دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

بهبودعوارضحملهقلبیبابرچسبساختهشدهازسلولانسان
محققان برای اولین بار برچسبهای عضالنی قلب را که با استفاده
از س��لولهای انسان در آزمایشگاه س��اخته شدهاند ،با شبیهسازی
م��دل حمله قلبی ،روی حیوانات بزرگ م��ورد آزمایش قرار دادند.
به گزارش ایرنا ،نتایج این تحقیقات نشاندهنده بهبود چشمگیر در
فرآیند ریکاوری پس از حمله قلبی اس��ت و محققان را یک گام به
ترمیم بافت مرده قلب با استفاده از برچسبهای عضالنی ،نزدیک
میکند .ابعاد هر یک از این برچس��بها  4در  2س��انتیمتر است و
ضخامت آنها به  3 .1میلیمتر میرس��د .این برچسبها از ترکیب

س��ه نوع سلول ش��امل چهار میلیون
سلول عضالنی ،دو میلیون سلول الیه
درونرگی و دو میلیون سلول ماهیچه
صاف ساخته شدهاند .محققان در این
آزمایش دریافتند با پیوند دو برچسب
روی بخش مرده عضالت قلب یک خوک موجب بهبود چش��مگیر
عملکرد بطن چپ آن میش��ود .همچنین این برچسبها موجب
کاهش اندازه بخش مرده عضالت قلب ،کاهش فشار به دیوارههای
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آن و همچنین کاهش پدیده خزان یاختهای در حاشیه بافت مرده
قلب میشوند .خزان یاختهای پدیدهای است که در آن سلولها طی
یک فرآیند برنامهریزی ش��ده میمیرند .یکی از عوامل تاثیرگذاری
برچسب عضالنی قلب ،آزاد شدن حبابهای مایع موسوم به وزیکول
از س��لولهای آن اس��ت .این حبابها پروتئین و  RNAرا از یک
سلول به سلول دیگر میبرند و یک شیوه متداول ارتباط بینسلولی
محسوب میشوند که هنوز به درستی شناخته نشده است .در این
آزمایش محققان متوجه شدند وزیکولهای آزاد شده از برچسبهای
قلبی از سلولهای عضالنی قلب محافظت میکنند.

دکتر جعفر مهوری دبیر علمی چهاردهمین کنگره
بینالمللی صرع در آستانه برگزاری چهاردهمین
کنگ��ره بینالمللی صرع گف��ت :در این کنگره از
ایرانیهای مقیم آمریکا و هچنین اس��اتید مجرب
رشته صرع دعوت شده است که آخرین دستاوردها
در زمینه تشخیص ،جراحی و درمان صرع در دنیا
را ارائه کنند .همچنین در این کنگره دستاوردهای
ایران در زمینه درمان صرع نیز ارائه خواهد ش��د.
وی اف��زود ۷۰ :ت��ا  ۸۰درصد درمان ص��رع با دارو
انجام میش��ود .مهوری با عن��وان این مطلب که
 ۷۰درص��د مبتالیان به صرع با یک یا دو قلم دارو
کنترل میشوند ،ادامه داد :صرع جزو بیماریهای
درمانپذیر اس��ت .دبیرعلمی کنگره صرع با بیان
اینک��ه  ۳۰درصد موارد ابتال با صرع به دارو جواب
نمیدهد ،افزود :صرع مقاوم به درمان دارویی باید
با سایر روشهای تشخیصی کنترل و درمان شود.
وی با اعالم اینکه  ۲۰۰هزار بیمار مبتال به صرع در
کش��ور مقاوم به درمان دارویی هستند افزود :بین
یک س��وم تا یک چهارم این افراد نیاز به جراحی
دارند .مهوری به هزینههای جراحی صرع در جهان

فرد برای رفع آن از بوتاکس بهره ببرد  ،خاطرنش��ان
کرد« :بوتاکس برای موارد شدید میگرن ،شکل مزمن
میگرن با شدت درد متوسط و شدید که هر نوبت ۱۵
روز از ماه را ش��امل شود ،و هر بار چند ساعت طول
بکشد تعریف شده است .این درد معموال در خانمها
شایع اس��ت یک نیمه از صورت را دربرمیگیرد و با
تهوع و اس��تفراغ و بیزاری از نور همراه اس��ت و برای
درمان در ش��روع از روشهای دیگر استفاده میشود.
بوتاکس برای سایر انواع سردرد مثل سردرد تنشی و
انواع نادر دیگر میگرن توصیه نشده هر چند روی آنها
هم میتواند اثر مساعدی داشته باشد».
وی خاطرنشان کرد « :از بوتاکس نوعی سم استخراج
می شود ولی سمی نیست.این دارو برای درمان میگرن

ارزان ترین جراحی صرع در ایران انجام میشود
بینالمللی صرع  4تا  6بهمن در بیمارستان میالد
اصفهان برگزار میشود.

