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یافته

تازهها

بیماراندیابتیچهواکسنهایی

را باید دریافت کنند؟

ی��ک ف��وق تخص��ص بیماریه��ای غ��دد
و متابولیس��م گفت :مبتالیان به دیابت نوع
 ۱و  ۲بیش��تر از س��ایرین در مع��رض خطر
عوارض ناشی از بیماریهای عفونی قرار دارند.
در واقع در دیابت نوع  ۱که اختالل در سیستم
ایمنی است و یا هر دو نوع دیابت در صورتی
که قندها کنترل نشوند عارضه و مرگ و میر
ناشی از بیماریهای عفونی بیشتر خواهد بود.
پوپک اسدی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان افزود :به عنوان مثال در صورت درگیری
با ویروس آنفلوآنزا ،عوارض ریوی در مبتالیان
به دیابت شدیدتر میش��ود ،قند خون باالتر
میرود و بیمار دچار یک سیکل معیوب خواهد
شد؛ بنابراین تمام افراد دیابتی نوع  ۱و  ،۲عالوه
بر اینکه باید کنترل دقیق قند خون داش��ته
باشند ،باید واکس��نهای بیماریهای عفونی
را نیز دریافت کنن��د.وی بیان کرد :متبالیان
به هر دو نوع دیابت باید واکس��ن آنفلوآنزا را
که موثرترین روش جلوگیری از عوارض ناشی
از آنفلوانزا اس��ت به صورت سالیانه و در اواخر
شهریور دریافت کنند.
همچنین واکسن  Tdapکه جهت محافظت
در برابر بیماریهای سه گانه کزاز ،دیفتری و
سیاه سرفه است باید برای افراد دیابتی تزریق
ش��ود و الزم است در صورتی که بیماران این
واکس��ن را دریافت نکردهاند ،در اس��رع وقت
نس��بت به تزری��ق آن اقدام کنن��د .البته هر
ده س��ال باید این واکسن س��ه گانه یادآوری
شود.اسدی گفت :واکسن پنوموکوک از دیگر
واکس��نهای مهم برای افراد دیابتی است .از
آنجا ک��ه افراد دیابت��ی در معرض خطر ابتال
به ذات الریه ،عفونت خون ،مننژیت و س��ایر
عوامل ُکش��نده پنوموکوک هستند ،باید این
واکس��ن را دریافت کنند .در واقع یک دوز از
این واکسن قبل از  ۶۵سالگی و دو دوز دیگر
پس از این سن تزریق میشود.
همچنین واکسن هپاتیت هم جزو واکسنهای
مهم برای این بیماران است .ویروس هپاتیت
که باعث آس��یب کب��دی و حتی س��یروز و
س��رطان کبد میش��ود .ممکن اس��ت از راه
خ��ون و مایعات دیگر به ب��دن انتقال یابد .به
همین دلیل افراد دیابتی نباید از س��ر سوزن
انس��ولین و لنست مشترک اس��تفاده کنند.
تمام افراد دیابتی زیر  ۶۰س��ال که واکسینه
نشدهاند ،باید تزریق واکسن هپاتیت را داشته
باشند.اس��دی در پایان تصریح کرد :واکس��ن
آنفلوآن��زا از ابت�لا ب��ه بیم��اری کووید ۱۹-
جلوگی��ری نمیکند و بیم��اران مبتال به هر
دو نوع دیابت باید در اسرع وقت واکسن کرونا
را دریافت کنند.

زندگی
یک متخصص جراحی عمومی در گفتگو با آفتاب یزد:

