
 استرس ناشی از شکست ممکن است شما را 
بکشد. هر طرفدار فوتبالی کامال با دل شکستگی 
موردعالقه اش  تیم  شکست  دیدن  از  پس 
آشناست اما اکنون دانشمندان هشدار می دهند 
استرس ناشی از تماشای شکست در فوتبال 
ممکن است واقعا به قلبتان آسیب برساند و 
حتی شما را بکشد.به گزارش همشهری آنالین، 
به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید 
نشان می دهد طرفداران فوتبال تیم بازنده مسابقه 
نسبت به طرفداران تیم برنده با احتمال ۲۹ درصد 
بیشتر ممکن است در روز مسابقه دچار عارضه 
اضطراری قلبی-عروقی مانند حمله قلبی، درد 

قلبی، نشانگان حاد کرونری و سکته مغزی شوند.
در مقابل حمایت از طرف بازنده با ۲۰ درصد 

کاهش احتمال عارضه مرگبار قلبی- عروقی 
همراهی دارد.با توجه به اینکه آثار منفی ناشی 
از شکست در فوتبال نسبت به آثار مثبت ناشی 
از پیروزی، شدیدتر است، تماشاگران فوتبال 
درمجموع با احتمال 6درصد بیشتر ممکن است 
در روز مسابقه دچار عارضه قلبی- عروقی 
مرگبار شوند.مردان به این عارضه ناشی از 
تماشای فوتبال حساس تر هستند، به طوری 
که احتمال عوارض قلبی- عروقی مرگبار و 
غیرمرگبار در آنها نسبت به زنان در روزهای 
مسابقات فوتبال با شیب بیشتری افزایش می یابد.
دانشمندان معتقدند این تفاوت جنسیتی احتماال 

مربوط به توجه بیشتر مردان نسبت به زنان به 
فوتبال است.این پژوهش که نتایج آن در »مجله 
علوم ورزشی« منتشر شده، به این نتیجه می رسد: 
»علت استرس روانی و برانگیختگی عاطفی 
شدید در رابطه با مسابقات فوتبال ممکن است 
برانگیزاننده عوارض قلبی-عروقی باشد.به گفته 
این دانشمندان، افزایش مصرف دخانیات و 
الکل به وسیله طرفداران فوتبال برای تسکین 
احساس ناراحتی شان ممکن است در بروز 
مشکالت قلبی- عروقی نقش داشته باشد و 
اقدامات احتیاطی هنگام مسابقات از این لحاظ 

باید انجام شود.

پژوهشگران می گویند بسیاری از بیماران دچار 
بیماری متوسط تا شدید اما پایدار قلبی را که 
به طورمعمول با اعمال تهاجمی استنت گذاری یا 
بای پس عروقی درمان می شوند، می توان صرفا 
با تجویز دارو و تغییرات شیوه زندگی درمان 
کرد، بدون اینکه پیامدهای درمانی متفاوتی داشته 
باشد.به گزارش همشهری آنالین، به نقل از 
رویترز، پژوهشگران آمریکایی معتقدند اگر 
یافته های آنها مبنای درمان این گروه از بیماران 
قرار بگیرد، می توان هرسال صدها میلیون دالر 
در هزینه  مراقبت های بهداشتی صرفه جویی کرد.

این بررسی که نتایج آن در اجالس »انجمن قلب 
آمریکا« )AHA( در فیالدلفیا منتشر شده، به این 
موضوع پرداخته که آیا در بیماران دارای بیماری 
قلبی پایدار انجام اعمال جراحی مانند گذاشتن 
درمان  به  نسبت  بیشتری  استنت سودمندی 
محافظه کارانه تر مانند تجویز آسپیرین، داروهای 
کاهنده کلسترول و سایر اقدامات مشابه دارد یا 
نه؟دست کم دو بررسی پیشین نشان داده اند انجام 
اعمال جراحی برای پاک کردن شریان و گذاشتن 
استنت یا بای پس عروقی همراه دارو نسبت به 
تجویز صرف درمان های غیرتهاجمی  مانند درمان 
دارویی خطر حمله های قلبی و مرگ را به طور 

