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کامـــــــــل تمامـــــــــی شـــــــــماره های پیشـــــــــین »مجلـــــــــه  « بـــــــــه رایـــــــــگان  متـــــــــن 
در ســـــــــایت نـــــــــدای تندرســـــــــتی بـــــــــه نشـــــــــانی www.tandorostimag.com  در دســـــــــترس 
ــری در  ــ ــ ــ ــوع دیگـ ــ ــ ــ ــده و متنـ ــ ــ ــ ــب آموزنـ ــ ــ ــ ــایت مطالـ ــ ــ ــ ــن سـ ــ ــ ــ ــاوه در ایـ ــ ــ ــ ــــت. به عـ ــ ــ شماسـ

ــــود. ــ ــ ــر می شـ ــ ــ ــ ــــامت منتشـ ــ ــ ــــه سـ ــ ــ زمینـ
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ــــــتند. ــــــگان قابـــــــــل دریافـــــــــت هســـ رایـــ

ــی در  ــ ــ ــ ــای خواندنـ ــ ــ ــ ــت پیام هـ ــ ــ ــ ــماره و دریافـ ــ ــ ــ ــن شـ ــ ــ ــ ــار آخریـ ــ ــ ــ ــاع از انتشـ ــ ــ ــ ــرای اطـ ــ ــ ــ بـ
ــد. ــ ــ ــ ــال نماییـ ــ ــ ــ ــه را دنبـ ــ ــ ــ گرام مجلـ ــتا ــ ــ ــ ــه اینسـ ــ ــ ــ ــــامت، صفحـ ــ ــ ــه سـ ــ ــ ــ حیطـ
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سرمقاله

ندای تندرستی دوماهنامه پزشکی و سالمت
سال سوم، شماره ۱۱- تیر ماه ۱۴۰۱

که  ندای تندرستی نشریه ای است در حوزه پزشکی و سالمت 
گاهی افراد و اعتالی فرهنگ خود مراقبتی  گسترش آ با هدف 
در جامعه فعالیت می کند. 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر مهدیه زکی خان
سردبیر: دکتر محمدرضا قرائتی
مشاور رسانه: دکتر علیرضا قرائتی

گردآوری، ترجمه و ویرایش: شورای نویسندگان

تبلیغات: مجله ندای تندرستی آمادگی پذیرش تبلیغات 
را از سازمان ها و شرکت ها دارد، برای هماهنگی با شماره 
۰۹۰۲۹۰۹۶۹۰۲ تماس حاصل فرمایید.

کریمی طراح لوگو و ساختار مجله: امیر 
گروه  طراحی ندای تندرستی صفحه آرایی: 

کهن چاپ: مجتمع چاپ ایران 
صحافی: حسن حداد

گرافیکی مجله، تنها  ح های  نقل و انتشار مطالب، تصاویر و طر
با ذکر نام »مجله ندای تندرستی« امکان پذیر است.

تلفن تماس: ۰۹۰۲۹۰۹۶۹۰۲  
نشانی: تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی،
ک ۱۶ خیابان معینی نژاد، نبش نصیری، پال

ندای تندرستی تالش بسیار دارد تا مطالب خود را از میان 
منابع معتبر انتخاب و ارائه نماید. با این حال اطالعات 
گاهی بخشی دارد و با  ارائه شده در این مجله تنها جنبه آ
هدف افزایش دانش عمومی در زمینه بهداشت و سالمت 
منتشر شده است. این اطالعات نمی تواند جایگزین 
توصیه های پزشکی شده و برای درمان استفاده شوند. 
بنابراین ندای تندرستی هیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب 
به کارگیری مندرجات مجله را توسط افراد بر عهده نمی گیرد. 
همچنین مجله مسئولیتی در قبال اشتباهات چاپی و سایر 
اشکاالت احتمالی بر عهده ندارد.

گهی ها و نیز مصاحبه افراد در مجله  مسئولیت صحت وسقم آ
گهی دهندگان و مصاحبه شوندگان  است. به عهده آ

آیا حیوانات می توانند منبعی از اندام ها و بافت ها برای پیوند به انسان باشند؟

بی شک پیوند عضو یکی از پیشرفت های بزرگ در علم پزشکی مدرن محسوب 
می شود. در کشورمان ایران نخستین بار پیوند عضو در سال ۱3۱۴ با انجام پیوند 

قرنیه توسط استاد شادروان دکتر شمس در تهران انجام شد. چند سال بعد در 
سال ۱3۴7، نخستین پیوند کلیه ایران نیز در بیمارستان نمازی دانشگاه شیراز 

گرفت. این موفقیت، آغازی بود برای انجام  توسط دکتر سنادی زاده صورت 
عمل های آتی پیوند کلیه در کشور که مانع از مسافرت بسیاری از بیماران برای 

درمان به خارج از کشور و نهایتًا نجات جان بسیاری از هم وطنانمان شد. امروزه در 
ایران عالوه بر پیوندهای فوق، عمل های پیوند زیادی از سایر اعضای بدن مانند 

قلب، ریه، کبد، مغز استخوان، روده و پانکراس انجام می شود.
در دنیا به غیراز اندام کلیه که اهداکنندگان آن می توانند از افراد زنده باشند، از 

اعضای قربانیان مرگ مغزی استفاده می شود. متأسفانه نیاز به اهداکنندگان عضو 
در سراسر دنیا بسیار بیشتر از تعداد اندام های اهدایی است که برای پیوند وجود 

دارد و به طورکلی بحران پیوند عضو وجود دارد. برای مثال در کشور ما نیز طبق 
اعالم مقامات وزارت بهداشت در سال گذشته حدود ۱۴ هزار نفر در سامانه اهدای 
عضو در لیست انتظار بودند و روزانه بین 7 تا ۱۰ بیمار به دلیل نرسیدن عضو فوت 

می کردند.
به نظر می رسد در سال های آتی بن بست تأمین اعضای موردنیاز برای پیوند 

به بیماران با کمک فناوری های نوین زیستی و تالش های بی وقفه محققان و 
متخصصان برداشته شود و رؤیای در دسترس بودن اندام برای پیوند محقق 
شود. در مجموعه تالش هایی که اخیراً انجام شده، موفقیت های چشمگیری 

در پیوند عضو از حیوانات اهلی به انسان صورت گرفته است. طبق گزارش های 
اعالم شده از کارآزمایی های بالینی فوق، امکان استفاده از خوک های اصالح 

ژنتیکی شده به عنوان منبع اندام ها و بافت ها برای بیماران نیازمند وجود دارد. 
که، بر مشکل »رد پیوند« توسط سیستم  این اصالحات ژنتیکی به گونه ای است 

ایمنی انسان تا حدود زیادی غلبه شده است. از شما خوانندگان گرامی دعوت 
می شود مقاله »سرانجام مردی که قلب خوک را به او پیوند زدند« را در همین 

شماره از مجله مطالعه فرمایید.
البته برای دستیابی کامل به تأمین اندام انسانی از حیوانات، آزمایش های 

بالینی بیشتر و ارزیابی های اخالقی پیوند از حیوان به انسان ضروری است؛ ولی 
به طورکلی می توان گفت این موفقیت ها نه تنها جهشی در تأمین نامحدود اعضای 

کرد، بلکه نقطه عطفی در علم زیست پزشکی محسوب  انسانی ایجاد خواهد 
می شود.
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کردند. محققان داروی جدیدی را برای درمان دیابت نوع 2 معرفی 
کــه بــا نــام تیرزپاتیــد )Tirzepatide( شــناخته می شــود، نســبت  ایــن داروی جدیــد 
کــه قابل تأمــل اســت.  کنتــرل دیابــت نــوع ۲ برتری هایــی دارد  بــه داروهــای موجــود بــرای 
ــا هم زمــان هــم  کمــک می کنــد ت ــار در هفتــه تزریــق می شــود و بــه افــراد  داروی فــوق یک ب

کننــد.  کننــد و هــم احســاس ســیری  گلوکــز خــون خــود را مدیریــت  ســطح 
کمــک  کــه بــه بیمــاران دیابتــی  کاهــش وزن، عواملــی هســتند  کنــار  کنتــرل قنــد در 
شــایانی می کننــد تــا از عــوارض ایــن بیمــاری ماننــد درگیــری عــروق اندام هــا و بیماری هــای 
کــه شــاخص  کنتــرل قندخــون بــا ایــن دارو تــا جایــی اســت  قلبــی عروقــی در امــان بماننــد. 
به طــور  افــراد تحــت درمــان  اخیــر( در  قنــد خــون در 3 ماهــه  )نشــانگر میانگیــن   A1C
کنتــرل قنــد خــون بــا ایــن دارو بــا افــت قنــد چشــمگیری  کاهــش می یابــد.  چشــمگیری 
کارشناســان می گوینــد  کــه ایــن خــود بــر مزایــای داروی فــوق می افزایــد.  همــراه نیســت 
کــه تیرزپاتیــد یــک درمــان امیدوارکننــده ای بــرای  کارآزمایــی بالینــی نشــان می دهــد  نتایــج 
ــیده  ــکا رس ــذا و داروی آمری ــازمان غ ــد س ــه تأیی ــی ب ــن دارو به تازگ ــت. ای ــوع ۲ اس ــت ن دیاب

اســت.

