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افراد متاهل کمتر دچار استرس می شوند

مهر :طبق نتایج یک مطالعه جدید،
افراد متاهل دارای هورمون اســترس
کمتر موسوم به کورتیزول هستند.
محققــان دانشــگاه کارنگی ملون
پنسیلوانیا میزان کورتیزول را در نمونه
بزاق  ۵۷۲فرد سالم اندازه گیری کردند.
آنها دریافتند سطح هورمون کورتیزول
(هورمون استرس) در شرکت کنندگان
متاهل نسبت به شرکت کنندگانی که
هرگز ازدواج نکرده بودند یا قبال متاهل بوده اند به مراتب پایین تر بود.
دکتر برایان چین ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :این یافته می تواند توضیح دهنده
این مطلب باشد که چرا افراد متاهل نسبت به افراد بدون شریک زندگی سالم تر هستند».
محققان همچنین میزان کورتیزول روزانه شــرکت کنندگان را مقایســه کردند .معموال سطح
کورتیزول به هنگام بیدارشدن از خواب به اوج می رسد و سپس در طول روز کاهش می یابد .روند
کاهش در افراد متاهل ســریع تر است .این الگوی روند نزولی ،با کاهش بیماری قلبی و طول عمر
بیشتر بیماران سرطانی مرتبط است.
طبق گفته محققان ،افراد مجرد در مقایسه با افراد متاهل دارای استرس روانی بیشتری هستند.
اســترس مزمن موجب افزایش سطح کورتیزول می شــود که در نهایت به توانایی بدن در تنظیم
التهاب آسیب می رساند .التهاب در ابتال به بسیاری از بیماری ها نقش دارد.

تأثیر بیماری قلبی بر سایر اعضای بدن

مهــر :طبــق یافتــه هــای جدید
تحقیقاتی ،بیمــاری قلبی تنها بر قلب
تاثیر نمــی گذارد بلکه ســایر اندام ها
نظیر پاها ،کلیه هــا و حتی مغز را نیز
درگیر می کند.
بیماری قلبی یک واژه کلی اســت
که معمــوال به آترواســکلروز (تصلب
شرایین) سفت شــدگی عروق مرتبط
است .آترواسکلروز یک بیماری پیشرونده است که در آن ،پالک های در عروق تشکیل می شود.
به گفته دکتر علی ابورحما ،از دانشگاه ویرجینیای غربی ،با مسدودشدن عروق جریان خون مملو
از اکسیژن به سراسر بدن دشوارتر می شود .بیماری عروق محیطی ( )PADزمانی ایجاد می شود
که بیماری قلبی بر پاها تاثیر می گذارد .زمانیکه خون نتواند به اندام تحتانی برسد ممکن است در
صــورت بروز زخم در پاها التیام نیابند .حتی برخی افراد مبتال به  PADدر معرض قطع عضو قرار
می گیرند .افرادی که به هنگام پیاده روی دچار درد می شوند باید با انجام یک تست غیرتهاجمی،
میزان فشــارخون مچ پایشان اندازه گیری شــود .درمان می تواند به پیشگیری از مشکالت جدی
کمک کند.
ابورحما در ادامه می افزاید« :توصیه ما این اســت که ابتدا همه باید میزان فشارخون ،قندخون،
و کلســترول شان را تحت کنترل داشته باشند .سیگار نکشند و فعالیت فیزیکی منظم داشته باشند.
همچنین میزان استرس تان را نیز کاهش دهید».

مصرف آنتی اکسیدان ها را فراموش نکنید

مهر :آنتی اکسیدان های یافت شده
در مواد غذایی ســالم از ســلول ها در
مقابل آسیب حفاظت می کنند.
متخصصان ســامت مصرف مواد
خوراکــی آنتــی اکســیدان را توصیه
می کنند .برخی از این موادخوراکی به
شرح زیر هستند:
 تخم مرغ ،شــیر ،کــره و جگر ازمنابع غنی ویتامین  Aهستند.
 میوه و سبزیجات رنگی که حاوی ویتامین  Cهستند .منابع خوب این ویتامین شامل مرکبات،توت فرنگی ،پاپایا ،بروکلی ،گل کلم ،کلم پیچ و کلم بروکسل است.
 مغزیجات آجیلی بخصوص بادام و گردو ،دانه ها بویژه تخم آفتابگردان ،روغن های مغزیجات،کلم و اسفناج که منابع غنی ویتامین  Eهستند.
 نخود ،هویج ،زردآلو ،هلو ،ســیب زمینی شــیرین ،برگ چغندر و کلم پیچ ،که منابع بتاکاروتنهستند.
 ســبزیجات برگدار سبز ،اسفناج و کلم ،و همچنین پاپایا ،ذرت ،نخود و پرتقال که منابع خوبلوتین هستند.
 میوه ها و ســبزیجات صورتی و قرمز نظیر هندوانه ،گوجــه فرنگی ،گریپ فروت صورتی وزردآلو که منبع غنی لیکوپن هستند.
 غالت غنی شــده ،نان ،ماکارونی ،حبوبات ،گوشــت ،ماهی ،مرغ ،تخم مرغ و پنیر ،که منابعخوبی از سلنیوم هستند.

