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زندگی

تبعات مصرف قرص ُمسکن در بارداری برای نوهها!

نتایج یک آزمایش در اسکاتلند نشان میدهد مصرف مسکنهای رایج در دوران بارداری بر
قدرت باروری نسلهای بعد تاثیر میگذارد.به گزارش ایسنا ،در این بررسی آمد ه است که مصرف
مسکنهای رایج همچون پاراستامول (استامینوفن) در دوران بارداری میتواند نسلهای بعد را نازا
کند.نتایج مطالعاتی که در گذشته انجام گرفته نیز نشان داده داروی ایبوپروفن میتواند به باروری
دختران آسیب بزند.به زنان توصیه میشود در دوران بارداری از مصرف داروهای مسکن خودداری
ِ
ضرورت مصرف مسکن از دوزهای بسیار پایین پاراستامول استفاده کنند.
کنند و در صورت

داستانک

ساندویچ
دکتر عبدالحمید حسین نیا

س��اندویچ کالب��اس را در یک دس��ت گرفت
و نوش��ابه سیاه در دس��ت دیگر ،درحالی که
مجله «تغذیه و تندرستی» با تصاویر رنگی و
زیبایش را ورق می زد ،از ش��دت گرسنگی با
حرص و ولع س��اندویچ را گاز می زد و درعین
حال چشمانش نکات برجسته مطالب مجله را
تعقیب می کرد.
«آب س��الم تری��ن نوش��یدنی و نوش��ابه
زیان آورترین است».
ی��ک قول��وپ از نوش��ابه را باال داد .س��وزش
مطبوعی از حب��اب های گاز آن در لوله مری
پیچید .آروغی زد و مجله را تورق کرد:
«متخصص��ان تغذیه معتقدند که دو س��اعت
پی��ش از غذا و دو س��اعت پ��س از آن و نیز
هن��گام غ��ذا خ��وردن آب و مایع��ات دیگر
نیاشامید».
ساندویچ را گاز زد .خیارشور به دهانش آمد .باز
یک قولوپ نوشابه .طعم شیرین نوشابه با مزه
شور خیار در هم آمیخت .به خواندن ادامه داد:
«زی��را که آب و مایعات اس��ید معده را رقیق
و هض��م غذا را دش��وار و ش��خص را مبتال به
سوءهاضمه می کنند و نیز موجب واپس زدن
شیره معده و اس��ید به مری می شود .از این
گذشته هر لقمه را باید پانزده بار با دندان های
آس��یا جوید  ،به طوری که غذا گوارده شود و
هرگز نباید برای بلع غذا از فش��ار آب یا مایع
استفاده کرد».
کاهوی س��س دار از الی نان ساندویچ بیرون
زد و گوش��ه های لبش را سفید کرد و مجله
را ورق می زد:
«کالباس و سوسیس ،این غذاهای بی هویت
به جای آنکه قاتق نان باشند ،قاتل جانند!»
همچنان با ولع آخرین قطعه س��اندویچ را با
ته مانده هایی از کالباس بر دهان گذاش��ت و
چون عجله داش��ت نجویده آن را قورت داد و
شیشه نوش��ابه را باال انداخت فشار نوشابه به
روی لقمه در گلو نشس��ت و آن را پایین برد
با پشت دس��ت لبانش را پاک کرد و مجله را
لول کرد و در جیب خود گذاشت و با شتاب از
مغازه ساندویچی خارج شد...

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

محقق��ان دریافتن��د بخ��ش خاص��ی از حافظه مغز
(هیپوکامپ) نقش مهمی در تنظیم احساسات و بروز
اضطراب و افس��ردگی دارد .این کشف جدید فرضیات
کنون��ی را درباره نحوه پردازش اطالعات در این بخش
از مغز به چالش می کشد.به گزارش ایرنا  ،هیپوکامپ
بخشی از سیس��تم لیمبیک مغز اس��ت که یک ساختار خمیده
دارد و در میان مغز قرار گرفته اس��ت؛ این بخش نقش مهمی در
پردازش حافظه و شناخت فضاهای مختلف از جمله درک محیط

