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آفتاب یزد -گروه زندگی :شــايد تا به حال از ميان بيماري هاي شــايع و
غيرشايعي که نامشان را شنيده ايد نام بيماري کرون برايتان ناآشنا باشد ،ولي اگر
قدري به عالئم و نشانه هاي اين بيماري توجه کنيد متوجه مي شويد در اطرافتان
برخي را مي شناسيد که ممکن است به اين بيماري مبتال باشند ،بي آن که خود از
وجود چنين بيماري اي اطالع داشته باشند .کرون یکی از بیماریهای التهابی روده
است .ولی این بیماری غیر از روده ،روی سایر قسمتهای بدن نیز تأثیر میگذارد
و باعث بیماری آنها میشــود .بیماری کــرون میتواند دردناک ،ناتوانکننده و
گاهی اوقات خطر جدی داشــته باشد و کیفیت زندگی افراد را کاهش میدهد
لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر محمد جعفر فره وش،
فــوق تخصص گوارش و کبد بزرگســاالن و دکتر محمــد امانی ،فوق تخصص
گوارش وکبد و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر امانی در اینباره میگوید :بیماریهای التهابی روده ،شامل دو گروه
بیماری روده اســت که میتواند ایجاد زخم والتهاب در روده کند و این دو گروه
شامل بیماری کولیت السروز یا زخم التهابی روده و بیماری کرون است.
وی اضافه کرد :این بیماریها متاسفانه در سالهای اخیر شیوع زیادی در کشور
پیدا کرده و ارتباط با پیشرفت بهداشت ،افزایش استرس و نوع تغذیه دارد.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن بیان کرد :اگر فردی به بیماری التهابی
روده مبتال شود ،بخشهایی از دستگاه گوارش ملتهب میشوند و با گذشت زمان،
این التهاب میتواند دردهای شدید ،اسهال و در بعضی موارد مدفوع همراه با خون
را ایجاد کند .وی ابراز کرد :عالئم بیماری التهابی روده میتوانند ظاهر شــوند و
سپس در فواصل از بین بروند و به صورت اپیزودها و حملههایی عمل کنند .دکتر
امانی بیان کرد :به دلیل التهاب در دســتگاه گوارش ،بدن افراد مبتال به بیماری
التهابی روده با درگیری روده کوچک نمیتواند تمامی مواد مغذی مورد نیاز خود را
جذب کند.دکتر امانی مطرح کرد :بیماریهای کولیت زخمی و کرون به یکدیگر
شباهتهای زیادی دارند ،با این حال هر کدام از این دو بیماری بخشهای متفاوتی
از دســتگاه گوارش را تحت تاثیر قرار میدهند .این فوق تخصص گوارش و کبد
بزرگساالن افزود :بیماری کولیت اولسروز درگیری سطحی داشته و روده بزرگ را
درگیر میکند و بیماری کرون درگیری نفوذی و عمقی دارد و از دهان ،معده روده
باریک و روده بزرگ را میتواند درگیر کند ولی اکثرا روده باریک درگیر است .وی
عنوان کرد :بیماری کرون روده دو دسته عالیم دارند بدین صورت که عالیم اولیه
به صورت درگیری روده و عالیم همراه به صورت درگیری خارج رودهای است.
