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هیچ فردی دوست ندارد که سروکارش با یک 
دندان پزشک بیفتد، اما بر اساس یک نظرسنجی 
جدید اکثر آمریکایی های میان سال توان پرداخت 
دندانی  مراقبت  حتی  دندان پزشکی  هزینه های 
اولیه را ندارند. در حقیقت، محققان می گویند که 
28 درصد از این افراد بیمه دندان ندارند و 56 درصد 
از آن ها فقط در صورت مشکالت دندانی شدید به 

سراغ دندان پزشک می روند.
دکتر اریکا سولوای، محقق اصلی این تحقیق و 
مدیر ارشد پروژه در موسسه نوآوری و خط مشی 
مراقبت از سالمتی در دانشگاه میشیگان می گوید 
افرادی که در نظرسنجی  که 51 درصد از این 
شرکت کردند نمی دانستند که چطور بعد از سن 

65 سالگی بیمه دندان را دریافت کنند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی،40 درصد از 
شرکت کننده ها گفتند که برای انجام نظافت های 
از  پیشگیری  مراقبت های  دیگر  و  دندان  منظم 
مشکالت دندانی به سراغ دندان پزشک نمی روند. 
دکتر سولوای می گوید: »برای اکثر افراد هزینه 

اصلی ترین مانع برای مراقبت دندانی است.«
و  دندان  کلینیک های  که  می گوید  سولوای  دکتر 
هزینه های  دندانی  خدمات  ارائه دهنده  درمانگاه ها 
می گیرند.  دندانی  مشکالت  درمان  برای  را  کمتری 
هزینه های  پرداخت  توان  که  »افرادی  می گوید:  او 
دندانپزشکی را ندارند می توانند گزینه های دیگری را 
در نظر بگیرند.« دکتر سولوای می گوید: »نظافت و معاینه 
منظم دندان بهترین راه برای پیشگیری از مشکالت 
دندانی و لثه ای شدید است.« او اضافه می کند: »با اقدامات 
پیشگیرانه می توان از اکثر مشکالت دندانی جلوگیری 
کرد.« درنتیجه، یک فرد می تواند با معاینه منظم دندان ها و 
نظافت آن ها توسط دندان پزشک مانع از مشکالت دندانی 
بدتر و درنتیجه صرف هزینه زیاد شود. معاینه دندان و 
نظافت آن هزینه زیادی ندارد. دکتر سولوای می گوید که 
مراقبت دندانی ضعیف می تواند روی کیفیت زندگی اثر 
بگذارد. از هر سه شرکت کننده ای که بین 50 و 64 سال 
سن داشتند یک نفر آن ها گفت که از وضعیت دندان 

اکثر  نظرسنجی،  این  اساس  بر  است.  خود شرمسار 
شرکت کننده ها گفتند که مشکالت دندانی برای آن ها 
درد، مشکل در تغذیه و دیگر مشکالت سالمتی به بار 

آورده است.
میشیگان  دانشگاه  توسط  که  نظرسنجی  این  در 
انجام گرفته است بیش از 1000 نفر حضور داشتند که بین 
50 تا 64 سال سن داشتند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، 
حدود 13 درصد از این بزرگ سال های میان سال فکر 
می کردند که پس از سن 65 سالگی خدمات درمانی 
آمریکا هزینه های مشکالت دندانی آن ها را پرداخت 
خواهد کرد. اما در حقیقت، خدمات درمانی آمریکا 
هزینه های مراقبت دندانی روتین را پوشش نمی دهد و 

پوشش درمانی غالبًا محدود به کودکان است.
در  دندان  بخش  مدیر  بوراکوف،  رونالد  دکتر 
بیمارستان دانشگاه North shore در شهر مانهاست 
به مانند  دهانی  »سالمت  می گوید:  نیویورک  ایالت 

سالمت دیگر بخش های بدن دارای اهمیت است و دهان 
آینه ای از بدن است.« او توضیح می دهد که برای مثال، اگر 
در دهان خود عفونت داشته باشید این عفونت می تواند 
به دیگر بخش های بدن سرایت کند. دکتر بوراکوف 
می گوید: »سالمت دهانی را باید به عنوان بخشی از 