یافته

خطر مرگ زودرس
در کمین شبزندهدارها

یافته های مبتنی بر مطالعه حدود نیم میلیون
شرکت کننده نشان داد افراد شب زنده دار در
مقایسه با افراد سحرخیز ،مبتال به بیماری ها
و اختالالت بیش��تری هستند .به گزارش مهر،
به گفت��ه محققان  ،افراد ش��ب زن��ده دار در
مقایسه با افراد سحرخیز  ۱۰درصد بیشتر در
معرض خطر مرگ ق��رار دارند.در این مطالعه،
محققان دریافتند افرادی که تا دیروقت بیدار
می مانند با نرخ باالترابتال به دیابت ،اختالالت
روانش��ناختی و اختالالت نورولوژیکی روبهرو
هستند«.کریستین ناتس��ون» ،سرپرست تیم
تحقیق ،در این باره می گوید« :در افراد ش��ب
زنده دار ،ساعت بیولوژیکی درون بدن با محیط
بیرونی هماهنگ نیس��ت».به گفته ناتس��ون،
«این افراد احتماال دارای استرس روانشناختی،
تغذیه در زمان نامناس��ب ،عدم ورزش کافی،
ع��دم خواب کاف��ی ،بیدار ماندن ت��ا دیروقت
هستند».

بخش حافظه مغز با اضطراب و افسردگی ارتباط دارد

اطراف و مس��یریابی را برعهده دارد.محققان در این
تحقیقات بخش��ی از هیپوکامپ موش ها موسوم به
هیپوکام��پ ونترال را مورد آزمای��ش قرار دادند که
عملکردی مشابه هیپوکامپ قدامی در انسان دارد.
هدف آنها بررسی نقش دو قسمت اصلی هیپوکامپ
ونترال موس��وم ب��ه  CA1و  CA3در تصمیم گی��ری راجع به
اجتناب یا درگیری اس��ت .در این آزمایش جانوران در موقعیتی
ق��رار گرفتند ک��ه باید درباره اجتناب یا دنب��ال کردن چیزی که

ه��م دارای جنب��ه های مثبت و هم منفی اس��ت ،تصمیم گیری
کنند .در این آزمایش معلوم ش��د با غیرفعال شدن  CA1میزان
اجتناب جانور از موقعیت ها افزایش می یابد در حالی که غیرفعال
ش��دن  CA3موجب افزایش درگیری موش ها در موقعیت های
مختلف می ش��ود .پیش از این تصور می شد  CA1و  CA3هر
دو بخش��ی از یک سیستم پردازش اطالعات هستند که عملکرد
واحدی دارند؛ اما اکنون مشخص شد عملکرد این دو بخش کامال
متفاوت است.

آفتاب یزد در گفتوگو متخصص مغز و اعصاب بررسی کرد

چه کسانی درمعرض بیماریپارکینسونهستند؟

تازهها

عالئم یائسگی ریسک بیماری
قلبی را افزایش می دهد

مطالعه جدید نشان می دهد عالئم شدید یائسگی
نظیر اختالل خوابُ ،گرگرفتگی و افس��ردگی،
ریس��ک ابتال به بیماری قلبی-عروقی را افزایش
میدهد.بهگزارشمهر،طبقنتایجمطالعهمحققان
ورود به دوره یائسگی با شماری از عالئم شدید
سالمت نظیر افسردگی همراه است که معموال
به شکل تصلب ش��ریان و اختالل اندوتلیال که
مشخصه مرحله اولیه بیماری قلبی-عروقی است،
مشاهده می ش��ود .یافته ها نشان داد که تعداد
دفعات ُگرگرفتگی و نه شدت آنها ،با ریسک باال
گرفتگی عروق و کاهش عملکرد اندوتلیال مرتبط
است«.جوآن پینکرتون» ،سرپرست تیم تحقیق،
در این باره می گوید« :زنان در آستانه یائسگی و
در اوایل دوره یائسگی بیشتر در معرض ریسک
بیماری قلبی-عروقی ق��رار دارند».پینکرتون در
ادام��ه می افزاید« :با وجود نوس��انات و س��پس
کاهش استروژن در طول دوره ورود به یائسگی،
کنترل حاالت روحی و روانی ،فشارخون ،چربی،
قندخ��ون و ترکیب بدن از لحاظ میزان افزایش
چربی شکمی حائز اهمیت است.