اش��اره کرد و گفت :در کانادا جراحی صرع با ۱۰۰
هزار دالر ،در آمریکا  ۱۵۰هزار دالر ،در انگلس��تان
 ۵۰ه��زار پوند ،در آلمان  ۵۰هزار یورو اس��ت .در
مجموع هزین��ه جراحی ص��رع در دنیا بین ۲۵۰
حداقل  ۷۰۰هزار نفر در کشور
تا  ۴۰۰میلی��ون تومان تمام میش��ود ،در حالی
مبتال به صرع هستند
که در ایران با دو میلی��ون تومان در مراکز دولتی
مؤسس و مدیرعامل انجمن صرع ایران با اشاره به
اینکه علل مختلفی میتواند س��بب بروز حمالت
جراح��ی صرع انجام میش��ود .وی تاکید کرد :در
ص��رع در بیم��اران ش��ود،
واق��ع ارزانترین هزین��ه جراحی
ص��رع در ایران انجام میش��ود .به در کانادا جراحی صرع با  ۱۰۰گفت :در برخی از تحقیقات
گفته دبیرعلمی کنگره صرع یک هزار دالر ،در آمریکا  ۱۵۰هزار مش��خص ش��ده برخ��ی از
بیمار مبتال به صرع در طول  ۲۰تا دالر ،در انگلستان  ۵۰هزار پوند ،بیماران با مطالعه کتابهای
 ۳۰سال بین  ۳۵۰تا  ۵۰۰میلیون در آلمان  ۵۰هزار یورو است .در ریاضی دچار حمالت صرع
تومان برای کش��ور هزینه دارویی مجموع هزینه جراحی صرع در میش��وند .دکت��ر داریوش
دارد ،در حالی که اگر مراکز جراحی دنی��ا بین  ۲۵۰ت��ا  ۴۰۰میلیون نس��بی تهرانی در آس��تانه
برگزاری چهاردهمین کنگره
صرع در کشور توسعه یابد میتوان تومان تمام میشود
بین  ۳۰۰ت��ا  ۴۰۰میلیون تومان
بینالملل��ی ص��رع در ایران
صرفهجویی در هزینهها داش��ت.
اظه��ار داش��ت :ص��رع یک
محوری اظهار داشت :جراحی صرع بین  ۷۰تا ۸۰
بیماری نیست ،بلکه طیفی از اختالالتی بوده که در
مغز رخ میدهد و سبب بروز حمالت صرع میشود.
درصد موفقیتآمیز است و بعد از دو سال میتوان
داروهای این افراد را کاهش داد .چهاردهمین کنگره
وی افزود :عوامل روانپزشکی ،علوم رفتاری و عوامل

ضرورت انجام آزمایش  PSAبرای تشخیص سرطان پروستات

رئی��س انجم��ن نورویورول��وژی ،از س��رطان
پروس��تات بهعن��وان یکی از ش��ایع ترین علل
م��رگ و می��ر در آقایان نام ب��رد و بر ضرورت
انج��ام آزمای��ش  PSAدر س��نین  ۴۰تا ۷۱
س��الگی تأکید کرد .دکتر مه��ری مهراد افزود:
بهترین بهداشت س�لامت مردان ،مراجعه یک
بار در سال به متخصص اورولوژی برای چکاپ
اس��ت .مهراد با عنوان این مطلب که اگر سایز
پروس��تات زیر  ۳۵گرم باش��د ب��ا توصیههای
پزش��کی و دارو قابل درمان است تصریح کرد:
اگر ادرار دفع نشود مشکل پروستات این افراد
حادتر میش��ود .وی افزود :نگهداشتن ادرار در
طوالنیمدت عوارض زیادی دارد ،بنابراین الزم
اس��ت آقایان هر دو تا سه س��اعت یکبار مثانه
را تخلی��ه کنند .رئیس انجم��ن نورویورولوژی
ب��ر ضرورت آگاه بودن ب��ر عفونتها با عالئمی
همچون س��وزش ،تکرر و بوی بد ادرار اش��اره
ک��رد و گفت :ب��ا انج��ام آزمایش میت��وان از
عوارض ای��ن عارضه در میانس��الی جلوگیری

