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شــنبه  17 شهریور 1397 |  سال ششــم |  شماره 1493

ایسنا| متخصصان دریافتند داروی موجود در درمان بیماری کبد می تواند برای درمان آلزایمر هم به کار گرفته شود. در این بررسی جدید گروهی از 
متخصصان انگلیسی دریافتند دارویی که تاکنون برای درمان بیماری کبد مورد استفاده بوده می تواند به مقابله با بیماری آلزایمر نیز کمک کند. پیش 
از این نتایج مطالعات نشان داده داروی »اورسودوکسی کولیک اسید« که در درمان بیماری کبدی تجویز می شود، می تواند روند پیشرفت بیماری 
پارکینسون را متوقف کند. در این مطالعه مشخص شد این دارو عملکرد میتوکندری را در برخی مبتالیان به بیماری پارکینسون بهبود می بخشد. 
محققان انگلیسی با توجه به این شرایط تصمیم گرفتند تأثیر داروی اورسودوکسی کولیک اسید را برای مقابله با مشکل عملکرد نامطلوب میتوکندری 
در مبتالیان به آلزایمر مورد بررسی قرار دهند. به گزارش مدیکال نیوز تودی، آنها با استفاده از بافت های جمع آوری شده از بیماران مبتال به آلزایمر 

مشاهده کردند که داروی موجود در درمان بیماری کبد می تواند عملکرد میتوکندری را در بیماری آلزایمر نیز بهبود ببخشد.

درمان 
آلزایمر با 

داروی کبد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
که باعـث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.

 نیمه شهریور مناسب ترین زمان برای تزریق آمپول ضدسرماخوردگی است
اما پزشکان می گویند بیماران خاص، کودکان و سالمندان در اولویتند

همه نیازی به واکسن 
آنفلوآنزا ندارند

شهروند| شهریور به نیمه که می رسد، آنهایی که خسته از سرماخوردگی های طوالنی زمستانند و عطسه 
و سرفه های فصل سرما امانشــان را بریده، به تکاپو می افتند. از نیمه شهریورماه واکسن های آنفلوآنزا در 
داروخانه ها توزیع می شود و حاال به گفته رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو، امسال قرار است دو میلیون 
و 200 هزار دوز واکسن آنفلوآنزا، وارد شود. اواسط شهریورماه تا اواخر آخرین ماه تابستان بهترین زمان برای 
تزریق واکسن آنفلوآنزاست تا آنها که ترس از سرماخوردگی دارند، آن را بخرند و تزریق کنند. تهیه این واکسن 
کار سختی نیست، کافی است بدون حتی داشتن نسخه به یکی از داروخانه ها مراجعه کرد، نزدیک به 30 هزار 
تومان پول )براساس تعرفه  سال گذشته( پرداخت کرد. نه خرید و نه حتی تزریق آن نیازی به نسخه پزشک 
ندارد، اما سوال اینجاست که آیا همه می توانند این دارو را تزریق کنند؟ محمود  هادی پور که داروساز است، 
به »شهروند« پاسخ می دهد: »بله«! اما این توضیح را اضافه می کند که: »همه به این دارو نیازی ندارند. درست 

است که ضرری ندارد، اما سودی هم ممکن است نداشته باشد.« 
بررسی ها نشان می دهد واکسن آنفلوآنزا vaxigripe چیزی نیست که به طور روتین و برای همه تجویز شود. 
بیماری آنفلوآنزا در افرادی مثل سالمندان و افراد مبتال به بیماری های مزمن، شدیدتر از افراد دیگر بروز می کند 
و ممکن است عوارضی هم به جای بگذارد، بنابراین تزریق واکسن آنفلوآنزا برای این دو گروه از افراد ضرورت 
دارد. براین اساس، افراد باالی 65سال یا آنهایی که بیماری های مزمن ریوی دارند یا مبتال به آسم و برونشیت 
هستند یا در گروه بیماران کلیوی و قلبی قرار می گیرند یا اچ آی وی مثبت هستند و بیماری های 
نقص سیستم ایمنی دارند، مبتالیان به دیابت و تاالسمی و کودکان 6 تا 23ماه، در گروه افرادی 
قرار می گیرند که کاندیدای تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند. پزشکان می گویند که استفاده 
از واکســن ضدبیماری آنفلوآنزا، در کاهش مرگ ومیر ناشی از سکته های قلبی تأثیر 
دارد و حتی می تواند میزان مرگ ومیر بیماران مبتال به عارضه های قلبی را در فصل 

زمستان، تا 72 درصد کم کند. 

