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سپید: خوان بنیتو دروئت تازه دریافته است که 
زندگی اش ممکن است در آستانه تغییر باشد. 

او در چند ساعت آینده به خاطر نظام پیشگامی 
پیوند اعضا که اسپانیا در ۲۵ سال گذشته ایجاد 

کرده است، کلیه ای سالم دریافت خواهد کرد.
دروئت ۶۳ ساله، مرد سبیلوی خودداری است 
که سازنده بویلر است، درحالی که در تختخوابش 
در بیمارستان الپاز در مادرید دراز کشیده بود، 
گفت: »ما نمی دانیم چه رخ خواهد داد، اما باید 
شانسمان را آزمایش کنیم.« کارکنان بیمارستان 
سعی می کنند با گفتن اینکه »پیوند عضو هر روز 

در اسپانیا انجام می شود«، به او اطمینان دهند.
 )ONT( بر اساس آمار سازمان ملی پیوند
وابسته به وزارت بهداشت اسپانیا، پزشکان در 
این کشور سال پیش ۴۸۱۸ پیوند عضو شامل 

۲۹۹۴ پیوند کلیه انجام داده اند.
این امر به این معناست که به ازای هر یک 
میلیون نفر ساکنان این کشور، ۴۳/۴ دهنده عضو 
وجود داشته است که یک رکورد جهانی شمرده 
می شود. این رقم نسبت به ۴0/۲ اهداکننده به ازای 
هر میلیون در سال ۲0۱۵ افزایش نشان می دهد.
در مقام مقایسه در سال ۲0۱۵ به ازای هر میلیون 
نفر از ساکنان در ایاالت متحده ۲۸/۲ اهداکننده، در 
فرانسه ۲۸/۱ نفر و در آلمان ۱0/۹ نفر بوده است.

جرونیما، همسر دروئت که ۶0 ساله است، با 
دو فرزند بزرگسال شان در کنار تخت او نشسته 

است. اکنون او رویای سفری با کشتی تفریحی به همراه 
همسرش را در سر دارد، رویایی که تا هنگامی که او هر 
شب برای تصفیه خونش به ماشین دیالیز کلیه ۱۵ کیلوی 

متصل است، ناممکن جلوه می کرد.

پیوند زدن زندگی
عمل پیوند حدود چهار ساعت و نیم به طول می انجامد.
جراحان برشی ۱۵ سانتی متری در شکم دروئت ایجاد 
می کند تا کلیه ای سالم که شب قبل از زنی مرده به دست 

آمده بود، به بدن او پیوند بزنند.
رافائل متسناز، بنیان گذار ONT می گوید پس ازاینکه 
بیماران پیوندی »شروع به وزن گرفتن دوباره می کنند، 

سالمتشان بهبود می یابد. گویی که ما زندگی را به آنان 
پیوند می زنیم.« ماتسانز بر عملکرد یک سیستم اهدای 
عضو و پیوند تمرکزیافته و کارآمد نظارت می کند که در 
پرتغال و کرواسی شبیه سازی شده است و الهام بخش 

کشورهای دیگر اروپایی بوده است.
هر بیمارستان یک هماهنگ کننده پیوند دارد که معموال 
یک دکتر یا پرستار است که متخصص مراقبت های ویژه 
است و مسئول شناسایی بیماران در معرض خطر حمله 
قلبی یا مرگ مغزی است. در هردوی این موقعیت ها کلیه، 
کبد، ریه، لوزالمعده و گاهی حتی قلب هنوز می توانند 
کار کنند و قابل پیوند زدن هستند. موارد اهدای عضو 
به سرعت به ONT گزارش می شود که جستجو برای بهترین 

فرد منطبق را از فهرست انتظار عضو را انجام می دهد.
اگر بیمار در مکان دوری قرار داشته باشد، یک دستگاه 
خنک کننده حاوی عضو پیوندی که درون کابین خلبان 
قرار داده می شود، تا عضو را به وسیله هواپیما ارسال کرد.

اسپانیا  عمومی  بهداشت  سیستم  در  عملیات  این 
رایگان است و بدون افشای نام دهنده انجام می گیرد و 
برای جلوگیری از قاچاق اعضا فقط در دسترس ساکنان 

کشور است.