دکتــر امانی ادامه داد :درگیری خــارج رودهای به صــورت درد و تورم مفاصل
اندام ها ،کمر درد ،آفت دهانی ،ضایعات پوســتی و درگیری چشمی است .پس
عالیم بیماری میتواند سیستمیک و کلی بوده و عالوه بر روده ارگانهای مختلف
هم گرفتار شــوند.این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگســاالن در پاسخ به این
پرســش که " عامل بیماری التهابی روده چیســت و چرا در سالهای اخیر زیاد
شده اســت ،بیان کرد :علت اصلی بیماری کرون روده نامعلوم است ولی ارتباط
با افزایش ایمنی و پاســخ سیستم ایمنی خود فرد علیه بدنش دارد که اصطالحا
بیماری خودایمنی میگویند .وی متذکر شــد :چندین عامل میتوانند به ایجاد
بیماری التهابی روده کمک کنند .برای مثال ،این بیماری ممکن اســت به دلیل
پاســخ نامنظم سیســتم ایمنی به باکتریها ،ویروسها و یا تکههای غذا ایجاد
شود .این مســئله میتواند موجب ایجاد واکنش التهابی در شکم شود .عواملی
مثل تاثیرات ژنتیکی ،استرس ،فشار عصبی ،رعایت زیاد بهداشت ،نوع تغذیه به
صورت غذاهای آماده نیز میتواند در شروع و تشدید بیماری دخیل باشد .بیماری
میتواند خانوادگی هم باشــد.دکتر امانی گفت :به نظر میرسد كه افراد مبتال به
بیماری کرون روده ،دارای وسواسهای فكری بوده و بیقرار هستند و این موضوع
میتواند عالئم بیماری را تشــدید كند .این افراد دارای زمینه اضطراب هستند و
مدیریت استرس و اضطراب در كنترل بیماری خیلی مهم است.این فوق تخصص
گوارش و کبد بزرگساالن اضافه کرد :در سالهای اخیر افزایش بهداشت و وجود
استرس در افراد و تغییر تغذیه از عوامل موثر در زیاد شدن بیماری در کشور است.
وی بیان کرد :ســن مبتالیان به بیماری التهابی روده حدود  30سال است و این
افراد معموال شاغل یا در حال تحصیل هستند .هرچند اغلب بیماران جوان هستند
اما برخی در سنین میانسالی یا حتی باالتر هم به این بیماری مبتال میشوند.دکتر
امانی میگوید :به طور کلی التهاب روده یكی از بیماریهایی است كه در سالهای
اخیر شایع شده و انتظار میرود در سالهای آتی این روند ادامه پیدا كرده و شاهد
تعداد بیشتری از مبتالیان خواهیم بود.این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن
مطرح کرد :شــیوع بیماری کرون روده در مردان و زنان یكســان است ،هرچند
موارد محدودی از بیماری التهابی روده در حدود  40سال پیش ،در دنیا از جمله
ایران وجود داشــت ،اما در سالهای اخیر تعداد بیماران افزایش یافته است .وی
افزود :آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما پیشبینی میشود باالی  50هزار
نفر مبتال به بیماریهای التهابی روده در كشــور وجود داشته باشند .دکتر امانی
میگوید :افراد عادی معموال بیماری التهابی روده را با سندرم روده تحریک پذیر
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

آفتاب یزد درگفتگو با متخصصان بررسی کرد

عالئم بیماری کرون

یا کولیت عصبی اشتباه میگیرند .با این حال
این دو بیماری کامال با هم متفاوت هستند.

و کبد بزرگســاالن اضافه کــرد :بیمارانی که
عالیم شــدیدتری دارند داروهــای ضد ایمنی
استفاده میشــود ،البته در درصد كمی با این
داروها كنترل نمیشوند و نیاز است از داروهای
بیولوژیك استفاده كنند و معموال جراحی را برای
این بیماران پیشنهاد نمیكنیم مگر اینكه بیمار
دچار عوارض شدید باشــد .اگر مواردی مانند
آبسه ،چرك ،گشادشدگی روده ،تنگی روده كه
باعث انسداد روده میشود ،مشاهده شود معموال
از روش جراحی استفاده میكنیم.
وی عنوان کرد که نکته مهم این است شایعترین
علت عود بیماری کرون روده ،قطع دارو اســت
ودقت به این نکته مهم است که  IBDبه صورت
قطعی درمانی ندارد و هدف درمان كاهش عالیم
بیماران و خاموش كــردن التهاب و اجتناب از
عوارض مرتبط با بیماری است لذا الزم میشود
كه بیمار تا آخر عمر دارو اســتفاده كند.دکتر
امانــی گفت :اگر التهــاب روده به موقع درمان
نشود مخاط روده دیگر حالت طبیعی نخواهد
داشت و ممكن است زمینه را برای ایجاد سرطان
فراهم سازد ودر صورت مصرف صحیح داروها تا
 95درصد این بیماری به صورت كامل كنترل
میشــود و نیز تغییرات شیوه زندگی مدیریت
كرد و داشتن روابط عاطفی سالم در میان اعضاء
خانواده و دوستان اهمیت بسیاری دارد.

