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یادداشت

چرا خواب شب
مهم است
دکتر سحر اعتماد
متخصص بیماریهای داخلی

خ��واب راح��ت باعث میش��ود ک��ه در برابر
فش��ارهای روان��ی ،مثب��ت و مق��اوم باش��یم.
اخت�لاالت روتی��ن و نگرانی در م��ورد ویروس
کرونا ،خوابیدن را برای ما دشوارتر کرده است.
ب��ه عنوان مث��ال ،گزارشها حاک��ی از افزایش
 15درصدی نسخههای تجویز داروهای خواب
از ابت��دای همهگیری و افزای��ش  37درصدی
بیخواب��ی اس��ت .نکت��ه مه��م این اس��ت که
کمبود خواب میتواند باعث ایجاد احساس��ات
ناخوش��ایند در ما ش��ود .کمبود خواب اشتیاق
ما را نس��بت به وقایع مثب��ت کاهش میدهد
و یافتن راه حل مناس��ب در ش��رایط استرس
را دش��وار میکن��د.در مطالع��های ک��ه روی
 2000بزرگس��ال انجام ش��ده است نشان داده
که وقتی ش��رکتکنندگان بیش��تر میخوابند،
احساس��ات مثب��ت باالتر و احساس��ات منفی
کمتری در روز بعد داشته اند.
در روزهای��ی که ش��رکتکنندگان یک رویداد
اس��ترس زا داش��تند ،اگ��ر قب ً
ال خ��واب خوبی
داشته باشند ،احساسات مثبت آنها کمتر ضربه
میخ��ورد .این مزای��ا برای اف��رادی که دارای
تعداد بیش��تری از بیماریه��ای مزمن ،مانند
فش��ار خون باال یا دیابت هستند ،بارزتر است.
خواب تأثیرات گس��تردهای بر زندگی ما دارد.
به عنوان مثال ،تحقیقات نش��ان داده است که
کمبود خواب ممکن است یک عامل خطر برای
ایجاد مشکالت مزمن سالمتی باشد و تأثیر آن
بر احساس��ات مثب��ت میتواند ت��ا حدودی به
توضی��ح این مس��ئله کمک کند ،زی��را به نظر
میرسد احساسات مثبت باعث کاهش التهاب
و محافظت از س�لامتی ما میش��ود .به عبارت
دیگر ،تأثیر خ��واب بر روحیه ما حتی میتواند
به سالمتی بهتر یا بدتر با گذشت زمان تبدیل
شود.عالوه بر سالمتی ،کمبود خواب همچنین
میتوان��د بر روابط ما با دیگ��ران تأثیر بگذارد.
اول ،تحریک پذیری ک��ه هنگام کمبود خواب

10

زندگی

احس��اس میکنید میتواند به طور مس��تقیم
ب��ه روابط آس��یب برس��اند (این ممکن اس��ت
دلیلی برای موکول ک��ردن مکالمات جدی به
روزی باش��د که ش��ما خواب مناسب بیشتری
داش��ته اید) .ب��ه عالوه ،از آنجا که احساس��ات
مثبت نقش مهمی در ایجاد روابط دارند ،تجربه
نکردن به هم��ان اندازه احساس��ات مثبت در
هنگام کمبود خواب ،ایجاد احساس نزدیکی با
دیگران را دشوار میکند.با این حال ،خبر خوب
این است که تغییرات ساده در کارهای روزمره
میتوان��د به بهبود خ��واب کمک کند .مواردی
مانند رعایت یک برنامه منظم ،ورزش و محدود
کردن نور و س��ر و ص��دای غیرضروری در اتاق
خواب میتواند به بهبود خواب کمک کند.یک
توصیه مهم مح��دود کردن زمان اس��تفاده از
صفحات نمایش دیجیتالی قبل از خواب است.
تحقیقات نشان میدهد که وسایل الکترونیکی
میتوانن��د نور آبی منتش��ر کنند که در خواب
اختالل ایجاد میکند.
اگ��ر معم��والً در س��اعات آخر ش��ب خود را
در ح��ال چرخ��ش در ش��بکههای اجتماع��ی
میبینید ،زمانی را برای خاموش کردن صفحه
نمایش و رفتن به یک فعالیت آرامش بخشتر
(مانند خواندن یا گوش دادن به موس��یقی آرام
بخش) تعیین کنید .داش��تن یک خواب راحت
صرفاً یک تالش فردی نیست :رفتارهای کسانی
که با آنها زندگی میکنیم ،میتواند خواب ما را
مختل کند .بنابراین ،هماهنگ شدن با اعضای
خان��واده برای محدود کردن زمان اس��تفاده از
صفح��ه نمایش دیجیتال��ی و زمان خواب مهم
است.از طرف دیگر خود استرس میتواند خواب
را دشوارتر کند،به خصوص اگر واقعه استرس زا
نزدیک به زم��ان خواب رخ دهد بنابراین انجام
فعالیتهای آرام بخش قبل خواب مثل مراقبه
و دعا کردن بس��یار مهم اس��ت.نکته مهم این
اس��ت که بهبود خواب این پتانسیل را دارد که
به ما کمک کند تا با استرسهایی که اکنون با
آن روبرو هستیم به طور موثرتری کنار بیاییم.
"حفظ خواب خوب یکی از این جنبههای مهم
س��الم ماندن از نظر روحی و روانی و جس��می
است".

