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خبرپزشكي
به شیر گاو حساسیت دارید؟

نتای��ج مطالعات نشان میدهد که ویتامی��ن  Aموجود در علوفه گاو به
طور بالقوه در برابر آلرژی شیر گاو از بدن محافظت میکند.
به گزارش ایس��نا و به نقل از س��اینس ،شیر یک ماده غذایی بسیار مهم
برای افراد و به ویژه کودکان اس��ت ،اما آلرژی شیر حدود سه تا پنج درصد
کودکان اروپایی را درگیر کرده است که البته معموال با افزایش سن کاهش
مییابد.
علوفه گاو غنی شده با ویتامین  Aمیتواند از واکنشهای آلرژیک ایجاد
شده توسط پروتئین ش��یر جلوگیری کند ،البته استفاده از مکملها در دام
این نیاز را برطرف نمیکند.
بیماری عدم تحمل الکتوز مرتبط با کمبود آنزیم الکتاز است و در این
صورت فرد به قند موجود در محصوالت لبنی واکنش نشان میدهد.
در مورد آلرژی به ش��یر ،سیستم ایمنی بدن با یک پاسخ ایمنی متمایز
علیه پروتئین شیر واکنش نشان میدهد.
در واقع سلولهای ایمنی ویژهای تشکیل شدهاند که تولید آنتیبادی در
مقابل پروتئین شیر میکنند تا نسبت به آلرژی واکنش انجام شود.
نتایج مطالعه انجام ش��ده در موسسه وین نشان میدهد که اجزای شیر
میتوانند به جلوگیری از واکنش فرد نسبت به آلرژی شیر کمک کنند.
یکی از مهمترین آلرژنهای ش��یر پروتئین  ۵ Bos dاس��ت .کلید این
معما در پروتئین بتا-الکتوگلوبولین ش��یر است .عامل مرتبط با واکنشهای
آلرژیک متابولیت ویتامین  Aاس��ت که اسید رتینوئیک نامیده میشود و از
خانواده پروتئینهای لیپوکالین است.
اگر نوزادان به ش��یر گاو آلرژی پیدا کنند ،بدن آنها لنفوسیتهای Th۲
تولید میکند .اینها س��لولهای ایمنی تخصصی هستند که تولید آنتیبادی
را برای مبارزه با پروتئین شیر به عنوان بخشی از سیستم ایمنی بدن انجام
میدهند.
گاوها این ماده پروتئینی را از ترکیباتی در علوفه سبز بدست میآورند.
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قائم مقام وزير بهداشت در پاسخ به آفرينش،

تصادفات رانندگی  ،اصلی ترین عامل
معلولیت دائمی جوانان

برديا س�يفي  -سخنگوي وزات بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��كي در نشست خبری هفتگی در جمع
خبرنگاران با اشاره به افزايش  9درصدي بودجه تصويب
شده وزارت بهداشت براي سال آينده گفت،
ازاقدام��ات دول��ت و مجلس ب��رای افزایش بودجه
تشک��ر می کنیم ،زیرا بودجه دولت در بخش عمومی با
 ۱۱درصد رش��د در سال  ۹۷همراه بوده است و بودجه
وزارت بهداش��ت در س��ال جدید  ۹درصد رشد داشته
اس��ت ،اگرچه ما با عدم افزایش بودجه پزشک خانواده
مواجه هس��تیم ،ام��ا انتظار داریم ب��ا پرداختی های به
موق��ع و تخصیص منابع بتوانیم کار را پیش ببریم .وي
اشاره كرد،مجموع هزینه کرد بیمه ها و دولت در نظام
سالمت در س��ال های قبل از طرح تحول بسیار کمتر
از کشوره��ای مشابه بوده اس��ت كه بعد از اجرای طرح
تحول سالمت علیرغم پیشرفت  51.3درصدی در حوزه
س�لامت ،باز هم میزان هزینه ها کمتر از میزان مشابه
است.
دكتر ايرج حريرچ��ي همچنين گفت ،پرداختی از
جیب مردم در س��ال های قبل از طرح تحول سالمت،
بیشتر از کشورهای مشابه ب��ود و علیرغم کاهش قابل
توج��ه از  54درص��د به  37.7درص��د ،بازهم بیشتر از
کشورهای مشابه اس��ت ،راه آینده نظام س�لامت ایران
ارزان ک��ردن هزینه ها و کاه��ش پرداختی ها از جیب
م��ردم و همچنی��ن افزایش نقش بیمه ه��ا و دولت ها
در پرداخ��ت هزینه ها اس��ت.قائم مقام وزير بهداش��ت

