
امروزه  جدید  تحقیق  یک  نتایج  اساس  بر 
آمریکایی های بیشتری در مقایسه با زمان های 
قبل دچار فشار روانی،افسردگی و اضطراب 
هستند و اکثر آن ها قادر نیستند که کمک موردنیاز 

برای درمان خود را به دست آورند.
فدرال  سالمتی  مرکز  داده های  اساس  بر 
آمریکا تخمین زده می شود که 8/3 میلیون نفر 
برابر  تقریبا  که  آمریکایی  بزرگ سال های  از 
با 3/4 درصد جمعیت آمریکا است از فشار 
این  می برند.محققان  رنج  خطرناک  روانی 
تحقیق جدید می گویند که تخمین های پیشین 
نشان می داد که تنها 3 درصد از بزرگ سال های 
آمریکایی یا کمتر از فشار روانی خطرناک رنج 
می برند.به عبارت دیگر،می توان این گونه گفت که 
باگذشت زمان بر تعداد بزرگ سال های آمریکایی 

مبتالبه فشار روانی خطرناک افزوده  شده است.
جودیث  خانم  تحقیق  این  ارشد  محقق 
ویسمان است که مدیر تحقیقاتی بخش طب 
مرکز پزشکی Langue دانشگاه دولتی نیویورک 
در شهر نیویورک است.او می گوید:» بیماری 
روانی در حال افزایش است.خودکشی در حال 

افزایش است و دسترسی به خدمات مراقبتی برای بیمار 
روانی در حال بدتر شدن است.«

خانم ویسمان اظهار می کند که این افزایش بیماری 
روانی و خودکشی احتماال از تاثیرات طوالنی مدت رکود 
بزرگی است که از اواخر سال 2007 شروع شد و همراه 
خود استرس و فشار روحی را به بار آورد و به بسیاری از 
آمریکایی ها آسیب رساند.بسیاری از این افراد که تحت 
تاثیر رکود بزرگ قرار گرفتند قادر نبودند که از کمک های 
موردنیاز برای درمان خود استفاده کنند،چون یا توانایی 
پرداخت هزینه درمان خود را نداشتند یا بیماری آن ها در 
حدی بود که مانع از آن می شد که به دنبال درمانی برای 

بیماری خود باشند.
از  استفاده  عدم  همین  که  می گوید  ویسمان  خانم 
کمک های بسیار باعث شده است که اکنون صدها هزار 
آمریکایی با فشار روانی خطرناک زندگی کنند و این فشار 

روانی خطرناک یک عبارت کلی است که حاالتی همچون 
ناامیدی و دلواپسی و همچنین عارضه های قابل تشخیصی 

همچون افسردگی و اضطراب را دربرمی گیرد.
او می گوید:» این رکود ظاهرا وضعیت بیماران روانی را 
تا حدی خراب کرده بود که دیگر امیدی به بهبود آن ها نبود.
این یک کشف ناراحت کننده است،چون بیماری روانی 
می تواند توانایی و کارایی فرد را به شدت تحت تاثیر قرار 

دهد و زندگی فرد را خراب کند.«
این تحقیق را مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا 
و بر اساس داده های سالمت ملی انجام داده است و هرساله 
بیش از 3500 خانواده آمریکایی در این تحقیق شرکت 

کرده اند.
محققان این تحقیق دریافتند که در بین سال های 2006 و 
2014 دسترسی افراد مبتالبه فشار روانی خطرناک در مقایسه 
با افراد بدون فشار روانی به خدمات مراقبت از سالمتی بدتر 

شده است. محققان این تحقیق  در طول 9 سال با بررسی 
گزارش هایی که شرکت کننده های تحقیق از عالئم فشار 
روانی خود ارائه داده اند به این نتیجه رسیدند که در سال 
2014 از هر 10 آمریکایی مبتالبه فشار روانی یک نفر آن ها 
تحت پوشش بیمه سالمتی نبود تا بتواند برای درمان خود به 

یک روان پزشک یا یک مشاور سالمت روانی مراجعه کند.
نتایج این تحقیق نشان داد که در سال 2014 افراد مبتالبه 
فشار روانی خطرناک به دلیل عدم پوشش خدمات سالمت 
روانی نتوانستند از کمک های الزم برای درمان موردنیاز 
برای بیماری خود استفاده کنند.بر اساس نتایج این تحقیق 
در سال 2014 ،10 درصد از مردم مبتالبه فشار روانی 
روانی خود  مراقبت  هزینه  پرداخت  به  قادر  خطرناک 
نبودند،درحالی که در سال 2006 درصد افرادی که توانایی 
پرداخت مراقبت روانی خود را نداشتند زیر 9 درصد بود.