سالمت کلی بدن لحاظ کرد.«
از  درصد   60 حدود  نظرسنجی،  این  اساس  بر 
شرکت کننده های این نظرسنجی گفتند که برای مراقبت 
پیشگیرانه و همچنین برطرف کردن مشکالت دندانی 

خود نزد دندان پزشک می روند.
یا تحت  داشتند  باال  درآمد  که  زنان سفیدپوستی 
پوشش بیمه بودند بیشتر از دیگر شرکت کننده ها برای 
مراقبت دندانی پیشگیرانه نزد دندان پزشک می رفتند. بر 
اساس یافته های این نظرسنجی، مردها، سیاه پوست ها و 
اسپانیایی تبارها و افراد با درآمد کم یا بدون پوشش بیمه 
بیشتر زمانی سراغ دندان پزشک می رفتند که می خواستند 

مشکل دندانی خود را درمان کنند.
به عبارت دیگر، زنان سفیدپوست در مقایسه 
از  پیش  تحقیق  این  شرکت کننده های  دیگر  با 
ابتال به یک مشکل دندانی به سراغ دندان پزشک 
می رفتند، اما دیگر شرکت کننده ها عمدتًا زمانی 
نزد دندان پزشک می رفتند که با یک مشکل دندانی 

مواجه شده بودند.
از میان افرادی که مراقبت دندانی پیشگیرانه 
دریافت کردند، تنها 13 درصد از آن ها گفتند که 
در طول دو سال گذشته مراقبت دندانی را به تأخیر 

انداختند یا مراقبت دندانی را انجام ندادند.
از میان افرادی که مراقبت دندانی پیشگیرانه را 
انجام ندادند،35 درصد از آن ها گفتند که در طول دو 
سل گذشته وقتی که نیاز به مراقبت دندانی داشتند 
به سراغ دندان پزشک نرفتند. از میان افرادی که 
مراقبت دندانی منظم دریافت نکردند،65 درصد 
از آن ها گفتند که توان پرداخت مراقبت دندانی را 
نداشتند. عالوه بر این، بعضی از این شرکت کننده ها 
گفتند که از رفتن به مطب دندان پزشکی می ترسند، 
وقتش را ندارند یا نتوانسته اند یک دندان پزشک 
پیدا کنند. دکتر سالووای می گوید که از هر 5 نفری که 
برای مراقبت دندان خود به دندان پزشک نیاز داشتند،1 

نفر از آن ها گفت که از دندان پزشک می ترسد.
بر اساس این نظرسنجی 16 درصد از شرکت کننده ها 
گفتند که یک بیمه کارمندی یا بیمه بازنشستگی دارند 
که پس از سن 65 سالگی هزینه های مراقبت دندانی 
آن ها را پوشش می دهد. عالوه بر این،12 درصد از 
شرکت کننده ها گفتند که می خواهند یک بیمه دندانی 
مکمل برای خود بخرند و 8 درصد از آن ها گفتند که 
بدون بیمه به زندگی خود ادامه می دهند. در پایان باید 
گفت که هزینه های گزاف دندان پزشکی تنها محدود 
مردمان  بلکه  نمی شود،  پیشرفته  غیر  کشورهای  به 
نیز در پرداخت  آمریکا  پیشرفته همچون  کشورهای 

هزینه های دندان پزشکی خود دچار مشکل هستند.
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پژوهشگران آمریکایی برای رساندن بلندمدت نانوداروها به بدن، 
روش جدیدی ابداع کرده اند که با استفاده از آن می توان مقدار بیشتری از 
دارو را طی بلندمدت به بدن منتقل کرد. بیشتر تمرکز رشته نانوپزشکی 
بر رساندن داروها به محل های خاصی در بدن مانند اندام های خاص 

