طرح روز

فناوری
دانشمندان اکنون میتوانند ژنها را خاموش و روشن کنند

به لطف دســتیابی به یک موفقیت بزرگ در فناوری ویرایش ژن موسوم
به «کریسپر»( )CRISPRاکنون تغییراتی که به وسیله این روش ایجاد
میشود ،کام ً
ال برگشتپذیر هستند .به گزارش ایسنا و به نقل از آیای،
َ
فناوری ویرایش ژن موسوم به «کریسپر-کس)CRISPR-Cas۹(»۹
که در دهه گذشته انقالبی در مهندسی ژنتیک ایجاد کرده است ،شامل
برش رشتههای دیانای است که این فرآیندی است که کنترل آن بسیار
دشوار است و میتواند منجر به تغییرات ژنتیکی ناخواسته شود .اکنون به
لطف محققان موسسه فناوری ماساچوست( )MITو دانشگاه «کالیفرنیا
سانفرانسیسکو»( ،)UCSFیک فناوری ویرایش ژن جدید به نام «کریسپر آف»( )CRISPRoffمیتواند این رویه را تغییر
دهد .این روش که در مقالهای در مجله  Cellتوضیح داده شــده اســت ،برخالف روش سنتی ،قابل برگشت است و تغییرات
ایجاد شده حتی میتواند به سلولهای بعدی منتقل شود .این پروتئین ویرایشگر ژن غیر مخرب به عنوان یک سوئیچ خاموش
و روشــن ســاده برای ژنها عمل میکند و بدون آسیب رساندن به ماده ژنتیکی سلولها ،مزایای روش «کریسپر-کس »۹را
به طور گســترده فراهم میکند« .لوک گیلبرت» نویسنده ارشد این مطالعه میگوید :چهار سال از اعطای کمک مالی اولیه
گذشته است و «کریسپر آف» سرانجام همانطور که در داستانهای علمی-تخیلی پیشبینی شده است ،عمل میکند .دیدن
اینکه این روش در عمل به خوبی کار میکند ،هیجان انگیز است« .جاناتان ویسمن» از محققان این مطالعه و استاد زیست
شناســی در  MITمیگوید :داســتان بزرگ اینجاست که ما اکنون یک ابزار ساده داریم که میتواند اکثریت ژنها را ساکت
کنــد .ما میتوانیم این کار را برای چندین ژن به طور همزمان و بدون آســیب بــه دیانای ،با همگنی زیاد و به نوعی قابل
برگشــت انجام دهیم .این یک ابزار عالی برای کنترل بیان ژن است .در سیستم کالسیک «کریسپر-کس ،»۹محدود کردن
نتیجه دشوار است و این همان جایی است که محققان فرصتی برای توسعه نوع دیگری از ویرایشگر ژن دیدند .محققان یک
ماشــین پروتئینی کوچک برای ساخت ویرایشگر اپیژنتیک ایجاد کردند که میتواند متیالسیون دیانای طبیعی را تقلید
کند؛ مکانیســمی اپیژنتیکی که با افزودن گروه متیل( )CH۳به دیانای ایجاد میشود .این ماشین تحت هدایت RNA
های کوچک میتواند گروههای متیل را به نقاط خاص هدایت کند .ژنهای متیله شــده سپس ساکت یا خاموش میشوند.
این کار توالی رشــته دیانای را تغییر نمیدهد و محققان را قادر میســازد با استفاده از آنزیمهایی که گروههای متیل را از
بین میبرند ،اثر خاموش کردن را معکوس کنند و به اصطالح ژنها را دوباره روشــن کنند .محققان این روش را «کریســپر
آن»( )CRISPRonنامیدهاند.
محققان کشف کردند که میتوانند از این کلید خاموش و روشن برای هدف قرار دادن اکثر ژنهای ژنوم انسانی استفاده کنند.
عالوه بر این ،مناطق بزرگ متیله شــده به نام جزایر « ،»CpGچیزی که تصور میشد برای مکانیسم متیالسیون دیانای
ضروری است نیز توسط «کریسپر آف» ساکت شد.این روش روی سلولهای بنیادی پرتوان القایی که سلولهایی هستند که
میتوانند به ســلولهای دیگر در بدن تبدیل شوند ،آزمایش شد .هنگامی که محققان ژنی را در سلولهای بنیادی خاموش
کردند و باعث شــدند آنها به سلولهای عصبی تبدیل شــوند ،مشاهده شد که ژن در  ۹۰درصد سلولها ساکت مانده است.
این نشان میدهد که سلولها حافظهای از تغییرات اپیژنتیکی ساخته شده توسط سیستم «کریسپر آف» را حفظ میکنند.
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سه کار است که هر کس بکند خطاکار است هر کس پرچمی
جز در راه حق برافرازد ،یا با پدر و مادر بدی کند
یا با ستمگری راه سپرد تا او را یاری کند.
(نهجالفصاحه)

