زندگی

ارتباط سرطان پروستات با قد ووزن مردان

محققان دریافتند که قد و وزن بر روی خطر ابتال به س��رطان تأثیر
میگذارد ،این گروه از دانش��مندان معتقدند مردان بلند قامتتر و
سنگین وزنتر بیشتر در معرض خطر بیماری سرطان پروستات قرار
دارند .به گزارش فارس ،یک تیم از محققان دریافتند که احتمال بروز
سرطان پروستات در میان مردانی که از لحاظ فیزیکی قد بلندتری
دارند ،زیاد است؛ به طور مشخص ،دانشمندان دریافتند که خطر ابتال
به سرطان پروس��تات و مرگ و میر ناشی از آن ،با افزایش بین 17
تا 21درصدی به ازای هر 10س��انتیمتر همراه است .عالوه بر این،

محققان همچنین چاقی را عامل خطر بیشتری برای
ابتال به سرطان پروستات میدانند؛ در این مطالعه از دو
شاخص نسبت دور کمر به باسن ( )WHRو شاخص
توده بدنی ( )BMIاس��تفاده کردند؛ آنچه آنها متوجه
شدند این بود که هر افزایش قد اضافی 10سانتیمتری
در  WHRبا افزایش 13درصدی خطر ابتال به س��رطان پروستات
و 18درصد افزایش خطر مرگ ناش��ی از س��رطان پروستات همراه
است.اساسا ،مردان قدبلندتر که دارای شاخص توده بدنی و دور بدن

بیشتری هس��تند ،از خطر ابتال به سرطان پروستات
بدخیم و مرگ ناش��ی از آن ،بیشتر رنج میبرند .طی
13.9س��ال مطالعه ،در میان  141،896مرد ش��رکت
کنن��ده در این مطالعه7،024 ،نف��ر از آنها در معرض
سرطان پروستات تشخیص داده شدند؛  726نفر از آنها،
سرطان پروستات از نوع وخیمتری داشتند و  934مورد مرگ ناشی
از این بیماری نیز ثبت شد.نتایج مطالعه نشان میدهد که رابطه بین
چاقی و سرطان پروستات بسیار پیچیده است.

آزمایشگاهبالینیچیست؟

فنی پاتولوژیست است.

آیا مس��ئول فنی پاتولوژیس��ت با پزشک
معالج بیمار در ارتباط است؟
بله ،پزش��کان معالج بعضا برای مشورت در مورد
اینکه چه آزمایشی را برای چه بیماری درخواست
دهند و نیز تفس��یر پاس��خ آزمایش��ات و تشریح
ش��رایط بالینی بیمار ،با پاتولوژیس��ت (مس��ئول
فنی) در ارتباط هس��تند .پاتولوژیست نیز جهت
اطمینان از صحت پاسخ بیمار و نیز اطالع از بالین
بیمار با پزشک معالج در تماس مستقیم قرار دارد.

آق��ای دکت��ر تاج��دار در ابت��دا برایمان
بگویید ،آزمایشگاه بالینی (کلینیکال پاتولوژی)
چیست؟
آزمایش��گاه فوق الذکر ،آزمایش��گاهی اس��ت که
پس از مراجعه بیمار ،بر اس��اس دس��تور پزشک
معالج ،آزمایش��اتی را بر روی خون ،ادرار ،مدفوع،
و مایعات دیگری که از بدن انسان قابل استخراج
است انجام می دهد و نتیجه را گزارش می کند.
روال کار این کار این آزمایشگاه چیست؟
پس از مراجعه بیمار ،ابتدا مشخصات بیمار چک
می ش��ود و بعد در پذیرش آزمایش��گاه ثبت می
گردد .سپس ش��رایط الزم برای انجام آزمایشات
درخواست ش��ده برای بیمار ،برای بیمار توضیح
داده می شود (مانند ناشتا بودن یا شرایط دیگر)
و در صورت��ی ک��ه ش��رایط الزم وجود داش��ت،
نمونه گیری از بیمار صورت میگیرد.
ش��رایط بیم��ار ب��ر چ��ه اس��اس کنترل
می گردد؟
ش��رایط بیمار بر اس��اس دس��تور العم��ل های