ک��رد .مهراد با عن��وان این مطل��ب که بزرگی
خوشخیم پروستات گاهی به شکلی است که
باعث میشود باقیمانده ادرار دفع نشود تأکید
کرد :این مسئله میتواند مشکالت زیادی برای
فرد ایجاد کند .وی با اش��اره به اینکه باقیمانده
ادرار ب��ا س��ونوگرافی قابل تش��خیص اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :دیابت یک��ی از بیماریهایی
اس��ت که مثان��ه را از بین میب��رد و در نتیجه
افراد دیابتی به س��مت نارس��ایی کلیه و دیالیز
پیش میروند .رئی��س انجمن نورویورولوژی با
عنوان این مطلب که آقایان  ۶۰سال به باال که
پروس��تات بزرگ دارند و از جراحی میترسند
برای نجات آنها باید عمل س��نداژ انجام شود،
اف��زود :اگر عارضه این اف��راد با جراحی درمان
ش��ود نیازی به سنداژ نخواهند داشت .مهراد با
بیان این مطلب که عمل پروس��تات یک عمل
ساده و س��رپایی بوده که عوارض زیادی ندارد
اظهار داش��ت :کس��انی که PSAب��اال دارند و
مشکوک به سرطان پروس��تات هستند نگران

در تازه ترین تحقیقات کارشناس��ان ،روشی برای کاهش وزن با مصرف
فلفل سیاه کشف ش��د .به گزارش ایسنا ،به گفته محققان خواص ویژه
فلفل س��یاه و اس��تفاده آن حتی با غذاهای چ��رب ،باعث کاهش وزن
میش��ود .این تحقی��ق بر روی موشهای مبتال به چاقی آزمایش ش��د
ک��ه برای ۲۲هفته رژیم غذایی آنها فقط ش��امل غذاهای چرب بود .در
هفته شانزدهم از این آزمایش ،موشها به دو گروه تقسیم شدند،در گروه
اول عالوه بر غذای چرب به غذای موشها دانههای فلفل س��یاه با بوی
آلدهید معطر که طعمی ش��بیه وانیل و دارچین داش��ت ،اضافه ش��د و
گ��روه دوم همچنان به تغذی��ه قبلی خود ادامه دادن��د .در پایان هفته
بیست و دوم ،از موشها تستهای توده بدنی و آنالیز خون گرفته شد،
در گروه اول افزایش توده بدنی بدون چربی ،افزایش مواد معدنی اشباع
ش��ده و تراکم مواد معدنی در استخوانها ثبت شد .در این گروه پس از
 ۶۰دقیقه از مصرف فلفل س��یاه ،کاهش قند خون موش��ها را به همراه
داشت .دانشمندان هندی نتیجه گرفتند که فلفل سیاه به کنترل برخی
از ژنهای مرتبط با چاق��ی کمک میکند و میتواند بهعنوان یک دارو
برای کاهش وزن استفاده شود.

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی مددکاران اجتماعی ایران

نوبت دوم

کاهش وزن با فلفل

نباش��ند چ��ون این ن��وع س��رطان در صورتی
که به موقع تش��خیص داده ش��ود قابل درمان
اس��ت .وی از دیابت و فش��ار خون بهعنوان دو
عام��ل تأثیرگذار روی سیس��تم کلی��ه و مثانه
نام برد و گفت :نیاز اس��ت که مردان میانسال
ب��ا مراجعه مداوم ب��ه اورولوژیس��ت همواره از
س�لامت خ��ود اطمینان پی��دا کنن��د .رئیس
انجم��ن نورویورول��وژی در ادامه ب��ه موضوع
شبادراری در پس��ربچهها اشاره کرد و گفت:
بعضی از پسربچهها اختیار ادرار را دیر به دست
میآورند ،از همین رو الزم است توسط والدین
توصیههایی به آنها بش��ود ک��ه حتما در زنگ
تفریح مدرسه به دستشویی بروند؛ زیرا اگر این
کار انجام نش��ود باعث تنبلی مثانه خواهد شد.
مهراد در ادامه با بیان این مطلب که س��رطان
پروستات میتواند عامل ارثی باشد ،تأکید کرد:
افرادی که س��ابقه فامیلی این عارضه را دارند
میبایس��ت از  ۳۵س��الگی آزمای��ش  PSAرا
انجام دهند.