خبری خوش برای مبتالیان به 
دیابت نوع ۲

منابع:
healthline.com- May 13, 2022
newscientist.com-25 May 2022

همه گیری کرونا جان چند نفر 
در جهان را گرفت؟

کوویــد-19 به طــور مســتقیم یا  گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، همه گیــری  طبــق 
غیرمســتقیم تــا پایــان ســال 2021 باعــث مــرگ نزدیــک بــه ۱۵ میلیــون نفر شــده اســت.

بــزرگ، مقامــات ســازمان بهداشــت جهانــی تعــداد مرگ ومیرهــای  یــک تحلیــل  در 
مرتبــط بــا بیمــاری همه گیــر را در ســطح جهــان در فاصلــه زمانــی بیــن ۱ ژانویــه ۲۰۲۰ تــا 3۱ 

کردنــد. دســامبر ۲۰۲۱ )دی مــاه ۱3۹۸ لغایــت دی مــاه ۱۴۰۰( محاســبه 
کشــور را بــا مطالعــات علمــی آمــاری انجام شــده  محققــان داده هــای ملــی مرگ ومیــر هــر 
کردنــد. آن هــا از یــک مــدل آمــاری بــرای محاســبه مرگ ومیرهایــی  کشــور ترکیــب  در همــان 
گرفتــه شــده اند. به عــالوه تعــداد تلفاتــی را  کــه احتمــااًل در آمارهــا نادیــده  کردنــد  اســتفاده 
خ نمــی داد قابــل پیش بینــی بــود. آن هــا از مقایســه ایــن  گــر همه گیــری ر کــه ا تخمیــن زدنــد 
خ داده  کــه در اثــر همه گیــری، نزدیــک بــه ۱۵ میلیــون مرگ ومیــر بیشــتری ر ارقــام دریافتنــد 
ــز  ــروس SARS-CoV-2 اســت و نی ــر مســتقیم وی ــر بیشــتر، شــامل اث اســت. ایــن مرگ ومی
کــه بــه دلیــل  خ داده؛ ماننــد افــرادی  کــه به طــور غیرمســتقیم در اثــر همه گیــری ر مــواردی 
تحت فشــار بــودن سیســتم بهداشــتی طــی همه گیــری، درمــان مناســب دریافــت نکردنــد 
ــر اســاس داده هــای دانشــگاه جــان هاپکینــز، بــدون در  کردنــد. ب و به طــور نابهنــگام فــوت 
گرفتــن مرگ ومیــر غیرمســتقیم ایــن همه گیــری، بیــش از ۶/۲ میلیــون نفــر در سراســر  نظــر 

کوویــد-۱۹ جــان خــود را از دســت داده انــد. جهــان بــر اثــر 
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انزوای اجتماعی می تواند باعث افسردگی در افراد میان سال و مسن شود.
انــزوای  کــه  دادنــد  نشــان  محققــان  مصنوعــی،  هــوش  فنــاوری  از  اســتفاده  بــا 
از مشــکالت حرکتــی و مشــکالت ســالمت می توانــد بزرگ تریــن عامــل  پــس  اجتماعــی 

باشــد. افســردگی  خطــر 
افســردگی یکــی از علــل اصلــی ناتوانــی در سراســر جهــان اســت، به طوری کــه افــراد 
میان ســال و مســن به طــور نامطلوبــی تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. جمعیــت ایــن رده 

گســترش اســت. ســنی در جهــان به ســرعت در حــال 
گــروه  یــک  فــوق،  ســنی  گــروه  افســردگی  اختــالل  ایجــاد  دالیــل  بهتــر  درک  بــرای 
کلــرادو از رویکــرد یادگیــری ماشــینی بــرای تجزیه وتحلیــل  تحقیقاتــی در دانشــگاه ایالتــی 
کردنــد.  داده هــای مربــوط بــه جمعیتــی از میان ســاالن و افــراد مســن اروپایــی اســتفاده 
ــه اســت. ایــن فنــاوری در  یادگیــری ماشــینی شــاخه ای از هــوش مصنوعــی و علــوم رایان
اهمیــت  بــزرگ،  جمعیت هــای  روی  مطالعــه  مثــاًل  زیــاد،  داده هــای  دارای  تحقیقــات 

بســیاری دارد.
بــرای  رویکــردی  چنیــن  از  کــه  اســت  مطالعاتــی  معــدود  از  یکــی  مطالعــه  ایــن 
مقایســه عوامــل خطــر و محافظت کننــده متعــدد )۵۶ عامــل( بــرای بررســی افســردگی 
ــه ای  ــتین مطالع ــااًل نخس ــوق احتم ــه ف ــن مطالع ــرد. همچنی ک ــتفاده  ــن اس ــراد مس در اف
کــرده اســت.  گســترده ای اســتفاده  کــه از رویکــرد یادگیــری ماشــینی در جمعیــت  اســت 
کشــور  شــرکت کنندگان  مطالعــه فــوق در محــدوده ســنی ۴۵ تــا ۱۰۵ ســال و نماینــده ۱۸ 

اروپایــی بودنــد.
کــه هــم بــرای مــردان و هــم بــرای  از بیــن ۵۶ متغیــر بررسی شــده، محققــان دریافتنــد 
زنــان، انــزوای اجتماعــی عامــل اصلــی خطــر افســردگی و بــه دنبــال آن ضعــف عمومــی و 

مشــکالت حرکتــی اســت.
کلیــدی  خطــر  عامــل  یــک  به عنــوان  اجتماعــی  انــزوای  هــم  قبــل  مطالعــات  در 
بــرای افســردگی در افــراد مســن شــناخته شــده بــود، امــا در ایــن تحقیــق بــه متغیرهــای 
مختلــف مربــوط بــه زندگــی اجتماعــی شــرکت کنندگان ماننــد ســاختار خانــواده، فراوانــی 
ارتبــاط بــا دیگــران و تعــداد دوســتان آن هــا، تعامــالت بیــن فــردی و حمایــت مالــی نــگاه 

کردنــد.
کمتــر به دفعــات تمــاس بــا دیگــران  گفتنــد: »عامــل تأثیرگــذار در افســردگی  محققــان 
ــا نداشــتن رابطــه  ــه داشــتن ی ــوط می شــود، بلکــه بیشــتر ب ــراد مرب ــا تعــداد دوســتان اف ی
کــه از نظــر عاطفــی، نزدیک تریــن فــرد بــه انســان  نزدیــک بــا شــخصی مربــوط می شــود 
]مونــس[ محســوب می شــود. ایــن مونــس می توانــد همســر، شــریک زندگــی یــا ســایرین 

در روابــط اجتماعــی فــرد باشــد.«
مــردان  برابــر  دو  حــدود  مســن تر  زنــان  در  افســردگی  »شــیوع  گفتنــد:  محققــان 
مســن تر اســت. بااین حــال، عوامــل خطــر اولیــه )انــزوای اجتماعــی، وضعیــت ســالمت 
ضعیــف، مشــکالت حرکتــی( بــرای هــر دو یکســان اســت. دلیــل ایــن اختــالف حداقــل بــا 

