
روزانمه شماره 1070  16 مرداد 1396
14

ریه های شما به سختی کار می کنند. اکثر بزرگ سال ها در طول 
یک روز بیش از 20000 بار نفس می کشند. اما شغلی که شما 
دارید می تواند روی کارایی ریه های شما اثر بگذارد. مواد شیمایی، 
میکروب ها، دود تنباکو، گردوخاک ها و چیزهایی که به نظرتان 
خطرناک نیستند می توانند به مسیر هوایی بدن شما آسیب برسانند 
و ریه های شمارا تهدید کنند. دکتر فیلیپ هاربر، استاد سالمت 
عمومی در دانشگاه آریزونا می گوید: »ریه ها اندام های پیچیده ای 
هستند. و عوامل محیطی و شغلی خطرناک می توانند منجر به 
فیبروز، آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه و عفونت یا سرطان 
شوند.« خبر خوب این است که بسیاری از خطرهای شغلی 
تاثیرگذار روی ریه قابل پیشگیری هستند. با توجه به کار خود 
می توانید تغییراتی را برای سالم نگه داشتن ریه خود به وجود 
آورید. برای مثال، می توان به تغییراتی همچون بهبود تهویه هوا، 
استفاده از تجهیزات محافظتی، تغیر شیوه انجام کاری خود و 
افزایش دانش خود در مورد خطرهای مربوط به شغل خود اشاره 
کرد. در ادامه به 10 شغل پرخطر برای ریه های اشاره خواهیم 
کرد که با رعایت احتیاط های الزم می توان از آسیب آن ها روی 

ریه های جلوگیری کرد.
1. کارگر یا پیشخدمت قهوه خانه: دود دست دوم با سرطان 
ریه در ارتباط است. در شهرهایی که سیگار کشیدن در مکان های 
عمومی ممنوع نشده است دود دست دوم تهدیدی برای کارگرها 
باقی مانده است. کارگرها یا پیشخدمت های قهوه خانه نیز در 
مکانی پر از دود دست دوم قرار دارند. در چنین جاهایی سوا کردن 
افراد استفاده کننده از قلیان یا سیگار و افراد استفاده نکننده از قلیان 
یا سیگار، تمیز کردن هوا و استفاده از تهویه نمی تواند به خوبی افراد 
غیر سیگاری را از دود دست دوم مصون دارد. بهترین گزینه برای 
افراد شاغل در چنین مکان هایی این است که شغل خود را رها 
کنند و شغل دیگری را برگزینند. دکتر سوزان وون اسن، استاد 
طب داخلی در مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا می گوید: »متاسفانه، 

کارگرهای شخصی گزینه های کاری محدودی دارند.«
2. خانه داری و تمیز کردن: بعضی از محصوالت تمیزکننده، 
حتی محصوالتی که به آن ها صفت »سبز« یا »طبیعی« داده می شود 
حاوی مواد شیمیایی مضری هستند که با افزایش احتمال ابتال به 
آسم در ارتباط هستند. دکتر وون اسن می گوید: »پاک کننده ها 
مواد شیمیایی واکنش پذیری هستند، یعنی با گردوخاک و حتی 
بافت های ریه شما واکنش نشان می دهند.« بعضی از پاک کننده ها 
ترکیب های ارگانیک ناپایداری را آزاد می کنند که می توانند در 
ایجاد مشکالت تنفسی مزمن و واکنش های آلرژیکی سهیم 
باشند. توصیه می شود که برچسب پاک کننده ها را بخوانید و از 
دستورالعمل ها پیروی کنید. دکتر وون می گوید: »استفاده از مواد 

پاک کننده ساده همچون سرکه و آب یا جوش شیرین را امتحان 
کنید. عالوه بر این، به هنگام استفاده از پاک کننده ها پنجره ها و درها 

