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زندگی

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

آفتاب یزد گزارش میدهد

کرمکشایعترینبیماریکودکان

آفتاب یزد  -گروه زندگی :یکی از بیماریهای
انگلی که ش��یوع زیادی در کودکان دارد ،بیماری
کرمک یا اکس��یور است.کرمک یک بیماری است
ک��ه در صورت عدم تش��خیص و درمان به موقع،
میتواند آس��یبهای جدی برای افراد ایجاد کند.
تشخیص بیماری کرمک آسان است اما در صورت
ع��دم دق��ت کافی ،درم��ان آن میتواند س��خت
باش��د .پی بردن به اینکه فرزند ش��ما به بیماری
کرمک مبتال شده اس��ت ،ممکن است برای شما
ناراحتکننده باشد؛ اما به خاطر داشته باشید که
به ندرت به عنوان خطری برای سالمتی محسوب
میشوند لذا با توجه اهمیت موضوع آفتاب یزد در
اینباره با دکتر مس��عود عباسی صادق ،متخصص
اطف��ال و دکت��ر رض��ا دلیران��ی ف��وق تخصص
بیماریهای کلیه اطفال و دکتر فرشته کرباسیان،
متخصص اطفال گفتگو کرده است .در ابتدا دکتر
عباس��ی در اینباره میگوید :کرمک بسیار عفونی
و مس��ری اس��ت و اگر یک کودک به این بیماری
ی خانواده به
مبتال شود ممکن اس��ت همه اعضا 
ش��کلی درگیر این بیماری شوند ،به همین دلیل
دانس��تن عالئم و راههای پیشگیری از ابتال به این
بیماری بسیار حائز اهمیت است.
وی خاطرنش��ان کرد :مهمترین اص��ل در درمان
بیم��اری کرمک رعایت بهداش��ت اس��ت لذا باید
همیش��ه قبل از غذا خوردن دستهای کودک را
بشویید و بعد از رفتن به دستشویی نیز دستهای
او را ب��ا آب و صابون بش��ویید .از ب��ازی کودک با
خ��اک آل��وده جلوگیری کنید ودر ص��ورت بازی
ک��ودک با چم��ن یا کار در باغچه یا دس��ت زدن
به خاک گلدان ،او را به شس��تن دستها با آب و
صابون وادار کنید.
ای��ن متخص��ص اطف��ال ادام��ه داد :همچنی��ن
ناخنهای کودک باید به طور منظم کوتاه شوند،
چون این بیماری همراه با خارش است و به دنبال
خاراندن ،تخ��م انگل میتواند زی��ر ناخنها قرار
بگیرد و به کودک اجازه ندهید ناخنهای خود را
بجود تا عامل آلودگی از طریق دهان وارد سیستم
گوارشی ش��ود وهر روز لباس زیر کودک خود را
عوض کنی��د .لباس ،رختخواب و اس��باببازیها
باید مرتب شس��ته ش��ده و از هر گونه تخم انگل
پاک شود.
وی بیان کرد :افراد مبتال به بیماری کرمک معموالً
در ناحیه مقعد و دس��تگاه تناس��لی دچار خارش
میشوند .خارش در هنگام شب بدتر میشود .زیرا
کرمکها در حال فعالیت و تخمگذاری هس��تند.
اطراف مقعد قرمز و ملتهب میشود.
دکتر عباس��ی مطرح کرد :در صورت آلوده شدن
کودک ب��ه ای��ن آلودگی بای��د هرچه س��ریعتر
ب��رای درمان به پزش��ک مراجعه کنید .همچنین
بهتراست همه افراد خانواده کودک مبتال به انگل،
همزمان تحت درمان قرار گیرند.
ای��ن متخصص اطفال گفت :درم��ان کودکان زیر
یک سال توسط تجویز شربت کرم کش و اگر سن
کودک باالی  2س��ال باشد یک قرص جویدنی به
نام «مبندازول» را تجوی��ز کرد اما توصیه ما این
است که مصرف هر نوع دارو باید زیر نظر پزشک
متخصص باشد.
وی متذکر ش��د :در صورتی ک��ه بیماری کرمک
درمان نشده و کرمکها در بدن باقی بمانند ،این
موج��ودات میتوانند مواد مغذی بدنتان را جذب
ک��رده و موج��ب ابتالی کودک ب��ه کمبود وزن،
استرس و بسیاری از مشکالت سالمتی شوند.
> ای��ن ان��گل میتوان��د در داخ��ل روده بزرگ و
مقعد زندگی کند