قابل توجه کاهش نمی دهد.به گفته کارشناسان، 
بسیاری از متخصصان قلب از تغییر رویه معمول 
درمانی خود اکراه دارند چراکه بیمارانی که برای 
باز نگه داشتن شریان های قلبی در آنها استنت 
کار گذاشته می شود، بالفاصله احساس راحتی 
و از بین رفتن درد قلبی را گزارش می کنند.این 
پژوهشگران معتقدند هرسال حدود ۵۰۰هزار 
بیمار جدید دچار بیماری پایدار شریان کرونری 
تشخیص داده می شوند که در آن رسوبات چربی 
با باریک کردن شریان های تغذیه کننده قلب 
باعث درد دوره ای قفسه سینه )آنژین صدری( 
می شوند که به طور شاخص پس از ورزش 
کردن یا فشار عاطفی بروز می کند، رویه ای که 
باید تغییر کند.دستورالعمل های فعلی پیشنهاد 
می کنند بیماران دچار تنگی شدید شریان های 
کرونری )شریان های تغذیه کننده عضله قلب( 
بای پس  جریان خون جراحی  بازیابی  برای 
عروقی انجام دهند یا آنژیوپالستی و گذاشتن 
استنت در این شریان ها انجام شود. استنت ها 
لوله های فنری ظریفی هستند که پس از انجام 
آنژیوپالستی پاک کننده شریان از رسوبات چربی، 
برای باز نگه داشتن شریان درون آن کار گذاشته 
می شوند.به گفته این پژوهشگران، همیشه این 

ترس وجود دارد اگر به سرعت کاری برای این 
بیماران انجام نشود، آنها دچار حمله قلبی یا مرگ 
زودرس شوند اما این بررسی ۷ ساله روی ۵ 
هزار و 1۷۹ بیمار نشان داد این شیوه معمول 
عمل برای درمان بیماران نفع چندانی برایشان 
ندارد. با توجه به یافته های پژوهشگران، افرادی 
که درد قفسه سینه ندارند یا دردشان چندان زیاد 
نیست، نیازی به استنت گذاری فوری نخواهند 
داشت. پژوهشگران تخمین می زنند پایان دادن به 
استنت گذاری های قلبی غیرضروری در آمریکا 
باعث صرفه جویی ساالنه ۵۷۰ میلیون دالر در 
می شود.  آمریکا  بهداشتی  مراقبت های  نظام 
هدف اصلی این کارآزمایی کاهش کلی میزان 

مرگ ها، حمله های قلبی، بستری شدن به دلیل 
درد قفسه سینه یا نارسایی قلبی و احیای پس از 
ایست قلبی بود.براساس این مقیاس ها، افزودن 
استنت گذاری یا جراحی بای پس برای بازیابی 
جریان خون در محل انسداد شریان، نسبت به 
درمان دارویی صرف تاثیر بیشتری در کاهش 
عوارض و مشکالت قلبی ذکرشده ندارد.این 
کارآزمایی که انستیتوی ملی قلب، ریه و خون 
آمریکا پشتیبانی مالی آن را برعهده داشت، شامل 
بیمارانی می شد که گرچه دچار تنگی متوسط تا 
شدید شریان های قلب بودند، وضعیت پایداری 
داشتند.نیمی از بیماران توصیه های مربوط به 
اصالح شیوه زندگی و درمان دارویی دریافت 
کردند و نیم دیگر، عالوه بر توصیه های شیوه 
زندگی و دارودرمانی تحت یکی از این اعمال 
تهاجمی - آنژیوپالستی یا بای پس- قرار گرفتند.
به گفته کارشناسان، گرچه شواهد به دست آمده 
از این بررسی قانع کننده است و به نظر می آید 
مداخالت جراحی را باید برای افرادی انجام 
داد که واقعا به درمان دارویی جواب نمی دهند، 
ممکن است چند سال طول بکشد تا تغییرات 
پیشنهادشده در این بررسی موردپذیرش پزشکان 

قرار گیرد و صورت عملی به خود بگیرد.