نگاه
شباهت بین انتخابات در ایران و آمریکا
غالمعلی رجایی*

«زالتان ابراهیموویچ» اسطوره سوئدی دنیای فوتبال و بازیکن فعلی باشگاه آث میالن بازیگر فیلم «استریکس و اوبلیکس» شد

یادداشت

فیلم بازی
لوگان

لوگان یک فیلــم ابرقهرمانــی آمریکایی
محصول ســال  ۲۰۱۷به نویســندگی و
کارگردانــی جیمــز منگولد اســت که بر
اســاس شخصیت ولورین از شرکت مارول
کامیکــس با هنرپیشــگی هیــو جکمن
ســاخته شدهاســت .فیلمنامه فیلم الهام
گرفتــه از مجموعه کتــاب کمیک لوگان
مرد ســالدیده ،اثر مارک میلر و اســتیو
مکنایون اســت .لوگان ادامه دو قسمت
قبلی ،خاســتگاه مردان ایکــس :ولورین
( )۲۰۰۹و ولورین ( )۲۰۱۳است و دهمین
قسمت از مجموعه فیلمهای مردان ایکس
محســوب میشود .از دیگر بازیگران فیلم میتوان به پاتریک استوارت ،بوید هالبروک ،ریچارد ای گرانت ،استیون مرچنت
و دافنه کین اشاره کرد .این آخرین حضور هیو جکمن در نقش لوگان در سری فیلمهای افراد ایکس است .همچنین این
فیلم بعد از فیلمهای کیت و لئوپولد و ولورین سومین همکاری مشترک جیمز منگولد و هیو جکمن محسوب میشود.

روزنامهبازی
روزنامه اطالعات –  22فروردین 1358

ســپيده دم  22فروردين  11( 1358اپريل
 )1979درادامه اعدام مقامات نظام پيشين
ايــران 11 ،تن ديگر از آنان اعدام شــدند.
محاكمه اين  11نفر همان شــب در زندان
قصر انجام شــده بود .برخــي از خبرنگاران
كه از جريان محاكمه نوار ضبط صوت تهيه
كــرده اند گزارش كرده بودند كه محاكمات
كوتاه بود .اعدام شــدگان کــه جرم آنان
محارب و مفســد في االرض اعالم شده بود
عبارتند از :سپهبد ناصر مقدم آخرين رئيس
سازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك)،
مهندس عبداهلل رياضي رئيس پيشين مجلس (كه در جريان انقالب در ايران نبود و بعدا ـ به اظهار خودش ـ به منظور دريافت
مستمري معوقه! به تهران بازگشته و بازداشت شده بود .وي تصور میكرد كه چون جرمي مرتكب نشده است ،دستگير نخواهد
شد) ،عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجه اسبق ،سرلشكر حسن پاكروان رئيس پيشين ساواک و وزير اطالعات و جهانگردي
(ارشــاد) اسبق ،منصور روحاني وزير كشــاورزي و آب و برق اسبق ،سپهبد حجت كاشاني رئيس پيشين سازمان تربيت بدني
کشــور ،سپهبد محمد تقي مجيدي رئيس اســبق دادگاه نظامي ،غالمرضا نيك پي شهردار اسبق تهران (برخي از شاکيان او
کســاني بودند که نيک پي در اجراي ضابطه محدوده تهران خانههاي آنان را که بدون پروانه ســاخته بودند خراب کرده بود)،
سرلشكر علي نشاط ،سرتيپ حسينعلي بيات و سناتور سابق محمدعلي عالمه وحيدي نيابت توليت مدرسه سپهساالر.