  چه کسانی باید 
واکسن آنفلوآنزا  بزنند؟

  افراد با ســن 65 ســال و باالتــر، بدون 
درنظرگرفتن شرایط جسمانی آنها.

  بزرگساالن و کودکان مبتال به بیماری های 
مزمن ریوی یا قلبی شامل آسم.

  بزرگساالن و کودکان مبتال به بیماری های 
مزمن مانند دیابت.

  بزرگســاالن و کودکان مبتال به اختالالت 
مزمن عملکرد کلیه.

  بزرگســاالن و کــودکان مبتــال به نقص 
سیستم ایمنی ناشــی از بیماری ها یا مصرف 
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی )مانند 

کورتیکواستروئیدها( یا رادیوتراپی.
  کودکان و نوجوانان 6ماهه تا 18ســاله که 
ترکیبات محتوی اســتیل سالیسیلیک اسید 
)آسپیرین( را برای مدت طوالنی مصرف می کنند 
و به دنبال ابتال به بیمــاری آنفلوآنزا، در معرض 

خطر ابتال به سندرم Rreye قرار دارند.

 چه کسانی نباید 
واکسن آنفلوآنزا  تزریق کنند؟

واکسیناسیون الزم اســت در بیماران مبتال 
به تب یا عفونت حاد به تعویق انداخته شــود. 
درصورت داشــتن حساســیت به هریک از 
ترکیبات فعال یا جانبــی دارو و باقیمانده های 
احتمالی ترکیبات تخم مرغ، پروتیین مرغی، 
فرمالدئید، ستیل  تری متیل آمونیوم بروماید، 
پلی سوربات 80 یا جنتامایســین، از مصرف 
واکســن بپرهیزید. احتیاط های ویژه در حین 
مصرف این واکسن را تحت هیچ شرایطی داخل 
عروق تزریق نکنید. همانند سایر واکسن های 
تزریقی، این واکسن می تواند منجر به واکنش 
آنافیالکتیک در بدن بیمار شــود. برای همین 
باید دقت شود تا هنگام تزریق، امکانات درمانی 
و نظارت های الزم در دسترس باشد. تداخل این 
واکسن را می توان همراه سایر واکسن ها تجویز 
کرد، ولی درصورت تجویز همزمان دو واکسن، 
احتمال تشــدید عوارض جانبــی آنها وجود 
دارد. واکسیناسیون الزم است روی اندام های 
متفاوتی صورت گیرد. پس از تجویز واکســن 
آنفلوآنزا امکان مشاهده پاسخ مثبت کاذب در 
برخی سنجش های آزمایشگاهی مثل هپاتیت 

وجود دارد که گذرا است. 

شــهروند| محمــود  هادی پور داروســاز اســت و 
داروخانــه ای دارد که هر  ســال پاییز که می شــود، پر 
می شود از مشتریانی که دنبال واکسن آنفلوآنزا هستند. 
او اما دارو را بدون نســخه پزشــک به بیمار نمی دهد؛ 
چراکه معتقد است همه نیاز به تزریق واکسن آنفلوآنزا 
ندارنــد و باید حتما قبلش با پزشــک مشــورت کرده 
باشــند. به اعتقاد او، این واکســن را حتما پزشک باید 
توصیه کرده باشد.  هادی پور در گفت وگو با »شهروند« 
توضیح بیشتری درباره ضرورت تزریق واکسن آنفلوآنزا 

می دهد. 
  همه نیاز به تزریق این واکسن دارند؟

خیر؛ واقعا خیلی ها نیازی به تزریق این واکسن ندارند، تنها 
افرادی که ایمنی بدنشان در خطر است، نیاز به این دارو دارند؛ 
مثل سالمندان و کودکان و بیماران خاص. البته تجویز دارو 

برای این افراد هم باید با نظر پزشک باشد. 