در پاس��خ به س��وال خبرنگار آفرينش درباره وضعیت
خودروس��ازی و کیفیت پایین خودروه��ا و گالیه وزیر
بهداشت در این رابطه ،گفت ،سومین عامل مرگ و میر
در کشور تصادفات است و اصلیترین عامل سالهای از
دس��ت رفته عمر و سالهای س��پری شده با بیماری یا
معلولی��ت برای جوانان نیز حوادث و تصادفات رانندگی
اس��ت .بنابراین این موضوع برای م��ا اهمیت دارد.زیرا
بخ��ش قابل توجهی از بودجه س�لامت به این موضوع
اختص��اص پی��دا میکند.س��خنگوي وزارت بهداش��ت
در ادامه بيان كرد  ،خودروس��ازی به صورت مس��تقیم

و غیرمس��تقیم ه��م با حوادث و س��وانح و هم از لحاظ
آلودگی محیط زیستی که ایجاد میشود و هم از لحاظ
کیفی��ت و رضایت ،در نظام س�لامت تاثی��ر میگذارد.
کاری که وزارت بهداش��ت میتواند انجام بدهد ،اطالع
رس��انی و درخواس��ت و داشتن پیوس��ت سالمت برای
پروژههای بزرگ اس��ت.وزارت بهداشت نمیتواند برای
خودروها مجوز صادر کند.وزارت بهداشت در این راستا
اطالع رسان و درخواست کننده است.
س��خنگوي وزارت بهداش��ت در ادامه نشس��ت با
اش��اره به ميزان دريافت كالري ايرانيان از مواد غذايي،
گفت :متوس��ط کالری دریافتی غذای ما ایرانیان بیش
از مق��دار توصیه ش��ده اس��ت .در گذش��ته ایرانیان در
روز  ۲۰۰۰کیلوکالری مص��رف میکردند و این میزان
به تدریج به  ۲۶۵۰کالری رس��ید ،ام��ا در حال حاضر
ایرانیان  ۳۰۵۰کالری در ش��بانه روز مصرف میکنند.
این در حالیس��ت که میزان مطلوب دریافت کالری در
زنان  ۲۰۰۰و در مردان  ۲۳۰۰کالری است ،اما به طور
متوسط ایرانیان  ۴۰درصد بیشتر از مقدار مطلوب غذا
میخورند.
ايشان همچنین گفت،مصرف س��رانه قند و ش��کر
ایرانی��ان  ۳۸درص��د بیشت��ر و مصرف روغ��ن ایرانیان
 ۲۰درصد بیشتر و مصرف نان ،غالت و برنج و نشاسته
ایرانیان پنج درصد بیشتر از حد مطلوب است .مجموع
این غذای اضافی در کنار کم تحرکی ،منجر به چاقی و
اضافه وزن در ایرانیان شده است.

پیشگیری از لخته و سکته مغزی با پمپ قلب مغناطیسی
محقق��ان آمریکایی موفق به س��اخت یک پمپ
قلب مغناطیسی شدهاند که از لختهشدن خون و سکته
مغزی در بیمارانی که نارس��ایی قلبی دارند جلوگیری
میکند.به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس،
دس��تگاههای کمکی گردش و پمپاژ بطن قلب در طی
ت چشمگیری داشتهاند؛ ولی
 40سال گذش��ته پیشرف 
هنوز هم خطر ایجاد لخته و س��کته مغزی در بیمارانی
که از این تجهیزات استفاده میکنند وجود دارد.

محققان آمریکایی برای حل این مشکل یک پمپ
مغناطیس��ی قلبی ب��ه ن��ام 3 HeartMateطراحی
کرده اند که نتیجه بررس��ی ب��ر روی  366بیمار نشان
میدهد این دستگاه از ایجاد لخته جلوگیری میکند .از
 190بیماری که از  3 HeartMateاس��تفاده کردند،
 151م��ورد پس از گذش��ت دو س��ال هیچ مشکلی در
این زمینه و نیاز به عمل جراحی دوم یا حذف دستگاه
گزارش نشده است.محققان در تولید این دستگاه از یک

فناوری جدید استفاده کرده اند که مشکالت نمونه های
قبلی را رفع می کند .این دس��تگاه با استفاده از نیروی
مغناطیس��ی خون را پمپاژ میکن��د و به دلیل کاهش
تنش برشی ( )shear stressکه در طراحی آن رعایت
شده است ،از بروز لخته جلوگیری می کند.
نتای��ج ای��ن مطالع��ه در نشری��ه
 New England Journal of Medicineمنتشر
شده است.