ایــن مطالعــه مشــخص نشــده اســت.«

نداشتن مونس، عاملی برای افسردگی در 
افراد میان سال و مسن
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همه چیز درباره سویه های 
مختلف اُمیکرون

مــورد  در  مــا  کروناویــروس،  همه گیــری  از  ســال  دو  گذشــت  بــا 
 
ً
ــا ــر تقریب ــا دیگ ــنیده ایم، ام ــرون ش میک

ُ
ــا و ا ــا، دلت ــا، گام ــا، بت ــواع آلف ان

کــه ســویه جدیــدی وارد صحنــه نشــده اســت.  نیمــی از ســال اســت 
میکــرون 

ُ
گذشــته جریانــی از زیــر ســویه های ا در عــوض، در چنــد مــاه 

ح  تی در ارتبــاط بــا ایــن زیــر ســویه ّها مطــر پدیــدار شــده اند. ســؤاال
کارشناســان  اســت. در ایــن مقالــه از مجلــه نــدای تندرســتی نظــرات 
پزشــکی و اپیدمیولــوژی در ارتبــاط بــا ســؤاالت فــوق به طــور خالصــه 

آمــده اســت.

انــواع فرعــی اُمیکــرون چیســت و چقــدر باهم 
ــاوت دارند؟ تف

ســوپ  یــک  ماننــد  ُامیکــرون  ســویه های  زیــر  می رســد  نظــر  بــه 
نــام   B.1.1.529 ُامیکــرون نــوع اصلــی  الفبــای حــروف و اعدادنــد. 
 BA.1 ،BA.1.1 نــوع اولیــه، زیرســویه هایی ماننــد ایــن  داشــت. 
را   BA.5 و   BA.4 آنهــا  جدیدتریــن  و   BA.2 ،BA.2.12.1 ،BA.3

اســت. آورده  به وجــود 
کالیفرنیــا می گویــد:  گانــدی، اســتاد پزشــکی دانشــگاه  دکتــر مونیــکا 
بــا داشــتن جهش هــای مختلــف در پروتئیــن  ایــن زیرســویه ها  »همــه 
اســپایک بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد. پروتئیــن اســپایک بخشــی از ویــروس 
عفونــت  باعــث  و  می کنــد  نفــوذ  میزبــان  ســلول های  بــه  کــه  اســت 

می شــود.«
می تواننــد  زیرســویه ها  ایــن  در  متوســط  تــا  جزئــی  جهش هــای 
ســبب انتقــال محــدود از فــردی بــه فــرد دیگــر شــوند. به طورکلــی هرچــه 
عــدد مقابــل »BA« در نــام زیرســویه بزرگ تــر باشــد، آن زیرســویه قابــل 
تــا   3۰ حــدود   BA.2 می شــود  تصــور  به عنوان مثــال،  اســت.  انتقال تــر 
ــل انتقــال باشــد.  ۶۰ درصــد بیشــتر از زیرســویه قبلــی یعنــی »BA.1« قاب
گســترش بســیاری پیــدا  کــه زیرســویه ّها  ایــن جهش هــا باعــث می شــوند 
کننــد، امــا وقتــی زیرســویه ای بــا قابلیــت انتقــال بیشــتر ایجــاد می شــود، 
می شــوند.  مغلــوب  قبــل  زیرســویه های  هفتــه  چنــد  عــرض  در  تنهــا 
ســپس ایــن رونــد تکــرار می شــود.به عنوان مثال، در آمریــکا BA.1.1  در 
اواخــر ژانویــه ســال جــاری میــالدی )۲۰۲۲( ســویه غالــب بــود و از نــوع 
 BA.1.1  گرفــت. امــا در اواســط مــاه مــارس اولیــه، BA.1.1.529  پیشــی 
کــه ٰ BA.2 در اوایــل آوریــل ســویه  جــای خــود را بــه BA.2 داد تــا جایــی 

غالــب شــد. 
کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــای آمریــکا  بــر اســاس داده هــای مرکــز 
در اواخــر آوریــل، نــوع فرعــی دیگــری )BA.2.12.1( در حــال افزایــش بــود 
کــه تقریبــًا ۲۹ درصــد از عفونت هــا را تشــکیل مــی داد )مــوج دلتــا در ایــن 

بــازه زمانــی بی اهمیــت شــده بــود.( 
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شــدت بیمــاری در میــان ســویه های مختلــف 
امیکــرون چگونه اســت؟

شــدت  معمــواًل  ُامیکــرون  از  ناشــی  بیماری هــای  خوشــبختانه، 
کرونــا داشــته اند  کمتــری نســبت بــه بیماری هــای ناشــی از انــواع قبلــی 
و بــه نظــر می رســد ایــن یافتــه بــرای همــه زیرســویه های مــورد مطالعــه 
کشــور دانمــارک  از  مثــال مطالعــه ای  بــرای  اســت؛  امیکــرون صــادق 
شــدن  بســتری  ســبب   BA.1 نــوع  از  بیشــتر   BA.2 کــه  داده  نشــان 
مدرکــی  هیــچ  می گوینــد  متخصصــان  نمی شــود.  بیمارســتان  در 
کشــف  کــه  زیرســویه هایی  جدیدتریــن  حتــی  کــه  نمی دهــد  نشــان 
شــده اند )BA.4 و BA.5( بــه جــز افزایــش اندکــی در قابلیــت انتقــال، 
ــویه های  ــم زیرس ــد.به عالوه عالئ ــی باش ــرون اصل ــر از ُامیک نگران کننده ت
ــی  ــایی و بویای ــس چش ــر ح کمت ــراد  ــتند. اف ــت هس ــیار ثاب ــرون بس ُامیک
از بســیاری جهــات بیمــار عالئمــی هماننــد  از دســت داده و  را  خــود 
گرفتگــی بینــی، ســرفه، بــدن درد و خســتگی  ســرماخوردگی بــد؛ ماننــد 

دارد.

ــود،  ــوده ش ــویه آل ــک زیرس ــه ی ــردی ب ــر ف اگ
ــت  ــویه ها محافظ ــایر زیرس ــر س ــا در براب آی

ــد؟ ــد ش خواه
کنــون در تمــام زیرســویه های موجــود  کــه تا متخصصــان معتقدنــد 
بــدن  ایمنــی  از محافظــت  فــرار  بــرای  توانایــی ویــروس  امــروز،  بــه  تــا 
ــازمان  ــه س گفت ــه  ــت. ب ــم اس ــی، ک ــزای فصل ــد آنفوالن ــًا همانن ــرد دقیق ف
بــا  عفونــت  کــه  می دهــد  نشــان  اولیــه  تحقیقــات  جهانــی  بهداشــت 
BA.1 محافظــت قــوی در برابــر عفونــت مجــدد بــا BA.2  ایجــاد می کند؛ 
کــه بــه زیرســویه BA.1 مبتــال شــده بودنــد، بــه  هرچنــد برخــی از افــرادی 
زیرســویه BA.2 نیــز مبتــال شــدند. ســطح محافظــت بــدن ممکــن اســت 
بســته به شــدت بیمــاری متفــاوت باشــد؛ بــا ابتــال بــه بیمــاری خفیــف، 
ایمنــی بــدن می توانــد بــرای یــک یــا دو مــاه تقویــت شــود و ایمنــی پــس 

ــا یــک ســال دوام مــی آورد. از یــک بیمــاری شــدید ت

در  کووید-۱۹موجــود  واکســن های  چگونــه 
برابــر ایــن زیرســویه ها عمــل می کننــد؟

