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نشانههای شوک عصبی را نادیده نگیرید

خبرپزشكي
اين غذاها را به نوزادان زير يك سال ندهيد

درحاش��یه برگ��زاری جش��نواره تغذیه با ش��یر م��ادر در بیمارس��تان
ش��ریعتی،دكتر حميده شجري متخصص كودكان و نوزادان ،دبير علمي اين
همايش گفت :ش��ير مادر همچنان بهترين منبع تغذيه براي نوزاد اس��ت و
هي��چ جايگزي��ن ديگري كه بتواند تمام خاصيت هاي آن را داش��ته باش��د
وجود ندارد.
ايش��ان در ادامه در رابطه با مزاياي ش��ير مادر براي نوزاد گفت :به غير
از همبستگي و عشق و محبت بين مادر و نوزاد ،شيرمادر پاكيزه و عاري از
آلودگي است و از بيماري آسم و آلرژي و اگزما نوزاد در آينده جلوگيري مي
كند ،جلوگیری از چاقي بيش از حد كودكان وهمچنین بيماريهاي اسهالي
و ميكروبي را در بچه ها كاهش ميدهد  .ايش��ان در ادامه گفت :ش��ير مادر
م��ي تواند به تنهاي��ي از لحظه تولد تا پايان  6ماهگي ن��وزاد تمام نيازهاي
غذايي ش��ير خوار را تامين كند ،وحتي در هفته اول كه جريان عادي ش��ير
برقرار نيس��ت همان ميزان کم هم براي تغذيه نوزاد كافي اس��ت و نياز به
شير ديگر نيست.
وي در رابط��ه ب��ا مادران��ي كه به نوازد ش��ير مي دهن��د و دارو مصرف
مي كنند گفت :آكادمي كودكان امريكا مي گويد مصرف اكثر داروها در طي
دوران ش��ير دادن بالمانع اس��ت چون اكثر دارو ها  2الي 3درصد در ش��ير
مادر ترش��ح مي شوندو امكان مس��موميت دارويي تقريبا غير ممكن است.
ول��ي مادران��ي كه اعتياد به م��واد مخدر دارند و يا دوره ش��يمي درماني را
مي گذرانند نمي توانند به نوزادشيربدهند.
و همچنين مادراني كه داراي عفونت  HIV ، HTLVو عفونت س��ينه
با ويروس هرپس هم منع شير دهي دارند.
ايش��ان در پاسخ به سوال خبرنگار آفرينش در رابطه با منع غذايي براي
ن��وزادان زير يك س��ال گفت:غذاه��اي دريايي ،ميوه ه��اي رنگي مثل توت
فرنگي ،سفيده تخم مرغ،عس��ل ،كيوي ،آب معدني ،ادويه جات ،سوسيس،
كالباس  ،چاي  ،قهوه و مركبات و آب مركبات نبايد به نوزادان زير يكس��ال
داده ش��ود .همچنين در اين همايش ،مدیر گروه آموزشی کودکان دانشگاه
علوم پزش��کی تهران اظهار كرد :تحقیقات نشان می دهد که نوزادانی که از
ش��یر مادر اس��تفاده می کنند ،در آینده کمتر به سرطان و دیابت نوع  2که
یکی از بیماری های ش��ایع دنیا اس��ت ،دچار می شوند .کودکانی که از شیر
مادر مصرف می کنند در س��نین باالتر کمتر به سرطان به خصوص دستگاه
گوارشی و خون مبتال می شوند.وي اظهار كرد :سیستم ایمنی بدن کودکانی
که از شیر مادر تغذیه می کنند ،قوی تر از سایر کودکان است.
ف��وق تخصص قلب ن��وزدان و کودکان گفت :تحقیقات نش��ان داده که
مقابله با عفونت های دستگاه ریوی و عفونت های پیچیده ویروسی از جمله
مزیت های کودکانی است که از شیر مادر تغذیه می کنند.
مدیر گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین بيان
داش��ت :در تحقیقات انجام شده ،ثابت شده که مادرانی هم که حداقل شش
ماه به کودکان خود شیر می دهند  40درصد کمتر از سایر مادران به سرطان
سینه مبتال می شوند.
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اگر عصب برای مدتی کوتاه زیر فشار
قرار داشته باشد به طور معمول با از بین
رفتن عامل فش��ار از طریق استراحت و
درمان ،ش��رایط فرد نیز بهبود می باید،
اما اگر به این ش��رایط رسیدگی نشود،
فرد ممکن اس��ت با عالئم مزمن و حتی
آسیب عصبی دائمی مواجه شود.
ه��ر زم��ان ک��ه واژه نیش��گون را
می ش��نویم به طور معم��ول می دانیم
که با شرایط خوبی مواجه نیستیم .پس
جای شگفتی نیست که عصب باریکش
یا زیر فش��ار ( )Pinched Nerveنیز
شرایطی ناخوشایند در نظر گرفته شود.
ب��ه گزارش عص��ر ایران ب��ه نقل از
"س��لف" ،یک عصب باریکش زمانی رخ
می دهد که عاملی موجب فش��ار بیش
از حد روی یکی از اعصاب انس��ان شود
که از آن جمله می توان به اس��تخوان،
غضروف ،عضالت یا تاندون های اطراف
عصب اش��اره کرد .ای��ن اختالل توانایی
عصب ب��رای ارائ��ه عملکرد درس��ت را
کاه��ش داده و موج��ب درد و عالئ��م
ناخوش��ایند دیگ��ری می ش��ود که می
تواند احساس��ی گیج کنن��ده را در فرد
ایجاد کند.
دالی��ل متع��ددی وج��ود دارند که
ممکن است موجب یک عصب باریکش
ش��وند زیرا اساس��ا هر چی��زی که روی
اعصاب انس��ان فشار وارد کند می تواند
به بروز این شرایط منجر شود.
از دالیل بالقوه بروز عصب باریکش
می ت��وان به آس��یب دیدگ��ی ،ابتال به
ی��ک بیماری مانند آرتریت ،و اس��ترس
جس��مانی در یکی از بخ��ش های بدن
که از کار تکراری ناشی می شود ،اشاره
کرد .بارداری نیز م��ی تواند خطر وقوع
ی��ک عص��ب باریک��ش را افرایش دهد
زی��را افزایش وزن می تواند مس��یرهای
عصب��ی را متورم ک��رده و اعصاب را زیر
فش��ار قرار ده��د .دیابت یک��ی دیگر از
عوامل خطرآفرین محس��وب می ش��ود
زیرا ای��ن بیماری س��طوح قند و چربی
در خون انس��ان را افزایش می دهد که
می توان��د به اعصاب و رگ های خونی
تغذیه کننده آنها آسیب وارد کند.