آفتاب یزد – نجمه حمزهنیا :خیلی از ما لرزش
دس��ت پدربزرگ ومادربزرگ هایمان را در پیری
دیده ای��م .پدربزرگه��ا و مادربزرگهایی که به
س��ختی حرکت میکنند و موقع غ��ذا خورردن
قاش��ق از دس��تهای مهربانش��ان میافتد ،روی
لباسشان میریزد .بیشتر ما فکر میکنیم بخشی
از ع��وارض پیری دس��ت و پنجه نرم ک��ردن با
لرزشها ،خش��ک شدن و درد دست و پا است اما
بهتر اس��ت بدانیم بسیاری از این لرزشها نه تنها
در پیری بلکه در س��ن امی��د و آرزو یعنی جوانی
ه��م رخ میدهند .این از دس��ت و پ��ا افتادن ها،
این لرزشهای دست میتواند نشانه یک بیماری
مهم مغز به نام پارکینسون باشد .هر ساله یازدهم
آوریل روز تولد جیمز پارکینسون،پزشک انگلیسی
که برای اولین بار این بیماری را توصیف کرد ،روز
جهانی پارکینس��ون با نماد الل��ه قرمز به منظور
حمایت از بیماران پارکینس��ونی گرامی داش��ته
میش��ود .با توجه به اهمیت موضوع ،آفتاب یزد
در اینباره با دکتر محمد روحانی ،متخصص مغز
و اعصاب و فلوش��یپ پارکینسون گفتوگو کرده
است.
وی در اینباره میگوید  :در رش��ته مغز و اعصاب،
گروهی از بیماریها ب��ه نام بیماریهای دژنراتیو
ی��ا تحلیل برنده مغز وجود دارند که در راس آنها
آلزایمر است که مربوط به افراد مسن است و بعد
از آن بیماری پارکینسون میباشد که سن و سال
نمیشناسد.
دکتر روحانی ادامه داد  :علت بیماری پارکینسون،
تخریب گروهی از نورونها یا س��لولهای عصبی
اس��ت که "دوپامین" ترشح میکنند" .دوپامین"
براى تنظیم حرکات در سراسر بدن ضرورى است.