دود سیگار خطر
پرفشاری خون را در
نوجوانانافزایشمیدهد

نتای��ج یک مطالعه جدید نش��ان میدهد که
نوجوانان��ی ک��ه در معرض دود س��یگار قرار
دارند ،چه خود اس��تعمال کنند یا در معرض
سیگار کشیدن دیگران باشند ،بسیار بیشتر از
دیگر همساالن خود با افزایش خطر پرفشاری
خون روبرو هس��تند.به گزارش ایرنا ،دادههای
این مطالعه نشان میدهد جوانان و نوجوانانی
ک��ه از افراد فعال دخانیات هس��تند  -به این
معنی که سیگار و تنباکو میکشند یا تنباکو
میجوند  -در مقایس��ه با جوانان و نوجوانان
غیر مصرف کنن��ده ،بیش از دو برابر احتمال
دارد به پرفشاری خون مبتال شوند که از پیش
عالئم ابتال به فشار خون باال است.اگرچه این
خطر در جوانانی که در کنار مصرفکنندگان
منظم دخانیات بسر میبرند ،کمتر است ،اما
بیش از  ۵۰درصد بیش��تر از نوجوانانی که در
معرض اس��تعمال دخانیات نیستند ،احتمال
دارد دچار افزایش فش��ار خون ش��وند .دکتر
«ربکا وی .لوی» از نویس��ندگان این مطالعه
گف��ت :قرار گرفتن در مع��رض دود دخانیات
برای ریههای کودکان مضر اس��ت.وی افزود:
این مطالعه شواهد بیشتری را نشان میدهد
که هر درجه قرار گرفتن در معرض دخانیات
برای رگه��ای خون��ی جوان��ان و نوجوانان
نیز مضر اس��ت .طبق اع�لام مراکز کنترل و
پیشگیری از بیماری در آمریکا ،حدود نیمی از
بزرگساالن این کشور به پرفشاری خون مبتال
هس��تند که بیش از  ۴درصد آنها را نوجوانان
 ۱۲تا  ۱۹س��اله تش��کیل میدهن��د .حدود
 ۱۰درصد از افراد در این گروه سنی پرفشاری
خ��ون دارند که از پیش عالئم ابتال به فش��ار
خون باال و مش��کالت س�لامتی مرتبط با آن
است.محققان در این مطالعه اثرات قرار گرفتن
در معرض استعمال دخانیات را بر فشار خون
هش��ت هزار و  ۵۲۰کودک و نوجوان هشت
تا  ۱۹س��اله تجزیه و تحلیل کردند .بیش��تر
کودکانی که در معرض استعمال دخانیات قرار
داشتند چه به صورت فعال یا غیرفعال یا هر
دو حالت ،باالی  ۱۳س��ال سن داشتند و پسر
بودند.نتایج این مطالعه نش��ان داد نوجوانانی
ک��ه به ص��ورت فعال یا غیرفع��ال در معرض
استعمال دخانیات قرار داشتند خطر ابتال به
پرفشاری خون در آنها نسبت به کودکانی که
در این معرض قرار نداشتند ۳۱ ،درصد بیشتر
بود.همچنین بر اس��اس نتای��ج این مطالعه،
خطر ابتال به پرفش��اری خون و فش��ار خون
باال در نوجوانان مصرفکننده فعال دخانیات
نسبت به کودکانی که نه به صورت فعال و نه
به ص��ورت غیرفع��ال در معرض اس��تعمال
دخانیات قرار نداشتند ،دو برابر بیشتر بود.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

افراد در معرض استرس
بیشتر به سرطان مبتال میشوند

آفتاب یزد -داوود خانی:کهنترین مدارک مکتوبی که از ابتالی انسانها به سرطان
حکایت میکند مربوط به آثاری اس��ت که در قرن نوزدهم در مصر کش��ف شده است.
قدمت این نوش��تهها حدود  1500تا  1600پیش از میالد اس��ت که قطعاً اطالعات آن
مربوط به چندین سال قبل میباشد .میتوان نوشتهها را اولین مدارک گزارشات سرطان
سینه دانست چرا که به تومورهای ناحیه قدامی سینه اشاره میکند ،او اظهار میکند که
اگر این تومورها دردناک شوند و سرتاسر سینه گسترش یابند دیگر شانسی برای درمان
وجود نخواهد داشت .اکنون با توجه به رواج زندگی شهر نشینی و صنعتی شدن ،میزان
ابتال افراد به بیمار ی سرطان در جهان رو به افزایش است و طبق نتایج به دست آمده
س��رطان دومین عامل مرگ و میر در ایران اس��ت سرطان معده ،شایعترین سرطان در
مردان و سرطان پستان نیز شایعترین سرطانها در زنان ایران شناخته شدهاست لذا با
توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر علی عبداللهی ،متخصص جراحی
عمومی ،فلوشیپ جراحی پستان ،عضو هیئت مدیره و بازرس جامعه جراحان ایران ،عضو
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتگو کرده است.
وی در اینب��اره میگوید :طبق تحقیقات انجام ش��ده توس��ط محقق��ان آلودگیهای
شیمیایی و آلودگیهای تغذیهای با هورمونها در ابتال به سرطان نقش مهمی دارند ولی
از همه مهمتر اس��ترس و تنشهای روحی اس��ت زیرا طبق آمار به دست آمده افراد در
معرض استرس بیشتربه بیماری سرطان مبتال میشوند.
دکترعبداللهی اضافه کرد :گوش��تها و غذاهای امروزی نس��بت به گذش��ته از سالمت
کمتری برخوردار هستند زیرا متاسفانه افزودنیها یا باقیمانده سموم و هورمونها در آن
بسیار است واین همین امر سالمت افراد را تهدید میکند.
این متخصص جراحی عمومی میگوید :با توجه به آمار به دست آمده یکی از سرطانهای
ش��ایع در بین افراد متاسفانه سرطان پستان اس��ت که دانش پزشکی امروزه به کمک
ش��یمی درمانی و رادیوتراپی توانس��ته اس��ت که کمک فراوانی به مبتالیان به سرطان
پستان انجام دهد.وی اظهار کرد :دومین علت مراجعه افراد به متخصصین جراح ،سرطان
و مشکالت مربوط به تیروئید است .با توجه به میزان مراجعهکنندگان در سالهای اخیر
تعداد مراجعات در این خصوص افزایش چش��مگیری پیدا کرده است اما متاسفانه آمار
کشوری در جامعه نداریم ولی به احتمال قوی به تغذیه و استرس نیز مربوط میشود.
دکترعبداللهی مطرح کرد :بروز اختالالت تیروئیدی نیز در کش��ور فراوان اس��ت که با
پیش زمینه گواتر احتمال ابتال به سرطان نیز در افراد زیاد مشاهده میشود.
بازرس جامعه جراحان ایران بیان کرد که س��رطانهای دس��تگاه گوارش به ویژه روده
بزرگ نیز اکنون به دلیل صنعتی ش��دن و مش��کالت تغذیهای و یبوست بسیاردر بین
افراد افزایش یافته و نیز متاسفانه بر خالف تصورافراد ،سرطان معده کاهش پیدا نکرده
و سرطان روده بزرگ به ویژه در آقایان افزایش یافته است.
 nیبوست با ابتال به سرطان روده ارتباط مستقیم دارد

