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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی
ی تاثیر
متخصصان در مطالعات اخیر خود به بررســ 
منفی باکتریهای روده بر سطح قند خون پرداختند.
به گزارش ایســنا ،میلیونها انسان در سراسر جهان
از مشکل جدی نوســانات قند خون رنج میبرند که
میتواند موجب دیابت شود اما گروهی از محققان برای
اولین بار به بررســی این موضوع پرداختند که چگونه میکروبیوم
روده بر هورمون ســروتونین در دستگاه گوارش تاثیر گذاشته تا
بر سطح قند خون اثر منفی داشته باشد.سروتونین انتقال دهنده

مصرفنوشابههایگازدارموجبکاهشطولعمرمیشود

محققان هشدار میدهند مصرف زیاد نوشابههای حاوی قند و نوشابه شیرین با شیرین کنندههای
مصنوعی با میزان وقوع بیشتر مرگ و میر به هرعلتی مرتبط است .به گزارش مهر،در این مطالعه،
نوشیدن دو لیوان نوشابه یا بیشتر در روز با مصرف کمتر از یک لیوان در ماه مقایسه شد .این افراد
به مدت  16سال تحت نظر بودند.طبق این مطالعه 43 ،درصد به دلیل سرطان 21.8 ،درصد به دلیل
بیماریهای گردش خون و 2.9درصد به دلیل بیماریهای گوارشی فوت کرده بودند.

تاثیرباکتریهایرودهبرقندخون

عصبی است که با نام "هورمون شادی" شناخته شده
است و به طور معمول ترکیب شیمیایی مثبتی است
که با تنظیم خواب ،ســامت و متابولیسم مرتبط
اســت .اما روده  ۹۵درصــد از این هورمون را تولید
میکند که با شکل تولید شــده آن در مغز مشابه
نیست.محققان دریافتند که میکروبیو م روده از طریق سیگنالدهی
به سلولهای تولید کننده سروتونین ،روند متابولیسم را با شدت
بیشتری مختل میکند .در این شرایط سطح سروتونین افزایش

یافته که وجود ســطح باالیی از این هورمــون در خون میتواند
موجب بروز اختالالت متابولیک شود .به گفته محققان اقدام بعدی
این اســت که مشخص شــود کدام باکتری و به چه صورت این
اثربخشی را دارد .در این شرایط میتوان به رویکردهای جدیدی
در تنظیم سطح قند خون در انسان دست پیدا کرد .درصورتیکه
بتوان به این شــناخت دســت پیدا کرد که کدام باکتری عامل
سیگنالدهی به منظور تولید سروتونین در روده است ،شیوههای
درمانی برای کاهش سطح قند خون ارائه میشود.

گزارش

گفتوگو با متخصص گوش ،حلق و بینی بررسی کرد
آفتاب یزد در 
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هر آنچه که باید در مورد پولیپ بینی بدانید!