 nکولیتعصبیبیماریخطرناکینیست

بیماری کرون روده بیتاثیر نیســت به گونهای که در دوقلویهای همسان ( یک
تخمکی) اگر یکی از آنها به بیماری کرون روده مبتال شود احتمال ابتال به بیماری
کــرون روده در قل دیگر  50در صد میباشــد .این فوق تخصص گوارش و کبد
بزرگساالن توضیح داد :سن شیوع ابتال به بیماری کرون روده اغلب از  20تا 40
سالگی است که  70الی  80درصد افراد در این سن به این بیماری مبتال میشوند
و در پیک دوم نیز از  70تا  90ســالگی احتمــال ابتال به بیماری کرون روده در
افراد وجود دارد .وی بیان کرد :علت ابتال به بیماری کرون روده نیز مانند بیماری
کولیت السروز مشخص نیست لذا از این جهت در یک مبحث قرار میگیرند .دکتر
فره وش بیان کرد که با توجه به این نکته که تست دقیقی جهت تشخیص بیماری
کرون روده وجود ندارد لذا مجموعه یافتههای آزمایشگاهی ،پاتولوژی وآندوسکوپی
و رادیولوژی مجموعا کمک میکنند که این بیماری تشخیص داده شود .این فوق
تخصص گوارش و کبد بزرگساالن توضیح داد :بیماری کرون روده افراد را از دهان
تا مقعد میتواند درگیرنماید و در دهان به شکل آفتهای مخاطی و در مقعد به
شکل فیستول یا آبسه مشاهده میشود.
وی ادامه داد که فیستولهای ایجاد شده بر اثر ابتال به بیماری کرون روده ،مقاوم به
درمان هستند و به راحتی بهبود نمییابند و از فیستولهای معمولی متفاوت است.
دکتر فره وش بیان کرد :احتمال ابتال دستگاه گوارش به این فیستولها در حدود
 70الی  80درصد در روده باریک بخصوص قســمت انتهایی میباشد اما برخی
تظاهرات بیماری کرون روده در مناطق خارج از روده نیز ممکن است ،ایجاد شود.
به طور مثال در قسمت مفاصل ،کبد،چشم ،مجاری صفراوی.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن عنوان کرد :بیماری کرون روده از نظر
عالیم بالینی میتواند اسهال ،خونریزی از روده یا مقعد را در افراد مبتال ایجاد نماید
و وقتی در روده مشکل ایجاد شود بیمار به دلیل دردهای شدید شکمی که بر اثر
التهاب یا انسداد ایجاد شده به پزشک مراجعه میکند.
وی متذکر شد فیستول میتواند بین روده به روده،روده به پوست،روده به مثانه
و روده به رحم در افراد ایجاد شود و مشکالت بسیاری را برای افراد ایجاد نماید.