در ادام��ه نیز دکتر دلیران��ی در اینباره بیان کرد:
کرم��ک یک نوع آلودگی به یک انگل نوع کوچک
که اندازه آن تقریبا یک سانتی متر است .این انگل
میتواند در داخل روده بزرگ و مقعد زندگی کرده
و از طری��ق خوردن تخم کرمک ب��ه این بیماری
مبتال شوند.
وی اظه��ار داش��ت :بیم��اری کرم��ک در هم��ه
س��نین میتواند ک��ودکان را درگیر کند اما اغلب
در ک��ودکان حدود یک الی دو س��ال مش��اهده
میش��ود و بیشتر در کودکانی که در خانوادههای
پرجمعیت هستند و یا کودکانی که در مهدکودک
و محیطهای شلوغ هستند و یا رعایت بهداشت را
نمیکنند مشاهده میشود .این متخصص اطفال
تصریح کرد :ازجمله نشانههای شایع این بیماری،
خارش ناحی��ه مقعد بخصوص در ش��ب و وجود

= دکت��ر عباس��ی :کرمک بس��یار عفونی
و مس��ری اس��ت و اگر یک کودک به این
بیماری مبتال شود ممکن است همه اعضای
خانواده به شکلی درگیر این بیماری شوند،
ب��ه همین دلیل دانس��تن عالئ��م و راههای
پیش��گیری از ابت�لا به این بیماری بس��یار
حائز اهمیت است
=دکتر دلیران��ی :بیماری کرمک در همه
س��نین میتواند کودکان را درگیر کند اما
اغلب در کودکان حدود یک الی دو س��ال
مشاهده میشود و بیشتر در کودکانی که
در خانوادهه��ای پرجمعی��ت هس��تند و یا
کودکان��ی که در مهدکودک و محیطهای
ش��لوغ هس��تند و ی��ا رعایت بهداش��ت را
نمیکنند مشاهده میشود
= دکتر کرباسیان :عفونت کرمک بیضرر
اس��ت و به ندرت مشکالت جدی پزشکی
ایجاد میکند .ش��ایعترین شکایات شامل
خ��ارش و خواب ن��اآرام ثانوی��ه به دلیل
خارش شبانه اطراف پرینه یا مقعد است اما
علت و بروز دقیق خارش ناشناخته است
الته��اب و قرمزی در این ناحیه و در برخی مواقع
دل درد و کاه��ش وزن میباش��د .وی بیان کرد:
والدین در صورت مش��اهده بیقراریهای ش��بانه
ک��ودک و قرمزی و الته��اب در ناحیه مقعد و در
برخی مواق��ع نیز این انگله��ا در مدفوع کودک
قابل مش��اهده است باید به پزشک مراجعه کنند
تا س��ریعا اقدامات درمانی الزم انجام ش��ود.دکتر
دلیران��ی بیان ک��رد :در صورت ابت�لا کودک به
بیماری کرمک بای��د افراد دیگر خانواده نیز مورد
بررس��ی و انجام اقدامات درمان��ی قرار گیرند زیرا
این بیماری بسیار مسری است.
ای��ن متخصص اطفال عنوان کرد :در صورت ابتال
ک��ودک به بیم��اری کرمک باید برخ��ی اقدامات
بهداش��تی مانن��د شس��تن رختخ��واب کودک و
س��رویس بهداش��تی و کوتاه کردن ناخن کودک
و همچنین شس��تن دس��ت کودک قبل و بعد از
خوردن مواد غذایی و شستوش��وی مکرر ناحیه
باسن کودک مبتال بخصوص صبح زود که طفل از
خواب بیدار میش��ود و حمام کردن کودک صبح
هنگام به جای ش��ب ،میتواند از انتشار تخمهای
کرم��ک که در طول ش��ب تجمع پی��دا کردهاند،
جلوگیریکند.
وی توصیه کرد :در صورت ابتال کودک به بیماری
کرمک ،والدین سعی کنند لباسهای یکسره تن
ک��ودک کنند تا کودک نتواند بخاراند و مش��کل
پوستی ایجاد نشود.
دکتر دلیرانی تصریح کرد :بيشتر والدين با بيماري
کرمک آشنايي دارند اما عقايد عجيب و غريب در
مورد عفونت با اين کرمه��ا در جامعه وجود دارد
و باورهاي��ي در ميان خانوادهها ش��کل گرفته که
بس��ياري از آنها پايه علمي ندارند یکی از آنها این
اس��ت که میگویند مصرف شیرینی جات و قند
باع��ث بروز انگل میش��ود در صورتی که اینگونه
نیست .این متخصص توضیح داد :در حال حاضر
هیچ ن��وع آزمایش خونی قادر به تش��خیص این
بیماری نیست .آزمایش مدفوع هم برای شناسایی
انگله��ا ،اعتبار قطعی ندارد تنها راه تش��خیص و
اثب��ات این آلودگی پیدا کردن کرم اس��ت .روش
آزمایش دیگر نیز اس��تفاده از نوار چس��ب است.
چسب باید شب هنگام روی نشیمنگاه چسبانده
ش��ود و صبح زود قبل از بیداری کودک یا رفتن
به حمام یا دفع مدفوع ،برداشته شود .نوار چسب
باید به آزمایشگاه برده شود و با تشخیص پزشک
درمان آغاز ش��ود .وی ابراز ک��رد :ابتال به بیماری
کرمک میتواند منجر به اس��هال ،بیاش��تهایی،
س��وءهاضمه ،حالت تهوع ،اس��تفراغ گاه به گاه و
درد ش��کم در کودکان ش��ود .برای پیشگیری از

