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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

زندگی

چه ساعتی از روز بیشتر کالری میسوزانید؟

به گفته پژوهشگران ،مهم نیست که شما چه ساعتی بیدار میشوید و چه وقت میخوابید.
آنها با بررسی گروهی از افراد ،دریافتند که بعدازظهر و غروب ،آدمها بیشترین کالری را
میسوزانند و نیمهشبها کالری کمتری در بدن انسانها سوزانده میشود .به گزارش
سالمت نیوز،شاید به همین دلیل است که متخصصان تغذیه توصیه میکنند بهجای خوردن
شام مفصل ،در وعده ناهار به خودتان آزادی بیشتری بدهید و منتظر بمانید که چند ساعت
بعد ،بدن هوشمندتان انرژی بهدست آورده از طریق آن غذاها را بسوزاند.

دبیراجرای��ی چهارمی��ن کنگ��ره بی��ن الملل��ی
جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران گفت  :در
ایران تقریبا تمامی جراحی های عمومی ،شکمی و قفسه
س��ینه و سرطان های بزرگ ش��کمی را می توان با
الپاراسکوپی عمل کرد.به گزارش مهر ،دکتر حسین
ذبیحی افزود :فقط در مواردی مانند پیوند کبد امکان اس��تفاده
از این روش درمانی وجود ندارد .وی ادامه داد که کوتاه ش��دن
زمان بس��تری ،کم شدن مدت عمل جراحی و به دست آوردن

الپاراسکوپی و ظرفیت جراحی سرطان های بزرگ شکمی در ایران

زودت��ر بهبودی از جمله مزایای این روش درمانی
است.وی به امکان انجام عمل جراحی گشادشدگی
آئورت ش��کمی ( رگ اصلی بدن) با الپاراسکوپی
اش��اره کرد و گفت :این عم��ل جراحی به صورت
باز انجام می ش��د که با مرگ و میر باالیی همراه
ب��ود و در حال حاضر امکان این عمل با الپاراس��کوپی در ایران
فراهم ش��ده و این روش از میزان مرگ و میر هم کاسته است.
وی به وجود پزش��کان برجسته در حوزه الپاراسکوپی در ایران

اش��اره کرد و گفت :در زمینه الپاراس��کوپی از کشورهای حوزه
خلیج فارس بهتر هس��تیم و با ترکیه رقابت می کنیم .ذبیحی
ادامه داد :هرچند کش��ور امارات ،جراحان خارجی را به کش��ور
خود آورده و بیمارس��تان های بزرگی راه اندازی کرده ،اما هنوز
ما بهت��ر از امارات در این زمینه هس��تیم .چهاردهمین کنگره
بی��ن المللی جراح��ی های ک��م تهاجمی درون بی��ن ایران از
 14تا  16آذر ماه در س��الن پروفس��ور عدل بیمارس��تان سینا
برگزار می شود.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت وگو با متخصص اورولوژی بررسی کرد

