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هفتادساله و مجرد هستم و نظام درمانی قوی مرا حمایت 
می کند، اما تجربه نشان داده است این نظام قوی به وقت 
بیماری کافی نیست. در سال 2014، کلی ترنر در کتاب خود، 
»بهبود اساسی: جان به  در بردن از سرطان«، با شاهد آوردن 
از چندین مطالعه نوشت، آنچه اهمیت دارد این است که 
کمک موثری داشته باشید، نه آنکه این کمک از کجا آمده 
است. داشتن دوستان خوب می تواند کافی باشد. تعداد افراد 
مجردی که گاه هیچ خویشاوند نزدیکی ندارند در جوامع 
شهری رو به افزایش است و به نظر می رسد وقت آن رسیده 

تا نظام سنتی همراه بیمار دست کم از جهاتی تغییر کند.
رویکردهای غیردوستانه اماکن درمانی نسبت به افراد 
مجرد یا پیش داوری های کارکنان درمانی باعث می شود تا 
حتی نظامی به استحکام فوالد هم کارآیی کافی نداشته باشد. 
هرگز نخواستم ازدواج کنم، خواهر یا برادری هم ندارم و با 
سالمت به هفتادسالگی پا گذاشته ام، اما مانند همه آدم های 
هفتادساله سالم با بیماری بیگانه نیستم و برخی از آنها گاه 
مرا به مراکز درمانی می کشانند. اصال مایل نیستم در این 
مراجعات مورد پیشداوری هایی قرار گیرم که در مراکز 
درمانی یا حتی ویزیت های عادی پزشکان درباره بیماران 
مجرد در ذهن درمانگران وجود دارند. از تجربه های تلخم 

سه نمونه برایتان می آورم.
• کسی را دارید که همراهتان باشد؟ هرکسی با کمی 

اطالعات می داند که امروزه بسیاری از ما آمریکایی ها 
مجردیم و فرزندی نداریم و بنا به دالیلی دور از خانواده 
زندگی می کنیم. بسیاری از دوستان ما تمام روز را کار می کنند 
یا نزدیک ما زندگی نمی کنند. پس چرا ما بیماران باید در عین 
هوشیاری مرتب از یک نفر بخواهیم ما را به بیمارستان ببرد 

و برگرداند؟
ماجرایی که برایتان گفتم در مطب دندانپزشک اتفاق 
افتاد، وقتی دکتر از من خواست  بعد از یک تزریق بی حسی 
موضعی که اثری بر هوشیاری و توانایی رانندگی من ندارد، 
یک نفر حتما من را به خانه ببرد. با تمام توضیحاتی که به 
دستیار دکتر دادم آخرش روشن شد در صورت گوش 
ندادن به حرف دکتر باید پیش یک دندانپزشک دیگر 
بروم. تاکسی نمی توانم بگیرم. چرا؟ چون دکتر گفته و به 
همین دلیل نمی توانم با راننده به مطب بیایم. حتما باید به 
دوستی متوسل شوم، او را از کار و زندگی باز کنم تا همراه 
من پیش دندانپزشک بیاید. شکی نیست درمانگرانی مانند 
دندانپزشکی که گفتم، می خواهند در صورت بروز هر 
مشکلی حداکثر دقت را اعمال کرده باشند، اما درخواست 
از کسی برای آنکه کارش را کنار بگذارد، خواهش بزرگی 
است و اگر کسی مجبور به چندین بار مراجعه باشد، این 
می تواند بر نظامی که از یک فرد مجرد حمایت می کند، 

فشاری جدی و البته غیرضروری وارد بیاورد.