دکتر فره وش گفت :به طور کلی فیســتول یعنی مجراهای چرکی و عفونی که
فضایی را به فضایی دیگر وصل میکنند به همین خاطر تخریب ناشی از التهاب در
افراد مبتال به کرون مشاهده میشود .این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن
بیان کرد :فیستولهای ایجاد شده به دلیل ابتال به بیماری کرون اغلب با جراحی
یــا دارو بهبود مییابند اما احتمال عود این بیماری در افراد وجود دارد .وی بیان
کرد :در صورتی که در آندوسکوپی و کولونوسکوپی افراد زخم یا پولیپ و تنگی در
روده باریک دیده شود و انجام "ام آر ای نیز از روده باریک التهاب و زخم را نشان
دهد ،میتوان احتمال داد که فرد به بیماری کرون روده مبتال است.دکتر فره وش
اظهــار کرد :بیماری کرون روده در صورت عدم درمان میتواند مجاری صفراوی
را درگیرکرده و تنگی درقســمتهای روده ایجاد کند و پس از  8الی  10ســال
احتمال ابتال به سرطانهای دستگاههای گوارش را در افراد افزایش میدهد.این
فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن عنوان کرد :امروزه خوشبختانه درمانهای
پیشــرفتهای برای بیماری کرون روده وجود دارد .با تجویز داروهای خوراکی و
داروهای بیولوژیکی و در برخی موارد به وســیله جراحی تنگی و انســداد روده
درمان میشود و قسمت تنگ شــده روده برداشته میشود.وی اظهار کرد :افراد
مبتال به بیماری کرون روده اغلب دچار سوءتغذیه هستند و دچار کمبود ویتامین
و پروتئین میشــوند بخصوص در اطفال این مشکل بیشتر مشاهده میشود و
باعث اختالل در رشد و بروز وخامت حال آنها میشود .دکتر فره وش مطرح کرد:
با توجه به این نکته که این بیماری تســت قطعی ندارد ،بیماریهای زیادی در
تشخیص افتراقی آن قرار میگیرند که در راس آنها عفونت باکتری یای ،ویروسی
و انگلی قرار دارد.این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگســاالن ادامه داد :یکی از
بیماریهای عفونی ،بیماری سل در دستگاه گوارش است که در گذشته به دلیل
مصرف شیر غیر پاستوریزه بسیار مشاهده میشد و برخی بیماریهایی که سیستم
ایمنی را درگیرمی کنند و نیز بیماریهای عروقی ممکن است با بیماری کرون
روده شباهت داشته باشند .وی ابراز کرد که سیر بیماری کرون روده در برخی از
افراد کند طی میشــود اما در برخی از افراد بخصوص افراد کم سن و سال ،سیر
این بیماری سریعتر طی میشود  .دکتر فره وش بیان کرد :در آزمایشات بروز کم
خونی،کمبود ویتامین ها ،مشکل سوء جذب میتواند نشانه ابتال به بیماری کرون
روده باشد.این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن در پایان گفت :در اغلب افراد
مبتــا به کرون روده جهت درمان ،دارویی خوراکی مانند داروهای ضد التهابی و
گاهی کورتن و داروهای ضعیفکننده سیستم ایمنی برای درمان تجویز میشود
و اگر این داروها جواب نداد از داروهای بیولوژیکی و تزریقی برای درمان مبتالیان
به این بیماری استفاده میشود.

این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن
توضیح داد :کولیت عصبی بیماری خطرناکی
نیست و ایجاد زخم و خون در مدفوع نمیکند
اما کولیــت زخمی خطر تبدیل به بدخیمی
دارد و میتواند با خونریزی روده و التهاب روده
و کل بدن مشخص شود.
وی ابراز داشــت :عالئم بیماری التهابی روده
دکتر امانی :بیماریهای التهابی روده،
بدین صورت اســت که برای هر دو دســته شــامل دو گروه بیماری روده است که
اصلی ایــن بیماریها یعنی کولیت زخمی و میتواند ایجاد زخــم والتهاب در روده
بیماری کرون ،عالیم مشابه هم هستند .عالئم کند و این دو گروه شامل بیماری کولیت
بیماریهای میتواند از مشــکالت خفیف تا الســروز یا زخم التهابی روده و بیماری
مســائل حاد را در بر بگیرد و نیاز به بستری کرون است
باشد .عالئم فرد ممکن است برای ماهها و یا
ســن مبتالیان به بیماری التهابی روده حدود  30سال
سالها از بین برود.
است و این افراد معموال شاغل یا در حال تحصیل هستند.