یا تومورهای سرطانی است.
با این که بسیاری از نانوداروها، مکانیزم های هدفمند توسعه یافته ای 
دارند، اغلب، هر بار به مقدار کم منتقل می شوند. تاکنون، انتشار آهسته و 
مداوم نانوداروها، معموالً به استفاده از ایمپلنت های ماتریس پلیمر نیاز 
داشته اند که به راحتی تجزیه نمی شوند. اکنون، پژوهشگران دانشگاه 
نورث وسترن )Northwestern University( آمریکا، یک ماده 
سیال جدید و خارق العاده ابداع کرده اند که پس از تزریق، به ژل حاوی 
نانوذرات تبدیل می شود. این نانوذرات می توانند خود را در میزان پیش 

تعریف شده ای آزاد کنند.
از آنجا که این ماده به وزیکول های )یک حباب مایع در یاخته ها( 
دارو تجزیه می شود، پس از رسیدن کامل دارو، چیزی از آن باقی 
نمی ماند. تصور پژوهشگران این است که این فناوری عالوه بر کنترل 
واکسن ها، بدون این که بیماران به استفاده دوباره از تقویت کننده ها نیاز 

داشته باشند، برای رساندن داروی مورد نظر استفاده می شوند.
در واقع، بسیاری از افراد از این نانوداروها که بدون ایجاد جراحت 

در بقیه قسمت های بدن، بسیار مؤثر هستند، سود خواهند برد.
پژوهشگران، این روش دارورسانی را طی یک ماه، با موفقیت در 

سلول های درون غدد لنفاوی حیوانات آزمایش و اثبات کردند.
پیش از این، پژوهشگران نشان دادند می توان این روش را عالوه بر 
استفاده در رساندن داروها، در رساندن مواد حاجب پزشکی )موادی 
که برای افزایش کنتراست مایعات و ساختارها در تصویربرداری 

پزشکی بکار می روند( نیز استفاده کرد.
 Medgadget

ابداع روشی جدید برای رسانـدن 
بلنـدمدت نـانـوداروهـا بـه بـدن

آیا توان پرداخت هزینه های دندان پزشکی را ندارید؟

بررسی ها نشان می دهد بین افزایش فزاینده موارد ابتال 
به آلرژی ها و مصرف آنتی بیوتیک ها ارتباط وجود دارد.

متخصصان علوم پزشکی از چندین دهه قبل هشدار 
به  بیوتیک ها  آنتی  مصرف  در  روی  زیاده  که  داده اند 
گسترش مقاومت باکتری ها در برابر دارو منجر می شود و 
در نتیجه مقابله با بیماری های عفونی را دشوارتر می سازد.

مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا هم برآورد 
کرده است باکتری های مقاوم در برابر دارو ساالنه به 
مرگ 23 هزار نفر و دو میلیون مورد ابتال به بیماری 

منجر می شود.
با این حال در بررسی های انجام شده تاکنون ارتباط بین 
زیاده روی در مصرف آنتی بیوتیک ها با خطر ابتال به آلرژی 
چندان مورد توجه قرار نگرفته و این در حالی است که در 
دو تا سه دهه اخیر متخصصان بر افزایش ناگهانی شیوع 

آلرژی ها تاکید کرده اند.
آکادمی آسم، آلرژی و ایمونولوژی آمریکا در گزارشی 
اعالم کرده است: حدود 40 تا 50 درصد از دانش آموزان 
در سراسر جهان به یک یا چند ماده آلرژی زا حساسیت 
دارند. شایع ترین این آلرژی ها اگزماست و پس از آن 
حساسیت های  و  آسم  قبیل  از  تنفسی  حساسیت های 

غذایی قرار گرفته اند.
به گفته کارشناسان این افزایش تنها در آمریکا اتفاق 
نیفتاده و کشورهای صنعتی دیگر هم با این آمار فزاینده 
روبرو هستند. این افزایش منعکس کننده باال رفتن مصرف 
آنتی بیوتیک ها بخصوص در کودکان مبتال به عفونت های 

ویروسی همچون سرماخوردگی است. مطالعات اخیر 
نشان دهنده ارتباط این دو فاکتور با یکدیگر است.