خبر

تشخیص بهتر اختالل " اوتیسم" به کمک یادگیری ماشین

محقق��ان مرک��ز پزش��کی
دانشگاه تگزاس ساوتوسترن
در مطالعه اخیرش��ان از ابزار
یادگیری ماشین برای تجزیه
و تحلی��ل صده��ا پروتئین
اس��تفاده کردن��د و گروهی
از نش��انگرهای زیس��تی
در خون را شناسایی کردند
که میتواند به تش��خیص زودتر کودکان مبتال
به اختالل طیف اوتیس��م ( )ASDمنجر شود؛
این ام��ر میتواند ب��ه آغاز زودت��ر درمانهای
موثرتر نیز بیانجامد.به گزارش ایسنا ،شناسایی
 ۹پروتئین در خون که توس��ط آن میتوان با
دق��ت باال اختالل طیف اوتیس��م را پیشبینی
ک��رد گامی مهم در حوزه پزش��کی محس��وب
میشود.
تش��خیص زودهن��گام و ب��ه دنبال آن ش��روع
زودتر رون��د درمان میتواند تأثیر قابل توجهی
ب��ر زندگی اف��راد مبتال به این اختالل داش��ته
باش��د.دوایت جرمن،اس��تاد روانپزشکی مرکز
پزش��کی دانش��گاه تگ��زاس ساوتوس��ترن و
نویس��نده ارش��د این مطالعه گفت :شناسایی
ک��ودکان مبتال ب��ه اختالل طیف اوتیس��م در
هنگامی آنه��ا کودکانی نوپا هس��تند میتواند
تف��اوت بزرگ��ی در درم��ان آنها ایج��اد کند.
در حال حاضر ،میانگین س��نی کودکان مبتال
به اختالل طیف اوتیسم در ایاالت متحده  ۴سال
است.
تش��خیص این اختالل قبل از  ۴سالگی به این
معناست که کودک بیش��تر تحت درمان موثر
و مبتنی بر ش��واهد قرار میگیرد.بس��یاری از
کاندیداهای نش��انگر زیستی مبتنی بر خون از
جمله انتقال دهندههای عصبی ،س��یتوکینها
و نش��انگرهای اختالل عملک��رد میتوکندری،

استرساکسیداتیوومتیالسیون
مختل ش��ده ،مورد بررسی
ق��رار گرفتهاند .ب��ا این حال
ب��ا توجه ب��ه افزای��ش ابتال
ب��ه اختالل طیف اوتیس��م،
استفاده از یادگیری ماشین
برای تجزیه وتحلیل دادهها
میتواند به پزش��کان کمک
کن��د تا با دقت بیش��تری وضعی��ت بیماری و
شدت عالئم آن را بررسی کنند.در این مطالعه،
نمونهه��ای خون  ۷۶پس��ر مبتال ب��ه اختالل
طیف اوتیس��م و  ۷۸پسر س��الم در حال رشد
در س��نین  ۱۸ماه تا  ۸سال مورد بررسی قرار
گرفتند.
هم��ه  9پروتئی��ن موج��ود در پن��ل نش��انگر
زیستی پس��ران مبتال به اختالل طیف اوتیسم
در مقایس��ه با پس��ران گ��روه دیگ��ر متفاوت
بودن��د .محقق��ان دریافتند که ه��ر یک از این
 ۹پروتئی��ن خون بس��یار با ش��دت عالئم این
اختالل ارتباط دارند.بی��ش از  ۱۱۰۰پروتئین
با استفاده از پلت فرم تجزیه و تحلیل پروتئین
 SomaLogicمورد بررسی قرار گرفت .پنلی
از  9پروتئی��ن برای پیشبین��ی اختالل طیف
اوتیس��م با اس��تفاده از س��ه روش محاسباتی
شناخته شد.
سپس محققان پنل نشانگر زیستی را با استفاده
از روشه��ای یادگیری ماش��ین از نظر کیفیت
ارزیابی کردند البته برای تأیید کامل یافتههای
حاضر به مطالعات بیش��تری نیاز است.محققان
خاطرنشان کردند هرچه زودتر بتوانیم کودکان
مبت�لا به اختالل طیف اوتیس��م را شناس��ایی
کنی��م ،درک بهتری از روشه��ای درمانی که
کیفیت زندگی آنها را بهبود میبخشد به دست
خواهیم آورد.