آفتاب یزد – محبوبه مظفــری :بعضیها فکر
میکنند پولیپ بینی مشکل مهمی نیست و به
درمان خاصی هم نیاز ندارد .از نظر آنها کسانی
که به دلیل درمان پولیپ ،بینیشــان را جراحی
میکنند فقــط دنبال
بهانهای هســتند برای
جراحــی زیبایی بینی،
در حالــی کــه پولیپ
بینی مشــکلی مزمن
و آزاردهنده اســت که
عوارض زیادی هم برای
بیمار ایجــاد میکند و
حتما باید به فکر درمان
و برطرف کردن مشکالت ناشی از آن بود.با توجه
به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر
رضا عرفانیــان ،متخصص گوش ،حلق و بینی و
گفتوگو کرده است.
دستیار فلوشیپ طب خواب 
وی در اینبــاره میگوید :پولیپ بینی زائدهای به
شــکل اشک و غیر سرطانی است که در بینی یا
حفره سینوس تشکیل میشوند.پولیپ بینی به
دو صورت در افراد مشاهده میشود که عبارتند از
پولیپ یک طرفه و پولیپ دوطرفه.
دکتر عرفانیان با بیان این نکته که شــایعترین
نوع پولیپ بینی ،دو طرفه اســت " ،خاطرنشان
کرد :پولیپ بینی تودههایی غیرسرطانی هستند
که معموال بدون درد بوده و ممکن اســت در اثر
التهابات ناشی از آسم ،عفونتهای بینی و حلق
(قارچی یا باکتریایی) و یا آلرژیها ایجاد شــوند.
این تودهها میتوانند در درون حفرههای بینی و
یا داخل سینوسها رشد کنند و در صورت بزرگ
شــدن میتوانند تنفس را سخت و یا غیرممکن
سازند.
این متخصص گوش ،حلق و بینی ابراز داشت:شایع
ترین دلیل ابتال به پولیپ بینی ،سینوزیت مزمن
است که بر اثر ابتال التهاب سینوسها ،مخاطات
داخل بینی متورم و آبدار میشوند و معموال خود
را به صورت پولیپ نوع دوطرفه نشان میدهند.
وی عالیم ابتال به پولیپ بینی را اینگونه تشریح
کرد :سر درد مزمن ،گرفتگی دائمی بینی ،اختالل
در حس بویایی ،جمع شدن خلط در پشت حلق،
عفونتهــای مکرر ،صدای تــو دماغی ،خرناس
کشیدن در هنگام خواب ،خر و پف ،کاهش حس
چشــایی ،آبریزش بینی و عطسه کردن از جمله
عالیم ابتال به پولیپ بینی میباشد.
دکترعرفانیــان بیان کــرد :درمانهای بیماری
پولیپ بینی بــه دو صورت انجام میشــود که
عبارتند از درمان دارویی و جراحی.
این متخصص گوش ،حلق و بینی افزود :درمان
غیر دارویی پولیپ بینی شامل استفاده از اسپری
بینی کورتن دار ،اســپریهای ضد آلرژی ،سرم
شستشــو و داروهای خوراکی حــاوی کورتن و

آنتی بیوتیک میباشد که در صورتی که بهبودی
حاصل نشد ،انجام جراحی پیشنهاد میشود.
وی اظهار کرد :انجام جراحی برای درمان پولیپ
بینــی از طریق سیســتم آندوســکوپی صورت
میگیــرد و هیچگونــه
برشــی در بینــی انجام
نمیشــود و دهانــه
ســینوسهایی که باعث
التهاب شدهاند ،باز شده و
از این طریق هم التهاب
سینوسها از بین میرود
و هــم داروهای مصرفی
راحــت تــر بــر مخاط
سینوسها اثر میگذارد.
دکترعرفانیان عنوان کــرد :پولیپ منفرد بینی
هم در واقع نوعی کیست است که در زیر مخاط
سینوسها قرار دارد که به تدریج ترشحات داخل
کیســت افزایش یافته و به مــرور زمان این نوع
پولیپ را در فرد ایجــاد میکند و درمان اصلی
آن جراحی است که در طی عمل کل پولیپها از
خاستگاه اصلی به صورت کامل برداشته میشوند.
این متخصص گوش ،حلــق و بینی با بیان این
نکته کــه " وراثت نیز در ابتال افــراد به بیماری
پولیپ بینی نقش دارد" ،اظهار کرد :نوعی پولیپ
بینی وجود دارد که بر اثر ابتال به سینوزیتهای
قارچی آلرژیک ایجاد میشــود بدین صورت که
واکنشهای آلرژنهای قارچی به دلیل ایجاد تورم
در مخاط بینی باعث ایجاد پولیپ میشوند.
وی اضافــه کرد :پولیپ بینی کــه به دلیل ابتال
ســینوزیتهای قارچی آلرژیــک در فرد ایجاد
میشــود میتواند هم یک طرفه و هم دوطرفه
باشــد و عالمت مهم آن بدین صورت است که
کاهش حس بویایی در فرد مشاهده میشود.
دکتر عرفانیان ابراز داشت :در صورتی که واکنش
آلرژیک به قارچها در افراد تشــدید یابد احتمال
بدشکل شدن بینی و جمجمه در فرد وجود دارد
و درمان اصلی فقط جراحی و همراه با استفاده از
داروهای ضد آلرژی است.
ایــن متخصص گوش ،حلق و بینــی بیان کرد:
گرفتگــی بینی میتواند به غیــر عالیم ابتال به
پولیپ بینی ،در افراد مبتال به انحراف تیغه بینی،
رینیت آلرژیک و رینیت غیر آلرژیک ناشــی از
حساسیت به عطر ،مواد شــیمیایی و ،...ابتال به
تومورها در این ناحیه و بزرگی لوزه سوم در افراد
باشد.
وی در پایــان گفت :افراد در صورت مشــاهده
گرفتگی بینی حتما به پزشک مراجعه کنند زیرا
امکان دارد که فقط به بیماری پولیپ مبتال نبوده
و دالیل دیگری مانند وجود تومور و ...باشــد که
باید ســریعا اقدامات درمانی الزم جهت رفع آن
انجام شود.