دکتر امانی عالیم ابتال به بیماری کرون روده هرچند اغلب بیماران جوان هســتند اما برخی در سنین
را اینگونه تشــریح کرد :عالئم بیماری کرون میانسالی یا حتی باالتر هم به این بیماری مبتال میشوند
روده عبارتند از اینکه اســهال (در موارد ابتال
دکترفره وش :در افراد ســیگاری نیز
بــه بیماری کرون ،مدفوع فرد شــل و آبکی
اســت و در بیماری کولیــت زخمی مدفوع احتمال ابتال به بیماری کرون روده بیشتر
فرد خونی اســت)،درد شــکم هنــگام دفع از افراد غیر سیگاری است و نیز وراثت
مدفوع،عدم توانایی نگه داشتن مدفوع و نیاز در ابتال به بیمــاری کرون روده بیتاثیر
به دفع اورژانسی ،درد و گرفتگی حاد یا مزمن نیســت به گونهای که در دوقلویهای
 nعلتهایمتعددی
در شکم ،عالیم شبانه شــامل درد و اسهال همسان ( یک تخمکی) اگر یکی از آنها به بیماری کرون
در بروز بیماری کرون روده نقش دارند
که شــبها بیمار را بیدار کند،کاهش اشتها روده مبتال شود احتمال ابتال به بیماری کرون روده در قل
که منجر به کاهش وزن میشــود .این فوق دیگر  50در صد میباشد
در ادامه نیز دکتر فره وش در اینباره میگوید:
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بیماری التهابی روده باریک امروزه در ایران در
در
و
مخاطی
های
ت
آف
شکل
به
دهان
که خستگی و کم خونی ،سوء جذب ویتامین درگیرنماید و در
حال گســترش و افزایش میباشد.این بیماری
و مواد غذایی ،تب،خــون ریزی از مقعد،درد مقعد به شکل فیستول یا آبسه مشاهده میشود
شامل دو بیماری کولیت السروز یا زخم التهابی
مفاصل،مشکالت پوستی و درگیری چشمی
روده و بیماری کرون اســت .وی اضافه کرد که
از جمله دیگر عالیم این بیماری میباشد .وی میگوید :جهت تشخیص بیماری این بیماری در ســالهای گذشــته در کشورهای توسعه یافته و صنعتی بیشتر
التهابی روده ،ابتدا باید این بیماری حتما مدنظر پزشــک باشــد و قبل از اینکه مشاهده میشد ولی در ســالهای اخیردر کشورهای دیگر مانند ایران در حال
تشخیص روده عصبی گذاشته شود حتما بررسی بیماری التهابی روده شود.دکتر افزایش است .دلیل این افزایش صنعتی شدن و نحوه زندگی و بهتر شدن بهداشت
امانی ادامه داد که پزشک نمونه خون را به آزمایشگاه ارسال میکند .در آزمایشگاه و پیشرفت بهداشت است.این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن بیان کرد:
خون برای شواهد التهاب باالست ،عالئم دیگر بیماری التهابی روده یا کم خونی بیماری کرون روده در کشورهایی که از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح باالیی
مورد بررســی قرار میگیرد و دیگر اینکه پزشک نمونهای از مدفوع فرد را برای هستند بیشتر و در کشورهایی که فقیر هستندکمتر دیده میشود .وی ابراز کرد
آزمایش جهت بررسی وجود خون و عالئم دیگر التهاب مربوط به این بیماری به کــه علتهای متعددی در بروز بیماری کرون روده نقش دارند که مهمترین آن
آزمایشگاه ارسال میکند .آزمایشات تکمیلی از التهاب روده میتواند کمک کنداین مشکل درسیستم ایمنی است که به مخاط دستگاه گوارش این بیماران صدمه
فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن بیان کرد :برای انجام این کولونوسکوپی میزند و علل دیگر مانند علل محیطی ،مصرف زیاد آنتی بیوتیک در ســالهای
روده ،پزشک لولهای باریک و بلند را از مقعد وارد دستگاه گوارش فرد میکند .در اولیه زندگی میباشند .دکتر فره وش اظهار کرد :به طور کلی هرچه بیماریهای