متمرکز کردن پیوند اعضا
ماری شارلوت بوسو از بخش اخالق سازمان جهانی 
بهداشت می گوید: »آنچه باعث متفاوت شدن این سیستم 

می شود، سازمان دهی آن است. وجود این شبکه، 
این مرکزیت کلید موفقیت آن است.« او می افزاید: 
»فقط حدود ۱0 درصد بیماران نیازمند پیوند در 
سراسر جهان عضو اهدایی دریافت می کنند.« او 
توضیح می دهد: »این وضعیت به این معناست که 
۹0 درصد این بیماران درحالی که در فهرست انتظار 
قرار دارند، می میرند.« فقط ۴ تا ۶ درصد بیماران 
در اسپانیا در سال ۲0۱۶ هنگامی که در فهرست 
انتظار برای دریافت یک عضو حیاتی - کبد، 
قلب یا ریه- بودند، جان خود را از دست داده اند.

تکنسین  ساله،   ۸۵ کاستیلو  گارسیا،  رومن 
پیشین تلویزیون ۱۳ ماه دیالیز شد تا آنکه در 
سال ۲0۱0 کلیه پیوندی دریافت کرد. او قبال سه 
بار در هفته به بیمارستان می رفت و سه ساعت و 
نیم به ماشین دیالیز متصل بود. کاستیلو می گوید: 
»پیوند کلیه زندگی را دوباره به من بازگرداند.« 
او اکنون فقط برای جلوگیری از رد کلیه پیوندی 

باید قرص بخورد.

همدلی و احترام
ماتسانز می گوید راز دیگر موفقیت سیستم 
اسپانیایی در تعلیم دادن نیروها و برقراری ارتباطات 
است. ONT از هنگام پایه گذاری اش در سال 
۱۹۸۹ بیش از ۱۸هزار هماهنگ کننده را تعلیم داده 
است که کارشان اعالم کردن خبر مرگ شخص 
به بستگان او و به آرامی قانع کردن آنان برای 

موافقت با اهدای اعضایشان است.
در قوانین اسپانیا فرض بر این است نیاز به 
رضایت افراد برای برداشت اعضایشان پس از مرگشان 
برطرف می شود، مگر اینکه قبال به وضوح اعالم کرده باشند 
با اهدای اعضایشان مخالف اند. بااین وجود بستگان بیمار 

به طور نظام مندی طرف مشورت قرار می گیرند.
بلن استبانز، هماهنگ کننده پیوند در بیمارستان الپاز 
مادرید دراین باره می گوید: »شما باید مقدار زیاد همدلی، 

حساسیت و احترام نشان دهید.«
 کار هماهنگ کننده پیوند در فیلم برنده جایزه اسکار 
»همه چیز درباره مادرم« ساخته کارگردان اسپانیایی پدرو 
آلمودوار در سال ۱۹۹۹ به تصویر کشیده شده است. 

کارگردان برای تهیه فیلم با ONT مشورت کرده بود.
AFP :منبع
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سپید: احتمال بروز بیماری قلبی در افراد مسن تر بیشتر است؛ اما محققان 
به دنبال این موضوع هستند که آیا در کنار سن تغییر رنگ مو می تواند 
عالمت هشدار دهنده ای در ابتال به بیماری های قلبی باشد یا خیر. متخصصان 
قلب از دانشگاه قاهره مصر، ۵۴۵ مرد را برای سی تی اسکن و بررسی 
بیماری های قلبی مورد آزمایش قرار دادند. دیگر عوامل خطر در ابتال 
به بیماری قلبی از جمله داشتن فشار خون باال، دیابت، سیگار کشیدن 

و داشتن سابقه خانوادگی بیماری قلبی نیز ارزیابی شد.
میزان موهای سفید در هر فرد توسط ناظران مستقل رده بندی شد:

۱( موهای کامال سیاه 
۲( موهای مشکی همراه با کمی موی سفید

۳( موهای سفید و سیاه به یک اندازه
۴( موهای سفید همراه با مقداری موی سیاه

۵( مو های سفید خالص
از میان شرکت کنندگان ۸0 درصد دارای مشکالت قلبی بودند.