سخنگوی وزارت بهداش��ت ،گفت :تنشهای سیاسی،
اجتماع��ی و اقتص��ادی ،بر س�لامت روان اف��راد تاثیر
دارد.به گزارش مه��ر ،دکتر ایرج حریرچی  ،به موضوع
سالمت روان جامعه اشاره کرد و گفت :عوامل ژنتیکی
و خانوادگ��ی میتوانن��د باع��ث اختالالت روان ش��ود.
همچنین حوادث و آسیبهای اجتماعی مثل جنگ و
غیره نیز میتوانند باعث اختالالت روانی شوند.وی ادامه
داد ۲۳.۴ :درصد جمعیت بالغین کش��ور دچار یکی از
اختالالت روانپزشکی بودند و  ۲۷.۶درصد زنان و ۱۹.۴
درصد مردان دچار یک اختالل ضعیف تا متوسط و در
برخی موارد شدید بودند.حریرچی گفت :احتمال وجود
یک اختالل روانپزشکی در طول عمر از  ۱۸تا  ۳۶درصد
متغیر اس��ت .نکته مهم این است که شیوع اختالالت
روانپزشکی در استانهای مختلف نیز از  ۱۲.۸درصد تا
 ۳۶.۳درصد متغیر است .در تهران این میزان طی یک
سال گذشته  ۳۰.۲درصد بوده است .یعنی یک نفر از هر
سه نفر دچار اختالالت روانپزشکی بودند .این مطالعات
نشان میدهد تنشهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
رئیس انجمن گوارش و کبد خراسان رضوی ،با اشاره به
راه های انتقال هپاتی��ت  Bو  ، Cگفت :این دو بیماری
ویروس��ی در صورت درمان نشدن و عدم کنترل ،فرد را
مستعد سرطان اولیه کبد میکند.به گزارش مهر ،حسن
س��عادتنیا افزود :این بیم��اری در ایران و کش��ورهای
مش��ابه ایران و حتی کشورهای پیش��رفته یک معضل
بهداش��تی -درمانی به شمار رفته و طی چند دهه اخیر
با واکسیناسیون هپاتیت  ،Bشیوع آن به شدت کاهش
یافته و امروزه این نوع هپاتیت در ایران نیز به ندرت وجود
دارد.وی بیان داشت :هپاتیت  Cانتقال آن از طریق انتقال
فرآوردههای خونی بوده که اکنون بس��یار نادر اس��ت و
رفتارهای پرخطر جنسی ،استفاده از سرنگهای مشترک
در میان معتادین از عوامل ابتال به این بیماری به ش��مار
میرود.رئی��س انجمن گوارش و کبد خراس��ان رضوی
اظهار داشت :هپاتیت  Bاکثر مواقع در مراحل اولیه بدون
عالمت بوده و گاهی با بیاش��تهایی ،تهوع ،زردی سفیده
متخصصان علوم پزش��کی در یک مطالعه جدید تاکید
کردند که افزایش بیش از حد سطح کلسترول خوب در
بدن نه تنها مفید نیست بلکه میتواند مضر هم باشد.به
گزارش ایس��نا ،نتایج آزمایشهای تازه نشان میدهد که
تغییر و نوسانات شدید در سطح کلسترول خوب میتواند
ف��رد را در معرض ابتال ب��ه بیماریهای عفونی قرار دهد.

تولید دوپامین با افزایش س��ن در همه ما کاهش
مىیابد ولى این افت در بیمارى پارکینس��ون به
قدرى ش��دید اس��ت که به عملکرد حرکتی فرد
لطمه مىزند به گونهای که اگر این ماده به میزان
مورد نیاز در مغز ترش��ح نشود ،فرد دچار کندی
حرکات میشود.
ای��ن متخصص مغز و اعص��اب اظهار کرد  :هنوز
عل��ت اینکه چرا این س��لولهای عصبی تخریب
میش��وند به صورت کامل کش��ف نش��ده است
ول��ی برخی از عوامل محیطی ک��ه خطر ابتال به
پارکینسون را افزایش میدهند عبارتند از تماس
با آفت کشها و س��موم کش��اورزی و وراثت در
موارد ازدواج فامیلی بیماری میباشند.
وی ب��ا بیان این نکته که " با افزایش س��ن خطر
ابت�لا به بیماری پارکینس��ون افزایش مییابد "،
خاطرنش��ان کرد :ش��یوع بیماری بیشتر در دهه
پنجم و ششم زندگی میباشد به طوری که یک
درصد افراد باالی  65سال به بیماری پارکینسون
مبتال هس��تند البت��ه باید گفت در س��نین زیر
 40س��ال و حتی  20س��ال هم این بیماری دیده
شده اس��ت که در موارد ابتال در سن پایین عامل
وراثت در ایجاد این بیماری نقش پررنگ تری دارند.
دکت��ر روحان��ی عالیم بیم��اری پارکینس��ون را
اینگونه تش��ریح کرد  :مهم ترین عالمت بیماری
پارکینس��ون ،کن��دی ح��رکات اس��ت مثال فرد
دستخطاش ریزتر می شود .حرکت دستها وقتی
فرد راه میرود در یک طرف کاهش پیدا میکند،
تکلم کمی سخت میشود و زیرو بم ندارد ،آرام و
یکنواخت است.پلک زدن در فرد کاهش مییابد و
ف��رد قدمهای کوتاه تری برمی دارد و پاها را روی
زمین میکشد.

