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اخبار 

محققان مى گویند؛

ارتباط رژیم غذایى نامناسب
 با افزایش ریسک ابتال به دیابت

مطالعات نشان مى دهد رژیم غذایى نامناسب، صرف نظر 
از عوامل خطــر ژنتیکى، با 30 درصــد افزایش خطر ابتال به 

دیابت مرتبط است.
به گزارش ساینس دیلى، عوامل خطر ژنتیکى و کیفیت رژیم 
غذایى به طور مستقل با دیابت نوع 2 مرتبط هستند. یک رژیم 
غذایى سالم با کاهش خطر دیابت در تمام سطوح خطر ژنتیکى 
مرتبط اســت.این نتایج حاصل مطالعه محققان بیمارستان 
عمومى ماساچوســت بــر روى بیش از 35 هزار بزرگســال

 آمریکایى است.مطالعات قبلى نشان داده اند که پیروى از یک 
سبک زندگى ســالم با کاهش خطر ابتالء به دیابت نوع 2 در 
پروفایل هاى ژنتیکى مرتبط است، اما اینکه آیا پروفایل هاى 
ژنتیکى تا حدى با عوامل سبک زندگى ارتباط برقرار مى کند 

یا خیر مشخص نبود.
این تیم دریافتند که صــرف نظر از خطر ژنتیکى، کیفیت 
پایین رژیم غذایى در مقایســه با رژیم غذایى با کیفیت باال، با 
افزایش 30 درصدى خطر ابتالء به دیابت نوع 2 مرتبط است.

به گفته محققان، این مطالعه شــواهدى ارائه داد که نشان 
مى دهد خطر ابتالء به دیابت نوع 2 که به افزایش خطر ژنتیکى 
و کیفیت پایین رژیم غذایى نســبت داده مى شــود، مشابه 
مجموع خطرات مرتبط با هر عامل به تنهایى اســت. چنین 
دانشــى مى تواند به اطالع رســانى و طراحى استراتژى هاى 

آینده براى پیشگیرى از دیابت کمک کند.

در نشست مجتمع بیمارستانى امام
 خمینى(ره) مطرح شد؛

بررسى چالش هاى بیماران
 در اورژانس بیمارستان ها

بخش اورژانس به عنوان پیشــانى بیمارستان شناخته مى 
شــود، از همین رو وقتى بیمار وارد این بخش مى شود، انتظار 

دارد همانجا تمامى کارهاى درمانى او انجام شود.
 امیرحســین اورندى معاون درمان مجتمع بیمارستانى 
امام خمینى (ره)، هدف از تجهیز اورژانس را کمک به تسهیل 
فرآیندهاى این بخش عنوان کرد و افزود: قرار نیســت تمامى 
اقدامات تشــخیصى درمانى بیماران در اورژانس انجام شود. 
تصور اینکه همه کارهاى بیماران پیش از انتقال به بخش، در 
اورژانس انجام شود با اصل تعیین تکلیف زیر 6 ساعت بیماران 

اورژانس مغایرت دارد.
وى با بیان این مطلب که در پزشــکى مطلقى وجود ندارد، 
گفت: بــا این همه باید تابع کلیاتى باشــیم که در حوزه هاى 
مختلف پزشکى مورد توافق است. در بحث پروتکل اورژانس 
همه راه ها را رفته ایم و به اینجا رســیده ایم، نمى گویم ایده آل 
است ولى پیشرفت خوبى داشته، اینکه اساتید طب اورژانس 
را فصل الختام تعیین تکلیف بیماران بدانیم فکر خوبى بوده و 
در راستاى همین شیوه نامه باید براى چالش هاى ادامه مسیر 
چاره جویى کنیم. بهتر این است که از خرد جمعى براى اصالح 

و تسریع فرآیندها کمک بگیریم.
اورندى تاکید کرد: سرویسى که طب اورژانس براى انتقال 
بیمــار تعیین مى کند بــا پذیرفتن درصدى خطا، مســئول 
مدیریت درمان بیمار بوده و تا ســایر ســرویس هاى مربوطه 
پایان کارشان را اعالم نکنند نمى تواند بیمار را ترخیص کند. 
در صورت نیاز، جابه جایى بیمار از سرویس تعیین شده تنها از 