دلیل سوزش ادرار چیست؟

آفت�اب یزد – فاطم�ه مظفری  :بس��یاری از
افراد هنگام ادرار ،کمی احس��اس ناراحتی دارند.
داش��تن احس��اس درد هنگام ادرار ،ممکن است
مربوط به ناراحتی س��وزش ادرار باش��د .سوزش
ادرار بهتنهایی بیماری محس��وب نمیشود ،بلکه
نش��ان ه وج��ود بیماریهای دیگر اس��ت که باید
علت یابی ش��ود زیرا احتمال این که نش��انه ای
از بیماری مهم باش��د وج��ود دارد که در نتیجه
می تواند س�لامت زندگ��ی فرد را ب��ه مخاطره
بیندازد.ب��ا توجه به اهمیت موض��وع آفتاب یزد
دراینبارهبادکترعباسبصیری،متخصصاورولوژی
گفت وگو کرده است.
وی در این باره می گوید:سوزش ادرار در حقیقت
یک احساس��ی مانند تیرکشیدن در مجاری ادرار
است که ممکن است همراه با درد باشد که شبیه
درد حاصل از پاش��یدن نمک روی زخم است که
در ای��ن صورت احتمال اینکه در قس��مت پایین
مثان��ه و مج��اری ادرار  ،الته��اب وجود داش��ته
باشد  ،بسیار است.
>در صورتی ک��ه محل پایین مثانه
همراه ب��ا س��وزش ادرار دچار درد
ش��ود و فرد دچار تکرر ادرار گردد
احتماال عامل اصلی ایجاد س��وزش ،
عفون��ت می باش��د ک��ه در خانم ها
ش��ایع تر از آقایان است و همراه با
درد در ناحیه زیر شکم می باشد
>گاهی اوقات سوزش ادرار همراه
با درد در ناحیه پهلو می باشد که در
اغلب موارد نشان دهنده وجود سنگ
در قس��مت حالب است که در حال
وارد ش��دن به مثانه می باشد و فرد
دچار تک��رر ادرار و احس��اس ادرار
کاذب و در برخ��ی موارد نیز حالت
تهوع و اس��تفراغ نی��ز در فرد ایجاد
می شود
دکت��ر بصیری خاطرنش��ان کرد  :س��وزش ادرار
می تواند به صورت های مختلف ایجاد شود یعنی در
برخی از افراد  ،سوزش ادرار در ابتدای ادرار و در
برخی انتهای ادرار و یا حتی افرادی از س��وزش
ادرار در طول ادرار ش��کایت می کنند که بازگو
کردن هر کدام از آنها می تواند در تشخیص علت
بیماری  ،پزشک را یاری نماید .
ای��ن متخصص اورول��وژی بیان ک��رد  :همراه با
س��وزش ادرار بررس��ی عالیم هم��راه آن نیز در
تش��خیص بهتر علت بیماری از اهمیت ویژه ای
برخوردار اس��ت و روند درمان بیماری را کاهش
می دهد به گونه ای که اگر همراه با س��وزش ادرار ،
تب و لرز نیز در فرد وجود داش��ته باشد  ،نشانه
عفون��ت در مجاری ادرار اس��ت یا اگ��ر ادرار فرد
همراه با خون و قرمز رنگ باش��د  ،سوزش ادرار
احتمال دارد نش��انه ای از بیمار وجود س��نگ یا
سرطان مثانه باشد .
وی ادام��ه داد :در صورت��ی که س��وزش ادرار در
مردان همراه با تیرکشیدن در ناحیه بیضه باشد
و برجس��تگی در ناحی��ه مج��اری ادرار تا مقعد
مش��اهده گ��ردد احتم��ال ایج��اد ورم در ناحیه
پروستات  ،بیشتر از موارد دیگر است .