را بازکنید تا هوا تهویه شود.«
3. مراقبت از سالمتی: پزشک ها، پرستارها و دیگر افرادی 
که در بیمارستان ها، ادارات پزشکی یا خانه های سالمندان کار 
می کنند در معرض خطر فزاینده بیماری های ریوی همچون سل، 
آنفوالنزا و سارس هستند. بنابراین، افراد ارائه دهنده مراقبت از 
سالمتی باید مجهز به مصون سازی هایی شوند )من جمله واکسن 
آنفوالنزا( که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری توصیه می کند. 
اگر در دستکش ها و دیگر ابزارهای افراد ارائه دهنده مراقبت از 
سالمتی از التکس استفاده شود، امکان دارد که دچار آسم شوند. 
این افراد می توانند به جای دستکش های التسکی از ترکیبی بدون 

التکس استفاده کنند.
4. آرایشگر مو: بعضی از مواد استفاده شده در رنگ موها 
از محصوالت  بعضی  آسم شغلی شوند.  موجب  می توانند 
استفاده شده در آرایشگاه های مو حاوی فورمالدئید هستند که 
یک ماده سرطان زای معروف است. عالوه بر این، فورمالدئید 

یک ماده تحریک کننده چشم، بینی، گلو و ریه است.
کارگرهای  از  بعضی  تولیدکننده:  کارخانه های   .5
کارخانه ها در معرض خطر ابتال به آسم هستند یا ممکن است 
که بیماری آسم آن ها بدتر شود. دکتر هاربر می گوید که آسم 
به دلیل کار ایجاد نمی شود، اما کار می تواند آسم را بدتر کند. 
کارگرهای کارخانه ها در معرض چیزهایی همچون استنشاق 

فلزها در کارگاه های ریخته گری و سلیس هستند که می تواند 
منجر به سیلیکوزیس )یک بیماری زخم کننده ریه( و افزایش 
خطر سرطان ریه شوند. یک اختالل ریوی به نام »ریه پاپ کورن« 
در کارگرهای کارخانه هایی دیده شده است که در آن ها از بعضی از 
مواد شیمیایی معطر برای پاپ کورن ماکروویوی استفاده می شود. 
ماسک ها و تهویه مناسب بهترین گزینه ها برای این کارگرها 
هستند. این نکته را باید گفت که در افراد مصرف کننده این پاپ 

کورن ها خطر »ریه پاپ کورن« دیده نشده است.
ساختمان های  که  کارگرهایی  کارگرهای ساختمانی:   .6
قدیمی را خراب می کنند یا به ساختمان ها دوباره مدل می دهند 
می توانند در معرض آزبست )پنبه نسوز( قرار بگیرند که به عنوان 
عایقی برای دور لوله ها یا در کف های کاشی استفاده می شود. حتی 
تماس حداقلی با ترکیب های میکروسکوپی آزبست با مشکالت 
متنوعی در ارتباط است. دکتر وون اسن می گوید که مزوتلیوما 
)نوعی از سرطان( یکی از این مشکالت است. عالوه بر این، 
ترکیب های میکروسکوپی آزبست می توانند خطر سرطان ریه 
سلول کوچک را افزایش دهند و موجب آزبستوز یا زخم ریه ها 
شوند. دکتر وون اسن می گوید: »شما می دانید که آزبست کجا 
است، درنتیجه به هنگام برخورد با آن ها اقدامات محافظتی را 

رعایت کنید.«
7. کشاورزی و دامداری: کار کردن با محصوالت و حیوان ها 
می تواند منجر به چندین اختالل شود. پنومونی ناشی از افزایش 
حساسیت یک بیماری نادر اما خطرناک است که در اثر تماس های 