سیر
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روغن ماهی سرشار از اسیدهای چرب امگا 3است که مشکالت جدی سالمت مانند سکته مغزی
را نیز کاهش میدهد .اسیدهای چرب امگا  3همچنین با جلوگیری از ایجاد مواد تشکیل دهنده
پالکتی ،باعث رقیق شدن خون میشود .اگر طرفدار طعم ماهی نیستید ،مکملهای امگا  3را برای
رقیق شدن خون روزانه مصرف کنید.

سیر خاصیت رقیق کنندگی خون را دارد و مصرف آن به طور منظم باعث جلوگیری از لخته شدن
خون میشود .البته با پزشک تان در مورد میزان مصرف سیر مشورت کنید .اگر شما از داروهای
رقیق کننده خون استفاده میکنیدبدین خاطر که سیر میتواند با مصرف این داروها تداخل ایجاد
کند حتما با پزشک مشوت کنید.

درمانهای غذایی برای جلوگیری از غلظت خون
ویتامین ای
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مصرف ویتامینای خواص بســیاری دارد
و منجر بــه جلوگیری از تشــکیل لخته
خون و کاهش خطــر ابتال به حمله قلبی
و سکته مغزی میشــود .این ویتامین در
طیف گســتردهای از مــواد غذایی مانند
بادام ،آفتابگردان ،تخم مرغ و آجیل یافت
میشــود .از مکملهای ویتامین دی نیز
برای رقیق شدن خون میتوان بهره برد.

زنجبیل

زنجبیل نه تنهــا منجر به کاهش التهاب
گوارشــی و کمــک به رفع ســوءهاضمه
میشــود ،بلکه سالیسیالت موجود در آن،
اسیدی است که میتواند منجر به کاهش
خطر ابتال به ســکته مغزی گــردد .تنها
پیش از استفاده از زنجبیل با پزشک خود
مشورت کنید تا این ماده غذایی با داروهای
تجویزی برای شما تداخل ایجاد نکند.

 1بدن شما از طریق لخته شدن خون ،جریان خون را متوقف میکند و این روند آسیبهای
جدی ســامت مانند سکته مغزی و حمله قلبی را به همراه دارد .به گزارش آوای سالمت،
رقیق شدن خون در این میان ،میتواند به بازگرداندن جریان خون و جلوگیری از آسیبهای
عمده کمک کند .با این حال رقیق کنندههای طبیعی خون فقط داروهای قوی تجویز شده
نیستند بلکه برخی مواد غذایی نیز به طور طبیعی همین خاصیت را دارند.
4
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روغن زیتون

یک مطالعه حاکی از آن اســت که فنولها در روغن زیتون
برای جلوگیری از لخته خون موثر اســت .عالوه بر این ،این
روغن عالوه بــر اثر حفاظتی بر روی ســرخرگهای بدن،
چســبندگی پالکتهایخون را به تاخیر میاندازد و مقدار
ترومبوکســان را که از عوامل افزایش دهنده چســبندگی
پالکتهاست ،کاهش میدهد.