بــه  نســبت  فعلــی  تقویت کننــده  دوزهــای  و  کســن ها  وا گرچــه  ا
کرونــا در محافظــت در برابــر ُامیکــرون موفــق نیســتند،  ســویه های قبلــی 
کســینه شــده بــه یکــی از زیرســویه های جدید آلوده شــود،  گــر فــرد وا امــا ا
عمومــًا بیمــاری شــدید در او ایجــاد نمی شــود. دکتــر ویلیــام شــافنر، 
دانشــگاه  در  بهداشــتی  سیاســت های  و  پیشــگیرانه  پزشــکی  اســتاد 
کســن مصمــم هســتیم.  گفــت: »مــا در اســتفاده از وا واندربیلــت آمریــکا 
کــه تفــاوت اساســی بیــن  مــن هیــچ مطالعــه ای در ایــن زمینــه ندیــده ام 
گانــدی از دانشــگاه  کســن های مختلــف را نشــان دهــد.« پروفســور  وا
ــام  ــه ن ــی ب ــتم ایمن ــلول هایی از سیس ــن ها س کس ــه وا ک ــت  گف ــا  کالیفرنی
کــه  »ســلول های B خاطــره« تولیــد می کننــد و نشــان داده شــده اســت 
ــل  ــف آن عام ــواع مختل ــا ان ــه ب ــگام مواجه ــد هن ــلول ها می توانن ــن س ای
کســن دریافــت شــده اســت( آن ها را تشــخیص  بیمــاری زا )کــه علیــه آن وا

کســن ها همچنیــن باعــث تولیــد یکــی دیگــر از  کــه وا گفــت  دهنــد. او 
ــدن را از  ــه ب ک ــام ســلول های T می شــوند  ــواع ســلول های ایمنــی به ن ان
ــه  ــزود: »درحالی ک ــد. وی اف ــت می کنن ــدید محافظ ــاری ش ــه بیم ــال ب ابت
ســلول های B به عنــوان بانکــی از ســلول های خاطــره عمــل می کننــد 
ــرده  ک ــا عامــل بیمــاری زا آن را شناســایی  ــی بــدن ب و در برخوردهــای آت
 T و در صــورت نیــاز، علیــه آن آنتی بــادی تولیــد می کننــد، ســلول های
پاســخ بــدن بــه ویــروس را تقویــت می کننــد و در به کارگیــری ســلول ها 
گفــت  کمــک می کننــد«. او  ــرای حملــه مســتقیم بــه عامــل بیمــاری زا  ب
کســینه شــده، بیماریــی را  گــر فــردی وا کــه ا کــه نتیجــه نهایــی ایــن اســت 
ــا ســویه های فرعــی اش را بگیــرد،  کــرده ی کســن دریافــت  کــه علیــه آن وا
بیمــاری ایجــاد شــده در او خفیــف خواهــد بــود. گســترش زیــاد ســویه ای 
ــرای بســیاری  ــا ایجــاد مصونیــت ب نســبتًا خفیــف از ویــروس احتمــااًل ب
بــرای  زیــادی  ســود  کســینه  غیروا چــه  شــده  کســینه  وا چــه  افــراد  از 
ســالمت جامعــه بــه همــراه دارد. تحقیقــات نشــان می دهــد افــرادی 
کــه  کســینه شــده اند و ســپس آلــوده شــده اند، حتــی از افــرادی  کــه وا
کوویــد نگرفته انــد، محافظــت بیشــتری دارنــد.  کســینه شــده اند و  وا
می تواننــد  واقعــًا  آن  زیرســویه های  و  »ُامیکــرون  گفــت:  شــافنر  دکتــر 
بــه  بــا نگاهــی  نشــانه ای امیدبخــش در جریــان همه گیــری باشــند«. 
کســن هایی  وا طراحــی  بــه  شــروع  کســن  وا تولیدکننــدگان  آینــده، 
کــه بــه طــور خــاص  ُامیکــرون را هــدف قــرار می دهنــد و برخــی  می کننــد 
کســن آنفلوانــزای فصلــی در یــک دوز قابــل تزریــق،  کرونــا را بــا وا کســن  وا
کســن ها در مراحــل اولیــه خــود هســتند.  ــا ایــن وا ترکیــب می کننــد. ام
گام بعــدی در  کســن های جدیــدی نشــان دهنده  کــه آیــا چنیــن وا ایــن 
کوویــد اســت یــا خیــر، بــه ســازمان های معتبــر ارائه دهنــده  مبــارزه بــا 

کســن ها بســتگی دارد. تأییدیــه بــرای آن وا

آیــا ســویه های جدیــد دیگــری از کرونــا در راه 
هســتند؟

در  جدیــد  زیرســویه ّهای  تنهــا  کــه  معتقدنــد  کارشناســان 
به نظــر  و  بودنــد  افزایــش  حــال  در  زیرســویه های  اخیــر،  هفته هــای 
آغــاز  کــه هماننــد شــرایط  باشــد  وقــوع  تغییراتــی در حــال  نمی رســد 
هنــوز  می گوینــد  آن هــا  باشــد.  ُامیکــرون  یــا  دلتــا  ســویه های  ظهــور 
کمیــن باشــد و انتظــار  کــه ســویه جدیــدی در  شــواهدی وجــود نــدارد 
آن  از  کــی  حا تخمین هــا  اســت.  عجوالنــه  بســیار  نیــز  چیــزی  چنیــن 
ــه بیــش از ۶۰ درصــد از جمعیــت جهــان در معــرض ُامیکــرون  ک اســت 
را  کســن  وا از  دوز  یــک  دســت کم  درصــد   ۶۵ از  بیــش  و  گرفتــه   قــرار 
بــا ایــن درجــه  گفتــه متخصصصــان احتمــااًل  بــه  کرده انــد.  دریافــت 
کنــد  از مصونیــت در جمعیــت جهــان، ظهــور ســویه جدیــد دیگــری 
خواهــد شــد و ایــن امــر خــود یــک تحــول مثبــت قلمــداد می شــود. 
کنــون پنــج مــاه از شــنیدن ظهــور یــک  گانــدی می گویــد: »ا پروفســور 
کــه امیــدوارم منعکس کننــده افزایــش ایمنــی در  نــوع جدیــد می گــذرد 

باشــد.« جمعیــت جهــان 

منبع:
scientificamerican.com- May 6, 2022

7شماره ۱۱ - تیر ماه ۱۴۰۱ tandorostimag.com



بیماری های کبدی 
و روش های پیشگیری از آن ها
A قسمت هفتم: هپاتیت
دکتر مهدیه زکی خان
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ــی  ــت ویروس ــتی هپاتی ــدای تندرس ــه ن ــین مجل ــماره پیش در ش
کبــد معرفــی شــد. بــه عبــارت دیگــر  بــه عنــوان یکــی از علــل التهــاب 
از  کــه می توانــد  اســت  انــواع هپاتیــت  از  یکــی  هپاتیــت ویروســی 
فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل شــود. پنــج ویــروس شــایع هپاتیــت 
ــد  ــا مانن ــایر ویروس ه ــوند. س ــدی می ش ــا E طبقه بن ــروف A ت ــا ح ب
و   )EBV( بــار  اپشــتین  ویــروس   ،)CMV( ســایتومگالوویروس 
باعــث  می تواننــد  نیــز  آدنوویــروس   ،)HSV( ســیمپلکس  هرپــس 

کبــد و هپاتیــت شــوند.  درگیــری انــدام 
هپاتیت هــای  انــواع  از  یــک  هــر  بــه  مجلــه،  از  شــماره  ایــن  از 
ویروســی نگاهــی اجمالــی خواهــد شــد. در شــماره حاضــر هپاتیــت 
بررســی  آن   از  پیشــگیری  و  درمــان  تشــخیص،  انتقــال،  نحــوه   ،A

خواهــد شــد.

