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شاید اخیرا لرزش دست های شما شروع شده باشد. 
یا شاید لرزش دست های شما در حال بدتر شدن 
است. شاید لرزش دست های شما به تدریج شروع 
شده باشد. شاید لرزش دست های شما به هنگام 
فشار روحی باال یا خشم شما رخ می دهد. بیماری نیز 
می تواند منجر به لرزش دست ها شود. دلیل لرزش 
دست ها هر آنچه باشد، کارشناس ها از کلمه »ترمور« 
)Tremor( برای دست های لرزان استفاده می کنند. 
از این کلمه برای پاهای لرزان نیز استفاده می کنند. 
لرزش دست ها بیشتر ازآنچه فکر می کنید مرسوم 

هستند و دالیل و عواقب آن نسبتا متنوع هستند.
 ترمور اسنشیال )Essential Tremor(: از 
میان دالیلی که موجب لرزش دست ها می شوند، 
ترمور اسنشیال )لرزش اساسی( از اساسی ترین 
آن هاست. ممکن است که پزشک شما برای نامیدن 
این مشکل از عبارت ترمور اسنشیال )ET( استفاده 
کند. ترمور اسنشیال شایع ترین بیماری سیستم 
عصبی است. این بیماری ابتدا از دست ها آغاز 
می شود، اما می تواند به سمت بازوها، سر، صدا 
و دیگر بخش های بدن نیز حرکت کند. ترمور 
اسنشیال با دیگر رعشه ها متفاوت است، چون زمانی 

دست های شما را تحت تاثیر قرار می دهد که در حال حرکت 
هستند. اما دیگر شکل های رعشه زمانی دست های شما را 
تحت تاثیر قرار می دهند که دست های شما در حالت سکون 
قرار دارند. ترمور اسنشیال می تواند درنتیجه تغیر ژن های شما 
حاصل شود که پزشک ها به این تغیر »جهش« می گویند. این 
جمله به این معنا است که اگر والدین شما یک رعشه یا همان 
ترمور داشته باشند، احتمال ابتالی شما به رعشه بیشتر خواهد 
بود. مواد سمی موجود در محیط زیست نیز می توانند در بعضی 
از موارد منجر به رعشه شوند. اما برای درک بهتر پیوند میان 
مواد سمی موجود در محیط زیست و ترمور اسنشیال به تحقیق 
بیشتری نیاز است. سن یک عامل خطرزای دیگر است. اگرچه 
ET ممکن است در هر سنی رخ دهد، اما بیشتر افراد باالی 40 
سال را تحت تاثیر قرار می دهد. به طورکلی، وقتی سن شما 
 ET .نیز افزایش می یابد ET بیشتر می شود، احتمال ابتال به
یک عارضه مرگبار نیست، اما می تواند باگذشت زمان تبدیل 
به یک مشکل خطرناک برای فرد شود. استرس، خستگی و 
کافئین بیش ازحد می توانند باعث بدتر شدن ET شوند. افراد 
مبتالبه ET به مرحله ای می رسند که انجام کارهایی همچون 
خوردن، نوشیدن، نوشتن و انجام دیگر وظایف روزانه یدی 

برای آن ها تبدیل به یک چالش بزرگ تر می شود. درمان 
این بیماری سخت است، اگرچه داروهایی برای درمان آن 
موجود هستند، اما هیچ کدام از آن ها تاثیر دائمی ندارند. یکی 
از گزینه های درمانی این بیماری جراحی است که در این 
جراحی پزشک ها یک وسیله ای را درون مغز کار می گذارند 
که می تواند به کنترل رعشه ها کمک کند. اگر دست های لرزان 
زندگی شما را سخت کرده اند می توانید در مورد انجام این 

عمل جراحی با پزشک خود صحبت کنید.
 بیماری پارکینسون: رعشه یکی از عالئم اولیه بیماری 
پارکینسون است که تقریبا 10 میلیون نفر از مردم جهان را 
تحت تاثیر قرار داده است. همه افرادی که مبتالبه بیماری 
پارکینسون هستند دچار لرزش نیستند، اما اکثر افراد در 
مراحل اولیه این بیماری حرکت ناچیزی را در دست، پا یا 
حتی یکی از انگشتان خود تجربه می کنند. در اکثر موارد، 
رعشه تنها یک قسمت از بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. در 
اغلب اوقات رعشه زمانی اتفاق می افتد که عضله های شما 
در حالت استراحت قرار دارند. به همین دلیل است که به این 
رعشه ها لرزش در حال استراحت می گویند. وقتی که حرکت 
می کنید دیگر از لرزش خبری نیست. حتی خم کردن اندک 