یک بیمار پیوند کبد شده در ویلز بریتانیا به علت 
آلوده شدن این کبد هنگام برداشت از بدن دهنده 
درگذشته است. جراح هنگام برداشتن این کبد 
محتویات معده را روی آن ریخته بود.به گزارش 
همشهری آنالین، به نقل از بی بی سی، این بیمار 
۳6 ساله به علت عفونت خونی ناشی از کبد 
اهدایی دچار آنوریسم شریانی )ضعف دیواره 
شریان و گشاد شدن آن( شد و پارگی شریانی 
جان او را گرفت. دو بیمار دیگر هم به علت 
آلودگی اعضای پیوندی دچار بیماری شده اند.این 
وقایع در سال ۲۰1۵ میالدی در بریتانیا رخ داده 
و مربوط به جراحی ای می شود که در دانشگاه 
آکسفورد کار می کرده است. سازمان بهداشت 
بریتانیا با پرداختن ۲1۵ هزار پوند خسارت در 
یکی از این موارد با شاکیان به توافق رسیده 

است.هنگامی  که جراح معده فرد دهنده را باز 
کرده بود تا اعضای او را بردارد، ظاهرا محتویات 
معده روی اندام های داخلی دیگر ریخته بود و 
چند عضو این دهنده با کاندیدا آلبیکانس، یک 
عفونت قارچی، آلوده شده بود.این جراح این 
واقعه را به کسی نگفته بود و اندام های برداشته شده 
به ۳ بیمار پیوند شده بودند.یکی از گیرنده ها 

پس از دریافت کبد آلوده درگذشت، یک گیرنده 
۴۴ ساله که کلیه و لوزالمعده و یک گیرنده ۲۵ 
ساله که کلیه دریافت کرده بودند نیز بیمار شدند.
این اتفاق هنگامی آشکار شد که جراحان در 
هیات بهداشتی دانشگاه کاردیف نگرانی خود 
را با سازمان مسوول اندام های پیوندی در میان 
گذاشتند. آنها از این موضوع نگران بودند که بیمار 
۲۵ ساله شان که کلیه پیوندی دریافت کرده بود و 
در بیمارستان دانشگاهی ویلز تحت مراقبت بود، 
به علت اندام پیوندی دارای عفونت به شدت 
بیمار شده است. پزشکان درنهایت مجبور شدند 
به علت درد شدید و خونریزی وسیع داخلی 
کلیه پیوندی را بردارند.بیمار ۲۵ ساله به وسیله 
پزشکان به اغما فرو رفت و 16 واحد خون 
دریافت کرد و یک سال را روی دستگاه دیالیز 

گذراند، درحالی که قبال دیالیز نمی شد.
جراح در جریان تحقیقات درباره این حادثه گفته 
هنگام برداشتن اندام حادثه مهمی رخ نداده  اما 
متوجه نشت مقدار اندکی از محتویات معده 
شده بود.این نشت در شرح عمل ثبت نشده بود 
بنابراین پزشکانی که اندام ها را دریافت می کردند 

از خطر عفونت آگاه نبودند.
گزارش نهایی در این  باره به این نتیجه رسیده 
عفونت قارچی کاندیدا آلبیکانس منتقل شده از 
طریق اندام پیوندی باعث شکست خوردن پیوند 
کلیه و مرگ بیمار دریافت کننده کلیه شده است.
براساس این گزارش، عفونت اندام های پیوندی 
ممکن است حین عمل برداشتن اندام ها رخ داده 
باشد و جراح به علت ثبت نکردن برش معده 

دچار قصور شده است.

نقشه سالمت

استمرار 
سال های آلودگی 
هوای شهر اراک/ 

خبرگزاری مهر

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.

ژنریک  داروهای  تولیدکننده  شرکت  یک 
اعالم کرد یک فرموالسیون جدید با طعم 
توت فرنگی از یک داروی ضدایدز تولید کرده 

که برای نوزادان و کودکان مناسب است.
حدود  هرسال  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
۸۰ هزار نوزاد و نوپا به علت ایدز عمدتا 
در آفریقا می میرند و یکی از علت های این 
میزان باالی مرگ ومیر این است که خوراندن 
داروهای ضدایدز به شکل قرص های سفت 
یا شربت های تلخ به کودکان کم سن بسیار 
شرکت  که  جدیدی  است.داروی  مشکل 
»کوادریمیون«  و  کرده  تولید  سیپال  هندی 
طعم  با  گرانول های  صورت  به  دارد  نام 
است  دانه های شکر  اندازه  به  توت فرنگی 
که می توان آن را با شیر یا غالت آماده صبحانه 
کودکان مخلوط کرد. به گفته کارشناسان، 
این دارو می تواند زندگی  هزاران کودک را 

در هرسال نجات دهد.
شرکت سیپال دو دهه پیش نیز با بازار فرستادن 
در  دالر  یک  قیمت  به  ضدایدز  داروهای 
روز تحولی در درمان ایدز در بزرگساالن 

ایجاد کرده بود.