هپاتیت A چیست؟
 HAV یــا A کبــد ناشــی از ویــروس هپاتیــت هپاتیــت A التهــاب 
کــه یــک فــرد غیــر  ــًا زمانــی پخــش می شــود  اســت. ایــن ویــروس عمدت
کســینه نشــده( غــذا یــا آب آلــوده بــه مدفــوع یــک فــرد آلــوده  آلــوده )و وا
را بخــورد. ایــن بیمــاری بــا آب یــا غــذای ناســالم، بهداشــت نامناســب، 
بهداشــت شــخصی ضعیــف و رابطــه جنســی دهانــی مقعــدی ارتبــاط 

ــی دارد. نزدیک
کبــدی  برخــالف هپاتیــت B و C، هپاتیــت A باعــث بیمــاری مزمــن 
گــردد. هپاتیــت  نمی شــود، امــا می توانــد باعــث عالئمــی ناتوان کننــده 
کبــدی برق آســا )نارســایی حــاد  A به نــدرت می توانــد ســبب التهــاب 
کشــنده اســت. ســازمان بهداشــت  کبــد( شــود؛ ایــن شــرایط اغلــب 
کــه در ســال ۲۰۱۶ بیــش از 7 هــزار  جهانــی )WHO( تخمیــن می زنــد 
دســت  از  را  خــود  جــان   A هپاتیــت  اثــر  بــر  جهــان  سراســر  در  نفــر 
کل مرگ ومیــر ناشــی از هپاتیــت  داده انــد. ایــن تعــداد ۰/۵ درصــد از 

ویروســی اســت.
از زمــان به شــکل  کنــده و در مقاطعــی  A به صــورت پرا هپاتیــت 
خ می دهــد و تمایــل بــه عودهــای دوره ای  اپیدمــی در سراســر جهــان ر
ــور  ــد به ط ــوده می توانن ــا آب آل ــذا ی ــه غ ــوط ب ــای مرب دارد. همه گیری ه
شــانگهای  در  خ داده  ر همه گیــری  ماننــد  کننــد،  فــوران  انفجــاری 
ایــن  کــرد.  را درگیــر  نفــر  هــزار   3۰۰ کــه حــدود  چیــن در ســال ۱۹۸۸ 
ماه هــا  بــرای  را  جوامــع  و  شــوند  طوالنــی  می تواننــد  همه گیری هــا 
ویروس هــای  دهنــد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  فردبه فــرد  انتقــال  طریــق  از 
برابــر  در  می تواننــد  آن هــا  می ماننــد.  باقــی  محیــط  در   A هپاتیــت 
کــردن یــا  کــه معمــواًل بــرای غیرفعــال  فرآیندهــای تولیــد مــواد غذایــی 
ــت  ــوند، مقاوم ــتفاده می ش ــی اس کتریای ــاری زای با ــل بیم ــرل عوام کنت

کننــد.

A توزیع جغرافیایی عفونت هپاتیت
مناطــق جغرافیایــی مختلــف را می تــوان بــر اســاس میــزان زیــاد، 
کــرد.  A دســته بندی  کــم آلودگــی بــه ویــروس هپاتیــت  یــا  متوســط 
ــه بیمــاری نیســت؛  ــه معنــای ابتــالی ب بااین حــال، آلودگــی همیشــه ب

تجربــه  را  قابل توجهــی  عالئــم  هیــچ  آلــوده  خردســال  کــودکان  زیــرا 
. نمی کننــد

کم درآمــد و  کشــورهای  ــه ایــن نــوع ویــروس هپاتیــت در  آلودگــی ب
کــودکان  متوســط بــا شــرایط بهداشــتی ضعیــف شــایع اســت و بیشــتر 
آلــوده   A ویــروس هپاتیــت  بــه  ۱۰ ســالگی  از ســن  قبــل  )۹۰ درصــد( 
بــه  آلودگــی  میــزان  هســتند.  عالمــت  بــدون  اغلــب  کــه  می شــوند 
کــه شــرایط بهداشــتی مناســب  کشــورهای بــا درآمــد بــاال  هپاتیــت A در 
گروه هــای پرخطــر  دارنــد، پاییــن اســت. بیمــاری ممکــن اســت در بیــن 
تزریــق  مخــدر  مــواد  کــه  افــرادی  ماننــد  بزرگ ســاالن  و  نوجوانــان 
دارنــد،  جنســی  رابطــه  خــود  هم جنســان  بــا  کــه  مردانــی  می کننــد، 
کــه بــه مناطــق محــروم و بــه مناطــق متعلــق بــه جمعیت هــای  افــرادی 
از  نــوع  ایــن  خ دهــد. در آمریــکا  جداشــده و بســته ســفر می کننــد، ر
کشــورها  گــزارش شــده اســت. در  هپاتیــت در میــان افــراد بی خانمــان 
اغلــب در  کــودکان  اســت،  بهداشــتی متغیــر  کــه شــرایط  و مناطقــی 
کودکــی از ابتــال بــه عفونــت فــرار می کننــد و بــدون مصونیــت بــه  اوایــل 

می رســند. بزرگ ســالی 

A نحوه انتقال ویروس هپاتیت
ویــروس هپاتیــت A معمــواًل از طریــق غــذا یــا آب آلــوده منتقــل 
اســت؛  دهانــی  مدفــوع-  راه  از  عمدتــًا  انتقــال  ایــن  می شــود. 
از  پــس  بیمــار  فــرد  کــه  می دهــد  خ  ر زمانــی  انتقــال  به عبارت دیگــر 
دستشــویی رفتــن دســت های خــود را به درســتی نشــوید و بیمــاری 
افــراد دیگــر ســرایت  بــه  بــه مدفــوع اســت  آلــوده  کــه  از دســتان وی 
کنــد. در ایــن حالــت فــرد غیــر آلــوده، غــذا یــا آب آلــوده بــه مدفــوع را 
یــک  کــه  زمانــی  خانواده هــا،  در  می شــود.  بیمــار  نیــز  او  و  می خــورد 
فــرد آلــوده بــرای اعضــای خانــواده غــذا تهیــه می کنــد، ممکــن اســت 
خــوردن  همچنیــن  دهــد.  خ  ر او  آلــوده  دســت های  بــا  اتفــاق  ایــن 
و  آلــوده  اســتخرهای  در  شــنا  آلــوده،  آب  از  صیدشــده  صدف هــای 
انتقــال  روش هــای  دیگــر  از  فاضــالب،  بــه  آلــوده  آب هــای  نوشــیدن 

اســت.  A هپاتیــت 
ایــن ویــروس می توانــد از طریــق تمــاس فیزیکــی نزدیــک )ماننــد 
نیــز منتقــل  فــرد عفونــی  یــک  بــا  رابطــه جنســی دهانــی- مقعــدی( 
ویــروس  انتشــار  باعــث  افــراد  بیــن  اتفاقــی  تمــاس  گرچــه  ا شــود؛ 

نمی شــود.

A عالئم ابتال به هپاتیت
 ۶ تــا   ۲ )بــازه  روز   ۲۸ میانگیــن  به طــور   A هپاتیــت  نهفتــه  دوره 
کنــد. کــه طــی آن فــرد مبتــال می توانــد بیمــاری را منتقــل  هفتــه( اســت 
A از خفیــف تــا شــدید متغیــر اســت و می توانــد  عالئــم هپاتیــت 
شــامل تــب، ضعــف، بی اشــتهایی، اســهال، حالــت تهــوع، درد شــکم، 
کســانی  ادرار تیره رنــگ و زردی )زردی چشــم و پوســت( باشــد. همــه 
افــراد،  از  الزامــًا همــه عالئــم را ندارنــد. بســیاری  کــه مبتــال هســتند، 
کــودکان زیــر شــش ســال عالئمــی را تجربــه نمی کننــد و  به خصــوص 
تنهــا ۱۰ درصــد آن هــا بــه زردی مبتــال می شــوند. احتمــال بــروز بیمــاری 
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گاهــی   A هپاتیــت  اســت.  بیشــتر  باالتــر  ســنی  گروه هــای  در  شــدید 
کــه به تازگــی بهبــودی  اوقــات عــود می کنــد، یعنــی ممکــن اســت فــردی 
یافتــه اســت، دوبــاره در یــک دوره حــاد دیگــر بیمــار شــود. در ایــن 

ــد. ــرد بهبــود می یاب وضعیــت معمــواًل ف
کــه مبتــال بــه هپاتیــت A می شــوند، معمــواًل ظــرف چنــد  افــرادی 
به عبارت دیگــر  می کننــد؛  پیــدا  کامــل  بهبــودی  مــاه  چنــد  تــا  هفتــه 
مبتالیــان، درگیــر عفونــت مزمــن نمی شــود و معمــواًل عارضــه جــدی را 
گهــگاه مرگ هــای ناشــی از هپاتیــت A بــه  تجربــه نمی کننــد. بااین حــال، 
کبــد اتفــاق افتــاده اســت و برخــی از افــراد در اثــر عفونــت  دلیــل نارســایی 

