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زندگی
محقق��ان آمریکایی یک راهکار س��اده و مقرون به
صرف��ه یافتند که امکان تعیین «دس��ت س��انی»
مولکوله��ا و جداس��ازی آنها را برای ش��رکتهای
ش��یمیایی و دارویی فراهم میکند.به گزارش ایرنا،
مولکولهای دست سان انواعی از مولکولها هستند
که تقریبا به طور کامل ش��بیه ب��ه یکدیگرند و تعداد اتمها در
آنها یکسان اس��ت ،اما تصویر آیینهای یکدیگر هستند .اکنون
محقق��ان با اس��تفاده از آهنرباها راهکاری را برای تش��خیص

94درصد مصرف داروی کشور تولید داخل است
معاون بهداشتی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :بیش از  ۹۴درصد مصرف
دارویی کشور تولید داخل است و برای تامین اندک اقالم وارداتی نیز مشکلی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا ،علیرضا رئیسی افزود :بسیاری از مشکالت بهداشت و درمان در زمینه
دارو به علت تجویز داروهای خارجی است که اغلب مشابه آنها با اثربخشی و کیفیت باال
در داخل نیز تولید میشود.

گزارش

پنج میلیون ایرانی
دیابت دارند

عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی
ته��ران گف��ت :در مطالعاتی که چند س��ال
گذش��ته انجام ش��د مشخص ش��د که 50
درصد بیماران مبتال به دیابت از این بیماری
اطالع ندارند و همچنین  50درصد مبتالیان
کنت��رل مناس��بی بر بیم��اری خ��ود انجام
نمیدهند .دکتر حس��ین ادیبی با تاکید بر
اینکه ه��دف ما کنترل دیابت اس��ت،گفت:
ب��ا توجه به اینکه گفته میش��ود  ۵۰درصد
اف��راد دیابتی نمیدانند ک��ه دیابت دارند و
 ۵۰درص��د دیابتیه��ا در کنت��رل بیماری
موفق نیس��تند ،ما تالش ک��رده ایم اهداف
خودم��ان را در این درمانگاه بر اس��اس این
دو موض��وع ،برنامه ری��زی کنیم .به گزارش
مه��ر ،وی با عن��وان این مطلب ک��ه تعداد
بیم��اران دیابتی در دنیا تا س��ال  ،۲۰۳۰دو
برابر میشود ،ادامه داد :پیش بینی میشود
تع��داد بیماران دیابتی ب��ه  ۳۶۶میلیون نفر
برس��د که  ۷۵درصد این افراد در کشورهای
در حال توس��عه خواهند بود.ادیبی با اشاره
به وجود حداق��ل  ۵میلیون بیم��ار دیابتی
در ایران ،افزود :ع��وارض قلبی  -عروقی در
این بیماران ۲ ،تا  ۴برابر س��ایر افراد اس��ت،
همچنی��ن ع��وارض چش��می در دیابتیها
 ۲۵برابر افراد غیر دیابتی بوده و نارسایی کلیوی
در بیماران دیابتی  ۱۷برابر سایر افراد است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران با بیان اینکه عم��د ه کارهای درمانی
زخم پای دیابتی مش��مول خدمات بیمهای
نیس��تند ،گفت :اگر فردی دچ��ار زخم پای
دیابتی ش��ود باید تم��ام هزینههای آن را به
صورت ش��خصی پرداخت کن��د؛ همچنین
باید توجه داشته باشیم که  15تا  40درصد
بیماران مبتال به دیابت ممکن اس��ت به این
عارضه دچار ش��وند.وی در پایان دلیل ارائه
نش��دن این خدمت توسط بیمهها را زیر بار
نرفتن بیمهها برای قبول کردن این خدمت
عن��وان کرد و گف��ت :متاس��فانه بیمهها به
دنبال این هس��تند که تعه��دات خود را کم
کنن��د و تا جایی که بتوانند از ایجاد قرارداد
با بخشهای درمانی س��رپایی ش��انه خالی
میکنند.
عوارض خطرناک نارسایی کلیوی
در بیماران دیابتی