وی میگوید :بروز یبوس��ت با ابتال به س��رطان روده با ارتباط مستقیم دارد لذا در این
میان مسئله اجابت مزاج خیلی مهم است و باید افراد به آن توجه الزم را داشته باشند.
دکتر عبداللهی افزود :کم خوردن نوشیدنی و مایعات ،سبزیها و میوهها در طول شبانه
روز در ایجاد یبوس��ت موثر است .افراد در طول روز باید حداقل جهت اجابت مزاج یک
مرتبه به دستشویی بروند و اگر دچار یبوست بودند ،درمان آن را به عقب نیندازند.
ای��ن متخصص جراح��ی عمومی ،نقش مهم غربالگری در تش��خیص و درمان به موقع
سرطان را اینگونه تشریح کرد :غربالگری به موقع به عنوان عامل مهم پیشگیریکننده
در س��رطان بسیار مهم اس��ت .اغلب ما عادت کردهایم که برای خودرو شخصی خویش
چکاپ دورهای را انجام دهیم ولی چنین کار مش��ابهای برای پایش س�لامت بدن خود
انجام نمیدهیم.
وی اضافه کرد :ایجاد بسیاری از سرطانها اجتناب ناپذیر است و فقط میتوان به موقع
شناس��ایی و درمان کرد تا طول عمر بیش��تری به بیماران هدیه گردد مانند اینکه اگر
یک توده کوچک در سینه خانمی توسط سونوگرافی و ماموگرافی به موقع شناسایی و
پیگیری ش��ود ،توس��ط جراحی با حذف این توده کوچک میتوان از گسترش و بزرگی
توده س��رطان در بهترین زمان جلوگیری کرد و یا به وس��یله انجام کولونوسکوپی روده
بزرگ و یافتن یک پولیپ ،میتوان با جراحی و حذف آن از سرطان روده و گسترش آن
جلوگیری کرد .دکتر عبداللهی گفت :خوشبختانه مدتی است که مشاهده میشود که
بیماران مبتال به سرطان پستان در مراحل اولیه به پزشک متخصص مراجعه میکنند
و این نش��انه باال رفتن آگاهی افراد است و پزشکان نیز میتوانند در این زمینه به افراد
کمک بسیاری کنند.
ای��ن عضو هیئت مدیره و بازرس جامعه جراحان ایران اظهار کرد:برای اینکه س�لامتی
افراد به خطرنیفتد باید بدانند که تمام بیماریها نیازمند چکاپ و پیش��گیری اس��ت
مثال خانمی در 35تا 40س��الگی س��ونوگرافی و ماموگرافی نمیکند در نتیجه غده در
مراحل اول تشخیص داده نمیشود ودر بدن پیشرفت میکند .در برخی افراد نیز زمانی
که تیروئید در ناحیه گردن برجستگی ایجاد کرده متاسفانه پیگیری نمیشود تا اینکه
به گرهای س��فت تبدیل ش��ده و به مرور زمان روی تارهای صوتی اثر گذاشته و کیفیت
زندگی افراد را کاهش دهد.
 nمشکالت تیروئید در میانسالی شایعتر است