اگر عص��ب برای مدت��ی کوتاه زیر
فشار قرار داشته باش��د به طور معمول
ب��ا از بین رفت��ن عامل فش��ار از طریق
استراحت و درمان ،شرایط فرد نیز بهبود
می باید ،اما اگر به این شرایط رسیدگی
نشود ،فرد ممکن است با عالئم مزمن و
حتی آس��یب عصبی دائمی مواجه شود.
اگ��ر با عالئم��ی مواجه هس��تید که در
کوت��اه مدت از بین نم��ی روند ،مراجعه
به پزش��ک برای بررس��ی دقیق شرایط
همواره بهترین گزینه است.
از آنجایی که ی��ک عصب باریکش
می تواند در هر قس��متی از بدن انسان
ظاهر ش��ود ،شما می توانید عالئم را در
تمام آن قسمت احساس کنید .اما عالئم
این ش��رایط با توجه به مکان عصب زیر
فشار اغلب در دس��ت ها ،و پاها پدیدار
می ش��وند .در ادامه با شایعترین عالئم
عصب باریکش بیشتر آشنا می شویم.
با احس�اس س�وزن سوزن
شدن مواجه هستید
سه نوع عصب اصلی در بدن انسان
وجود دارند که ش��امل اعصاب حس��ی،
مس��ئولیت احس��اس کردن را بر عهده
دارند ،اعصاب حرکت��ی ،حرکات ارادی
عضالت را کنترل م��ی کنند ،و اعصاب
خودمختار ،کنترل عملکردهای خودکار