آفتاب یزد -علی اکبر فرقانی  :طبق یادداشت های
اطالع��ات پزش��کی مرب��وط به اطالع��ات مرکز
آموزش��ی ،پژوهش��ی و درمانی فیروزگ��ر  ،زخم
بسترقابل پیشگیری و درمان است.
زخم بستر چیست؟

آسیب وارد شده به قسمتی از پوست و بافت است
که معموالً در اثر نشس��تن ی��ا خوابیدن طوالنی
م��دت در یک وضعی��ت ثابت ایجاد می ش��ود و
در ابتدا به صورت قرمزی یا زخم بس��یار کوچک
دیده می شود.
چه افرادی در معرض ابتال به زخم بستر هستند؟

اشخاصی که مدت زمان طوالنی در رختخواب یا
صندلی چرخدار هستند.کسانی که بدون کمک
دیگران قادر به حرکت و تغییر وضعیت بدنش��ان
نیس��تند مثل افرادی که در کما هستند یا دچار
شکستگی ش��دید ران ش��ده اند یا مبتال به فلج
اندام های تحتانی ،فلج هر چهار اندام و فلج نیمه
بدن هستند.افرادی که کنترل ادرار و مدفوع ندارند.

محل های مستعد زخم بستر چه نواحی هستند؟

غالباً بخش های اس��تخوانی ک��ه چربی کمتری
برای محافظت دارند و فشار بیشتری بر آنها اعمال

امروزه انسانها بیش از هر زمان دیگری میتوانند
از ان��واع مختلف مواد غذایی بهرهمند ش��وند ،اما
غالباً به دلیل تغذیه نامناس��ب به عوارض ناشی
از آن مبتال میش��وند و به ناچار برای درمان آن
به داروهای شیمیایی روی میآورند؛ داروهایی که
عوارض جانبی آنها از جنبههای مثبت آن بیشتر
اس��ت؛ لذا در این مواقع گیاهان دارویی به کمک
ما میآیند و هرچند اثری درمانی آرام و کندتری
دارند ،اما بیش از داروهای ترکیبی مصنوعی قابل
اعتماد هستند و بیماری را از درون تحت تأثیر قرار
میدهند .به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ البته باید
در نظر داش��ت که برای درمان برخی بیماریها
باید درد را درمان کرد که در این گونه مواقع باید
داروهای شیمیایی را به صورت قرص یا تزریق با
نظر پزشک استفاده شود و سپس برای پیشگیری
و حفظ تندرس��تی و درمان اساسی نارساییهای
مزمن دستگاههای بدن میتوان از گیاهان دارویی
مورد نظر استفاده کرد؛ لذا نظر به اینکه گیاهان
داروی��ی در حالته��ای مختلف (ع��رق گیری،

بین المللی برای هر آزمایش ،بررس��ی می گردد
و مسئول فنی آزمایشگاه آن را کنترل می کند.

اصول بی��ن المللی تضمین کیفی��ت کنترل می
گردند.

آیا بیم��ار می تواند از پاتولوژیس��ت در
خواست تفسیر آزمایشات را بکند؟
پاتولوژیست امکان تفسیر کامل آزمایش بیمار را
دارد و می تواند به بیمار در مورد نتیجه راهنمایی
کند ،ولی بعد از آن بیمار باید حتما پاسخ آزمایش
را برای پیگیری درمان به پزش��ک معالج نش��ان
دهد ،تا روند درمان تکمیل گردد.

پس از نمونه گی��ری چه کارهایی انجام
می شود؟
هر یک از آزمایش��ات درخواس��ت ش��ده ،براساس
دستورالعمل های اس��تاندارد انجام آزمایش ،انجام
م��ی گیرد که برای انجام هر یک ،از دس��تگاه های
مختل��ف و م��واد ش��یمیایی متفاوتی اس��تفاده
می گردد.