ویتامین Eبرای بیماران مبتال
به حمله قلبی ضروری است

مطالعــات اخیــر محققان نشــان میدهد
ویتامین  Eمیتواند از آسیب عضالت قلب پس
از حمله قلبی جلوگیری کند.به گزارش ایرنا،
معموال پس از حمله قلبی صدمات ماندگاری
به عضالت قلب وارد میشود.مطالعات اخیر
نشان میدهد درمان با ویتامین  Eیک روش
موثر و کم هزینه برای درمان آسیبهای وارد
شــده به عضله پس از حمله قلبی است .این
مطالعه نشان میدهد ویتامین  Eو مشتقات
آن خاصیت ضد التهابی و آنتی اکســیدانی
قوی دارند.

نوبت اول

آگهی فراخوان مناقصه عمومی /یک مرحلهای
شماره تقاضای   3572895176

-1موضوع مناقصه :خرید  5عدد  DRY GAS SEALکمپرســور نئوپنیون
مدل BCL605
( تامین کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط مناقصه گر ممنوع
است).
 -2نشانی مناقصه گزار :شــیراز -کمربنــدی احمدآباد -جنب پمپ بنزین
فالحزاده – ساختمان مرکزی منطقه  5عملیات انتقال گاز _ ساختمان تدارکات
و کنترل کاال _ اتاق 5
-3زمان و مهلت اعالم آمادگی ودریافت اسناد :از تاریخ درج آگهی نوبت اول
لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  98/07 /07میباشد.
-4نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:مبلغ 875/000/000ریال(هشتصد
و هفتاد و پنج میلیون ریال) مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی
-5مهلت عودت اسناد و مدارک ارزیابی کیفی :چهارده روز پس از ارسال
اسناد مناقصه به مناقصه گران حداکثر تا ساعت پایان وقت اداری روز دوشنبه
مورخ 98/07/22

روغن ماهی

-6مهلت ارسال تضمین شــرکت در فرایند ارجاع
کار،اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی و پیشنهاد قیمت:

پس از طی فرایند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز
صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رسانی میگردد.
-7ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی میباشد

رشکت انتقال گاز اریان
منطقه جنپ عملیات انتقال گاز

مناقصــه گــران میتوانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاههای
اطالع رســانی الکترونیکــی با کد فراخــوان  3/213/915و بــه آدرسهای
( http://www.shana.ir ، http://nigc-dist5.irبخش آگهیها-
مناقصات) مراجعه و یا با شماره تلفنهای 07138402641یا07138132222
اداره تدارکات وعملیات کاال تماس حاصل فرمایند.
شماره مجوز1398.3821:
آگهی نوبت اول :چهارشنبه 98/06/27
آگهی نوبت دوم :شنبه 98/06/30
روابط عمومي منطقه پنج عمليات انتقال گاز

آووکادو

خــواص آووکادو بســیار اســت .دلیل این خــواص وجود
ویتامینهای گوناگون است.آووکادو از دو طریق مانع ایجاد
لخته خون میشــود .اول این که سرشار از اسیدهای چرب
امگا  3است و از تشکیل پالکتها جلوگیری میکند و دوم
اینکه حاوی اسید سالیسیالت است و با کاهش تشکیل لخته،
از بروز سکته مغزی پیشگیری مینماید.

