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محققان اعالم کردند، ویتامین D کودکان را در برابر 
ابتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا محافظت نمی کند. به 
عبارت دیگر، »برای کمک به حفظ سالمت کودکان، 

بیشتر، همیشه بهتر نیست.«
این داستان از نتایج مطالعه ای نشات گرفته که نشان 
داده بود تجویز دوزهای باالی ویتامین D برای کودکان 
سالم در زمستان، در مقایسه با دوزهای پائین توصیه 
شده استاندارد آن، آنها را در برابر سرماخوردگی و ابتال 

به آنفلوآنزا محافظت می کند.
باالی  دوزهای  که مصرف  دریافت  مطالعه جدید 
ویتامین D به همان اندازه در کودکان محافظت کننده 
است که دوزهای استاندارد پیشگیری می کنند و هر دو 
گروه، به طور متوسط در حدود یک بار در زمستان دچار 

سرماخوردگی و آنفلوآنزا می شوند.
توصیه های کنونی انگلستان می گوید، کودکان یک 
تا 4 سال باید روزانه 10 میکروگرم ویتامین D را به 
صورت مکمل دریافت کنند، یعنی به اندازه همان دوز 

استانداردی که در این مطالعه رعایت شده است.
به نظر می رسد دادن دوزهای باالتر از این ویتامین 
)50 میکروگرم( تاثیر بیشتری از دوزهای استاندارد در 
محافظت از کودکان در برابر سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
در زمستان نخواهد داشت، البته به شرط آنکه کودکان 

به طور عمومی سالم باشند.
این مطالعه توسط گروه بزرگی از محققان در چندین 
مرکز تحقیقاتی در کانادا انجام شد که قسمتی از گروه 
TARGet Kids را تشکیل می دهند. این گروه تحقیقاتی 
سالمت کودکان کانادایی و تاثیر سالمت زودهنگام را بر 

زندگی آینده آنها بررسی می کند.
 JAMA نتایج این تحقیق ارزشمند در نشریه معتبر

منتشر شده است.
نتایج این مطالعه نمی خواهد چالشی را در مورد بی اثر 
بودن دوز توصیه شده ویتامین D ایجاد کند، بلکه فقط 
می گوید، بیشتر برای سرماخوردگی، لزوما بهتر نیست!

مطالعه مذکور، یک کارآزمایی تصادفی شده و کنترل 
شده است که در آن، تاثیر دوزهای باال و استاندارد ویتامین 
D بر خطر ابتالی کودکان به سرماخوردگی و آنفلوآنزا 

در زمستان بررسی شده است.
پیش از این، مطالعات مشاهده ای پیشنهاد کرده اند که 

افرادی با سطوح پائین ویتامین D در معرض خطر بیشتر 
ابتال به عفونت های ویروسی قرار دارند که دستگاه تنفسی 
فوقانی آنها را درگیر می کنند، خصوصا سرماخوردگی 

یا آنفلوآنزا.
به کودکان در ایاالت متحده و انگلستان توصیه می شود 
که روزانه در حدود 10 میکروگرم )400 واحد بین المللی( 

ویتامین D مصرف کنند.
محققان به دنبال این هستند که اگر دوز روزانه ویتامین 
D را در زمستان 5 برابر کنیم، آیا در پیشگیری از ابتال 
به سرماخوردگی و آنفلوآنزا در زمستان بهتر خواهد 

بود یا خیر.
ویتامین D اغلب از نور خورشید و بعضی منابع غذایی 

به بدن انسان می رسد، مانند تخم مرغ و روغن ماهی.
در زمستان سطح این ویتامین تمایل به افت پیدا می کند 
)به دلیل نور کمتر آفتاب( و بروز عفونت های راه های 
هوایی فوقانی نیز بیشتر می شوند. بنابراین، این فرضیه 
مطرح می شود که شاید اگر ویتامین D بیشتری برای 
کودکان در زمستان تجویز شود، منفعت بیشتری ببرند.

