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پنجش ــنبه  1خ ــرداد  1399ش ــماره 5666

مبتالیان به آسم از ترس كرونا ،كورتوندرمانی را قطع نكنند

یك متخصص ریه گفت :در شرایط اپیدمی كرونا ،دیده شده بیمار به خاطر ترس از
وجود كورتون در داروها كه میتواند سیســتم ایمنی را ضعیــف كند ،میزان مصرف
دارو را كاهش داده اســت .امــا این كاهش ،منجــر به حمالت بیماری شــده و بیمار
بهناچــار مصرف دوزهــای باالتر و حتــی داروهــای خوراكی كورتــون را آغــاز میكند كه

سالمت

این خود ریسك بیماری را باالتر میبرد.
دكتر ســامان توانا با بیان اینكه مصــرف ویتامینها جز در موارد خــاص ،تاثیری در
جلوگیری از ابتالی افراد به كروناویروس ندارد ،افزود :مردم باید نكات بهداشتی و
ایمنی را رعایت كرده و از دستورالعملهای بهداشتی پیروی كنند.

وی بــه افزایــش مصــرف بیرویــه ویتامینهــا در بیــن مــردم اشــاره و تاكیــد كــرد:
متاســفانه ایــن روزها شــاهد اســتفاده بیرویه انــواع و اقســام ویتامینهــا در بین
مردم هستیم .مصرف ویتامینها در واقع جایی در پیشگیری از این بیماری بهجز
مواردی كه فرد دچار كمبود ویتامین  Dاست ،ندارد /.ایسنا

كلینیك جراحی

وقتی چاقی با جراحی
متابولیك درمان میشود
اب ـ ـ ـتـ ـ ــا ب ـ ـ ــه سـ ـ ـن ـ ــدرم
مــت ــاب ــولــی ــك كـ ــه ســن ــدرم
م ـقــاومــت بــه انـســولـیــن و
سـ ـ ـن ـ ــدرم «ایـ ـ ـك ـ ــس» نـیــز
نــام ـیــده مــ یش ــود ب ــه ایــن
دكتر شهاب شهابی
م ـ ـع ـ ـنـ ــاسـ ــت ك ـ ـ ــه شــم ــا
متخصص جراحی چاقی همزمان مبتال بــه بیش از
و متابولیك
س ــه ن ــارس ــای ــی مــرت ـبــط با
متابولیسم هستید .این نارساییها عبارتند از:
چــاقــی بــهوی ــژه چــاقــی شكمی (چــاقــی
سیبیشكل).
اف ــزای ــش ف ـشــار خ ــون سیستولیك
(بــاالتــر از ١٢٠میلیمتر جـیــوه) یــا فشار
دیاستولیك (باالتر از  ٩٠میلیمتر جیوه).
سطوح افزایش یافته تریگلیسرید و
سطوح پایین كلسترول خوب.
م ـقــاومــت ب ــه ان ـســول ـیــن .انـســولـیــن
هــورمــونــی اســت كــه بــه تنظیم مقادیر
قند خون كمك میكند .هرچه به اجزای بیشتری از
سندرم متابولیك مبتال باشید ،به میزان بیشتری
سالمت شما در معرض خطر است.
سندرم متابولیك نوعی ناهماهنگی هورمونی
اسـ ــت .در نتیجه آن چــاقــی ،دیــابــت ن ــوع دوم،
فشار خــون و عملكرد نامناسب سوختوساز
كلسترول ای ـحــاد م ـیشــود .س ـنــدرم متابولیك
(س ـ ـنـ ــدرم سـ ــوخ ـ ـتوسـ ــاز ) مـ ـ یت ــوان ــد بــاعــث
بیماریهای قلبی و عروقی شود.
البته غیر از دو پیامد اص ـل ـیاش یعنی دیابت
و بـیـمــاریهــای قلبی  -عــروقــی بــا ع ــوارض بسیار
دی ـگــری هـمـچــون كـبــد چ ــرب ،اسـتـئــاتــوز كـبــدی،
سیروز كبدی ،نارسایی مزمن كلیه ،آلبومینوری،
هـیـپــریــوریـسـمــی و نــق ــرس ،ســن ــدرم تـخـمــدان
پلیكیستیك و س ـنــدرم آپـنــه هنگام خ ــواب نیز
مطرح است.
در ه ــر ح ــال ه ـنــوز خ ــط م ـقــدم درم ـ ــان س ـنــدرم
متابولیك اص ــاح شـیــوه زنــدگــی یعنی داشـتــن
برنامه غــذایــی ســالــم و فعالیت بــدنــی منظم در
جهت كاهش وزن اســت و در صــورت بــروز نیاز
به مصرف دارو كارآمدترین دارو متفورمین بوده
شه ــای
اس ــت .در م ــوارد چــاقــی شــدیــد كــه بــه رو 
ف ــوق پــاســخ نــدهــد درمـ ــان جــراحــی كمككننده
خواهد بود.
تمام روشه ــای اسـتــانــدارد جراحی چاقی مانند
اسلیو معده و انواع بایپس معده باعث كنترل و
بهبود قابل توجه دیابت تیپ دو ،فشار خون و
چربی خون در افــراد چاق میشود؛ لذا به جراحی
چاقی جراحی متابولیك گفته میشود.
از آنجا كه ثابت شده است درمان طبی در مقایسه
با جراحی متابولیك دارای عوارض بیشتر درازمدت
و كنترل ضعیفتر قند خون است امروزه جراحی
متابولیك بـهعـنــوان یكی از درم ــانه ــای قطعی
دیابت تیپ دو مطر ح اســت .باید توجه داشت
جراحی متابولیك روشهای مختلفی دارد و بسته
به شرایط و وضعیت بیمار به طرق مختلف انجام
میشود.

