
نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد عفونت  
تشخیص داده نشده کالمیدیا که یک بیماری 
آمیزشی است، می تواند باروری مردان را 
مختل کند.به گزارش هلث دی، کن بیگلی، 
استاد ایمنی شناسی در دانشگاه تکنولوژی 
کوئینزلند و سرپرست این پژوهش  گفت: 
»نتایج بررسی قبلی نشان داده عفونت آمیزشی 
کالمیدیا با ناباروری زنان ارتباط دارد اما 
بررسی چندانی درباره اثر این عفونت بر 

باروری مردان انجام نشده بود.«
بیگلی افزود: »افرادی که دچار این عفونت 
هستند و عالمتی ندارند، به طور نادانسته 
این عفونت را به همسرشان منتقل می کنند.«
این پژوهشگران برای نخستین بار ردپای این 
عفونت آمیزشی را در نمونه های بافتی بیضه 
ناباروی شان  ناباروری که علت  در مردان 

شناخته نشده بود، پیدا کردند.
کالمیدیا در نمونه های بافتی ثابت شده بیضه  
در 43 مرد از ۹5 مردی )45/3 درصد مردانی( 
که علت ناباروری شان شناخته نشده بود، 

یافت شد.
کالمیدیا همچنین در 16/7 درصد نمونه های 

تازه بافت بیضه )3 مورد در 1۸ مرد( که علت 
ناباروری شان پیدا نشده بود، کشف شد. 1۲ 
نفر از 1۸ مرد با ناباروری با علت ناشناخته 
)آنتی بادی های(  پادتن ها  درصد(   66/7(

اختصاصی کالمیدیا در خونشان داشتند که 
نشان می داد این افراد در معرض باکتری قرار 
گرفته اند اما هیچ کدام از این مردان عالمتی 
از عفونت کالمیدیا نداشتند یا دچار بیماری 

آمیزشی دیگر تشخیص داده شده بودند.
به گفته بیگلی، این برای نخستین بار است 
که شاهدی از عفونت کالمیدیا در بافت بیضه 
انسانی یافت شده و با اینکه هنوز نمی توان 
گفت کالمیدیا قطعا علت ناباروری این مردان 

است اما این یافته به هر حال مهم است.
او ادامه داد: »این بررسی نشان می دهد میزان 
باالیی از عفونت های شناخته نشده کالمیدیا 
بالقوه ای  این عفونت نقش  وجود دارد و 

در اختالل رشد اسپرم در بیضه ها دارد.«
است  معتقد  استرالیایی  پژوهشگر  این 
باید  مرد  بیماران  روی  آینده  بررسی های 
عفونت  آسیب رساننده  تاثیر  چگونگی 
ایجاد  و  مثلی  تولید  دستگاه  بر  کالمیدیا 

ناباروری را مشخص کنند.
کالمیدیا با نام علمی »کالمیدیا تراکوماتیس« 
نوعی باکتری است که به آسانی در آمیزش 
شایع ترین  از  و  می شود  منتقل  جنسی 

بیماری های آمیزشی است. 
نکته مهم این است که بسیاری از افراد مبتال 
به این عفونت بی عالمت هستند و از ابتالی 

خود به آن بی خبرند.
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تازهها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

مت پرایس، پدر 3۹ ساله انگلیسی برای نجات 
جان نوزاد پسرش که دچار بیماری نادری بود، 

۲0 درصد کبدش را به او اهدا کرد.
به گزارش دیلی میل، کوالن هنگامی که فقط 
4روزه بود، به علت عارضه ژنتیکی نادر که 
باعث افزایش میزان آمونیاک در خون در حد 
مسمومیت می شود، به اغما رفت.پزشکان به 
والدین کوالن گفتند که احتمال زنده ماندن او 

چندان زیاد نیست. 
کوالن 5ماه بعدی را با دیالیز زنده ماند تا هنگامی 
که پزشکان هشدار دادند تنها امید برای او پیوند 
کبد است.پدر کوالن به جای اینکه فرزندش را 
در فهرست انتظار قرار دهد، پیشنهاد کرد ۲0 
درصد کبدش را به او اهدا کند. پدر و فرزند 
در ماه فوریه گذشته تحت عمل جراحی 10 

ساعته قرار گرفتند.
کوالن که اکنون 17 ماهه است، به گفته پدرش یک 
پسر کامال سالم است که فقط جای برشی مربوط 
به عمل جراحی را روی شکمش می توان دید.
عارضه ای که کوالن به آن مبتال بود، نقصان یک 

آنزیم حیاتی به نام »اورنیتین ترانسکربامیالز« 
است که بین 1تا ۹ نفر در هر 100 هزار نفر را 
مبتال می کند و باعث تجمع ماده سمی آمونیاک 

در بدن می شود.