دکتر ویسمان می گوید که بحران اقتصادی ناشی از رکود 

بزرگ رویای بسیاری از آمریکایی ها را بر باد داد 
و چنین چیزی ممکن است برای هر کشوری رخ 
دهد که دچار رکود بزرگ می شود. خانم ویسمان 
می گوید:»رکود بزرگ و بحران اقتصادی ناشی از 
آن باعث می شود که کسب درآمد و حفظ زندگی 
برای مردم به خصوص مردها سخت تر شود.

عالوه بر این،فقدان شغل به معنای فقدان وحدت 
و فقدان حقوق بگیر و نان آور است.«

نظام  اجرایی  تریودی،مدیر  هریش  دکتر 
سالمت Sheppard Pratt و مدیر مرکز سالمت 
روانی مریلند می گوید که سروصدای زیادی 
که در اینترنت و رسانه های اجتماعی در مورد 
رکود بزرگ و بحران اقتصادی مطرح می شوند 
می توانند بر خشم و اضطراب مردم بیفزایند. او 
می گوید:»درگذشته،مردم وقتی که به بیرون از 
خانه می رفتند با دوستان خود مالقات می کردند 
و در مورد چیزی صحبت می کردند و وقتی که به 
خانه برمی گشتند به رخت خواب خود می رفتند 
و می خوابیدند.اما اکنون طوری شده است که 
شما واقعا نمی توانید چیزی را در ذهن خود 
خاموش کنید و الزاما زمان خاموشی برای شارژ 
مجدد خود نداریم و پس ازآنکه به خانه می آییم چیزهایی 
دیگری همچون اینترنت و رسانه های جمعی ذهن ما را 

درگیر می کنند و به نوعی در خانه هم آرامش نداریم.«
آقای ویسمان می گوید که شرکت های بیمه باید برای 
خدمات سالمت روانی پول پرداخت کنند،چون روزبه روز 
تعداد افراد مبتالبه بیماری های روانی در حال افزایش است.
او می گوید:» ما باید دسترسی بیماران روانی به خدمات 
مراقبت از سالمتی روانی را افزایش دهیم و در مراقبت های 
روان پزشک های  از  روانی  بیماری های  به  مربوط  اولیه 
آموزش دیده و افراد ارائه دهنده سالمت روانی نیز استفاده 
کنیم.« در پایان باید بیان داشت که نتایج این تحقیق در شماره 
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رسیده است.
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دانشمندان برای نخستین مرتبه با استفاده از سلول های بنیادین توانستند 
طیف وسیعی از  سلول های خونی انسان را بسازند.

براساس این تحقیق می توان از پوست بیمار سلول های خونی تولید 
کرد. به این ترتیب  دیگر نیازی به اهدای خون نخواهد بود.

 درهمین راستا دانشمندان با استفاده از سلول ها توانستند سلولهای 
بنیادین خون بسازند. این سلولهای بنیادین نیز چهار نوع سلول خونی 
تولید کردند. به عبارت دیگر این تحقیق نشان می دهد  برای بیماران 
لوکیمیا و همینطور شیمی درمانی که بدنشان قابلیت تولید خون ندارد، 
می توان خونی کامال مشابه ساخت. دکتر جورج گری محقق ارشد این 
تحقیق در بیمارستان کودکان بوستون می گوید:  ما فاصله کمی تا تولید 
سلول های خونی انسانی در آزمایشگاه داریم. از زمانی که سلول های 
بنیادین انسانی در سال 1998 میالدی ایزوله شدند، دانشمندان تالش 

می کردند تا سلول های بنیادین تشکیل دهنده خون انسان را  بسازند.
در سال 2007 آنها نخستین سلول های بنیادین iPS را از از پوست 
انسان و به وسیله تغییر ژنتیک ساختند. از این سلول ها برای تولید انوع 
مختلفی بافت  از جمله بافت های عصبی و قلب استفاده شد. اما تولید 

سلول های HSC همچنان در ابهام بود. 
در هرحال محققان دانشگاه بوستن سلول های iPS  و ES را  در برابر 
سیگنال های شیمیایی قرار دادندتا به سلول های هائموژنیک  اندوتیلیوم 
)یکی از بافت های نخستین بنیادین( تبدیل شوند. آنها می خواستند با این 
کار احتمال تولید HSC )سلول های بنیادین هماتوپئتیک(را بیفزایند.  در 
مقابل با تغییر توانایی تولید سلول های خونی حاصل از تغییر ژنتیک آنها 
سلول های هائموژنیک اندوتیلیال را به موش ها تزریق کردند. چند هفته 
بعد دانشمندان متوجه شدند موش ها سلول های خون انسانی را در مغز 
استخوان و رگ های خود دارند. این تحقیق  نشان می دهد به احتمال 
زیاد می توان راه حلی برای  درمان های کامال شخصی برای اختالالت 

خونی و همینطور کمبود خون اهدایی، یافت.