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم (پیوس��ته) انجمن مددکاران اجتماعی ایران میرساند
که به اس��تناد ماده  10فصل  3اساسنامه انجمن « مجمع عمومی عادی انجمن مددکاران
اجتماعی ایران (نوبت دوم)» در روز چهارشنبه مورخ  96/10/27از ساعت  ۱۴لغایت  ۱۷در
محل باش��گاه شماره یک شرکت ملی نفت ،واقع در خیابان شریعتی ،باالتر از سید خندان،
خ مجتبایی ،خ دیلمان ،خ قهرمان ،نبش خیابان الهیجان برگزار میگردد .دستور جلسه این
مجمع به شرح زیر است:
 -1استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس انجمن  -2تعیین میزان حق عضویت
ساالنه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن  -3انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن.
در ضمن توجه به نکات زیر جهت شرکت در مجمع و داشتن حق رأی ضروری است:
 -1مطابق بند یک ماده " "7اساسنامه انجمن ،فقط اعضای پیوسته دارای مدرک دانشگاهی
مددکاری اجتماعی ( علوم اجتماعی؛ گرایش خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی ) دارای
حق رای هستند.
 -2به دلیل اهمیت احراز هویت و عضویت برای شرکت در مجمع ،اعضای محترم اصل کارت
عضویت انجمن و کارت ملی را به همراه داشته باشید.
 -3انتخابات فقط در تهران برگزار میش��ود .ل��ذا اعضایی که امکان حضور در روز مجمع را
ندارند میتوانند به یک نفر دیگر از طریق ثبت در دفترخانه رس��می وکالت دهند .هر عضو
فقط میتواند وکالت یک نفر دیگر را به عهده داشته باشد.
رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

آگهی۸۸۳۲۸۷۴۳ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص کرج توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: Economy.aftab@gmail.com :
کانال تلگرام https://telegram.me/aftabyz :پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)،
کوچه  ۲۶پالک ،۱۰طبقه اول ،واحد یک
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عضو :انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی ،انجمن مدیران رسانه ،تعاونی مطبوعات

متفاوتی را هم گزارش کرده اند ،برخی تزریق مکرر
بوتاک��س را برای تاثیر بخش��ی گ��زارش کردهاند و
برخی به کمتر شدن تاثیر بوتاکس در جلسات بعدی
اش��اره کرده اند .بوتاکس شدت حمالت میگرن را
کاهش و فواصل حمله را طوالنی میکند».
ای��ن متخصص و جراح پوس��ت و مو اظه��ار کرد :
«درمان با بوتاکس برای میگرن نیاز به انجام تزریقات
کوچک مکرر در س��ر و گردن و شانه ها دارد.تعداد
ی خاصی
این تزریقات معموال  ۳۱عدد بوده و ناراحت 
را ایج��اد نمیکند .این تزریق��ات به فواصل دورهای
تکرار میشود».
وی عوارض جانبی تزریق بوتاکس رااینگونه تش��ریح
کرد « :این تزریقات اگر توس��ط پزش��ک متخصص
انجام شود بسیار امن خواهد بود و عوارضی ندارد ،ولی
 5درصد افراد ممکن است از سردرد مختصر شاکی
باشند و  9درصد از درد گردن شکایت کنند ».دکتر
وحیدی بیان ک��رد « :درد و قرمزی در محل تزریق
بوتاکس برای درمان میگرن بس��یار نادر و در صورت
بروز خفیف و غیر جدی است .افتادگی پلک و اشکال
در بلع هم از عوارض ناش��ایع تزری��ق بوتاکس برای
معالجه میگرن اس��ت.زنان باردار و ش��یرده مجاز به
تزریق بوتاکس در این زمان نیستند هر چند اطالعات
کافی در این زمینه کم است».
وی در پایان گفت « :به طور خالصه تزریق بوتاکس
برای درمان میگرن روشی ایمن و ساده و موثر بوده
و ش��دیدا برای جلوگیری از وابس��تگی به داروهای
مرس��وم توصیه می شود ،گذش��ته از اینکه میتواند
جایگزی��ن مناس��بی هم ب��رای درمانه��ای قبلی
باشد».