دکتر بصیری عنوان ک��رد  :در صورتی که محل
پایین مثانه همراه با سوزش ادرار دچار درد شود
و فرد دچار تکرر ادرار گردد احتماال عامل اصلی
ایجاد س��وزش  ،عفونت می باشد که در خانم ها
ش��ایع تر از آقایان است و همراه با درد در ناحیه
زیر شکم می باشد .
ای��ن متخصص اورولوژی اظهار ک��رد  :در مردان
جوان س��وزش ادرار همراه با درد در ناحیه نوک
مج��اری ادرار می تواند نش��انه عفونت و التهاب
در پروستات باش��د بدین خاطر که اعصاب نوک
مج��اری ادرار با پروس��تات با یکدیگر مش��ترک
می باشد .
ایش��ان تصریح کرد  :در افراد مس��ن و پسرهای
جوان سوزش ادرار اغلب به دلیل داشتن سنگ
در ناحیه مثانه می باشد .
دکتر بصیری اضافه کرد  :در افراد مسن در صورت
باریک شدن یا نیامدن ادرار همراه با سوزش ادرار
احتمال بزرگ ش��دن پروس��تات وج��ود دارد و
در اغلب موارد به علت بزرگ ش��دن پروستات ،
آمدن ادرار دچار مش��کل می ش��ود و سنگ در
ناحی��ه مثانه به طور ثانویه ایجاد می ش��ود که
باعث افزایش سوزش و تیرکشیدن مجاری ادرار
می گردد .
این متخصص اورولوژی در مورد علت سوزش های
ادرار هم��راه ب��ا خونریزی بیان ک��رد  :در اغلب
موارد س��وزش ادرار همراه با خونریزی در خانم ها
به دلیل داش��تن عفونت بخص��وص عفونت های
ویروس��ی در مجاری ادرار می باش��د و در مردان
نیز احتمال سرطان مثانه وجود دارد که باید ابتدا
این موارد مورد بررسی قرار گیرد .
وی افزود :گاه��ی اوقات س��وزش ادرار همراه با
درد در ناحیه پهلو می باش��د که در اغلب موارد
نشان دهنده وجود سنگ در قسمت حالب است
که در حال وارد ش��دن به مثانه می باش��د و فرد
دچار تکرر ادرار و احساس ادرار کاذب و در برخی
موارد نیز حالت تهوع و استفراغ نیز در فرد ایجاد
می شود .
دکتر بصیری تاکید کرد  :سوزش ادرار در مردان
جوان با توجه به اینکه امکان دارد به علت داشتن
التهاب و عفونت در ناحیه پروستات باشد باید به
طور کامل بررس��ی و درمان شود بدین خاطر که
درمان ناقص احتمال مزمن شدن بیماری را دارد
و میکروب ها س�لامت فرد را بیشتر به مخاطره
می اندازند .
ای��ن متخص��ص اورولوژی عن��وان ک��رد  :افراد
میانس��ال بخصوص آنهایی که سیگار می کشند
وبا مواد ش��یمیایی س��ر و کار دارن��د در صورت
داشتن سوزش ادرار باید سریعا به پزشک مراجعه
کنند زیرا احتمال ابتال به س��رطان مثانه از دیگر
افراد بیشتر است که اگر در مرحله مقدماتی باشد
قابل درمان است و باید س��ریع اقدامات درمانی
آغاز شود .
وی در پایان گفت :خانم هایی که دچار س��وزش
ادرار و تک��رر ادرار به صورت مکرر می ش��وند نیز
باید این مشکل را جدی بگیرند و در کودکان نیز
با توجه به اینکه امکان دارد سوزش ادرار نشانه ای
از عفونت و داشتن س��نگ در مجاری ادرار باشد
درمان س��ریع از اهمیت بیشتری برخوردار است
بدین خاطر که ب��رای کودکان می تواند خطرات
بیشتری نسبت به بزرگساالن داشته باشد .

اسیدهای چرب امگا 3-مصرف کنید

ورزش منظم را فراموش نکنید

مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3-برای سالمت سرخرگ ها بسیار مفید هستند.این نوع از
چربی سطوح کلسترول خوب ( )HDLرا افزایش می دهد ،در شرایطی که کلسترول بد ( )LDLو
تری گلیسیرید را در بدن کاهش می دهد.مصرف منظم اسیدهای چرب امگا 3-خطر آترواسکلروز
(س��خت ش��دن رگ های خونی) ،پر فشاری خون و حمله قلبی را کاهش می دهد .افزون بر این،
اسیدهای چرب امگا 3-از خواص ضد التهابی سود می برند ،از این رو ،برای دستگاه گردش خون
و مغز مفید هستند.

ورزش منظ��م یک��ی از عادات توصیه ش��ده برای حفظ س�لامت س��رخرگ ها اس��ت .فعالیت
جس��مانی به گردش خون بهتر و حفظ س�لامت دس��تگاه تنفس��ی کمک م��ی کند.بر همین
اس��اس اس��ت که هر گونه فعالیت جس��مانی برای پیشگیری از ش��رایطی مانند کلسترول باال،
فش��ار خون باال و مش��کالت مرتبط با وزن مفید اس��ت .در حقیقت ،تنها با  30دقیقه ورزش در
روز ،حت��ی در حد پیاده روی ،خطر حمله قلبی و س��کته مغزی می تواند به میزان قابل توجهی
کاهش یابد .

فرمولی برای حفظ سالمت سرخرگها

حفظ سالمت سرخرگ ها از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است .دنبال کردن برخی عادات سالم چیزی
است که سرخرگ های شما به آن نیاز دارند.به گزارش عصر ایران  ،بسیاری از مشکالت قلبی عروقی که
امروزه با آنها مواجه هستیم ،در نتیجه آسیب است که کلسترول و سموم به سرخرگ ها وارد می کنند و
این در شرایطی است که افراد بسیاری از آن آگاه نیستند.دنبال کردن یک سبک زندگی کم تحرک و رژیم
غذایی ضعیف از محرک های اصلی برای بروز این ش�رایط محس�وب می شوند .حتی اگر در ابتدا عالئمی
آشکار وجود نداشته باشند ،در ادامه مشکالت دستگاه قلبی و عروقی پدیدار خواهند شد.از این رو ،پیش
از بروز یک بیماری جدی ،آگاهی از چگونگی ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی برای بهبود و تقویت
سالمت سرخرگ ها اهمیت دارد.

