
شماره 1091  14 شهریور 1396
6

یک گروه ناظر بر آموزش پزشکی در آمریکا مقررات 
بحث برانگیزی را که شمار حداکثر ساعت های کاری 
دستیاران پزشکی سال اول را محدود می کردد، لغو کرده 
است و به این ترتیب ساعت های کاری این پزشکان در 
حال آموزش افزایش می یابد و به حد قبل از تصویب 

این مقررات باز می گردد.
تخصصی  پزشکی  آموزش  اعتبارسنجی  شورای 
اعالم کرد پزشکانی که در سال  آمریکا   )ACGME(
اول آموزش دوره تخصصی هستند، از اول ماه ژوئیه 
به  مداوم  ساعت   ۲4 حداکثر  تا  دوباره  است  ممکن 
بپردازند و در مجموع ۸0 ساعت  بیماران  از  مراقبت 

در هفته کار کنند.
این گروه در سال ۲011 ساعات کاری مداوم دستیاران 
سال اول را به 16 ساعت محدود کرد، چراکه این نگرانی 
وجود داشت که خستگی مفرط این پزشکان ممکن است 

مراقبت بیماران را به خطر بیندازد.
این  که  می کردند  استدالل  زمان  آن  در  مخالفان 
نمی کند  کمکی  بیماران  از  حفاظت  به  محدودیت ها 
کاهش  را هم  دستیاران  برای  آموزشی  فرصت های  و 
از پژوهش های  این نگرانی ها را مجموعه ای  می دهد. 

جدید تایید کردند.
به دنبال یک بررسی درباره ایمنی بیماران و مقررات 
کاری که انستیتوی پزشکی آمریکا انجام داد، شورای 

اعتبارسنجی در سال ۲011 برای ساعات کاری دستیاران 
سال اول سقف تعیین کرد و شیفت های کاری 30 ساعته 
را که برخی از دستیاران می گذراندند، ممنوع کرد. اما 
یک بررسی بعدی بر روی دستیاران جراحی نشان داد که 
بسیاری از پزشکان جوان عالقه دارند برای شیفت های 
طوالنی تر کار کنند تا دانش و مهارتشان را ارتقا دهند و 
ساعات کاری اضافی مشکلی برای بیماران ایجاد نمی کند.

دکتر روون زترمن، یکی از دو رئیس کارگروه ناظر بر 
این تغییرات در ACGME که دو سال را صرف بررسی 
این موضوع کرد، گفت: »به نظر من با بازبینی همه این 
بررسی ها اکنون اطالعات اندکی بیشتر دراین باره وجود 
دارد و می توان گفت کاهش ساعات کاری دستیاران سال 
اول تفاوت عمده ای از لحاظ بهبود پیامدهای درمانی 

برای بیماران ایجاد نمی کند.«
این تصمیم بحث برانگیز به آخرین دوره بحث یک 
دهه ای درباره چگونگی ایجاد تعادل میان آموزش پزشکان 
گروه های  می دهد.  پایان  بیماران  نیازهای  و  ایمنی  و 
حامی حقوق مصرف کنندگان و سازمان های دانشجویان 
پزشکی معتقد بودند که پزشکان جوان و دچار کمبود 
خواب نمی تواند به درستی درمان بیماران را انجام دهند.
بر اساس گزارش ACGME، حدود یک هفتم پزشکان 
فعال در آمریکا در حال حاضر در برنامه های آموزشی 

اعتبارسنجی شده به وسیله این گروه فعال هستند.

شمار  محدودیت  حذف  بر  عالوه   ACGME
تغییراتی  اول،  سال  دستیاران  برای  کاری  ساعت های 
پزشکان  بهزیستی  و  بیمار  ایمنی  تقویت  برای  هم  را 

ایجاد کرده است.
 ۸0 حداکثر  جزء  نیز  منزل  در  درمان  مثال،  برای 
ساعت کاری دستیاران محسوب خواهد شد. همچنین 
به دستیاران اجازه داده خواهد شد برای رفاه بیماران و 
خانواده هایشان مدت بیشتری بر روی برخی از موارد 
دوره  یک  اجازه  ترتیب  این  به  بمانند؛  باقی  بیماری 
انتقالی چهارساعته در سپردن  بیکار از یک پزشک به 
پزشک بعدی داده می شود، به این ترتیب دستیاران سال 
اول ممکن است مانند دستیاران سال های بعدی تا ۲۸ 

ساعت مداوم کار کنند.
دستیار  و  کارگروه  این  عضو  کوتاری،  آنای  دکتر 
در  لویوال  دانشگاه  پزشکی  مرکز  در  عمومی  جراحی 
می وود در ایلینوی گفت: »هنگامی این تغییرات عملی 
شود و دستیاران از آن ها استفاده کنند، نظر مثبتی نسبت 

به آن ها پیدا خواهند کرد.«
آموزش  برنامه  ارشد  معاون  لیتمن،  مایکل  دکتر 
پزشکی اختصاصی در دانشکده پزشکی ایکاهن در 
مونت سینایی در نیویورک معتقد است که این تغییر 
مقررات با آخرین شواهد تطبیق دارد. اما به گفته او 
بیمارستان ها ممکن است این تغییرات را به طور فوری 