چهرهها
ناصر هاشمی

ناصر هاشــمی( ،متولد  ۲۲فروردین  ،۱۳۳۵لنگرود) بازیگــر ،دوبلر ،فیلمنامهنویس،
کارگردان ایرانی است.
او برادر مهدی هاشــمی اســت و نام اصلی او میراحمد هاشــمی قرمزی اســت .وی
فارغالتحصیل رشــته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران است.
ناصر با تشــویق برادرانش مهدی و محمود هاشــمی به هنرهای نمایشی روی آورد و
در دورههای دبیرســتان در چندین نقش بســیار کوتاه در تئاترهای برادرش مهدی
هاشــمی بازی کرد و پس از آن فعالیت حرفهای خود را آغاز کرد و از سال  ۱۳۶۳در
چندین تئاتر ،تله تئاتر ،فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی به عنوان بازیگر ،نویسنده و
کارگردان وارد عرصه حرفهای شد.

محمود عنبرانی

محمود عنبرانی (متولد ۲۲ :فروردین  ۱۳۱۶در ســبزوار) شــاعر ،نویسنده ،مترجم و
پژوهشگر ایرانی است.
وی تاکنون در حوزه علمی آثار زیادی را تالیف کرده است که برخی از آنها عبارتند از
« :سرگذشت و زندگانی کرم ابریشم»« ،زعفران طالی قرمز»« ،درخت طال و ابریشم»،
«طبیعت و تکنولوژی»« ،قارچ طالی ســفید»« ،زرشــک و عناب»« ،پنیرسازی در
خانه»« ،چگونگی نگهداری از پوســت و مو»« ،ویژگیهای غذا-دارویی سیر و پیاز»،
«کیوی طالی ســبز»« ،تغذیه و تربیت کودک» و «تربیت کــودک تا روزگار بلوغ».
محمــود عنبرانی کتابهای «بخش اعالم الروس کوچک فرانســه» و «غلطگیری و
تصحیح بخشهایی از دایره المعارف دانش بشــر» را هم به فارسی زبانگردانی کرده
است .این نویسنده و پژوهشگر مقاالت زیادی را هم تاکنون منتشر کرده است.