در این مطالعه، کودکانی که از هر نظر با هم تطابق 
داشتند، به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده دوزهای 

استاندارد و باالی ویتامین D تقسیم شدند.
محققان 703 کودک یک تا 5 سال سالم را مورد بررسی 
قرار دادند. کودکان مبتال به هرگونه بیماری مزمنی )به 
غیر از آسم( و افرادی که نارس به دنیا آمده بودند، از 

مطالعه کنار گذاشته شدند. ویتامین D3 به صورت قطره 
و روزانه به شرکت کنندگان خورانده شد.

والدین و کودکان نمی دانستند که چه دوزی را از 
این ویتامین دریافت می کنند و کودکان هیچ نوعی از 
مکمل ها را که حاوی ویتامین D باشد، در طول مطالعه 

دریافت نکردند.
کودکان دوره درمان خود را که بین 4 و 8 ماه بود 
کامل کردند. در این میان، هر زمان که کودک مبتال به 
عالیم سرماخوردگی شد، والدین چک لیستی را در مورد 
عالیم آنها پر می کردند. همچنین به والدین آموزش داده 
شده بود که یک سوآب وارد بینی کودکان کرده و نمونه 
را به آزمایشگاه بفرستند. این سواب ها برای ویروس ها 

آزمایش شدند.
به  ابتال  دفعات  تعداد  مطالعه،  این  اصلی  پیامد 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا در زمستان بود که عفونت های 
ویروسی مذکور نیز توسط آزمایش تائید شوند. همچنین 
کودکان در ماه های 4 و 8 نیز تحت نمونه گیری خون برای 

بررسی سطح ویتامین D خون قرار گرفتند.
تقریبا همه )99/4 درصد( کودکان که از ابتدا وارد 
باقی ماندند و  انتها در مطالعه  تا  مطالعه شده بودند، 

داده های آنها وارد آنالیز نهایی شد.

نتایج ابتدایی
در پایان مطالعه، کودکانی که در دوزهای باالتر ویتامین 

D قرار داشتند، سطوح باالتری را از ویتامین D در خون 
خود نسبت به کودکانی که دوزهای استاندارد را دریافت 

کرده بودند، نشان دادند.
والدین هیچ عارضه جانبی را که مرتبط با ویتامین 

D باشد، گزارش نکردند.
اما دوزهای باالتر ویتامین D، نسبت به کودکانی که 
دوزهای استاندارد را دریافت کرده بودند، نتوانسته بود 
تعداد دفعات ابتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا را در 

زمستان کاهش دهد.
به طور متوسط:

- 1/97 مورد در گروه دوز باال و 1/91 مورد در 
گروه دوز استاندارد، توسط والدین به عنوان موارد ابتال 

به سرماخوردگی و آنفلوآنزا گزارش شد.
- 1/05 مورد در گروه با دوز باال و 1/03 مورد در گروه 
با دوز استاندارد، مواردی بودند که تست های آزمایشگاهی 
ابتالی آنها را به سرماخوردگی و آنفلوآنزا تائید کردند.

تفاوت میان این دو گروه آنقدر کم بود که هیچ اختالف 
معنی دار آماری بین آنها به دست نیامد.

البته دوزهای باالتر ویتامین D توانست خطر ابتال 
به آنفلوآنزا را در مقایسه با دوزهای استاندارد نصف 
کند )نسبت میزان بروز: 0/5(، اما آنقدر تعداد کمی از 
آنفلوآنزا در هر دو گروه رخ داده بود که این اختالف را 