محیطی از جمله موضوعاتی بوده که در بروز صرع
نقش داشته و بس��یاری از عوامل میتواند سبب
تحریک آن ش��ود .مؤس��س و مدیرعامل انجمن
ص��رع ایران با بی��ان اینکه صرع ان��واع مختلفی
دارد ،گفت :آلودگی هوا اینکه مس��تقیماً س��بب
صرع و تش��دید آن ش��ود ثابت نشده ولی برخی
از مطالعات نشان داده برخی از مبتالیان به صرع
ب��ا مطالعه کتابهای ریاضی دچ��ار حمله صرع
میش��وند .نس��بی تهرانی اضافه ک��رد :هر عامل
زمین��های میتواند فرد را مس��تعد حمالت صرع
کند و استرس به ویژه در بیمارانی که صرع دارند
نقش زی��ادی دارد ،لذا کیفیت زندگی در کنترل
و پیش��گیری از صرع بس��یار حائز اهمیت بوده و
توصیههای بهداشتی و نوع زندگی برای بیماران
باید مدنظر باشد .وی خاطرنشان کرد :پیشبینی
میشود حداقل  700هزار نفر در کشور مبتال به
صرع باش��ند که جراحی ،درمان اصلی برای همه
این افراد نیس��ت بلکه درمان دارویی مدنظر بوده
و تنه��ا بیمارانی که صرع مق��اوم دارند به عمل
جراحی برای درمان نیاز دارند.

اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت:
رفالک��س ،س��ندرم روده تحریکپذیر و کولیت
زخمی ،ارتباط مس��تقیم با استرس داشته و قرار
گرفتن در مع��رض اخبار منفی ای��ن بیماریها
را تش��دید میکند .احمد ش��واخی در گفتوگو
ب��ا ف��ارس ،در ارتباط ب��ا تأثیر اس��ترس در بروز
بیماریهای گوارش��ی ،اظهار داش��ت :امروزه بر
اساس تحقیقات انجامشده ،مشخص شده است که
استرس و اضطراب در بروز بسیاری از بیماریهای
گوارشی میتواند تأثیرگذار باشد.وی افزود :استرس
احتم��ال ابتال به بیماریهایی همچون رفالکس،
س��ندرم روده تحریکپذیر و کولی��ت زخمی را
بیش��تر کرده و در افراد مبتال نیز وضعیت را بدتر
میکند.این فوق تخصص گوارش ادامه داد :توصیه
میشود افراد جهت پیشگیری از این مسأله سعی
کنند خود را از استرس و اضطراب که گاهی ناشی
از رس��یدن اخبار منفی و نگرانکننده است ،دور
کنند .همچنین اصالح سبک زندگی در این زمینه
میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.استاد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد :برخی از
افراد برای درمان اختالالت اضطرابی نیاز به مراجعه
به روانپزشک داشته تا از طریق دارو یا رواندرمانی
این مش��کل را در خود رفع س��ازند .از این طریق
بیماری گوارش��ی در آنها تشدید نشده و یک راه
پیشگیری نیز به شمار میرود.