وی ابراز کرد :متاسفانه طبق آمار به دست آمده بیماری کم کاری تیروئید در کشورمان
ش��ایع اس��ت زیرا در خاک و آب ایران کمبود ید وجود دارد .کاهش ید در س��طح مواد
غذایی شایع است و مردم مواد غذایی حاوی ید نیزمانند ماهی و سبزیجات تازه مصرف
نمیکنند .دکترعبداللهی افزود :س��الها پیش طرح افزودن ید به نمک اجرایی شد؛ اما
ب��ه این قضیه کمبود ید کمکی نکرد و اگرهم کمکی کرد ،محس��وس نبود و همچنان
کمبود این ماده مهم مطرح اس��ت و متاس��فانه بیماران فراوانی داریم که با کمبود ید
مواجه هستند.
این متخصص جراحی عمومی بیان کرد :متاسفانه ندولها و گرههای تیروئیدی نیز در
کشور بسیار شایع شده است که این مشکل با پیگیری و پیشگیری ،تغذیه و دارو برطرف
میش��ود ولی متاسفانه برخی از افراد به این بیماریها به آن توجه نمیکنند و مشکالت
بسیاری گریبان آنها را خواهد گرفت.
وی با بیان این نکته که " مشکالت تیروئید در بین خانمها و بخصوص در سنین میانسالی
بیشتر مشاهده میشود" ،اظهار کرد :اصطالحی به نام "غم باد" بین مردم وجود دارد که
در واقع تاثیر مس��ائل عاطفی ،فکری و عصبی روی تیروئید اس��ت که عارضه و بیماری
تیروئید نامیده میشود.دکترعبداللهی با بیان این نکته " بزرگ شدن غده تیروئید اغلب
به صورت کم کاری و در برخی اوقات پرکاری خود را نش��ان میدهد " ،افزود :مس��ائل
عصبی و عاطفی رکن مهم در بروز مشکالت تیروئید و سرطان است .کسانی که مسائل
عاطفی و احساس��ی بیش��تر آنان را ناراحت میکند بیشتر در معرض مشکالت تیروئید
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افزایش نرخ ابتال به سرطان سینه در زنان زیر  ۴۰سال

محققان دریافتند نرخ ابتال به سرطان سینه در بین زنان زیر  ۴۰سال افزایش
داش�ته است .این در حالی اس�ت که به طور کلی نرخ ابتال به این بیماری در
ط�ول دهه گذش�ته دارای یک روند نزولی بوده اس�ت.در این تحقیقات نرخ
ابتال به سرطان سینه در گروههای سنی با اختالف  ۱۰سال مورد مطالعه قرار
گرفت و مش�خص ش�د میزان ابتال به این بیماری در گروههای سنی زیر ۴۰
سال افزایش داشته است؛ همچنین میزان گسترش سرطان در بدن زنان ۲۰
تا  ۳۹ساله از سال  ۲۰۰۰میالدی تاکنون ساالنه به میزان چهار درصد افزایش
یافته است.در ادامه این تحقیقات آمده است نرخ مرگ ناشی از سرطان سینه
در گروههای س�نی بین  ۴۰تا  ۷۹س�ال دارای روند کاهش�ی بوده اما در بین
زنان  ۴۰س�اله و کوچکتر ،این روند افزایش�ی است.بر اساس این تحقیقات،
نرخ مرگ ناش�ی از س�رطان در بین زنان  ۲۰تا  ۲۹هرسال به میزان  ۳درصد
افزایش داشته است.سرطان سینه شایعترین سرطان در زنان است و ساالنه
حدود  ۲میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتال میشوند .غربالگری منظم و
تشخیص به موقع مهمترین عوامل موفقیت در درمان است.

 lدکتر عبداللهی :طبق تحقیقات انجام شده توسط محققان آلودگیهای
شیمیایی و آلودگیهای تغذیهای با هورمونها در ابتال به سرطان نقش مهمی
داند ولی از همه مهمتر اس��ترس و تنشهای روحی است زیرا طبق آمار به
دست آمده افراد در معرض استرس بیشتربه بیماری سرطان مبتال میشوند
 lایجاد بسیاری از سرطانها اجتناب ناپذیر است و فقط میتوان به موقع
شناس��ایی و درمان کرد تا طول عمر بیشتری به بیماران هدیه گردد مانند
اینکه اگر یک توده کوچک در سینه خانمی توسط سونوگرافی و ماموگرافی
به موقع شناسایی و پیگیری شود ،توسط جراحی با حذف این توده کوچک
میتوان از گسترش و بزرگی توده سرطان در بهترین زمان جلوگیری کرد و
یا به وسیله انجام کولونوسکوپی روده بزرگ و یافتن یک پولیپ ،میتوان با
جراحی و حذف آن از سرطان روده و گسترش آن جلوگیری کرد
 lمتاس��فانه طبق آمار به دس��ت آمده بیماری ک��م کاری تیروئید در
کش��ورمان ش��ایع اس��ت زیرا در خاک و آب ایران کمبود ید وجود دارد.
کاهش ید در س��طح مواد غذایی شایع است و مردم مواد غذایی حاوی ید
نیزمانند ماهی و سبزیجات تازه مصرف نمیکنند

