
کرانچار خبر داد

دعوت از ۳۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال امید

نگهداری و بازگرداندن جسد فضانوردان فضاپیماهای آینده

کدام خوراکی ها برای کوچک شدن پروستات مفیدند؟

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال امید ایران جهت انجام یک مسابقه 
تدارکاتی برابر تیم المپیک عمان از ۱۹ آبان آغاز می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون فوتبال، دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال 
امید ایران با حضور ۳۰ بازیکن از ۱۹ الی ۳۰ آبان برگزار خواهد شد. بر این اساس 
شاگردان کرانچار ۲۷ آبان جهت انجام یک مسابقه تدارکاتی برابر تیم ملی المپیک 

عمان به این کشور سفر می کنند.
اسامی ۳۰ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی امید به این شرح است:

دره  امید  و  جاللی  ابوالفضل  زاده،  حسین  امیرحسین  مهر،  سلطانی  محمد 
امیر  قائدی، اهلل یار صیادمنش و رضا کریمی )استقالل تهران(  )سایپا(، مهدی 
روستایی، ابوالفضل رزاق پور، محمد خدابنده لو و نادر محمدی )پیکان( حمیدرضا 

طاهرخانی و سعید حسین پور )پرسپولیس(، علی کی خسروی و شهاب عادلی 
محمد  مهدیخانی،  محمدمهدی  آهن(،  )ذوب  اسماعیلی  معراج  )سپاهان(، 
آقاجانپور و سینا زامهران )پدیده مشهد(، علیرضا آرتا )مس کرمان(، عارف آقاسی 
)فوالد خوزستان(، یونس دلفی و حسین پورحمیدی )استقالل خوزستان(، رضا 
جبیره و حسین ساکی )صنعت نفت آبادان(، محمدرضا آزادی، محمد مسلمی 
پور و علی طاهران )تراکتورسازی تبریز(، امید نورافکن )شارلوای بلژیک( و رضا 

شکاری )روبین کازان روسیه(.
بازیکنان فوق باید روز شنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۵ در مجموعه الیاف واقع در آزادگان 
جنوب، اتوبان فتح، سه راه شهریار، درب ورزشی مجموعه الیاف خود را به مسئوالن 

تیم فوتبال امید معرفی کنند.

کارشناسان پژوهشگاه مسائل زیست پزشکی مسکو در نشستی مسئله نگهداری و بازگرداندن جسد فضانوردان 
فوت شده و خدمه فضاپیمای خصوصی را مورد بحث قرار دادند.

به گزارش ایسنا، والری بیگلوموف معاون مدیر پژوهشگاه مسائل زیست پزشکی آکادمی علوم روسیه گفت: پزشکان و دانشمندان 
مرتبط با ایستگاه فضایی بین المللی مسئله نگهداری و بازگرداندن جسد فضانوردان خدمه فضاپیمای خصوصی آینده در صورتی 

که ضمن سفر جان خود را از دست دهند، مورد بحث قرار دادند.
جلسات گروه های پزشکی ایستگاه فضایی بین المللی هفته گذشته در پژوهشگاه مسائل زیست پزشکی مسکو وابسته به آکادمی 
علوم روسیه برگزار شد. متخصصان کمیته های عملیات پزشکی، شورای پزشکی فضایی و شورای چند جانبه در زمینه سیاست 
پزشکی در این نشست ها شرکت داشتند و جنبه های مختلف فعلی و آینده حمایت های پزشکی برای سالمت خدمه ایستگاه فضایی 
بین المللی همچنین برنامه های آتی تحقیقات زیست پزشکی در مدار از جمله پیشامدهای غیرمنتظره در ناوهای سرنشین دار آتی 

را مورد بررسی قرار دادند.
بیگلوموف در مورد مباحث این جلسات گفت:مسائل مربوط به وقایع و حوادث غیرمترقبه ای که ممکن است در فضاپیماهای 
بخش خصوصی یا ایستگاه فضایی رخ دهد مورد بحث قرار گرفت. بطور مثال اگر به هر دلیل یک فضانورد فوت کرد، چه کار باید 
بکنیم؟ قبل از ایجاد ایستگاه فضایی بین المللی، ما جوانب مختلف چنین مسائلی را تحت عنوان کد صفر مطرح کردیم، بطور مثال 
این که چگونه جسد را بازگردانیم، اگر کلیه جسد قابل بازگشت نیست چه نمونه هایی برای آزمایش های پزشکی انتخاب و به زمین 
برگردانده شود. در حال حاضر، قبل از پرواز سفینه های بخش خصوصی، این مسایل مجددا باید مورد بررسی قرار گیرد. سرنشینان 
سفینه های تجاری به روش متفاوت بیمه می شوند زیرا شرکت های بیمه مایل به ارزیابی خطرات  جداگانه هر نوع سفینه هستند و 