سطوح استرس

رژیم غذایی متعادل

زمانی که بدن با استرس مداوم و بلند مدت
مواجه است ،برخی واکنش های شیمیایی
خ��اص رخ می دهند که می توانند به بروز
مش��کالتی در س��رخرگ ها منجر شوند.
ضربان قلب افزایش می یابد ،فشارخون باال
می رود و گردش خون اغلب با آثاری منفی
مواجه می ش��ود.اگرچه نوسانات خلقی به
طورمستقیم مسئول س�لامت سرخرگی
ضعیف نیستند ،اما اثر منفی بر آن دارند .از
این رو ،تنآرامی و تمرینات تنفس ضروری
هس��تند .ش��ما باید چگونگ��ی مدیریت و
کاهش استرس را فرا بگیرید.

مصرف یک رژیم غذایی متعادل برای حفظ
سالمت سرخرگ ها مفید است .از آنجایی
که رژیم غذایی متعادل از بهترین روش ها
برای کاهش وزن و حفظ س��طوح س��الم
کلسترول در بدن است.بهتر است در رژیم
غذایی متعادل خود میزان شکر و نمک را
محدود کنید زیرا مصرف بیش از حد آنها
می تواند به س�لامت س��رخرگ ها آسیب
وارد کند.یک رژیم غذایی متعادل ش��امل
میوه ها و س��بزی های ت��ازه ،غالت کامل
و حبوب��ات ،مغزها و دانه ه��ای خوراکی،
گوشت بدون چربی و ماهی می شود.

از سیگار کشیدن پرهیز کنید

مصرفزیادکلسترولممنوع

مصرف نوش��یدنی های الکلی می تواند اثر منفی بر س��رخرگ های شما داشته باشد .مواد سمی
موجود در سیگار نیز می تواند به سرخرگ ها آسیب وارد کند .سیگار کشیدن سطوح کلسترول
خ��وب را کاهش داده و احتمال ابتال به هایپرکلس��ترولمی را افزایش م��ی دهد.در پایان ،باید به
این نکته اش��اره داش��ت که معاینات پزش��کی منظم را نباید فراموش کرد زیرا از این طریق می
توان بیماری و ش��رایط نامطلوب س�لامت را پیش از این که به مش��کلی جدی تبدیل ش��وند،
شناسایی کرد.
طب��ق توصیه محقق��ان ،مصرف غ�لات کامل
و ورزش منظ��م و در عی��ن حال کاهش مصرف
گوشت های فرآوری ش��ده و مشروبات الکلی از
ریسک ابتال به سرطان روده می کاهد.به گزارش
مه��ر ،طبق گ��زارش جدید موسس��ه آمریکایی
تحقیقات سرطان و صندوق بین المللی تحقیقات
س��رطان جهان ،مصرف س��ه وعده غالت کامل
(حدود  ۳گرم) در روز ،نظیر برنج قهوه ای یا نان
تهیه شده با غالت کامل ،ریسک ابتال به سرطان
روده را ت��ا  ۱۷درصد کاه��ش می دهد.محققان
براس��اس بررس��ی ح��دود  ۱۰۰مطالع��ه تاکید
می کنند که مصرف بیشتر غالت کامل حتی نقش
حفاظتی بیش��تری خواهد داش��ت .دکترادوارد
جیوونوچ��ی ،عضو گ��روه تحقی��ق ،در این باره

مق��دار بی��ش از حد کلس��ترول در س��رخرگ ها م��ی تواند به عامل��ی برای بروز بس��یاری از
بیماری های قلبی تبدیل ش��ود ،پس اگر حفظ س�لامت س��رخرگ های خ��ود را مد نظر قرار
داده ای��د ت��ا حد امکان از آنها پرهیز کنید.از منابع رایج کلس��ترول می توان به گوش��ت قرمز ،
محص��والت لبنی پر چرب و کره ،گوش��ت دودی ،سوس��یس ،کالباس و گوش��ت های فرآوری
ش��ده دیگر ،غذاهای س��رخ شده و چیپس سیب زمینی ،ش��یرینی ها و نان های فرآوری شده
اشاره کرد.