ایجاد چنین مشکالتی ،الزم است که همه اعضای
خان��واده از داروی کرم��ک اس��تفاده کنند .دکتر
دلیرانی تش��ریح کرد :درمان عفونت انگلی ،بسته
بر نوع کرمی که روده را آلوده کرده است ،متفاوت
اس��ت .پزشک ممکن اس��ت داروهای کرم کشی
تجویز کند که در شکل شربت برای کودکان نوپا
و در ش��کل قرص برای بچهه��ای بزرگتر موجود
باش��ند و دوهفت��ه پس از درمان ک��ودک ،درباره
پیدایش دوب��اره آن دقت کنید و درصورت وقوع،
بار دیگر برای درمان به پزشک مراجعه کنید .این
متخصص اطفال توصیه ک��رد :مصرف دارو حتما
بايد تحتنظر پزشک باش��د و همه افراد خانواده
تحت درمان منظم قرار بگيرند چون بعد از درمان
احتم��ال عود وج��ود دارد .معم��وال دو هفته بعد
از نوب��ت اول درمان ،دارو را يک ب��ار ديگر تکرار
ميکنيم .وی متذکر ش��د :به یاد داش��ته باشید
احتم��ال مبتال ش��دن ب��ه کرمک در ه��ر یک از
فصلهای سال و در هر مکانی وجود دارد و هرگز
از مش��اهده کرمک ناراحت و شرمگین نشوید و با
پزش��ک تماس بگیرید تا پس از تشخیص کرمک
به درمان آن اقدام کنید.
> شایعترین عفونت کرمی در ایاالت متحده است

در ادامه دکتر کرباسیان نیز در این باره اظهارکرد
که علت انتروبیازیس یا کرمکEnterobius "،
 "vermicularisاست که یک نماتد کوچک (به
طول  1س��انتیمتر) ،سفید ،مانند نخ و گرد است
که به طور معمول در انتهای روده کوچک و روده
بزرگ زندگی میکند.
وی ادامه داد :انگل ماده ،ش��ب هنگام به مناطق
اطراف مقعد و پرینه مهاجرت میکنند و در آنجا
تا  15000تخم تخلیه میکنند .تخمها در عرض
 6س��اعت جنین میشوند و به مدت  20روز زنده
میمانند .عفونت انسان از طریق مدفوع و دهان به
طور معمول با بلعی��دن تخمهای جنینی صورت
میگیرد که بر روی ناخن ها ،لباس ها ،مالفهها یا
گرد و غبار خانه حمل میش��ود .پس از بلع ،الرو
بالغ میشود و در  36الی  53روز کرم بالغ تشکیل
میدهد .این متخص��ص اطفال بیان کرد :عفونت
انتروبیازی��س در افراد در هر س��نی و هر س��طح
وضعی��ت اقتصادی و اجتماع��ی رخ میدهد .این
بیماری در مناطقی با آب و هوای معتدل ش��یوع
دارد و شایعترین عفونت کرمی در ایاالت متحده
است .وی افزود :این بیماری  30درصد از کودکان
را در سراس��ر جهان آلوده میکند و انس��ان تنها
میزبان ش��ناخته شده است .عفونت در درجه اول
در محیطه��ای مهدکودک،مدرس��ه یا خانوادگی
رخ میدهد که بیش��تر ش��امل کودکان میشود.
ش��یوع عفونت کرمک در کودکان  5الی  14ساله
باالترین است .دکتر کرباسیان توضیح داد :بیماری
کرمک در مناطقی که کودکان در کنار هم زندگی
میکنند ،بازی میکنند و میخوابند معمول است،
بنابراین انتقال تخمک را تسهیل میکند .از آنجا
که طول عمر کرم بالغ کوتاه است ،عفونت مزمن
و مج��دد انگلی احتماالً به دلیل تکرار چرخههای
عفونت مجدد ایجاد میشود و خود آلوده کنندگی
مي تواند در اف��رادي رخ دهد كه به طور معمول
انگشتانشان را در دهان خود قرار مي دهند.
این متخص��ص اطفال ابراز ک��رد :عفونت کرمک
بیضرر اس��ت و به ندرت مشکالت جدی پزشکی
ایجاد میکند .شایعترین شکایات شامل خارش و
خواب ناآرام ثانویه به دلیل خارش ش��بانه اطراف
پرینه یا مقعد اس��ت اما علت و بروز دقیق خارش
ناشناخته است اما ممکن است به شدت عفونت،
مش��خصات روانش��ناختی فرد و خانواده آلوده یا
واکنشهای آلرژیک به انگلی مرتبط است.
وی با بیان این نکته که " س��ابقه خارش ش��بانه
اط��راف مقعد در کودکان به ش��دت مطرحکننده
عفونت با کرمک را نش��ان میدهد " ،مطرح کرد:
اف��رادی ک��ه در تماسهای خانگی ب��ا فرد مبتال
هس��تند میتواند همزم��ان با فرد آل��وده درمان
ش��ود .در ش��رایطی که ب��ا تماس مک��رر مواجه
میش��وید ،مانن��د ک��ودکان ک��ه در مهدکودک
نگه داری میش��وند ،ممکن اس��ت به درمانهای
مکرر در هر  4-3ماه نیاز باش��د .بهداشت مناسب
دست موثرترین روش پیشگیری است.
دکتر کرباسیان در پایان گفت :در صورت مشاهده
عالئم گفته شده،داروهای ضد انگل مناسب برای
درمان کرمک به افراد آلوده و اعضای خانواده آنها
توسط پزشک تجویز میشود.

