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پیری ،قلب را زودتر از همه نابود میکند گسترش ویروس فلج اطفال به طور ناشناخته در سراسر لندن
گروه بهداشــت و ســامت -
محققان می گویند که سرعت تخریب
ســلولهای قلب در اثر پیری بســیار
باالست.
محققان برای پاسخ به این سؤال ،که چرا
با افزایش سن خطر ابتال به بیماریهای
قلبی افزایش مییابد؟عواملی همچون
خطرات شناخته شده مانند فشار خون
باال یا کلســترول باال را بیان کردند ،که
البته کافی نیست.
یــک مدل از اولین مطالعه در نوع خود
از بیمارســتان کودکان بوستون اکنون
نشان میدهد ،ســلولهایی که عضله
قلب ما را تشکیل میدهند ،جهشهای
ژنتیکــی جدیدی را در طــول زمان
انباشته میکنند.
در حالی کــه توانایی ترمیم آنها را از
دست میدهند .یافتهها در  ۱۱اوت در
مجله  Nature Agingمنتشــر شده
است.آگوســت یو هوانگ در بخش
ژنتیک و ژنومیک کودکان بوســتون،
کل ژنوم  ۵۶ســلول عضلــه قلب را
که به عنوان کاردیومیوســیت شناخته
میشوند ،از  ۱۲نفر در سنین مختلف،
از نوزادی تا  ۸۲ســالگی ،توالی یابی
کردند ،که به دالیل غیر مرتبط با بیماری
قلبی فوت کرده بود.
فهرســت بندی جهش در قلب پیر تیم
مطالعه با استفاده از تکنیکها و تجزیه
و تحلیلهای پیچیده بیوانفورماتیک،
تعداد جهشهای غیر ارثی ،معروف به
جهشهای جســمی ،را در سلولهای
سنین مختلف مقایسه کردند و همچنین
به دنبال الگوهای جهشــی یا اثرهایی
بودند که ممکن اســت مکانیسمهای
بیماری قلبی را روشن کند.
چودوری ،نویسنده اول مقاله میگوید:
این اولین بار اســت کــه جهشهای
جســمی در قلب انســان در ســطح
تک سلولی بررســی میشود.هر چه
ســلولها مسنتر بودند ،تغییرات تک
حرفی بیشــتری (که به عنــوان انواع
تک نوکلئوتیدی شــناخته میشوند)
در  DNAخــود داشــتند.الگوی این
جهشها نشــان میدهد که بسیاری از
آنها در اثر آســیب اکســیداتیو ایجاد
شدهاند.
مینگ هــوی چن ،متخصص قلب در
بخــش ژنتیک و ژنومیک و گروه قلب
و عروق در کودکان بوســتون توضیح
میدهد :از آنجایی که قلب همیشه در
حال پمپاژ است ،انرژی زیادی مصرف
میکند.این تولیــد انرژی باعث ایجاد

گروه بهداشت و سالمت  -یک برنامه تقویت کننده واکسن فلج اطفال در بریتانیا
اعالم شده است که تمام کودکان لندنی زیر  ۱۰سال را هدف قرار میدهد.