  یعنی همه بیماران هم نیاز ندارند؟
خیر؛ کسانی که تحت درمان های ویژه هستند، با تجویز 

پزشک می توانند این دارو را تزریق کنند. 
  واکسن آنفلوآنزا عارضه ای هم می تواند داشته باشد؟

نه به آن صورت. تزریق این دارو منع شده نیست اما خیلی 
هم تجویزش متعارف نیست؛ چون ممکن است اصال سودی 

برای فرد نداشته باشد.
  این تصور در بین مردم وجود دارد که با تزریق واکسن 
دیگر به سرماخوردگی مبتال نمی شوند؛ چقدر این موضوع 

درست است؟
نه؛ اصال این موضوع قطعی نیست. ما می گوییم این واکسن 
باید با تجویز پزشک تزریق شود، حتی من می گویم که این 
دارو باید نسخه ای باشد. با این حال باید مردم یاد بگیرند که 

این دارو را پزشک برایشان تجویز کند.  
  یعنی افراد ممکن است واکسن تزریق کرده باشند اما 

باز هم مبتال شوند؟
بله؛ چون هر  سال ویروس های جدیدی می آید که ممکن 
است در آن واکسن پیش بینی نشده باشد. بنابراین احتمال 
دارد که ویروس های جدیدی گریبان فرد را بگیرد که در آن 

واکسن نباشد و دوباره مبتالیش کند.
  این واکسن ها را براساس ویروس هایی که در هر منطقه 

شایع شده، تولید می کنند؟
بله؛ مثال بررســی می کنند که در  ســال گذشــته، در 
کشورهای آسیایی چه ویروسی از آنفلوآنزا شایع یا وارد شده 
و بر اساس آن واکسن را تولید می کنند. بنابراین واکسن ها 

براساس مناطق جغرافیایی تولید می شوند.
  نکته ای که در ارتباط با این دارو وجود دارد، این است که 

آن را می شود به راحتی خرید یک مسکن تهیه کرد. 
بله؛ درست مثل استفاده بیجا از آنتی بیوتیک است؛ اگر 
کسی به داروخانه من مراجعه کند، قطعا بدون نسخه این دارو 

را به او نمی دهم اما همه داروخانه ها این طور نیستند. مردم ما 
طوری هستند که خیلی در کارهای فنی دخالت می کنند، 
پزشکی هم یک کار فنی است و مردم نباید در آن دخالتی 

داشته باشند.
  در حال حاضر قیمت تصویب شــده برای این واکسن 

چقدر است؟

هنوز مشخص نیست؛ اما در  سال گذشته هر یک واکسن 
باالی 20 هزار تومان بود.

  این دارو از کجا وارد می شود؟
یک ســری از آنها هلندی است، یک سری هم فرانسوی و 
انگلیسی هستند. قبال از روسیه هم وارد می شد. ما در کشور 

تولید این واکسن را نداریم.

 واکسن تزریقی آنفلوآنزا حاوی ویروس کشته شده است. 
استفاده از این واکسن پس از 6 ماهگی مورد تأیید قرار گرفته 

است.
 واکسن استنشــاقی آنفلوآنزا به صورت اسپری بینی از 
ویروس ضعیف شده ساخته شده است و برای افراد بین 2 تا 

49  سال مورد تأیید قرار گرفته است.
 این واکسن برای کسانی که قبال نسبت به آن حساسیت 

نشان داده اند، توصیه نمی شود.
 تقریبا دو هفته پس از زدن واکســن بدن شما 
پادتن هایی تولید می کند که بــرای محافظت در 

برابر آن گونه ی خــاص ویروس آنفلوآنزا، مورد نیاز 
هستند.

 فصل شیوع آنفلوآنزا معموال از مهر تا اردیبهشت به طول 
می انجامد. بهترین ماه ها برای واکسیناسیون آنفلوآنزا مهر و 

آبان  است، اما بعد از این زمان هم می توان واکسن زد.
 شــما با زدن واکســن تزریقی آنفلوآنــزا، آنفلوآنزا 
نمی گیرید؛ اما عوارضــی جزیی مانند تورم، تب خفیف 

و درد بدن ممکن اســت که رخ دهد. همین مسأله در 
مورد واکسن استنشــاقی هم صادق است و تنها ممکن 
اســت اثرات جانبی جزیی به صــورت آبریزش بینی، 

سردرد و گلودرد خفیف بروز کند.
 پزشكان توصیه می کنند نیازی نیست كه همه افراد از 
این واكسن استفاده كنند، بلكه افراد با بیماری های خاص 
یا سالمندان بیش از دیگران به استفاده از این واكسن نیاز 

دارند.
 بر پایه تحقیقات انجام شده این واكسن از ابتال به آنفلوآنزا 
جلوگیری می كند اما تأثیر چندانی بر مرگ ومیر ناشی از این 
بیماری ندارد. این در حالی است كه در گذشته تصور می شد 
واكسن سرماخوردگی تا 50 درصد مرگ ناشی از بیماری 

آنفلوآنزا را كاهش می دهد.
 پزشــکان توصیه می کنند که برای تزریق این واكسن 
حتما با پزشك متخصص مشورت شود؛ مثال افرادی كه به 
تخم مرغ حساسیت دارند، حتما باید برای تزریق این واكسن 

تحت آزمایش و بررسی قرار گیرند.