مس��ئول فنی آزمایش��گاه کیس��ت و چه
مسئولیت هایی دارد؟
مس��ئول فن��ی آزمایش��گاه در ای��ران و نیز همه
کشورهای پیشرفته جهان ،یک پزشک متخصص
پاتولوژی اس��ت (کس��ی که در رش��ته پزش��کی
فارغ التحصیل ش��ده و س��پس در رشته پاتولوژی
فارغ التحصیل ش��ده است) ،که با آشنایی کامل با
انواع بیماری ها و نیز بررسی سوابق بیمار  ،پاسخ
نهای��ی آزمایش را تایید م��ی کند.تمامی مراحل
تضمی��ن کیفیت و نیز انجام صحیح کلیه مراحل
نمونه گیری و انجام آزمایش��ات و تولید جواب ،و
نیز کنترل کیفیت کار دستگاه ها بر عهده مسئول

پ��س جمله "تفس��یر آزمای��ش به عهده
پزشک معالج است" که برروی پاکت جواب
آزمایش نوشته می شود برای چیست؟
در گذش��ته ک��ه به عل��ت کمبود پاتولوژیس��ت،
گ��روه های دیگری از رش��ته های دیگر ،از س��ر
اجبار عهده دار مس��ئولیت فنی آزمایشگاه بودند،
به علت عدم آش��نایی با بیماری ها و شرایط آن،
از تفس��یر آزمایش عاجز بودند و این جمله را به
ش��دت مورد تاکید ق��رار دادند ول��ی اکنون این
جمله برای تش��ویق بیمار ب��رای مراجعه قطعی
به پزش��ک معالج نوش��ته می ش��ود ت��ا بیمار از
خوددرمانی بپرهیزد.

آیا در سیر انجام آزمایش ،کیفیت انجام
کار ،کنترل می گردد؟
از ابتدای پذیرش بیمار در آزمایش��گاه تا انتهای
تولید جواب و تحویل به بیمار ،تمام مراحل طبق

زخم بستر را بیشتر بشناسیم و درمان کنیم

می ش��ود مانند لگن ،س��تون مهره ها ،قس��مت
تحتانی کمر ،ش��انه ها ،آرنج ،سرین ها ،قوزک و
پاشنه پا مستعدتر هستند.
نکات اساسی برای پیشگیری از زخم بستر

=پوست روزانه شستشو شود و با حرکت آهسته
خشک شود و از صابون و مواد شیمیایی استفاده
نشود.
=برای جلوگیری از خشک شدن پوست بالفاصله
پس از حمام یا شستشو از یک کرم مرطوب کننده
استفاده شود.
=رژیم غذایی مناس��ب (پُرپروتئین ،پُرکالری) و
حاوی ویتامین های  C.Eو کلسیم باشد.
=رطوب��ت زی��اد س��بب افزای��ش احتم��ال
آسیب پذیری پوست می شود .این رطوبت ممکن
است ناشی از تماس مستقیم با عرق ادرار ،مدفوع
یا ترشحات زخم باشد بنابراین لباس و ملحفه باید
تمیز و خشک باشد.
=وضع پوست حداقل یک بار در روز بررسی شود
و هر دو ساعت یک بار تغییر وضعیت داده شود .در
صورت امکان از تشک مواج استفاده شود.
=هنگام جابه جایی و کشیدن بیمار روی سطح
رختخواب یا صندلی بهتر است سطح بدن فرد از
روی رختخواب بلند شود.

=ب��ه هنگام ق��رار گرفتن به پهل��و ،از خوابیدن
مستقیم روی استخوان ران پرهیز شود و سنگینی
بدن روی قسمت گوشتی ران قرار گیرد.
= برای جلوگیری از ُس��رخوردن به طرف داخل
بستر سر را بیش از  30درجه باال نیاورید( .به جز
هنگام تغذیه و تا یک ساعت پس از آن)
=زمانی که بیمار به پش��ت خوابیده است از یک
بالش��تک نرم در زیر پا در قس��مت وسط ساق تا
قوزک استفاده ش��ود تا زانو و پاشنه پاها باالتر از
سطح بستر قرار گیرند.
=انج��ام نرم��ش ه��ای روزان��ه ب��ه ص��ورت
نرم��ش های کشش��ی س��بب افزای��ش جریان
خون و کاهش احمال زخم بس��تر می ش��ود .در
انج��ام این ورزش ها می توان از فیزیوتراپیس��ت
کمک گرفت.
=ملحفه عاری از ذرات و مواد زاید باشد.
=ملحفه بیمار صاف و ع��اری از چین و چروک
باشد.
=ناخ��ن های بیم��ار کوتاه ش��ود و از زیورآالت
استفاده نشود.
=ماساژ نقاط تحت فشار به تسهیل جریان خون
بیمار کمک می کند.
=استفاده از تشک های مواج نیز به پیشگیری از
زخم بستر کمک می کند.