تازهها

مهمترینعللسرطانکلیهکدامند؟

متخصص آس��یب شناس��ی و پاتولوژی گفت :از
مهم ترین علل سرطان کلیه ،چاقی است اما دلیل
ای��ن که چرا چاقی باعث افزایش خطر س��رطان
کلیه می ش��ود ،هنوز به خوبی مشخص نیست.
دکتر ملیحه افش��اریان در گف��ت و گو با ایرنا در
این خصوص بیان داشت :شاید به دلیل اثری باشد
که چاقی روی هورمونهایاستروئیدیمیگذاردواین
هورمونهایاستروئیدیباعثافزایشپرولیفریشن
سلول های کلیه می شوند.وی ادامه داد :همراهی
چاقی با اختالالت هورمونی مثل کاهش س��طح
پروتئین های متصل ش��ونده ب��ه هورمونهای
جنس��ی و مقاومت به انسولین و افزایش سطح
هورم��ون های رش��د منجر به افزایش ریس��ک
خطر کلیه می شود.افش��اریان ،سیگار کشیدن
را از دیگ��ر فاکتورهای مهم��ی اعالم کرد که به
وضوح باعث افزایش ریس��ک سرطان کلیه می
ش��ود و گفت :مورد بعدی هم داروهای کنترل
کننده فش��ار خون باال ب��ه مخصوص دیورتیک
ها اس��ت.وی افزود :مورد بع��دی بیماری های
اکتس��ابی کیستیک کلیه اس��ت به خصوص در
افرادی که طوالنی م��دت دیالیز خونی دارند و
بیش��ترین نوع کانسر کلیه شناخته شده در این
بیماران نوع  Papillary RCCاست.افشاریان
بیان داش��ت که مورد بعدی تماس های شغلی
با برخی مواد مانند تری کلرواتیلن اس��ت که در
صنایع فلزی از آن استفاده می شود.افشاریان با

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

اش��اره به اینکه  ۷۰درصد بیماران تازه شناخته
ش��ده س��رطان کلیه در کش��ورهای با س��طح
اقتصادی و اجتماعی باال هس��تند ،گفت :نسبت
ابتالی سرطان کلیه در مردان به زنان در جهان
دو برابر بوده و این س��رطان در کودکان نس��بتا
نادر است.
وی ادامه داد :در ایران طبق آمار ثبت ش��ده در
مرکز ثبت سرطان ها ،سرطان کلیه هفدهمین
کانس��ر از نظر شیوع ش��ناخته شده بنابراین در
ایران ش��یوع کمتری نس��بت به جهان دارد اما
نس��بت کانس��ر کلیه در ایران ه��م مانند آمار
جهانی در مردان  ۲برابر زنان اس��ت و همچنین
نسبت کشندگی سرطان در ایران هم نسبت به
جهان کم تر اس��ت .وی با اش��اره به اینکه  ۲تا
 ۴درصد سرطان های کلیه خانوادگی و بقیه موارد
تک گیر هس��تند ،گفت :اگر در فردی بستگان
درجه اول س��ابقه ابتال به س��رطان کلیه داشته
باش��ند احتمال ابتالی این فرد نس��بت به افراد
ع��ادی دو برابر است.افش��اریان ادام��ه داد :در
زمینه درمان تحولی که اتفاق افتاده این اس��ت
که درم��ان ه��ای آنکولوژیک ام��روزه هدفمند
شده اند و به ویژه از ایمونوتراپی برای درمان استفاده
می شود .از معروف ترین روش های ایمونوتراپی
اس��تفاده از داوری های مرتبط با  PDL۱است.
فعال برای درمان با سلول های بنیادی مطالعه تایید
شده ای وجود ندارد.