انگشت های دست نیز می تواند باعث متوقف ساختن رعشه 
شود. به مانند دیگر ترمورها، استرس و هیجان می توانند باعث 
بدتر شدن لرزش در حال استراحت شوند. همان طور که با 
این بیماری زندگی خود را می گذرانید، ترمور یا لرزش از یک 

سمت بدن به سمت دیگر بدن انتقال می یابد.
 بیماری ام اس: این بیماری که سیستم ایمنی، مغز، 
عصب ها و نخاع شما را تحت تاثیر قرار می دهد می تواند 
بیماری  این  اثر  باعث لرزش دست های شما شود. در 
به احتمال زیاد با لرزش در دست یا پای خود مواجه خواهید 
شد. بیماری ام اس می تواند منجر به ترمورهای متنوعی شود 
که مرسوم ترین آن ها ترمور اسنشیال است که زمانی رخ 

می دهد که در حال حرکت هستید.
 ترک الکل: لرزش یا ترمور از اولین نشانه های ترک الکل 
است. اگر درصد اعتیاد شما به الکل زیاد نباشد، لرزش ها 
تنها برای چند روز ادامه خواهند داشت. اما اگر الکلی شدید 
باشید و برای مدت زیادی الکل مصرف کرده باشید، لرزش 
ناشی از ترک الکل ممکن است برای یک سال یا حتی بیشتر 

ادامه داشته باشد.
 لرزش همواره نشانه ای از یک بیماری نیست: 

دست های لرزان همواره به این معنا نیستند که 
مریض هستید. بعضی از اوقات لرزش بیانگر 
واکنش بدن شما به چیزی است که برای نمونه 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 داروها: مرسوم ترین داروهای ایجادکننده لرزش 
داروهایی هستند که ماده شیمیایی مغزی به نام 
دوپامین را مسدود می کنند. دوپامین اطالعات را از 
یک بخش مغز به بخش دیگر مغز انتقال می دهد. از 
این داروها برای آرام نگه داشتن خلق وخو استفاده 
می کنند. وقتی که به مصرف این داروها خاتمه 

می دهید لرزش به خودی خود از بین می رود.
 کمبود B12: بدون ویتامین B12 سیستم عصبی 
شما کارایی مطلوبی نخواهد شد. این ویتامین در 
گوشت قرمز، ماهی، مرغ، تخم مرغ و محصوالت 
شیری یافت می شود. اگر امکان مصرف این غذاها 
برای شما وجود ندارد، می توانید نزد پزشک خود 

بروید تا این ویتامین را به شما تزریق کند.
 استرس: عوامل ایجادکننده استرس همچون 
ناراحتی های مالی و شغلی و مشکالت خانوادگی 
می توانند باعث بدتر شدن لرزش ها شوند. خشم 
از  محرومیت  یا  بیش ازحد  گرسنگی  شدید، 
خواب می توانند باعث لرزش دست های شما شوند. به این 

نوع از لرزش ها ترمور فیزیولوژیک می گویند.
 قند خون پایین: پزشک ها به کم شدن قند خون هیپوگلیسمی 
می گویند. هیپوگلیسمی منجر به واکنش استرس طبیعی بدن 

می شود و درنتیجه لرزش دست ها را به بار می آورد.
 تیروئید پرکار: غده تیروئید در گردن و باالی ترقوه شما 
قرار دارد. وقتی که این غده زیاد کار می کند سرعت فعالیت 
بدن شما باال می رود و ممکن است با مشکل خواب، افزایش 

سرعت ضربان قلب و لرزش دست ها مواجه شوید.
 آسیب عصب: جراحت، بیماری یا یک مشکل مربوط به 
ترمورها شوند.  باعث  سیستم عصبی مرکزی می تواند 
پزشک ها به آسیب ها و مشکالت به وجود آمده در سیستم 
عصبی مرکزی نوروپاتی محیطی می گویند که می تواند 

دست ها و پاها را تحت تاثیر قرار دهد.
ازآنجایی که دالیل و درمان های ترمورهای مختلف بسیار 
متفاوت هستند، توصیه می شود که در صورت مواجه شدن 