رئیس انجمن نورویورولوژی ایران ،با اش��اره
ب��ه ع��وارض نوروپاتی که منج��ر به کاهش
ح��س عصبهای محیطی در دس��ت و پای
بیماران دیابتی میش��ود ،بیان کرد :عوارض
اورولوژی��ک دیاب��ت ،کلیه را آس��یب پذیر
میکن��د و به تدریج س��بب افزای��ش اوره و
کراتین بیمار میشود.وی ادامه داد :اگر این
بیماران چکاپ نشوند ،بیمار به سمت دیالیز
پیش م��یرود .به گ��زارش مهر،دکترمهری
مه��راد از نارس��ایی کلیه به عن��وان یکی از
عوارض جدی دیابت نام برد و افزود :عارضه
بعدی دیابت ،آس��یب مثانه است .زیرا بیمار
دیابتی حس ادرار طبیعی ندارد و عصبهای
مثانه کارکرد نرمال ندارد .به طوریکه میزان
باقیمان��ده ادرار در مثانه ،ع��وارض غیرقابل
برگش��ت دارد که اگر در وهله اول تشخیص
داده ش��ود ،میتوان برای بیمار کاری انجام
داد ،در غی��ر این صورت ،مثان��ه کامال فلج
ش��ده و باعث عفونتهای ش��دید ادراری و
آس��یب به کلیهها میش��ود.وی با تاکید بر
اینکه عارضه اورول��وژی دیابت خیلی جدی
است ،گفت :مشکالت جنسی برای زن و مرد
دیابتی ،از جمله عوارض اورولوژیک بیماری
اس��ت که میتواند روی کیفیت زندگی فرد
اثرگذار باش��د.وی به درمانهای جدید برای
عوارض اورولوژیک دیابت اشاره کرد و افزود:
درمانه��ای جدید برای عوارض جنس��ی و
بی اختیاری ادراری اف��راد دیابتی ،افقهای
روشنی را در مسیر زندگی این بیماران قرار
داده است .به طوری که بی اختیاری ادراری،
با درمان س��رپایی بدون جراح��ی و تقویت
عضالت کف لگن و تزریق هورمونهای رشد
که از خون فرد گرفته میش��ود ،امکان پذیر
شده است.وی ادامه داد :عفونتهای ادراری
در بیماران دیابتی  ۳۱برابر سایر افراد است
و درمانه��ای دارویی ندارد.مهراد گفت۶۰ :
درصد بیماران دیابتی از مشکالت اورولوژی
رنج میبرند و اگر مثانه این افراد فلج ش��ود،
نمیتوان از این دو روش برای درمان عارضه
اورولوژیک آنها اس��تفاده کرد .وی در پایان
گفت :بهترین سن برای تشخیص مشکالت
دیابتی  45سال است و توصیه میشود تمام
افراد در این زمان چکاپهای تشخیصی الزم
را انجام دهند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

هشدار

آنتیبیوتیکاثربخشیواکسن
را در نوزاد کاهش میدهد

مطالعات جدید محققان نشان میدهد استفاده
از آنتی بیوتیک در نوزادان ،اثربخشی چندین
واکس��ن حیاتی که در سالهای اولیه زندگی
ک��ودکان تجویز میش��ود را کاهش میدهد.
ب��ه گزارش ایرنا ،محقق��ان احتمال میدهند
آنتی بیوتی��ک میکروبیوم روده نوزاد را تغییر
میدهد و همین امر اثر بخش��ی واکس��ن را
کاه��ش میده��د .در ادامه ای��ن مطالعه که
توسط محققان صورت گرفته نشان میدهد
آنتی بیوتیک در سالهای اول تولد ایمنی بدن
را تغییر میدهد و همین امر س��بب میشود
واکنش سیس��تم ایمنی نس��بت به واکس��ن
تغییر کند .واکسن مننژیت ،پنومونی ،سل و
سیاه سرفه مهمترین واکسنهایی هستند که
به نوزاد تزریق میش��وند و مدلهای حیوانی
کاهش اثر بخشی این واکسنها را در صورت
استفاده از آنتی بیوتیک تایید کردند.