ارتباط مصرف غالت کامل با ابتال به سرطان روده

می گوید« :بررسی گسترده مطالب علمی آشکار
ساخت سرطان روده بزرگ عمدتاً از طریق رژیم
غذایی س��الم و س��بک زندگی قابل پیش��گیری
است».وی در ادامه می افزاید« :حفظ وزن سالم
بدن ،فعالیت بدنی ،رژیم غذایی س��الم ،اجتناب
از اس��تعمال س��یگار و مصرف ال��کل همگی در
کاه��ش ریس��ک ابتال ب��ه س��رطان روده بزرگ
نقش دارند».براساس این تحلیل ها ،محققان بر
مح��دود کردن مصرف گوش��ت قرمز به کمتر از
 ۵۰۰گرم در هفته (وزن گوش��ت پخته) توصیه
می کنند.همچنین محقق��ان بر کاهش مصرف
یا عدم مصرف گوش��ت های فرآوری شده نظیر
همبرگر ،هات داگ و ژامبون تاکید دارند.چاقی و

داشتن اضافه وزن و همچنین نوشیدن مشروبات
الکلی هم با ریس��ک باالی ابتال به سرطان روده
مرتب��ط اس��ت.جیوونوچی در ادامه م��ی افزاید:
«رژیم غذایی س��الم باید حاوی غ�لات کامل با
فیبر باال ،میوه و سبزیجات باشد و در آن کمتر از
غالت تصفیه شده یا غذاهای نشاسته ای ،بخصوص
خوراکی های سرشار از قندهای افزودنی و چربی
استفاده شود».سایر منابع فیبر رژیمی ،محصوالت
لبنی هستند که بر کاهش ریسک ابتال به سرطان
روده تاثیر گذارند.به گفته محققان ،سرطان روده
چهارمین س��رطان شایع در سراسر جهان است.
همچنین چهارمین علت شایع مرگ و میر ناشی
از سرطان در جهان نیز است.با وجود افزایش نرخ

خطر "خروپف" برای قلب زنان
ِ

نکته

چگونه اشتباهات همسرم را به او بگویم؟

ی��ک روانش��ناس گفت :همه ما ک��م و بیش در
زندگی اش��تباهاتی داش��ته و داری��م ،مهم این
اس��ت که درک کنیم چه اشتباهاتی کرده ایم و
آن هارا تکرار نکنیم.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،وحید اکبری اظهار کرد :گاهی اشتباهی
از همس��رمان سرمیزند که عمدی نبوده؛ حتی
ممکن است خودش هم نداند که کارش اشتباه
است یا نه .بنابر این جدای از ناراحتی پیش آمده،
باید خیلی آرام با او درباره مسئله صحبت کنیم؛
زیرا ممکن اس��ت بازهم این رفتار را اش��تباه را
تکرار کند و شما ناراحتی تان بیشتر شود.اکبری
ادامه داد :ممکن است همسرمان بگوید که «من
که نمی دانستم این کارم از نظر تو اشتباه است».
بناب��ر این وقتی حس می کنیم تکرار یک رفتار
م��ی تواند ما را برنجاند و همس��رمان هم از آن
بی خبر اس��ت ،آن را حتما به شریک زندگیمان
بگوییم.وی با اش��اره به اینکه برای عنوان کردن
اش��تباه مالیمت رفتاری نباید فراموش ش��ود،
افزود :هنگام عنوانکردن اشتباهات همسرتان،
مالیم��ت رفتاری و گفت��اری را فراموش نکنید.
سر او داد نکشید و با توهین یا کلمات نامناسب