با لرزش با پزشک خود صحبت کنید. 
 مصطفی صداقت رستمی

 WebMD

محققان دانشگاه آلبرتا در آمریکا دریافتند ظرف دوره 30 روزه بعد از 
جراحی بای پس، احتمال عفونت در بیماران مبتال به چاقی، بیش از 
سایر بیماران است. محققان اطالعات مربوط به 56 هزار و 722 بیمار 
را تحلیل کردند و ارتباط بین شاخص توده بدن را با عوارض جانبی 
جراحی بای پس )کنارگذر سرخرگ تاجی( و همچنین شیوه بالون 

زدن )مداخله ای ماورای پوستی کرونری( شناسایی کردند.
در این تحقیقات معلوم شد در بیمارانی که شاخص توده بدن آن ها 
بیش از 30 است، احتمال ابتال به عفونت پس از جراحی تا 1.5 برابر 
افزایش می یابد.  بالون زدن یک شیوه درمانی غیرجراحی است که در آن 
سرخرگ هایی که به دلیل تجمع پالک تنگ شده اند، با استفاده از ابزاری 
شبیه به بالون، گشاد می شوند و فنر کوچکی درون رگ قرار می گیرد 
تا مانع تنگی مجدد آن شود.  عفونت پس از جراحی به معنای افزایش 
زمان بستری در بیمارستان و در نتیجه افزایش هزینه های درمانی است. 
نتایج این تحقیقات بیماران و پزشکان را در اتخاذ تصمیم مناسب تری 

با توجه به وضعیت فیزیکی بیماران یاری می کند. 
شاخص توده بدنی )BMI( مهم ترین عامل در تعیین وزن نرمال، 
اضافه وزن و چاقی است. شاخص توده بدنی با تقسیم وزن )به 
کیلوگرم( بر توان دوم قد )به متر( به دست می آید. شاخص توده بدنی 
کمتر از 18.5، نشان دهنده کم وزنی غیر طبیعی است. اگر عدد بدست 
آمده بین 18.5 تا 24.9 باشد، یعنی وزن فرد طبیعی است. عدد بزرگتر 
و مساوی 25، نشاندهنده اضافه وزن است. عدد 30 به باال نشاندهنده 
چاقی است، که به ترتیب به چاقی درجه یک )بین 30 تا 34.9(، چاقی 
درجه دو )بین 35 تا 39.9( و چاقی درجه سه )40 به باال( تقسیم بندی 

می شود. آگاهی از شاخص توده بدنی برای هر فرد ضروری است.
 ScienceDaily

طبق گزارش جدید مقامات فدرال آمریکا، هر سال در این کشور در حدود 
1300 کودک به دلیل شلیک گلوله کشته می شوند. به گفته کاترین فولر، عضو 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا، بیش از نیمی از این مرگ و 
میرها ناشی از قتل هستند، 38 درصد خودکشی و 6 درصد اتفاقی و ناخواسته 
هستند. به گفته محققان، در حدود 6000 کودک هم هرساله بواسطه شلیک 
گلوله زخمی می شوند. به گفته فولر، »زخمی شدن و مرگ کودکان به دلیل 
تیراندازی مشکل بسیار حائز اهمیتی برای سالمت عمومی در ایاالت متحده 
است و هرساله در مرگ زودهنگام، بیماری و معلولین کودکان نقش دارد.« 
براساس داده های سال های 2002 تا 2014، خشونت ناشی از سالح سومین 
علت مرگ کودکان 1 تا 17 سال در آمریکاست. به گفته این تیم تحقیق، 
بازی با اسلحه شایع ترین شرایط مرگ ناشی از تیراندازی غیرعمدی است 
و غالبا کودکان کوچک تر این اسلحه را با اسباب بازی خود اشتباه می گیرند. 
همچنین محققان دریافتند بسیاری از خودکشی ها با اسلحه ناشی از استرس 

و مشکالت رابطه ای با دوستان یا اعضای خانواده است.
 Reuters

افزایش احتمال عفونت در بیماران 
چـاق پـس از جراحی بـای پـس

ساالنـه ۷۰۰۰ کودک در آمریکا 
مورد اصابت گلولـه قرار می گیرنـد

محققان بخش عفونی بیمارستان بریگام آمریکا موفق به 
درک دلیل پایداری ویروس HIV، باوجود استفاده از 
داروهای ضد ویروسی شدند. این یافته در تولید دارهای 

موثرتر برای درمان ایدز مفید است.
بیشتر سلول های بدن عمر محدودی دارند و معموال 
پس از چند روز یا هفته از بین می روند. ولی سلول های 
بدن  در  دهه  چند  حدود   1-HIV ویروس  به  آلوده 

باقی می مانند. 
درمان های ضد ویروسی جدید در سرکوب ویروس 

بسیار موثر هستند ولی به دلیل پایداری سلول های آلوده 
به HIV، امکان پاک سازی کامل ویروس وجود ندارد.