طریق مشاوره امکان پذیر است.
معاون درمان مجتمع بیمارســتانى امــام خمینى (ره)، 
با توصیه به تقویت رویه ســوپرویژن دستیاران، رزیدنت ها و 
سایر فراگیران از سوى رؤساى بخش ها و اساتید گروه ها گفت: 
نظارت و راهنمایى اســاتید از مقاومت فراگیران در پذیرش 
بیماران خواهد کاســت. بار دیگر تاکید مى کنم نباید تمام بار 
درمان را رزیدنت هاى سال یک و دو بر دوش بکشند. به عنوان 
یک الگو، بــار آموزش هاى بالینى باید بیــن تمامى رده هاى 
فراگیران پخش شــود. آموزش فراگیران از کاربر بالین بیمار 
نشــأت مى گیرد و تنها با کتاب خواندن نیســت. براى بهبود 
فرآیندهاى پیگیرى درمــان بیماران بایــد از ظرفیت هاى 
الکترونیکى شدن استفاده کنیم. به زودى نسخه الکترونیک 
به سوى پرونده الکترونیک خواهد رفت و ما هم نمى توانیم از 

قافله تکنولوژى دور بمانیم.
محمد افضلــى مقدم رئیــس بخش اورژانــس مجتمع 
بیمارستانى امام خمینى (ره)، با اشاره به چالش هاى مربوط به 
تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس به دو دیدگاه اشاره کرد 
و توضیح داد: گروه طب اورژانس، بیماران را از زوایاى مختلفى 
مى بینند و در انتقال آنها تالش مى کنند چه از بعد ســالمت و 
چه از منظر مســائل قانونى نکته اى مغفول نماند؛ که البته با 
این حجم مراجعه در تعیین سرویس معالج طبیعتاً درصدى 
خطا هم وجود دارد، ولى چالش اصلى ما زمانى است که بیمار 
پس از ارجاع به ســرویس اولیه با نظــر بخش مربوطه باید به 
سرویس هاى دیگر براى دریافت خدمات مورد نیازش منتقل 
شود. به نظر مى رسد نیاز است به گونه اى شفاف، مسیر چرخه 
انتقال بین بخشــى بیماران اورژانس در این کمیته مشخص 
شود.وى با تاکید بر اهمیت تسریع مشاوره ها در تعیین تکلیف 
به هنگام و کاهــش ماندگارى بیمــاران در اورژانس، گفت: 
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ساعت تعیین تکلیف و به بخش مربوطه منتقل شوند. در هر 
تصمیمى که براى بهبود فرآیندهاى مربوط به اورژانس گرفته 

مى شود باید تمامى مسائل مهم این بخش را در نظر گرفت.
نسیم خواجوى نماینده گروه داخلى مجتمع بیمارستانى 
امام خمینى (ره)، علت ویزیت روزانه گروه داخلى در اورژانس 
را ناشى از عدم ســرعت و کیفیت مناسب مشاوره گروه ها در 
بخش اورژانس خواند و بر لزوم تعریف پروسه تغییر سرویس 
معالج بیماران ارجاعى اورژانــس در بخش ها تاکید کرد و در 
ادامه افزود: اگر راه حلى در این جلســات مصوب شد باید همه 
خود را مقید به اجراى آن بدانیم. واقعیت این است به حدى بار 
درمانى بخش ها باال اســت که تمایل رزیدنت ها براى پذیرش 

بیمار جدید کم است.