محصوالت جانبی شــیمیایی میشود
که به عنوان گونههای فعال اکسیژن یا
 ROSشناخته میشوند.
وقتی ســطح  ROSبیــش از حد باال
مــیرود ،میتواند به  DNAآســیب
برساند .جهشها با اضافه کردن فشار
به آسیب ،مســیرهایی را که سلولها
معموالً برای ترمیم آســیب  DNAاز
آنها اســتفاده میکننــد ،تحت تأثیر
قــرار میدهند.چــودوری میگوید:
مکانیســمهایی که آســیب  DNAرا
ترمیــم میکنند نیز تحت تأثیر ســن
قرار میگیرند .اگر آســیب اکسیداتیو
به صورت گسترده وجود داشته باشد.
محققان دو مسیر سیگنالینگ را کشف
کردهاند که پس از تولد در قلب انسان
کاهش مییابد.این مطالعه از نظر فنی
دشــوار ،بر روی روشهای توالییابی
کل ژنوم تک ســلولی و تکنیکهای
بیوانفورماتیکــی که در آزمایشــگاه
کریستوفر والش ،در کودکان بوستون،
که چــودوری و هوانــگ اعضای آن
هستند ،انجام شد.
آزمایشگاه والش اخیرا ً از روشهایی
برای ثبت تجمــع جهشها نورونها
در افراد مبتال به آلزایمر استفاده کرده
است.به طور معمول ،سلولهایی که
به تقســیم خود ادامه نمیدهند ،مانند
سلولهای قلب ،کمتر مستعد جهش
هستند.
امامحققاندریافتند،کاردیومیوسیتها
جهشها را ســریعتر از برخی انواع
ســلولهای در حال تقســیم انباشته
میکنند.محققان محاســبه کردند که
آنها به طور متوســط ســاالنه بیش
از  ۱۰۰جهــش جدید در هر ســلول
داشتند.
هوانــگ میگوید :ســلولهای قلب
همچنین جهشها را با ســرعتی ســه

برابر ســریعتر از ســلولهای عصبی
جمعآوری میکنند.عالوه بر مسیرهای
ترمیــم  ،DNAجهشهــا بر ژنهای
دخیل در اسکلت ســلولی ،داربستی
که به سلولها ساختار آنها را میدهد
و ســایر عملکردهای اصلی سلولی را
تحت تأثیر قرار میدهد ،نیز بطور مؤثر
وجود دارد.
چن ،محقق ارشد این مطالعه با والش
و یونجونــگ آلیس لــی میگوید :با
افزایش ســن و دریافت جهشهای
بیشــتر ،اثرات مضری به قلب اضافه
میشــود که ممکن اســت قلب را به
باالتر از نقطه اوج بیماری عبور دهد و
ممکن است به جایی برسد که DNA
آنقدر آسیب ببیند که قلب دیگر نتواند
به خوبی پمپاژ کند.
کاوشهای محققان خاطرنشان میکند
که مطالعــه آنها فقط به دنبــال انواع
تــک نوکلئوتیدی بــوده و انواع دیگر
جهشها ،ماننــد درج یا حذف DNA
را بررســی نکرده اســت.همچنین ،از
آنجایی که آنها سلولهای قلب سالم
را بررسی کردند ،نمیتوانند ثابت کنند
که جهشها در بیماری قلبی نقش دارند.
آنها در آینده قصــد دارند جهش در
بافت بیماران مبتال به بیماریهای قلبی
عروقی مختلف را بررســی کنند.چن،
بررسی میکند که چگونه پرتودرمانی
و شــیمی درمانــی برای ســرطان بر
ســامت قلب تأثیر میگذارد و به این
منظور قصد دارد دادههایی را از بیماران
ســرطانی که بیماری قلبی دارند جمع
آوری کند.
چــودوری میافزایــد :مــا همچنین
میخواهیــم بــه انواع ســلولهای
مختلف در قلب نگاه کنیم ،چرا که در
تحقیقاتمان تعداد محدودی از سلولها
را بررسی کرده ایم.