اندام ها مانند تعریق ،تنظیم فشار خون
و تنفس را بر عهده دارند ،می شوند.
وظیفه اعصاب انتقال سیگنال ها از
یک نقطه به نقطه دیگر بدن اس��ت .در
نتیجه ،هر چیزی که سیگنال را مسدود
کن��د موجب ب��روز عالئمی می ش��ود.
احس��اس س��وزن سوزن ش��دن به طور
معمول به معنای آن است که یک عصب
حسی زیر فشار قرار گرفته است.
ب�ا ب�ی حس�ی ی�ا کاه�ش
احس�اس در یک بخش از بدن خود
مواجه هستید
این شرایط بیش��تر با جریان خون
ضعیف به عصب به واسطه فشار مرتبط
اس��ت .کاه��ش جریان خ��ون به عصب
موجب می شود تا س��لول های عصبی
اکسیژن کافی دریافت نکنند ،از این رو
توانایی عصب برای ارائه عملکرد درست
کاهش م��ی یابد .بی حس��ی یا کاهش
احس��اس در اندام ممکن است تا زمانی
که فش��ار از بین نرفته و جریان خون به
حالت عادی بازنگردد ،ادامه یابد.
دس�ت یا پای شما بیشتر از
حد عادی به خواب می رود
اگر به طور معمول هنگام نشس��تن
یا استراحت دادن به دست ها به روشی
خاص با به خ��واب رفتن ان��دام مواجه

می ش��وید ،تغییر حال��ت و تحرک می
توان��د به بهبود این ش��رایط کمک کند
زیرا زیر فشار قرار گرفتن موقتی عصب
م��ی تواند دلیل آن باش��د .ام��ا اگر این
ش��رایط به ناگاه و بدون دلیل مشخص
رخ می ده��د مراجعه به پزش��ک برای
بررسی دقیق شرایط و شناسایی این که
چه چیزی به عصب فش��ار وارد می کند
بهترین گزینه است.
ب�ا دردی تی�ز و س�وزناک
مواجه هستید
این ش��رایط م��ی تواند به واس��طه
ملتهب ش��دن یا زیر فش��ار قرار گرفتن
چی��زی در نزدیکی عص��ب رخ دهد یا
خود عصب ملتهب ش��ده باشد .بدن از
این طریق هش��دار می دهد که مشکلی
وجود دارد.
همچنی��ن ممکن اس��ت درد را نه
در قس��متی ک��ه عصب زیر فش��ار قرار
گرفته ،بلکه در جایی که عصب به پایان
می رس��د ،مانند قس��مت پایینی پا یا
دست احساس کنید.
با ضع�ف عضالن�ی در یک
بخش از بدن خود مواجه هستید
ضع��ف عضالنی ب��ه ط��ور معمول
نش��انه ای از زیر فشار قرار گرفتن یکی
از اعص��اب حرکتی ،آنهای��ی که پیام ها
را از مغز به عض�لات منتقل می کنند،
محس��وب می ش��ود .به ط��ور معمول
این ش��رایط نش��ان می دهد که عضله
متصل ب��ه عصب دس��تورات الزم برای
ارائه عملکرد درس��ت خ��ود را دریافت
نمی کند .باید به این مساله توجه داشت
ک��ه عالئم مذکور می توانند به واس��طه
شرایط پزشکی دیگر مانند سکته مغزی،
حمله قلب��ی ،بیماری ام اس ،و تش��نج
نیز ش��کل بگیرن��د .به غی��ر از مواردی
که از دلیل بروز آن آگاه هس��تید ،مانند
زمانی که برای مدتی طوالنی چهار زانو
نشس��ته و پای شما به واسطه زیر فشار
ق��رار گرفتن عصب خواب رفته اس��ت،
در موارد دیگ��ر باید برای ارزیابی دقیق
شرایط به پزشک مراجعه کنید ،به ویژه
اگر با عالئم دیگری مانند تنگی نفس و
دشواری در تنفس مواجه هستید.