یک روانپزشک با تاکید بر اینکه زنان در دوران قاعدگى نیاز به 
حمایت روانى دارند، گفت: «اختالل مالل» پیش از قاعدگى، باید 

مانند سایر بیمارى ها به رسمیت شناخته شود.
 شیوا ایلیایى، با اشاره به اینکه اختالل مالل پیش از قاعدگى 
در دســته بیمارى هاى روان تنى یا سایکوسوماتیک محسوب 
مى شود، اظهار کرد: این بیمارى به دنبال تغییرات هورمون هاى 

جنسى در چرخه قاعدگى ایجاد مى شود.
وى با اشــاره به اینکه اختالل مالل پیش از قاعدگى معموالً 
حدود یک هفتــه پیش از قاعدگــى ایجاد و تا ســه روز بعد از 
خونریزى ادامه دارد، افزود: این موضوع با عالمت هاى جسمى و 

روانپزشکى همراه است.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، ورم، 
افزایش وزن، درد پستان و مورمور یا سوزن سوزن شدن اندام ها 
را از نشانه هاى جسمى اختالل مالل پیش از قاعدگى عنوان کرد 
و گفت: بى ثباتى هیجانى، ســردرد، اضطراب و افسردگى نیز از 

عالمت هاى روانى اختالل مالل پیش از قاعدگى است.
این متخصص روانپزشــکى تاکید کرد: نوسانات و تغییرات 
ســریع خلقى، احســاس غم و گریه هــاى ناگهانــى، افزایش 

حساسیت به طرد شدن، تحریک پذیرى، عصبانیت هاى شدید یا 
حتى درگیرى هاى بین فردى، احساس ناامیدى، خودسرزنشى، 
اضطراب، تنش، بى تابى و بى قرارى از دیگر نشــانه هاى اختالل 

مالل پیش از قاعدگى است.
وى به دیگر نشــانه هاى اختالل مالل پیش از قاعدگى اشاره 
کرد و افزود: اختالل در تمرکز، احســاس ضعف و خستگى، بى 
انرژى شدن و تغییرات بارز اشــتها، پرخورى و میل به غذاهاى 
خاص یا شیرین، تغیراتى در خواب به شکل کم خوابى یا پرخوابى 
و یا احساس خارج شــدن شرایط از کنترل و به طور کلى تجربه 
عالمت هاى جســمى مثل افزایش وزن، حساسیت، تورم، درد 
پســتان، دردهاى مفصلى و افت عملکرد از دیگر نشانه هاى این 

اختالل است.
ایلیایــى با تاکید بــر اینکه حدود 5 درصد زنــان به اختالل 
مالل پیــش از قاعدگى دچارند، تاکید کرد: بســیارى از افراد با 
درمان هاى عالمتــى، بهبود پیدا مى کنند و در عین حال درصد 

کمترى نیز به درمان هاى جدى تر نیاز دارند.
وى به لحاظ اپیدمیولوژى نیز اختالل مالل پیش از قاعدگى 
را مورد بررسى قرارداد و عنوان کرد: حدود 80 درصد زنان، پیش 

از قاعدگــى تغییراتــى در خلق و خو و خواب و یــا ورم را تجربه 
مى کنند.

ایلیایى با اشاره به اینکه اکثر زنان در دوران پیش از قاعدگى 
دچار اختالالت خلقى مى شــوند توضیح داد: تفکیک ســندرم 
پیــش از قاعدگى یا ��� از افرادى که دچار اختالل مالل پیش 
از قاعدگى هستند متفاوت است، گفت: دوره پیش از قاعدگى در 
افراد به دو دسته تقسیم مى شــود، در بخشى عالمت ها خفیف 
هســتند ولى برخى از افراد این عالمت ها را با شــدت بیشترى 
تجربه مى کنند، این افراد به مالل پیش از قاعدگى مبتال هستند 
به شــکلى که 40 درصد از این افراد ناگزیرند به پزشک مراجعه 
کنند.وى، وجه تمایز ســندرم قاعدگى با اختالل مالل پیش از 
قاعدگى را شدت، تعداد حمله ها و میزان تخریب عملکرد دانست 
و عنوان کرد: در مالل پیش از قاعدگى فرد حدوداً پنج روز پیش 
از قاعدگى دچار حداقل یک عالمت خلقى و جســمانى مى شود 
به این شکل که این عالمت در سه چرخه قاعدگى پشت سر هم 

ایجاد مى شود.
ایلیایــى با بیان اینکه اختالل پیــش از قاعدگى معموالً یک 
بیمارى مزمن است، به راه هاى کنترل و درمان نشانه هاى مالل 