•  برخی مواقع درمانگران قوانین خودشان را دارند. 4 
سال قبل برای عمل فتق باید یک شب در بیمارستان می ماندم. 
از آنجا که موقع بستری شدن همراهی نداشتم، از کارکنان 
بیمارستان خواستم تا وسایلم را جایی نگه دارند. بیمارستان 
جایی را برای این کار پیش بینی کرده بود، اما کسی حاضر 
نشد وسایل من را ببرد یا حتی مرا پذیرش کند. کارمند 
پذیرش به رغم اینکه بیمارستان قانونی دراین باره نداشت، 

گفت من مجبورم که کسی را با خود ببرم.
یک بار دیگر که برای عمل کبد شش ساعته در اتاق 
عمل بودم، دوستان همراهم حتی نتوانسته بودند بفهمند 
من زنده ام یا نه!  یکی از آنها از طرف من برای مسائل 
درمانی وکالت داشت و وقتی داشتم فرم های مربوط را پر 
می کردم، گفته بودم هر سه دوستم می توانند موقع جراحی 
در جریان سالمت من قرار گیرند. بعدها فهمیدم باوجودآنکه 
بیمارستان این فرم ها را قبول کرده است، کارمند بیمارستان 
اصرار داشته اطالعاتی به دوستانم ندهد، چون آنها از بستگان 
درجه یک من نبودند. در هر دو این موارد مانع قانونی وجود 
نداشت، بلکه پیشداوری های کارکنان بیمارستان جایگزین 

قوانین رسمی شده بود.
در مورد سوم، بعد از جراحی کبد من واقعا نیاز به کمک 
داشتم و ای کاش به توصیه جراحم که گفته بود، حتما شب 
کسی با شما بماند گوش داده بودم. در شب عمل تا زمانی که 

سرم از دستم درنیامد نتوانستم از تخت به پایین سر بخورم. 
پرستاران 2 ساعت به زنگی که به صدا درآورده بودم، اعتنایی 
نکردند و بعد از اعتراض من هم تغییری در رفتار آنها ندیدم. 
همان جا فهمیدم که اگر تنها در بیمارستانی بستری شوم 

شانس برخورداری از درمان کافی و درست کمتر می شود.
از سه کارشناس درمان پرسیدم: پس یک بیمار مجرد 
باید چه کند؟ یکی از آنان جواب داد، این فقط درباره بیماران 
مجرد صدق نمی کند. وقت آن رسیده تا نظام سنتی حمایت 
از بیمار به دالیل متفاوت مانند ناتوانی همسر بیمار یا دور 

بودن افراد خانواده تغییر کند.
هر سه این کارشناسان اما عقیده داشتند صرف نظر از 
سیاست گذاری های بیمارستان ها، کارکنان درمانی در این 
نظام خانواده-محور احتماال با بیمارانی فاقد حمایت های 
سنتی مانند همراهی افراد خانواده احساس راحتی نمی کنند.
از نظر من مجرد بودن باعث نیاز خاصی نمی شود و نباید 
سبب درمانی تبعیض آمیز شود، اما من اگر بخواهم بار دیگر 
بستری شوم، نصیحت کارکنان بیمارستان را که همراهی با 
خود داشته باشم، حتما گوش می کنم. دوست داشته باشم 
یا نه این حداقل در حال حاضر  عملی ترین کار ممکن به 

نظر می رسد.
 علی احمدی

 Washington Post

تــازه ها

یک شرکت تازه تاسیس در سان فرانسیسکوی آمریکا مدعی شده که 
داوطلبان با پرداخت ۸000 دالر می توانند در دوره درمانی بازیابی سالمتی 
و قوای بدنی با تزریق خون جوانان شرکت کنند. تزریق خون جوانان به 
بزرگساالن به منظور کسب سالمتی بیشتر راهکار جدیدی نیست و اولین 
فرایند انتقال خون توسط آندریاس لیبیویوس شیمی دان آلمانی در قرن 16 
انجام شد. این دانشمند با اتصال شریان های دو فرد پیر و جوان به دنبال 
کشف فرایند جوان سازی از طریق انتقال خون بود. وی که از پیچیدگی 
و خطرات فرایند انتقال خون در زمان خود آگاهی نداشت، احتماال با 
نتایج غیرقابل توضیحی مواجه شده بود که در تاریخ ثبت نشده است.