زمان انجام این آزمایش معموال فرد به طور کامل تحت بیهوشی قرار میگیرد .انگلی و عفونی در جامعه کمتر باشد ،بیماری کرون روده خودش را بیشتر نشان
در زمان آزمایش ،پزشــک به انجام نمونهبرداری برای برداشــتن بافت از مسیر میدهد .این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن بیان کرد :در برخی از نژادها
دستگاه گوارش و بررسی آن در زیر میکروسکوپ میپردازد و نیز سی تی اسکن یا مانند یهودیها و در برخی از کشــورهای اروپای شمالی احتمال ابتال به بیماری
ام آر ای روده باریک نیزمی تواند نشانههای التهاب ،تنگی ،وجود آبسه یا فیستول را کرون روده بیشــتر از کشورهای دیگر است و نیز مشــاهده شده در افرادی که
بررسی کرد.وی اظهار داشت :جهت درمان بیماری کرون روده نکته مهم این است مهاجرت کرده اند ،احتمال ابتال به این بیماری ،افزایش مییابد.وی عنوان کرد :به
که كنترل بیماری مرحله به مرحله است مخصوصا در نوع كولیت اولستروز ،همه نظر میآید عوامل ژنتیکی و محیطی مانند نوع تغذیه ،نحوه زندگی ،عفونتهای
داروها به صورت یكدفعه آغاز نمیشود .در كولیت اولستروز ترجیح ما این است كه دوران کودکی ،باکتریهای محیطی ،زمینه ســاز ابتال به بیماری کرون روده در
داروهای خوراكی یا موضعی استفاده كنیم.
افراد میتواند باشد .دکتر فره وش متذکر شد :در افراد سیگاری نیز احتمال ابتال
دکتر امانی بیان کرد :اکثرا در مرحله اولیه بیماری کرون روده داروی کورتن برای به بیماری کرون روده بیشــتر از افراد غیر سیگاری است و نیز وراثت در ابتال به
کنترل شدت بیماری استقاده میشود .به علت عوارض کورتن استفاده از آن کوتاه
مدت است .این دارو در ادامه با داروهای ضد التهابی مثل دسته آمینوسالیسیالتها
کرون ،بیماری که تمام بدن را میخورد
جایگزین میشود كه به عنوان درمان نگهدارنده است.این فوق تخصص گوارش
بیماری کرون یکی از بیماریهای التهابی روده است که با التهاب دیوار روده مشخص میشود ،اگرچه این بیماری میتواند قسمتهای مختلف
دســتگاه گوارش را درگیر کند اما بیش از همه روی رودههای کوچک اثر منفی میگذارد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛کاهش وزن ،اسهال،
دل درد و دل پیچه از نشــانههای ابتال به بیماری کرون است و این مشکل با " آبسه" تنگی و انسداد رودهها همراه است.این بیماری میتواند
بخشهای دیگری از بدن را درگیر کند که از آن میتوان به درگیری معده اشــاره کرد.مصرف برخی داروها با تجویز متخصص و در صورت لزوم
انجام عمل جراحی برای درمان به ویژه اگر فستیوال ایجاد شود ضروری است.شروع سن این بیماری در فاصله سنی  10تا  30سالگی است و اولین
نشانهها در این فاصله دیده میشود.این بیماری باعث ابتال به کم خونی نیز میشود و کم خونی به دنبال این بیماری باعث احساس خستگی ،رنگ
دانشــگاه یزد در نظردارد راهبری واگذاری کلیه امورخدماتی (نظافت ،ارسال ومراسالت نامه های اداری ،انجام خدمات فنی ساده و...
پریدگی ،بیحوصلگی فرد باشد،عالوه بر اینکه پوست ،خون و عملکرد غدد درون را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.برای این بیماری درمان قطعی
در کلیه ساختمانهای موجود در سراهای دانشجویی دانشگاه رابا مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز از طریق سامانه
وجود ندارد اما میتوان با مصرف دارو ،رعایت رژیم غذایی مناسب و در صورت لزوم انجام عمل جراحی عالئم ناخوشایند این بیماری را کنترل
تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.irاز تامین کنندگان دارای صالحیت اقدام نماید .