کرونا

داروهای استروئیدی ریسک کووید ۱۹ -را افزایش میدهند

تازهها

ش��دن در  ،ICUلولهگذاری ی��ا تهویه مکانیکی
یا مرگ تعریف میش��ود.محققان اخیرا ً هش��دار
داده بودند افرادی که از کورتیکواس��تروئیدهای
خوراک��ی مانن��د پردنی��زون به ص��ورت روزمره
اس��تفاده میکنند ممکن اس��ت قادر به واکنش

طبیع��ی ب��ه کروناوی��روس جدید نباش��ند و در
ص��ورت ابتالء به کووید ،۱۹ -به نوع ش��دید آن
دچار شوند«.اورس��وال کیصر» ،رئیس بخش غدد
درون ریز بیمارس��تان بریگام و زنان در بوستون،
در ای��ن ب��اره میگوی��د« :کورتیکواس��تروئیدها
ممکن اس��ت سیس��تم ایمنی بدن را س��رکوب
کنند که میتواند خط��ر ابتالء به کووید ۱۹ -را
افزای��ش دهد و همچنین با نوع ش��دید بیماری
هم��راه باشد».کورتیکواس��تروئیدهای خوراکی
ب��رای مش��کالت دارای ماهیت التهابی ش��امل
آس��م ش��دید ،بیماری انس��دادی مزمن ریوی،
آمفی��زم ،آلرژیهای مزمن ،روماتیس��م مفصلی،
واس��کولیت (التهاب رگهای خون��ی) و لوپوس
تجویز میشوند.

کشف جدیدی برای درمان سرطان پستان

محقق��ان درم��ان بالقوه جدیدی برای س��رطان
پس��تان مق��اوم در برابر ش��یمیدرمانی کش��ف
کردند .به گزارش ایس��نا ،دانش��مندان مولکولی
کش��ف کردهان��د ک��ه میتواند س��لولهای یک

زیرگ��روه س��رطان پس��تان مقاوم ب��ه درمان را
انتخ��اب کن��د و منجر به کش��ف درمانی جدید
ش��ود.محققان دریافتن��د ک��ه مولکول��ی خاص
( )۲-BASای��ن کار را انج��ام میدهد.محققان

برای اولین بار با اس��تفاده از طیفسنجی جرمی
پیشرفته تش��خیص دادند که  HDAC۶نقشی
اساس��ی در تغییر انرژی این سلولهای سرطانی
دارد.