مکرر با دانه یا علف خشک آلوده به کپک ایجاد می شود. در این 
وضعیت کیسه های هوای ریه ها ملتهب می شوند و حتی ممکن 
است که ریه های فرد زخم شوند. دانه های نگهداری شده 
در ظروف فلزی ممکن است که کپک زده شوند. تنفس کردن 
گردوخاک این دانه های کپک زده می تواند منجر به تب، سردی 
و بیماری شبیه به آنفوالنزا همچون »سندروم گردوخاک سمی 
ارگانیک« شود. عالوه بر این، کشاورزها بیشتر در معرض سرفه 
و سفتی سینه هستند. دکتر وون اسن می گوید: »ما فکر می کنیم 
که حدود 30 درصد از کشاورزهایی که به این شیوه محصوالت 
را پرورش می دهند در برهه ای دچار این مشکالت خواهند شد.« 
دکتر وون اسن ادامه می دهد: »گردوخاک و آمونیت هر دو ظاهرا 
از عوامل خطرزا هستند.« توصیه می شود که برای کاهش خطر 
کارهای کشاورزی و دامداری روی ریه های خود از مرطوب 
شدن دانه ها جلوگیری کنید، از تهویه مناسب اطمینان حاصل 

کنید و از ماسک استفاده کنید.
8. رنگ آمیزی افشانه ای بدنه خودرو: افرادی که در 
مغازه های بدنه خودرو کار می کنند غالبا در معرض مواد شیمایی 
به نام ایزوسیانات ها هستند. این مواد شیمیایی از دالیل اصلی آسم 
شغلی هستند. دکتر هاربر می گوید: »آسم شغلی یک بیماری پایان 
دهنده به شغل است و فرد مبتال شده به آن مجبور است که شغل 
خود را ترک کند.« استفاده از ماسک هایی که متناسب با شغل شما 

هستند می توانند خطر آسیب به ریه ها را کاهش دهند.
9. آتش نشانی: افرادی که با آتش سوزی مبارزه می کنند نه تنها 
در معرض آتش هستند، بلکه در معرض دیگر مواد همچنین 
می توانند  آتش نشان ها  هستند.  شیمایی  مواد  و  پالستیک ها 
با استفاده از »دستگاه تنفسی هوای فشرده انفرادی« به نحو 
چشمگیری خطر بیماری ریه و دیگر مشکالت را کاهش دهند. 
آتش نشان ها باید در زمان پاک سازی محل آتش گرفته نیز از این 
دستگاه ها استفاده کنند، چون بسیاری از مواد شیمیایی هنوز در 

هوا هستند.
معدن های  کارگرهای  زغال سنگ:  معدن  در  کار   .10
زیرزمینی در معرض بیماری هایی مختلفی همچون برونشیت 
و سینه پهلو یا ریه سیاه هستند. ریه سیاه یک بیماری است که 
به دلیل استنشاق گردوخاک زغال سنگ ایجاد می شود و در اثر 
آن فرد به سختی نفس می کشد. دکتر وون اسن می گوید: »این 
بیماری می تواند منجر به فیبروزیز شود و جان فرد را بگیرد.« 
چنین کارگرهایی می توانند با ابزار محافظتی درصد استنشاق این 

گردوخاک ها را محدود کنند.
 مصطفی صداقت رستمی 

 WebMD

تــازه ها

محققان دریافتند ریسک مرگ در افراد دارای پاهای بیش از حد الغر 
به خاطر بیماری های نظیر دیابت یا قلبی عروقی بسیار باال است.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد اگر یک فرد الغر دارای شاخص 
توده بدنی نرمال باشد اما قسمت تحتانی پاهایش بیش از اندازه 
الغر و استخوانی باشد سه برابر بیشتر در معرض مرگ به دلیل 
قلبی  بیماری  یا  نوع2  دیابت  نظیر  کاردیومتابولیک  بیماری های 
آلمان  توبینگن  دانشگاه  محققان  تحقیق  نتایج  دارد.  قرار  عروقی 
نشان می دهد در بین افراد الغر، پاهای استخوانی و الغر ممکن 
است قوی ترین عامل پیش بینی کننده سالمت متابولیکی بد باشند، 
درحالیکه برای افراد چاق، میزان چربی شکمی و بیماری کبد چرب 
غیرالکلی عوامل قوی پیش بینی کننده بیماری های نظیر دیابت نوع2 