همه چیز درباره «سینوزیت»

ایســنا :رییس انجمن عفونی اطفال ضمن تشریح انواع ســینوزیت ،عالئم و عوارض بروز این
بیماری را توضیح داد.
دکتر محمدرضا بلورســاز درباره انواع سینوزیت ،عالئم و عوارض آن گفت :سینوسها فضاها و
حفرههایی در داخل صورت هســتند که باعث تبادل هوا و تخلیه ترشــحات و ...میشوند .بنابراین
سینوسها برای سالمتی انسان بسیار مفیدند .انسانها دو سینوس در پیشانی ،دو سینوس در فک،
دو سینوس پشت سر و چهار سینوس با عنوان ا ِتموئید دارند.
وی افزود :به طور کلی سینوسها ترشحاتی را که در این مناطق جمع میشود ،تخلیه کرده و از
طریق بینی دفع میکنند .حال به هر علتی اگر این ترشــحات در داخل سینوسها بمانند ،به تدریج
التهاب ایجاد کرده و متعاقب آن عفونت ایجاد میشــود .علت ماندن این ترشــحات در سینوسها
متفاوت اســت و عللی چون آلودگی هوا ،بیماریهای مزمن مانند آلرژی ،نقص ایمنی ،بیماریهای
خونی و عفونی و  ...از جمله عوامل فاکتورهای مستعدکننده برای ایجاد سینوسها هستند.
بلورساز مهمترین عامل بروز سینوزیت را سرماخوردگی عنوان و اظهار کرد :در هر سرماخوردگی
التهاب از درون بینی شــروع میشــود و ســپس ســینوسها و گلو را درگیر میکند .حال اگر این
ســرماخوردگی طی سه تا چهار روز رفع نشود ،ترشــحات در داخل سینوسها باقی میمانند و فرد
دچار سینوزیت میشود .عامل سینوزیت ممکن است ویروسها ،باکتریها یا قارچها باشند.
رییس انجمن عفونی اطفال با بیان اینکه شــایعترین عامل سینوزیت ویروسها و سپس برخی
باکتریها هستند ،گفت :در عین حال قارچها در افرادی منجر به بروز سینوزیت میشوند که زمینه
ضعف ایمنی یا نقص سیســتم ایمنی را داشــته باشند .یعنی ســینوزیت قارچی در یک فرد عادی
دیده نمیشــود .بلورساز ،عالئم سینوزیت در شــیرخوران و کودکان با بالغین را متفاوت دانست و
افزود :ســینوزیت در فرد بالغ همراه با سردرد ،تبولرز ،ترشح بینی ،گرفتگی بینی ،حالت خستگی و
بیاشتهایی است .اما در کودکان یا شیرخوارهها این بیماری با گرفتگی بینی ،ترشحات بینی ،سرفه،
تب ،لرز و بیاشتهایی توام میشود و مجموعه اینها نشاندهنده سینوزیت است .در عین حال باید
توجه کرد که غالب این افراد زمینه آلرژی دارند .وی ،یکی دیگر از راههای تشــخیص سینوزیت را
به صورت آزمایشــگاهی دانست و ادامه داد :بهترین راه تشخیص این بیماری گرفتن رادیوگرافی و
در صورت نیاز سیتیاسکن است.
رییس انجمن عفونی اطفال همچنین گفت :یک نوع سینوزیت بسیار خطرناک به نام ا ِتموییدیت
داریم که با التهاب و تورم شدید یک چشم ،تب ،لرز همراه بوده و عضالت چشم را درگیر میکند.
این بیماری بسیار خطرناک است و سریعا باید با دیدن عالئم آن به پزشک مراجعه کنید.
بلورســاز افزود :باید توجه کرد که اگر سینوزیت درمان نشود ،خطر بروز مننژیت ،عفونت داخلی،
گــوش درد و...وجود دارد .بنابراین برای درمان این بیماری باید به پزشــک مراجعه کرده و درمان
آنتیبیوتیکی را در طول  10روز تا دو هفته داشته باشند.
به گفته وی ،نوعی ســینوزیت مزمن هم داریم .یعنی اگر ســینوزیت درمان نشود ،مزمن شده و
بیمار دچار ســردردهای مزمن ،گرفتگی بینی ،عدم احساس بو ،گلودرد ،تب گهگاهی ،رنگپریدگی،
ضعف و بیحالی ،حالت افسردگی و ...میشود .یک نوع سینوزیت هم با عنوان سینوزیت عودکننده
داریم که بیمار ســینوزیتش بعد از مدتی عود میکند .در عین حال توصیه میکنیم افراد به محض
دیدن عالئم ســینوزیت ،حتما به پزشــک مراجعه کنند؛ بالغین به پزشک داخلی و کودکان نیز به