آفتاب یزد درگفتگو با متخصصان بررسی کرد

عالئم و راههای درمان
بیماری لوسمی

آفتاب یزد -اصغر منصور کاظمی :عالئم س��رطان خون ظریف
و غافلگیرکننده اس��ت و عالئمی را در سراسر بدن ایجاد میکند که
نیاز به بررسی جدی دارد .میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز
علیرغم هزینههای سرسامآور جانی و مالی برای به بازار عرضه کردن
داروها و روشهای جدید درمانی همچنان رو به افزایش است .عرضه
و اس��تفاد ه متداول از روشهای تکنولوژیک گران قیمت و گسترش
یابنده که احتمال تشخیص سرطان در مراحل اولیهتر را باال میبرد
عم� ً
لا بهبود چندانی در میزان مرگ و میر ناش��ی از س��رطانهای
مختلف در س��طح جهانی حاصل نیاوردهاند .بیماری س��رطان خون
عالئمی را در سراس��ر بدن ایجاد میکند که نیاز به بررس��ی جدی
دارد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکترصفا
نجفی ،فوق تخصص خون و س��رطان بالغین و دکتر محمد واعظی،
فوق تخصص خون و سرطان بالغین گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر نجفی در این باره میگوید :به طور کلی خون تشکیل
شده از دو گلبول یکی گلبولهای سفید و دیگری گلبولهای قرمز
اس��ت .لوسمی یا لوکمیا گروهی از انواع سرطان است که معموال از
مغز اس��تخوان افراد شروع میشود و باعث شکلگیری تعداد زیادی
گلبول سفید غیرطبیعی میگردد.
وی اظه��ار کرد :به طور کلی لوس��میها به دو گ��روه عمده حاد و
مزمن تقس��یمبندی میشوند .اگر تجمع تعداد زیادی گلبول سفید
غیرطبیعی در بدن با سرعت باال در مدت زمان زیر شش ماه صورت
بگیرد و باعث آس��یب فراوان به بافتهای دیگر بدن ش��وند ،به آن
لوسمی حاد میگویند اما اگر تجمع این سلولها خیلی آهسته باشد
و بیش از شش ماه صورت بگیرد وبه بافتها پس ازشش ماه آسیب
برساند به آن بیماری لوسمی مزمن گفته میشود.
این فوق تخصص خون و سرطان بالغین اظهار کرد :بیماری لوسمی
ن��وع مزمن مش��خصا دارای عوارض کمتر ،قاب��ل درمانتر و در بین
افراد ش��ایعتر است اما برعکس آنها بیماری لوسمی نوع حاد ،نادرتر
هس��تند و آسیبهای بسیاری به بدن وارد میکنند و نتیجه درمان
آنها نیزمشکلتر است.
وی اظه��ار کرد :بیماری لوس��می ن��وع مزمن نیز در اف��راد به دو
دسته تقسیم میشوند زیرا همانطور که میدانید گلبولهای سفید
موجود در بدن به دو دس��ته کلی تقسیم میشوند؛ یکی از آنها تک
هستهای هستند که وظیفه آنها دفاع از سیستم ایمنی بدن است و
به لنفوسیتها معروف هستند و گروه دوم گروهی هستند که چند
هستهای هستند و به گرانولوسیتها معروف هستند.
دکت��ر نجفی میگوید :به طور کلی چهار نوع اصلی س��رطان خون
یا لوس��می داریم که عبارتند از لوس��می حاد لنفوئیدی ،لوس��می
حاد میلوئیدی ،لوس��می مزمن لنفوئیدی ،لوسمی مزمن میلوئیدی
( .)CMLهمچنین انواع دیگری هم هستند که رواج کمتری دارند.
این فوق تخصص خون و سرطان بالغین مطرح کرد :بیماری لوسمی