در افرادی که میزان سفیدی موها مستقل از سن و عوامل دیگر بیشتر 
است، خطر ابتال به بیماری های عروق کرونر افزایش یافته بود. مردان 
مبتال به بیماری عروق کرونر نیز احتمال باالتری برای داشتن موهای 
سفید داشتند. با این حال همچنان سن حقیقی نسبت به »سن مو«، 
شاخص قوی تری برای تشخیص مشکالت قلبی است. به گفته محققان، 
نمی توان به طور دقیق رابطه علیتی بین موهای سفید و بیماری های قلبی 
را اثبات کرد. با این حال، آن ها حدس می زنند که سفیدی مو و برخی 
از مشکالت قلبی  با هم در ارتباط هستند. آن ها می گویند افرادی که 
بیماری قلبی ندارند اما درصد سفیدی موی آنها زیاد است؛ باید هرچند 

وقت چکاپ الزم در زمینه مشکالت قلبی را انجام دهند.
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ارتبـاط موهای سفیـد و افزایـش 
خطرابتال به بیماری قلبی در مردان

ماتادورها
رکورددار پیوند عضو در جهان

روزانمه

در اسپانیا به  ازای هر یک میلیون نفر، 43/4   اهداکننده عضو وجود دارد

سپید: سکسکه در اغلب موارد عارضه ای خوش خیم است 
و به خودی خود برطرف می شود، اما موارد نادری گزارش 
شده است که در آن سکسکه مداوم )بیش از ۴۸ ساعت( 
یا مقاوم )بیش از یک ماه( تنها نشانه حمله قلبی )آسیب 
عضله قلب ناشی از اختالل خون رسانی به قلب( بوده است.

این انواع سکسکه ممکن است نشانه بیماری زمینه ای 
جدی دیگری هم باشند، ازجمله:

 مشکالت دستگاه عصبی مرکزی، مانند سرطان، عفونت، 
سکته مغزی یا ضربه مغزی.

داروها  و  بدن  سوخت وساز  روندهای  موثر  عوامل   
ریه ها  بیش ازحد  تهویه  یا  کلیه  کارکرد  کاهش  مانند 

)hyperventilation(، داروهای بیهوشی.
 تحریک اعصاب واگ و فرنیک در سر، گردن و قفسه 
سینه که ممکن است به علل متفاوتی مانند تومور، کیست یا 
گواتر در گردن، مو یا چیز دیگری که به پرده گوش چسبیده 

است، ریفالکس گوارشی و غیره رخ دهد.

سکسکه مداوم در آغاز حمله قلبی
یک گزارش مورد نادر بروز حمله قلبی با سکسکه مداوم 
در مردی ۶۸ ساله در سال ۲0۱۲ در ژورنال پزشکی اورژانس 
آمریکا منتشر شد. این مرد ۴ روز بود که به طور مداوم هر 
۴ تا ۶ ثانیه یک بار سکسکه می کرد. او شکایت دیگری 
نداشت. فشارخونش اندکی باال بود. پزشکان برای بیمار 
رادیوگرافی قفسه سینه انجام دادند تا احتمال وجود تومور 
را بررسی کنند، اما چیزی پیدا نکردند. بنابراین یک داروی 

شل کننده عضالنی بنزودیازپینی )اتیوان( و یک داروی دیگر 
که برای درمان سکسکه مقاوم به کار می رود )توزازین(، 
تجویز کردند. هیچ کدام از این دو دارو نتوانستند سکسکه 
او را متوقف کنند، اما پزشکان به بیمار اطمینان دادند که 

سکسکه اش درنهایت به خودی خود متوقف خواهد شد.
دو روز بعد این مرد درحالی که هنوز سکسکه می کرد، دوباره به 
بخش اورژانس مراجعه کرد. ازآنجایی که این مرد سن باالیی داشت 
و عوامل خطرساز برای بیماری قلبی- مانند دیابت، سیگار کشیدن 
و پرفشاری خونـ  را داشت از او الکتروکاردیوگرام گرفته شد که 
نشان دهنده چندین ناهنجاری در ریتم قلب بود. آزمایش های خون 
باال بودن آنزیم قلبی تروپونین را نشان داد که هنگام آسیب دیدن 
اخیر عضله قلب وارد خون می شود. کاتتریزاسیون نشان دهنده 
 تنگی شدید شریان سیرکومفلکس چپ و شریان کوچک تر
obtuse marginal 1 بود. درنهایت تشخیص یک حمله قلبی 

از نوع non–ST-segment elevation  داده شد.
پزشکان در هنگام پذیرش اولیه بیمار به حمله 