ــته اند. ــد داش کب ــد  ــه پیون ــاز ب ــت A نی ــاد هپاتی ح

 A چــه کســانی در معــرض خطــر هپاتیــت
هســتند؟

باشــد  نشــده  آلــوده  قبــاًل  یــا  نشــده  کســینه  وا کــه  کســی  هــر 
کــه آلودگــی  می توانــد بــه ویــروس هپاتیــت A مبتــال شــود. در مناطقــی 
خ  کودکــی ر وجــود دارد، بیشــتر عفونــت هپاتیــت A در اوایــل دوران 

می دهــد. 
افــراد در معــرض خطر عبارتند از:

کن مناطق با بهداشــت ضعیف	  افرادی ســا
کمبود آب ســالم	  کن مناطق دارای  افراد ســا
زندگــی در خانواده ای دارای فردی آلوده	 
 	A افراد دارای شریک جنسی مبتال به عفونت حاد هپاتیت
اســتفاده کنندگان از مواد مخدر به صورت تفریحی	 
برقــرار 	  جنســی  رابطــه  خــود  هم جنســان  بــا  کــه  مردانــی 

می کننــد
فاقــد 	  و  ضعیفــی  بهداشــت  بــا  آلــوده  مناطــق  بــه  مســافران 

یمنــی ا

تشخیص
حــاد  هپاتیــت  انــواع  ســایر  از  بالینــی  نظــر  از   A هپاتیــت  مــوارد 
بررســی  بــا  دقیــق  تشــخیص  نیســتند.  قابل تشــخیص  ویروســی 
یــا HAV در   A آنتی بادی هــای اختصاصــی ویــروس عامــل هپاتیــت 
آزمایش هــای  آزمایش هــای تکمیلــی شــامل  انجــام می شــود.  خــون 
کــه بــرای تشــخیص مــاده ژنتیکــی )RNA( ویــروس  مولکولــی اســت 
هپاتیــت A انجــام می گیــرد و ممکــن اســت بــه امکانــات آزمایشــگاهی 

تخصصــی نیــاز داشــته باشــد.

A درمان هپاتیت
ابتــال،  از  پــس  نــدارد.  وجــود   A هپاتیــت  بــرای  خاصــی  درمــان 
یــا  هفتــه  چنــد  و  باشــد  کنــد  اســت  ممکــن  عالئــم  شــدن  برطــرف 
بســیار  غیرضــروری  داروهــای  از  اجتنــاب  بکشــد.  طــول  مــاه  چنــد 
مهــم اســت. از مصــرف اســتامینوفن و داروهــای ضــد اســتفراغ بایــد 

شــود. خــودداری 

کبــدی نداشــته باشــد، بســتری  درصورتی کــه بیمــار نارســایی حــاد 
شــدن در بیمارســتان ضــروری نیســت. هــدف درمــان حفــظ راحتــی 
و تعــادل تغذیــه ای فــرد اســت؛ بــرای مثــال بایــد در صــورت داشــتن 
عالئــم اســهال و اســتفراغ، بیمــار مایعــات ازدســت رفته بــدن خــود را 

کنــد. جبــران 

A پیشگیری از هپاتیت
بهبــود بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی و از ســویی ایمن ســازی بــا 
کسیناســیون، مؤثرتریــن راه هــا بــرای مبــارزه بــا هپاتیــت A هســتند.  وا
گســترش هپاتیــت A را می تــوان بــا مــوارد  کسیناســیون،  عــالوه بــر وا

کاهــش داد: زیــر 
کافی آب آشــامیدنی سالم	  دسترســی به منابع 
دفع مناســب فاضالب در مناطق مختلف	 
فــردی ماننــد شســتن منظــم دســت ها 	  اقدامــات بهداشــت 

پیــش از غــذا و بعــد از رفتــن بــه دستشــویی

 A واکسیناسیون هپاتیت
کسیناســیون نیــز قابل پیشــگیری اســت. ســازمان  هپاتیــت A بــا وا
کــه ایــن بیمــاری نســبتًا شــایع اســت  بهداشــت جهانــی در مناطقــی 

کسیناســیون سراســری را توصیــه می کنــد. وا
کســن تزریقــی غیرفعــال هپاتیــت A در جهــان وجــود  چندیــن وا
ویــروس  برابــر  در  مشــابهی  محافظــت  کســن ها  وا ایــن  همــه  دارد. 
دارنــد و عــوارض جانبــی آن هــا نــادر و مشــابه اســت. در چیــن، یــک 
کشــورها بــه دلیــل  کســن زنــده ضعیــف نیــز موجــود اســت. در برخــی  وا
کــودکان  کسیناســیون  ــرای وا ــودن میــزان شــیوع هپاتیــت A، ب ــاال ب ب
ایــران  مــا  کشــور  در  دارد.  وجــود  ملــی  برنامــه  بیمــاری  ایــن  علیــه 
 A هپاتیــت  علیــه  کــودکان  کسیناســیون  وا بــرای  سراســری  برنامــه 
کمتــر از ۱ ســال مجــوز  کــودکان  کســنی بــرای  وجــود نــدارد. هیــچ وا

ــدارد. ن
کــه  کــرده بودنــد  کشــورمان پیش ازایــن اعــالم  مســئوالن بهداشــتی 
کشــورهای  کشــورهایی نظیــر  کــه بــه  کلیــه افــراد یــک ســال بــه باالیــی 
آمریــکای مرکــزی، جنوبــی، آســیا و اروپــای شــرقی می رونــد، بایــد ایــن 
کبــدی  ــه بیماری هــای مزمــن  ــراد مبتــال ب کننــد و اف کســن را تزریــق  وا
بیمــاران  تزریقــی،  معتــادان  پرخطــر،  جنســی  رفتارهــای  بــا  افــراد  و 
کــه  هموفیلــی و شــاغلین در آزمایشــگاه ها از جملــه افــرادی هســتند 

کننــد. کســن هپاتیــت A را دریافــت  ــد وا بای
کــه ابتــال بــه هپاتیــت A باعــث ایمنــی مــادام  الزم بــه ذکــر اســت 
ــا ایــن حــال، ایــن ایمنــی بــدن فــرد را  العمــر نســبت بــه آن می شــود. ب

انــواع هپاتیــت مصــون نمی کنــد. برابــر ســایر  در 

منابع:
who.int
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۵ نکته ساده و کاربردی
 برای کاهش کلسترول خون

حذف یا محدود کردن مصرف برخی غذاهای 
حاوی چربی اشباع شده مانند پنیر، بیسکویت، 

کیک، کره، پای، سوسیس، روغن نارگیل و 
گوشت های چرب 

اجتناب از مصرف دخانیات 

ورزش و تحرک؛ حتی استفاده از پله ها به جای 
آسانسور، پیاده روی سریع یا انجام فعالیت های دو 

دقیقه ای در خانه، مانند پرش
مصرف بیشتر برخی غذاهای حاوی چربی های 

غیراشباع مانند آووکادو، روغن های گیاهی، آجیل و 
ماهی های چرب

اجتناب از مصرف الکل
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رسم پروانگی؛
پروفسور
 پروانه وثوق

خــون  فــوق  تخصــص  وثــوق،  پروانــه  پروفســور  زنده یــاد 
بیمارســتان  هیئت امنــای  فقیــد  رئیــس  کــودکان،  آنکولــوژی  و 
کــه عمــر  بــود  ایــران  در  اطفــال  آنکولــوژی  بنیان گــذار  و  محــک 
کــودکان مبتــال بــه ســرطان در ایــن  خــود را بــرای نجــات جــان 

کــرد. ســرزمین صــرف 
دکتــر پروانــه وثــوق، زاده ســال ۱3۱۴ بــود. وی دکتــرای عمومــی 
گرفــت  خــود را در ســال ۱3۴۲ از دانشــکده علــوم پزشــکی تهــران 
و  خــون  رشــته  در  را  تخصصــی  فــوق  و  تخصصــی  دوره هــای  و 
و  ماساچوســت  کمبریــج،  دانشــگاه های  در  سرطان شناســی 
پزشــکی  تکمیلــی  دوره  وثــوق  دکتــر  همچنیــن  گذرانــد.  ایلینــوی 