برای این کار نیاز به داده های اولیه است که ما در حال بحث روی آنها هستیم.
او خاطرنشان کرد: اکنون کارشناسان تنها موضوع مرگ یک فضانورد و اقدامات در چنین شرایطی را مورد بحث قرار نمی دهند، 

بلکه مباحث مربوط به شرایط بحرانی مانند نشت آمونیاک، آتش سوزی یا افت فشار نیز که به کل خدمه مربوط می شود مورد 
بحث قرار می گیرد.

به گفته وی در حال حاضر کارشناسان مشغول حل مشکالت فوت احتمالی تنها یک نفر از خدمه هستند و مقوله وضعیت خطر 
عمومی که منجر به کشته شدن همه خدمه یا چند نفر از آنها شود هنوز توسط متخصصان در نظر  و مورد بحث گرفته نشده است.

نام  به  که  پروستات  شدن  بزرگ  عالئم  با  که  مردانی 
شناخته  نیز   )BPH( پروستات  خوش خیم  هایپرپالزی 
می شود، مانند مکث در ادرار، تکرر ادرار شبانه و جریان 
برای  مختلفی  گزینه های  هستند،  مواجه  ادرار  ضعیف 
کمک به کوچک شدن این غده و بهبود شرایط خود در 
اختیار دارند. برخی از این گزینه ها شامل داروهایی برای 
بزرگی پروستات هستند که می تواند برخی عوارض جانبی 
ناخوشایند را به همراه داشته باشد و همچنین درمان های 

طبیعی و گیاهی نیز در دسترس هستند.
به گزارش ایسنا، »عصر ایران« به نقل از ایزی هلث آپشنز نوشت: 
ایجاد تغییرات در سبک زندگی یکی از روش های طبیعی است که 

می توانید برای کوچک شدن اندازه پروستات مد نظر قرار دهید.
به خاطر داشته باشید که می توانید عالئم یک پروستات بزرگ شده 
و  باشد  داده  رخ  اتفاق  این  واقع  در  اینکه  بدون  کنید،  تجربه  را 
بالعکس. در هر صورت، مواد غذایی که در ادامه به آنها اشاره شده 
است می توانند به همراه درمان های طبیعی دیگر مانند ورزش منظم، 
حفظ وزن سالم، حفظ تعادل هورمون ها، مصرف مکمل های طبیعی، 
و محدود کردن محرک هایی مانند الکل و کافئین، هم از سالمت 

پروستات و هم سالمت دستگاه ادراری شما پشتیبانی خواهد کرد.
آووکادو

از  خوبی  مقدار  که  است  غذایی  مواد  معدود  جمله  از  آووکادو 
بتا-سیتواسترول، ماده ای موثر در کاهش التهاب پروستات را ارائه 

می کند. به عنوان مثال، یک مطالعه به ارزیابی شرایط ۱۷۷ مرد دارای 
پروستات بزرگ شده پرداخت. شرکت کنندگان به مدت شش ماه 
روزانه ۱۳۰ میلی گرم بتا-سیتواسترول دریافت کردند. پس از پایان 
مدت مطالعه، شرکت کنندگان بهبود قابل توجه در امتیازهای عالئم 
ادراری و پروستاتی را نشان دادند که در حقیقت قابل مقایسه با بهبود 

حاصل از مصرف داروی پروسکار )Proscar( بود.
از دیگر مواد غذایی که منبع خوبی برای بتا-سیتواسترول هستند 
می توان به گل تاج خروس، برگ گشنیز، گردوی آمریکایی، دانه های 

کدو تنبل، سویا و جوانه گندم اشاره کرد.
چای سبز

چای سبز حاوی کاتچین ها از جمله اپی گالوکاتچین هاست که 
آنتی اکسیدان هایی قوی محسوب می شوند و می توانند بر تولید و 
فعالیت هورمون ها اثرگذار باشند، از این رو، ممکن است در درمان 