مزمن اغلب خود را به صورت افزایش گلبول س��فید تک هس��تهای
در خون نش��ان میدهد و مبتالیان معموال بیماری شان بیعالمت
هس��ت و به ص��ورت اتفاقی با انجام آزمایش خ��ون متوجه بیماری
خویش شدهاند .
وی ادام��ه داد :در اغلب موارد افراد حدود باالی  50س��ال که برای
انج��ام یک آزمای��ش روتین که برای آنها ب��ه دالیل مختلف تجویز
میشود متوجه بیماری لوسمی میشود که تعداد گلبول سفید خون
در آنها باال است و معموال پزشک داخلی یا متخصص دیگر ،بیمار را
به یک آنکولوژیست ارجاع میدهد تا بررسیهای دقیقتر انجام شود
ام��ا وقتی فرد مراجعه میکند اغلب بیان میکند که هیچ مش��کلی
بجز باال بودن گلبول سفید خون ندارد.
دکتر نجفی افزود :پزش��ک متخصص خ��ون در صورت مراجعه این
افراد ،یک الم از خون محیطی آنها را تهیه و زیر میکروس��کوپ قرار
میدهد تا مشاهده شود که تعداد لنفوسیتها و ...گلبولهای سفید
خون چقدر است و به چه میزان افزایش یافته است.
این فوق تخصص خون و س��رطان بالغی��ن اظهارکرد که در صورت
مراجع��ه ف��رد و باال بودن گلبول س��فید خون ،پزش��ک متخصص
آزمایش��ی ب��ه نام فلو س��ایتومتری را توصیه میکند ت��ا بتواند نوع
س��لولهای گلبول س��فید و ...را بررسی و تش��خیص دقیق دهد و
تصمیم مناسبی برای درمان فرد بگیرد.
وی اب��راز ک��رد :طبق مش��اهدات انجام ش��ده بی��ش از  95درصد
لنفوس��یتهای موجود در گلبول سفید خون افراد مبتال به لوسمی
مزمن ،نوع «بی»هس��تند که اگر افراد مبتال ،بیماری شان در چند
س��ال اول تش��خیص داده ش��ود نیازی به درمان پی��دا نمیکنند و
خوش��بختانه در صورت نیاز به درمان نیز پیشرفتهای عظیمی در
حوزه درمان اتفاق افتاده است تا افراد سریعتر بهبود یابند.
دکتر نجفی اضافه کرد :بیش از  75الی  80درصد این بیماران مبتال
به لوسمی مزمن لنفوئیدی ،بیماری شان به طور مناسبی با داروهای
جدید کنترل میشوند و بیماری آنها درمان میشود و از طول عمر
معمولی برخوردار خواهند بود.
ای��ن فوق تخصص خون و س��رطان بالغین اظهار ک��رد :نوع بعدی
س��رطان خ��ون مزمن ،س��رطان خون لوس��می مزم��ن میلوئیدی
( )CMLاس��ت که دقیق��ا نحوه مراجعه افراد مبتال ب��ه این نوع از
سرطان خون مانند گروه قبلی است با این تفاوت که جوانتر هستند
یعنی بین  40تا  70سال میباشد.
وی افزود :این بیماران نیز دقیقا مانند مبتال به بیماری لوسمی مزمن
لنفوئیدی هیچ مش��کلی ندارند و با انجام آزمایش مشخص میشود
که تعداد گلبولهای س��فید خون نوع میلوئیدی آنها افزایش یافته
است و پزشک بررس��ی کروموزمی وبرخی دیگر را انجام میدهد تا
بتواند درمان مناسب را انتخاب کند.
دکتر نجفی گفت :خوش��بختانه حدود  20س��ال اس��ت که درمان
مناس��بی برای افراد مبتال به لوس��می کش��ف ش��ده است و حدود
 95درصد افراد مبتال به لوسمی مزمن به طور کامل بهبود مییابند
و بیماری شان کنترل میشود.
 nگلبول سفید خون ،دفاع بدن را برعهده دارد