افسردگی و اضطراب درامتداد رکـودتولید خون از سلول های پوست بیمار! 

روزانمه

عدم پوشش بیمه ای برای بیماران روانی در آمریکا

یک مطالعه بزرگ نشان داد که بین قرص های مسکن 
و افزایش خطر حمله قلبی ارتباط وجود دارد. این 
مطالعه که بر روی داده های نیم میلیون نفر انجامش ده 
است از خطر ابتال به حمله قلبی حتی یک هفته پس 
از مصرف داروی مسکن خبر می دهد. در این مطالعه، 
پژوهشگران چندین داروی NSAID یا داروهای ضد 
التهابی غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن که از جمله 
داروهای مسکن بسیار رایج در جهان هستند و خیلی 
از آن داروها به راحتی در دسترس هستند را مورد 
بررسی قرار دادند. مطالعات قبل نشان داده بود که 
بین NSAID و نارسایی قلبی ارتباط وجود دارد و 
اکنون در آخرین مطالعه یک ایده جالب دیگر مورد 

بررسی قرار گرفت و دوزهای دارویی نیز تجزیه و تحلیل شد.
یک تیم از دانشمندان کانادایی از طریق پایگاه داده های 
پزشکی در مطالعات مربوط به داروهایی مانند ایبوپروفن، 
دیکلوفناک، سلوکسیب، ناپروکسن سوال پژوهشی خود در 
مورد ارتباط داروهای مسکن و خطر حمله قلبی را مورد بررسی 
قرار دادند. پژوهشگران استفاده از مسکن در همه دوزها را 
در دنیای واقعی تجزیه و تحلیل کردند. بسیاری از ما یک 
ورق داروی مسکن را از داروخانه ها تهیه می کنیم و اصال 
به مصرف طوالنی مدتی که در کارآزمایی های بالینی مورد 
بررسی قرار گرفته است توجه نمی کنیم و خود سرانه مصرف 
خود را قطع می کنیم. داده ها تقریبا مربوط به نیم میلیون نفر بود 
که هر دوزی از داروهای مسکن با افزایش خطر ابتال به حمله 
قلبی حنی درهفته اول ارتباط معناداری داشته است. بررسی 

افرادی که داروی مسکن مصرف می کردند، در مقایسه با افرادی 
که داروی مسکن دریافت نمی کردند نشان داد که 20 تا 50 

درصد افزایش خطر ابتال به حمله قلبی وجود دارد.
محققان دریافتند که یک افزایشی در خطر نسبی )نه خطر 
مطلق( در حمالت قلبی است. خطر نسبی به این معناست که 
چقدر احتمال دارد که یک گروه در مقایسه با گروه دیگر دچار 
بیماری شود. در این مورد خاص منظور گروه افرادی است که 
داروی مسکن مصرف می کنند در مقایسه با افرادی که داروی 
مسکن مصرف نمی کنند. از سویی دیگر، خطر مطلق به معنای 
این است که چقدر احتمال وجود دارد که شما دچار بیماری 
شوید، در واقع بروز بیماری را در جامعه نشان می دهد. بنابراین، 
اگر بدست بیاید که ایبوپروفن در افزایش خطر مطلق حمله 
قلبی 50 درصد است، پس خبر هولناکی خواهد بود. اما نکته 

اینجاس ه افرادی کمی شانس داشتن یک حمله قلبی را 
خواهند داشت و در این میان، داروهای مسکن هنوز 
سهم کوچکی در بروز حمله دارند. خطر نسبتا کم است 
و برای بیشتر مردم که در معرض خطر باالی حمله قلبی 
نیستند این یافته ها پیامدهای کمی دارد. همه داروهای 
موثر، اثرات ناخواسته ای نیز دارند، گرچه به راحتی در 
دسترس هستند این بدان معنا نیست که خطر ندارند. به 
هر حال این مطالعه دلیل نمی شود که القاء اضطراب در 