شرکت سیپال و »ابتکار عمل داروها برای 
نادیده گرفته شده« که شاخه ای  بیماری های 
از »سازمان پزشکان بدون مرز« است و از 
تولید این دارو حمایت کرده، همزمان با روز 
اول دسامبر، روز جهانی ایدز به بازار آمدن 
این داروی جدید ضدایدز را برای کودکان 

اعالم کردند.
با وجود پیشرفت های بزرگ در پیشگیری از 
انتقال ویروس ایدز از مادر به کودک، هنوز 

هرسال حدود 16۰ هزار کودک، عمدتا در 
تولد  هنگام  آفریقا  و شهرک های  روستاها 
این ویروس را از مادرشان می گیرند. تقریبا 
نیمی از این کودکان پیش از رسیدن به ۲ 
سالگی به علت دسترسی نداشتن به داروهای 
ضدایدز یا تحمل نکردن این داروها می میرند.
تاییدیه هنوز در  برای گرفتن  کوادریمیون 
سازمان غذا و داروی آمریکا در حال بررسی 
است. گرفتن تاییدیه این سازمان قاعدتا به 

گرفتن سریع مجوز سازمان جهانی بهداشت 
می انجامد. شرکت سیپال انتظار دارد تا ماه 
مجوزها  این  آینده  سال  )اردیبهشت(  مه 

صادر شوند.
کارآزمایی ها در افراد بزرگسال سالم نشان 
داده این فرموالسیون جدید حاوی ۴ داروی 
ضدایدز تاییدشده از قبل است که به خوبی 

وارد خون می شود.
در حال حاضر رایج ترین ترکیبی که برای 
مصرف  اچ آی وی  دارای  کودکان  درمان 
می شود، شربتی است که حاوی ۴۰ درصد 
الکل است و مزه تلخ فلزی آن برای ساعت ها 
در دهان می ماند. این دارو باید در یخدان 
حمل ونقل شود و بعد در یخچال نگهداری 
خانواده های  از  بسیاری  درحالی که  شود، 

روستایی فقیر چنین امکاناتی ندارند.
داروی ضدویروس   ۴ حاوی  کوادریمیون 
ایدز شامل ریتوناویر، لوپیناویر، آبکاویر و 
با  دارو  این  گرانول های  است.  المیوودین 
پلیمری پوشیده شده اند که تا زمانی که به 
معده نرسد، حل نمی شود و بعد از آن رایحه 

شیرین و میوه ای ایجاد می کند.
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دارویضدایدزباطعمتوتفرنگیبراینوزادانوکودکان

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: 1۴1۴۵-۵۵۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، لیلی خرسند، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹1۲۵۷۲۵۷۴۹