وی افزود  :یکی دیگر از عالیم ابتال به پارکینسون
لرزش اس��ت.اکثر افراد فکر میکنند که بیماری
پارکینس��ون حتما باید توام با لرزش باشد ولی
اینگونه نیس��ت و افراد با یک لرزش دست نگران
نشوند .لرزش در افراد مبتال به پارکینسون معموال
از یک طرف ش��روع میش��ود و بیشتر در وقت
اس��تراحت که ف��رد فعالیتی را انج��ام نمیدهد،
مشاهده میشود.لرزش در برخی موارد وابسته به
سن است ،وقتی فرد مسنی در حال فعالیت است
مثال چای میآورد دس��تش میلرزد که با لرزش
بیماری پارکینسون ،متفاوت است.
این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان کرد  :یکی
دیگ��ر از عالیم بیماری پارکینس��ون ،خوابهای
نا آرام اس��ت که ف��رد در خواب صحبت میکند
و دس��ت و پا میزند که بسیار در این افراد شایع
میباشد .کاهش حس بویایی و یبوست نیز از دیگر
عالیم زودرس بیماری پارکینسون میباشند.
وی در پاس��خ به این پرسش که چگونه میتوان
بیماری پارکینسون را تشخیص داد ،عنوان کرد :
تشخیص بیماری پارکینسون عمدتا بالینی است،
یعنی در اکثرمواقع پزش��ک بر اساس شرح حال
و معاینه بالینی این بیماری را تشخیص میدهد
و در ادامه برای تکمیل فرآیند تشخیص بر اساس
صالحدی��د تصویر برداری مغز و آزمایش��ات الزم
درخواست میشود.
دکتر روحانی با بیان این نکته که " به دلیل اینکه
دقیق��ا علت تخریب س��لولهای عصب��ی در این
بیماری کشف نشده ،راه پیشگیری از این بیماری
را ه��م نمیدانی��م" ،افزود  :در مرحل��ه اول برای
بیماران مبتال به پارکینسون ،دارو تجویز میشود
تا عالیم بیماری مانند کندی در حرکت و لرزش

=در رش��ته مغ��ز و اعص��اب ،گروهی از
بیماریه��ا به نام بیماریه��ای دژنراتیو یا
تحلی��ل برنده مغ��ز وجود دارن��د که در
راس آنها آلزایمر است که مربوط به افراد
مسن است و بعد از آن بیماری پارکینسون
میباشد که سن و سال نمیشناسد
=مهم ترین عالمت بیماری پارکینس��ون،
کندی حرکات است مثال فرد دستخطاش
ریزت��ر می ش��ود .حرکت دس��تها وقتی
فرد راه میرود در یک طرف کاهش پیدا
میکند ،تکلم کمی سخت میشود و زیرو
بم ندارد ،آرام و یکنواخت است.پلک زدن
در ف��رد کاه��ش مییابد و ف��رد قدمهای
کوتاه تری برمی دارد و پاها را روی زمین
میکشد
= افراد مبتال به بیماری پارکینس��ون باید
حتی االمکان فعالیت فیزیکی خود را حفظ
کنند .ورزش هوازی برای آنها مفید است،
مصرف مایعات ،میوه و فیبر را بیشتر کنند.
حتما درمان دارویی شان زیر نظر پزشک
متخصص باشد
کاهش پیدا کند .با گذشت زمان به دلیل پیشرفت
بیماری عالیم نیز بیشتر میشود که پزشک میزان
دوز دارو را بیشتر میکند.
این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد  :روش دیگر
برای کنتری بیماری پارکینس��ون در مواردی که
مصرف دارو جوابگو نیس��ت ،کاش��ت الکترود در
مغز اس��ت که باعث تحریک هس��تههای عمقی
مغز میش��ود که اصطالحا ب��ه آن "دی بی اس "
م��ی گویند .هر بیماری کاندی��دا انجام این عمل
نیست و بیمارانی که برای کاهش عالیم به دلیل
داش��تن عوارض ،نمیتوانند دارو مصرف کنند از
این روش برای آنها اس��تفاده میش��ود .در انجام
این عمل تیم پزش��کی که شامل متخصص مغز
و اعص��اب ،ج��راح مغ��ز و اعصاب،روانپزش��ک و
روانشناس اس��ت ،بیمارانی که کاندیدای مناسب
برای جراحی هستند را انتخاب میکنند.
وی عنوان ک��رد  :قبل از کش��ف داروی لوودوپا،
مبتالی��ان به بیم��اری پارکینس��ون،بعد از  5الی
 10س��ال از پای در میآمدند ولی حال به وسیله
درم��ان داروی��ی و جراحی میتوانن��د طول عمر
طبیعی داشته باشند.
وی در پای��ان توصیه کرد  :افراد مبتال به بیماری
پارکینس��ون باید حتی االمکان فعالیت فیزیکی
خ��ود را حفظ کنن��د .ورزش هوازی ب��رای آنها
مفید است ،مصرف مایعات ،میوه و فیبر را بیشتر
کنند .حتما درمان دارویی ش��ان زیر نظر پزشک
متخصص باشد.