هس��تند.این مشکالت در صورت گس��ترش و درمان نشدن میتواند به سمت سرطانی
ش��دن تیروئید پیش رود .این عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران بیان کرد :افراد
مبتال به بیماری تیروئید باید از لحاظ تغذیهای برخی نکات را رعایت کنند.مصرف شیر
و لبنیات ،میوه ها ،س��بزی ها ،غذاهای دریایی و ویتامینها به سالمت این افراد کمک
بسیاری میکند.
وی ادامه داد :در برخی از افراد مبتال به بیماری کم کاری تیروئید تنوع مواد غذایی نیز
پاسخگوی نیاز بدن فرد نیست ،بدین ترتیب پزشک قرص لووتیروکسین را به فرد تجویز
میکند که باید بیمار روزانه در صبحگاه و بطور ناشتا منظم مصرف کند تا جذب بیشتر
و موثرتری داشته باشد.
دکترعبداللهی میگوید :بر اس��اس آماربه دس��ت آمده مصرف قرص لووتیروکسین در
جایگاه سوم و چهارم داروها در کشور قرار دارد لذا توصیه ما این است که معاینه و لمس
تیروئید و انجام سونوگرافی و آزمایشهای منظم و مرتب انجام شود تا از بروز بیماری یا
شدیدتر شدن بیمار پیشگیری شود.
این عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران تش��ریح کرد که خس��تگی ،افزایش وزن،
چاقی و پف آلودگی ،خواب زیاد ،یبوست از مهمترین عالئم ابتال به اختالالت تیروئیدی
است.
وی مطرح کرد :در برخی افراد ندولها یا همان گرههای تیروئید در قالب گرههای سرد و
گرههای گرم ،خود را نشان میدهد .گرههای سرد حدود ده درصد شانس بدخیمی دارد
و باید آن را عمل کنیم؛ نمیتوانیم منتظر باشیم تا بزرگ شود و بعد عمل جراحی کنیم
دکترعبداللهی عنوان کرد :گرههای تیروئیدی که بزرگ باش��د و مش��کالت تنفس��ی و
صوتی در فرد ایجاد کند باید جراحی شود لذا توصیه میشود که با مراجعه زودهنگام از
بزرگ شدن گره پیشگیری شود.
این متخصص جراحی عمومی گفت:با توجه به آمارهای به دس��ت آمده در س��الهای
اخیر سرطان تیروئید مرزهای سنی را شکسته و حتی در دهه سوم زندگی هم مشاهده
میشود که افراد به این بیمار مبتال شده اند.
وی مطرح کرد که اختالالت هورمونی موجب بروز تنشها و مشکالت عصبی میشود
که این پیامد میتواند عامل بروز سرطانها و مشکالت تیروئیدی نیز محسوب گردد.
دکترعبداللهی بیان کرد :در کل ارگانهای بدن بخصوص در غده تیروئید و بافت پستان
بروز یائسگی تاثیر میگذارد لذا فرد باید ورزش و تحرک و تغذیه سالم را در این دوران
در مسیر زندگی روزمره خود قرار دهد تا از بروز مشکالت بیشتر جلوگیری شود.
این عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران ادامه داد :احتمال ابتال به بیماری سرطان
سینه با کاهش هورمون کمتر میشود ولی میزان ابتال به اختالالت تیروئیدی با کاهش
هورمونه��ا در دوران یائس��گی افزایش مییابد و نیز مش��کالت و اختالالت هورمونی،
مشکالت دستگاه گوارش(یبوست یا اسهال) را نیز افزایش میدهد.
وی بیان کرد :به طور کلی عوامل متابولیک و ش��یمیایی(هورمونی) درس�لامت انسان
بسیار تاثیر گذارهستند اما متاسفانه بازتاب اختالالت آن در برخی از اعضاء بدن مانند
سینه (پستان) ،تیروئید و دستگاه گوارش به صورت بیماری مشهود خواهد بود.
دکترعبداللهی میگویند که اکنون محققان روی تاثیر هورمونها بر بدن در حال بررسی
و پژوهش هستند و متاسفانه مشخص شده است که مواد غذایی به ویژه گوشتهایی که
با هورمون پرورش یافتهاند نیز در همین روند طبیعی هورمونی بدن اختالل ایجاد کرده
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چشم اندازی به درمان سرطان با سلولهای ایمنی