نمی توان مهم و قابل توجه تلقی کرد.
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در آوریل 2016، یک مرد 88 ساله که دچار دهیدراتاسیون و کاهش 
وزن شدید بود، در بیمارستان ما بستري شد. او قادر به بلع جامدات یا 
مایعات نبود. دیگر مشکالت پزشکي وي شامل فیبریالسیون دهلیزي، 
پرفشاري خون و هیپرتروفي خوش خیم پروستات بود. براي او وارفارین، 
بندروفلومتیازید و آلفوزوسین هیدروکلرید تجویز شد. وي قبال سیگاري 
بود و به ندرت الکل مصرف مي کرد. او ماه پیش به دلیل مشکل داشتن 
در بلع جامدات به مدت سه ماه که در طي آن وزنش 12 کیلوگرم 
کم شده بود، به یک درمانگاه گوش و حلق و بیني رفته بود. در 
درمانگاه گوش و حلق و بیني، اندوسکوپي فیبراپتیک بیني و آزمون 
بلع گاستروگرافین نشان دهنده مري گردني و سینه اي طبیعي بودند. 
دکتر دریافت که بیمار دچار اختالل تکلم است، اما فکر نمي کرد که 
دیسفاژي به علت مشکلي در زبان، دهان یا حلق باشد. بیمار سپس در 
یک درمانگاه بیماري هاي گوارشي معاینه شد که در آنجا علت مروي 
دیسفاژي کنار گذاشته شد و مشکوک به یک دلیل نورولوژیک شدند. 
 MRI به هر حال، قبل از این که بیمار بتواند به صورت سرپایي تحت

مغز قرار گیرد، با آمبوالنس نزد ما آورده شد.
ما متوجه اختالل تکلم و سفتي و کوچکي زبان شدیم که هنگام 
بیرون آمدن به سمت چپ منحرف مي شد. رفلکس هاي بازو به طور 
غیرطبیعي سریع و رفلکس هاي کف پایي اکستانسور بودند. نشانه هاي 
آشکار نورون حرکتي فوقاني)UMN( در اندام ها، همراه با سفتي زبان، 
 MRI .ما را به سمت تشخیص موقتي فلج بولبار  کاذب هدایت کرد
مغز هیچ گونه ضایعه فضاگیر و هیچ عالمتي از یک انفارکتوس بزرگ 
را نشان نداد، گرچه رد کردن یک انفارکتوس کوچک ساقه مغز امکان 
پذیر نبود. یک نورولوژیست که بیمار را دوباره بررسي کرد، خاطرنشان 
ساخت که عالوه بر نشانه هاي UMN، بیمار نشانه هاي آسیب به نورون 
تحتاني )LMN( را نیز دارد: زبان آتروفیک و دچار فاسیکوالسیون 
بود. این امکان وجود داشت که عصب هیپوگلوسال بیمار آسیب دیده 
باشد و این نشانه هاي UMN به دلیل سکته کوچکي در ساقه مغز 
به وجود آمده باشند. به هر حال، تشخیص بیماري نورون حرکتي و 
کمبود ویتامین B12 نیز در نظر گرفته شد. مطالعات هدایت عصبي 
و الکترومامیوگرافي هیچ نشاني از بیماري نورون حرکتي نداشتند. 
غلظت هاي سرمي ویتامین B12 و فوالت طبیعي بودند. بیمار که شروع 
به وزن گیري کرده بود، با یک لوله گاستروستومي به خانه فرستاده شد. 
وقتي چند ماه بعد در درمانگاه ما معاینه شد، وي اشاره کرد که گاهي 
اوقات در بزاقش خون بوده است. ما متوجه شدیم که انحراف زبان 
بیشتر شده است. یک جراح فک و صورت معاینه  اي تحت بیهوشي 
انجام داد که نشان داد زبان مثل سنگ سفت شده و حتي در حالت 
استراحت منحرف است. بررسي آسیب شناسي از یک نمونه بیوپسي 
نشان داد که بیمار کارسینوم سلول بازال)BCC( زبان دارد. تشخیص 
با رنگ آمیزي توسط EP4 -Ber، یک آنتي بادي مونوکلونال، تایید 
 )EMA(شد. به هر حال، نتیجه رنگ آمیزي با آنتي ژن غشاي اپي تلیال
براي کارسینوم سلول سنگفرشي مثبت بود. در نتیجه، فرض شد که 
بیمار کارسینوم سلول سنگفرشي بازالویید داشته باشد. ما او را به بخش 
انکولوژي ارجاع دادیم. او به درمان خوب پاسخ داد، اما در مه 2017 