بسیاری از مصرف کنندگان داروی مسکن شود.
جدای از تمایز حیاتی بین خطر مطلق و خطر نسبی، 
الزم است ذکر شود که گرچه تعداد افراد مورد بررسی زیاد 
بوده اند، اما این مطالعه هنوز یک مطالعه مشاهده ای است. 
پژوهشگران یک همبستگی مستقیم که نشان دهد داروها دلیل 
حمله قلبی شده اند پیدا نکرده اند و هرچند تعداد ویژگی هایی 
که مورد بررسی قرار گرفته است بسیار زیاد است، اما هنوز 
پژوهشگران نتوانسته اند به طور کامل همه عوامل مداخله گر 
مانند چاقی و سیگار کشیدن را رد کنند. حتی این احتمال وجود 
دارد که داروهای مسکن مسبب حمالت اضافی نباشند. هرچند 
این نتایج اخیر کمی وحشتناک به نظر می رسند، اما بسیاری از 
ماها مجبوریم که به مصرف داروی مسکن ادامه دهیم! داروهای 
مسکن می تواند بسیاری از دردها و رنج هایی که از بیماری ها 
می بریم را تسکین دهند، در مقایسه با خطر نسبی کوچکی که 
وجود دارد برای ابتال به حمله قلبی، به نظر می رسد که کفه ترازوی 
مصرف داروهای مسکن سنگین تر است. البته باید دقت داشت 

که مصرف خودسرانه دارو عوارض جانبی به همراه دارد. 

کشـف ارتبـاط بیـن داروی مسکـن و حملـه قلبـی
پشـه زیکـا عـامـل 

انتـقـال ویـروس هـا

خبــر

گونه های پشه حامل ویروس زیکا ممکن 
است تنها با یک نیش، دو ویروس دیگر 
موسوم به »دنگی« و »چیکونگونیا« را نیز 
وارد بدن کنند. کلودیا راکرت، عضو تیم 
تحقیق از دانشگاه ایالتی کلورادو، در این 
باره می گوید: »نیش پشه ممکن است در 
یک لحظه چندین ویروس را وارد بدن 
 Aedes شما کند.« یافته های مربوط به پشه
چندین  احتمال  می دهد  نشان   aegypti
عفونت همزمان با نیش پشه ممکن است 
و در مناطق  مواجه با شیوع بیماری های 

ناشی از پشه نسبتا رایج است.
باوجودیکه محققان دریافته اند پشه ها 
در آزمایشگاه می توانند تمام سه ویروس 
را به یکباره منتقل کنند، اما در طبیعت این 
اتفاق بی نهایت نادر است. ویروس زیکا 
غالبا موجب بروز عالئمی شبیه به آنفوالنزا 
می شود. نوزادان قرارگفته در معرض زیکا در 
رحم مبتال به نقایص هنگام تولد می شوند.

عالئم ویروس های دنگی و چیکونگونیا 
هم مشابه با عالئم ویروس زیکا هستند که 
شامل درد مفاصل و استخوان، خونریزی 

و کبودی لثه یا بینی هستند.
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مطالعات جدید نشان می دهد سیگار الکترونیکی نیز همانند سیگار 
سنتی احتمال ابتال به سرطان مثانه را افزایش می دهد. مطالعات محققان 
مرکز سرطان واندربیلت - اینگرام در نشویل آمریکا نشان می دهد 
سیگار الکترونیکی نیز احتمال ابتال به سرطان مثانه را افزایش می دهد.  
قسمت اعظم نیکوتین استنشاق شده از طریق ادرار دفع می شود. محققان 
برای بررسی ارتباط سیگار الکترونیکی و سرطان مثانه، ادرار افرادی که 
سیگار الکترونیکی می کشند را آزمایش کردند. محققان در این آزمایش 
به دنبال پنج ماده شیمیایی مرتبط با سرطان مثانه در نمونه ادرار بودند. 
ادرار 95 درصد این افراد حاوی دو ماده از پنج ماده موردنظر بود. در 
آزمایش دیگری محققان اثر نیکوتین و ترکیبات شیمیایی آن از جمله 
نیتروسامین و فرمالدئید را در DNA سلول های مثانه مورد بررسی 
قرار دادند. نتیجه نشان می دهد سیگار الکترونیکی به بافت مثانه آسیب 
می زند و نیکوتین، نیتروسامین و فرمالدئید با آسیب به بافت و جلوگیری 
از ترمیم آن بوسیله DNA، احتمال ابتال به سرطان را افزایش می دهد. 
در یک مطالعه دیگر، محققان با بررسی اطالعات پزشکی بیش از 14 
هزار نفر دریافتند حتی یک تغییر کوچک در تعداد سیگارهای مصرفی 

در طول روز، احتمال بقای 
بیماران را به میزان قابل 
توجهی افزایش می دهد. با 
توجه به محبوبیت سیگار 
بی  شایعه  و  الکترونی 
خطر بودن این محصول، 
به تحقیقات بیشتری در 
این زمینه نیاز است. 

سیگـار الکتـرونیکی و 
خطـر ابتـال به سرطـان مثـانـه
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