پیــش از قاعدگى اشــاره کرد و افزود: در بســیارى از موارد این 
نشــانه ها خفیف اســت و نیاز به درمان هاى جدى ندارد به این 
شکل وضعیت فرد با کمک درمان هاى عالمتى بهبود مى یابد، در 
عین حال برخى افراد نیز شــرایط سخت تر این سندرم را تجربه 

مى کنند و نیاز به مراجعه به پزشک دارند.
این روانپزشــک با اشــاره به اینکه مراجعه به روانپزشــک و 
دارو درمانى مى تواند شــرایط مبتالیان به اختالل مالل پیش از 
قاعدگى را بهبود ببخشــد، تاکید کرد: بــا کمک داروهاى روان 

درمانى برخى اختالالت جسمى نیز کاهش مى یابد.
وى با بیان اینکه درمان مبتالیان به اختالل پیش از قاعدگى 
در بیشــتر موارد تنها به دوران پیش و یا پس از آن بر مى گردد، 
خاطرنشان کرد: براى برخى از افراد نیز الزم است درمان ها را در 

بازه زمانى بیشترى ادامه دهند.
ایلیایــى در پایان افزود: چنانچه عالمت هاى اختالل پیش از 
قاعدگى در طول ماه ادامه داشــته باشد و محدود به دوران 5 تا 6
روز قبل و 2 تا 3 روز بعد از خونریزى نباشد و یا دوران قاعدگى با 
دردهاى شدید لگنى همراه باشد، باید براى بررسى و درمان این 

اختالالت حتماً به پزشک متخصص مراجعه کرد.

یک روانپزشک عنوان کرد؛

بیمارى «اختالل مالل» در زنان باید به رسمیت شناخته شود

مطالعــات نشــان مى دهــد افزایــش اضطراب، 
افســردگى و اســترس زنــان در دوران بــاردارى،

 ویژگــى هاى کلیــدى مغز جنین را تغییــر داده که 
متعاقباً رشــد شــناختى فرزنــدان را در 18 ماهگى 

کاهش مى دهد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلى، بر 
اساس یک مطالعه جدید، این تغییرات همچنین باعث 
افزایش رفتارهاى درون گرایانه و بى نظمى مى شــود.

یافته ها همچنین نشــان مى دهد که پریشانى روانى 
مداوم پس از تولد نوزاد ممکن است بر تعامل والدین و 

کودك و رفتار نوزاد تأثیر بگذارد.
این اولین مطالعه اى است که ارتباط مهمى را بین 
تغییر رشــد مغز جنین درون رحم و پیامدهاى رشد 
شــناختى بلندمدت براى جنین هایــى که در دوران 
باردارى در معرض سطوح باالیى از استرس سمى قرار 

دارند روشن مى کند.
هنگامى که جنین هــا در رحم بودنــد، محققان 
تغییراتى را در عمق و حجم هیپوکامپ ســمت چپ 
مشاهده کردند که مى تواند مشکالت رشد عصبى را که 

پس از تولد مشاهده مى شود توضیح دهد.
هنگامــى که این کودکان بــه نوزادانى نوپا تبدیل 
مى شــوند، ممکــن اســت مشــکالت اجتماعى-

عاطفــى مداومــى را تجربــه کننــد و در برقرارى 
روابط مثبت با دیگران، از جمله مادرشــان، مشــکل 

داشته باشند.
براى تأیید بیشــتر این موضــوع، مطالعات آینده 
با حجم نمونــه بزرگ تر که مناطــق و جمعیت هاى 

بیشترى را منعکس مى کند، مورد نیاز است.
«کاترین لیمپروپولوس»، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره مى گوید: «با شناسایى زنان باردار با سطوح 
باالى پریشانى روانى، پزشــکان مى توانند نوزادانى را 
که در معرض خطر اختالالت عصبى بعدى قرار دارند 
و ممکن اســت از مداخالت زودهنگام و هدفمند بهره 

ببرند، تشخیص دهند.»
محققــان بــراى تعییــن کمیت اســترس مادر، 
اضطراب و افســردگى قبل از تولد، از پرسشنامه هاى 
خودگزارش شده معتبر اســتفاده کردند. حجم مغز 
جنین و چین خوردگى قشــر جنین از تصاویر ســه 
MRI بعدى بازسازى شــده به دســت آمده از اسکن

اندازه گیرى شد. 
کراتیــن مغــز جنیــن و کولین بــا اســتفاده از 
طیف سنجى تشدید مغناطیسى پروتون اندازه گیرى 
شــد. رشــد عصبى کودك 18 ماهه با اســتفاده از 

مقیاس ها و ارزیابى هاى معتبر اندازه گیرى شد.