به دلیل انفارکتوس میوکارد در گذشت. 
زبان داراي چندین عضله است که همه آنها توسط عصب هیپوگلوسال 
عصب دهي مي شوند. یک ضایعه LMN، مانند آنچه در فلج بولبار 
یافت مي شود، سبب آتروفي و فاسیکوالسیون زبان مي شود. یک ضایعه 
UMN، مانند آنچه در فلج بولبار کاذب یافت مي شود، زبان را سفت 
مي کند، فاسیکوالسیون وجود ندارد و آتروفي نیز به جز در برخي 
موارد ضایعه طول کشیده وجود ندارد. صدمه به عصب  هیپوگلوسال 
تقریبا همیشه سبب انحراف زبان به سمت ضایعه مي شود. گاهي 
اوقات، با یک ضایعه UMN، زبان به طرف مقابل منحرف مي شود، 
چون هر هسته هیپوگلوسال، تحریکات UMN را از سمت راست و 
چپ دریافت مي کند. بیمار ما، ظاهرا به دلیل ارتشاح تومور به عصب، 
ضایعه LMN داشت. نشانه هاي UMN در اندام ها احتماال به دلیل 

سکته کوچکي در ساقه مغز ایجاد شده بود.
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محققان در بررسی های خود نشان دادند زنانی 
که سابقه دیابت بارداری دارند در معرض خطر 
بیشتر حوادث قلبی عروقی، خصوصا انفارکتوس 
میوکارد، در سال های بعدی زندگی خود قرار دارند. 
این میزان افزایش خطر در مقایسه با زنانی به دست 
آمده که در دوران بارداری مبتال به دیابت نشده اند. 

هرچند این میزان افزایش خطر اندک است.
این نتایج از آنالیزهای جدید مطالعه آینده نگر 
Nurses' Health Study II  به دست آمده اند.
هرچند مطالعات قبلی نشان داده بودند که دیابت 
بارداری یک عامل خطر برای نشانگرهای متوسط 
خطر CVD به حساب می آیند، مانند هیپرتانسیون 
بعدی، دیس لیپیدمی و دیابت نوع 2، ارتباط میان 

دیابت بارداری و CVD بعدی، پیش از این با کنترل دقیق عوامل 
خطر رایج یا اصالح ویژگی های سبک زندگی، به طور آینده نگر 

بررسی نشده بودند.
مطالعه محققان دانشگاه هاروارد تائید می کند که میزان باالتر 
CVD میان زنان مبتال به دیابت بارداری که بعدا مبتال به دیابت 
نوع 2 می شوند، در مقایسه با زنانی که هیچ یک از موارد باال را 

ندارند، واقعیت دارد.
یکی از یافته های جدید آن است که افزایش خطر نسبی مرزی 
حدود 30 درصد در حوادث CVD در زنان با سابقه دیابت 
بارداری که بعدا به دیابت نوع 2 مبتال نمی شوند، دیده می شود. 
این یافته بدان معنا است که سابقه دیابت بارداری خود ممکن است 
به تنهایی خطر حوادث CVD را جدا از دیابت نوع 2 آشکار یا 
تغییرات در رفتارهای سبک زندگی افزایش دهد. پس از تعدیل 

عوامل خطر نسبی، این میزان به افزایش خطر نسبی 20 درصد 
رسید، بدین معنا که زنان با حفظ سبک زندگی سالم از سال های 
میانی زندگی می توانند خطر CVD را کاهش دهند، صرفنظر از 