شبکههای اجتماعی و شکلگیری افکار عمومی در انتخابات ۱۴۰۰

ادامه ازصفحه1
کتاب مزبور که در سال  ۲۰۱۷برنده جایزه معتبر مکنزی در مطالعات سیاسی شد ،نشان میدهد اثرات مشارکت و استفاده از مشارکت
دموکراتیک شهروندان در فضای شبکههای اجتماعی برخط ،تا مدتها بر جای میماند و باعث میشود کالن دادههای رفتار سیاسی شبکهوندان
در شــبکههای اجتماعی برخط ،امکان تجزیه و تحلیل این رفتار را برای بهره برداران سیاســی مانند احزاب ،تشکیل دهندگان کمپینهای
تبلیغاتی انتخاباتی و محققان علوم ارتباطات و حقوق فراهم کرده تا از رهگذر این پژوهشها به شناخت دقیقتری از رفتار سیاسی شهروندان
و به تبع آن استفاده از حقوق بشر دموکراتیک مردم برسند.
افکار عمومی و شبکههای اجتماعی
در صدر شــبکههای اجتماعی که شهروندان ایرانی نسبت به آنها استقبال زیادی نشان دادهاند ،اینستاگرام قرار دارد .اینستاگرام ،فضایی
برای رخ نمایی و نمایش است .از اینرو که شبکهای مبتنی بر تصویر است و کمتر میتوان در آن ،مسائل سیاسی عمیق و تحلیلی را مورد
استقبال عمومی مشاهده کرد .ولی تصاویر و فیلمهایی که در اینستاگرام مبادله میشود به سرعت در بین شبکهوندان توزیع شده و به اشتراک
گذاشته میشود .با این حال شبکهوندان ایرانی اینستاگرام که حدود  ۵۰میلیون نفر تخمین زده میشوند ،عالیق خود را به مسائل سیاسی و
تحلیلی انتخابات نشان میدهند .تلگرام نیز به عنوان پیامرسانی که استقبال زیادی از آن پیش از فیلترینگ میشد ،زمینه فوق العاده مناسبی
برای به اشتراک گذاشتن انواع و اقسام محتویات تبلیغاتی ،اعم از متن و تصویر و فیلم فراهم کرده بود که در حال حاضر ،ردیف دوم استقبال
جمعیت شبکه وندان ایرانی را در بین شبکههای اجتماعی داراست .واتس آپ به دلیل سرعت باالی انتقال دادههای مختلف در اشکال متفاوت
از جمله فیلم و عکس و متن و صوت ،در ارتباطات دوجانبه ایرانیان نقش بسیار مهمی را ایفا میکند ولی از آن جایی که امکان تشکیل کانال
(آنطور که در تلگرام ممکن است) در این شبکه نیست و تمام شماره تلفن شبکهوندان در اختیار کسانی که در یک گروه عضو هستند ،قرار
میگیرد ،کاربران آن حاشیه امن کمتری برای خود متصور هستند .لذا در این اپلیکیشن هم انتظار مشارکت سیاسی در مباحث داغ انتخاباتی
نمیتوان داشت .یکی از اصلیترین زمینههای مشارکت سیاسی در شبکههای اجتماعی را میتوان در اپلیکیشن توییتر مشاهده کرد .توییتر
دارای محیط بســیار خاصی اســت که به دلیل استقبال حدود  2میلیون نفر از نخبهگان ایرانی و سرعت بسیار باالی تبادل اطالعات در آن،
میتواند تبدیل به مرجع اصلی شبکههای اجتماعی سیاسی شود .هر چند توییتر فیلتر است ولی آنطور که همه سیاسیون و فعاالن و نخبهگان
اجتماعی از این شبکه استفاده میکنند و تصاویر محتویات منتشر شده در این شبکه در سایر رسانههای اجتماعی دست به دست میچرخد،
به طورکلی امکان ندارد کمپینهای تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) از آن چشم پوشی کنند .ترندهای اصلی توییتر همواره راهنمای افکار عمومی
در مسائل مورد توجه سیاسی جامعه بوده است و هشتگهای منتخب توییتر همواره نشاندهنده سمت و سوی افکار عمومی در بازه خاصی از
زمان است .همچنین امکان مخفی کردن هویت دارندگان حسابهای کاربری در توییتر آن را بدل به یکی از بهترین فضاهای تبادل اطالعات
و تحلیل درباره مسائل سیاسی بدون در نظر گرفتن هزینههای احتمالی آن کند .بزرگترین مشکل توییتر از لحاظ فنی ،عدم امکان اصالح و
ویرایش محتویات نشر شده و همچنین امکانات اندک آن برای راهاندازی ابزارهای ارتباطات یکسویه و توزیع گسترده پیام مانند ایجاد کانال
است .با این وجود ،توییتر همواره اصلیترین نقطه انتشار تحلیلهای سیاسی ،اطالعات پرسرعت و همچنین شکل دهی به افکار عمومی در