نکته

چراسلولهایسرطانی
به خواب میروند؟

جراحی اغلب در درمان س��رطان موثر است،
اما متاسفانه در بعضی از بیماران ،سرطان آنها
باز میگ��ردد .در این مرحله اغلب با هورمون
درمان��ی و ش��یمی درمانی بیم��اری درمان
میش��ود ،اما حتی این درمانها هم همیشه
به معنای پایان س��رطان نیست .برای بعضی
از بیماران ،س��رطان بعد از یک دوره خواب و
رکود بر میگردد .به گزارش سالمت نیوز،در
ط��ول دورههای خواب ک��ه میتواند چندین
سال طول بکش��د ،بیمار اغلب هیچ نشانهای
ندارد و تومور با استفاده از ابزارهای تشخیصی
معمول ،غیر قابل کش��ف میباشد .بر اساس
تحقیقات صورت گرفته توس��ط دانشمندان
مشخص شد که خواب سرطان زمانی حیاتی
برای پیشرفت تومور است.سلولهای سرطانی
با سه عامل اصلی برای بقا و رشد خود مواجه
هستند .اول ،آنها نیاز به فریب دادن سیستم
ایمنی بدن که قادر به از بین بردن بسیاری از
تومورها هست ،دارند .دوم ،آنها باید از درمان
ضد س��رطان زنده بمانند و سوم ،آنها نیاز به
جابهجا شدن و رفتن به سمت اندامهای دیگر
را دارند.دوره خواب س��رطان ب��رای مواجهه
ش��دن با همه این چالشها ضروری اس��ت.
در طول دوره خواب ،س��لولهای س��رطانی
آرایش ژنتیکی خود را تغییر میدهند و برای
مرحله بعدی پیشرفت آماده میشوند .بدون
خوابیدن ،س��لولهای س��رطانی نمیتوانند
در یک محیط جدید زن��ده بمانند و در برابر
سیستم ایمنی بدن مقاوم شوند .بنابراین مهم
اس��ت که یاد بگیریم که چگونه س��لولهای
سرطانی خاموش را شناسایی کنیم و چگونه
آنها را بکشیم.

دست سانی مولکولها ابداع کردند .در این شیوه
مولکولهای دست س��ان با سطح آهن ربا تعامل
داش��ته و بر اس��اس دس��ت چپ یا راست بودن
جه��ت گیری میکنند .در واقع مولکولهای چپ
دس��ت با یک قطب و مولکولهای راست دست با
قطب دیگر آهنربا به خوبی تعامل دارند.با وجود اینکه بسیاری
از داروه��ای پرمص��رف مانند رتالین و س��یپرامیل بر اس��اس
دس��ت س��انی مولکولها تولید و فروخته میش��وند ،بسیاری

اشعهماوراءبنفشخورشید
تهدیدی برای سالمت چشم ها

محققان هش��دار میدهند عالوه بر حفاظت از
پوس��ت در مقابل آفتاب ،باید از چشمها نیز در
مقابل اشعههای ماوراءبنفش خورشید مراقبت
کرد.به گزارش مهر ،به گفته محققان ،اشعههای
ماوراءبنفش ناشی از خورشید میتواند موجب
آفتاب س��وختگی قرنیه (فوتوکراتیت) ش��ود
و آس��یب ناشی از اش��عه ماوراءبنفش میتواند
با دژنراس��یون ماکوال ،آب مروارید ،س��رطان و
پترژیوم (رش��د در بخش سفید چشم) مرتبط
باشد.درحالی که خطر مشکالت چشمی ناشی از
نور خورشید برای همه وجود دارد اما برخی افراد
بیشتر در معرض این تهدید قرار دارند :افرادی که
زمان زیادی را در زیر نور خورشید میگذرانند؛
افرادی که دارای برخی اختالالت شبکیه چشم
هس��تند؛ جراحی قرنیه داش��ته اند؛ یا برخی
داروهای خاص را که موجب حساسیت چشم به
نور میشود مصرف میکنند نظیر تتراسایکلین،
داروه��ای س��ولفات ،قرصهای ضدب��ارداری،
مدر (ادرارآور) و آرام بخش ها.به هنگام
داروهای ّ
خرید عینکهای آفتابی نیز توجه داشته باشید
ک��ه آن عین��ک  ۹۹تا  ۱۰۰درصد اش��عههای
ماوراءبنفش نور خورشید را متوقف کند.