اینکه سابقه دیابت بارداری هم داشته باشند.
از 89 هزار و 479 زن که در این مطالعه حضور داشتند، 5/9 
درصد از آنها، حداقل در یکی از بارداری های خود در زمان ورود 
به مطالعه یا در دوره پیگیری، مبتال به دیابت بارداری بوده اند. در 
طول دوره پیگیری که میانه آن 25/7 سال گزارش شد، محققان 
1161 مورد حوادث CVD را ثبت کردند، 612 مورد MI و 
553 مورد استروک. در مقایسه با زنانی که بارداری نداشته اند، 
زنانی که سابقه دیابت بارداری را ذکر می کردند، 60 درصد بیشتر 
خطر مطلق حوادث CVD را در طول دوره پیگیری نشان دادند.
این خطر با تعدیل عوامل خطری مانند افزایش وزن، مصرف 

دخانیات، میفیت تغذیه، مصرف الکل، فعالیت فیزیکی و 
مصرف آسپیرین، کاهش پیدا کرد. اما زنانی که سابقه دیابت 
بارداری داشتند، همچنان با افزایش خطر 29 درصدی ابتال 
به حوادث CVD در طول دوره طوالنی پیگیری، در 
مقایسه با زمانی که سابقه دیابت بارداری را ذکر نمی کردند، 

روبرو بودند.
محققان در این آنالیز، ارتباط سابقه دیابت بارداری و 
خطر آینده MI یا استروک را به طور جداگانه ارزیابی کردند.

در آنالیزهای fully adjusted، سابقه ابتال به دیابت 
بارداری به طور قابل توجهی خطر MI را تا 45 درصد افزایش 
داد، اما در مورد استروک افزایش معناداری به دست نیامد.

همانطور که کامال اثبات شده، سابقه دیابت بارداری 
می تواند خطر دیابت نوع 2 را در یک زن افزایش دهد. در 
این آنالیز طوالنی مدت، 19 درصد از زنان با سابقه دیابت بارداری، 
در مقایسه با 4/8 درصد از زنانی که سابقه دیابت بارداری نداشتند، 

در دوره های بعدی زندگی مبتال به دیابت نوع 2 شده بودند.
این آنالیز نشان داد افزایش خطر CVD برای زنانی که هم دیابت 
بارداری داشته و هم دیابت نوع 2 یا فقط دیابت نوع 2، در مقایسه 
با زنانی که مبتال به دیابت نبوده اند، بیش از 3 برابر بیشتر می شود.

نکته مهم آنکه، پس از تعدیل عواملی مانند وزن و دیگر فاکتورهای 
سبک زندگی، زنانی که سابقه دیابت بارداری داشته ولی به دیابت 
 CVD نوع 2 مبتال نشده بودند، در معرض افزایش خطر حوادث
قرار نداشتند. این یافته ها به خوبی نشان می دهد، زنانی که سبک 
زندگی سالم را از سال های میانه زندگی خود دنبال می کنند، ممکن 
است خطر CVD را در خود، علیرغم داشتن سابقه دیابت باردرای، 
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CVD دیـابت بـارداری، دیـابت و خطـر

سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد محرک نورونی طناب 
نخاعی را که کامال قابل کاشت در بدن بوده و محصولی است 
از Medtronic، با نام Intellis، تائید کرده است. پلت فرم 
این دستگاه به این صورت است که فعالیت بیمار را در تمام 
 Galaxy Tab S2 روز ثبت و پیگیری می کند و با رابط تبلت

سامسونگ مدیریت می شود.
درمان تحریک نورونی Medtronic برای دردهای مزمن 
رام نشدنی استفاده می شود. این دستگاه پزشکی زیر پوست بیمار 
کاشته شده و ایمپالس های الکترونیکی مالیم و ظریفی را از طریق 
سیمی که در فضای اپیدورال قرار گرفته، می فرستد تا سیگنال های 

دردی را که از مغز می آیند، بلوک کند. محققان مرکز پزشکی 
دانشگاه دوک، یکی از این دستگاه ها را روی بیماری کارگذاشته اند.