استرس و افسردگى باردارى 
مانع رشد شناختى کودك مى شود

کارشــناس تجویز و مصرف منطقــى دارو معاونت غذا 
و داروى دانشــگاه علوم پزشــکى همدان نسبت به مصرف 
ویتامین ها و مولتى ویتامین ها بدون تجویز پزشــک هشدار 
داد.دکتر مجید حنیفه در گفتگو با خبرگزارى ســیناپرس، 
اظهار کرد: مصرف برخى ویتامین ها در صورت مصرف بیش 
از حد بــراى بدن نیز عوارضى ایجاد مــى کنند  که از جمله 
آنها ویتامین D و کلسیم ها هســتند به گونه اى که مصرف 
ویتامین D در صورت مصرف بیش از حد مشکالت عروقى و 
مصرف بیش از حد کلســیم نیز در کلیه ها رسوب ایجاد مى 

کند و سنگ کلیه تشکیل مى شود.
وى افزود: برخى والدین  تصور مى کنند هر چه به کودك 
ویتامین بیشــترى بخورانند مشــکل کم اشتهایى و کمبود 
ویتامین هاى بدن کودك رفع مى شــود، این در حالیســت 
که مصرف ویتامین ها ُدز مشخص داشته و نباید بیش از حد 

توصیه شده، مصرف شود.
دکتر حنیفه خاطرنشــان کرد: برخى ویتامین ها مکمل 
محسوب نمى شوند و خاصیت دارویى دارند بنابراین باید به 
مقدار مصرف ویتامین ها و دوره زمانى مصرف آنها توجه شود 
و بهترین روش تقویت بدن و رفع کمبود ویتامین ها مراجعه 
به پزشک بوده و پزشک معالج با بررسى و معاینات ویتامین و 

داروهاى مورد نظر را تجویز خواهد کرد.
وى بــه مصرف منطقى دارو اشــاره کرد و افــزود: زمانى 
مصرف یک دارو منطقى اســت که متناســب با نیاز پزشکى 
فرد، دارو تجویز شده باشد همچنین ُدز مصرفى دارو رعایت 
شــود و بازه زمانى مشــخص که دارو باید مورد استفاده قرار 
گیرد، هنگام مصرف رعایت شــود همچنین مصرف منطقى 
دارو باید به گونه اى باشد که کمترین میزان هزینه براى بیمار 
تحمیــل کند که تمامى این مباحث نیز مصرف منطقى دارو 

را شامل مى شود.

وى اظهار کرد: مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک 
یکــى از مصادیق مصرف غیر منطقى دارو اســت چراکه  ُدز 
مصرفى، زمان مصرفى، تحمیل هزینه مصرف دارو و ســایر 

موارد در نظر گرفته نشده است.
دکتر حنیفه افــزود: زمانى که مصرف یک دارو توســط  
پزشک تجویز مى شود، اما بیمار مدت زمان مصرف و فاصله 
هــاى زمانى مصرف را رعایت نکنــد، از مصرف منطقى دارو 
خارج مى شود که طبق آمار بهداشت جهانى  تنها 25 درصد 
افراد داروها را درســت مصرف مى کنند و از هر چهار نفر تنها 

یک نفر داروها را درست مصرف مى کند.
این داروساز ادامه داد: در کشور ما آمار دقیقى از وضعیت 
مصرف داروها وجود ندارد، اما طبق آمار مى توان گفت به طور 
میانگین و متوسط هر یک نفر در هر روز یک قرص مصرف مى 
کند.وى با بیان اینکه در جامعه فرهنگ عالمت درمانى بسیار 
مرسوم اســت، تصریح کرد: برخى پزشکان  و برخى بیماران 
بــه دنبال کاهش عالمت بیمارى هســتند و به هر نحوى به