اش��تباهش را یادآور نش��وید؛ علت ناراحتی تان
را عنوان کنید تا اگر س��وء تفاهمی ایجاد شده،
برطرف ش��ود.وی تصریح کرد :وقتی یک اشتباه
عن��وان ش��د و همس��رتان آن را پذیرفت ،لطفا
دیگر ادامه ندهید و مس��ئلهای دیگر و اش��تباه
دیگری که ربط��ی به این موضوع ندارد را پیش
نکشید؛ این را بدانید که اگر یک اشتباه را بارها
یادآوری کنی��د ،باعث لجب��ازی و تزریق حس
انتقام در ناخودآگاه طرف مقابلتان می ش��وید.
اکب��ری عنوان ک��رد :گاهی تنها ب��ا تاکید روی
واژهای یا باالبردن ص��دا هنگام گفتن جملهای،
منظور سخن ما متفاوت میشود .اگر میخواهید
همس��رتان را متوج ه اشتباهی که مرتکب شده
کنید ،آن را به طرز بد منتقل نکنید؛ س��رکوفت
نزنید و لحن تحقیرکننده در پیش نگیرید .باید
فرصت پاس��خگویی به همس��رتان هم بدهید و
مانن��د نصیحتهای والدین به ک��ودکان ،بحث
را یکطرفه جلو نبرید .ش��اید این شما هستید
که اشتباه متوجه شدهاید؛ این یکطرفه رفتنها
باعث میش��ود همسرتان نس��بت به شما حس
ناخوشایندی پیدا کند و دلزده شود.

خروپف کردن میتواند با باال رفتن سن خطرناکتر
ش��ود و احتمال ابتال به بیماری قلب��ی را در فرد
افزایش دهد .همچنین انواع مختلفی از آپنه خواب
(وقفه تنفسی حین خواب) وجود دارد که رایجترین
آن آپنه انس��دادی خواب اس��ت .به گزارش ایسنا،
آپنه انسدادی بر فرآیند تنفس هنگام خواب تاثیر
میگذارد و باعث میشود تنفس فرد برای لحظهای
قطع شده و مجدد از سر گرفته شود .حدود نیمی
از افرادی که با صدای بلند خروپف میکنند به آپنه
انسدادی خواب مبتال هس��تند.بر اثر عارضه آپنه
انسدادی خواب ماهیچههای گلو که کمک میکند
مجرای هوا باز نگه داشته شود مانع از جریان پیدا
کردن هوا میش��وند.طبق مطالعهای که به تازگی
انجام گرفته خروپف و آپنه انس��دادی به نارسایی
سریع عملکرد قلبی در زنان نسبت به مردان منجر
میش��ود .در حال حاضر مش��خص نیست که آیا
آپنه خواب به شکل مستقیم موجب بیماری قلبی
میشود یا نه اما برخی از متخصصان معتقدند افراد
مبتال به آپنه خواب در معرض ابتال به فشار خون

باال هستند .انجمن قلب آمریکا در همین رابطه اعالم
کرده است که در برخی از مبتالیان به آپنه خواب
و فشار خون باال که به دلیل آپنه تحت درمان قرار
دارند کاهش فشار خون نیز مشاهده میشود .چنین
یافتههایی میتواند حاکی از ارتباط فش��ار خون و
آپنه خواب باشد .عالوه بر این ،آپنه انسدادی خواب
با چاقی مرتبط است که خود فاکتور خطرزایی در
بروز بیماری قلبی به حساب میآید .در این بررسی
محققان به مطالعه روی  ۴۸۷۷نفر که اسکن قلبی
انج��ام داده بودند ،پرداختند .س��پس این افراد به
س��ه گروه تقسیم شدند :افرادی که به آپنه خواب
مبتال هستند ،افرادی که از خروپف کردن شکایت
داشتند و افرادی که به هیچ یک از این دو مشکل
دچار نبودند .محققان در مقایسه افرادی که دچار
خروپف بودند با گروه دیگر که به اختالالت خواب
مبتال نبودند به تفاوت چشمگیری در حجم بطن
چپ زنان نسبت به مردان پی بردند .افزایش حجم
بطن چپ به این مفهوم است که قلب باید برای رفع
نیازهای بدن سختتر فعالیت کند.

ایمونوتراپی موثرتر از شیمی درمانی

محققان ب��ا انجام آزمایش��ات بالینی دریافتند
درمان بیماران مبتال به س��رطان س��ر و گردن
که در برابر شیمی درمانی مقاومند ،با استفاده
از ایمونوتراپی بسیار موثرتر و با عوارض جانبی
کمتر اس��ت.به گ��زارش ایرن��ا  ،در این مطالعه
برای درمان س��رطان س��ر و گ��ردن از داروی
" "pembrolizumabاس��تفاده شد و نتایج
نش��ان داد این روش بسیار موثرتر و با عوارض
جانبی کمتر از داروهای متداول شیمی درمانی