بزرگی پروستات مفید باشند.
در  که  آنزیمی  ردوکتاز،  ۵-آلفا  مهار  در  سبز  چای  همچنین، 
بزرگ شدن پروستات نقش دارد و تبدیل عادی تستوسترون به دی 
هیدروتستوسترون )DHT( را کاهش می دهد، موثر عمل می کند. 
تجمع دی هیدروتستوسترون رشد سلول های پروستات و در نتیجه 

آن بزرگ شدن آن را تشویق می کند.
انار

هم مطالعاتی با سوژه های حیوانی و هم سوژه های انسانی توانایی 
انار برای کمک به مدیریت بزرگی پروستات را نشان داده اند. در یکی 

از جدیدترین مطالعات، عصاره آب انار در پیشگیری از بزرگ شدن 
پروستات ناشی از فعالیت تستوسترون موفق بوده است. دانشمندان 
ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی انار را عوامل کلیدی در این 

زمینه می دانند.
دانشمندان  انسانی،  با حضور سوژه های  بالینی  آزمایش های  در 
شواهدی مبنی بر اینکه آب انار به افزایش چشمگیر متابولیت های 
اکسید نیتریک منجر شده است را شاهد بودند که به نظر می رسد 

عامل کلیدی در تسکین عالئم بزرگی پروستات است.
ماهی سالمون و دیگر ماهی های چرب

ماهی های چرب که از آن جمله می توان به سالمون، تن، شاه ماهی، 
ساردین و خالمخالی اشاره کرد سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ 
هستند که ممکن است سطوح ناکافی از این ماده مغذی به بروز 

مشکالت پروستات منجر شود.
 International Urology مطالعه ای که به تازگی در نشریه
and Nephrology منتشر شد، نشان داد که اسیدهای چرب 
امگا-۳ اثر بالقوه در کاهش التهاب در اندام های اورولوژیک، از جمله 

پروستات دارند.
اگر تمایلی به مصرف ماهی ندارید، می توانید برای دریافت اسیدهای 
چرب امگا-۳ منابع غذایی دیگر مانند پودر بذر کتان، دانه های چیا، 

ارگانو، گردو و اسفناج را مد نظر قرار دهید.
گوجه فرنگی

گوجه فرنگی های رسیده بیشترین میزان لیکوپن را دارا هستند 

برای  می شود.  محسوب  پروستات  کوچک کننده  ترکیب  یک  که 
بهره مندی از بیشترین میزان لیکوپن موجود در گوجه فرنگی باید 
آن را به صورت پخته مصرف کنید. به عنوان مثال، رب گوجه فرنگی 
و سوپ گوجه فرنگی نسبت به گوجه فرنگی تازه منابع بهتری برای 
لیکوپن هستند. شواهد نشان داده اند که لیکوپن می تواند به مردان 
مبتال به بزرگی پروستات کمک کند و سطوح آنتی ژن، پروتئینی 

مرتبط با بزرگ شدن پروستات و التهاب پروستات را کاهش دهد.
از دیگر منابع لیکوپن می توان به زردآلو، پاپایا، گریپ فروت صورتی 

و هندوانه اشاره کرد.
سبزیجات

برخی از سبزیجات، به ویژه بروکلی و نمونه های دیگری که حاوی 
ماده مغذی گیاهی دیم )DIM( هستند می توانند به کاهش التهاب 

پروستات کمک کنند.
برای آشنایی با دیم )دیندولیل متان( باید با ایندول-۳-کابینول 
)I۳C( آشنا باشید که یک پیش ساز برای دیم است. دیندولیل متان 
و ایندول-۳-کابینول برای کمک به مدیریت بزرگی پروستات استفاده 
می شوند. ایندول-۳-کاربینول یک ماده مغذی گیاهی است که به 
مقدار زیاد در بروکلی و دیگر سبزیجات چلیپایی مانند کلم، جوانه های 

بروکسل، گل کلم، کیل و تربچه یافت می شود.
و  متان  دیندولیل  که  داده اند  نشان  آزمایشگاهی  پژوهش های 
ایندول-۳-کابینول می توانند به پیشگیری از التهاب در پروستات 

کمک کنند.
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ناگفته های زندگی برانکو در ایران از زبان دستیار پیشینش

پرسپولیس رئال مادرید آسیاست
دستیار پیشین برانکو ایوانکوویچ از زندگی با او در ایران و 

موفقیت پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا گفت.
ایوانکوویچ  برانکو   ،vecernji از نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
موفق شد پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان آسیا برساند. 
این تیم باید در دیدار نهایی به مصاف تیم کاشیما برود. کاری که 
برانکو در پرسپولیس انجام داده است را هیچ کس در تاریخ این 
باشگاه نتوانسته بود انجام دهد. او چهار سال پیش پرسپولیس 
را از قعر جدول نجات داد و اکنون این تیم را به فینال لیگ 