اچآیوی دیگر کشنده نیست

رئیــس مرکز تحقیقــات ایدز گفــت :در حال
حاضر  ۳۰هزار نفــر مبتال به بیماری  HIVدر
کشور شناسایی شــدهاند ،اما تخمین میزنیم
کــه حدود  ۶۰هزار نفر بیمار مبتال به  HIVدر
کشور داشته باشیم .بنابراین هنوز تعداد زیادی
از بیماران خودشــان هم نمیدانند که مبتال به
 HIVهستند .برای کشف آنها باید آموزشهای
الزم را ارائــه دهیم تا افراد مشــکوک به مراکز
ایدز مراجعــه کنند و آزمایــش دهند.
جوانان باید بدانند که میتوانند با رعایت
رازداری و بــه صورت رایگان در مراکز ما
تست دهند .به گزارش ایسنا ،دکتر مینو
محرزبا بیان اینکه عفونت  HIVایدز اصال
کشنده نیست ،گفت :این بیماری با دارو
قابل کنترل است و افراد مبتال میتوانند
با مراقبت عمر معمولی داشــته باشند.
البته در جهان هم بر روی درمان قطعی
آن کار میکنند .از طرفی تمام خدمات و
داروهای مورد نیاز بیماران مبتال به ایدز
به صورت رایگان به آنها ارائه میشود ،اما
هیچ کس این موضوعات را نمیداند.وی درباره
نحوه پیشــگیری از ابتالی کــودک در مادران
باردار مبتال نیز گفت :علی رغم هزینه بســیار
زیاد اما وزارت بهداشت در راستای پیشگیری از
انتقال  HIVاز مادر به نوزاد اقداماتی انجام داده
است؛ بطوریکه در حال حاضر همه زنان بارداری
که بــه مراکز مراقبت بــارداری دولتی مراجعه
کنند ،تســت  HIVنیز از آنها گرفته میشــود
و اگر نتیجه مثبت باشــد ،تحــت مراقبت قرار

میگیرنــد .زنان باردار مبتال به  HIVمیتوانند
با مصرف دارو و بعد از تولد هم با شیر ندادن به
نوزادشان از ابتالی او به  HIVپیشگیری کنند.
محرز با اشــاره به مهمترین راههای انتقال ایدز
گفت :تماس جنسی ،استفاده از سرنگ مشترک
و انتقــال بیماری از مــادر آلوده به نــوزاد از
مهمترین راههای انتقال ایدز محسوب میشوند.
خوشبختانه وزارت بهداشت در حوزه استفاده از

سرنگ مشــترک ،برنامه کاهش آسیب را اجرا
کرد .یک زمــان اپیدمی ایدز در زندانها اتفاق
افتاد که از طریق برنامه کاهش آسیب و با توزیع
متادون و سرنگ در زندانها آن را کنترل کردیم
که اقدامی بینظیر در سطح جهان بود .در حوزه
تماس جنســی نیز باید آموزشهای الزم را به
جوانان ارائه دهیم تا ســه اصل خویشتنداری،
وفاداری و استفاده از وسایل پیشگیری را مورد
توجه قــرار دهند .بنابرایــن تماسهای عادی

مانند دســت دادن ،روبوســیکردن ،استفاده
از حمام یا توالت مشــترک و ...راه انتقال ایدز
محســوب نمیشــود .در عین حال در کشور
مواردی را داشــتیم که افراد مبتال به  HIVبا
یک فرد ســالم ازدواج کرده و بچهدار شدهاند و
به صورت عادی زندگی میکنند .بنابراین باید
در این زمینه آگاهیرســانی کرد.محرز با بیان
اینکه تمام خدمات مربوط به بیماری  HIVاعم
از ارائه دارو و ســایر خدمات مراقبتی و
آزمایشــگاهی به صورت کامــا رایگان
ارائــه میشــود ،گفت :حتی بــرای غیر
ایرانیانی که در ایران ســاکن هستند نیز
این خدمات رایگان اســت.در ادامه دکتر
سیدعلی دهقان  -عضو شورای پژوهشی
مرکز تحقیقات ایــدز ایران با بیان اینکه
تاکنون پیشــرفتهای زیادی در دنیا در
حوزه کنتــرل ایدز اتفاق افتاده اســت،
گفت :درایران نیزایــن اقدامات کنترلی
را پــا به پای دنیا پیش بردهایم؛ بطوریکه
حتی در فاز نهایی بیمــاری ایدز هم در
برخی مــوارد میتوانیم افــراد را نجات دهیم.
دهقان با بیــان اینکه در حوزه پیشــگیری از
انتقــال  HIVاز مادر آلوده به نــوزاد ،اقدامات
خوبی در حال انجام است ،گفت :داروهایی که
برای مادران باردار استفاده میشود ،هیچ گونه
عارضهای برای جنین ندارند .در عین حال رژیم
دارویی که برای درمان بیماران  HIVاســتفاده
میکنیم همان رژیمی اســت که در کشورهای
پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد.