پزشک اطفال مراجعه کنند تا تحت درمان قرار گیرند .همچنین باید بدانیم که همه انواع سینوزیت
درمان دارند.
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تبیان :در میان ویتامین ها ،ویتامین  Cبســیار
شــاخص و مورد نیاز اســت .ایــن ویتامین برای
سالمت بدن و تقویت دستگاه ایمنی ضروری است.
ویتامین  :Cکاهش استرس
اســترس ســطح ویتامین  Cبــدن را کاهش
می دهد؛ به ویژه اگر فرد ســیگاری یا چاق باشد.
استرس دســتگاه ایمنی بدن را ضعیف می کند .با
وجود اینکه ویتامین  Cنمی تواند ســرماخوردگی
را درمــان کند اما می تواند بــه تقویت بدنتان در
مواقعی که مضطرب هستید کمک کند .برای تأثیر
بیشتر ویتامین  Cبهتر به جای مصرف مکمل این
ویتامین را از طریق منابع غذایی جذب کنید.
کاهش عالئم پیری
ویتامین  Cآنتی اکســیدان اســت و با اثرات
رادیکال هــای آزاد در بدن مقابله می کند .این کار
نیز با اثرات پیری که شامل تخریب کالژن پوست
می شــود مقابله می کند .این ویتامین در راستای
کاهش اکسیداســیون به بدن کمک می کند تا در
دوران پیری نیز عملکرد بهتری داشته باشد.
بهبود سالمت چشمها
ویتامین  Cبه کاهش خطر آب مروارید کمک
می کند .این ویتامین برای عملکرد خوب چشمها
الزم است.
برای افزایش انرژی بدن
همه افراد برای انجام وظایف روزانه و یا مقابله
با اثرات اســترس های روزمره نیاز به انرژی کافی
دارند .ویتامین  Cقادر اســت این انرژی را تأمین
کنــد .این ویتامین با افزایش میزان دوپامین باعث
افزایش نشاط و شادابی می شود و با تحریک غدد
فوق کلیوی می تواند انرژی بدن را باال ببرد بدون
اینکه شــوک مصرف قند را در بدن ایجاد کند و یا
مانند قهوه باعث عصبی شدن شود.
تبیان :ناخن ها صرف ًا وسیله تزیینی نیستند و باید
تمام تالشــتان را برای حفظ سالمتی و استحکام
آنها به کار بگیرید .اما گاهی با تمام مراقبت هایی
کــه انجام می دهید باز هم ناخــن هایتان آنگونه
که مــی خواهید محکم و زیبا نمی شــود .در این
صورت الزم نیست نیمی از حقوقتان را به ناخن کار
بدهید تــا مانیکور و پدیکور کنید و در نهایت نیز از
نتیجه کار راضی نباشــید .در چنین مواقعی نیاز به
این مراقبت ها نداریــد ،بلکه نیاز به تقویت درونی
ناخنهــا دارید .در این مطلب شــما را با چند ماده
غذایی مناســب برای افزایش استحکام و سالمت
ناخنها آشنا می کنیم.
ناخن ها؛ آینه سالمت بدن
ناخنها مانند موها آینه ســامتی ما هســتند.
وجود هر مشکلی در بدن مانند بیخوابی ،خستگی،
تغذیه ناســالم و غیره خیلی زود تأثیرشــان را روی
ناخن هــا به جا می گذارند .در این صورت اســت
که ناخنها شــکننده و سســت و نازیبا می شوند.
در این مواقع نیازی نیســت که پول زیادی صرف
خرید محصوالت زیبایی ناخن بکنید .درمان چنین
مشــکالتی در بشقاب های شماست .کافی است به
ســراغ مواد غذایی مناســب بروید تا ناخن هایتان
قوی و محکم شوند.
ماهی آزاد
ماهی آزاد سرشــار از ویتامین ها و پروتئین های
احیاکننده اســت .اگر ناخن هایتان خشــک و تیره
شــده اند احتما ًال دچار کمبود ویتامین  B12شده
اســت .برای درمان این مشــکل ماهــی آزاد میل
کنید که حاوی میزان زیادی ویتامین  B12اســت.
عالوه بر این نیاز به ویتامین  Dبیشــتری دارید تا
به رشد سریعتر ناخن هایتان کمک کند .در نتیجه
با مصرف ماهی آزاد با یک تیر دو نشــان می زنید.
یعنــی همزمان ویتامیــن  B12برای اســتحکام