آیا تجربه بیماریهای مرگبار قبلی در دنیا
میتواند راهی برای رهایی از كووید 19-باشد؟

دنیا در سایه مرگبارترین
بیماریهای عفونی

بیشــتر كشــورهای جهان ایــن روزهــا با شــیوع ویــروس كرونــا دســت بــه گریباننــد .تاكنــون از این

ندا اظهری

نمونهها كم نبوده است و هر بار هم شمار زیادی از مردم جهان مبتال شــدهاند یا جان خود را از دست

سالمت

دادهاند .بــا اینكه همه تــاش میكنند برای كاهش شــیوع بیماری كرونــا كاری كنند اما همــه نگرانند
تجارب تاریخی مربوط به شــیوع بیماریهای گسترده بار دیگر تكرار شــود .این روزها حال جهان خوب
نیست؛ اما شــاید تجربه بیماریهای مرگبار قبلی بتواند راهی به ما نشان دهد و انسان ناتوان امروزی

را به زندگی برگرداند .تاكنون نزدیك به سه میلیون نفر به ویروس كووید ١٩-مبتال شدهاند و بیش از  200هزار نفر جان باختهاند.
در قرن چهاردهم میالدی ،شــیوع بیمــاری طاعون حــدود  ٥٠میلیون نفر را در اروپا به كشــتن داد .در ســال  1297شمســی١٩١٨ /
میالدی با شــیوع آنفلوآنــزای اســپانیایی حــدود یكچهارم جمعیــت جهان بــه این ویــروس مبتال شــدند .در ادامه فهرســتی از
مرگبارترین بیماریهای عفونی جهان را با هم مرور میكنیم.

سرخك در سال
 ٢٠١٨حدود ١٤٠هزار
نفر را به كام
مرگ كشاند.
بیش از ٩٥درصد
این مرگ و میرها
در كشورهای
كمدرآمد و با
بهداشت ضعیف
رخ داده است

برای حل جدول اعداد باید در هر مربع كوچكتر  3در  3هیچ عدد تكراری وجود نداشته باشد.
همچنین هیچ عددی در یك سطر یاستون مربع بزرگ  9در  9تكرار نشده باشد.

بیماری سل

سرخك

ماالریا

آنفلوآنزا

اسهال

ســالها پیــش شــمار مبتالیــان بــه این
بیماری بســیار باال بود و خیلی از بیماران
جــان خــود را از د ســت میداد نــد .بــه
گزارش سازمان بهداشت جهانی ،حدود
10میلیــون نفــر در ســال  ٢٠١٨میــادی به
ســل مبتال شــدند كه  1/5میلیــون نفر از
آنها جان باختنــد .با وجــود درمانپذیر و
قابل پیشگیری بودن این بیماری ،هنوز
هــم ســل در صــدر عوامــل بیمــاریزای
مرگبــار قــرار دارد .ســل از طر یــق ســرفه
و عطســه از انســان بــه انســانی دیگــر
قابــل انتقــال اســت .آنتیبیوتیكهــا در
درمــان آن موثر هســتند اما بــا مقاومت
آنتیبیوتیكــی كــه ر خ داده ا ســت ،ا یــن
بیمــاری به درمــان مقــاوم شــده و تجویز
دارو برایش دشوارتر شده است.