در بی�ن تمام س�رطانها ،تومورهای بدخیم مغزی اغلب پاس�خ مناس�بی
ب�ه درم�ان نمیدهند و به دلی�ل موقعیت قرارگیری آنه�ا در مغز ،فرآیند
دارورس�انی یا تابش پرتو نیز با مش�کل مواجه میشود .به گزارش ایسنا،
استفاده از سلول های ایمنی برای درمان تومورهای مغزی ،می تواند امید
ب�ه درمان بیماران به این بیماری و س�ایر مبتالیان به س�رطان را افزایش
دهد.پژوهشگران پژوهش�گاه رویان جهاد دانشگاهی در طرحی مشترک
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان
و دانش�گاه علوم پزش�کی کاش�ان ،پروژه استفاده از س�لول های ایمنی
ب�رای درم�ان تومور مغزی را از  ۵س�ال قب�ل آغاز کردن�د.در این پروژه،
پژوهش�گران موفق به توس�عه فناوری جداسازی و فعالسازی سلولهای
ایمنی ش�دند که این سلولها ،قادر به هدفگیری سلولهای تومور مغزی
در محیط آزمایش�گاه و در مدلهای پیش بالینی شدند .سلولهای ایمنی
موس�وم به نیکسل یکی از اعضای خانواده که بیش�ترین تشابه ژنتیکی
را با بیمار داش�ت ،جداسازی شده و در پژوهشگاه رویان در شرایط کام ً
ال
تمیز ،س�لولهای کش�نده طبیعی از خون اهداکننده جداسازی و تقویت
ش�د تا بتواند سلول تومور مغزی را هدف قرار دهد .پس از تأیید سالمت،
س�لولها به بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران،
بیمارس�تان  ۱۵خرداد دانشگاه علوم پزشکی گلستان ارسال و به  ۵بیمار
مبتلا به تومور مغزی تزریق ش�دند.دکتر امیرعلی حمیدیه ،دبیر س�تاد
علوم و فناوری س�لولهای بنی�ادی تأکید کرد :علم س�لولهای بنیادی،
س�ه ش�اخه اصلی س�لول درمانی ،ژن درمانی و مهندس�ی بافت را شامل
میش�ود ،اما ش�اخه بس�یار جدیدی در این علم مغفول مان�ده که درمان
سرطان با استفاده از سلولهای ایمنی است.استاد دانشگاه علوم پزشکی
تهران افزود :به نظر میرس�د آینده درمان س�رطان به س�مت استفاده از
این س�لولها حرکت میکند و تیمهای مختلفی در کشور شکل گرفتهاند
تا بتوانند از این فناوری پیش�رفته برای درمان بیماران مبتال به س�رطان
استفاده کنند.دکتر مرضیه ابراهیمی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
جه�اد دانش�گاهی،نیز در این زمینه گف�ت :در این فناوری ،نیکس�لها
ح در
ل مانن�د میکروجرا 
دقیق ًا به ناحیه تومور هدایت میش�وند؛ نیکس� 
بدن بیمار عمل کرده و از رش�د تومور جلوگیری میکند .عوارض ناشی از
تزریق نیکس�لها روی  ۵بیمار مبتال به تومور مغزی گلیوبالس�توما مورد
ارزیابی قرار گرفت که نشان داد ،استفاده از این سلولها کام ً
ال ایمن بوده
و عوارضی برای بیمار به همراه ندارد.کسب اطمینان در مورد کارآمد بودن
استفاده از سلولهای ایمنی برای درمان مبتالیان به تومور مغزی که منجر
ب�ه درمان موفق بیماران ش�ود ،نیازمند انجام ف�از دو کارآزمایی بالینی و
زمان بیشتری است .پژوهشگاه رویان در گام بعدی ،استفاده از سلولهای
ایمنی برای هدفگیری سلولهای توموری در سرطان تخمدان و مالنوما را
در دس�ت اجرا دارد.شایان ذکر است در مراسمی که دیروز در پژوهشگاه
رویان برگزار ش�د ،از  ۳پروژه مهم این پژوهش�گاه ش�امل گزارش نتایج
فاز اول کارآزمایی بالینی اس�تفاده از س�لولهای ایمنی برای هدفگیری
توموره�ای مغزی بدخیم ،م�وش تراریخت  hACE۲ب�رای ارزیابی تولید
واکسن کووید ،۱۹ -گزارش پیشرفت اولین فرآورده ژن درمانی برای یک
نوع سرطان خون رونمایی شد؛ همچنین فاز نهایی مرکز جامع سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی رویان افتتاح شد.

