ت و باید
بیمار س��ی تی اس��کن بدهد.وی در پاسخ به
این پرسش که«درگیری ریه چند درصد باشد

باید نگران باش��یم؟»،ابراز داشت:درصدی که
بیان میشود ممکن است خیلی دقت نداشته
باش��د؛چراکه مکاتب مختلف پزش��کی درصد
مختل��ف را اعالم میکنند؛ ام��ا معموال وقتی
ای��ن درصد اهمیت دارد که با افت اکس��یژن
خون همراه باشد.
موس��وی درب��اره «عالئ��م تنفس��ی کرونای
دلتا»،بی��ان داش��ت:تقریبا عالئم ان��واع کرونا
یکس��ان اس��ت و تف��اوت خیل��ی زی��ادی
ندارد؛البته ممکن اس��ت گاهی در سوشهای
جدید که ب��روز کرده برخی عالئم ش��دیدتر
باشد.

به محافظت از سلولهای عصبی بینایی شدهاند و نتایج در مدلهای
حیوان��ی کامال موفقیتآمیز گزارش ش��ده و امید اس��ت به زودی
برای درمان انسانی آب سیاه مورد استفاده قرار گیرد.مطالعات نشان
میدهد آب س��یاه ریش��ه ژنتیکی دارد و ممکن است تا پایان عمر
عالمتی نداشته باشد .بر اثر افزایش فشار داخل چشم ،اعصاب بینایی
انتقالدهنده تصاویر به مغز آسیب میبینند و بینایی به مرور کاهش
مییابد .این بیماری در صورت عدم درمان میتواند منجر به نابینایی
شود.

کروناویروس از طریق گربه قابل انتقال است

یافتهه��ای محققان نش��ان میدهد گربههای
خانگی در انتقال س��ندرم حاد تنفسی ناشی
از کرونا ویروس نقش دارند.
به گزارش مهر  ،سرپرست تیم تحقیق ،در این
باره گفت« :گربه های خانگی مس��تعد ابتالء
به عفونت کروناویروس هس��تند و با توجه به
اینک��ه از نزدیک با مردم در ارتباط هس��تند،
ارزیاب��ی خطر بالقوه گربهها ب��رای انتقال این
وی��روس مه��م اس��ت».دادههای جمع آوری
ش��ده از این مطالعات نش��ان داد ک��ه تعداد
تولیدمثل کروناوی��روس در میان حیوانات به
ط��ور قاب��ل توجهی باالتر از  ۱بود که نش��ان

میده��د گربهه��ا ممک��ن اس��ت در انتقال و
نگهداری ویروس نقش داش��ته باش��ند.البته
هنوز س��واالت زیادی در م��ورد خطر انتقال
ویروس از انسان به گربه و گربه به انسان باقی
مانده است.
دکتر گونزال��س افزود« :اطالعات بیش��تر در
مورد انتقال وی��روس در خانواده و دادهها در
مورد میزان ویروس در محیط اطراف گربههای
آلوده و ه��وای بازدم آنه��ا میتواند گامی در
جه��ت ارزیابی این خط��رات باش��د».انتقال
کروناوی��روس از طریق گربه میتواند نقش��ی
اساسی در شیوع بیماری داشته باشد.

