
پژوهشگران می گویند زنانی که از انجام آزمایش 
»پاپ اسمیر« برای غربالگری سرطان دهانه رحم 
هراس دارند یا خجالت می کشند، ممکن است 
بتوانند از آزمایش ادرار کمک بگیرند. به گزارش 
بی بی سی، بررسی این پژوهشگران نشان داد این 
آزمایش ادرار می تواند به همان اندازه پاپ اسمیر 
در شناسایی ویروس پاپیلوم انسانی )HPV( که 
یک عامل خطرساز اصلی برای سرطان دهانه 

رحم است، موفقیت آمیز باشد.
گرچه هنوز باید کارآزمایی بزرگ تری درباره 
این آزمایش ادرار انجام گیرد تا دقت آن ثابت 

شود،  این آزمایش ادرار که در خانه هم قابل انجام 
است، می تواند شرایط را برای زنان تغییر دهد.
پژوهشگران دانشگاه منچستر که این بررسی را 
انجام داده اند، معتقدند استفاده از این آزمایش ادرار 
می تواند به افزایش شمار زنانی که برای سرطان 
دهانه رحم غربالگری می شوند، کمک کند. این 
آزمایش همچنین می تواند در کشورهای روبه 
توسعه که امکان انجام پاپ اسمیر وجود ندارد و 
سرطان دهانه رحم تا ۱۵ برابر شایع تر است، نقشی 
سودمند داشته باشد. روش غربالگری معمول 
در این مورد انجام آزمایش برای انواع »پرخطر« 

ویروس پاپیلوم انسانی و بررسی میکروسکوپی 
سلول های دهانه رحم در زنان مثبت از لحاظ 
این ویروس هاست. حدود ۱ زن از هر ۲۰ زن 

گاهی تغییرات غیرطبیعی نشان می دهند که ممکن 
است پیش سرطانی باشد و در مرحله بعد برای 
کولپوسکوپی ارجاع می شوند. در این آزمایش 
دهانه رحم با عدسی بزرگنمایی می شود و امکان 
دیدن نواحی غیرطبیعی و نمونه برداری و درمان 

حتی پیش از ایجاد سرطان وجود دارد. 
نمونه های دهانه  این پژوهشگران،  به گفته 
واژنی  جمع آوری شده  نمونه های  رحم، 
ادرار  نمونه های  و  شخص  خود  به وسیله 
انواع پرخطر ویروس  همگی در تشخیص 

پاپیلوم انسانی کارایی دارند.

نقشه سالمت

نگرانی درباره 
شیوع سالک در 
مناطق سیل زده 

لرستان/ ایسنا

نگرانی جدی درباره افزایش 
جمعیت ملخ ها در بوشهر/ ایسنا

دوربين سالمت

تشخیص افکار منجر به 
خودکشی با اسکن مغز

مغز  در  می گویند  دانشمندان 
خودکشی  قصد  که  افرادی 
دارند یک ماده شیمیایی افزایش 
می یابد و به  این  ترتیب می توان 
افکار خودکشی را در این افراد 
تشخیص داد. به گزارش ایرنا، 
در  ییل  دانشگاه  پژوهشگران 
آمریکا در یک بررسی با مقایسه 
اسکن مغز گروهی از افراد که 
در معرض خطر خودکشی بودند 
و افرادی که خلق وخوی طبیعی 
داشتند، متوجه شدند تولید یک 
 mGluR۵  ماده شیمیایی به نام
در مغز افرادی که افکار خودکشی 
یافته  افزایش  داشتند،  سر  در 
است. این ماده شیمیایی که یک 
ناقل عصبی است و به ارتباط 
سلول های مغزی کمک می کند، 
با اضطراب، اختالالت خلقی و 

افسردگی ارتباط دارد.
از  معتقدند  پژوهشگران  این 
ماده  این  افزایش  شناسایی 
شیمیایی می توان برای غربالگری 
ضربه های  از  پس  که  افرادی 
در معرض  عاطفی و حوادث 
دارند،  قرار  خودکشی  خطر 