در ادامه نیز دکتر واعظی در این باره میگوید :بیماری لوسمی یعنی
بیماری س��رطانهای خون که خون و بافت س��لولهای لنفاوی در
افراد درگیر میشوند.
وی اظهار کرد :همانطور که میدانیم که سلولهای مغز و استخوان
افراد ،منشاء تولید س��لولهای طبیعی از جمله گلبولهای سفید،
گلبولهای قرمز و پالکتها اس��ت که از یک س��لول پایهای و یک
س��لول بنیادی شروع به س��اختن ،اجزاء خونی در بدن ما میکند.
این فوق تخصص خون و س��رطان بالغین ادامه داد :این سلولهای
موجود در مغز و اس��تخوان باید تکامل و تکثیر پیدا کنند تا بتوانند
ب��ه هر ک��دام از ردهها یعنی گلبولهای س��فید ،گلبولهای قرمز و
پالکتها تبدیل شوند.
وی اظهار کرد :گلبولهای س��فید ،گلبولهای قرمز و پالکتها هر
کدام در خون وظایف خویش را دارند بدین صورت که وظیفه گلبول

 lدکتر نجفی :بیماری لوس��می نوع مزمن مشخصا
دارای ع��وارض کمتر ،قابل درمانت��ر و در بین افراد
ش��ایعتر اس��ت اما برعکس آنها بیماری لوسمی نوع
حاد ،نادرتر هستند و آسیبهای بسیاری به بدن وارد
میکنند و نتیجه درمان آنها نیزمشکلتر است
 lدر ص��ورت مراجع��ه ف��رد و باال ب��ودن گلبول
س��فید خ��ون ،پزش��ک متخصص آزمایش��ی ب��ه نام
فل��و س��ایتومتری را توصی��ه میکن��د تا بتوان��د نوع
سلولهای گلبول سفید و ...را بررسی و تشخیص دقیق
دهد و تصمیم مناسبی برای درمان فرد بگیرد
 lدکتر واعظی :گلبولهای سفید ،گلبولهای قرمز
و پالکتها هر کدام در خون وظایف خویش را دارند
بدین صورت که وظیفه گلبول قرمز در خون در بدن
اکسیژنرسانی به بافتهای بدن است و گلبول سفید
خون ،دفاع بدن را برعهده دارد و پالکتهای موجود
در خون نیز مسئول جلوگیری از خونریزی هستند البته
کاره��ای دیگری را نیز در بدن انجام میدهند که از
اهمیت کمتری برخوردار هستند