تبیــان :آب مروارید به نوعی از بیماری چشــمی
اطالق می شود که در آن مراحل بیماری از تار شدن
عدســی چشم شروع می شــود و با افزایش تیرگی و
کدر شدن عدسی ،فرد کم کم بینایی خود را از دست
می دهد .البته خوشبختانه این بیماری در موارد بسیار
زیادی با انجام یک جراحی ساده برطرف می گردد.
این بیماری به عنوان شایعترین عامل نابینایی در
جهان است و تاکنون تنها راه درمان شناخته شده ی
این بیماری جراحی به شــمار مــی آید که در آن لنز
چشــمی مصنوعی جایگزین لنز طبیعی تار چشم بر
روی عدسی می شود .دانشمندان با توجه به مطالعات
جدید صورت گرفته ،امیدوارند تا بتوانند با اســتفاده از
قطره های چشــمی ،راه درمانی غیر از جراحی برای
مداوای این بیماری بیابند.
محققان کشــف کرده اند که یــک ترکیب آلی با
نام النوســترول می تواند با حل کردن مقدار زیادی
از پروتئین آب مروارید چشــم ،ســبب ترمیم و بهبود
بینایی گردد .آزمایشــات اولیه که بــر روی حیوانات
انجام گرفته نشــان داد که قطره های چشمی حاوی
النوسترول توانست طی  6هفته چشم های سه سگ
را که به طور طبیعی دچار آب مروارید بودند را کامال
شفاف و مداوا کند .ادامه تحقیقات نیز سبب امیدواری
بیشتر و مداوای چشم های نمونه های دیگر مبتال به
آب مروارید شــد که نتایج این تحقیقات در مجالت
معتبر نیز به انتشار رسید.
دانشمندان امیدوارند بتوانند با این کار ،راهی بدون
نیاز به جراحی برای افرادی که به آب مروارید مالیم
مبتال بوده و یا افرادی که به جراحی دسترسی ندارند
و یا این امر برایشــان امکان پذیر نباشد ،فراهم کنند.
راهکاری که در زمان اوج فشــارها بــرای یافتن راه
درمانی غیر از جراحی بسیار امیدوار کننده است .امری
که امروزه و با افزایش روز افزون روند پیری جمعیت
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روش های بهبود سالمتی با ویتامین C

پیشگیری از ابتال به سرطان
ویتامیــن  Cبه دلیل خواص آنتی اکســیدانی
که دارد به پیشــگیری از ابتال به ســرطان کمک
می کند .با وجود اینکه محققان نمی توانند به طور
دقیق این تأثیر را مشــخص کنند اما مصرف مواد
غذایی حــاوی این ویتامین به طــور اکید توصیه
می شود.