اینبرنامه پسازشناساییبیشترویروسفلجاطفال
در فاضالب لندن نشــان داد که این ویروس به طور
ناشناختهدرسراسرشهرپخشمیشود.
در مــاه ژوئــن ،آژانس امنیت بهداشــت بریتانیا
( )UKHSAگزارش داد ،چندین نمونه از ویروس
فلــج اطفال نــوع « )VDPV۲( ۲مشتقشــده از
واکسن» را در یک مرکز تصفیه فاضالب لندن پیدا
کرده اســت .این یافته مهم بود؛ زیرا ردیابیها در
طول چندین ماه پخش شــدند و آزمایش ژنتیکی
نمونهها نشــان داد درجهای از انتقال بین چندین
فرد رخ داده است.
اکنون یک گزارش تکمیلی از ،UKHSAیک برنامه
واکســن تقویت کننده فلج اطفال در سطح شهر را
برای همه کودکان زیر  ۱۰سال اعالم کرده است.
تا اوایل جوالی UKHSA ،گزارش میدهد که ۱۱۶
ایزوله ویروس فلج اطفال نوع )PV۲( ۲شناســایی
شده است.
در بیانیه UKHSAآمده اســت :سطح ویروس فلج
اطفال یافت شده و تنوع ژنتیکی باال در  PV۲نشان
میدهد که سطحی از انتقال ویروس در این مناطق
وجودداردکهممکناستبهمناطقمجاورگسترش

گروه بهداشــت و سالمت  -کولر های گازی و
آبی باعث خشــکی بدن و سردرد و مشکالت تنفسی
می شــوند شاید شما از خنکی آن ها لذت ببرید ولی
عوارض آن درطوالنی مدت بسیار سنگین خواهد بود.
در روزهای گرم ،نشستن زیر باد کولر لذتبخش است
اما این لذت بعد از بروز سردرد ،خستگی و مشکالت
تنفسی از بین می رود .باد کولر علی رغم خنک کردن
محیــط عوارضی دارد که باید به هوش باشــید چون
سالمتتان در خطر است.
با اینکه تهویه هوا می تواند در تابســتان خوب باشد،
اما اگر مراقب نباشــید ،مــی تواند تاثیرات مضری بر
ســامتی داشته باشد .نگاهی به تاثیرات منفی کولر بر
سالمتیمیاندازیم؛عوارضیهمانندگلودردمعمولی
و ســرماخوردگی ،اســتفاده از تهویه هوا بیش از حد
میتواند سالمتی را تحت تاثیر قرار دهد .این عمدتا به
این دلیل اســت که سالمتی شما برای ماندن در محیط
خشکمناسبنیست.
.1مشکالتتنفسی
مهماستبدانیدهرتغییرجدیدردمابهسیستمتنفسی
آسیبمیرساند.بنابراین،حرکتازدمایگرمبهدمای
ســرد می تواند باعث مشکالت جدی شود.به خاطر
گردش هوا ،بیشــتر در معرض عفونت های تنفسی
قرار می گیرید که باعث مشکالتی نظیر عفونت گلو
یا التهاب حلق می شود.
در حقیقت ،شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد
افرادی که زمان بیشتری را در محیط های دارای تهویه
هوا صرف می کنند ریســک بیشتری در ابتال به رشد
عفونتگلووبینیدارند.بنابراین،آنهاشانسبیشتری
برای توسعه ورم غشایی بینی دارند.
 .2عفونت های ویروسی
یکی از تاثیرات بســیار معمول تهویه هوا ،گسترش
عفونتویروسیبهخاطرسیستمایمنیضعیفاست.

گروه بهداشــت و ســامت  -بر اســاس
یک پژوهش که به تازگی به انجام رسیده ،مصرف
بیشتر ویتامین Dمیتواند برای التهاب مزمن مؤثر
واقع شود.
ویتامین Dدر واقع ویتامین به شــمار نمیرود و از
لحاظ فنی ،یک پروهورمون است .پروهورمون،
مادهای اســت که در بدن به منظور کمک به انجام
وظایفمختلفتبدیلبههورمونمیشود.
طبق تأیید مؤسسه ملی سالمت آمریکا ،ویتامین
دی به بدن ما کمــک میکند تا به منظور تقویت
استخوانها،کلیسمراجذبکندوممکناستخطر
ابتال به بیماریهای ذهنی مشخص را کاهش داده
و در کاهش قرار گرفتن بدن در معرض شماری از
بیماریهایمزمننقشایفاکند.
در حالی که بدن ما میتواند پس از آنکه در معرض
نور خورشید قرار گرفت ،ویتامین دی را به شکل
طبیعی بســازد ،در حدود ۱۰درصد از نیاز روزانه
بدن ما به «ویتامین »Dبا قرار گرفتن در معرض نور
خوشید برطرف نمیشود و این مسئله حتی اگر در
منطقهای کم آفتاب زندگی میکنید ،ممکن است
متفاوت باشد .برای همین هم هست که مصرف
«ویتامین»Dاهمیتپیدامیکند.