در برنامه آموزشی شان عملی نکنند.
لیتمن گفت: »ما اکنون شش سال است که با برنامه قبلی 
کار کرده ایم، بیمارستان ها آموخته اند چطور سیستم هایی 
ایجاد کند تا با این کاهش ساعات کاری کنار بیایند.« او 
افزود که بسیاری از مدیران برنامه های آموزشی معتقدند 
اول  برای دستیاران سال  از سازگار شدن  که دوره ای 

الزم است.
زترمن دراین باره گفت: »آنچه ما می خواهیم این است 
که در پایان دوره دستیاری پزشکی را داشته باشیم که 

کامال آموزش دیده و برای شروع طبابت آماده است.
زترمن یادآور شد که بسیاری پزشکان در بیشتر دوران 
حرفه ای شان بین 6۵ تا ۷0 ساعت در هفته کار می کنند.

به گفته زترمن که استاد مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا 
در ایاالت اوماها است،ACGME پنج سال دیگر این 

تغییرات جدید را بازبینی خواهد کرد.
حدود 1۲۵000 پزشک که بسته به شمار سال های 
آموزشی که تکمیل کرده اند دستیار یا رزیدنت و فلو 
نامیده می شوند، در آمریکا وجود دارند و اساس کادر 
درمانی حدود ۸00 بیمارستان از مراکز پزشکی بزرگ 
تا درمانگاه های کوچک تر محلی را در سراسر این کشور 

تشکیل می د هند.
 علی احمدی
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محققان آلمانی اعالم کردند که یک داروی دیابت به نام »متفورمین« 
می تواند به درمان برخی انواع بیماری پارکینسون کمک کند. محققان 
علوم اعصاب دانشگاه توبینگن در آلمان موفق به کشف پروتیینی شده اند 
که نقش مهمی در تعادل انرژی سلول ها ایفا می کند. به طوری که در 
صورت از بین رفتن این پروتیین، تعادل انرژی سلول ها دچار اختالل 
می شود و احتماال مرگ سلولی و نهایتا بروز بیماری پارکینسون را در پی 
خواهد داشت. پارکینسون یک بیماری تخریب کننده عصبی، ناتوان کننده 
و پیشرونده است که توسط جیمز پارکینسون در سال 1۸1۷ توصیف 
شد. مشخصات بیماری شامل حرکت کند و کاهش یافته، سفتی و لرزش 
عضالنی و عدم تعادل، جویدن ناقص، اختالل در بلع و در سخن گفتن 
است. محققان اکنون با استفاده از کشت سلولی نشان داده اند که متفورمین 
بر بودجه انرژی تاثیر می گذارد و در نتیجه از سلول ها محافظت می کند. 
دکتر جولیا فیتزجرالد در موسسه تحقیقات بالینی مغز Hertie و 
مرکز آلمانی بیماری های دژنراتیو عصبی در توبینگن گفت: در هنگام 
بررسی سلول های یک بیمار مبتال به پارکینسون مشاهده کردیم که این 
سلول ها فاقد یک پروتیین مهم بودند که تولید انرژی را تنظیم می کند.

در نتیجه سلول ها تولید انرژی را در میتوکندری - موتورخانه سلول ها 
- به صورت کنترل نشده و کمتر تنظیم شده نگاه می دارند. از سوی دیگر 
تولید انرژی به دنبال تولید رادیکال های آزاد اکسیژن صورت می گیرد و 
این رادیکال ها به سلول آسیب می زنند که به پیری سلول و در طوالنی 
مدت، برخی اوقات به مرگ سلولی منجر می شود. اما به گفته محققان، 
این داروی دیابت عملکردی مشابه ترمز برای این رویه دارد و تولید 
کنترل نشده انرژی را کند می کند و در نتیجه از سلول ها در برابر این 
اثرات منفی محافظت می کند. این مطالعه که در مجله Brain منتشر شد 
ه است، عالمت دیگری ارائه می دهد که داروهای دیابت می توانند تاثیر 

مثبتی بر برخی انواع بیماری پارکینسون داشته باشند.

متفورمیـن به درمـان انـواعی از 
ساعات کاری پـارکینسون کمک می کنـد

بیشتـر  
مهـارت 

دستیاران را  
افزایش می دهد

ساعاتکارپزشکانآمریکاییدرحالآموزشطوالنیترمیشود

محققان می گویند که موفق به کشف نقطه آغاز ابتال به آلزایمر 
شده اند؛ این کشف زمینه را برای درمان این بیماری هموار 
می سازد و می تواند باعث توقف پیشرفت آن شود. به گزارش 
روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از روزنامه دیلی میل، گروهی 
از محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کارولینای شمالی در 
امریکا در تالش برای کشف روشی که به توقف پیشرفت 
بیماری آلزایمر منجر شود، یک سری آزمایش برای بررسی 

عوامل مختلف موثر انجام دادند.
بیماری آلزایمر موجب رسوب غیرعادی پروتیین های بتا 
آمیلوئید و تائو و نیز هجوم سلول های ایمنی فعال شده در 
مغز می شود. محققان در این مطالعه با استفاده از آزمایش های 
مختلف نحوه حمله این پروتیین ها و سلول های ایمنی فعال 

شده را به مغز و پیدایش عالئم مرتبط به آلزایمر را بررسی 
  tubastatin A کردند. آن ها متوجه شدند که دارویی به نام
که در مرحله آخر کارآزمایی های بالینی است، یک پروتیین 
خاص به نام HDAC6 را که از نورون ها سرچشمه می گیرد، 
مسدود می کند؛ این یافته به مثابه پیشرفت در پیشگیری از 
آسیبی است که موجب بروز عالئم مرتبط با آلزایمر می شود. 