خبر

استفاده از حسگرها برای درمان سرطان

محققان دانش��گاه ام آی تی حس��گر جدیدی را توسعه دادند که امکان
مش��اهده درون سلول های س��رطانی و تشخیص واکنش این سلول ها را به
انواع مختلف داروهای شیمی درمانی فراهم می کند.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری س��اینس دیلی،این حسگر که هیدروژن
پراکسید موجود در سلول های انسان را تشخیص می دهد ،امکان شناسایی
داروهای جدیدی را که موجب افزایش میزان هیدروژن پراکس��ید موجود در
سلول های سرطانی می شوند ،در اختیار می گذارد .افزایش این ماده درون
سلول ها منجر به مرگ آن ها می شود.
محققان این حس��گر را با استفاده از دو نوع سلول انسان آزمایش کردند
ک��ه یکی از آن ها نس��بت به یک داروی ردوکس موس��وم به پیپرلونگومین
مقاوم بوده و دیگری مقاومتی نسبت به آن نداشت .با استفاده از این حسگر
جدید مش��خص شد در سلول مقاوم به دارو میزان هیدروژن پراکسید تغییر
نداشت اما در سلول های غیرمقاوم میزان این ماده افزایش یافت.
ب��ه اعتق��اد محققان این حس��گر جدی��د دارای دو کارب��رد بالقوه مهم
اس��ت که یکی شامل بررس��ی مجموعه داروها و ترکیبات موجود در بازار به
منظور تش��خیص میزان اثر مطلوب آن ها در افزایش هیدروژن پراکسید در
س��لول های سرطانی است .کاربرد بالقوه دیگر این حسگرها بررسی وضعیت
بیم��اران قبل از دریافت چنین داروهایی اس��ت تا میزان موفقیت داروها در
مقابل��ه با تومور در بدن بیمار به درس��تی ارزیابی ش��ود .گزارش کامل این
تحقیقات در نشریه  Nature Communicationsمنتشر شده است.

خواب شبانه بیش از  ۸ساعت کشنده است

فوائد خواب کافی برای س�لامتی
همواره مورد تایید ب��وده اما زیادهروی
در خوابیدن نیز میتواند س�لامت قلب
را تهدید کرده و حتی خطر مرگ را به
همراه داشته باشد.
به گزارش ایس��نا ،محققان اظهار
داشتند :خوابیدن زیاد به طور مستقیم
موجب مرگ فرد نمیشود اما گذراندن
م��دت زم��ان طوالن��ی در رختخواب
میتواند نش��انه وجود یک بیماری نهفته باش��د یا احتمال تش��دید بیماری
فعلی فرد را افزایش دهد.
گروهی از محققان در بررسیهای اخیر دریافتند که کاهش مدت زمان
خواب و رساندن آن به هفت تا هشت ساعت در طول شب به طور چشمگیری
خطر بروز مشکالت احتمالی برای سالمت را کاهش میدهد.
محققان اظهار داش��تند :درصورتیکه مدت زمان خواب از هشت ساعت
بیشتر شود باید به پزشک مراجعه کرد و فاکتورهای خطرزای سالمت قلب-
عروق و آپنه خواب مورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش ساینس الرت ،محققان همچنین دریافتند  ۱۰ساعت خوابیدن
در طول ش��ب با افزایش  ۳۰درصدی مرگ زودهنگام و افزایش خطر مرگ
ناشی از سکته مغزی و قلبی مرتبط است.
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