آثار تنش های سیاسی و اقتصادی بر سالمت روان

در فاصله زمانی مشخص ،تاثیر مستقیم و غیرمستقیم
بر س�لامت روان افراد دارد .میزان بروز اختالالت روانی
طی یک س��ال به طور واضحی در زنان بیشتر از مردان
است.وی افزود :با افزایش سن ،مشکالت روانی افزایش
پیدا میکند و بیشترین اختالالت روانی در افراد باالی
 ۶۵سال اس��ت .با افزایش تحصیالت میزان اختالالت
روانی کاهش پیدا میکند .در شهرنش��ینان نیز میزان
اختالل روانی بیش��تر از روستانشینها است.سخنگوی
وزارت بهداشت بیان کرد :پیشبینی میشود افسردگی
در س��ال  ۲۰۳۰رتب��ه دوم ب��ار بیماریه��ا را داش��ته
باش��د .افس��ردگی و اختالل اضطراب دو عامل اصلی از
 ۵عامل اصلی س��الهای از دس��ت رفت��ه عمر به علت
ناتوانی هستند.حریرچی در ادامه گفت :با انتخابهای
کوچک ،ناخودآگاه و متعصبانه روزانه و نشر دیدگاههای
منفیگرایانه ش��رایطی را به وج��ود میآوریم و بعد به
دنبال مقصر هس��تیم .مهمترین بعد سرمایه اجتماعی،

اعتماد اجتماعی است که جنبه بین فردی دارد .اعتماد
از طریق پایبندی همه یا اکثریت بر هنجارهای مشترک
به وجود میآید و اعتمادی که از طریق مناسبات مثبت
اجتماع��ی و تعهدات اخالقی به وجود بیاید ،به رش��د
و توس��عه جامعه کمک میکند و تاثیر مثبتی خواهد
داشت.س��خنگوی وزارت بهداش��ت افزود :متخصصین
س�لامت روان اعتق��اد دارند افرادی که ب��ه طور تکرار
ش��ونده در معرض اخبار منفی قرار میگیرند ،استرس
شدیدی را بعد از شنیدن اخبار منفی و حوادث تحمل
میکنند و به مرور زمان ممکن است دچار حالتهایی
از افس��ردگی و اضطراب شوند.وی با بیان اینکه یکی از
مش��کالت جامعه این اس��ت که اگر کسی خبر منفی
بدهد ،ناخودآگاه دیگ��ران این قضاوت را در مورد خود
نیز انجام میدهند ،اظهار کرد :برای حل این مشکالت
باید به ایجاد آرامش در خانواده توجه کرد .کارهایی مثل
ارتباط با همس��ر و فرزن��دان و افزای��ش فعالیتهای

دسته جمعی در خانواده میتواند به این موضوع کمک
کند .همچنین بای��د در خانواده رابطه منطقی بین پدر
و مادر وجود داشته باش��د .ارتقای سطح سواد سالمت
جامعه نی��ز میتواند به انگ زدایی از بیماریهای روانی
کمک کند.حریرچی گفت :ارتقای امنیت و رفاه اجتماعی
نیز یکی دیگر از راه حلهای مبارزه با بیماریهای روانی
است .تامین نیازهای اقتصادی و کاهش اختالف طبقاتی
نیز از موارد دیگر حل اختالالت روانی در جامعه است.