بیوتیک ها  آنتی  نشان می دهد در حالیکه  بررسی ها 
با عفونت ها مقابله می کند، می توانند تعداد باکتری های 
طبیعی در سیستم گوارشی را کاهش دهند و بدن را با 
اختالل روبرو کنند. به دلیل تاثیر متقابل بین باکترهای روده 
و توازن سلول های سیستم ایمنی، میکروبیوم روده نقش 

مهمی در رشد واکنش های ایمنی در بدن بازی می کند.
زمانیکه این تعامل بین باکتری و سلول های ایمنی 

رخ ندهد سیستم ایمنی به مواد بی ضرر از جمله غذا یا 
ذرات گرد و غبار واکنش نشان می دهد و این شرایط حتی 

می تواند به شروع آلرژی های کشنده منجر شود.
قرار گرفتن در معرض میکروب ها در سنین اولیه برای 
رشد کامل سیستم ایمنی ضروری است و کاهش این 
میکروب ها اگرچه باعث می شود احساس تمیزی داشته 
باشیم اما از سوی دیگر سیستم ایمنی بدن دچار مشکل 

می شود.
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احتمال رابطه سوءمصرف آنتی بیوتیک  با تشدید آلرژی ها
تشخیـص اوتیـسم در 

کودکان با آزمایش خون 

خبــر

متخصصان تست خون و ادراری ارائه 
کردند که می تواند بیماری اوتیسم را در 

کودکان شناسایی کند.
گروهی از متخصصان انگلیسی با بیان 
اینکه این تست در نوع خود اولین است 
یادآورد شدند که می تواند به تشخیص 
سریع اختالل طیف اوتیسم در کودکان 
منجر شود و در نتیجه درمان مناسب زودتر 

آغاز شود.
اختالل اوتیسم در اصل بر تعامالت و 
ارتباطات اجتماعی افراد تاثیر می گذارد 
و عالئم آن شامل بیش فعالی، اضطراب، 
عدم سازگاری با محیط های جدید، اختالل 

گفتاری و مشکالت رفتاری می شود.
از آنجایی که عالئم این اختالل گسترده 
است تشخیص آن به خصوص در مراحل 
اولیه بیماری می تواند سخت و غیرقطعی 

باشد. 
در  معتقدند  انگلیسی  متخصصان 
مطالعه شان رابطه ای بین اختالل اوتیسم و 
آسیب وارد شده به پروتئین ها در پالسمای 

خون مشاهده شده است.
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کمبود دارو در ونزوئال زندگی بیماران گیرنده عضو پیوندی را با خطر 
جدی روبرو کرده است. بحران اقتصادی در ونزوئال موجب شده این 
کشور قادر به خرید کافی داروهای خراجی یا تولید دارو برای بیماران 
دریافت کننده عضو پیوندی نباشد. بررسی انجام شده در ونزوئال 
نشان داد در ماه گذشته کمبود دارو باعث شده عضو پیوندی 31 بیمار 
دچار مشکل پس زنی شود. همچنین در سه ماه اخیر حداقل هفت نفر 
به دلیل مشکالت ناشی از نارسایی عضو پیوندی فوت کرده اند. عالوه 
بر این 16 هزار نفر از مردم ونزوئال برای ادامه زندگی باید دیالیز شوند 
و به دریافت عضو پیوندی امیدوارند هر چند در این حوزه نیز کمبود 
شدیدی وجود دارد. گفته شده نزدیک به نیمی از بخش های دیالیز در 
این کشور فرسوده شده اند. منابع ونزوئالیی اعالم کرده اند تنها در سه 
هفته گذشته هفت نفر به دلیل وجود مشکل در بخش دیالیز فوت 
کرده اند که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. وجود مشکالت دارویی 
شرایطی را فراهم کرده که بیماران برای تأمین داروی خود به بازار سیاه 
متوسل شده، از آشنایان خود در خارج از کشور برای ارسال دارو کمک 

خواسته یا مجبور به کاهش مصرف داروی تجویزی خود شده اند.
 Reuters

کمبود دارو جان بیماران پیوندی 
را در ونـزوئـال تهـدیـد می کنـد
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