از داروهای ژنریک که با س��اختار ش��یمیایی مش��ابه داروهای
دارای نام تجاری و توسط شرکتهای متفرقه تولید میشوند،
فاقد این ویژگی هس��تند .در حال حاضر با وجود دستورالعمل
س��ازمان غ��ذا و دارو در خص��وص تفکی��ک دس��ت س��انی
داروه��ا تنها  13درصد از داروهای موج��ود در بازار با تفکیک
دس��ت س��انی تولید و عرضه میش��وند .تفکیک مولکولها بر
اساس دست سانی آنها میتواند از بروز عوارض جانبی ناخواسته
جلوگیری کند.

آفتاب یزد در گفتوگو با رئیس انجمن ژنتیک ایران مطرح کرد

ژنومیک به کاهش بروز بیماریهای شایع و پرهزینه کمک میکند

آفتاب یزد – نجمه حمزهنیا :در گذشته مردم
ب��ه علت اطالع��ات اندک ،هر نقص م��ادرزادی
یا بیم��اری خانوادگی را به عوام��ل خرافی مانند
نفری��ن یا پدیدهه��ای طبیعی نس��بت میدادند
اما با گذش��ت زمان و پیش��رفت علم پزش��کی و
به کارگی��ری روشه��ای نوین ،ریش��ه این نوع
جه��ل در بین م��ردم از بی��ن رفت.هرچند هنوز
در برخی از کش��ورها و مناطق محروم ریشه این
ن��وع خرافات از بین نرفته اس��ت اما امروزه کمتر
کسی را میتوان پیدا کرد که قبل از ازدواج برای
پیشگیری از ایجاد بیماریهای ژنتیکی به مراکز
مش��اوره ژنتیک مراجعه نکند.اهمیت حیاتی این
موضوع باعث ش��ده تا به تازگی مش��اوره ژنتیک
پی��ش از ازدواج در کش��ور م��ا اجباری ش��ود و
ب��ه عبارت��ی ژنتیک پزش��کی ،علمی اس��ت که
به تشخیص و پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی و
در صورت بروز به درمان آنها اقدام میکند .آفتاب
یزد برای واکاوی بیش��تر عل��م ژنتیک ،جایگاه و
اهمیت آن در ایران ،بیماریهای ش��ایع ژنتیکی
و راهه��ای تش��خیصی آن در حاش��یه برگزاری
س��ومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره
ملی ژنتیک ایران با دکتر محمود توالیی ،رئیس
انجم��ن ژنتی��ک ای��ران ،رئیس س��ومین کنگره
بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
در این زمینه گفتوگو کرده است.
وی در اینب��اره میگوی��د  :ح��دود  ۴۰درص��د
بیماریهای ژنتیکی در کش��ور ما توارثی اس��ت،
اص��وال انتقال این بیماریها از پدر و مادر صورت
میگیرد که میتوان با افزایش آگاهی و همچنین
مش��اوره ژنتیک حداق��ل  ۵۰درصد بیماریهای
ژنتی��ک را مدیریت کرد تا از تول��د نوزادان دچار
نقص عضو جلوگیری شود.
دکت��ر توالیی خاطرنش��ان ک��رد  :دانش ژنتیک
با آگاهی از ژنوم انس��انی زمینهس��از اس��تفاده از
روشهای تشخیصی در حوزه سالمت شده است
به طوری که در حال حاضر  ۴۰۰بیمار ژنتیکی را
در کشور با این روش تشخیص میدهیم.
وی ب��ا عنوان این مطلب که س��ایر بیماریهایی
که امروزه به واس��طه توسعه روشهای مولکولی
تش��خیص پذیر ش��ده اس��ت ،افزود :بخش��ی از
نمونههای این نوع بیماریها نیز از طریق ارس��ال
به خارج از کشور پاسخ داده میشود.
رئیس س��ومین کنگره بین المللی و پانزدهمین
کنگره ملی ژنتی��ک ایران با تاکید بر توجه ویژه
ب��ه تجهیز مراکز تش��خیص بیماریهای ژنتیکی
در کش��ور ادامه داد :به واس��طه تحری��م ها ،در
حال حاضر شاهد هس��تیم دانشمندان جوان ما،
دس��تگاهها و کیتهای��ی را در همی��ن زمینه در
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حدود  ۴۰درص��د بیماریهای ژنتیکی
در کش��ور ما توارثی است ،اصوال انتقال
ای��ن بیماریه��ا از پدر و م��ادر صورت
میگیرد که میت��وان با افزایش آگاهی
و همچنین مش��اوره ژنتیک حداقل ۵۰
درصد بیماریه��ای ژنتیک را مدیریت
کرد تا از تولد نوزادان دچار نقص عضو
جلوگیری شود