یا بیماری قلبی-عروقی هستند.
به گفته نوربرت استفان، سرپرست تیم تحقیق، »در افراد الغر، 
مشکل ژنتیکی ذخیره چربی در اندام تحتانی ممکن است فاکتور اصلی 
باشد که آنها را در معرض ریسک باالی بیماری های کاردیومتابولیک 
قرار می دهد.« در این مطالعه، محققان داده های 9۸1 فرد شرکت 
کننده را بررسی کردند. آن ها دریافتند 1۸ درصد افراد الغر به لحاظ 

متابولیکی ناسالم بودند.
توده  محققان   ،MRS و   MRI تصویربرداری  از  استفاده  با 
چربی بدن، توزیع چربی و رسوب چربی را در کبد تعیین کردند. 
سپس انها مقاومت انسولین، ترشح انسولین، ضخامت دیواره شریان 

کاروتید و تناسب اندامشان را نیز تعیین کردند.
عادی،  بدنی  توده  شاخص  با  اما  ناسالم  الغر  نمونه های  این 
دارای شرایط برخی بیماری های خاص نظیر لیپودیستروفی بودند 

که در این حالت بدن قادر به حفظ ذخایر کافی چربی نیست.

پـاهـای الغـر ریسک مـرگ را 
مراقب تـا ۳۰۰ درصـد افزایـش می دهـد

شغلی که 
انتخاب 
می کنید 

باشید

10 شغل پرخطر برای ریه های شما

بررسی های انجام گرفته از افزایش چشمگیر شمار نابینایان 
تا سال 20۵0 میالدی حکایت دارد.

نتیجه بررسی گروهی  »لنست گلوبال هلث«  مجله 
از متخصصان را مننتشر کرده که نشان می دهد تا سال 
20۵0 میالدی شمار نابینایان در جهان از 36 میلیون نفر 

به حدود 11۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
تا  متوسط  دچار ضعف  که  کسانی  تعداد  همچنین 
شدید بینایی هستند و ضعف بینایی آنها با استفاده از 
عینک، لنز یا جراحی تصحیح نشده نیز از حدود 217 
میلیون نفر در حال حاضر به ۵۸۸ میلیون نفر در آن زمان 
خواهد رسید. به عالوه در سال 20۵0، پیر چشمی نیز 
حدود یک میلیارد نفر از اشخاص باالی ۵۵ سال را در 

جهان گرفتار خواهد کرد.
اکثر مبتالیان به نابینایی یا ضعف بینایی در حال حاضر 
و در آینده از ساکنان کشورهای جنوب آسیا هستند و 
خواهند بود و زنان )با آمار ۵۴ درصد( بیش از مردان 
مبتال می شوند. پس از جنوب آسیا، مناطق شرق آسیا، 
این قاره و  جنوب شرق آسیا و سپس سایر مناطق 
قاره آفریقا بیش از سایر نقاط جهان با این مشکالت 

دست به گریبان خواهند بود.
افزایش جمعیت و باال رفتن نسبت سالمندان در کل 

جمعیت از عوامل اصلی این تغییرات است.
براساس این گزارش، در 1۸۸ کشور که مورد بررسی 
قرار گرفتند، بین سال های 1990 تا 201۵ میزان شیوع 
نابینایی، یعنی نسبت نابینایان در گروه های جمعیتی از 

0.7۵ درصد به 0.۴۸درصد کاهش یافت.
در مورد ضعف متوسط تا شدید بینایی، در این مدت 
نرخ افزایش این عوارض از 3.۸3 درصد به 2.9 درصد 
کاهش یافت که نتیجه بهبود و دسترسی بیشتر به امکانات 
بهداشتی و درمانی از جمله پیشرفت و گسترش جراحی 
آب مروارید بوده است. اما پس از آن با باال رفتن سن 
جمعیت،  شمار افرادی که به اختالالت بینایی مبتال هستند 

افزایش پیدا کرده است.
این بررسی همچنین نشان می دهد که بیشترین موارد 
ضعف یا از دست رفتن بینایی در میان سالمندان بروز 
به  مبتالیان  از  درصد   ۸6 از   ،201۵ سال  در  می کند. 