مکانیسم  بریگام  بیمارستان  عفونی  بخش  محققان 
را کشف   HIV ویروس  به  آلوده  پایداری سلول های 
کردند. این یافته نشان می دهد نیروی محرکه ای وجود 
دارد که سلول های آلوده به ویروس را در بدن میزبان 
تثبیت می کند و به همین دلیل است که با وجود استفاده 
از داروهای ضد ویروسی قوی، این سلول ها طول عمر 

باالیی دارند. 

این یافته در تولید مهار کننده و واکسن های کارآمد 
برای درمان ایدز موثر است. محققان در این روش با توالی 
ویروسی، عفونت را در انواع مختلف سلول های ایمنی 
به نام T CD4 دنبال کردند و دریافتند یک سلول واحد 
آلوده به HIV بر اثر یک فرآیند به نام »تکثیر کلونال«، 
10 تا 20 بار تکثیر می شود و میزان عفونت را تا یک 
میلیون برابر افزایش می دهد. مداخله در این سلول ها و 
جلوگیری از تکثیر آن ها راهکار مناسبی برای درمان است.

HIV نوعی ویروس نقص ایمنی است که سبب عفونت 
سلول های سیستم ایمنی و اختالل در عملکرد آنان می شود. 
با پیشرفت عفونت، سیستم ایمنی ضعیف تر می شود و در 
نهایت به سندرم نقص ایمنی پیشرفته )AIDS( منجر 
تا فرد آلوده به  تا 15 سال طول می کشد  می شود. 10 

ویروس HIV به ایدز مبتال شود. 
هیچ درمانی برای این بیماری کشنده وجود ندارد و 
داروهای ضد ویروسی فقط قادرند روند سرعت بیماری 

را کند کنند. 
رابطه جنسی محافظت نشده، انتقال خون آلوده، به 
اشتراک گذاشتن سرنگ آلوده، انتقال از مادر به جنین و 
زایمان و شیردهی، مهم ترین علل انتقال بیماری هستند. 
از زمان تشخیص اولین مورد ابتال به ایدز، تاکنون حدود 
78 میلیون نفر به این عارضه مبتال شده اند و 35 میلیون 
نفر بر اثر ایدز و بیماری های مرتبط با آن جان خود را 

از دست داده اند. 
 MedicalXpress

کشـف دلیـل پـایـداری ویـروس آچ آی وی

چرا دست های من لرزان هستند؟

به گفته محققان، در کنار کاهش مصرف کالری 
و افزودن ورزش، خواب کافی نقش مهمی 
در مقابله با اضافه وزن دارد. مطالعات نشان 
می دهد کمبود خواب و بیخوابی موجب 
افزایش ترشح هورمونی می شود که اشتها 
را تحریک کرده و موجب کاهش هورمون 

سیری و انتقال پیام سیری به مغز می شود.
با  مقایسه  در  آلود  خواب  افراد  اینرو  از 
کسانی که خوب استراحت کرده اند بیشتر 
احساس گرسنگی می کنند و تمایل به مصرف 
غذاهای آسان تر نظیر غذاهای غنی از چربی 
و کربوهیدرات دارند. اکثر افراد بزرگسال 
باید حداقل هفت ساعت در شب بخوابند 
و گاها برخی به 9 ساعت خواب نیاز دارند.
به گفته محققان برای داشتن خوابی خوب 
بهتر است قبل از خواب ورزش نکنید، بلکه 
ورزش را چندین ساعت قبل انجام دهید تا 
بدن فرصت کافی برای به خواب رفتن داشته 
باشید؛ قبل از خواب یک دمنوش گیاهی 
بنوشید؛ اتاق خوابی خنک، راحت و تاریک 
داشته باشید و هیچ وسیله الکترونیک و گجتی 

در اتاق نباشد.
 HealthDay

خواب خوب بـا کاهش 
بهتـر وزن همـراه است

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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