کاهش بیماری های قلبی
نتایج مطالعات نشان داده است که ویتامین C
باعث کاهش بیماری های قلبی می شــود .چون
عالوه بر خــواص آنتی اکســیدانی باعث کاهش
میزان کلسترول خون نیز می شود.
میزان نیاز
بدانیــد که ویتامین  Cموجــود در مواد غذایی

مواد غذایی برای تقویت ناخن ها

ناخن ها و ویتامین  Dبرای رشد سریع آنها جذب
می کنید.
تخم مرغ
تخم مرغ یک انتخاب مناســب بــرای تقویت
ناخن ها محســوب می شود ،به خاطر اینکه سرشار
از پروتئین است و تولید کراتین را افزایش می دهد.
عالوه بر این مواد معدنی موجود در زرده تخم مرغ
باعث مرطوب ماندن کوتیکول ناخن شــده و باعث
احیای و تقویت آن می شود.
غالت کامل
غالت کامل دوســت ناخن ها است چون میزان
زیادی بیوتیــن دارد .در واقع غــات کامل مانند
بلغور جوی دوســر یا برنج قهــوه ای حاوی میزان
زیادی بیوتین (ویتامین  )B8هســتند و استحکام
ناخن ها را افزایش مــی دهند .ترکیب این ویتامین
با کربوهیدرات های پیچیده موجود در غالت زندگی

دوباره ای به ناخن ها می بخشد .بنابراین زمانی که
احساس می کنید ناخن هایتان ضعیف شده است به
سراغ این مواد غذایی بروید.
گوشت قرمز
گوشــت قرمز آهن بدن را باال مــی برد .حتم ًا
می دانیــد که کمبــود آهن ناخن ها را حســاس و
شــکننده می کند .عالوه بر این گوشت قرمز حاوی
میزان زیادی پروتئین اســت .آهن موجود در آن به
همــراه پروتئین راهی برای مقابله با شــکنندگی و
سستی ناخن ها محسوب می شود.
قره قاط
قــره قــاط و بلوبــری و غیــره سرشــار از
آنتی اکســیدان ها هستند که ناخن ها را از شکستن
نجات می دهند .این آنتی اکســیدان ها به احیای
سلولهای ناخن های آسیب دیده و کاهش التهاب
کوتیکول ها کمک می کنند.

آشنایی با بیماری آب مروارید

جهان ،با توجه به افزایش احتمال بروز این بیماری با
افزایش تدریجی ســن ،بسیار ضروری و حیاتی است.
خصوصــا این اضطرار بین کشــورهایی که از میانین
سن باالیی در جمعیت خود برخوردارند بیشتر احساس
می شــود( .میــزان افزایش بیمــاری آب مروارید در
ایاالت متحده ی آمریکا از  20میلیون در سال 2000
به  24میلیون در سال  2010رسیده ،یعنی چیزی بالغ
بر  20درصد و انتظار می رود که این میزان تا ســال
 2050به حدود  50میلیون نفر ،یعنی دو برابر جمعیت
فعلی افزایش یابد).
البتــه جراحــی آب مروارید یک امــر بی خطر و
معمول است ،اما چیزی که ناراحت کننده است اینکه
تقاضا برای این جراحی به نحو چشــمگیری در حال
افزایش اســت و متأسفانه محققان اینطور پیش بینی
مــی کنند که این روند از تقاضا طی  10ســال آینده