ایــن بیمــاری خطرنــاك و بســیار مســری
از طریــق ویــروس و انتقــال از راه ســرفه،
عطســه و تمــاس نزدیــك بــا فــرد آلــوده
منتقــل میشــود .ویــروس ســرخك تــا
2ساعت در هوا زنده میماند و تا ٩٠درصد
قابلیــت بیماریزایــی دارد .در ســال ٢٠١٨
حــدود ٨٦درصــد از نــوزادان در دنیــا بــا
تزریــق واكســن نســبت بــه ایــن بیمــاری
واكســینه شــدند .ســرخك در ســال ٢٠١٨
حــدود  ١٤٠هزار نفــر را به كام مرگ كشــاند.
بیــش از ٩٥درصــد ایــن مرگومیرهــا
در كشــورهای كمدرآمــد و بــا بهداشــت
ضعیــف رخ داده اســت .از ســالها پیش
طــرح واكسیناســیون سراســری در دنیــا،
شــمار مبتالیــان بــه ســرخك را تــا حــد
قابلمالحظهای كاهش داد.

ماالر یــا ســالها پیــش و در اواســط
دهــه  1310شمســی ١٩٣٠ /میالدی در
اروپای غربی و آمریكا و پــس از آن در
سال  ١٩٥١ /1330شیوع پیدا كرد .اما
پس از آن تقریبا تحت كنترل درآمد.
اما در ســال  ٢٠١٨میالدی حدود ٢٢٨
میلیون نفــر در دنیــا به ایــن بیماری
مبتال شــدند كه از این میان  ٤٠٥هزار
نفر جان خود را از دســت دادند .این
بیمــاری از پشــه بــه انســان منتقــل
میشــود .حــدود 94درصــد مــرگ و
میرهــا در منطقــه آفریقــا و بهویژه در
میــان كــودكان ز یــر پنجســال بــوده
اســت .بــا وجــود ایــن ،مــرگ ناشــی
از ماالر یــا از ســال  ٢٠٠٠بــه ایــن ســو تا
نصف كاهش یافته است.

هــر ســاله بــا شــروع ســرمای زمســتان،
شــیوع آنفلوآنــزا نیــز آغــاز میشــود .امــا
مرگومیر در افــراد در معرض خطر مانند
زنان باردار ،سالمندان و افرادی كه زمینه
بیمــاری دارنــد ،بیشــتر دیــده میشــود.
طبــق آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی،
ســاالنه حدود ســه تا پنج میلیــون نفر در
جهان دچار آنفلوآنزای شــدید میشــوند
كــه از این میــان ٦٥٠ ،هــزار نفر جــان خود
را از دســت میدهنــد .ایــن بیمــاری كــه
ســاالنه جهــان را درگیــر میكنــد ،عــاوه
بــر فشــاری كــه بــر سیســتم بهداشــت
كشــورها وارد میكنــد ،وضعیــت
اقتصــادی را هــم دچــار مشــكل میكنــد.
تزریق هر ســاله واكســن عامل مهمی در
كاهش موارد ابتال به این بیماری است.

اســهال هــر ســاله حــدود  ٥٢٥هــزار كــودك
زیــر پنــج ســال را مبتــا میكنــد كــه بعــد از
عفونتهــای مزمن تنفســی ،دومیــن عامل
مرگ و میر در این گروه از كودكان محســوب
میشــود .این بیمــاری به دلیل بــروز عفونت
در مجــاری رودهای و ابتــا بــه انــواع باكتــری،
ویروس یــا قارچ یا بهواســطه رعایــت نكردن
بهداشت ایجاد میشود.
این بیمــاری از انســان به انســان یــا از طریق
آب یــا غــذای آلــوده منتقــل میشــود كــه
معمــوال در منطــق فقیرنشــین كــه وضعیت
بهداشــت مناســب نیســت ،بیشــتر ر خ
میدهــد .بــه گــزارش ســازمان بهدا شــت
جهانــی٧٨٠ ،میلیــون نفــر در جهــان بــه آب
آشــامیدنی و ٢/٥میلیــون نفــر هــم بــه
بهداشت كافی دسترسی ندارند.