قهرمانان آسیا رسانده است.
سرتن چوک، دستیار پیشین پرسپولیس که از این تیم جدا 
ایوانکوویچ و حضور چندین ساله در  برانکو  شده است درباره 
تیم پرسپولیس توضیح داد و گفت: فوتبال پرطرفدارترین ورزش 
در ایران است و فوتبالیست ها به عنوان ستاره در جامعه ایران 
نیز رئال مادرید آسیا است.  شناخته می شوند و پرسپولیس 
برانکو محبوب ترین شخص در فوتبال ایران است. یک بار ساعت 
۳ بامداد یک خودرو متوجه حضور برانکو شد. ناگهان متوقف شد 
و ۳ جوان به سرعت از خودرو پیاده شدند و فریاد می زدند برانکو 
.. برانکو. آنها شروع به گرفتن عکس کردند و فهمیدیم نزدیک 
به ۳۰ نفر دیگر دور ما جمع شدند و مجبور شدیم آن موقع با 
هواداران عکس بیندازیم. یا برای مثال وقتی که قرار است به 
رستوران برویم باید از قبل با رستوران هماهنگ کنیم تا خلوت 
باشد و وقتی به آنجا می رویم، باید با آشپز، همسر و فرزندانش 
که ساعت ها منتظر بودند عکس بگیریم و در ادامه در آرامش 
غذا بخوریم. اینها همه نشان می دهد که او از چه جایگاهی در 

بین هواداران برخوردار است.
دستیار پیشین برانکو در ادامه گفت: برانکو می داند چطور 
با این محبوبیت کنار بیاید و مشکلی ایجاد نشود. او شهروند 
افتخاری تهران است. وقتی کیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی به 
ایران آمد، او از طرف رئیس جمهور ایران به عنوان مهمان ویژه 
دعوت شد. همه این ها اتفاقات خوبی است که برای برانکو رخ 
داده است. البته این ها باعث ایجاد فشار نیز می شوند ولی برانکو 
به خوبی توانسته این شرایط را مدیریت کند. او ممکن است 
سرمربی بعدی تیم ملی ایران شود. چیزهای زیادی درباره این 
موضوع نوشته شده است. چوک بعد از جدایی از پرسپولیس به 

کرواسی آمد و اکنون مدیرفنی تیم ملی فوتبال کرواسی است. 
هر چند کروات های زیاد دیگری نیز در ایران هستند. زالتکو 
ایوانکوویچ برادر برانکو جانشین چوک شد. مارکو مربی بدنساز 
نیز دروازه بان  بوژیدار  و  پاناداچ مربی دروازه بان هاست  ایگور  و 

ذخیره این تیم محسوب می شود.
دستیار سابق پرسپولیس در ادامه درباره عملکرد پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان اضافه کرد: تیم های غرب آسیا هزینه زیادی 

صرف خرید بازیکنان گرانقیمت می کنند و بازیکنان بزرگی به 
تیم می آورند و از بودجه زیادی نیز برخوردار هستند. خوشحالم 
که پرسپولیس در این مرحله توانست السد را شکست دهد. 
من بعد از بازی با السد با برانکو در ارتباط بودم. می دانم آنجا 
هواداران خیلی خوشحال هستند. برانکو نیز با دوستان نزدیک 
و دستیارانش در آپارتمان خود جشن گرفت. شاید باور نکنید 
ولی در ایران همه مطمئن هستند که پرسپولیس قهرمان آسیا 

می شود. مثل این است که فکر کنیم برای باشگاه های کرواسی 
طبیعی است که در فینال لیگ قهرمانان بازی کنند. می دانید 
که تحریم های آمریکا علیه ایران وجود دارد و فوتبال وسیله ای 
برای مردم است که خوشحال باشند. پرسپولیسی ها هنوز در 
مرحله یادگیری هستند و در کنار برانکو انگیزه زیادی دارند. 
بازیکنان نیز به مربی خود احترام می گذارند و سعی می کنند 

بهترین بازیهای خودشان را به نمایش بگذارند.
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پند روز

مراقبت های پا در پیاده روی اربعین

اربعین  پیاده روی  مراسم  در  اسالم  جهان  و  ایران  در  افراد  از  بسیاری 
شرکت می کنند. این سفر زیارتی با سایر سفرها تفاوت های اساسی دارد و 
عمده ترین آن پیاده روی طوالنی مدت است؛ به طوری که بسیاری از افراد 