اگر از چشــمان خشک رنج می برید ،بهتر است که از
محیطهایدارایتهویهخارجشوید.
 .6کاهش تحمل هوای گرم
اگــر زمان زیادی را در یک اتاق کولر دار صرف کنید،
کمتــر تحمل گرما را دارید .ایــن امر به ویژه در طول
تابستان متداول اســت.به یاد داشته باشید که وقتی از
مکانی سرد به مکانی گرم می روید ،بدن تان می تواند
استرس زده شود .این تغییر ناگهانی دما می تواند تاثیر
منفی روی سالمتی داشته باشد؛ به طور خالصه ،تهویه
هوا می تواند اثرات منفی جدی روی ســامتی داشته
باشد.
 .7بیحالی از عوارض کولر
به نظر می رسد تنبلی در ارتباط با افرادی است که کولر
درخانهودفاترخوددارند.اگرفضایشمابیشازحدبه
نقطهاینزدیکاستکهازسرمامیلرزید،ممکناست
یکی از کسانی باشید که تقریبا سه بار در روز رخوت و
سستی را تجربه و از آن شکایت می کنید.

آنچهنبایدهنگامبروزدردقفسهسینهانجامداد

گروه بهداشت و سالمت  -آنچه نباید هنگام بروز درد قفسه سینه انجام داد
یک پزشک روسی تعیین میکند که در صورت درد قفسه سینه از چه کارهایی باید
اجتنابکرد.
دکتر اولگا ســاوونینا ،متخصص بیماریهای قلبی عروقی ،بیان کرد که در صورت
احساس درد در ناحیه قفسه سینه از چه چیزهایی باید اجتناب کرد.
اینمتخصصدرمصاحبهباdoctorpiter.ruخاطرنشانمیکندکههنگاماحساس
درددرناحیهقفسهسینه،ابتدابایدهیچتالشفیزیکیانجامندهیدواگرفرددرحالکار
است ،فعالیت خود را بالفاصله متوقف کند.سپس به یاد داشته باشید ،مصرف قرص
نیتروگلیسیرینممکناستکمکینکندوحتیممکناستبهبدنآسیببرساند.
کپسولهای نیتروگلیسرین برای جلوگیری از درد قفسهی سینه (آنژین صدری) در

نیویورک اعالم کرد .تجزیه و تحلیل ژنومی
نمونههاپیوندهاییبانمونههاییکهقب ً
الدرلندنپیدا
شده بود را نشان داد.
برخالف کشفیات لندن ،این یافته پساب فلج اطفال
آمریکا با یک مورد انسانی مثبت همراه بود .در این
مورد ،یک جوان بالغ به فلج شدید فلج اطفال مبتال
شده بود .در حالی که این تشخیصهای جدید فلج
اطفالمطمئن ًاشبیهچیزینیستکهدهههادربریتانیا
و ایاالت متحده دیده شــده است ،مهم است تاکید
کنیم واکسنهای ایمن و موثری داریم که میتوانند
ازبیماریهایشدیدمحافظتکنند.
عود این عفونت ویروسی یادآوری برای همه است
تا در مورد واکسیناسیون خود به روز باشند.