اختاللکروموزومیدخترانهچیست؟

آفتاب یزد  -منیرس�ادات ذوالفق�اری اجالل منش:

س��ندرم ترنر یک ناهنجاری کروموزومی اس��ت
که در سال  ۱۹۳۸توسط هنری ترنر کشف شد.
این بیماری بعد از سندرم دان شایعترین اختالل
کروموزومی در انسان است .افراد مبتال به سندرم
ترنر میتوانند زندگی س��الم داش��ته باش��ند .اما
معموال نیازمند نظارت پزش��کی مستمر هستند.
این بیماری نوعی اختالل کروموزومی اس��ت که
تنه��ا روی زنان تاثیر میگ��ذارد .از هر  ۲۵۰۰تا
۳۰۰۰دخت��ر ،تنها یک نفر با این وضعیت بهدنیا
میآید .ب��ا توجه به اهمیت موض��وع آفتاب یزد
دراینباره با دکترحس��ین دلش��اد ،فوق تخصص
غدد و متابولیس��م و دکت��ر محمدرضا مهاجری
تهران��ی فوق تخصص غدد ،رش��د و متابولیس��م
گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر دلش��اد در اینباره میگوید:سندرم
ترنر یک بیماری کروموزومی اس��ت که فقط در
ن��وزدان دختر که به جای داش��تن دو کروموزوم
جنس��ی  Xتنه��ا ی��ک کروم��وزوم  Xی��ا دو
کروموزوم��ی که یکی از آنها ناقص اس��ت متولد
میشوند ،مشاهده میشود.
وی خاطرنشان کرد :به طور کلی بدن انسان ۴۶
(ی��ا  ۲۳زوج) کروموزوم دارد که مواد ژنتیکی را
در خود ذخی��ره میکنند.کروموزومهای  Xو Y
جنس��یت ش��ما را تعیین میکنند .جنس مذکر
دارای ی��ک کروم��وزوم  Xو ی��ک کروموزوم Y
است .جنس مونث دو کروموزوم  Xدارد.
ای��ن فوق تخصص غدد و متابولیس��م بیان کرد:
تغییرات ژنتیکی در مبتالیان به بیماری سندرم
ترنر متفاوت است در برخی از افراد مبتال فقدان
کامل یک��ی از کروموزومهای  Xکه عمومادر اثر
اختالل در اسپرم پدر و یا تخمک مادر رخ میدهد
و باع��ث عدم حضور یکی از کروموزومهای  Xدر
تمام سلولهای بدن میشود.
وی افزود :در برخ��ی دیگر از مبتالیان یک خطا
در تقسیم سلولی در مراحل اولیه رشد جنین رخ
میدهد که باعث میش��ود برخی از سلولها در
بدن دو نسخ ه کامل از کروموزوم  Xو برخی فقط
یک نسخه از کروموزومهای  Xرا داشته باشند.
دکتر دلش��اد ادامه داد :در برخ��ی موارد ممکن
است قطعات غیر عادی یا از دست رفته در یکی
از نسخههای کروموزوم  Xرخ دهد در این حالت
س��لولها یک نس��خه کامل و یک نسخه تغییر
یافته از کروموزوم  Xدارد .این خطا ممکن است
در سلولهای اسپرم و تخمک یا تمام سلولهای
بدن رخ دهد و یا در هنگام تقسیم سلولی ایجاد
ش��ود به ای��ن ترتیب که تنها برخی از س��لولها
ش��امل اجزای غی��ر طبیعی یا از دس��ت رفته از
کروموزوم  Xباشد.
>سندرم ترنر در هر سنی میتواند
تشخیص داده شود

ای��ن فوق تخصص غدد و متابولیس��م بیان کرد:
س��ندرم ترنر در هر سنی میتواند تشخیص داده
شود .انجام آزمایش ژنتیکی قبل از تولد میتواند
به پزشک در تش��خیص سندرم ترنر کمک کند.
این اختالل از طریق کشت کروموزومی شناسایی
میشود .هنگام انجام آزمایش در دوران بارداری،
انجام کشت کروموزومی میتواند تشخیص دهد
که آی��ا کروموزومه��ای م��ادر دارای اختالالت
ژنتیک��ی هس��تند یا خی��ر .پزش��ک متخصص
همچنین میتواند آزمایش��اتی برای یافتن عالئم
فیزیکی سندرم ترنر انجام دهد.
وی اضافه کرد :این آزمایش��ات میتوانند شامل
آزمایش��ات خون برای بررس��ی س��طح هورمون
جنس��ی،اکوکاردیوگرام ب��رای بررس��ی نقایص
قلب،معاینه لگن ،سونوگرافی لگن و کلیه وMRI
قفسه سینه باشند.
دکتر دلشاد ابراز کرد :در سونوگرافی جنینهای
مبتال به سندرم ترنر معموال ضخامت گردنی ،ادم
منتشر ،جمع ش��دن مایع در ریه و شکم جنین،
نقایص قلبی ،کلیه نعل اسبی یا پس زدگی ادرار
دیده میشود.
این فوق تخصص غدد و متابولیس��م عنوان کرد:
تش��خیص ترنر بعد از تولد بدین صورت است که
حدود یک سوم مبتالیان به سندرم ترنر در زمان
تولد با توجه به ظاهر نوزاد به ویژه ورم دس��تها
و پاها ،پهن شدن گردن مشخص میشوند ویک
س��وم از مبتالی��ان در دوران کودکی به علت قد
کوت��اه و یک س��وم دردوران نوجوان��ی با توجه
به تاخیر بلوغ فرد تش��خیص داده میش��وند لذا
ض��روری اس��ت در همه موارد جهت تش��خیص
قطعی ترنر ،آزمایش ژنتیکی خون انجام شود.
وی مطرح کرد :به طور معمول تخمدان دختران
در س��نین بلوغ ش��روع به تولی��د هورمونهای