انجام می ش��ود.در این آزمایشات مشخص شد
بیمارانی که داروی" " pembrolizumabرا
دریافت می کنند در مقایس��ه ب��ا بیمارانی که
داروه��ای متداول ش��یمی درمان��ی را دریافت
می کنند واکنش بهت��ری دارند و این واکنش
ب��ه مدت ی��ک س��ال و نی��م باقی م��ی ماند.
همچنین متوس��ط بقای بیمارانی که با داروی"
 "pembrolizumabتح��ت درم��ان ق��رار
می گیرن��د در طول یک س��ال پس از مصرف

سرطان ،کارشناسان پیش بینی می کنند تا سال
 ۲۰۳۲ح��دود  ۶۰درصد افزایش در موارد جدید
سرطان روده اتفاق بیفتد.

خال و خطوط مشکی ناخن نشانه چیست؟

یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه اگر یک
ناخ��ن دچار تغییر رنگ خود ب��ه خودی به ویژه
اطراف ناخن باش��د نیازمند مراجعه به متخصص
پوس��ت اس��ت ،گفت :ابتالی یک ناخن و تغییر
تیره رنگ به صورت خطوط سیاه و خال بسیار مهم
اس��ت.عبدالرضا عرفانی در گفت وگو با ایسنا ،با
ذک��ر نامی از بیماری مالنوم ،اظهار کرد :نش��انه
ابتال به این بیماری تغییر رنگ در ناخن به صورت
یک خط مشکی و خال است ،البته تغییر رنگ در
ناخنها نشانه بد خیم بودن آن نیست ،اما ممکن
است مش��کل آفرین شود.وی با اش��اره به اینکه
در صورت��ی که این خطوط و خالها با پوس��ت
اطراف ناخن همراه شوند در بیشتر موارد بروز این
خطوط بدخیم است و الزم است که نمونه برداری
ش��ود ،ادامه داد :اما در صورت��ی که این خطوط
با پوس��ت اطراف ناخن همراه نباشد و به صورت
نوار تیره رنگ بروز کند نگران کننده نیست .وی
تصریح کرد :ممکن اس��ت ب��روز این خطوط به
دالیل��ی از جمله بر اثر ضربههای ناخن و تروما و

یا آسیبهایی مانند اصابت انگشت به در باشد که
منجر به تغییر رنگهای وسیع ،درد و خون ریزی
زیر ناخن میشود که از طریق گرفتن شرح حال
علت بررس��ی میشود .اما در مواردی که خود به
خود این خطوط به همراه پوست کنار ناخن ایجاد
میشود باید با دقت علتهای بروز بررسی شود.
عرفانی با بیان اینکه معموال ضایعات خوش خیم
نی��ازی به درمان ندارد و ممکن اس��ت فرد برای
پنهان کردن الک بر روی آن بزند ،خاطرنش��ان
کرد :اما در صورتی که نوع بدخیم تشخیص داده
ش��ود به پاتولوژی نیاز است و بر اساس آن علت
بیماری مشخص میشود و با توجه به علل بروز،
گاهی ممکن اس��ت که جراحی صورت گیرد که
بستگی به نتیجه پاتولوژی دارد.وی در خصوص
تاثیر الک و اس��تیون بر بروز این خطوط  ،گفت:
ک به عنوان یک محرک در جهت
اس��تیون و ال 
آس��یب به س��اختار ناخن هس��تند ،اما منجر به
بدخیمی نمیش��وند و بیشتر منجر به شکننده،
ورق شدن و اگزمای تماسی میشوند.

داروه��ا در مقایس��ه با س��ایرین باالتر اس��ت.
ایمونوتراپ��ی ی��ک روش درمانی اس��ت که با
تحریک یا س��رکوب پاسخ سیستم ایمنی عمل
م��ی کند و داروی"  "pembrolizumabنیز
دقیق��ا همین عملک��رد را دارد .در واقع داروی
" "pembrolizumabنوع��ی آنت��ی ب��ادی
اس��ت که تعامالت غیرعادی بین مولکول های
 1-PDس��لول ه��ای ایمنی و مولک��ول های
 PS-L1سلول های س��رطانی را مسدود کرده
و امکان فعالیت و تهاجم س��لول های ایمنی به
سلول های سرطانی را فراهم می کند.