با این عرقیجات مسکنهای طبیعی را به خانه ببرید!
عصاره گیری و جوشانده) دارای خواص یکسانی
نیستند برای رسیدن به نتیجه مطلوب و مؤثر از
آنها باید به نوع ،میزان و نحوه تجویز آن توجه کرد
تا بتوان بیشترین اثر را از کمترین میزان آن برد.

شیرین میکنند که عالوه عطر فراوان ،آرام بخش
و نش��اط آور بودنش برای درم��ان نفخ معده نیز
مورد استفاده قرار میگرید.

بهارنارن��ج یکی دیگ��ر از نام آش��ناترین گیاهان
داروی��ی اس��ت که تقریب��اً عرق این گی��اه را در
بسیاری خانهها میتوان یافت ،بسیاری خانوادهها
در تابس��تان کام خود را با شربت عرق بهارنارنج

در صورتی که زخم بس��تر ایجاد شده است برای
مراقبت از آن به نکات زیر توجه کنید:
=هر ماده شیمیایی که برای چشم زیان آور باشد
برای زخم فشاری نیز زیان آور است.
= برای ماساژ ،مطلقاَ از هیدروکسید آلومینیوم یا
شیر منیزی استفاده نکنید چون پوست را مستعد
ابتال به عفونت می کند.
=نواحی قرمز ش��ده روی سطح استخوان های
برجسته را ماساژ دهید.
=مطلقاً از پودر تالک اس��تفاده نکنید .زیرا عالوه
بر خش��ک کردن پوست ،منافذ آن را نیز مسدود
می کند.
=مطلقاً از الکل برای ماساژ دادن استفاده نکنید
زیرا پوست را به شدت خشک می کند.
=از تاباندن نور المپ روی زخم مطلقاً اس��تفاده
اجتناب کنید .چون مصرف اکس��یژن ناحیه را به
شدت باال می برد.
=برای شستش��وی زخم فشاری فقط از محلول
س��رم فیزیولوژی یا نرمال سالین (سرم شستشو)
استفادهکنید.
=پماد اکسید دوزنگ را مطلقاً روی نواحی قرمز
ش��ده نمالید ،بلکه به عنوان محافظ روی پوست
نواحی سالم بمالید (قبل از بروز زخم).

ش��اهد عطر و طعم بی نظیر این ش��ربت در یک
روز گرم تابستانی باشید و اینکه چگونه یک لیوان
شربت آرامش را به خانه و زندگی شما میآورد.
عرق تارونه

گالب

عرقبهارنارنج

نکات مهم در مورد زخم فشاری

ع��رق تارونه از ب��وی خرما ی��ا غالفهای گلها
و ش��کوفههای نخل به دس��ت میآی��د که عطر
ف��وق الع��اده با تاثی��ر عالی بر آرامش سیس��تم
عصب��ی باع��ث خواب��ی راح��ت و آرام ش��ده،
همچنی��ن در درم��ان رماتیس��م و درد مفاصل
موثر است.

گالب به نوعی ملکه عرقیات اس��ت و طرفداران
فراوان��ی در تمام نقاط دنی��ا دارد ،دلیل معروف
ش��دنش یکی عطر فوق العاده و دیگری خواص
درمانی بی نظیرش از جمله ،درمان افس��ردگی،
تقویت قوای جنسی ،تقویت قلب و اعصاب است
که باعث ش��ده در تمام مراسم ها حضور داشته
باشد و باعث نشاط بخشیدن شود.