قلبی شک نکردند، چراکه بیمار دچار درد 
تهوع،  تنفس،  در  اشکال  سینه،  قفسه 

یا  تعریق  یا  چشم ها  رفتن  سیاهی 
سکسکه  به جز  دیگری  ناراحتی 

مداوم نبود. اما به محض اینکه 
پزشکان داروهای قلبی برای 
او تجویز کردند، سکسکه او 
متوقف شد. ظهور حمله قلبی 
با عالمت صرف  این مرد  در 

باید توجه داشت که  اما  سکسکه بسیار غیرمعمول بود، 
تظاهر مشکالت قلبی در بیماران دچار دیابت مانند این مرد 

ممکن است غیرعادی باشد. 
اما حمله قلبی که ناشی از اختالل خون رسانی به عضله 
قلب است، چطور سکسکه ایجاد کرده بود؟ در این مورد 
احتماال اختالل خون رسانی به علت تنگ بودن شریان های 

تغذیه کننده عضله قلب باعث تحریک عصب کورونری 
فرنیک که حرکت دیافراگم 
سینه ای را کنترل می کند، 
ایجاد  سکسکه  و  شده 

شده بود. 
منبع: 
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خطر ابتال به دومین سرطان سکسکه مزمن در مواردی ممکن است نشانه حمله قلبی باشد
در بـازمانـدگان مبتـال 

خبــر

می دهد،  نشان  جدید  تحقیقات  سپید: 
دوره  در  سرطان  بازماندگان  از  بسیاری 
ژن های  در  جهش هایی  دارای  کودکی 
مرتبط با سرطان هستند که احتماال خطر 
ابتالی مجدد آنها به سرطان را در بزرگسالی 
افزایش می دهد. مطالعه تازه شامل بیش از 
۳000 نفر بود که به مدت ۵ سال یا بیشتر از 
سرطان دوره کودکی نجات یافته بودند. در 
بیش از ۱۲ درصد آنها تغییراتی در یکی از 
۱۵۶ ژن مرتبط با افزایش خطر ابتال به سرطان 
مشاهده شد. طبق نتایج این مطالعه، تا سن 
۴۵ سالگی بیش از یک چهارم افراد مبتال به 
یک سرطان دیگر شده بودند که عمدتا شامل 
تومور مغزی، سرطان تیروئید، سرطان سینه، 
و سرطان پوست غیرمالنوما بود. به گفته 
محققان، بازماندگان سرطان دوره کودکی 
در معرض ریسک باالی ابتال به سرطان های 
دیگر هستند که عمدتا مرتبط با درمان است. 
پرتو درمانی این افراد را در معرض ابتال به 
سرطان  در نواحی مغز، پوست، سینه، تیروئید 
و بافت اتصالی قرار می دهد. ژنتیک موجب 
افزایش خطر سرطان سینه، سرطان تیروئید 

و تومورهای سرطانی می شود.     
MNT :منبع
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سپید: متخصصان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا 
هشدار می دهند ویروس زیکا ممکن است عالوه بر ارتباط های 
شناخته شده با نواقص مادرزادی و سایر مشکالت، باعث تحریک 
موارد ابتال به صرع در نوزادان نیز بشود. ویروس زیکا از طریق نیش 
پشه ها منتقل می شود و بیشترین اثرات ویران کننده آن زمانی اتفاق 
می افتند که زنان باردار را مبتال کند. در این موارد، زیکا می تواند 
باعث نواقص مادرزادی عصبی شدید مانند میکروسفالی شود. 
هزاران مورد از این نواقص در آمریکای جنوبی و اغلب برزیل رخ 
داده است. از میان ۴۸ کودک با عفونت احتمالی مادرزادی زیکا، 
۵0 درصد دچار تشنج های بالینی شده بودند. به جز این گروه، 
تعداد هفت مورد دیگر از میان ۱۳ کودک در برزیل نیز مبتال به 
صرع تشخیص داده شده اند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریکا در یک بیانیه اعالم کرد، شناخت، تشخیص و گزارش دهی 
بهتر از تشنج و صرع در نوزادان و کودکان کمک خواهد کرد تا 

خانواده ها پشتیبانی و درمان صحیح دریافت کنند.
HealthDay :منبع

صرع، تهدید دیگر زیکا برای کودکان
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