تازهها

یکنخسیگارمیتواند
بسیاریراسیگاریکند

نتیجه یک تحقیق نش��ان میدهد ،دو س��وم
کس��انی که س��یگار را به طور موقت امتحان
میکنند ،در نهایت این کار به یک عادت روزانه
برای آنها تبدیل میش��ود.به گزارش ایس��نا،
در این بررس��ی آمده اس��ت :حداقل دو سوم
افرادی که تجربه اس��تعمال سیگار را دارند به
مصرف کنندگان روزانه این ماده دخانی تبدیل
میش��وند .نظر به آمار ۶۰.۳ ،درصد مردم در
انگلیس ،آمریکا ،اس��ترالیا و نیوزیلند حداقل
یکبار سیگار را امتحان کردهاند و از این میان
به طور تخمینی  ۶۸.۹درصد آنها به کشیدن
روزانه س��یگار عادت کردهاند.کارشناسان این
مطالعه اظهار داش��تند :این تحقیق نشان داد
اولین تجربه کش��یدن س��یگار میتواند تاثیر
قابل توجهی داش��ته باش��د و به همین دلیل
خودداری از تجربه استعمال این ماده دخانی
اهمیت دارد.آنه��ا میگویند این تحقیق لزوم
توقف کشیدن آزمایشی سیگار را تایید میکند.
کارشناس ارشد این مطالعه از دانشگاه کوئین
مری لندن گفت :این اولین بار است ارتباط بین
تجربه استعمال سیگار برای اولین بار و تاثیر آن
در مصرف مداوم این ماده دخانی در گس��تره
بزرگی از دادهها مورد مطالعه قرار گرفت ه است.
به گفته کارشناسان نرخ تبدیل شدن افرادی
با یکبار تجربه اس��تعمال س��یگار به مصرف
کنندگان دائمی ،بسیار باالست.
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نکته

تأثیراسترسدربروز
سه بیماریمهمگوارشی

ی کند؟
آیا بوتاکس میگرن را درمان م 

مزمن تایید شده است .بوتاکس از سموم باکتریایی به
دس��ت میآید ،ولی با دوزهایی که پزش��ک تجویز
میکند ایمن است .بسیاری از داروها نیز اگر با دوز
نامناسب تجویز شوند خطرناک هستند».
دکتر وحیدی در پاسخ به این پرسش که بوتاکس
برای درمان میگرن چگونه کار می کند ،عنوان کرد :
«هنوز مکانیسم واقعی بوتاکس برای درمان میگرن
توسط محققین کشف نشده است .به نظر میرسد
که تزریق بوتاکس در سر و کردن و شانه باعث مهار
ترش��ح ماده ای بهنام استیل کولین میشود که بر
شروع میگرن موثر است .اثر میگرن یک هفته پس
از تزریق ش��روع میش��ود بعد از شش هفته به اوج
میرسد و سه ماه به طول می انجامد .پزشکان اثرات
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هشدار

آفتاب اقتصادی در گفتگو با متخصص و جراح پوست و مو بررسی کرد

آفتاب اقتصادی – نجمه حمزهنیا :س��ردردهای
میگرنی در برخی بیماران بسیار آزاردهنده هستند،
به گونهای که با مس��کن هم تسکین پیدا نمیکنند.
روشهای مختلفی برای کاهش درد پیشنهاد می شود
که یکی از آنها تزریق بوتاکس است .آفتاب اقتصادی
در این باره با دکتر حمید وحیدی ،متخصص و جراح
پوست و مو گفتگو کرده است.
وی در ابتدا گفت« :بوتاکس یک نام تجاری است .نام
تجاری سمی به نام بوتولینوم است که از یک باکتری
به نام کلستریدیوم بوتولینوم استخراج می شود .این
س��م با بازداری و مهار آزاد شدن یک ناقل شیمیایی
در انته��ای رش��ته های عصبی ،باعث می ش��ود که
ماهیچه ها منقبض نشوند».
دکتر وحیدی ادامه داد« :داستان استفاده از بوتاکس
برای درمان میگرن مربوط به چندین سال پیش است.
جراحان و پزش��کانی که از بوتاکس برای رفع چین
و چروک استفاده میکردند متوجه شدند افرادی که
برای منظورهای زیبایی از بوتاکس استفاده می کنند
شدت میگرنشان کمتر و فواصل آن بیشتر میشود.
بعد از این مشاهده برخی از پزشکان قبل از اینکه این
دارو برای درمان میگرن به تایید مراجع مربوطه برسد
ش��روع به تزریق بوتاکس برای درمان میگرن کردند.
در سال ۲۰۱۰سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از
بوتاکس را برای درمان میگرن تایید کرد ،مشکلی که
دو و سه میلیون نفر در آمریکا را بطور جدی دچار
خود کرده است .از آن زمان تا به حال میلیون ها نفر از
اثر بوتاکس بر روی بیماری خود سود برده اند.
این متخصص و جراح پوس��ت و مو در پاسخ به این
پرس��ش که شدت س��ردرد باید چه میزان باشد که

هر بامداد در سراسر ایران
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هپاتیت Eاز چه راههایی
منتقلمیشود؟