عرق سنبل الطیب
عرق نسترن

شربت عرق نسترن در تابستان یکی از مفرحترین،
خوش عطرترین و نش��اط آورترین ش��ربتهای
طبیعی است ،اگر زمانی احساس خستگی دارید
کافی است شربت عرق نسترن را امتحان کنید تا

بیش از  ۵۵ساعت کار در هفته برای قلب مضر است
متخصصان قلب و عروق در یک مطالعه جدید تاکید کردند که ساعات کاری زیاد در هفته خطر
بروز مشکالت قلبی را تشدید میکند.به گزارش ایسنا ،در این مطالعه آشکار شد کارمندانی که در
هفته بیش از  ۵۵ساعت کار میکنند در مقایسه با آنهایی که بین زمان کار و زندگی تعادل برقرار
کردهاند  ۴۰درصد بیشتر در معرض ابتال به شایعترین نوع آریتمی قلبی موسوم به "فیبریالسیون
دهلیزی" هستند.

یافته

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص پاتولوژی بررسی کرد:

آفت�اب ی�زد -نجمه حم�زه نیا  :حتم��ا تا به
حال واژه آزمایش��گاه را به ش��یوه های مختلفی
در قالب آزمایش��گاه تش��خیص طبی ،آزمایشگاه
پاتوبیول��وژی ،آزمایش��گاه ژنتیک و آزمایش��گاه
پاتولوژی ش��نیده اید .فراد با اینکه احتماال بسیار
زیاد با این آزمایش��گاهها در ارتباط بوده اند ولی
فرق آنه��ا را معموال نمی دانند .در این قس��مت
درباره آزمایش��گاه بالینی (کلینی��کال پاتولوژی)
با دکتر حس��ین تاجدار ،متخص��ص پاتولوژی به
گفتگو نشسته که در ادامه می خوانید :

11

دوشنبه  26تیر1396

شماره4943

عرق س��نبل الطیب از ریشه گیاه سنبل الطیب
تهیه میشود و دارای خواص درمانی بیشماری از
جمله درمان بی خوابی و کم خوابی ،مقوی قلب
و اعصاب ،مفید در کاهش اس��ترس و اضطراب،
ض��د تش��نج و مح��رک ،مس��کن ،باد ش��کن و
ضد عفونی کننده بدن است.

عامل خطر لوپوس شناسایی شد

مطالع��ات ی��ک روماتولوژیس��ت در موسس��ه
تحقیقات پزشکی فاینس��تاین در آمریکا نشان
میدهد یک پروتئین عامل خطر بیماری لوپوس
اس��ت .به گزارش ایرنا  ،مطالعات نشان میدهد
تغییر ژن " " PRDM1که پلی مورفیس��م نام
دارد ،عام��ل اصلی لوپوس اس��ت .این ژن باعث
تولید پروتئینی به نام" " 1-Blimpمیش��ود.
کمبود یا فق��دان این پروتئین منجر به افزایش
ی��ک پروتئین دیگر به نام"  "CTSSمیش��ود.
ای��ن پروتئین باعث میش��ود سیس��تم ایمنی
س��لولهای س��الم را م��ورد هدف ق��رار دهد و
بیماری خود ایمنی لوپ��وس بروز کند .لوپوس
یک بیماری خودایمنی اس��ت ک��ه  90درصد
مبتالیان را زنان تشکیل میدهند؛ بیماریهای
خود ایمنی به بیماریهایی گفته میش��ود که
در آن سیس��تم ایمنی ،بافتهای س��الم بدن را
ب��ه عنوان یک عامل خارجی فرض میکند و به
آن ها حمله میکند.این مطالعه حیوانی نش��ان
میدهد کاه��ش پروتئی��ن" " 1-Blimpمنجر
ب��ه افزایش پروتئی��ن  CTSSش��ده و همین

ام��ر پاس��خ خودایمنی سیس��تم ایمن��ی را به
همراه دارد .محققان معتقدند این دس��تاورد به
درمانهای بالقوه لوپوس کمک میکند.لوپوس
ب��ه دو ن��وع  DLEو  SLEتقس��یم بن��دی
می شود .نقطه هدف  DLEمعموال پوست است
و روی ارگانهای دیگر بدن تاثیر نمیگذارد .نوع
 SLEجدیتر است و عالوه بر پوست ،اندامهای
حیات��ی را نیز تحت تاثیر ق��رار میدهد .در نوع
شدید بیماری ،بافت مفاصل و عضالت و غشای
ریه ،قلب ،کلیه ها و مغز آسیب می بیند .تشنج،
افس��ردگی ،گیجی و س��کته مغزی ،از عوارض
لوپوس هستند .خستگی و ناتوانی از مهمترین
و اولین نشانه های لوپوس است.