 lحاص��ل هض��م و جذب مواد غذایی در بدن ،مواد دفعی س��می یا در
اصطالح توکس��یک به نام ادرار و مدفوع اس��ت .افزایش نیترات ،اوره ،مواد
زائد و کارس��ینوژن ...در بدن بر اثر ابتال به یبوس��ت مخاطره انگیز اس��ت.
همانطور که زباله را شب هنگام از منزل خارج میکنید تا دفع و دور شود،
مدفوع نیز همینطور است؛ تصور کنید چنانچه زبالهها چند روز از منزل خارج
نش��ود چه اتفاقی میافتد لذا همین رخداد نیز در بدن اتفاق خواهد افتاد و
مواد دفعی با بدن انسان رفتار بد و پیامدی ناگواری خواهند داشت
و افراد را دچار بیماری میکند لذا باید تا جای ممکن از گوشتهای قرمز و همچنین به
ویژه گوشت مرغ در طول هفته کمتر(هفتهای یک تا دو مرتبه) استفاده کرد.
این عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران گفت :باید بدانیم که از یک س��نی به بعد
مصرف گوشت جنبه س��می برای بدن افراد دارد .بهتر است ازانواع سبزیها و میوه در
فواصل غذایی بیشتر استفاده شود.
وی در ادامه اظهار کردکه به دلیل شیوع ابتال به بیماری دستگاه گوارش از درمان پولیپ
و زخمهای دستگاه گوارش نیز نباید مورد غفلت و بیتوجهی قرار گیرد و باید به تغییرات
اجابت مزاج افراد زی ر پنجاه سالگی توجه کردو در صورت مشکوک بودن به سرطان برای
افراد باالی افرادپنجاه سال انجام کولونوسکوپی توصیه میشود.
دکترعبدالله��ی ادامه داد:درمان ترش کردن معده و دل درد را نباید فراموش کنید و با
انجام آندوس��کوپی زیر نظر پزش��ک متخصص میتوانید به سالمت این قسمت از بدن
پی ببرید .برداش��تن پولیپهای روده با جراحی و درمان زخمهای معده با دارو ضروری
است لذا توصیه میشود که آقایان ازپنجاه سالگی و خانمها پس از پنجاه و پنج سالگی
هر ده سال یکبار کولونوسکوپی انجام دهند.
این متخصص متذکر شد :توجه به رنگ مدفوع و اینکه رنگ مدفوع به سمت تیره باشد
و یا خونی شدن آن بسیار مهم است .تغییر اجابت مزاج از یبوست به اسهال و برعکس
باید مورد توجه افراد قرار گیرد و بررسیهای الزم انجام شود تا مشکالت بیشتری برای
فرد ایجاد نشود.
وی یادآور ش��د :به طور کلی عضالت بدن نیازمند تالش و فعالیتهای روزانه هس��تند
و اگ��ر این عضالت به تدریج و به دلیل کم تحرکی بخصوص در این ایام کرونا ،ضعیف
و ش��ل ش��ود ،جدار داخلی بدن به دلیل فش��ار داخلی رودهها و یا هنگام فعالیتهای
روزمره یا بلند کردن بار در معرض خطر پارگی قرار میگیرد .دکتر عبداللهی بیان کرد:
بیرون زدگی روده یا قس��متهای داخلی بدن از محل پارگی جدار داخلی شکم در پی
ضعف عضالت و فشار زیاد درونی ،منجر به پیامدهای ناگواری همچون سیاه شدن بخشی
از روده که بیرون زده شده خواهد شد و باید از این عارضه مشکل ساز با جراحی جلوگیری
کرد و تنها راه پیشگیری ازبروز این عارضه ،ورزش و تقویت عضالت نواحی شکم است.
این متخصص جراحی عمومی اضافه کرد :درمان بیرون زدگی روده صرفا با یک جراحی
خوب موفقیت آمیز خواهد بود .استفاده از کمربندهای طبی موسوم به فتق بند نیز به
طور موقتی و مقطعی پاسخ خواهد داد.
وی عنوان کرد :افزایش وزن و س��ن نیز باعث تش��دید و مشکالت بعدی فتق میگردد
لذا انجام ورزشهای هوازی و بیهوازی و تقویت عضالت بدن بخصوص جدار ش��کم به
افراد توصیه میشود.
دکترعبداللهی میگوید :مهمترین عالمت فتق دردهای مبهم جدار شکم و بیرون زدگی
بخش از روده است که از طریق سطح پوست قابل لمس و معاینه خواهد بود .درد ایجاد
شده نیز به دلیل گیر افتادن بخشی از روده در میان پارگی جدار شکم است که به دلیل
کم خون شدن بافت روده درد ایجاد میشود.
این عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران تصریح کرد :در مورد بیماری بواسیر توجه
به تغذیه و پیش��گیری از یبوست ،مهمترین اقدام اولیه است و در نهایت اگر با تغذیه و
دارو رفع نشد باید این عارضه را نیز توسط جراحی بر طرف گردد.
 nمتاسفانه در کشور اهمیتی به درمان یبوست داده نمیشود