   تحریریه: ۰۹1۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

احتمال ورود 
ملخ های صحرایی 

از بهمن ماه به استان 
فارس/ایسنا 

موزیسینهادرمعرض
خطروزوزگوشهستند

نتایج یک پژوهش جدید در بریتانیا 
نشان می دهد افرادی که در صنعت 
موسیقی کار می کنند، ممکن است 
آزاردهنده  وزوز  عارضه  دچار 
گوش شوند.به گزارش هلث دی 
نیوز، یافته های این پژوهش نشان 
داد افراد شاغل در صنعت موسیقی 
نسبت به افرادی که در محیط های 
معرض  در  می کنند،  کار  آرام تر 
خطر بیشتر عارضه وزوز گوش 
یا به اصطالح پزشکی »تینیتوس« 
گوش  وزوز  دچار  هستند.افراد 
هنگامی  که صدای خارجی وجود 
ندارد، صدای وزوز، زنگ یا سوت 
در گوششان می شنوند.سام کوت، 
از مرکز شنوایی سنجی و ناشنوایی 
در دانشگاه منچستر و سرپرست این 
بررسی می گوید: »نتایج پژوهش ما 
نشان می دهد افرادی که در صنعت 
موسیقی کار می کنند در معرض 
خطر باالی دچار شدن به وزوز 
گوش هستند و این خطر عمدتا 
معرض  در  قرارگیری  از  ناشی 
است.«کوت  بلند  سروصدای 
می  افزاید: »به موزیسین ها توصیه 
می شود هنگامی  که سروصدای 
محیطی بیش از ۸۵ دسی بل است؛ 
یعنی تقریبا معادل سروصدای یک 
کامیون دیزلی در حال عبور، از 
استفاده  شنوایی  محافظ  وسایل 
کنند.«پژوهشگران در این بررسی 
داده های به دستامده از یک پایگاه 
داده های آنالین درباره ۲۳ هزار 
نفر را در بریتانیا برای مقایسه میزان 
وزوز گوش میان افراد شاغل در 
لحاظ  این  از  پرخطر  مشاغل 
مانند ساخت وساز، کشاورزی و 
موسیقی نسبت به مشاغل کم خطر 
مانند شاغالن بخش مالی بررسی  
کردند.نتایج نشان داد افرادی که 
در صنعت موسیقی کار می کنند، 
از جمله موزیسین ها، مدیران تهیه 
و کارکنان تولید با احتمال ۲برابر 
به شاغالن بخش  بیشتر نسبت 
مالی در معرض وزوز گوش قرار 
دارند.افزایش خطر وزوز گوش 
در شاغالن صنعت موسیقی در 
همه ژانرها، حتی موسیقی کالسیک 
وجود داشت. اوایل امسال خانه 
اپرای سلطنتی لندن به دلیل شکایت 
یک نوازنده ویولن آلتو که در جلسه 
منفرد تمرین برای اپرای »والکیری« 
ریشارد واگنر دچار آسیب شنوایی 
پرداخت  به  محکوم  بود،  شده 
خسارت شد.به گفته کارشناسان، 
برای حفظ ایمنی به ازای هر ۳ 
دسی بل افزایش شدت سروصدا 
باید مدت قرارگیری در معرض آن 
به نصف کاهش یابد. برای مثال 
سروصدای  در  قرارگیری  تاثیر 
۸۸ دسی بل برای روزانه ۴ساعت 
معرض  در  قرارگیری  معادل 
برای  دسی بلی   ۹1 سروصدای 
۲ ساعت است. این پژوهشگران 
معتقدند میزان شدت صدا در اغلب 
کنسرت های با آمپلی فایر بیش از 
1۰۰ دسی بل است، به این ترتیب 
مدت  برای  نباید  موزیسین ها 
بیش از 1۵ دقیقه بدون وسایل 
معرض  در  شنوایی  محافظ 
چنین سروصدایی قرار بگیرند.

نشان  پیشین  بررسی های  نتایج 
داده اند فقط 6 درصد موزیسین ها 
گوشی های  از  مداوم  به طور 
محافظ شنوایی استفاده می کنند. 
پژوهشگران می گویند موزیسین ها 
اختصاصا  از گوش بندهای  باید 
طراحی شده برای شنیدن موسیقی 
استفاده کنند تا در همان کیفیت 
صدای شنیده شده را در حد باال 
نگه  دارند و خطر آسیب شنوایی 

را کاهش  دهند.

دوربين سالمت

پاییز هزاررنگ جنگل های هیرکانی استان گلستان
     مجید عسکری پور/ مهر

بیمار تنفسی بستری در بیمارستان مسیح دانشوری
   امین جاللی/ ایرنا

جشنواره »آش رشته« در بجنورد 
    حسین معمری/فارس

تهران در شرایط ناسالم 
چهارراه ولیعصر/عرفان خوشخو ایسنا

محمد صالح پسر ۱۰ساله دچار معلولیت با پدر و مادر معتاد در کوره های 
آهک پزی کرمان

  رحیم بنی اسد آزاد/ ایسنا

شاخص آلودگی هوای تهران پس از چند ساعت بارندگی روز سه شنبه ۱۲ آذر 
۱۳98 روی عدد 89 قرار گرفت.

  کامیار خطیبی/ فرهیختگان