نابینایی، ۸0 درصد از مبتالیان به ضعف متوسط یا شدید 
بینایی، 61 درصد از مبتالیان به ضعف اندک بینایی و 
61 درصد از مبتالیان به پیرچشمی در گروه سنی باالی 
۵0 سال قرار داشتند و انتظار می رود که همین نسبت 

ها در آینده هم دیده شود.
ضعف یا از دست دادن بینایی عالوه بر مشکالتی که 
برای فرد مبتال به همراه دارد، دارای تبعات اقتصادی و 
اجتماعی برای کل جامعه است. اشخاص مبتال قدرت 
انجام بعضی فعالیت ها را از دست می دهند و جامعه از 

توانمندی های آنان محروم می ماند. 
 Reuters

شمـار نـابینـایـان جهـان تـا ۲0۵0 سـه بـرابـر خواهـد شـد
بیمـاری لثـه ریسک 

ابتال به سرطان در زنـان 
را افزایـش می دهـد

خبــر

طبق نتایج یک مطالعه جدید، زنان مسن 
مبتال به بیماری لثه در معرض ریسک باالی 
ابتال به انواع سرطان ها قرار دارند. طبق نتایج 
این تحقیق، زنانی که طبق گزارش خودشان 
مبتال به بیماری لثه بودند 1۴ درصد بیشتر 
در معرض ریسک ابتال به هر نوع سرطان 
بودند. اگرچه اکثریت موارد ابتال به سرطان 
مربوط به سرطان سینه و مری بود. مطالعه 
آنها به خوبی نشان می دهد که ریسک کلی 
سرطان در بین زنان مسن مبتال به بیماری 

لثه به مراتب بیشتر است. 
این مطالعه شامل داده های مربوط به بیش 
از 6۵00 زن پس از یائسگی با میانگین سنی 
6۸ سال بود. بیماری لثه به دلیل باکتری های 
دهان ایجاد می شود که موجب عفونی شدن 
بافت اطراف دندان شده و همراه با بوی بد 
دهان، جویدن دردناک، دندان های حساس 
و خونریزی لثه است. محققان برای کنترل 
و پیشگیری این بیماری، بر اهمیت مسواک 
زدن و استفاده از نخ دندان به طور روزانه 
برای پاک کردن باکتری های عامل بیماری 

تاکید دارند.

تــازه ها

محققان دریافتند داروی اگزناتید )Byetta( می تواند برای درمان 
بیماری پارکینسون موثر باشد.

تام فولتینی، سرپرست تیم تحقیق از کالج دانشگاه لندن، در 
این باره می گوید: »این یافته بسیار امیدبخش است چراکه فقط 
منجر به کاهش عالئم بیماری نمی شود بلکه به درمان خود بیماری 
نیز کمک می کند.« وی در ادامه می افزاید: »در درمان های فعلی 
بیماری پارکینسون، عمدتا عالئم بیماری برای چند سال تسکین 

می یابند و بیماری به تدریج تشدید می شود.«
به گفته محققان، پارکینسون دومین بیماری شایع عصبی در جهان 
است. این بیماری باعث سفتی عضالنی، حرکات آهسته، لرزش، 
اختالالت خواب و خستگی مزمن می شود. در این مطالعه 60 فرد 
مبتال به پارکینسون به مدت ۴۸ هفته به طور هفتگی تزریق اگزناتید 
یا دارونما غیرفعال همراه با داروهای متداول دریافت کردند. در 
پایان این دوره، افرادی که داروی دیابت دریافت کرده بودند در 
مقایسه با افراد دریافت کننده دارونما، چهار نمره باالتر در معیار 
132 نمره ای چابکی، حرف زدن و لرزش دریافت کردند. به گفته 

محققان این اختالف بسیار 
قابل توجه است.به گفته 
محققان، استفاده از درمان 
تاییدشده یک بیماری برای 
درمان یک بیماری دیگر 
می تواند راهکار جدیدی 
برای تسریع روند درمان 

پارکینسون باشد. 

داروی دیابت درمانی امیدبخش 
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