دست تولید دارند که باید از این افراد و این مراکز
حمایت ش��ود تا بتوان با رفع موانع پژوهش��ی به
ارتقای سالمت جامعه کمک کرد.
به گفته رئیس انجمن ژنتیک ایران در حال حاضر
در تهران و برخی اس��تانهای کشور دارای مراکز
پیشرفته تشخیصی هستیم.
توالی��ی ب��ا تاکید بر ای��ن مطلب که به واس��طه
دان��ش ژنتیک تولد فرزندان با عارضه تاالس��می
در کشور متوقف شده است ،تصریح کرد :یکی از
فعالیتهای ما شناسایی ژنتیکی شهدای گمنام از
طریق بقایای بازمانده در صحنه عملیاتها است.
وی همچنی��ن در ارتباط با موض��وع ژن درمانی
افزود :ژن درمانی ماحصل  ۱۰تا  ۱۵سال فعالیت
جدی در عرصههای جهانی است که نیازمند طی
کردن مس��یرهای مختلف ب��رای اطمینان از آثار
مفید آن هستیم.
به گفت��ه توالیی ،اولین بار در س��ال  ۲۰۱۷یک
م��ورد ژن درمانی در دنیا مجوز گرفته و در ایران
نی��ز ظرفیتهای علمی برای ارتق��ای این دانش
فراهم است به طوری که میتوانیم با هدف گذاری
تا  ۵س��ال آینده حاصل بهرهبرداری عملیاتی ژن
درمانی را در کشور شاهد باشیم.
رئی��س انجم��ن ژنتیک ایران گفت :تا  ۱۰س��ال
آین��ده پزش��کی دنیا متحول ش��ده و به س��مت
پزشکی مولکولی خواهد رفت.
وی مط��رح کرد؛ژنومی��ک ب��ه کاه��ش ب��روز
بیماریهای شایع و پرهزینه کمک میکند.
رئی��س انجمن ژنتیک ایران ،گف��ت :پیش بینی
میش��ود ژنومیک ،در ارتقای س�لامت جمعیت
با ه��دف قرار دادن اف��راد در معرض خطر مانند
تاالس��میها و هموفیلیه��ا و...و کاه��ش ب��روز
بیماریهای ش��ایع به واس��طه غربالگری ،نقش
مهمی بازی خواهد کرد .دکتر محمود توالیی در

افتتاحیه سومین کنگره بینالمللی و پانزدهمین
کنگره ملی ژنتیک ایران اظهار داشت :پروژه ژنوم
انس��ان با هدف توالی یابی ژنوم انس��انی موجب
توس��عه فناوری ،کاهش هزینه و افزایش کیفیت
خوانش  DNAشد.
وی افزود :در حال حاضر  HGPبه عنوان یکی از
ش��اهکارهای بزرگ اکتشاف شناخته میشود که
در علم و پزشکی انقالبی به پا کرده است.
توالی��ی ادام��ه داد :بعد از پ��روژه  ،HGPپروژه
" "HAPMAPو" " Genome 1000تالشی
بود که ما را قادر میکرد که تنوع در جمعیتها را
بشناسیم .از مزیتهای پروژه  1000ژنوم ،تکامل
روشه��ای توالی یابی و نیز کاه��ش هزینههای
خوانش توالی بود.
وی افزود :این نخس��تین پروژه برای ارزیابی ژنوم
افراد زیادی از جمعیته��ا بود تا منابع جامع در
تنوع ژنتیکی انسان ارائه شود .در حالی که توالی
ژنوم انس��ان ما را با تعداد ژن کد کننده پروتئین
(چون پیش بینی میش��د که انسان تا 100000
ژن داشته باش��د) غافلگیر کرد ،اما اساسا دیدگاه
ما را در م��ورد ژن تغییر نداد .در مقابل الگوهای
پیچی��ده تنظیم پراکنده و رونویس��ی فراگیر که
توس��ط پروژه  ENCODEکش��ف شده همراه
با حفاظ��ت غیر ژنی��ک و فراوان��ی ژنهای غیر
 ،Coding RNAتص��ور از ژن را ب��ه چال��ش
کشیده است.
توالیی گفت :پروژه بین المللی پروتئین انس��انی
()HPP) (Human Proteome Project
ک��ه توس��ط س��ازمان (HUPO (Human
 Proteome Organizationسازماندهی شده،
هدف آن تحقق بخش��یدن به درک ما از پروتئوم
انس��ان از طریق تالش هماهنگ ش��ده توس��ط
بسیاری از آزمایش��گاههای تحقیقاتی در سراسر