ســالیبا به مــردم یادآوری میکند قبــل از ظهور
واکسنها ،هزاران نفر ساالنه در اثر فلج اطفال ،فلج
میشدند.
ســالیبا افزود :فلج اطفال یک عفونت جدی است
که میتواند باعث فلج شود ،اما در سطح ملی خطر
کلی آن کم در نظر گرفته میشود؛ زیرا بیشتر افراد با
واکسیناسیونمحافظتمیشوند.
آخرین مورد فلج اطفال بریتانیا در سال ۱۹۸۴بود.
درچنددههگذشته،قبلازاینکهبرنامهواکسیناسیون
فلج اطفال معرفی شــود  ،ساالنه حدود  ۸۰۰۰نفر
دچارفلجمیشدند.

یافتههای محققان در خصوص نقش ویتامین  Dبرای التهاب مزمن

عوارض جدی کولر گازی و باد کولر آبی برای سالمت بدن
در محیطی که کولر است ،هوای قدیمی به طور مداوم
به چرخش در می آید ،و هوای تازه را از ورود به داخل
باز می دارد.
در نتیجه جریان هوا کهنه و ســرایت میکروب های
سرماخوردگی و آنفالنزا و همچنین دیگر باکتری ها
از فرد به فردی دیگر منتقل می شــود بنابراین ،ریسک
بیشتریبرایابتالبهعفونتویروسیدرچنینمحیطی
وجود دارد تا در یک اتاق بدون تهویه.
 .3خشکی بدن
افرادی که ســاعت های متمادی در اتاق های کولر دار
صرفمیکنند،بهطوربدیهیبیشتردرمعرضخشکی
بدن قرار دارند .از آنجا که کولر رطوبت زیادی را جذب
می کند ،و مردم اغلب آب کافی نمی خورند ،آب بدن
کم می شود.
ایــن امکان وجود دارد که دمای هوا خنک تر شــود،
چون بدن احساس گرما نمی کند به همین دلیل تشنه
نمیشوند عالوه بر این ،بودن در محیط خنک تر به این
معنی است که بدن نیاز به حرکت کم تری دارد.
 .4سردرد
بدون شک ،سردردها یکی از رایج ترین اثرات جانبی
کولر می باشند .قطعا ،اگر از کولر استفاده می کنید ،می
توانید به راحتی دچار سردرد و یا حتی میگرن شوید؛
بدیهی اســت که خطر از دست دادن آب نیز احتمال
ســردرد را افزایش می دهد .خشــکی با وجود اینکه
محرک دیگر مشــکالت سالمتی است ،اغلب نادیده
گرفتهمیشود.
.5خشکیچشمان
کولر می تواند موجب خشــکی چشم شود که به نوبه
خــود منجر به درد و خارش می شــود .البته ،کولر به
طور مســتقیم باعث خشک شدن چشم ها نمی شود،
اما قطعا به افرادی که این مشــکل را دارند کمک نمی
کند .فقط باعث می شود که اوضاع بدتر شود .بنابراین

یابد.
این مطلب نشان میدهد که انتقال فراتر از یک شبکه
نزدیک از چند نفر رفته است.
فلج اطفال اغلب میتواند بدون عالمت از فردی به
فرددیگرمنتقلشودوتاسهچهارمعفونتهاممکن
است در عالئم ظاهر نشوند.
کمتــر از  ۱درصد عفونتها منجر به فلج ،نشــان
دهنده فلج اطفــال و تاکنون هیچ مورد خاصی در
لندنشناسایینشدهاست.
ونسا سالیبا ،مشاور اپیدمیولوژیست در ،UKHSA
گفت :هیچ موردی از فلج اطفال گزارش نشــده و
برایاکثریتجمعیتکهبهطورکاملواکسینهشده
اند ،خطر کم است.
امــا ما میدانیم که مناطقی در لندن که ویروس فلج
اطفــال در آنها منتقل میشــود ،پایینترین نرخ
واکسیناسیونرادارند.
به همین دلیل اســت که ویروس در این جوامع در
حال گســترش است و ســاکنانی که به طور کامل
واکســینه نشده اند را در معرض خطر بیشتری قرار
میدهد.
در اوایــل مــاه اوت ،مراکز کنترل و پیشــگیری از