محققان با استفاده از کشت های سلولی انسان نشان دادند 
که بتاآمیلوئید می تواند به بروز واکنش التهابی چشمگیر در 
سلول های ایمنی منجر شود و چگونه این واکنش به نرون ها 
آسیب می زند. محققان سپس نشان دادند که این نوع آسیب 
نرون به تشکیل ساختارهای مهره مانندی منجر می شود که 
از پروتیین غیرعادی تائو پر شده اند.از سوی دیگر مشخص 

شده است که این ساختارهای مهره مانند در مغز افراد مبتال به 
بیماری آلزایمر تشکیل می شوند. محققان همچنین دو پروتیین 
به نام های MMP-9 و HDAC6 کشف کردند که به تشکیل 
این سلسه مضر آمیلوئید به التهاب و التهاب به تائو کمک 
می کنند. این پروتیین ها و سایر پروتیین های وابسته به آن ها 
می توانند اهداف دارویی برای هدف قرار دادن و یا پیشگیری 

از این بیماری باشند. 
محققان خاطرنشان کردند که مشاهده وجود پروتیین 
تائو - پروتیین اصلی بیماری آلزایمر- در این ساختارهای 
مهره مانند هیجان انگیز است و تصور می شود که پیشگیری 
از تشکیل این ساختارها باعث می شود که افراد نرون های 

سالم تر و مقاوم در برابر ابتال به آلزایمر داشته باشند. 

حداکثر طول عمر انسان 
چقـدر اسـت؟

خبــر

دانشمندان  تحقیقات  تازه ترین  در 
هلندی، بیشترین طول عمر انسان با توجه به 
شرایط کنونی زندگی انسان تخمین زده شد.

دانشمندان هلندی حداکثر سن برای 
خانم ها را حدود 11۵ سال و برای مردان 

را حدود 114 سال دانستند.
این تحقیقات بر اساس تجزیه و تحلیل 
زندگی بیش از ۷۵ هزار نفر شهروند هلندی 

بدست آمده است.
به گفته دانشمندان در 30 سال گذشته 
بیشترین سن افراد برای حیات به 94 سال 
رسیده است که از سال 19۸6 تا ۲01۵ 

میالدی بدون تغییر مانده است.
عمر  طول  بیشترین  رکورد  همچنین 
از  کالمن  ژانا  اختیار  در  همچنان  انسان 
فرانسه است که توانست 1۲۲ سال و 164 

روز زندگی کند.
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نتیجه یک مطالعه جدید نشان می دهد داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی 
مانند ایبوپروفن، منجر به افزایش فشار خون در بیماران مبتال به آرتریت 
می شود. مطالعه صورت گرفته توسط محققان دانشگاه مرکز قلب زوریخ 
نشان می دهد داروهای مسکن باید با احتیاط بیشتری در بیماران مبتال به 
آرتریت تجویز شود؛ چراکه این داروها می تواند منجر به افزایش فشار خون 
شده و احتمال بروز بیماری های قلبی عروقی را افزایش دهد. این مطالعه 
نشان می دهد افراد مبتال به استئوآرتریت و آرتریت باید قبل از مصرف 
داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن با پزشک مشورت 
کنند. استئوآرتریت )آرتروز(، آرتریت روماتویید، آرتریت عفونی، ورم 
مفاصل پسوریاتیک و نقرس، پنج گروه عمده آرتریت محسوب می شوند. 
آرتروز شایع ترین نوع آرتریت است. این التهاب دردناک سبب تورم و 
اختالل حرکت مفاصل می شود و معموال در ناحیه دست، زانو، لگن و 

ستون مهره ها بیشتر است. سه 
عامل اضافه وزن، سن و آسیب 
دیدگی مفاصل، مهم ترین دلیل 
بروز آرتروز هستند. استفاده از 
دارو، ورزش و در موارد حاد، 
عمل جراحی توصیه می شود. 
معموال این افراد برای کاهش 
استفاده  مسکن  انواع  از  درد 
نشان  مطالعه  این  و  می کنند 
تجویز  صورت  در  می دهد 
مسکن، باید عوارض جانبی 

آن نیز مدنظر گرفته شود. 

داروهای مسکن در بیماران مبتال به 
آرتریت بـا  احتیـاط تجویـز شود
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پایانی برای آلزایمر با کشف نقطه آغاز این بیماری