شرکت آب وفاضالب استان یزد

نی��ز در  12ی��ا  13س��الگی ب��رای تحری��ك
خصوصیات ثانویه جنس��ی مبتالیان به س��ندرم
ترنر آغاز میگردد تا دختران مبتال به این سندرم
همانند بالغین ظاهر نرمالی را داشته باشند.
> زنان مبتال به سندرم ترنر میتوانند بچه دار شوند

= دکتر دلشاد :حدود یک سوم مبتالیان
به س��ندرم ترنر در زم��ان تولد با توجه به
ظاهر نوزاد به ویژه ورم دستها و پاها ،پهن
شدن گردن مشخص میشوند ویک سوم
از مبتالی��ان در دوران کودکی به علت قد
کوتاه و یک سوم دردوران نوجوانی با توجه
به تاخیر بلوغ فرد تشخیص داده میشوند
=دکتر مهاجران��ی تهرانی :درمان خاصی
برای بیماری س��ندرم ترنر وج��ود ندارد و
فقط میتوان با تجویز برخ��ی از داروها از
بروز عالیم ایجاد ش��ده و عوارض حاصله
کاس��ت به ط��ور مثال ب��ا تجوی��ز داروی
هورم��ون رش��د از کوتاهی قد ای��ن افراد
جلوگیری کرد و ق��د آنها را به حد نرمال
رساند
= مبتالی��ان به بیماری س��ندرم ترنر باید
تحت نظر دکترهای متخصص از قبیل غدد
و قلب و مجاری ادرار و ...باشند و چکاپها
را به موقع انجام دهند زیرا در معرض ابتال
به بیماریهای مختلف هستند
جنسی اس��تروژن و پروژس��ترون میکنند .این
مرحله در اکث��ر دختران مبتال به س��ندرم ترنر
رخ نخواهد داد لذا در این دختران ش��روع پریود
ماهانه و رش��د سینهها بدون هورمون درمانی در
سنین بلوغ رخ نخواهد داد.
دکت��ر دلش��اد افزود :س��ایر عالئم س��ندرم ترنر
عبارتن��د از نوع خاصی از گردن پهن،خط رویش
موی کم و نامشخص،قفس��ه سینه پهن و فاصله
زیاد نوک س��ینهها،ریتم غیر طبیعی صدای قلب
که در مواقعی با تنگی آئورت همراه است،زمینه
فش��ار خون باال ،اس��کولیوزیس (انحنای ستون
فق��رات) ک��ه در  ۱۰درصد از دخت��ران نوجوان
مبتال به سندرم ترنر مشاهده میشود.
این فوق تخصص غدد و متابولیس��م میگوید:کم
کاری غده تیروئید در اغلب مبتال به سندروم ترنر
مش��اهده میش��ود و دارای اضافه وزن هستند و
بیشتر از سایرین در خطر ابتال به دیابت هستند
وب��ه دلیل عدم وجود اس��تروژن در این بیماران
احتمال پوکی استخوان وجود دارد که میتوان از
آن با هورمون درمانی جلوگیری کرد.
> در واقع "ترنر" نوعی اختالل رشد است