جسی کارمازین، کارآفرین و بنیانگذار شرکت تازه تاسیس امبروزیا 
مدعی شد که با دریافت مجوزهای الزم از سازمان غذا و داروی ایاالت 
متحده به دنبال ارائه روش درمانی نوین از طریق تزریق خون جوانان 
به افراد باالی 3۵ سال است. وی در ادامه افزود: به دلیل وقوع برخی 
از مشکالت خارج از برنامه، آغاز پروژه از سال 2016 به 201۸ به 
تاخیر افتاد که در طول این زمان به کمک متخصصان این حوزه فرایند 
درمانی به طور کامل بازبینی شده است. فرایند تزریق خون جوانان به 
بزرگساالن را نباید ساده در نظر گرفت، چرا که هر فرد داوطلب باید قبل 
از شروع فرایند درمان تا یک ماه از همه نظر مورد بررسی قرار گیرد و 
شاخص های مربوط به سن در خون و  ژنوم آنها به دقت بررسی شود. 
اظهارات این کارآفرین جوان باعث گسترش موجی از انتقاد در بین 
متخصصان و دانشمندان فعال در زمینه ژنتیک و سالمت انسان شده 
است. بسیاری از این دانشمندان معتقدند که انجام چنین فرایند درمانی 
بر روی انسان دارای عواقب ناشناخته ای است. سخنگوی شرکت تازه 
تاسیس امبورزیا عنوان کرد: تاکنون 600 داوطلب 60 ساله برای انجام 
این فرایند درمانی نام نویسی کرده اند. هزینه فرایند انتقال خون شامل 

تزریق 1.۵ لیتر پالسمای خون در طول دو روز حدود ۸000 دالر است.
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ادعای بازگشت سالمتی بزرگساالن 
بـا تـزریـق خـون جـوانـان

نظام درمانی 
همه چیز نیست

رویکردهای دوستانه را در روند درمانی جدی بگیرید

در  روده  میکروب های  می دهد  نشان  جدید  یافته های 
بروز بیماری ام اس نقش دارند. محققان دانشگاه کالیفرنیا 
دریافته اند برخی میکروب های روده با بیماری ام اس مرتبط 
هستند و مشخص شده است که این میکروب ها در تنظیم 
واکنش های ایمنی در مدل موش های آزمایشگاهی نقش 
دارند. محققان امیدوارند این یافته ها به دانشمندان در 
فهم منشاء بیماری ام اس کمک کرده و احتماال منجر به 
درمان های نظیر تغییرات رژیم غذایی یا داروها مبتنی 
بر محصوالت جانبی میکروبی شود و بدین ترتیب دوره 

بیماری بهبود یابد.
بیماری ام اس یک اختالل عصبی خودایمنی است که بر 
حدود 2.۵ میلیون نفر در جهان تاثیر گذاشته و با ضعف 
پیشرونده بینایی، ناتوانی و لرزش و همچنین مشکالت 
مرتبط با هماهنگی و تعادل اعضای بدن همراه است. 
در نمونه های شدید، رعشه شدید در بدن اتفاق می افتد.
بیماری ام اس هنگامی ایجاد می شود که سیستم ایمنی 
سلول های  اطراف  که  میلین،  به  موسوم  عایق  به  بدن 
را دربرگرفته است، حمله می کند. محققان در  عصبی 
طول دهه های گذشته مطالب بسیاری در مورد ام اس 
فراگرفته اند اما همچنان نمی دانند چرا سیستم ایمنی به 

میلین به عنوان اولین محل حمله می کند.
سرگیو بارانزینی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
نقش  بسیار  اس  بیماری ام  بروز  در  »ژنتیک  می گوید: 
دارد اما فاکتورهای زیست محیطی هم تاثیرگذار هستند. 
حتی در دوقلوهای همسان هم که دارای توارث ژنتیکی 

یکسانی هستند، تنها در 3۵ درصد مواقع احتمال تشخیص 
بیماری ام اس در هر دو وجود دارد.« به گفته وی، بسیاری 
از عوامل زیست محیطی نظیر سابقه سیگار کشیدن، رژیم 
غذایی و قرارگیری در معرض فاکتورهای پرخطر محیطی 