وضعیت شیوع هپاتیت  Bو  Cدر ایران

چش��م و پررنگ ش��دن ادرار همراه اس��ت و رفتارهای
پرخطر جنسی ،سبب بروز انتقال این بیماری نیز میشود
و هپاتیت  Cنیز در ابتدا اکثرا بدون عالمت است و فقط
از طریق آزمایش خون تشخیص داده می شود و در مورد
هپاتیت  cهنوز واکسیناسیون موثری نداریم.سعادتنیا به
مردم در مورد آمیزشهای غیربهداشتی خارج از خانواده
و اس��تفاده از سرنگهای مشترک هش��دار داد و گفت:
هپاتیت  Cو  Bدر صورت مزمن ش��دن ،س��بب آسیب
پیش��رفته به کبد و سیروز کبدی میشود که در صورت
عدم درمان در این حالت بافت کبد سخت و فشرده شده،
شکم آب میآورد و خونریزی داخلی و اختالالت انعقادی
و س��رانجام مرگ را به هم��راه دارد.وی عنوان کرد :این
دو بیماری ویروس��ی فرد را مس��تعد سرطان اولیه کبد
میکند ولی در چند دهه اخیر در ایران آمار این دو نوع

هپاتیت کاه��ش و در کنترل آن موفق بودهایم .در مورد
هر دو بیماری نیز داروهای مؤثری داریم ،البته تا وقتیکه
بیماری خیلی پیشرفته نباشد.وی خاطرنشان کرد :داروی
خوراکی هپاتیت  Bسالها باید توسط بیمار مصرف شود
تا از پیش��رفت آن جلوگیری کرد و در مورد هپاتیت C
قب ً
ال درمانهای تزریقی و پرهزینه بود ولی طی  ۶ماه تا
 ۲س��ال اخیر داروهای خوراکی آن وارد بازار ایران شده
است و این داروها تحت پوشش بیمه هستند.سعادتنیا
گفت :اگر بیماری هپاتیت پیشرفت کند ،کبد عملکرد آن
کاه��ش و نیاز به پیوند کبد وجود دارد که نیاز به پیوند
کبد برای ادامه حیات بیمار است.وی افزود :پیوند کبد از
فرد مرگ مغزی صورت میگیرد که با فرهنگسازیهای
انجامگرفته امروزه اهدای عضو بیش��تر از گذشته انجام
میش��ود.این فوق تخصص گوارش و کبد اظهار داشت:

ارتباطکلسترولخوبباخطرابتالبهبیماریهایعفونی!

درحالی که باال بودن س��طح کلسترول بد عامل فزاینده
خط��ر ابتال به بیماری قلبی اس��ت ،از طرفی هم تغییر و
نوسان زیاد در سطح کلسترول خوب ممکن است به بروز
بیماریهای عفونی از قبیل اسهال و استفراغ یا سینه پهلو

منجر شود .متخصصان اظهار داشتند :افراد با کاهش شدید
سطح کلسترول خوب در بدن  ۷۵درصد بیشتر در معرض
ابتال به بیماری عفونی هستند اما از سوی دیگر این خطر
همچنین برای کسانی که میزان این کلسترول در بدنشان

اهدای پیوند از فرد زنده نیز صورت میگیرد به طوریکه
تنها بخش��ی از کبد دهنده پیون��د پس از عمل جراحی
نیاز به درمان دارویی ندارد فقط خطرات ناچیز یک عمل
جراحی ناخواسته را به همراه دارد .فرد پیوند گیرنده نیز
در همین موارد تحت درمان بوده و داروهای س��رکوبگر
سیس��تم ایمنی را فقط گیرنده های پیوند کبد دریافت
می کنند.
بیش از حد باال است  ۴۳درصد بیشتر است.متخصصان در
این بررسی دریافتند که پایین بودن و باال بودن بیش از حد
سطح کلسترول خوب در بدن خطر ابتال به بیماریهای
عفونی و بستری شدن در بیمارستان را افزایش میدهد.
همچنین این افراد بیش��تر در معرض فوت بر اثر ابتال به
بیماری عفونی قرار دارند.