کوالن به علت ابتال به این عارضه از همان هنگام 
تولد سروصدا می کرد و تنفسش مشکل بود. 
پزشکان مجبور شدند او را در بخش مراقبت های 
ویژه بستری کنند و بعدا او به اغما رفت. بعد 

بود  بیمارستان تخصصی  به  انتقال کودک  از 
که عارضه ژنتیکی او تشخیص داده شد. باال 
رفتن میزان آمونیاک در خون او باعث مسموم 
شدن مغز و از دست دادن هوشیاری اش شده 
بود. او به علت نقصان آنزیمی نمی توانست از 
پروتئین های رژیم غذایی اش به درستی استفاده 

کند بنابراین رشدش هم مختل شده بود.
پزشکان هنگامی که کوالن 5 ماهه بود به والدینش 
گفتند او برای ادامه زندگی نیاز به پیوند کبد دارد. 
پس  از اینکه پدر کوالن داوطلب شد بخشی از 
کبد خودش را به فرزندش اهدا کند، پزشکان به 
او گفتند برای انجام این کار باید وزنش را کم 
کند و میزان کلسترول خونش را پایین بیاورد. او 
در ماه های بعدی حدود 13 کیلوگرم از وزنش 

را کم کرد و مصرف الکل را کنار گذاشت.
باالخره در اول فوریه عمل جراحی پیوند روی 

پدر و پسر با موفقیت انجام شد.
البته کوالن برای ادامه زندگی اش باید داروهایی 
و  کند  مصرف  پیوند  رد  از  جلوگیری  برای 

به طور مرتب برای بررسی به بیمارستان برود.
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زنانیکهدربارداری
استرسدارند،بیشتر
دختربهدنیامیآورند

در  جدید  پژوهش  یک  نتایج 
آمریکا نشان می دهد زنانی که حین 
بارداری دچار استرس می شوند، با 
احتمال بیشتری ممکن است دختر 
به دنیا بیاورند و در معرض خطر 

بیشتر عوارض زایمانی هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
این بررسی به وسیله پژوهشگران 
دانشگاه کلمبیا روی 1۸7 زن سالم 
باردار در سنین 1۸ تا 45 سال انجام 
شد.این پژوهشگران ۲7 شاخص 
استرس روانی، جسمی و شیوه 
زندگی که ممکن است بر زنان 
تاثیر بگذارند را با پرسشنامه ها، 
یادداشت های روزانه و ارزیابی 
روزانه جسمی اندازه گرفتند و 
دریافتند بیشتر زنان؛ یعنی تقریبا 
67 درصد سالم و بدون استرس 
هستند اما حدود 17 درصد از این 
زنان دچار استرس روانی بودند و 
میزان  باالیی افسردگی، اضطراب 
و استرس ذهنی داشتند، 16 درصد 
دچار استرس جسمی بودند و 
کالری  دریافت  و  فشارخون 
روزانه باالتر در مقایسه با زنان 

باردار سالم داشتند.
همچنین  پژوهشگران  این 
دریافتند زنان بارداری که دچار 
استرس جسمی و روانی هستند، 
ظاهرا با احتمال کمتری ممکن 

است پسر به دنیا آورند. 
گرچه در زایمان ها به طور میانگین 
به ازای هر 105 پسر 100 دختر 
متولد می شوند، در این بررسی 
نسبت جنسی پسر به دختر در 
مادران دچار استرس جسمی و 
مادران دچار استرس روانی به 
ترتیب 4 به ۹ و ۲ به 3 بود. البته 
آثار منفی استرس را می توان با 
به وسیله  اجتماعی  حمایت 

دوستان و خانواده جبران کرد.

دوربين سالمت

امحای بیش از یک تن مواد مخدر در رشت                  
       ایرنا  رضا اکبری کتم جانی

انتقال هوایی ۱۷ بیمار و مصدوم از زائران اربعین از مهران به ایالم
                       مهر

 دستگیری دالالن »داروی قاچاق«                
   مهر

رهاسازی زباله ها در جنگل گلستان
                        ایسنا
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سازمان آگهی  هفته نامه »سالمت«

09125725749