قرمز در خون در بدن اکسیژنرسانی به بافتهای بدن است و گلبول
سفید خون ،دفاع بدن را برعهده دارد و پالکتهای موجود در خون
نیز مس��ئول جلوگیری از خونریزی هستند البته کارهای دیگری را
نیز در بدن انجام میدهند که از اهمیت کمتری برخوردار هستند.
دکت��ر واعظی خاطرنش��ان کرد ک��ه همانطور ک��ه میدانیم مغزو
اس��تخوان مکانی اس��ت که تکامل ،س��اخت و پیدایش سلولهای
خون در آنجا تش��کیل میشود و سرطانهای خون یعنی رشد نابجا
غیرمعمول و غیر متعارف گلبولهای س��فید که از سیستم تعادلی
خارج شود و تعداد سلولهای نابالغ زیاد شوند ،بدن در حال ابتال به
سرطان خون است.
این فوق تخصص خون و سرطان بالغین بیان کرد:طبق قانون خلقت
هر چیزی به اندازه سرشته شده است و اگر تکامل گلبولهای قرمز
و گلبولهای سفید و پالکتها در خون انجام نشود ،احتمال ابتال به
سرطان خون در فرد وجود دارد.
وی افزود :در مورد گلبولهای س��فید ،اگر سیر تکاملی طی شود و
این گلبولها رده به رده رش��د میکنند میتوانند وظایف خودشان
را انجام دهند اما اگر در این مراحل وقفهای اتفاق بفتد و س��لولها
در ای��ن مرحله نابالغ بمانند،نمی توانند به وظایف خود که برای آن
آفریده شدند برسند و لذا آنها زیاد سرریز میشوند و جایگزین بافت
س��الم مغز و اس��تخوان میشوند و به س��رطان خون یا لوسمی فرد
مبتال میشود.
دکت��ر واعظی میگوید :به طور کلی س��رطانهای خون را میتوان
به دو دس��ته حاد و مزمن تقس��یم کرد .افرادی که عالیم سرطان
خون در آنها خیلی س��ریع اتفاق میافتد و عالیم درحد چند روز و
چن��د هفته اتفاق افتاده ،حاد تلقی میش��وند ولی افرادی که عالیم
س��رطان خون در آنها آرام آرام پیش میرود و طی هفتهها و سال
رشد پیدا میکنند ،نوع مزمن بیماری لوسمی هستند.
این فوق تخصص خون و سرطان بالغین بیان کرد :به طور کلی انواع
حاد لوس��می ،خطرناک تر ،مهاجمتر و با ش��رایط درمانی سختتر
هس��تند که به درمانهای محکم ترو س��ریعتر و شدیدتری را برای
بهبود فرد میطلبد.
وی اظهار کرد :ب��ه طور کلی علل مختلفی در ابتال افراد به بیماری
لوس��می موثر هستند که یکی از آنها در معرض قرار گرفتن افراد به
موادی مانند بنزن اس��ت لذا افرادی که ب��ه دلیل کار در کارخانه با
اینگونه مواد س��ر و کار دارند ممکن اس��ت در معرض خطر ابتال به
س��رطان خون باشند وافراد مشغول در صنایع رنگرزی ،رنگ کاری،
پالستیک ممکن است که ازمواد سرطان زا استفاده شود لذا توصیه
میش��ود که ای��ن افراد باید لوازم محافظتی اس��تفاده کرده و نکات
ایمنی را نیز باید رعایت کنند.
دکت��ر واعظ��ی ادام��ه داد که یکی دیگ��ر از عوامل س��رطان زا که
خوشبختانه قابل پیشگیری نیز است ،سیگار کشیدن است لذا باید
افراد نسبت به این قضیه حس��اس باشند و از مصرف آن خودداری
کنند.
ای��ن فوق تخصص خون و س��رطان بالغین اف��زود :در برخی موارد
انجام پرتو درمانیها که به دلیل درمان سرطانهایی غیر از خون به
افراد توصیه ش��ده و انجام ش��یمی درمانی در صورت ابتال به برخی
س��رطانها احتمال ابتال بیماران را به س��رطان خ��ون حاد افزایش
میدهد.
وی اف��زود :ابتال به برخی از بیماریهای ارثی و بیماری کروموزومی
مانند س��ندرم داون نیز ممکن است بروز س��رطان خون را در افراد
مبتال افزایش دهد.
دکتر واعظی بیان کرد :ابت�لا به برخی از بیماریها مانند آنمی نیز
ممکن اس��ت که زمینه را برای ابتال به بیماری سرطان خون ایجاد
نمایدکه به افراد توصیه میشود سریع به پزشک مراجعه تا اقدامات
درمانی الزم انجام شود.
این فوق تخصص خون و س��رطان بالغی��ن میگوید :در صورتی که
فرد در خانواده درجه یکاش س��ابقه ابتال به بیماری سرطان خون
وجود دارد باید پایش و بررس��یهای الزم را انجام دهد تا از بروز و
پیشگیری به این بیماری جلوگیری شود.
وی اب��راز ک��رد :افراد میتوانند از عوامل اکتس��ابی ک��ه باعث بروز
لوسمی میشود در حد امکان خودداری کنند مانندکشیدن سیگار
و در صورتی که این امکان وجود ندارد مانند تغییر ش��غل فرد ،وی
میتواند با محافظت کامل و رعایت نکات ایمنی کار خویش را ادامه
دهد.
دکتر واعظی گفت :به افراد توصیه میش��ود در صورت انجام شیمی
درمانی ومصرف داروها با پزش��ک متخصص حتما مشورت کنند تا
دوز داروتوسط پزشک کنترل شود و از بروز لوسمی پیشگیری شود.
ای��ن فوق تخصص خون و س��رطان بالغین عنوان ک��رد :در بیماری
سرطان خون حاد اغلب عالیم به صورت ناگهانی در فرد رخ میدهد
و ممکن اس��ت در فرد تب ،کاهش وزن ،ضعف و بیحالی و عالیمی
مانند ابتال به کم خونی در فرد مشاهده شود.
وی اف��زود :خونریزی از لثه و بینی و دس��تگاه گوارش و ناحیه زیر
پوس��ت نیز ممکن از در افراد مبتال به لوس��می اتفاق میافتد که با
مراقبت و انجام آزمایش خون میتوان بیماری را مش��خص کرد لذا
به پزش��کان توصیه میشود که بروز این عالیم را در بیماران جدی
بگیرند زیرا در برخی از انواع س��رطانهای خون باید س��ریع درمان
ش��وند و جزو اورژانس پزشکی هس��تند زیرا اگر زود تشخیص داده
شود ،مراحل درمان برای فرد مفید.
دکتر واعظی مطرح کرد :بیماری لوسمی حاد اغلب در جوانها اتفاق
میافتد و تش��خیص و درمان س��ریع از مرگ و میر آنها جلوگیری
کرده و ممکن اس��ت فرد مبتال عمر طوالنی و زندگی بدون درد سر
را داش��ته باشد لذا کشف زود و درمان سریع برای افراد مبتال بسیار
مهم است.
ای��ن فوق تخص��ص خون و س��رطان بالغین تصریح ک��رد :بیماری
س��رطان خون حاد اغلب شایع نیست اما عالیمی مانند تب ،کاهش
وزن بیدلیل ،خونریزی و ..باید توسط پزشک بررسی شود تا مسئله
سرطان خون در فرد رد شود زیرا برای بروز تب علل مختلفی وجود