حوزه سیاسی است .این اپلیکیشن به علت آنکه بیشتر مورد استقبال فعاالن و نخبهگان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است همواره
منبع قابل اتکایی برای خبرگزاریهای رسمی و سایر شبکههای اجتماعی دنبالهرو بوده است .بهطور مثال میتوان به شارش اطالعات منتشر
شده از توییتر در قضایایی مانند قتل جوان معتاد به دست پلیس مشهد یا حمله به یک دختر در آبادان از سوی کارکنان پاالیشگاه آبادان اشاره
کرد .میتوان گفت توییتر در فضای انتخابات آینده که بیشتر اقشار نخبهگانی خود را درگیر در مسائل سیاسی خواهند کرد و چندان از شور
و شعف و مشارکت اکثریت مردم در آن خبری نیست ،نقش اصلی و دست اولی را در ارائه تحلیلهای سیاسی و همچنین اطالعات خاص و
منحصر به فرد سیاسی ایفا خواهد کرد.
کالبهاوس؛ باشگاه نخبهگان ثروتمند
در یکی دو ماه گذشته ،اپلیکیشن کالبهاوس به عنوان یک اپ جدید مبتنی بر صوت و مدیریت گفتگو از سوی جامعه نخبهگانی ایرانی
پذیرفته شــده اســت .کالبهاوس در آوریل سال  ۲۰۲۰راهاندازی شد درســت در زمانی که شیوع کرونا روز به روز افزایش مییافت و افراد
بیشتری دورکار یا در قرنطینه قرار میگرفتند .در اوایل سال  ،۲۰۲۱این اپ بیش از  ۵میلیون دانلود از اپل استور داشته و ارزش آن نزدیک به
یک میلیارد دالر رسیده است .در حال حاضر تنها از طریق دعوتنامه افراد میتوانند عضو کالبهاوس شوند ،اتفاقی که پیش از این نیز در مورد
شبکه اجتماعیای مانند فیسبوک یا حتی جیمیل شاهد آن بودیم .در این پلتفرم افراد میتوانند بهطور زنده با یکدیگر صحبت کنند و نظرات
خود را به اشتراک بگذارند .در این اپلیکیشن برخالف سایر شبکههای اجتماعی تنها میتوانید از صوت برای برقراری ارتباط استفاده کنید.
نکتهای که به باور برخی کارشناسان جنبه «اجتماعی» شبکههای اجتماعی را پررنگ کرده است.در واقع چیزی که کالبهاوس را از دیگر
شبکههای اجتماعی متفاوت میکند ،این است که بدون متن ،عکس و ویدئو توانسته تنها از طریق صوت ،میلیونها کاربر را شیفته خود کند.
در این شبکه اتاقها یا Roomهای مختلفی با موضوعات گوناگونی وجود دارد که همه اتفاقها در آن زنده و همزمان از طریق گفتوگو بین
افراد رخ میدهد .نکته اینجاست که کالبهاوس در حال حاضر تنها برای کابران  IOSقابل دسترسی است و کاربرانی که دسترسی به آیفون
ندارند نمیتوانند از نسخههای اصل این اپ استفاده کنند .هر چند سازندگان آن گفتهاند به زودی نسخههای سایر سیستمهای عامل را به این
اپ خواهند افزود ولی در شرایط فعلی تنها آیفون بازها قادرند در این شبکه فعالیت کنند .در روزهای اخیر چند گفتگوی جنجالی که از سوی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در این اپ برگزار شد که نگاههای زیادی را به آن معطوف
کرد .هر چند کاربران اندکی به صورت مستقیم توانایی چالش با این مدیران و سیاستمداران را داشتند ولی تولید محتوای سیاسی اثرگذار بر
معادالت آینده از جمله انتخابات  ۱۴۰۰در این اپ نشان داد ،کالبهاوس هم به جمع مدعیان اثرگذاری بر افکار عمومی در رویدادهای سیاسی
امســال از جمله انتخابات اضافه شــده است.با این وجود به نظر میرسد با توجه به محدودیت فنی دسترسی به این اپلیکیشن و عدم امکان
چالش مستقیم با کسانی که در یک اتاق مشغول به تعامل هستند ،کالبهاوس نتواند آنطور که باید به صورت یک شبکه اجتماعی عمومی در
انتخابات اثرگذار باشد بلکه به نظر میرسد بیشتر به عنوان یک شبکه اجتماعی نخبهگانی به درد ارتباطات گزینش شده و با حساب و کتاب
نخبهگان با یکدیگر بخورد ،تا این که فرضا بخواهد مانند تلگرام در رویدادهای سیاسی  96اثرگذاری عمومی داشته باشد.
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سپتیموس سوروس