معاون وزیر بهداشت در گفت وگو با آفتاب یزد مطرح کرد :درمان برخی بیماریهای ژنتیکی با ژنتراپی

دکتر رضا ملکزاده در حاشیه برگزاری سومین کنگره بینالمللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران اظهار داشت :در علم ژنتیک اتفاق مهمی که طی سه،
چهار سال اخیر شاهد بودهایم ،این است که با تکنیکهای پیشرفته در  ۱۵سال گذشته ،امروز میتوانیم برخی بیماریهای ژنتیکی را به واسطه ژنتراپی یا
همان اصالح ژن درمان کنیم.وی افزود :این روش برای اولینبار برای بیماران هموفیلی یا تاالسمی با یک روش ساده امکانپذیر شده است؛ به طوری که با
فرستادن یک ویروس به بدن فرد بیمار ،نقص ژنتیکی را اصالح میکند در صورتی برای درمان بیماران تاالسمی قبل از پیشرفت علم ژنتیک از راههای هزینه
بر و پر خطر مانند پیوند مغز واستخوان و ...استفاده میشد.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه با استفاده از علم ژنتیک ۳۰۰ ،میلیون نفر
در جهان که دارای ناتوانیهایی هستند ،معالجه میشوند ،ادامه داد :این روش درمانی به شرطی اتفاق میافتد که فرد بیمار یک ژن دارای اشکال داشته باشد.
به گفته ملکزاده ،دس��تاوردها در این زمینه باعث ش��ده امید به درمان برای افرادی که ناتوانی ژنتیکی دارند ،فراهم ش��ود.وی در رابطه با تولید داروهایی
برای درمان بیماریهای ژنتیکی تأکید کرد :داروها خیلی نقش زیادی در بیماریهای ژنتیکی ندارند .معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت با اش��اره
به دستاوردهای علم ژنتیک در دنیا گفت :تالشها در این عرصه باعث شده که بتوان برخی بیماریهای ژنتیکی را با استفاده از اصالح ژن درمان کرد.دکتر
ملک زاده گفت :تکنولوژیهای جدید جهت درمان بیماریهای ژنتیکی از لحاظ اقتصادی برای کش��ور مفید اس��ت و ما میتوانیم با س��اخت داروها جهت
درمان اینگونه بیماران جهت خودکفایی و ارز آوری اقداماتی را انجام دهیم .ملکزاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر جدایی وزارت علوم و بهداشت و تاثیر آن
روی تحقیقات علمی خاطرنش��ان کرد :در حال حاضر مؤسس��ه نیماد (مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران) تشکیل شده و  25درصد بودجه
مرکز را وزارت بهداش��ت به محققان وزارت علوم داده اس��ت.وی گفت :ما محدودیتی جهت حمایت از محققان اعم از محققان غیرپزش��کی نداریم و وزارت
بهداشت تالش خود را جهت پیشرفت علم و دانش به محققان انجام میدهد.