 lبیماری سرطان خون نوع حاد ممکن است در هر
س��نی بروز کند کودکان مبتال به سرطان خون مزمن
در حدود 90درصد بیماری ش��ان قابل عالج هست و
جای نگرانی نیست و لی در مورد بزرگساالن مشکالت
بیش��تر اس��ت و لی پیش��رفتهایی در ح��وزه درمان
مشاهده شده کمک بزرگی به درمان افراد است
دارد که یکی از آنها سرطان خون است.
وی ابراز کرد :در صورتی که با مراجعه فرد ،بیماری سرطان خون در
وی تشخیص داده شود معموال فرد به پزشک متخصص و به مراکز
مجهزتر که مخصوص درمان این بیماریها است ارجاع داده میشود
زیرا داروهایی که برای این افراد تجویز میش��ود به س��رعت در این
مراکز که تجربه درمان این بیماریها را دارند ،تزریق میشود.
دکتر واعظی متذکر شد :س��رطان خون حاد به دلیل ریسک باالی
عود بیماری ممکن اس��ت در آینده درمان سختتری را نیاز داشته
باشد و نیازمند درمانهای اولیه باشد.
این فوق تخصص خون و سرطان بالغین ادامه داد :درصورت مواجهه
با بیمار مبتال به س��رطان خون بال فاصله انجام شیمی درمانی بنابر
موقعیت بیمار توصیه میشود اما اگر فرد بیمار نتواند شیمی درمانی
را تحم��ل کنن��د ،از درمانهای دیگر اس��تفاده میش��ود لذا انجام
شیمی درمانی بنابر شرایط بیمار و نظر پزشک دارد.
وی اظهار کرد :پس از درمان ش��یمی درمانی باید در نظر داشت که
خود انجام شیمی درمانی ،به دلیل اینکه خود بیماری سرطان خون
ح��اد ،دفاع بدن را ضعیف میکند و پالکتها که برای جلوگیری از
خونری��زی هس��تند را تحت تاثیر قرار میده��د ،در معرض ابتال به
عفونت هستند.
دکت��ر واعظ��ی ادامه داد :ای��ن بیماری اف��راد را در معرض ابتال به
عفونتها مخصوصا عفونتهای فرصت طلب قرار میدهد لذا احتمال
ابتال به عفوت در دس��تگاه تنفس��ی ،گوارش��ی و سینوس و مجاری
ادراری و حتی قلب ممکن اس��ت در ای��ن افراد عارضه ایجاد کند و
بیماران را تحت تاثیر بروز مشکالت جدی و جبران ناپذیر قرار دهد.
این متخصص افزود :از طرفی دیگر انجام ش��یمی درمانی برای افراد
مبتال به لوسمی جهت از بین بردن سلولهای بد ذاتی که در مغز و
استخوان جایگزین سلولهای کارآمد مغز و استخوان شدند توصیه
میش��ود و وقت��ی ما میخواهیم آنها را به وس��یله ش��یمی درمانی
از بین ببریم ،ش��یمی درمانی نیزباعث میش��ود ک��ه باز هم دفاع
بدن بیمار کاهش یابد و حتی پالکتها ضعیف وبیماران در معرض
بروز خونریزیهای شدید قرار میدهد و حتی در برخی اوقات حتی
بیماران متاسفانه جان خود را از دست میدهند.
وی مط��رح ک��رد که در اغلب اف��راد پس از انجام ش��یمی درمانی،
سلولهای بد ذات از بین رفته و سلولهای سالم در مغز و استخوان
رش��د و نمو میکنند و س��لولهای بد ذات البته در مغز و استخوان
هس��تند و اگ��ر درمانهای بعدی مانن��د پیوند مغز و اس��تخوان و
شیمی درمانیهای ترکیبی مجددا انجام نشود امکان عود بیماری نیز
در این افراد وجود دارد لذا برای پیشگیری از بروز مجدد سلولهای
بد ذات ،این درمانها ممکن است انجام شود.
دکتر واعظی افزود :براساس ژنتیک و ماهیت سلولهای سرطانی بعد
از ش��یمی درمانی در فرد مبتال به لوسمی مشخص میشود که فرد
نیازمند پیوند مغز و استخوان است یا خیر.
ای��ن فوق تخصص خون و س��رطان بالغین بیان ک��رد :پیوند مغز و
اس��تخوان در افراد مبتال به لوس��می باعث شده است که طول عمر
اف��راد مبتال به مراتب از قبل افزایش یابد و برخی از بیماران درمان
شوند و فردی که مبتال به سرطان خون حاد شده به زندگی طبیعی
خویش در 70درصد موارد باز میگردد.
وی عنوان کرد :برای درمان افراد مبتال به لوسمی که نیازمند پیوند
مغز و اس��تخوان هس��تند باید ارائه دهندهای یافت شود که به آنها
سلولی را ارائه دهد که جایگزین سلولهای بد ذات مغز و استخوان
ش��وند یعنی پزش��کان س��لولها را معموال از خون اهداکننده پیوند
گرفته و به بیمار تزریق میکند و بعد از اینکه فرد به اتاق پیوندمغز
و اس��تخوان میرود و یک ش��یمی درمانی سنگین میگیرد پزشک
به بیمار س��لولدهنده را تزریق میکند تا وارد مغز و استخوان فرد
شود و برروی سلولهای س��رطانی بنشیند و رشد کند و جایگزین
سلولهای سرطانی فرد مبتال میشود.
دکتر واعظی مطرح کرد :بیماری سرطان خون نوع حاد ممکن است
در هر سنی بروز کند کودکان مبتال به سرطان خون مزمن در حدود
90درصد بیماری شان قابل عالج هست و جای نگرانی نیست و لی
در مورد بزرگس��االن مشکالت بیشتر اس��ت ولی پیشرفتهایی در
حوزه درمان مشاهده شده است کمک بزرگی به درمان افراد است.
این فوق تخصص خون و سرطان بالغین عنوان کرد :در مورد سرطان
خون مزمن ،سیر بیماری آرام و تدریجی پیش میرود و این بیماران
به صورت اتفاقی با انجام یک آزمایش خون کش��ف میشود ودرمان
یک نوع از آن که در گذشته با پیوند مغزو استخوان بوده خوشبختانه
حال با داروهای خوراکی انجام میشود که نتایج خوبی داشته است.
وی افزود :نوع لنفوئیدی بیماری لوسمی مزمن اغلب در افراد مسن
اتف��اق میافتدکه تا مدتها نیاز به درمان ندارد و فقط در ش��رایط
خاصی نیاز به درمان است و در نوع خفیف طول عمر افراد را تحت
تاثیر قرار نمیدهد و در ش��رایط نیاز به درمان نیز مصرف داروهای
جدید بسیار موثر بوده است و خوشبختانه اکثرا توسط شرکتهای
دارویی کشور ساخته شده و در اختیار بیماران قرار میگیرند.
دکتر واعظی بیان کرد :افراد مبتال به بیماری لوس��می بدون نیاز به
مهاجرت به خارج از کش��ور ،در داخل درمانهای الزم دراختیار آنها
قرار خواهد گرفت .در کش��ور مراکز متعدد پیوند مغز و اس��تخوان
وجود دارد که نیاز افراد را برطرف میکنند.
ای��ن متخصص در پای��ان گفت :داروهای مورد نی��از افراد مبتال به
لوسمی اغلب در کشور تولید شده و یا درحال تولید است و انشاءاهلل
با شرایط بهتر اقتصادی بیشتر در دسترس افراد قرار خواهد گرفت.