وی ب��ا بیان این نکته که " ش��یوع س��ندرم ترنر
بیماری در کش��ورهای مختلف ،متفاوت است"،
متذکر ش��د :در واقع "ترنر" نوعي اختالل رش��د
اس��ت كه با نارسايي و خوب كار نكردن تخمدان
همراه است و در نهايت مي تواند منجر به تأخير
بلوغ و نازايي و مشكالت ثانوي در بيمار شود.
دکتر دلشاد اظهار داشت :ناهنجاریهای کلیوی
نی��ز در مبتالی��ان بیماری س��ندرم ترنر ش��ایع
هس��تند و برخ��ی از زنان مبتال به س��ندرم ترنر
دارای عفونته��ای مجاری ادراری نیز هس��تند.
کلیهها ممکن است شکل درستی نداشته باشند
یا در موقعیت مناسبی نباشند و این ناهنجاریها
میتوانند خطر ابتال به فشار خون باال را افزایش
دهند .این فوق تخصص غدد و متابولیسم اظهار
داش��ت:افراد مبت�لا به س��ندرم ترن��ر همچنین
در مع��رض خطر باالتری برای ابت�لا به بیماری
س��لیاک هستند بیماری س��لیاک باعث میشود
بدن به گلوت��ن پروتئینی ک��ه در خوراکیهایی
مانند گندم و جو یافت میشود حساسیت نشان
ده��د.وی عنوان ک��رد :متاس��فانه از آنجایی که
علت بروز این س��ندرم نقص کروموزومی اس��ت،
علم امروز بش��ر آنقدر پیش��رفت نکرده که بتوان
حذف کروموزومی را اص�لاح کرد وتنها میتوان
ب��ا چن��د روش درمانی خ��اص در اصالح برخی
از عالئ��م مرتبط با این س��ندرم كم��ك خواهد
كرد.
دکتر دلش��اد بیان کرد :جایگزینی هورمون رشد
ممكن اس��ت برای مبتالیان به سندرم ترنر الزم
باشد این عمل ممكن است به كودك كمك كند
تا به قامت نرمال دست یابد.
این متخصص ادامه داد :تجویز داروی اس��تروژن

وی میگوید :زنان مبتال به سندرم ترنر میتوانند
بچه دار ش��وند فقط به واسطه تخمك اهدایی و
ب��ا روش لقاح خارج رحمی ،تخ��م اهدایی برای
ایجاد یك جنین مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد
و در رح��م افراد مبتال جایگزی��ن میگردد و در
طول دوران بارداری مراقبته��ای حمایتی انجام
میگیرد و زنان ممكن اس��ت بارداری را تا موعد
مقرر س��پری كرده و حتی س��یر زایمان را بطور
طبیعی طی كنند.
دکتر دلشاد گفت :این بیماران نیاز به مراقبتهای
م��داوم دارند و باید دائم��ا تحت نظر متخصصان
ی مداوم و
مختلف قرار بگیرند .معاینههای عموم 
مراقبتهای مناسب میتواند به مبتالیان کمک
کند تا زندگی مستقلی داشته باشند.
>در دوران جنینی احتمال از بین رفتن این کودکان
بیشتراست

در ادام��ه نیز دکتر مهاجران��ی تهرانی در اینباره
اظهار داشت :سندرم ترنر یک بیماری کروموزمی
اس��ت که در هنگام تشکیل جنین اتفاق میافتد
بدین ص��ورت که یک��ی از کروموزومهای  Xدر
دختر متولد شده وجود ندارد یا ناقص است.
وی اب��راز ک��رد :به دلیل اختالل ایجاد ش��ده در
کوروم��وزوم ،برخی مش��کالت از هم��ان دوران
جنینی تا بل��وغ برای مبتالیان ب��ه این بیماری
ایجاد خواهد شد.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم ادامه داد :در
دوران جنینی احتمال س��قط و از بین رفتن این
کودکان بیش��تر اس��ت و پس از تولد در معرض
بیماریه��ای مختلف از جمله پوکی اس��تخوان،
کم کاری تیروئید ،فشارخون باال ،مشکالت قلبی
و عروقی و بیماریه��ای مجاری ادرار و کوتاهی
قد و ناباروری قرار دارند.
دکت��ر مهاجران��ی تهرانی ،مهمترین مش��خصه
دختران مبتال به بیماری سندرم ترنر را کوتاهی
ق��د نام برد و اف��زود :دختران مبت�لا به بیماری
سندرم ترنر در س��ن بلوغ اصال صفات ثانویه در
آنها مشاهده نمیشود.
وی بیان کرد :والدین در صورت مشاهده کوتاهی
قد و عدم بروز صفات ثانویه در دخترانش��ان باید
نسبت به این بیماری مشکوک باشند و به پزشک
مراجعه کنن��د تا با انجام آزمایش��ات تخصصی،
بیماری مشخص شود.
این فوق تخصص غدد و متابولیس��م عنوان کرد:
وراث��ت نیز میتواند در ابتال به بیماری س��ندرم
ترنر نقش داش��ته باش��د ل��ذا انجام آزمایش��ات
کروموزمومی قب��ل از اقدام به بارداری و یا حتی
در دوران ب��ارداری مفید اس��ت .دکتر مهاجرانی
تهرانی مطرح ک��رد :درمان خاصی برای بیماری
س��ندرم ترنر وج��ود ن��دارد و فقط میت��وان با
تجویز برخی از داروها از بروز عالیم ایجاد ش��ده
و عوارض حاصله کاس��ت ب��ه طور مثال با تجویز
داروی هورم��ون رش��د از کوتاهی ق��د این افراد
جلوگیری کرد و قد آنها را به حد نرمال رس��اند.
وی اضاف��ه کرد :هنگامی ک��ه دختران مبتال به
سن بلوغ میرسند میتوان با داروهای استروژن
و س��پس پروژسترون در ایجاد صفات ثانویه آنها
اقدام کرد .این فوق تخصص غدد و متابولیس��م
بیان کرد :در جهت باروری افراد مبتال به بیماری
س��ندرم ترن��ر نی��ز روش آی وی اف به وس��یله
تخمک اهدایی موثر است.
دکت��ر مهاجرانی تهرانی توضیح داد :مبتالیان به
بیماری س��ندرم ترنر باید تح��ت نظر دکترهای
متخص��ص از قبیل غدد و قل��ب و مجاری ادرار
و ...باشند و چکاپها را به موقع انجام دهند زیرا
در معرض ابتال به بیماریهای مختلف هستند.
وی اظهار داشت :تش��خیص دیر هنگام بیماری
سندرم ترنر باعث بروز مشکالت بسیاری از جمله
عدم بروز صفات ثانویه ،کوتاهی قد و ...میشوند
و ممکن اس��ت که فرد مبتال احساس افسردگی
و احس��اس کمبود نس��بت به همساالن کند لذا
توصیه ما این اس��ت که در صورت بروز هریک از
عالیم سریعا به پزشک مراجعه تا اقدامات درمانی
الزم صورت گیرد.
این متخص��ص در پایان گف��ت :در کنار مصرف
داروهای��ی مانند اس��تروژن و هورمون رش��د و...
افراد مبتال به بیماری سندرم ترنر بهتر است که
کلس��یم و ویتامین دی اس��تفاده کنند تا از بروز
پوکی استخوان پیشگیری شود.