خبر

آیا قطره چشم میتواند فرد را از عینک بینیاز کند؟

محقق��ان قطره چشمی س��اختند که حاوی نانوذرات اس��ت .این قطره
میتواند مشکل انکسار چشم را حل کرده و در نهایت فرد را از عینک بینیاز
کند .این فناوری در حال وارد شدن به مرحله آزمون بالینی است و حمایت
مالی برای تجاریسازی آن انجام شده است.
یافت��ه اخیر محققان نش��ان میدهد که این فناوری قابل پیادهس��ازی
اس��ت .محققان موفق به س��اخت نانوقطرهای شدهاند که در صورت استفاده
از آن مش��کالت دوربینی و نزدیکبینی را میتوان حل کرد .این روش که از
تابش لیزر نیز در آن اس��تفاده شده ،از اواخر سال  2018وارد مرحله آزمون
بالینی میشود.
به گزارش ستاد ويژه توسعه فناوري نانو،زیو زالوسکی از محققان بخش
نانوفتونیک میگوید« :این فناوری سه مرحله دارد .در مرحله اول با استفاده
از نرمافزاری که روی گوشی همراه نصب شده ،میزان انکسار چشم مشخص
میش��ود .س��پس از لیزر برای هدفگیری قرنیه چشم استفاده میشود .این
ک��ار تنها یک ثانیه بهطول میانجامد .در نهایت ،بیمار از نانوقطره اس��تفاده
میکند ،محلولی که حاوی نانوذرات است».
زالوس��کی میافزاید« :این نانوذرات به محل الگوهای ایجاد شده توسط
لیزر در چشم میرود .با این کار ضریب انکسار چشم تغییر میکند و اصالح
میشود .این فرآیند به بیمار اجازه میدهد تا مشکل چشم خود را حل کند؛
بدون این که نیاز به تجهیزات پزشکی خاصی باشد».
ای��ن روش ب��ا جراحیهای لیزر رایج تف��اوت دارد .در جراحیهای رایج
معم��والً بخشی از قرنیه برداش��ته میش��ود ،ولی در ای��ن روش تنها بخش
کوچک��ی از قرنیه تحت تأثیر قرار میگیرد .مزیت این راهبرد در این اس��ت
که بس��یار ساده و ایمن بوده و در منزل نیز قابل استفاده است .این روش به
ش��کلی است که به مرور زمان چشم نیز در بهبود خود خواهد کوشید .البته
نیاز به تکرار این روش هر یک یا دو ماه یکبار وجود دارد تا چشم به مرحله
عملکرد ایدهآل برسد.
ای��ن گروه این فن��اوری را روی خوکه��ا آزمایش ک��رده و نتایج قابل
توجهی بهدس��ت آوردهان��د .محققان این پروژه به دنبال تجاریس��ازی این
فن��اوری هس��تند و موفق ب��ه جذب حمایت مال��ی برای این کار ش��دهاند.
آنه��ا قصد دارند ت��ا دو آزمایش در محیط زنده در مدت یک س��ال آینده
انج��ام دهن��د و امیدوارند که طی دو س��ال آت��ی بتوانن��د آن را وارد بازار
کنند.
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Ä//»Z¿Á ®//Ë { d//]Â¿ ®//Ë { //¬§ d//^i ½Â¿Z//« Ä//»Z¿ ¾Ì/WM 120
¯ÉZ/{Y Ê/¯ Ä/r¿ZÀq Ze {Â Ê» ÊÆ³M (Ä»Z¿Á ¾Ì¼Å) Zf¿ÓYÌj
{/¿ d/Ì°·Z» |À ¶Y {ÂmÁ ZË Á Â¯~» ®¸» Ä] d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y
Á 10 d/¸Æ» ¥/ Ê/Æ³M ¾/ËY Zf¿Y xËZe Y |Z] ÄfY{ Y {Ây
/«YÁ Ê/f^i Ä¬À» ¾ËY Ä] dÌ°·Z» |À ¶Y ¹Z¼¿Y Ä] Y {Ây YfY
{ ¿ªËZ¬/ ½Z/]ZÌy - Á{/§ YÂ/¸] ÉZÆf¿Y -ÄÌ«{Z ¹Á{ Ä°¸§ :Ê¿Z
{Â/» Z/e |/ËZ¼¿ Ä/WYY 1 Ôa -Ê« Éf» 16 ÄqÂ¯ ^¿ -Ê]ÂÀm
Á d/ËÁ Y /a d/Ì°·Z» |À ¶Y dY ÊÆË|] {Ì³ Y« Ê³|Ì
»Ä/WYY ½Á|/] Y/fY Ä] ¾°Ì· | |ÅYÂy Ã{ZY Ã|ÀÅ{ ÄWYY Ä] ÄuÔ
µÂ/Á ¹|/ cÂ { .{Â Ê¼¿ Ã{Y{ iY \Ìee dÌ°·Z» |À ¶Y
¹Â/«» Ô/a d/Ì°·Z» |À ÊÀj¼·Y Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ» ¥ ÊÅYÂyYÁ
.|Ë{³ |ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z
- ¾¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW {-3634/¦·Y.¹.21576