لوســیوس سپتیموس سوروس ( ۱۱آوریل  ۴ - ۱۴۶/۱۴۵فوریه  )۲۱۱از امپراتورهای
روم بود .وی که از ژنرالهای رومی نیز بود از  ۱۴آوریل  ۱۹۳تا سال  ۲۱۱میالدی به
عنوان امپراتور فرمانروایی کرد .سپتیموس سوروس در بخش لیبیایی استان آفریقایی
روم به دنیا آمد و نخستین امپراتور روم بود که در قاره آفریقا به دنیا آمدهبود.
ســوروس در لپتیس مانیا واقع در لیبی امروزی به دنیا آمد و در همانجا بزرگ شد.
پدر او از تبار بربر یا پونیک بود و مادر او از تبار ایتالیایی رومی .خانواده او از ســواران
توانگر و سطح باال بودند.
ســوروس در سال  ۱۹۸به همراه پسرانش به شاهنشاهی پارت و پایتخت ایران یعنی
تیســفون حمله کرد .آنها تمامی مردان شهر را کشتند و چند صد هزار زن و کودک
را به بردگی کشیدند.

ت گذشته تفاوتهای بسیاری دارد.
انتخابات  ۱۴۰۰با انتخابا 
یکی از تفاوتهای آن ،مشــکالت معیشــتی مردم ،کرونا و بعضا
ناکارآمــدی دولت بوده که روی رغبت مردم برای حضور در پای
صندوقهای رای نیز تاثیر گذاشته است.
با توجه به این که پس از گذشــت چند ســال ،ابتداییترین
ت مروم رفع نشده است ،این پرســش برای آنان پیش
مشــکال 
میآید که چرا باید به دولتی که مشکالتشــان را رفع نمیکند،
رای بدهند .این اتفاق ،تنها در کشورهای عقبمانده اتفاق میافتد.
وجه اشتراک انتخابات  ۱۴۰۰با انتخاباتهای گذشته نیز در این
اســت که در سالهای گذشته کاندیداهای نظامی مانند محسن
رضایــی و محمدباقر قالیباف بودند اما امســال پر تعداد شــده
افرادی مانند سردار دهقان و سردار محمد هم پا به میدان رقابت
گذاشتند.
البته آنــان ابتدا باید از فیلتر شــورای نگهبان عبور کنند تا
بتوانند کاندیدای انتخابات  ۱۴۰۰شوند؛ زیرا فردی مانند سردار
سعید محمد که چند ســال فرماندا قرارگاه خاتمم االنبیاء سپاه
بوده است ،رجل سیاســی نبوده و پست وزارت را هم نباید به او
بدهند زیرا توانایی اداره کشور را ندارد.
وجه تفاوت عمده انتخابات  ۱۴۰۰با گذشته ،لزوم تالش بیکم
و کاســت مســئوالن برای ایجاد رغبت در مردم برای حضور در
انتخابات است .شورای نگهبان در این میان میتواند نقش موثری
داشته باشد تا موجب دلســردی مردم نشود .مردم هنگامی که
فرد مورد نظرشان را میان کاندیداها نبینند ،رغبتی به شرکت در
انتخابات نشان نمیدهند.
انتخابات در ایران دوقطبی و مانند سیستم آمریکا است .بهتر
اســت از مستقلین صحبت نشود چرا که حسن روحانی اصولگرا
بــوده و با ائتــاف اعتدالیون و اصالحطلبــان رای آورد .محمود
احمدی نژاد نیز اصولگرا بود .در این دوره از انتخابات رقابت ،رقابت
ی اصالحطلب
این دو جریان اســت و شانسی بیرون از دستهبند 
و اصولگرا وجود ندارد .بنابرایــن ،باید در این مورد تامل کرد اما
رقابتی ناعادالنه در انتخابات وجود دارد.
مشــکل اصولگرایــان تعــدد نامزدهای انتخابات و مشــکل
ن اصولگرایی
اصالحطلبان کمبود کاندیداها است .چهارموتور جریا 
کار میکند اما اصالحطلبان با یک موتور نرم و نصفه ونیمه حرکت
میکنند .پس این دوقطبیسازی نقشی در میزان مشارکت مردم
ندارد و آن قدرها در مایوس کردن مردم موثر نیست .همچنین،
نباید فراموش کرد که در  ۲۰سال گذشته ،حماسهی دوم خرداد
سال  ۷۶در چنین فضایی شکل گرفت.
اکنون در سال  ،۱۴۰۰اگر فردی بتواند  ۲۰میلیون رای آقای
خاتمی را بیاورد ،باید به خود بالید .پس دوقطبی سازی زمانی در
انتخابات نقش دارد که انتخابات یک انتخابات برابر باشد.
* فعال سیاسی اصالحطلب