رســاند. پایــان  بــه  واشــنگتن  دانشــگاه  در  را  خــود 
ایشــان پــس از اتمــام تحصیالتــش بــه ایــران بازگشــت و در ســال 
۱3۵۰ در »مرکــز آموزشــی درمانــی حضــرت علی اصغــر« تهــران طبابــت 
کــرد. او بخــش خون شناســی و سرطان شناســی را در ایــن  را آغــاز 
کــرد؛ بــه همیــن ســبب از بنیان گــذاران خــون  بیمارســتان راه انــدازی 
ایشــان  می شــود.  شــناخته  ایــران  در  کــودکان  نویــن  آنکولــوژی  و 
ــر بیمارســتان علی اصغــر در بیمارســتان های محــک، مفیــد  عــالوه ب
ــغول  ــرطان مش ــه س ــال ب ــودکان مبت ک ــداوای  ــه م ــران ب ــودکان ته ک و 
کــودکان ســرطانی ایــران« می نامیدنــد؛  بــود. وی را »فرشــته نجــات 
کشــور بــه دســت ایشــان درمــان  کــودکان بی شــماری در سراســر  زیــرا 
متخصصــان  اختیــار  در  را  خــود  دانــش  ســخاوتمندانه  او  شــدند. 

زیــادی در ایــن حــوزه قــرار داد. 
فعالیــت دکتــر وثــوق در مؤسســه خیریــه محــک بســیار چشــمگیر 
ــود.  ــودکان ســرزمینش ب ک ــه  کاری و عشــق ایشــان ب ــی از فــدا ک و حا
وی از ابتــدای فعالیــت محــک در ســال ۱37۰ تــا آخریــن لحظــات 

حیــات خــود بــا مهــری بی پایــان و عزمــی راســخ تمــام ســال های 
فعالیــت حرفــه ای خــود را به صــورت داوطلبانــه و بــدون دریافــت 
ــرد.  ک ــه ســرطان صــرف  ــودکان مبتــال ب ک ــرای حمایــت از  دســتمزد ب
محــک  بیمارســتان  تأســیس  ابتدایــی  ســال های  در  وی  حضــور 
گردان خــود را بــا محــک همــراه  ســبب شــد، ایشــان همــکاران و شــا
گفتــه مســئوالن مؤسســه خیریــه محــک، ایــن  ــا جایی کــه بــه  کنــد ت
بیمارســتان امــروز باالتریــن خدمــات تخصصــی در زمینــه درمــان 
کــودکان مبتــال بــه ســرطان را مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا بــه 

آن هــا ارائــه می دهــد.
از ایــن اســتاد فرزانــه بیــش از صدهــا عنــوان مقالــه تخصصــی  
در نشــریات علمــی معتبــر ایرانــی و خارجــی منتشــر شــده اســت. 
کــودکان بی شــماری از سراســر  ایــن پزشــک حــاذق عــالوه بــر درمــان 
ایــران و جهــان، متخصصــان بســیاری را در حــوزه خــون و آنکولــوژی 
کــه امــروز در زمــره برتریــن پزشــکان  کــودکان آمــوزش داده اســت 

کــز درمانــی ملــی و بین المللــی هســتند. مرا
از  دیــده  ســالگی   7۸ ســن  در   ۱3۹۲ اردیبهشــت  در  ایشــان 

فروبســت. جهــان 
تهــران نام گــذاری  ایــن پزشــک مهربــان، خیابانــی در  یــاد  بــه 
شــده اســت. ایشــان بــا دانــش، وارســتگی و مهــر بی دریغــش، مســیر 
جاودانگــی را بــه همــه مــا به ویــژه جامعــه درمانــی و فعــاالن ســالمت 

کشــور نشــان داد.

منابع:
بهداشت نیوز - ۵ شهریور ۱3۹۶
سایت مؤسسه خیریه محک
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پیونــد عاطفــی بیــن مــادر بــا نــوزادش ســبب رشــد اجتماعــی، 
عاطفــی و رفتــاری بهتــر نــوزاد خواهــد شــد.

تعییــن  در  مهمــی  عامــل  کودکــش  و  مــادر  بیــن  عاطفــی  پیونــد 
ــی او اســت؛  ــوزاد طــی ســال های اولیــه زندگ چگونگــی رشــد و تکویــن ن
کــم بــود.   امــا تــا پیش ازایــن تحقیقــات در مــورد ایــن رابطــه به شــدت 
کــه  کرده انــد  گــزارش  اخیــرًا طــی مطالعــه جدیــدی محققــان اســترالیایی 
پیونــد مــادر بــا نــوزاد تــا چــه انــدازه می توانــد بــه رشــد و تکویــن نــوزاد در 

کنــد. کمــک  گــذر زمــان 
پــر  را  پرسشــنامه ای  زیســتی  مــادران  تحقیــق  ایــن  از  بخشــی  در 
کــودک متولــد  کیفیــت تجربــه عاطفــی مــادر را نســبت بــه  کــه  کردنــد 
نشــده ارزیابــی می کــرد. آن هــا طــی ایــن خوداظهــاری  رونــد افزایــش 
کــه هنــوز به دنیــا نیامــده در هــر ســه ماهــه  پیونــد خــود را بــا فرزنــدی 

گــزارش دادنــد.  دوران بــارداری 
کــه نــوزادان در هشــت و دوازده هفتگــی  بعــد از زایمــان نیــز زمانــی 
بودنــد، دوبــاره مــادران آن هــا بــا اســتفاده از همــان آزمــون خوداظهــاری 
قبــل، ارزیابــی شــدند. پــس از پایــان یک ســالگی، آزمــون بالینــی رشــد و 
ــج ارزیابی هــای  ــا نتای گرفتــه شــد و نتایــج آن ب ــودکان  ک تکویــن از ایــن 

خوداظهــاری مادرانشــان مقایســه شــد.
کــه پیونــد بیــن مــادر  در نتیجــه ایــن مقایســه، محققــان دریافتنــد 
کــودک  عاطفی-اجتماعــی  رشــد  شــاخص های  بــا  کــودک  زیســتی 
کــه  کــرد، کودکانــی  ارتبــاط دارد. به عبارت دیگــر می تــوان پیش بینــی 
مادرشــان بــا آن هــا در دوران جنینــی و نــوزادی پیونــد عاطفــی بهتــری 
کــرده، می تواننــد رشــد عاطفــی، رفتــاری و خلق وخــوی اجتماعــی  برقــرار 

رشــد  بــا  پیونــد عاطفــی  ایــن  بیــن  به عــالوه  باشــند.  بهتــری داشــته 
ــر  ــد؛ ه ــده ش ــی دی ــز ارتباطات ــودک نی ک ــد  ــان و رش ــن زب ــناختی، تکوی ش
ــود. محققــان دســت اندرکار ایــن تحقیــق  کمتــر ب چنــد ایــن ارتباطــات 
کــه درک مثبــت مــادر از پیونــد او بــه  کــی از آن اســت  گفتنــد: »نتایــج حا
ــد و چــه پــس از زایمــان، نشــانگر رشــد  شــیرخوار خــود، چــه قبــل از تول
ــرل  کنت ــس از  ــت.« پ ــودک اس ک ــاری  ــی و رفت ــی، عاطف ــر اجتماع بهینه ت
کــودک به عنــوان  ســالمت روانــی مــادر، پیونــد محبت آمیــز بیــن مــادر و 
یــک عامــل منحصربه فــرد بــرای پیش بینــی  رشــد عاطفــی اجتماعــی 
کــه قابلیــت اصــالح و بهبــود نیــز دارد.« کــودک اســت. ایــن عاملــی اســت 
ــا بهبــود ارتبــاط عاطفــی  کــه می تــوان ب ایــن یافتــه نشــان می دهــد 
کــودک  کــودک از بــروز بخشــی از مشــکالت رفتــاری- اجتماعــی  مــادر بــا 
کــردن رابطــه  کــه در برقــرار  گفتنــد  زنانــی  کــرد. محققــان  پیشــگیری 
عاطفــی بــا فرزندشــان پیــش از تولــد و پــس از زایمــان مشــکل دارنــد 
بایــد از طریــق خدمــات بیمارســتانی، پزشــکان عمومــی و پرســتاران 
کــه نیــاز  کــودک و مــادر، غربالگــری شــوند. همچنیــن مادرانــی  بهداشــت 