¿ÉZ

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

¿ ]Ê/¸v» ÄË{ZÆfY ±] Á{ ºÌ¸e Z] ZÌ¿ Ê¸Ì ¼Y ºË» º¿Zy Ä°ÀËY Ä
»|© |/Âe 96/11/12 wÂ» 176725 Á 176 ÉZÅ ÃZ¼ Ê Ã
{§/ dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ Ê|» ½YÆe 20 ÃZ¼ Ê¼ {ZÀY Ä¿Zyf
{duZ/¼] µÁY Ä¬^ { «YÁ Ê°Ì°¨e 3 Ä « ½Z¼eZaM ÃZ´f|°Ë ²¿Y
Ä/¯ (/]» f¼Ì{ lÀa Á {Zf¨Å Á ]»f» Ä¿ Á d) ]»f» 69/75
ÃZ¼/ Ê/f^i Ô/a Ä] |Z] Ê» ¾°·Z] ½M ]» f¼Ì{ lÀa Á f» ®Ë
25361 Ô/a Y Ã|/ Én» Á Á¨» Ê¸Y -2398 Y Ê§ 26104
§ÃZ¼/ ¶Ë} d^i {Â» ½YÆe 10 z] { «YÁ Â¯~» Ê¸Y Y Ê
ÊaZ/q ÃZ¼/ Ä/] Á Ô/»Y -1696 |/¸m f§{ 577 Äv¨ 262094
Ã|/Ë{³ ºÌ¸/e Á {Z/ ,d^i ÉY|·{ ¤Y Ê¸ ÉZ«M ¹ZÀ] 443667
Ä/] ½Y/Æe 259 Ä¿Zyf§{ 77/12/09 wÂ» 42145 |À \mÂ¼] b
»{ Êf/Y{Z] Á Ô»Y eZ§{ ÊÅYÂ³ ª]Z» Á Ã| ¶¬fÀ» Ê¸Ì ¼Y ºË
c§Z/» d/¸ ] ÉY/]Y ÄË{ZÆfY ]Y] Á |Z] Ê¼¿ dY{Z] Á ¾Å
»¨¬Ô/a d/Ì°·Z» |À/ Ê/Àj¼·Y Á|/ dYÂy{ Y~¸§ ,Ã|Ë{³ {Â
»½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 120 Ã{Z» ÉYmY { \eY» Y~· .dY Ã{Â¼¿ Y ¥ÂÂ
{Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ ÉZÅ Ä»Z¿Á Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë { d^i
Á |/Z] Ê/» Â¯~» ®¸» Ä] d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y Ê|» Ê¯ Är¿ZÀq Ze
¾ËY Zf¿Y xËZe Y -{Y{ Y {Ây {¿ dÌ°·Z» |À ¶Y {ÂmÁ ÉZ{Y ZË
|À/ ¶/Y ¹Z¼/¿Y Ä/] Y {Â/y YfY Á 10 d¸Æ» ¥ ÊÆ³M
»ÊÆË|/] .{/Ì³ Y/« Ê³|Ì {Â» Ze |ËZ¼¿ ÄWYY Ä¬À» ¾ËY Ä] dÌ°·Z
|ÅYÂy Ã{ZY ½M Ã|ÀÀ¯ ÄWYY Ä] ÄuÔ» Á dËÁ Y a |À ¶Y dY
|.{Â/ Ê/¼¿ Ã{Y{ iY \Ìee dÌ°·Z» |À ½Á|] cZYfY Ä] 0ZÀ¼ .
,Ê¿Â¿Z/« /¬» d/¸Æ» ¥/ ÊÅYÂ/yYÁ µÂÁ ¹| cÂ{ ÄËZÆÀ·Y
.| |ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z ¹Â«» Ôa dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y