کرد.ادویه ها ،فیبر ،لبنیات برای این افراد بسیار مضر است و مصرف انواع سس و غذاهای پرچرب مانند کره و خامه به هیچ وجه مناسب نیست.
 -1زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  99/12/4لغایت99/12/13می باشد
آب ،پتاسیم ،امگا  3و مکملهای ویتامینی برای این افراد بسیار ضروری است.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 -2زمان تحویل پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه )  :از ساعت  8صبح روزدوشنبه مورخ  99/12/18تا ساعت  9روز دوشنبه مورخ
 99/12/25دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
 -3تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت  11:30روز دوشنبه مورخ  99/12/25با حضور اعضای کمیسیون معامالت انجام خواهد شد.
 -4متقاضیان الزم است کلیه اسناد مربوط به مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند و منحصرا پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه
) را به آدرس یزد -چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند و از ارسال سایر اسناد
مناقصه (پاکتهای ب و ج ) به دانشگاه یزد خودداری نمایند .
 -5میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ2.550.000.000ریال می باشد .
 -6تمامی اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعالم عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.irقابل مشاهده است.
 -7متقاضیان عالقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه  setadiranموجود است.
 -8درصورت اطالعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های  035-31234114و  035-31234113اداره امور حقوقی و قراردادهای
دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .

اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد

آگهیمناقصهعمومی
شــرکت بیمه البرز (سهامی عام ) به شــماره ثبت  6796به شناســه ملی  10100314776در
نظرداردکه تجهیزات ســخت افزاری و شــبکه ای مورد نیاز مرکزداده های رایانه ای خود را از
طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای محدود توسط یکی از تامین کنندگان فعال و معتبر در این
زمینه خریداری نماید.لذا بدین وســیله از شرکت های توانمند دعوت می نماید جهت دریافت
و تحویل اســناد شــرکت در مناقصه از تاریخ  99/12/05لغایت 99/12/12همه روزه به جزء ایام
تعطیل به دبیرخانه شــرکت واقع در خیابان سپهبدقرنی نبش کوچه حقیقت طلب شماره 228
( ساختمان مجتمع تخصصی بیمه های اشخاص ) و همچنین به سایت رسمی بیمه البرز به نشانی
www.ALborzInsurance.IRمراجعه فرمایند
شرکت بیمه البرز ( سهامی عام )
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مصرف آسپرین مرگ ناشی از سرطان روده بزرگ را کاهش میدهد

یک مطالعه جدید نشان میدهد که استفاده طوالنی مدت از آسپرین قبل از تشخیص سرطان روده بزرگ ممکن است با کاهش مرگ و میر ناشی
از این سرطان مرتبط باشد.به گزارش مهر ،یافتههای محققان در ارتباط با استفاده از آسپرین قبل از تشخیص سرطان روده بزرگ نشان میدهد
که این دارو ممکن است با محدود کردن گسترش متاستاتیک تومورهای روده بزرگ قبل از تشخیص ،به کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری کمک
کند .جلوگیری از متاستازهای دوردست منجر به کاهش مرگ در اثر سرطان روده بزرگ میشود.در این مطالعه دادههای مربوط به زنان و مردانی
که از سالهای  ۱۹۹۲و  ۱۹۹۳تا سال  ۲۰۱۵تحت نظر و پیگیری بودند بررسی شد .در ابتدای مطالعه شرکتکنندگان فاقد هرگونه بیماری بودند.
در حالی که شواهد بیشتری ،ترجیح ًا از آزمایشات تصادفی و کنترل شده مورد نیاز است ،یافتههای این مطالعه منبع مهمی برای آگاهی پزشکان
و بازماندگان سرطان روده بزرگ در مورد فواید و مضرات احتمالی استفاده از NSAIDهای آسپرینی و غیر آسپرینی است.