دکتر مؤید علویان ،رئیس شبکه هپاتیت با بیان
اینکه هپاتیت  Eنوعی بیماری ویروسی منتقله از
طریق آبهای آلوده اس��ت ،گفت :راه انتقال این
ویروس رودهای اس��ت و اولین بار در سال ۱۹۵۵
در هندوس��تان یک همهگیری( اپیدمی) از این
بیماری گزارش شده است .در ابتدا به آن هپاتیت
رودهای میگفتند و آزمایشهای هپاتیت  Aو B
در آنها منفی بود .این ویروس برخالف هپاتیت
 Bو  Cک��ه از راه خونی منتقل میش��وند ،از راه
دهانی -مدفوعی منتقل میشود و سبب التهاب
کبد خواهد شد .به گزارش ایسنا ،علویان با بیان
اینکه ویروس هپاتیت  Eدارای چهار نوع ژنوتیپ
انسانی اس��ت،گفت :ژنوتیپ  ۱درکشورهای در
حال توس��عه مثل آس��یا و آفریقا باعث اپیدمی
میشود و ژنوتیپ  ۲درمکزیک و آفریقا ،ژنوتیپ ۳
به صورت تک گیر در سراسر دنیا و در خوکهای
اروپ��ا وژاپن و ژنوتیپ  ۴به طور اخص در آس��یا
دیده میش��ود .باید توجه کرد که هپاتیت  Eدر
کشورهای درحالتوسعه آسیا ،خاورمیانه و شمال
آفریقا یک مش��کل بهداشتی مهم است .بیماری
در این نواحی به صورت همهگیری دیده میشود
و در کشورهای توسعهیافته مثل آمریکا و اروپای
غربی به صورت تکگیر بروز مییابد .بیش��ترین
م��وارد گزارش ش��ده در کش��ورهای صنعتی و
توس��عهیافته مربوط به مس��افرینی است که از
مناطق آلودگی بازگشتهاند .باید توجه کرد که این
بیماری در کودکان بس��یار نادر است و بیشتر در
بالغین جوان دیده میشود.

راهکار

راهکارهای حفظ سالمت مغز

ب��ه گفته محققان ،داش��تن مغز س��الم برای
یک زندگی س��الم تر و پربارتر ضروری است.
ب��ه گزارش مهر ،انجمن قلب آمریکا هش��دار
می دهد افزایش نرخ ابتال به فش��ارخون باال،
دیابت و چاقی تهدیدی برای حفظ س�لامت
مغز اس��ت.طبق اعالم ای��ن انجمن ،یک فرد
از هر س��ه فرد بزرگس��ال مبتال به فشارخون
باالست که بیش از نیمی از این تعداد مبتال به
فشارخون کنترل نشده هستند.مشکل چاقی
ه��م وضعیتی بهتر ندارد و نرخ چاقی در زنان
بیش از مردان اس��ت.موارد ابتال به دیابت هم
در حال افزایش است بطوریکه نرخ افراد مبتال
به دیابت در س��ال  ۲۰۱۴در مقایسه با سال
 ۱۹۸۰چهار برابر شده است.به گفته محققان،
همه این موارد قابل کنترل هستند و کاهش
ای��ن فاکتورهای پرخط��ر می توان��د از بروز
بیماری های مهم مغزی نظیر سکته و دمانس
(زوال عقل) تا حد زیادی پیشگیری نماید.
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ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺵ ﺵ  73841ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﻣﻴﺮ ﻻﻳﻖ ﺑﺎﻓﻨﺪﻩ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻴﻢ
ﺵ ﺵ  429ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻧﮕﻴﻦ ﻻﻳﻖ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﺵ  2521ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -4ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻧﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ  129ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
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ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981010500847ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﻯ�ﻣﻰ ﺧﻮﺩﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﺣﻠﻴﻤﻪ ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ ﻗﺮﻩ ﺑﻼﻍ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻴﺐ ﺵ ﺵ 901
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  1308ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
-3ﺷﻮﻛﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  1650ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  914ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5ﺁﻣﻨﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ
ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  870ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺵ ﺵ  1540ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ 769
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮﺭﺍﻧﻰ ﻛﺮﻳﭽﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎﻟﻮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ
ﺑﻮﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609981010500577ﺷﻌﺒﻪ  55ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/12ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ
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ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺑﻬﺎﺭﻩ

