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قلب یکی از حیاتی ترین ارگان های 
بدن، بدون نشانه های ظاهری خارجی 
در قفسه سینه کار می کند و متاسفانه 
متوجه  زمانی  مردم  از  بسیاری 
ناراحتی های قلبی و عملکرد نامناسب 
قلب خود می شوند که اولین سکته 

قلبی خود را تجربه می کنند.
مناسب  عملکرد  حفظ  اهمیت 
قلب، به ویژه در غرب که یک چهارم 
افراد در اثر بیماری های قلبی – عروقی 
جان خود را از دست می دهند، بسیار 

زیاد است.
تکنولوژی های  بدون  اگرچه 
از  قلب  تخصصی،  تصویربرداری 
داخل قفسه سینه قابل مشاهده نیست 
قابل  نشانه های ظاهری خارجی  اما 
می تواند  که  دارد  وجود  مشاهده ای 
عملکرد نامناسب قلب شما را قبل از 
یک اتفاق ناگوار ناشی از بیماری های 

قلبی – عروقی، نشان دهد.
برخی از این نشانه ها عبارتند از:

۱( چروک شدن نرمه گوش: 
یکی از نشانه های خارجی چروک های مورب ایجاد 
شده روی نرمه گوش هاست. مطالعات نشان می دهد 
یک وابستگی میان چروک های خارجی قابل مشاهده 
روی نرمه گوش ها و افزایش خطر ابتال به بیماری تصلب 
شرائین، بیماری ای که در آن پالکت ها داخل عروق خونی 

جمع می شوند، وجود دارد.
اگر چه بیش از ۴0 مطالعه این ارتباط را تایید کرده اند اما 
علت این ارتباط هنوز روشن نبوده و برخی معتقدند این 
امر با یک منشا رویان شناسی اشتراک دارد. اخیرا مشخص 
شده این چروک ها در بیماری های مربوط به رگ های 

خونی مغزی نیز دخیل هستند.

۲( تجمع چربی ها در نقاط خاص: 
یکی دیگر از نشانه های خارجی بیماری های قلبی، 
برآمدگی های زردرنگ چربی در زیر پوست است که به 
نام »زانتوما« یا زردتومور شناخته می شوند. این برآمدگی ها 
که ممکن است روی آرنج ها، زانوها، باسن یا پلک ها ظاهر 
شوند به خودی خود بی ضرر هستند اما می توانند نشانه ای 

از مشکالت بزرگتر باشند.
افراد مبتال به این زردتومورها، دارای سطوح باالی 
کلسترول بد هستند که این میزان باال در زیر پوست تجمع 
می یابد. همچنین این چربی ها در شریان هایی که قلب را 

تغذیه می کنند، رسوب می کنند.
مکانیسم ایجاد این زردتومورها تشخیص داده شده 
که به توسعه یک از موثرترین داروهای کاهش کلسترول 

موسوم به استاتین ها، منجر شده است.

۳( چماقی شدن ناخن ها: 
از نشانه های دیگر،  چماقی شدن ناخن های  یکی 
انگشتان دست است که در آن ناخن ها تغییر شکل داده 
و ضخیم تر و پهن تر می شود. این تغییر که به دلیل تولید 
بافت بیشتر رخ می دهد معموال بدون درد بوده و در هر دو 

دست اتفاق می افتد.
دلیل این تغییر مشکالت مربوط به قلب است چرا 
که اکسیژن خون به درستی به انگشتان دست نمی رسد 
و به همین علت سلول ها یک »فاکتور« تولید می کنند 
که باعث افزایش رشد به منظور برطرف کردن این 

مشکل می شود.

۴( هاله اطراف عنبیه چشم: 
رسوبات چربی ممکن است در چشم نیز به حالت 

قسمت  اطراف  خاکستری  حلقه  یک 
خارجی عنبیه دیده شوند. این پدیده که در 
توانایی بینایی تاثیری نمی گذارد، ابتدا در 
قسمت های فوقاتی و تحتاتی عنبیه شکل 
گرفته و پس از پیشرفت به شکل یک حلقه 

در اطراف آن در می آید.
این حلقه چربی که با برخی از عوامل 
خطر بیماری های قلبی – عروقی مرتبط 
است، در حدود ۴5 درصد از افراد باالی 
۴0 سال و 70 درصد از افراد باالی ۶0 سال 

شکل می گیرد.

۵( پوسیدگی لثه ها و لق شدن 
دندان ها: 

وضعیت سالمت دهان شما نیز می تواند 
از وضعیت سالمت قلب و عروق تان خبر 
دهد. دهان حاوی باکتری های بسیاری از 
هر دو نوع خوب و بد است. باکتری های 
بد می توانند از طریق دهان وارد جریان 
خون شده که به التهاب رگ های خونی و 

بیماری های قلبی – عروقی منجر می شود.
مطالعات نشان می دهد که تورم لثه ها و از بین رفتن 

دندان ها )بیماری پیوره( نشانگر بیماری های قلبی است.

۶( کبودی لب ها:
 از دیگر شاخص های بهداشت دهان، رنگ لب هاست. 
لب ها معموال به رنگ قرمز هستند، اما در افراد مبتال به 
مشکالت قلبی به علت ناتوانی سیستم قلبی – عروقی برای 
رساندن اکسیژن خون به بافت ها به رنگ های  متمایل به 

آبی )کبود( در می آیند.
این نشانه ها که از مشکالت قلبی – عروقی خبر 
می دهند، ممکن است علل خوش خیم نیز داشته باشند. 
اما در صورت داشتن این نشانه ها برای اطمینان به پزشک 

متخصص مراجعه کنید.
 CNN

تـــازهها

سازمان غذا ودارو آمریکا )FDA( اولین دستگاه پزشکی هوش 
مصنوعی را که می تواند بیماری را بدون نیاز به پزشک تشخیص دهد، 

تایید کرده است.
این دستگاه،»IDx-DR« نام دارد و تحت قوانین جدید سازمان غذا 
وداروی آمریکا برای تشخیص شایع ترین علت از دست دادن بینایی 

افرادی که مبتال به دیابت هستند، طراحی شده است.
دوربین این دستگاه، تصویری از چشم بیمار می گیرد که سپس 
این عکس توسط یک الگوریتم برای تعیین اینکه آیا عالئم رتینوپاتی 
دیابتی )diabetic retinopathy( در بیمار وجود دارد یا خیر، ارزیابی 
می شود. رتینوپاتی دیابتی، بیماری است که در آن سطح باالی قند خون 
منجر به آسیب رگ های خونی شبکیه و در نهایت از دست دادن بینایی 

فرد می شود.
»مالوینا ایدلمن« )Malvina Eydelman(، از سازمان غذا ودارو 
گفت: سازمان غذا و دارو امکان دسترسی به دستگاهای کنترل سالمت 

که در بهبود سالمت بیماران موثر است را آسان تر خواهد کرد.
تحلیل  برای  نرم افزار هوش مصنوعی  از   IDx-DR دستگاه 

تصاویر چشم که توسط دوربین شبکیه گرفته شده، استفاده می کند.
این نرم افزار به پزشک می گوید که بیمار دارای رتینوپاتی دیابتی 
خفیف یا شدید است و آیا بیمار باید برای درمان به چشم پزشک 
مراجعه کند یا خیر. ایدلمن در ادامه افزود: بسیاری از بیماران مبتال به 
دیابت برای رتینوپاتی دیابتی مورد آزمایش قرار نمی گیرند و حدود 

50 درصد از بیماران به ندرت به چشم پزشک خود مراجعه می کنند.
در یک کارآزمایی بالینی، دستگاه IDx-DR توانست 87.۴ درصد 
افرادی را که رتینوپاتی دیابتی باال داشتند و 89.5 درصد افرادی را که 

رتینوپاتی دیابتی خفیف داشتند، شناسایی کند.
 Daily Mail

تشخیص علل نابینایی
 افراد دیابتی با دستگاه پزشکی 

هوش مصنوعی

نشانه های عجیب بیماری های قلبی عروقی

دانشگاه  محققان  مطالعه 
که  می دهد  نشان  »شیکاگو« 
کوچک،  روده  باکتری های 
می توانند به طور مستقیم جذب 
نقش  و  کرده  کنترل  را  چربی 

مهمی در چاقی داشته باشند.
نشان  جدید  مطالعه  یک 
می دهد که چگونه باکتری های 
روده کوچک به هضم و جذب 
کمک  پرچرب  غذایی  مواد 

می کنند.
در  که  می گویند  محققان 
آینده ما می توانیم با جلوگیری 
از فراوانی باکتری های خاصی که 
باعث جذب چربی می شوند، با 

چاقی مبارزه کنیم.
گروهی از محققان دانشگاه »شیکاگو« تصمیم گرفتند تا 
نقش باکتری های روده در هضم و جذب چربی را درک 
کنند. توجه محققان در این مطالعه بر روی یک منطقه بسیار 
معروف روده کوچک به نام »ریزاندامگان همزیست  یا 

ریزسازوارگان همزیست« )microbiome( بود.
»یوجن بی. چانگ« )Eugene B. Chang(، نویسنده 
ارشد این مطالعه می گوید: تعداد کمی از محققان بر روی 
ریزاندامگان همزیست روده کوچک مطالعه کرده اند، اما 
این ناحیه جایی است که اکثر ویتامین ها و سایر مواد مغذی، 

هضم شده و جذب می شوند.
این مطالعه با بررسی موش های بدون میکروب و بدون 
هیچ گونه باکتری روده آغاز شد. این موش ها با رژیم های 
غذایی پرچرب تغذیه شدند، اما وزن آنها افزایش نیافت. 
بنابراین محققان دریافتند که چربی ها از طریق مدفوع آنها 

دفع می شوند.
در آزمایشی دیگر نوعی دیگر از موش ها به نام »عاری 
از پاتوژن خاص« )SPF( مورد مطالعه قرار گرفتند. این 
موش ها سالم بودند اما به تنهایی سبب ایجاد انواع مختلفی 

از باکتری های روده ای می شدند.
از  عاری  موش های  وزن 
رژیم  یک  در  خاص،  پاتوژن 
یافت  افزایش  پرچرب  غذایی 
افزایش  محققان  بنابراین  و 
در  باکتری  سویه های  برخی 
ظاهرا  که  را  کوچک  روده 
توسط غذاهای پرچرب جذب 
می شدند، شناسایی کردند.  تعداد 
»کلوستریدیاسه«   باکتری های 
و   )Clostridiaceae(

 »Peptostreptococcaceae«
در روده کوچک افزایش یافتند، 
در حالی که سایر میکروب ها، 
»بیفیدوباکترها«  جمله  از 
و    )Bifidobacteriacaea(

»Bacteriodacaea«، به طور قابل توجهی کاهش یافتند.
»چانگ« گفت: بعضی از رژیم های غذایی سنگین مانند 
غذاهایی با کالری باال، جذب گونه باکتری های خاصی را 
در روده کوچک افزایش می دهند.این تحقیق نشان داد که 
چگونه باکتری های روده کوچک می توانند به طور مستقیم 
جذب چربی را کنترل کنند و اینکه این باکتری ها می توانند 
نقش مهمی در چاقی داشته باشند.  نتایج این تحقیق در مجله 

»Cell Host & Microbe« منتشر شده است.
 Gizmag

تبعات مصرف قرص باکتری های روده کوچک چه نقشی در چاقی دارند؟
مسکن در بارداری 

برای نوه ها!

خبــر

نتایج یک آزمایش در اسکاتلند نشان 
می دهد مصرف مسکن های رایج در دوران 
بارداری بر قدرت باروری نسل های بعد تأثیر 
می گذارد. در این بررسی آمده  است مصرف 
پاراستامول  همچون  رایج  مسکن های 
)استامینوفن( در دوران بارداری می تواند 
نسل های بعد را نازا کند. نتایج مطالعاتی که 
در گذشته انجام گرفته نیز نشان داده داروی 
ایبوپروفن می تواند به  باروری دختران آسیب 
بزند. به زنان توصیه می شود در دوران بارداری 
از مصرف داروهای مسکن خودداری کنند و 
از  در صورت ضرورِت مصرف مسکن 
دوزهای بسیار پایین پاراستامول استفاده کنند. 
هرچند، نتایج مطالعات جدید نشان می دهد 
بارداری  دوران  در  داروها  این  دوی  هر 
می توانند بر قدرت باروری نسل های بعد 
تأثیر منفی بگذارد و بر پسرها به اندازه دخترها 
تاثیرگذار است.برآوردها حاکی از آن است 
که از هر سه زن یک نفر در دوران بارداری 
از این مسکن ها مصرف می کند. این مطالعه 
نشان می دهد که داروهای فوق می توانند 

اثرات دائمی روی دی ان آ داشته باشند.
 Telegraph

تــازهها

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد سیگار کشیدن بر توانایی گوش 
در شنیدن صداهای با هر دو فرکانس باال و پایین تأثیر می گذارد.

»هوآن هو« سرپرست تیم تحقیق از مرکز ملی سالمت و بهداشت 
جهانی در ژاپن، عنوان می کند: »نتایج مطالعه ما نشان می دهد سیگار 
کشیدن فاکتور مهمی در از دست دادن شنوایی است و باید به منظور 
پیشگیری یا به تأخیر انداختن ابتال به ناشنوایی، بر کنترل مصرف 

دخانیات تاکید شود.«
در این مطالعه، محققان 50.195 فرد در رده سنی 20 تا ۶۴ سال را 
که مشکل شنوایی نداشتند بررسی کردند. آن ها داده های چکاپ های 
ساالنه این افراد را که شامل تست شنوایی و تکمیل پرسشنامه در مورد 

سبک زندگی بود بررسی کردند.
آن ها تاثیرات وضعیت سیگار کشیدن فرد )در حال حاضر سیگاری 
است، قباًل سیگاری بوده یا هیچ وقت سیگار نکشیده است(، تعداد نخ 
سیگارهای کشیده شده در روز، و طول مدت ترک سیگار را بررسی 

کردند.
شرکت کنندگان حداکثر به مدت 8 سال تحت نظر بودند. محققان 
دریافتند ریسک کاهش شنوایی در بین افراد سیگاری فعلی در مقایسه 

با افرادی که هیچ وقت سیگار 
نکشیده بودند 1.2 تا 1.۶ بار 
ریسک  افزایش  بود.  بیشتر 
 5 مدت  در  شنوایی  کاهش 
سال بعد از ترک سیگار کاهش 

یافت.
 HealthDay

کاهش شنوایی در کمین
 افراد سیگاری
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