 دنبال فروکش کــردن عالئم بیمارى بوده در حالیکه برخى 
بیمارى ها از جمله بیمارى هاى ویروســى نیازمند گذشت 

زمان است.
دکتــر حنیفه ادامــه داد: در برخى مــوارد بیماران براى 
مصــرف دارو و کاهش عالمت بیمارى اصــرار مى ورزند که 
گاهى اوقات پزشــکان  را مجبور به نوشــتن داروها  کرده یا 
در برخى موارد بیماران به طور مستقیم به داروخانه مراجعه 
کرده و درخواست دارو مى کنند که  این امر درست نیست و 

با مصرف منطقى دارو هم خوانى ندارد.
وى با بیــان اینکه جامعه ما به اصول پیشــگیرى معتقد 
نیست، خاطرنشان کرد: در فرهنگ درمانى کشور، به دنبال 
امور درمانى هســتیم و به حفظ سالمتى اعتقادى نداریم در 

حالیکه امر پیشگیرى بسیار کم هزینه تر خواهد بود.

ممنوعیت مصرف ویتامین ها 
و مولتى ویتامین ها بدون تجویز پزشک

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد علوم پزشکى تهران با 
بیان اینکه تأثیر سینوفارم و واکسن هایى با پلت فرم ویروس 
غیرفعال شــده نسبت به واکســن هاى ریکامبیننت کمتر 
اســت و تزریق دوز چهارم از این واکســن موجب تحریک 
سیستم ایمنى نمى شــود، گفت: پیشنهاد مى کنم افرادى 
که سه دوز واکسن سینوفارم گرفتند، براى دوز چهارم یک 
واکســن ریکامبیننت مثل آســترازنکا، اسپوتنیک، پاستو 

کووك، اسپایکوژن، رازى و یا نورا تزریق کنند.
 عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد علوم پزشکى تهران با 
بیان اینکه تأثیر سینوفارم و واکسن هایى با پلت فرم ویروس 
غیرفعال شده نسبت به واکسن هاى ریکامبیننت کمتر است 
و تزریق دوز چهارم از این واکســن موجب تحریک سیستم 
ایمنى نمى شود، گفت: پیشنهاد مى کنم افرادى که سه دوز 
واکســن ســینوفارم گرفتند، براى دوز چهارم یک واکسن 
ریکامبیننت مثل آســترازنکا، اســپوتنیک، پاستو کووك، 

اسپایکوژن، رازى و یا نورا تزریق کنند.
 مصطفى نورى زاده  با اشــاره به آغــاز تزریق دوز چهارم 
واکسن کرونا در کشور ما مثل کشورهاى دیگر، اظهار کرد: 

در مرحلــه اول کادر درمان به همراه افراد باالى 80 ســال 
و در مرحله دوم افرادى کــه بیمارى هاى زمینه اى و نقص 
ایمنى و ســن باالى 70 سال دارند مى توانند واکسن چهارم 

را دریافت کنند.
وى انتخاب دوز چهارم واکسن کرونا را بسیار مهم دانست 
و گفت: در دســتورالعملى که از طرف وزارت بهداشت ابالغ 
شده، بهتر است واکسن چهارم با سه دوز قبلى یکسان باشد، 
درحالى که در کشــور ما بیشــتر افراد باالى 60 ســال سه 
دوز ســینوفارم را دریافت کرده اند و مى دانیم که مطالعات 
ســینوفارم براى افراد زیر 60 سال است، اما مطالعات دیگر 
در ارتباط با واکســن هایى با پلت فرم غیرفعال نشــان داده 
که تأثیر واکســن هاى غیرفعال در افرادى که ســن آن ها 
باالست کمتر از واکســن هاى ریکامبیننت است، بنابراین 
تزریق واکسن هاى ریکامبیننت به نفع جامعه و به نفع افراد 

واکسینه شده خواهد بود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد علوم پزشــکى تهران 
ادامه داد: مطالعه اى است که از طرف شرکت واکسن سازى 
سینوفارم منتشر شد نشــان داد که تزریق دوز چهارم براى 