تازه ها

ارتباط مصرف آنتی بیوتیک دوران بارداری و بیماری روده کودک

محققان عنوان می کنند مصرف آنتی بیوتیک
در اواخر بارداری موجب افزایش ریسک ابتالی
کودک به بیماری های التهاب روده می ش��ود.
به گ��زارش مهر ،محقق��ان دریافتن��د زمانیکه
ب��ه موش ه��ا در اواخ��ر ب��ارداری و اوایل دوره
زایمان آنتی بیوتیک داده شد ،مشاهده شد که
نوزاد به احتمال زیاد مبت�لا به بیماری التهاب
روده مش��ابه با بیماری التهاب روده در انس��ان
ش��د.همچنین درم��ان آنت��ی بیوتیکی موجب
تغیی��رات طوالنی م��دت در میکروبی��وم روده
مادران ش��د که در نهایت به نوزادش��ان منتقل
می شود.
ای��ن مطالعه نش��ان می دهد زم��ان قرارگیری
نوزاد در معرض آنتی بیوتیک بسیار مهم است،
مخصوصاً در طول دوره اولیه رش��د بعد از تولد
که سیس��تم ایمنی بدن در حال تکامل اس��ت.
یوجین چانگ ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
م��ی گوید« :زمانیکه آنت��ی بیوتیک ها در دوره

ب��ارداری یا اوایل کودکی اس��تفاده می ش��وند
می توانند در رش��د میکروبیوم های عادی روده
اختالل ایجاد کنند».چانگ در ادامه می افزاید:
«عدم رش��د مناسب سیس��تم ایمنی می تواند
پیامدهای منفی نظیر بیماری التهاب روده یا هر
نوع اختالل ایمنی دیگر به همراه داشته باشد».با
این حال وی تاکی��د می کند این نتایج مربوط
به مطالعات حیوانی اس��ت و زنان باردار یا زنان
ت��ازه زایمان کرده نباید از مصرف آنتی بیوتیک
موردنیاز ب��رای درمان عفونت ه��ای خطرناک
باکتریایی سرباز زنند.

نوآوری

پروتئینی که از بروز حمله قلبی پیشگیری میکند

دانشمندان گفتهاند پروتئین" " DDK3میتواند
ب��ه عنوان راهکار درمانی جدید به منظور توقف
تشکیل چربی در درون رگها مورد استفاده قرار
گیرد تا احتمال بروز س��کته قلبی کاهش یابد.
به گزارش س�لامت آنالین ،طبق تحقیق جدید
محققان پروتئین طبیع��ی ( DDK3پروتئین
 ۳مرتبط با دیکوپ��ف) می تواند عاملی محافظ
در مقابل حمالت قلبی و س��کته های ناشی از
تصلب شریان باش��د.به گفته این محققان ،این
پروتئین می تواند در نهایت برای پیش��گیری از
حمالت قلبی و سکته استفاده شود.دانشمندان
می��زان  DDK3را در نمونه خون  ۵۷۴فرد در
طول  ۵س��ال اندازه گیری کردند .آنها دریافتند
اف��راد دارای میزان باالتر  DDK3در طول این
 ۵س��ال کمتر در معرض ابتال به تصلب شریان
قرار داشتند و احتمال مرگ شان به دلیل حمله

قلبی یا سکته هم کمتر بود.این ارتباط مستقل
از س��ایر عوام��ل پرخطر تصلب ش��ریان نظیر
فش��ارخون باال و میزان کلسترول بود.تحقیقات
نش��ان می دهد پروتئین  DDK3با کمک به
الیه اندوتلیال در ترمیم خودش در اولین نشانه
های آس��یب ،مانع از تصلب شریان می شود.به
گفته محققان ،شناسایی مولکول حفاظتی جدید
ممکن است منجر به یافتن داروهای جدید برای
کاهش ریسک حمله قلبی شود.