چه کسانی نباید چای سبز بنوشند؟

توصیه

کاهش اثرات جانبی داروها با فناوری جدید

اگر چه چای سبز خواص بسیاری برای سالمتی
دارد ،با این حال آثار چای س��بز و ترکیبات آن
ممکن اس��ت تا مق��دار خاصی مفید باش��د اما
دوزه��ای باالتر آن ممکن اس��ت موجب برخی
ع��وارض نامطلوب ش��ود.به گزارش ایس��نا،اثر
ترکیبات چای س��بز ممکن است در همه افراد
مش��ابه نباش��د .اثرات مضر مصرف بیش از حد
چای (س��یاه یا سبز) به علت س��ه عامل اصلی
اس��ت که عبارتن��د از کافئی��ن آن ،ماندگاری
آلومینیوم ،اثرات پلی فن��ل بر میزان آهن بدن
میباشد.پژوهشها نش��ان دادهاند که برخی از
عصارههای چای سبز ،سمی است و مصرف آن
میتواند بیماریهای متابولیک را به وجود آورد.
مطالعه دیگری نشان داده است که مصرف بیش
از ح��د این نوع چای باعث آس��یب به پانکراس
و کبد میش��ود .مص��رف بیش از حد
کافئی��ن که در چای س��بز و بعضی از
عصارهه��ای آن وج��ود دارد در بعضی
از افراد باعث عالئمی مانند عصبانیت،
بیخوابی و بیقراری میش��ود .افرادی
که دارای بیماری فشار چشم هستند،
از چای سبز نباید استفاده کنند .افراد
با بیماری میگرن نیز باید چای س��بز
ب��ه میزان کم مصرف کنند.در رابطه با
مصرف چای س��بز برخی ن��کات را به
یاد داشته باش��ید که شامل این موارد
اس��ت که افراد مبتال به بیماری قلبی

یا مش��کالت قلبی  -عروقی نباید این نوع چای
را مصرف کنند ،زنان باردار و شیرده نباید بیش
از یک یا دو فنجان در روز بنوش��ند زیرا کافئین
میتواند باعث افزایش ضربان قلب شود،با توجه
به اثرات کافئین ،در مصرف همزمان چای سبز
و بعض��ی از داروها باید احتی��اط کرد تا تداخل
دارویی ب��ه وجود نیاید ،برخی مطالعات قابلیت
چای سبز در جذب س��طح باالیی از آلومینیوم
ب��دن را نش��ان داده اس��ت .این ویژگ��ی برای
بیماران مبتال به نارس��ایی کلیوی مهم اس��ت
زیرا آلومینیوم میتواند توسط بدن انباشته و در
نتیجه ایجاد بیماریهای عصبی کند و در آخر
اینکه ترکیب��ات این چای توانایی جذب آهن را
داش��ته و مصرف بیش از حد آن میتواند باعث
کاهش قابل توجه آهن در بدن شود.

جهان است.
وی ادامه داد :تالش��ی که تا امروز انجام شده ،در
کنار پروژه پروتئوم انس��انی و نیز پروژه اپی ژنوم
انس��انی ،ما را یک قدم به اینک��ه بدن ما چگونه
کار میکند نزدیک تر کرده است .در حال حاضر،
پ��روژه" " Exposomeافق جدیدی را باز کرده
اس��ت و این پ��روژه به عنوان یک��ی از پروژههای
پیش��رو در مرز دانش در زمینه سالمت انسان در
نظر گرفته میشود.
رئی��س انجم��ن ژنتی��ک ای��ران اف��زود :پ��روژه
اکسپوزوم ،از نظر مفهومی و عملی دیدگاه جامعی
را در ارتباط با بیماری و س�لامت انس��انی فراهم
میکند .این پروژه ،مواجهه ما با رژیمهای غذایی،
سبکهای زندگی و رفتارهای ما را در بر میگیرد.
همچنین اینکه چگونه ب��دن ما به این چالشها
پاسخ میدهد.
وی گفت :فناوریهای نس��ل بع��دی توالی یابی
( )NGSو کریس��پر ( )CRISPRب��ه عنوان دو
فناوری کلیدی ،ما را برای درک بهتر تفسیر ژنوم
انسانی و اس��تفاده در روشهای درمانی هدفمند
توانمند میکنند.
رئیس س��ومین کنگره بین المللی و پانزدهمین
کنگ��ره ملی ژنتی��ک ایران بیان ک��رد  :ما عصر
خوانش ژنوم را پشت س��ر گذاشتیم و وارد عصر
نوشتن ژنوم ش��ده ایم .اگرچه توالی یابی ،تجزیه
و تحلی��ل مربوط ب��ه آن و ویرای��ش  DNAبا
س��رعت وحش��تناک پیش��رفت میکند ،توانایی
م��ا در س��اخت توالیه��ای  DNAب��ه صورت
بخشهای کوتاه در س��لول ها ،محدود میش��ود
که در نتیج��ه توانایی ما در درک سیس��تمهای
بیولوژیک��ی و دس��ت ورزی آن را نی��ز مح��دود
میکند.
رئیس انجمن ژنتیک ایران افزود :پیش��رفتهای
تکنولوژیک��ی اخی��ر (ب��ه عن��وان مثال ،س��نتز
قطع��ات ژن از کل ژن��وم ،س��نتز کام��ل ژن��وم
و تکنی��ک ( )CRISPRب��ه عن��وان فن��اوری
ویرای��ش ژن��ی ،انقالب��ی در ای��ن زمین��ه به پا
کرده است.
وی گف��ت :به نظر میرس��د که س��نتز ژنوم در
مقیاس انس��انی به طور فزاین��دهای امکان پذیر
ش��ده ،در چنین شرایطی تالش علمی هماهنگ
برای درک ،بح��ث و اس��تفاده از تکنولوژیهای
مهندسی ژنوم ضرورت جدی پیدا کرده است.
توالی��ی ادامه داد :پیش بینی میش��ود ژنومیک
در ارتق��ای س�لامت جمعی��ت ب��ا ه��دف قرار
دادن اف��راد در مع��رض خط��ر و کاه��ش ب��روز
بیماریهای ش��ایع ،پرهزینه و پیچیده به واسطه
برنامههای بالقوه از طریق غربالگری ،پیشگیری و
تصمیم گیری درمانی نقش مهمی را بازی خواهد
کرد.
وی در پای��ان گف��ت :م��ا ام��روز بی��ش از ه��ر
زم��ان دیگ��ری در ژنتی��ک دارای درک بهتر از
س��اختارهای زیستی هس��تیم و میتوانیم دست
یکدیگر را برای پیش��رفت بیش��تر در این زمینه
بفشاریم.