افرادى که سه دوز سینوفارم گرفتند موجب تحریک ایمنى 
نشده است، یعنى تزریق دوز چهارم از این نوع واکسن سود 

به سزایى نخواهد داشت.
وى همچنین به مطالعاتى اشاره کرد که در مورد میکس 
واکسن ها انجام شده و گفت: همه این مطالعات ثابت مى کنند 
که میکس واکســن در تحریک ایمنى بســیار مؤثر است، 
بنابراین در این شرایط بهتر است به نوع واکسن انتخاب شده 
براى این افراد که بیشترشان سن باال و بیمارى هاى زمینه اى 

دارند دقت شود و حساسیت الزم را داشته باشیم.
نورى زاده تصریح کرد: تأثیر ســینوفارم و واکسن هایى 
با پلت فرم ویروس غیرفعال شــده نســبت به واکسن هاى 
ریکامبیننت کمتر اســت و تزریق دوز چهارم از این واکسن 
موجب تحریک سیستم ایمنى نمى شود، بنابراین پیشنهاد 
مى کنم افرادى که ســه دوز واکســن ســینوفارم گرفتند؛ 
دوز چهارم را یک واکســن ریکامبیننت مثل آســترازنکا، 
اسپوتنیک، پاســتو کووك، اســپایکوژن، رازى و یا نورا را 
بگیرند، چراکه میکس واکســن ها موجب تحریک بیشــتر 
سیســتم ایمنى مى شود. در این زمینه مطالعاتى در سراسر 

دنیا انجام شده که همه این مطالعات نتایج یکسانى داشتند.
وى در مورد افرادى که دو دوز واکســن سینوفارم تزریق 
کردند و دوز سوم را واکسن ریکامبیننت گرفتند نیز گفت: 
دوز چهارم این افراد بهتر اســت همان واکسنى باشد که در 
دوز سوم آن را گرفتند. در کنار این برخى از افراد نیز سه دوز 
آسترازنکا و یا سه دوز اسپوتنیک دریافت کردند که توصیه 
مى کنم این افراد نیز از واکسن هاى پروتئینى به عنوان دوز 

چهارم استفاده کنند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد علوم پزشکى تهران 
اظهار امیدوارى کرد که با تزریق دوز چهارم واکســن کرونا 
براى سنین باال و انتخاب نوع واکسن، ریسک ابتال و فوت در 

این افراد کاهش یافته و به نزدیک صفر برسد.
وى همچنین به افرادى که دوز ســوم واکســن کرونا را 
دریافت نکرده اند نیز توصیه کرد که هرچه زودتر براى تزریق 
دوز ســوم مراجعه کنند و افزود: تزریق نوبت سوم واکسن 
کرونا براى افراد در سنین 12 تا 18 سال نیز اهمیت زیادى 
دارد، درحالى که در کشــور ما تزریق دوز بوســتر براى این 

گروه سنى هنوز تائید نشده است.

چه واکسن هایى 
براى دوز چهارم بهتر است؟

 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد علوم پزشکى تهران با بیان اینکه تأثیر سینوفارم و واکسن هایى 
با پلت فرم ویروس غیرفعال شده نسبت به واکسن هاى ریکامبیننت کمتر است و تزریق دوز چهارم 
از این واکسن موجب تحریک سیستم ایمنى نمى شود، گفت: پیشنهاد مى کنم افرادى که سه دوز 
واکسن سینوفارم گرفتند، براى دوز چهارم یک واکسن ریکامبیننت مثل آسترازنکا، اسپوتنیک، 
پاستو کووك، اســپایکوژن، رازى و یا نورا تزریق کنند. مصطفى نورى زاده  با اشاره به آغاز تزریق 
دوز چهارم واکسن کرونا در کشور ما مثل کشورهاى دیگر، اظهار کرد: در مرحله اول کادر درمان به 
همراه افراد باالى 80 سال و در مرحله دوم افرادى که بیمارى هاى زمینه اى و نقص ایمنى و سن باالى 

70 سال دارند مى توانند واکسن چهارم را دریافت کنند...