دو برابر شود.
قطره چشــمی حاوی النوســترول می تواند یک
جایگزین ارزان تر و آسان تر برای درمان بیماری آب
مروارید چشم برای بسیاری از مردم باشد و شاید هم
بتواند در افرادی هم کــه در معرض ابتال به بیماری
قرار دارند ،از گسترش آن جلوگیری کند.
نکته ی مثبت درباره ی بیماری آب مروارید چشم
امکان تشــخیص زود هنگام آن در افرادیســت که
زمینه ی ابتال بــه آن را دارند .هنگامی که از اینگونه
افراد معاینه ی چشــمی صورت می گیرد ،پزشــک
متوجه نقاط تیره (گرفته) در چشــم بیمار می شود و
از این نشــانه ها می توانند شروع ابتال به آب مروارید
را تشخیص دهند و در همان زمان ،راه هایی را برای
اجتناب از این بیماری در پیش گیرند.
آب مرواریــد زمانی رخ می دهد که پروتئین هایی
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بهتر از مکمل ها هستند اما در صورت نیاز می توان
از مکمل نیز اســتفاده کرد .میزان نیاز بدن هر فرد
به این ویتامین به عوامل متعددی مانند جنســیت،
قــد ،میزان غذای مصرفی و ...بســتگی دارد .باید
بگوییم کــه اکثر مولتی ویتامین هــا ویتامین C
کمــی دارند بنابرایــن در حین خرید الزم اســت
برچسب مکمل را به خوبی مطالعه کنید.
اسفناج
یک ساالد اســفناج مفصل دوست سالمت بدن
و تقویت کننده خوب ناخن هایتان اســت .اسفناج
یکی از آن ســبزیجاتی است که سرشار از کلسیم،
آهن و آنتیاکســیدانهایی اســت کــه همگی به
تقویــت ناخن ها ،احیای بافت و تقویت آنها کمک
می کنند .بهتر اســت اســفناج را به صورت خام در
ترکیب ساالدها میل کنید.
مخمر آب جو
مخمر آب جو به تقویــت ناخنها کمک زیادی
می کند .این قرص ها حاوی میزان زیادی سیلیکون
هســتند که جزو مواد معدنی افزایش دهنده جریان
خون در ناحیه پوســت ســر و کوتیکول محسوب
می شــوند .مخمر آب جو ،با افزایش سرعت تولید
کراتیــن باعث تقویــت ناخن ها و پیشــگیری از
شکســتگی آنها می شود .این مکمل ها همچنین
برای پیشگیری از ابتال به سرطان نیز مؤثر هستند.
البته حواســتان باشــد که این قرص ها تا حدودی
اشــتها را زیاد می کنند و اگر پرخوری کنید ممکن
است به چاقی ناخواسته دچار شوید.
گزنه
گزنه حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مناســبی
برای تقویت ناخن ها و همچنین موها اســت .باید
بدانید که موها و ناخنها از کراتین ساخته می شوند.
گزنه به صورت کپســول در داروخانه ها وجود دارد.
همچنین می توانید این گیاه خشــک را تهیه کرده
و یک قاشق آن را با یک لیوان آب جوش به مدت
 20دقیقه دم کنید .یک قاشــق سرکه سیب به آن
اضافه کنیــد و ناخنها را به مدت ده دقیقه در این
آب نگه دارید .در نهایت نیز دســتها را با آب ولرم
بشــویید .می توانید این کار را هر هفته یکبار انجام
دهید تا ناخنهایتان تقویت شوند .می توانید از عرق
گزنه نیز برای افزایش آهن بدنتان استفاده کنید.

که سبب شفافیت عدسی چشم می شوند بر روی هم
انباشته شــده و نقاط تیره ای را به وجود می آورند و
ســبب تیرگی و یا مات شدن بینایی افراد می گردند.
آســیب های ناشی از افزایش ســن و قرار گرفتن در
معرض اشــعه ی ماوراء بنفش می تواند سبب انباشته
شدن بیشتر این پروتئین ها و تشدید این بیماری شود.
پروتئین هایی که در لنز عدســی چشم وجود دارند از
جای دیگری نمی آیند ،آنها قبل از آنکه حتی شــما
بــه دنیا بیایید در آنجا بودند و به مرور زمان آســیب
می بینند .بدن انســان به طور طبیعی از النوسترول
برای ترکیب هورمون کلســترول و استروئید استفاده
می کند ،اما یافته های اخیر محققان نشــان می دهد
که غلظت باالیی از النوســترول در عدسی چشم نیز
وجود دارد.
تحقیقات موسســات پزشکی نشــان می دهد که
النوســترول می تواند سبب عدم تجمع پروتئین های
مســبب آب مروارید در ظروف آزمایشــگاهی شود.
این نتایج در لنزهای کالبدشــکافی شــده ی چشم
 13خرگوش آزمایشــگاهی نیز مالحظه شــده است.
در نهایت نیز این آزمایــش بر روی گونه ی دیگری
از حیوانات آزمایشــگاهی نیز صــورت گرفت که در
تمامی موارد ســبب از بین رفتن آب مروارید گردید.
دانشمندان امید بســیار زیادی دارند تا بتوانند در طی
 2سال آینده ،شروع به انجام آزمایشات نهایی قطره ی
النوسترول بر روی عامل انسانی این بیماری کنند ،اما
باید توجه داشــت که همیشه نتایج مثبت تست های
حیوانی ،مشــابه تست های انسان نیست .با این حال
همگی امیدوارند تا با بــروز چنین بارقه هایی از امید
در درمان بیماری آب مروارید ،شــاهد تسریع و نتیجه
بخشــی راه های جدید درمان باشــند اما نمی توان
امید داشــت که در آینده ی بســیار نزدیک این امر
امکان پذیر باشد.