مضرات آرسنیک موجود در برنج را بشناسید

محققان عنوان میکنند تهدید ناشی از آرسنیک
موج��ود در برن��ج به س��رعت مس��موم کننده
نیس��ت ،اما مص��رف بلندمدت این ن��وع برنج
میتواند خطر ابتال به س��رطانهای مثانه ،ریه و
پوس��ت ،بیماری قلبی و دیابت را افزایش دهد.
به گزارش مهر ،در بانوان باردار مس��مومیت با
آرسنیک میتواند باعث سقط جنین یا کاهش
وزن ن��وزاد گردد .تماس با آرس��نیک در دوران
جنینی باعث اختالالت سیستم ایمنی و اختالل
در تکامل مغ��ز در نوزاد میشود.آرس��نیک به
طور طبیعی در خ��اک و آب وجود دارد چراکه
پوس��ته زمین حاوی این ماده شیمیایی است،
ام��ا ممکن اس��ت در پ��ی اس��تفاده از برخی
آفت کشها و کودها هم تجمع یابند.برنج سریع تر
از هر گیاه دیگری آرسنیک را جذب میکند .برنج
قهوهای دارای باالترین میزان آرسنیک
است چراکه این ماده شیمیایی در الیه
خارجی س��الم آن تجمع مییابد و با
جداشدن این الیه برنج سفید حاصل
میشود.محققان با آزمایشات مختلف
دریافتهاند که میزان آرسنیک بر اساس
نوع برنج و محل کاش��ت آن متفاوت
است.دانش��مندان هش��دار میدهند
ک��ه آزمایشه��ای اخیر آنها نش��ان
میده��د در ی��ک روش معمول پخت
و پز برنج که برن��ج را در یک ظرف با
آب بجوش��انیم تا بخارپز شود در تمام

کسانی که برنج را به این روش مصرف کردهاند
آثار وجود س��م آرس��نیک دیده ش��ده است.به
گفته «اندی مهارگ» ،سرپرست تیم تحقیق از
دانشگاه کوئین کانادا« ،در حالی که به طور کلی
اعتقاد عمومی بر این است که آرسنیک با آب پز
کردن برنج از بین میرود اما باید بگوییم که این
سم فقط زمانی از بین میرود که برنج به مدت
یک شب خیسانده شود».وی در ادامه میگوید:
«ما برای سنجش میزان آرسنیک در برنج ،برای
پختن برنج از  ۳روش استفاده کردیم؛ در روش
اول ،نس��بت دو بخش آب به یک بخش برنج را
به کار بردیم که همان روش معمول پختن برنج
توسط عموم اس��ت ،سپس از نسبت  ۵قسمت
آب و یک قس��مت برنج اس��تفاده کردیم و در
نهایت برنج را یک شب خیساندیم».