{Z]M d§ZË Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ¶Ì¨¯ {-3633/¦·Y.¹.21575
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شماره 5795

افقي

ن
ل سو م  -از گياها 
-1طرف سربلند جنگ -مدا 
ن
ن كال غ -2دست ه دست ه  -جش 
ي با نا م ديگر نا 
داروي 
ي  -جنگ و
ي -3نابود شدن 
ي  -س��وپ ميهن 
باستان 
ل
ن  -مفعو 
ن و آزمايش-4نزديك بي 
پيك��ار  -امتحا 
خ شد ه از حرارت آتش-5امپراتور
ي واسط ه  -س��ر 
ب
ن
ي ايالت -روا 
ي  -كوچگا ه تابس��تان 
خونخ��وار روم 
ن آشا م  -كشيك
ي خو 
ن -6صاحب ار م  -نوع 
ساخت 
ع كنيد  -بيدادگر و جفاپيش ه
ي -7بابرا جم 
و نگهبان 
ي از دو
ق آمد ه -8آتش جهن م  -يك 
 س��از از باطال ي
ن -9رود اروپاي 
خ ضحاك -دها 
آشپز نيكوكار مطب 
ي كوچك-10پايتخت
 جواب طفرهآميز  -س��دآب ن
ن  -خ��وراك زندانيا 
ي آلما 
مراكش -ش��هر صنعت 
-11كابيل ه  -را ه راست -صدم ه و آسيب-12همد م
ن
ن  -ن�� م ن م بارا 
 ط��رف و جانب -خ��راب و ويرا ل و نس��ب-14
ق درس -اص 
ي  -اتا 
ن پز 
-13تاب ه نا 
ي كودكان ه  -پيدا و آشكار  -دست شكست ه
يكدندگ 
ل احمد
لآ 
ي زند ه ياد جال 
ن -15از نوشتهها 
بر گرد 
 -دستمزد

عمودی

ن
ن آتش -كشتارگ��ا ه -2عزيز عرب -پلكا 
-1پي��ش و نزد  -خام��وش كرد 
ي -4گرداگرد
ن است -جوز هند 
ل  -ممك 
ي -3تما م و كام 
ي نفسان 
سيار  -آرزوها 
ي  -پوس��ت گند م و جو  -چوب خوش��بو -5ناپديد نيست -نعمت
خان ه  -بيمار 
ي -7گريز از
ي  -كال م آشناي 
ي  -پيوس��تگ 
ن -6گرگ تاز 
ن بد 
ي اس��ت -ميا 
اله 
ي س ه
ل ميدهد  -از نيروها 
ن را تشكي 
ن انس��ا 
ن بد 
ترس -ش��شده م مقدار خو 
ي  -شفاعت
ي قوزك-9كاغذ تزيين 
ي  -باال 
گان ه -8قدر و انداز ه  -ديكتاتور روس 
ن
ل خواهش-11هما 
ق -10غال م و بند ه  -تنهاس��ت -قبو 
ن رم 
كنند ه  -آخري�� 
ي -12حرف سوار بر
ي بهار 
ل ها 
ن  -از گ 
ي است -كتاب شاتو بريا 
پاس و نگهبان 
ي  -پاك از تهمت -سرپرست خانواد ه -13پراكند ه
ن بازار 
خودش -حجرهنشينا 
ي -14امتداد  -سرپرست
ن جنگل 
ي صدر اس�لا م  -از درختا 
ن  -از جنگها 
ش��د 
ل
خان��واد ه  -طايف ه ك�� م حرف-15خون��ش را ريخت ه اند  -از آثار برتراند راس�� 
ي
فيلسوف و نويسند ه انگليس 
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