استفاده کرد.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

پژوهشگران می گویند خمیردندان های بر اساس 
زغال که در تبلیغات ادعا می شود دندان ها را 
سفید می کنند، از این نظر تاثیری ندارند و درواقع 
ممکن است خطر پوسیدگی دندان و رنگ گرفتن 
آن را افزایش دهند. خمیردندان های زغالی 
که محبوبیت فزاینده ای یافته اند اغلب حاوی 
فلوراید که به حفاظت دندان کمک می کند، 
نیستند. پژوهشگران در بازبینی شان در مجله 
دندان پزشکی بریتانیا می نویسند: »هیچ شاهد 
علمی در حمایت از ادعاهای تبلیغاتی درباره 

این خمیردندان ها وجود ندارد.«
به گفته این پژوهشگران، مسواک زدن شدید 
ممکن است بیش از آنکه سودمند باشد، آسیب 
ایجاد کند. آنها به مردم توصیه می کنند اگر 
می خواهند دندان هایشان را سفید کنند، در این 
مورد با دندان پزشکشان مشورت کنند. همچنین 

به نظر آنها، بهتر است افراد از خمیردندان های 
معمولی حاوی فلوراید استفاده کنند. سابقه 
استفاده از زغال برای بهداشت دندان به یونان 
باستان بازمی گردد. در آن زمان استفاده از زغال 
برای سفید کردن دندان و برطرف کردن بوهای 
نامطبوع ناشی از لثه های بیمار توصیه می شد.
موج جدید رواج استفاده از خمیردندان ها و 
پودرهای دندانی براساس زغال پس  از آن 
ایجاد شد که چهره های مشهور یا به اصطالح 

سلبریتی ها شروع به صحبت از استفاده از این 
فراورده ها کردند. اما بررسی سال ۲۰۱۷ میالدی 
روی این ۵۰ نوع از این فراورده ها نشان داد 

ادعاهای تبلیغاتی درباره آنها حقیقت ندارد.
ادعاهای تبلیغاتی مختلفی درباره این فراورده ها 
بودن،  ضدباکتری  ازجمله  می شود،  مطرح 
ضدقارچ بودن، کمک به سفید کردن دندان 

و کاهش پوسیدگی دندان.
این پژوهشگران معتقدند افراد به طور منظم با 
فراورده های بر اساس زغال مسواک می زنند، به 
این امید که به گزینه ای ارزانقیمت و ساده برای 
سفید کردن دندان دست یابند اما مسواک زدن 
شدید با فراورده های زغالی می تواند به ساییدگی 
دندان و ایجاد حساسیت دندانی بینجامد و 
ازآنجایی که این فراورده ها حاوی فلوراید نیستند 
یا فلوراید را غیرفعال می کنند، حفاظتی در برابر 

پوسیدگی دندان ایجاد نمی کنند.
به گفته کارشناسان، هنگامی که فراورده های 
زغالی بیش ازحد در افرادی که دارای پرشدگی 
دندانی هستند، مصرف شوند، ممکن است 
ذرات زغالی وارد دندان شوند و خارج کردنشان 
مشکل باشد. همچنین ممکن است این ذرات 
در لثه ها فروبروند و باعث تحریک آنها شوند.
به طورکلی خمیردندان ها و پودرهای دندان 
معمولی  خمیردندان های  به  نسبت  زغالی 
سایش بیشتری ایجاد می کنند و بالقوه ممکن 

است مینای دندان و لثه ها را تخریب کنند.
معموال  امروزی  خمیردندان های  در  زغال 
به صورت پودر ریز زغال فعال  شده است. 
این پودر ممکن است از موادی مانند پوست 
بادام و گردو، رشته های پوست نارگیل و بامبو 

یا احتماال چوب و زغال  سنگ به دست بیاید.

آزمایش ادرار به جای پاپ اسمیر

خمیردندان های زغالی دندان ها را سفید نمی کنند

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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