از نجف تا کربال با پای پیاده مسافتی حدود ۹0 کیلومتری را طی می کنند.
باید مراقب جسم خود باشند  به گزارش ایسنا، بدیهی است که کلیه زائران 
بخصوص پا و زانوها و در صورت عدم رعایت نکات خود مراقبتی اندام تحتانی می تواند 
باعث ایجاد مشکالت و محدودیت  هایی برای فرد شود. بنابراین رعایت نکات مربوط به 

سالمت ساختاری و مراقبت از پاو اندام تحتانی بسیار حائز اهمیت است.
دکتر فرهاد مرادی - پزشک عمومی در خصوص موارد بهداشت عمومی پا به ایسنا 
می گوید: شستشوی روزانه مچ پا و بین انگشتان پا الزم است؛ زیرا محیط کفش 
مرطوب و بسته است. بنابر این پا و انگشتان پا را مستعد برای عفونت های قارچی 
می کند. بر همین اساس باید از کفشی استفاده کنید که تهویه مناسب داشته باشد و 

عرق نکنید و هر روز پا و بین انگشتان پا را بشویید.
وی توصیه می کند: کفشی که انتخاب می کنید باید مناسب باشد. از پوشیدن 
کفش های تنگ، پاشنه بلند و یا کامال صاف خودداری کنید. کفش باید در عین 
حال که سبک است، دارای استحکام نیز باشد. کفش های نامناسب عالوه بر ایجاد 
خستگی زودرس برای زائرین، در پیاده روی های طوالنی می توانند باعث ایجاد درد و 

مشکالتی برای پا و اندام تحتانی شوند.
مرادی می افزاید: حتما روزانه قبل از پیاده روی طوالنی مدت کف پاها را ماساژ 
دهید و چند دقیقه در آب ولرم نگه دارید و همچنین کف پا را چرب کنید و مراقب 

باشید که بین انگشتان مرطوب نباشد.
دکتر فرناز محسنی زنوزی - متخصص بیومکانیک نیز با اشاره به ساختار پا 
می گوید: پاها نقش حیاتی در راه رفتن دارند. اگر پاها دارای اختالل ساختاری باشند 
تمام این اندام بدن انسان تحت تاثیر قرار می گیرد. طبق بررسی های بیومکانیکی 
انجام شده از ساختار پا، هنگام راه رفتن وزن در کف پاها توزیع می شود و به سایر 
مفاصل انتقال می یابد. اگر الگوی توزیع فشار در پا به خاطر وجود اختالل در پا تغییر 
کند، فرد زود خسته می شود، دچار پا درد، زانو درد و کمر درد می شود. همچنین در 
صورت اختالل در توزیغ فشار در کف پا، نواحی که تحت فشار بیشتر است مستعد 

زخم، تاول، پینه و میخچه است.
وی می افزاید: در صورت وجود اختالالت ساختاری در پا مانند کف پای صاف، 
زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری احتمال بروز دردها و آسیب های مفصلی بسیار 
بیشتر می شود. پیاده روی  های طوالنی از آن جمله فعالیت هایی است که می تواند 
افراد را به این مشکالت مبتال کند. بنابراین بهتر است زائرانی که در این روزها تصمیم 
به پیاده روی طوالنی مدت دارند، حتما قبل از شروع سفر توسط متخصصین حوزه 

سالمت پا ارزیابی شوند.
محسنی زنوزی همچنین توصیه می کند: بعد از پیاده روی، انجام حرکات کششی و 
ماساژ می  تواند باعث کاهش درد و خستگی پاها شود. انجام برخی ورزش  های تقویتی 
برای تقویت عضالت پا بهتر است از چند روز قبل از پیاده روی شروع شود تا بدن 

آمادگی بهتری پیدا کند.
در ادامه صدیقه محمدی - کارشناس ارتز و پرتز نیز توصیه می کند که استفاده از 
کفی و کفش های طبی یکی از راهکارهای کمکی برای کمک به توزیع نرمال فشار 
در پا است. کفی هایی که منطبق با ساختار پای فرد باشد. باعث اعمال کمترین فشار 
به مفاصل مچ، زانو و کمر می شود. عالوه بر افزایش راندمان فرد و کاهش مصرف 