آگهی استعالم ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاور

نوبت دوم

مطالع��ات محقق��ان نش��ان میدهد ک��ه برخی
داروهای اس��تروئیدی ریسک ابتال به کووید۱۹-
و همچنین افزایش ش��دت این بیماری را بیشتر
میکند.به گزارش مهر ،افرادی که به طور مرتب
کورتیکواستروئیدهای خوراکی مانند "پردنیزون"
برای بیماریهای آس��م ،آلرژی ،آرتروز و س��ایر
بیماریها مصرف میکنند ،در معرض خطر بیشتر
ابت�لاء به کووید ۱۹ -و عالئم ش��دیدتر آن قرار
دارند.کورتیکواس��تروئیدهای خوراکی و وریدی
فعالیت سیس��تم ایمنی بدن را کاهش میدهند
و افرادی که آنها را مصرف میکنند ممکن است
در معرض خطر بیش��تر ابتالء به بیماری ش��دید
کووید ۱۹ -باشند .بیماری شدید ناشی از کووید۱۹ -
در قالب بس��تری ش��دن در بیمارستان ،بستری

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

شرکت آب وفاضالب استان یزد در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل كه از محل اعتبارات عمراني تامين اعتبار شده را به روش  QCBSبه مشاور واجد شرايط واگذار
نماید.كليه مشاوران واجد شرایط مندرج در اسناد مي توانند جهت دريافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق درگاه مناقصه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irاقدام فرمايند .كليه مراحل برگزاری انتخاب مشاور از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .اطالعات
تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه ستاد ( ) www.setadiran.irموجود و شماره تماس مركز پشتيباني و راهبري سامانه  021-41934مي باشد.

رديف
1

کد فراخوان در سامانه ستاد

2099005078000013

موضوععمليات

مدت اجرا (ماه)

خريد خدمات بازرسی فنی کاال و تجهیزات طرح پروژه آبرسانی به
مجتمع های روستایی شهرستان تفت ،مهریز و میبد

36

برنامهزمانبندی:

= تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد  :از ساعت  14:00مورخ 99/10/29
= مهلت دریافت اسناد :از زمان انتشار تا ساعت  14:00مورخ 99/11/6
=آخرين مهلت ارايه پيشنهاد  :ساعت  14:00مورخ 99/11/13
=پاكت هاي ارزيابي كيفي در کمیسیون مربوطه بازگشايي و پس از تعيين امتياز اطالع رسانی خواهد شد
= جهت دریافت اطالعات بیشتر شماره تلفن  3164124و  035-3164154اعالم مي گردد.

شركت آب و فاضالب استان يزد
سهامی خاص