وی مطرح کرد :متاس��فانه در کش��ور اهمیتی ب��ه اجابت مزاج و درمان یبوس��ت داده
نمیش��ود ولی توجه به این موضوع در دنیا آنقدر مهم مطرح ش��ده که گفته میش��ود
انجام اجابت مزاج دو مرتبه در ش��بانه روز خیلی بهتر و س��ودمندتر از یک مرتبه است،
حال چه برس��د به اینکه برخی افراد متاسفانه چندین روز یکبار این اقدام فیزیولوژیک
و مه��م را انجام میدهند .دکترعبداللهی عنوان کرد :حاصل هضم و جذب مواد غذایی
در بدن ،مواد دفعی س��می یا در اصطالح توکس��یک به نام ادرار و مدفوع است .افزایش
نیت��رات ،اوره ،مواد زائد و کارس��ینوژن ...در بدن بر اثر ابتال به یبوس��ت مخاطره انگیز
اس��ت .همانطور که زباله را ش��ب هن��گام از منزل خارج میکنید تا دفع و دور ش��ود،
مدفوع نیز همینطور اس��ت؛ تصور کنید چنانچه زبالهها چند روز از منزل خارج نش��ود
چ��ه اتفاق��ی میافتد لذا همین رخ��داد نیز در بدن اتفاق خواهد افت��اد و مواد دفعی با
بدن انس��ان رفتار بد و پیامدی ناگواری خواهند داشت .این متخصص جراحی عمومی
ادام��ه داد روده انس��ان دقیقا مانند همین مثال زباله خانگی اس��ت و هرچه س��ریعتر
از مواد دفعی تخلیه ش��ود بهتر اس��ت و این نکته برای جلوگیری از ابتال به س��رطان
سینه نیز مهم است.
 nپنج درصد علل ابتال به سرطان سینه ارثی است

وی بیان کرد :تحقیقات انجام ش��ده نش��ان میدهد که فقط پن��ج درصد علل ابتال به
س��رطان سینه ارثی است و حدود نود و پنج درصد آن به عوامل محیطی و زمینههای
غیر وراثتی ارتباط دارد .دکترعبداللهی بیان کرد :در مورد بیماری سرطان ،باید بدانیم
که بهترین توصیه افزایش س��طح ایمنی بدن اس��ت اما اینکه فق��ط مولتی ویتامین و
مکمل بخوریم مفهومی برای ارتقاء س��طح ایمنی ندارد و مصرف مایعات و از همه بهتر
آب بهترین راهکار اس��ت .این متخصص افزود :مصرف برخی ویتامینها مانند ویتامین
ث ،ویتامین دی در پیش��گیری از ابتال به س��رطان بسیار مهم است که میتوان جهت
تامین آن مرکبات و لبنیات و خشکبار میل کرد و یا به طور روزانه کمی از نور خورشید
بهره گرفت البته به جای قرص مولتی ویتامین ،خوردن سبزیجات و میوهها خیلی بهتر
اس��ت .وی عنوان کرد :طبق پژوهشهای انجام شده توسط محققان متاسفانه گزارش
ش��ده اس��تدکه بس��یاری از افراد هفتهای فقط یک یا دو مرتبه سبزی و ساالد مصرف
میکنند که این رفتارهای اشتباه تغذیه است است ودر ضمن خوردن سبزی و میوه در
مقابل فواید و سودمندی ،آنچنان بار اقتصادی و هزینه نخواهد داشت.
دکترعبدالله��ی گفت :متاس��فانه برخ��ی از افراد س��بزیجات نمیخورن��د ولی مولتی
ویتامینه��ای گ��ران قیمت خارجی مص��رف میکنند لذا توصیه ما این اس��ت که اگر
میخواهیم سطح ایمنی بدن را باال ببریم؛ این کار از خوردن مایعات ،سبزیها و میوهها
آغاز میشود.
ای��ن متخصص جراحی عمومی عنوان کرد :اگر چه معاینات فردی و انجام آزمایش��ات
دورهای مهم اس��ت ولی باید هرچه زودتر کلینیکهای غربالگری انواع سرطان در همه
نقاط کش��ور فعال شود و توسعه پیدا کند؛ مهمتر از همه اینکه کلینیکهای غربالگری
س��رطان باید رایگان خدمت کنند و چکاپ مردم برای شناس��ایی به موقع بیماری باید
رایگان شود زیرا تشخیص به موقع و در مراحل اولیه حیاتی است.
وی در پایان گفت :غربالگری یا در اصطالح اس��کرینینگ ،منجر به کاهش هزینهها در
دراز مدت خواهد ش��د چون اگر بیماری س��رطان دیر تشخیص داده شود باید عالوه بر
هزینه عمل جراحی سنگین ،هزینه جلسات مکرر و طوالنی رادیوتراپی ،شیمی درمانی
و ...را نیز متحمل شد.