انرژی، باعث کاهش خستگی در فرد می شود.
وی با اشاره به نکاتی که هنگام خرید کفش باید مد نظر باشد، می گوید: کفش 
مناسب نیز باید فضای کافی داشته باشد تا هنگام راه رفتن باعث محدودیت در 
حرکات انگشتان نشود و ترجیحا رویه منعطفی داشته باشد تا در صورت تورم در پا، 
به آن فشار نیاورد. ناحیه پنجه نباید باریک باشد. کفش باید استحکام کافی داشته 
باشد تا بتواند مچ پا را به طور کامل حمایت کند تا از ناپایداری و پیچ خوردگی پا 
پیشگیری کند و کفش هایی تهیه کنید که تهویه مناسب دارند مانند کفش های 
چرمی. محمدی می افزاید: پاشنه کفش باید نرم تر از بقیه قسمت ها باشد و حداقل ۲ 
یا ۳ سانتی متر پاشنه داشته باشد. کفش های تخت باعث کمر درد می شوند. کفش 
باید سبک باشد و کفش هایی تهیه کنید که کفی های قابل ارتجاعی دارند و قوس 

کف پا را کامال پر می کنند.
در ادامه دکتر ابراهیم عباسی - متخصص فیزیوتراپی نیز می گوید: داشتن وزن 
مناسب یکی از راه های مناسب در جهت کاهش فشار بر روی زانو و پا است. افرادی 
که مایل به راهپیمایی در این ایام هستند حتما برنامه زمانی خاصی را طراحی کنند 
تا در زمان بیشتری این راهپیمایی را انجام داده و مدت زمان بیشتری استراحت کنند 

و از هر گونه فشار بر اندام تحتانی خودداری کنند.
وی همچنین در خصوص استفاده از عضالت در طول استراحت بین راهپیمایی 
روزانه نیز می گوید: افراد چون از انقباض ایزو تونیک در طول سفر استفاده کرده اند 
باید از دردناک شدن عضالت پا خوداری کنند و در زمان استراحت با دادن ماساژ از 

فشار بر روی عضالت خودداری کنند.

افزایش خطر ابتال به سرطان ریه با مصرف نوعی 
داروی فشارخون

که  فشارخونی  قرص های  می دهند  هشدار  پزشکی  علوم  متخصصان 
میلیون ها نفر در سراسر جهان مصرف می کنند خطر ابتال به سرطان ریه 

را افزایش می دهند.
به گزارش ایسنا، تحقیقات اخیر حاکیست بیمارانی که از داروهای فشارخون نوع 
بازدارنده آنزیم مبدل آنژیوتانسین )ACE-inhibitor( استفاده می کنند نسبت 
به بیمارانی که سایر انواع داروهای فشار خون را مصرف می کنند، ۱۴ درصد بیشتر 
در معرض خطر ابتال به سرطان ریه هستند. این خطر با افزایش طول درمان با این 
داروها افزایش می یابد. به طوری که افرادی که پنج سال این دارو را مصرف کرده اند 
با ۲۲ درصد افزایش خطر ابتال به سرطان ریه و افرادی که برای ۱۰ سال این دارو 

را مصرف کرده اند با ۳۱ درصد افزایش خطر ابتال به سرطان ریه مواجه می شوند.
متخصصان بر این باورند این داروها باعث تجمع نوعی مواد شیمیایی نشانگر التهاب 

موسوم به برادی کینین در ریه ها و در نهایت ابتال به سرطان ریه می شوند.
اما برخی متخصصان دیگر در مورد این یافته ها تردید داشته و خاطرنشان کرده اند 
که سرطان ریه در این افراد می تواند به سادگی به دلیل استعمال سیگار در بیماران 
همزمان با مصرف این داروها باشد. از جمله داروهای فشارخون نوع بازدارنده آنزیم 
مبدل آنژیوتانسین می توان به رامیپریل، کاپتوپریل، سیالزاپریل و آناالپریل اشاره 
کرد. این داروها با کاهش فعالیت آنزیم آنژیوتانسین برای مدت کوتاهی عمل می 
کنند. با مسدود شدن این آنزیم، رگ های خونی آرام و گشاد شده و فشار خون 
کاهش می یابد. به گزارش روزنامه دیلی میل، به گفته محققان اگرچه شاید افزایش 
۱۴ درصدی خطر ابتال به سرطان ریه زیاد به نظر نرسد اما همین عارضه نسبی 

کوچک می تواند برای تعداد زیادی از بیماران به سرطان ریه تبدیل شود.