چند نکته درباره واکسن آنفلوآنزا

یک داروساز در گفت وگو با »شهروند« درباره ضرورت استفاده از واکسن آنفلوآنزا می گوید

تزریق تنها با تجویز پزشک
فروش واکسن آنفلوآنزا باید نسخه ای شود

واکسن آنفلوآنزا آنتی ژن های سطحی ویروس آنفلوآنزا 
دارد کــه روی تخم مرغ های بارور حاصــل از گله های 
مرغ سالم تکثیر داده می شــوند. این واکسن به صورت 
سوسپانسیون در ســرنگ های آماده مصرف و به شکل 
مایع شفاف و بی رنگ در سرنگ های تک دوز است. این 
دارو برای پیشــگیری از آنفلوآنزا به ویــژه در افرادی که 
درصورت ابتال به آنفلوآنزا در معرض خطر بروز عوارض آن 
قرار دارند، توصیه می شود. واکسن آنفلوآنزا به دو صورت 
تزریقی و افشانه ای داخل بینی استفاده می شود. شکل 
تزریقی آن شــامل ویروس کشته شده است که شخص 
را مبتال نمی کند ولی باعث می شود بدن برای مبارزه با 

بیماری ناشــی از ویروس زنده پادزهر ایجاد کند. تزریق 
ویروس کشته شده شخص را در برابر نوعی ویروس زنده 
که در واکســن وجود دارد، مصون می کند. تاثیرگذاری 
واکسن آنفلوآنزا 80 درصد اســت؛ یعنی گروهی از افراد 
ممکن اســت با وجود تزریق واکســن، باز هم مبتال به 
سرماخوردگی شوند. این واکسن را الزم است در دمای 
بین دو تا هشت درجه ســانتیگراد )یخچال( و به دور از 
نور و انجماد نگهداری کنید. عمر قفسه ای دارو یک سال 
است. قبل از تزریق، واکسن را به دمای حدود 25 درجه 
سانتیگراد )دمای اســتاندارد اتاق( برسانید و سرنگ را 

قبل از تزریق به آرامی تکان دهید .

از عــوارض جانبی کــه پس از تزریق واکســن 
آنفلوآنزا شایع اســت، می توان به سردرد، تعریق، 
درد عضالت و مفاصل، تب، ضعف، لرز، خســتگی، 
واکنش های موضعــی مثل ســرخی، ورم، درد و 
سختی محل تزریق اشاره کرد. این عوارض معموال 
در یک تا دو روز بدون درمان برطرف می شــود. از 
واکنش های ناخواســته گزارش شــده می توان به 
اختالالت خون و سیســتم لنفاوی، واکنش های 

آلرژیک شــدید، اختالالت سیســتم عصبی مثل 
تشــنج و اختالالت عروقی و پوست مثل خارش و 
کهیر اشــاره کرد. به  طور کلی می گویند که پس 
از تزریق واکسن ممکن اســت یکی دو روز اثرات 
جانبی مانند درد و ســوزش در محل تزریق ظاهر 
شــود. در بعضی ها درد و تب خفیفــی هم دیده 
می شــود اما این اثرات به بدی ابتال بــه آنفلوآنزا 

نیست که دو تا سه هفته طول می کشد.

واکسن آنفلوآنزا را بهتر بشناسیم
واکسن آنفلوآنزا عارضه ای دارد؟

مادران باردار بخوانند
این واکســن را می توان در دوران شیردهی 
تجویز کرد، براساس اطالعاتی که وجود دارد، 
عوارض ناخواسته مشخصی در ارتباط با تجویز 
این واکســن در مادر و جنین مشاهده نشده 
است. این واکسن را می توان در سه ماهه دوم 
و سوم بارداری تجویز کرد. در زنان بارداری که 
به دالیل پزشکی، احتمال بروز عوارض ناشی 
از آنفلوآنزا در آنها بیشــتر است. مصرف این 
واکسن بدون درنظرگرفتن ماه بارداری توصیه 

شده است. 

 چه زمانی واکسن بزنیم؟
توصیه رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو این 
است افراد از اواخر شهریور یا اوایل مهر این واکسن را 
تزریق کنند؛ چرا که چهار هفته نیاز است تا سطح ایمنی 
بدن باال رود. بنابراین، این واکسن باید قبل از آغاز فصل 

سرد سال تزریق شود. 