آمادهسازی فروشگاه سلفریج لندن پیش از بازگشایی در پی پایان اعمال محدودیتهای کرونایی

نتایج یک پژوهش حاکی از این اســت که تحریک الکتریکی
قادر اســت وزوز گــوش را کاهش دهد .به گزارش ایســنا،
وزوزگوش یکی از شایعترین اختالالت با منشا ناشناخته است.
وزوزگوش ،شــنیدن صدا در سر یا در گوش ،بدون وجود یک
محرک خارجی است و میتواند به صورت صداهای مختلفی از
جمله صدای همهمه یا صدای زنگ بروز کند .این بیماری در
مردان شایعتر از زنان بوده و با افزایش سن شیوع آن افزایش
مییابــد و به میــزان فراوانی با اختااللت شــنوایی همراهی
دارد .بر اســاس آن چه در پایگاه نتایج پژوهشهای سالمت
کشــور منتشر شده اســت ،حدود  12درصد از مردان  50تا
 74ســاله به این بیماری مبتال هستند و سفید پوستان بیش
از سیاهپوســتان درگیر میشوند .محققان در پژوهشی تاثیر
تحریک الکتریکی را بر وزوز گوش بررسی کردهاند ۴۹ .نفر که
دارای وزوز گوش مزمن بودهاند و به درمانهای معمول پاسخ
ندادهاند در این مطالعه شــرکت کردند .آنها به طور تصادفی
بــه دو گروه کنترل و مداخله تقســیم شــدند .اعضای گروه
مداخله به مدت شش جلسه تحریک الکتریکی دریافت کردند.
براساس نتایج این مطالعه ،تحریک الکتریکی قادر است شدت
وزوز را بدون در نظر گرفتن متغیرهایی ســن ،جنس ،طول
مدت وزوز و نوع وزوز ،کاهــش دهد و در بهبود این بیماری
به طور معنیداری موثر باشــد .این مطالعه توسط وحید زند،
ابوالفضل مالصادقی ،محمد انصاری ،محمدحسین برادرانفر و
امیرهوشنگ مهرپرور از دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شده
و نتایج آن در نشــریه  Acta Medica Iranicaکه متعلق
به دانشگاه علوم پزشکی تهران است به چاپ رسیده است.