طراح :بیژن گورانی

جدول شماره 5658
جدول عادی

حل سودوکو 3570

سودوکو 3571

افقــی: )1ســوره شــصت و نهــم -آیاتــی از
قرآن كه معن یشــان واضح اســت -زندان
مسعود سعد ســلمان  )2بســیار خوب-
غــار دیدنی دیوانــدره  )3پدربزرگ -بســیار
بخشــنده -زیبــا و دلفر یــب  )4كامیــون
ارتشــی -صــوت انــدوه -زمیــن پســت
اشباعشــده از رطوبــت  )5دیــن برتــر -
ترســانك جالیز -ویتامین انعقاد خون )6
پوستقیمتی-بیرحم-فراخو گشاده)7
فرمان توقف -زینت دادهشده -فرمان)8
فقر و بیچیزی -دشمن -ادب از بیادبان
آموخت  )9جای خلوت و آرام -میانهروی-
ســیب آذری  )10جر یــان مســتقیم
بــرق -زیرپــوش بیآســتین -زائوترســان
 )11رمــق پایانــی -بهدرســتی كــه -شــهری
در شمالشــرقی فرانســه  )12مخاطــب
رادیویی -غــار -گروه ورزشــی )13آرامگاه-
ادب آموختــن -خــروس مازندرانــی )14
سزاوار-مسافرتدر دریابهوسیله كشتی
 )15ســیاه و ســفیدش خوردنــی اســت-
بسیار شكیبا -گوشهایدر دستگاهشور.
عمــودی )1 :حفركننــده -دودمــان-
نمونــه خــروار اســت  )2ضمیــر ســوم-
دســت دراز كــردن -تبهــكاران  )3مــر غ
افســانهای -ســجدهكننده -رئیــس
نقــاالن و معركهگیــران در دوره صفویــه
 )4خطــاب غیرمودبانــه -شــهری در
انگلســتان -حــواری خائــن  )5از جزایــر
جنوبی ایران -گلی خوشــبو -رشته باریك
 )6حــرف همراهــی عــرب -آخریــن حــرف
الفبــای یونانی -بــه دیــدار بیمــار رفتن )7
دربرگیرنده -ایستاده میمیرد -قرار دادن
 )8پســوند مــكان -فیلســوف ایرانــی و
ملقــب بــه صدرالمتألهیــن -آموختنــی
مدرسه  )9شكوه و بزرگی -ماهیفروش-

بــزرگ  )10ماده اصلــی گلوله -آشــیانه -نام
آذری )11تنها -سهلانگاری -درهم تنیدن
 )12اعمال انعكاســی -شهری در خراسان
رضوی -ماست چكیده )13پیمان تجارت
آزاد آمریكای شــمالی -كارگزار -كوكب )14
اتــاق كوچك -از رشــتههای پزشــكی -بله
روســی  )15ذره بــاردار -غــده فوقكلیوی-
اجابتكننده.

جدول ویژه
افقی: )1از هفت ســین نوروز -فیلســوف
قــرن نوزدهــم و نویســنده اصــول علــوم
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اجتماعــی -دور دندانهــا را میپوشــاند
 )2زیبــا و دلفریــب -افزایــش  )3مجلــس
شــادی -عقیــق ســلیمانی -دوســتی )4
رودی در روســیه -طبــل بــزرگ -از اجــزای
پوششی گل  )5لقب ها -سرپرست امور
بقعــه -پوســتین  )6بســیار خــوب -تهیه
كــردن -امانتــداران  )7ســرزنش كننــده-
شمشیر بلند ژاپنی -فنی در كشتی )8هنر
ششــم -ســنت و آیین -رنگین كمــان )9
باتری -مایعی برای خوشــبو كردن صورت
و بدن -ابزارها )10آبادی در كویر -بیهمتا-
دور نمــای عمــر  )11از حروف الفبــا -هرج و
مرج -اقلیتی مذهبی  )12ســوغات ســفر-
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از حــروف مقطعه قــرآن -عیــب و عــار )13
پیامبــر كلیــم اهلل -نــی باریــك -زمــان )14
ســلوك در راه نیــل بــه حقیقــت -كتابــی
طنــز نوشــته صــادق هدایــت  )15خریــد و
فروش-جزییاتوجنبههایگوناگونیك
موضوع -غالب.
عمــودی )1 :ظــرف هنــری -اقتبــاس از
نوشــته ای -اتاق پزشك  )2الفبای گوش
نواز -پایتخت باهاما -شاعر دربار سلطان
ســنجر  )3ســر و صدا -موتور جستجوگر
اینترنتــی -پهنــاور  )4عطــا و كــرم -قــد
و بــاال -كــوزه آب  )5هیــكل -چهار پــای
باركــش -نظر یــه  )6از خواهــران برونتــه-
فــرق ســر -كدخــدا  )7اندیشــه -پزشــك
تجویز میكند -دارای نوســان و تغییر )8
قهرمان رمان آرز وهای بزرگ -نویســنده
روح القوانیــن -با طــل كــردن  )9ادب-
غذای مجردی -پیامبری از بنی اســرائیل
 )10از جزایــر جنوبــی ایــران -فلــزی بــراق
بــا ســاختاری بلوریــن -غصــه  )11طاقچــه
بــاال -شــهری در آذربایجــان غربــی -قابل
درك  )12نیزه دو شــاخه كوچــك قدیمی-
ز یــرك -برشــی از هندوانــه  )13ماشــین
خــاك بــرداری -كشــف رازی -انجامیــده
 )14ســتایش گــر  -ویتامیــن مو ثــر در
پیشــگیری از بیمــاری پالگــر -مخفف اگر
 )15غلــه برافشــان -دیرگــداز تریــن فلز-
دشمن موش.