بیماریهــا ( )CDCدر ایــاالت متحده
شناسایی فاضالب مشابهی از ویروس
فلــج اطفــال را در
منطقهای از شمال شهر

افراد مبتال به بیماریهای قلبی خاص (بیماریهای عروق کرونر) استفاده میشود.
داروی نیتروگلیسرین متعلق به خانوادهی داروهایی است که با نام نیتراتها شناخته
میشوند.
عالوه بر این توصیه میکند که ناحیه درد را ماساژ ندهید یا آن را خنک نکنید و یا آب
گازدار یا آب سرد ننوشید.این متخصص عالئم سکته قلبی و سایر بیماریهای قلبی
در قفسه سینه را عالوه بر بروز درد در قفسه سینه بیان میکند  ،که شامل چنین مواردی
است :احساس فشار ،درد در هنگام حرکت دادن بازو یا گردن و فک ،احساس درد
در هنگام فعالیت بدنی یا راه رفتن سریع.در این گونه مواقع بهترین راهکار مراجعه به
پزشک متخصص یا تماس با اورژانس است.انجام تجویزهای خودسرانه  ،چه بسا
شرایط را وخیمتر کند.

طبــق تحقیقات جدیدی که در مــاه مه ۲۰۲۲در
مجلهبینالمللیاپیدمیولوژی(International
 )Journal of Epidemiologyمنتشــر شد،
ممکن است دلیل دیگری نیز برای در پیش گرفتن
رژیم غذایی غنی از ویتامین دی وجود داشته باشد.
پس از بررســی دادههای نزدیک به ۳۰۰هزار نفر،
دانشمنداندریافتندرابطهایمستقیمومعمولمیان
سطحپایینویتامینDوسطحباالی«التهابمزمن»
وجود دارد.
دانشــمندان متخصص در زمینه همه گیر شناسی
در دانشگاه استرالیای جنوبی دادههای  ۲۹۴هزار و
 ۹۷۰نفرراازبانکاطالعاتپزشکیانگلیسمورد
بررســی قرار دادند و با بررسی دادههای موجود از
سال  ۲۰۰۶تا  ،۲۰۰۹آنها توانستند نموداری را در
زمینهارتباطمیانویتامیندیوپروتئینواکنشگر
 Cترسیم کنند .محققان دانشگاه استرالیای جنوبی
در این پژوهش دریافتند افرادی که ســطح سرمی
پایین تری از ویتامین دی دارند ،ســطح باالتری از
پروتئین واکنش گر Cرا از خود نشان دادند که یک
نشانه از التهاب مزمن به شمار میرود.
التهاب مزمن پاسخ داخلی بدن بوده و در همه چیز،
از بیماری قلبــی و دیابت گرفته تا آلزایمر برخی

بیماریهای خود ایمنی نقش دارد« .التهاب حاد»
بخشی از روند طبیعی بهبود بدن به شمار میرود.
بهطورمثالبرآمدگیوکبودیراکهپسازخوردن
ناخواســته پایتان به تخت ایجاد میشود و یا گلو
درد را تصور کنید .این نوع التهاب ها ،کوتاه مدت
بوده و طبیعی به شمار رفته و اتفاقا مفید هستند .اما
التهابهای طوالنی مدتی که ممکن است شما آن

رانبینیدویاحتیحسنکنید،میتوانندبرسالمت
بدن شما تأثیرگذار باشــند .طبق اعالم دانشکده
پزشکیدانشگاههارواردآمریکا،التهابهایمداوم
و یا مزمن میتوانند در بیماریهای جدی و حتی
علل شــایع مرگ و میر در آمریکا به مانند بیماری
قلبی ،دیابت نوع دو و یا حتی انواعی از ســرطان
نقشداشتهباشند.

 . . .دكه مطبوعات . . .