به ابتال به این بیماری مرتبط شده است.
وی در ادامه می افزاید: »در حال حاضر تعداد زیادی 
از مطالعات اثبات می کند که میکروب های روده می توانند 
تاثیر مستقیم بر عملکرد سیستم ایمنی بدن انسان گذارند. 
از اینرو میکروبیوم های روده انسان می تواند نقش مهمی 

در شروع یا پیشرفت بیماری ام اس ایفاء نمایند.«
در این تحقیق، محققان میکروبیوم روده ۷1 بیمار مبتال 
به ام اس و ۷1 فرد سالم به عنوان گروه کنترل را بررسی 
و با هم مقایسه کردند. آن ها دریافتند برخی گونه های 
باکتری در افراد مبتال به ام اس در مقایسه با جمعیت 
عمومی کمتر یا زیادتر بود. محققان اذعان می کنند که 
میکروب های روده تنها عامل بروز ام اس نیستند، بلکه 

در روند پیشرفت آن تاثیر دارند. 
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تـاثیـر میکروب های روده بر روند پیشرفت بیماری ام اس
ارتبـاط یک داروی 

تجویـزی با افزایـش 
مرگ ومیرها در انگلیس

خبــر

براساس نتایج یک مطالعه جدید، داروی 
نرخ  افزایش  با  »رگابالین«  تجوزی 

مرگ ومیرها در انگلیس مرتبط است.
نرخ مرگ و میرهای مرتبط با نوعی 
دارو که به راحتی در نظام سالمت ملی 
)NHS( انگلیس تجویز می شود پس از 
ادعای راه یافتن آن به بازار سیاه به میزان 

چشمگیر افزایش یافته است. 
دارد  نام  »پرگابالین«  که  دارو  این 
صرع  و  اضطراب  درد،  درمان  برای 

تجویز می شود.
در گزارش جدید آمده است که اخیرا 
این دارو به طور غیر قانونی به معتادان 
در انگلیس فروخته می شود و همراه با 
داروها یا مواد مخدر دیگری نظیر هروئین 
به مصرف می رسد که حاصل آن اوردوز 

شدن مصرف کننده است.
در سال 2012 چهار مورد مرگ مرتبط 
با »پرگابالین« گزارش شده و در سال 
گذشته میالدی این تعداد به 111 مورد 

رسیده است.
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نتایج یک تحقیق نشان می دهد قرص ضد افسردگی نورتریپتیلین می تواند 
پیشرفت بیماری پارکینسون را »کند« کند. دراین بررسی آمده است: این 
داروی ضد افسردگی می تواند از تشکیل پروتئینی در مغز که به بیماری 
پارکینسون مرتبط است، جلوگیری کند. محققان آمریکایی در بررسی 
خود دریافتند: افرادی که تحت درمان با داروی نورتریپتیلین هستند 
کمتر الزم است از داروهای مربوط به بیماری پارکینسون مصرف کنند. 
پارکینسون بیماری پیش رونده عصب شناختی است که با لرزش، سفت 
شدن اندام ها و مشکالت حرکتی و هماهنگی بین اعضای بدن همراه 
است. تشکیل پروتئین a-synuclein  در مغز مشخصه اصلی بیماری 
پارکینسون به حساب می آید. اگرچه این پروتئین در مغز افراد سالم هم 
وجود دارد، در مغز مبتالیان به بیماری پارکینسون به عامل سمی تبدیل 
می شود که سلول های عصبی را از بین می برد. محققان در بررسی های 
خود و با جمع آوری اطالعات از بیماران به نقش داروی ضد افسردگی 
نورتریپتیلین در درمان بیماری پارکینسون دست یافتند. به گفته محققان 
آمریکایی افسردگی بیماری شایعی در بین مبتالیان به پارکینسون است 
به همین دلیل بررسی هایی انجام گرفته تا مشخص شود چگونه داروی 

ضد افسردگی می تواند از پیشرفت این بیماری پیشگیری کند. 
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تـاثیـرداروی ضدافسردگی در 
کاهش سرعت پیشرفت پارکینسون
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