پلت فرم Intellis به گونه ای طراحی شده که درمان را به 
حد مطلوب رسانده و ارتباط بیمارـ  پزشک را از طریق پیگیری 
و به اشتراک گذاشتن فعالیت های روزانه، وضعیت های بدن و 
استفاده درمانی ارتقا بخشد و به پزشک، تصویری را از حرکت و 
پیشرفت بیمار ارایه دهد. ویژگی دیگر این دستگاه، در باطری آن 
است. با تکنولوژی اختصاصی Overdrive باطری این شرکت، 
باطری Intellis می تواند در عرض یک ساعت کامال شارژ شده 
و فواصل شارژ دوباره را بر اساس شرایط درمان تخمین می زند.

یکی دیگر از ویژگی های این دستگاه، تکنولوژی اختصاصی 
گسترده ترین  که  است  شرکت  این  آی  آر.  ام.   SureScan
ساده  تعیین  و   MRI تشخیصی  تصاویر  به  را  دسترسی 

صالحیت فراهم می کند. به این ترتیب، اسکن های MRI از هر 
جایی از بدن تحت شرایط خاص انجام شود، همچنین تکنولوژی 
AdaptiveStim برای تطابق های اتوماتیک به منظور ارایه دوز 
درست درمانی به محل درست در این دستگاه به کار گرفته 
شده، زیرا اهداف درد براساس موقعیت بدن تغییر پیدا می کنند.

کارشناسان معتقدند که مدیریت درد مزمن چالش برانگیز است. 
داشتن اطالعات در زمان واقعی می تواند اطالعات بیشتری را 
در مورد تغییرات کیفیت زندگی بیمار فراهم آورد. این پلت فرم 
گزینه جدیدی را برای مدیریت بعضی از انواع درد مزمن فراهم 
آورده است. در واقع، گزینه های جدید درمانی غیراوپیوئیدی 
برای غلبه بر بحران های ملی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر 
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تائيد نسل بعدی از محرک طناب نخاعی برای مدیریت درد مزمن

عوامل  و  بنیادی  سلول های  بالقوه  ارزش 
درمانی نوظهور در زمینه بیماری های مخرب 
عصبی، موضوع مطالعه ای بوده که اخیرا در 
چاپ  به   Rejuvenation Resaerch

رسیده است. 
در این مطالعه دکتر ناسلو و همکارانش 
در دانشگاه پالرمو مطالعات صورت گرفته را 
در گذشته و داده های اخیرا بدست آمده را از 
تاثیر سلول های بنیادی و سایر ترکیب درمانی 
در مهار یا درمان بیماری های مخرب عصبی 

مرور کرده اند.
ناسلو در این مطالعه مزیت ها و معایب 
استفاده از انواع مختلف سلول های بنیادی را 
شامل سلول های بنیادی جنینی، مزانشیمی، 
پرتوان القایی و سلول های بنیادی عصبی به 
عنوان عامل درمانی مورد بحث قرار داده و 
شواهدی را ارائه کرده اند که از اثر درمانی 
و  متفورمین  هیبریدهای  مانند  ترکیباتی 
مالتونین و آنتی اکسیدان های طبیعی شامل 
ال-  استیل-  و  کورکومین   ،resveratrol
کراتینین حمایت می کند. این مطالعه به این 
جمع بندی رسیده که در شرایط مخرب عصبی 
مزمن که ناشی از پیری است و با از دست رفتن 
نورون ها همراه است، استفاده از سلول های 

بنیادی می تواند راه حلی مناسب باشد. 
جوان  فاکتورهای  بنیادی  سلول های 
کننده ای را ترشح می کنند که سالمتی سلول های 
استرس دیده را در مراحل اولیه بیماری احیا 

می کند.
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سلول درمانی بهترین 
درمان بيماری های 

مخرب عصبی؟
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