ــوند. ــایی ش ــم شناس ــور منظ ــد به ط ــد بای ــتر دارن ــت بیش ــه حمای ب
کــه یافته هــای این مطالعــه عالوه بر دســت اندرکاران  آن هــا افزودنــد 
کــه  کســانی نیــز مفیــد خواهــد بــود  ســالمت و مراقبــان بهداشــت، بــرای 
کار می کننــد. درنهایــت محققــان  کــودک  در زمینــه روانشناســی و رشــد 
کــه در دوران بــارداری  کــه پشــتیبانی بیشــتر از زنانــی  کردنــد  اذعــان 
مشــکالتی را تجربــه می کننــد، تأثیــر تجمعــی بــر تجربــه عاطفــی مــادر، 
ــی  ــد عاطفی-اجتماع ــز رش ــودک و نی ک ــادر و  ــن م ــه بی ــکل گیری رابط ش

نــوزادان دارد.

پیوند بین مادر و نوزاد،
عامل ضروری برای رشد نوزاد

منبع:
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دیابت
بخش سوم:
انواع دیابت
دکتر محمدرضا  قرائتی

در دو شــماره پیشــین سلســله مقــاالت دیابــت، دربــاره 
چیســتی دیابــت و چگونگــی تشــخیص ایــن بیمــاری مطالبــی 
قنــد  بررســی  کــه  دیدیــم  شــد.  ارائــه  خواننــدگان  خدمــت 
بــرای   A1C هموگلوبیــن  میــزان  و  دوســاعته  قنــد  ناشــتا، 
کاربــرد دارنــد. در ایــن مقالــه  غربالگــری و تشــخیص دیابــت 
به طــور مختصــر بــه بررســی انــواع دیابــت خواهیــم پرداخــت 
بــا  را  دیابــت  انــواع  مهم تریــن  بعــدی  شــماره های  در  و 

ــرد. ک ــم  ــه خواهی ــتری مطالع ــات بیش جزئی
دیابــت انــواع مختلفــی دارد. در تمامــی انــواع دیابــت 
کافــی  انــدازه  بــه  پانکــراس  بتــای  ســلول های  عملکــرد 
نیســت، امــا در برخــی از انــواع دیابــت، ایــن مســئله تنهــا 
نیــز  بــدن  مختلــف  بخش هــای  بلکــه  نیســت؛  مشــکل 
پاســخگو  نمی دهنــد.  پاســخ  انســولین  بــه  به خوبــی 
ــت   مقاوم

ً
ــا ــولین را اصطالح ــه انس ــلول ها ب ــودن س نب

پذیرفته شــده ترین  از  یکــی  می گوینــد.  انســولین  بــه 
دیابــت  انجمــن  را  دیابــت  انــواع  تقســیم بندی های 
تقســیم بندی  ایــن  در  اســت.  داده  ارائــه  آمریــکا 
در  کــه  می شــود  دســته بندی  گــروه   ۴ در  دیابــت 

ذیــل بــه ایــن انــواع اشــاره می شــود.

دیابت نوع ۱
بــه  وابســته  دیابــت  یــا   ۱ نــوع  دیابــت  در 
بــه  فــرد  بــدن  ایمنــی  سیســتم  انســولین 
کــرده و آن هــا را از بیــن  ســلول های بتــا حملــه 
می بــرد. به طورکلــی حملــه سیســتم ایمنــی 
بیمــاری  را  خــودی  ســلول های  بــه  بــدن 
نــوع دیابــت  ایــن  خودایمــن می گوینــد. 
کــودکان و نوجوانــان شــایع تر اســت.  در 
هنگامی کــه فــردی دچــار دیابــت نــوع 
ــز  گلوک ــزان  ــرل می کنت ــرای  ــود ب ۱ می ش
خــون الزم اســت تــا انســولین تزریــق 
ــوع  ــن ن ــه ای ــال ب ــراد مبت ــب اف ــد. اغل کن

دیابــت الغــر هســتند.
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دیابت نوع ۲
ــا دیابــت غیــر  ــا نام هــای دیابــت بزرگ ســاالن ی کــه ب دیابــت نــوع ۲ 
ــت  ــوع دیاب ــز شــناخته می شــود، شــایع ترین ن ــه انســولین نی وابســته ب
گــر فــردی دیابــت نــوع ۲ داشــته باشــد؛ یعنــی بــه انســولین  اســت. ا
بــه  خــون  قنــد  آوردن  پاییــن  بــرای  به عبارت دیگــر،  اســت.  مقــاوم 
از  مقــداری  فــرد  ایــن  اســت  ممکــن  دارد.  نیــاز  بیشــتری  انســولین 
ســلول های بتــای انــدام پانکــراس خــود را نیــز ازدســت داده باشــد؛ امــا 
ــراد  ــوع ۱ نیســت. اغلــب اف ــدازه یــک بیمــار دیابتــی ن ــه ان ایــن میــزان ب

مبتــال بــه ایــن نــوع از دیابــت اضافــه وزن دارنــد یــا چــاق هســتند.

دیابت بارداری
دیابــت  می دهــد.  افزایــش  را  انســولین  بــه  بــدن  نیــاز  بــارداری 
کــه ســلول های بتــای یــک خانــم بــاردار توانایــی  خ می دهــد  هنگامــی ر
محــدودی بــرای تولیــد انســولین داشــته باشــند و نتواننــد انســولین 
کننــد. ایــن وضعیــت را دیابت بارداری  کــه الزم اســت را تولیــد  بیشــتری 
می نامنــد. در اغلــب مــوارد میــزان قنــد خــون پــس از زایمــان بــه حالــت 
کــه دچــار دیابــت بــارداری شــده  کــس  طبیعــی بــاز می گــردد؛ امــا هــر 

ــرای ابتــال بــه دیابــت نــوع ۲ دارد. باشــد، در آینــده خطــر بیشــتری ب

سایر انواع دیابت
کمتــری دارنــد  کــه شــیوع  انــواع دیگــری از دیابــت نیــز وجــود دارنــد 
یــا  بتــا  ســلول های  رفتــن  بیــن  از  ســبب  خاصــی  عامــل  آن هــا  در  و 
مشــکل در عملکــرد انســولین می شــوند. برخــی از ایــن شــرایط بســیار 
ــه شــیوع  ک ــه مــواردی اشــاره می شــود  ــادر هســتند و در اینجــا تنهــا ب ن

نســبتًا بیشــتری دارنــد:

دیابــت به دلیل جهش های ژنی	 
کودکــی  کــه به اختصــار آن را MODY می نامنــد در  دیابــت جوانــان 
ــا  ــه شــکل یــک بیمــاری ژنتیکــی ب ــی )پیــش از ۲۵ ســالگی( و ب ــا جوان ی
گــی  گــر شــما ایــن ویژ الگــوی اتوزومــی مغلــوب بــه ارث می رســد؛ یعنــی ا
را  آن  هــم  شــما  فرزنــدان  از  نیمــی  دارد  احتمــال  باشــید  داشــته  را 
 MODY داشــته باشــند. حــدود یــک نفــر از هــر ۱۰۰ نفــر دیابتــی، دیابــت
دارنــد. شــش نقــص ژنتیکــی بــرای ایــن نــوع دیابــت شــناخته شــده 
اســت. یکــی از ایــن نقص هــای ژنتیکــی MODY2 نــام دارد و نقــص 
گلوکــز  کــه ســلول های بتــا را قــادر می ســازد تــا میــزان  در ژنــی اســت 
کننــد. ایــن  خــون را تشــخیص دهنــد و آزادســازی انســولین را تنظیــم 
 MODY2 .کینــاز اســت گلوکــز  ژن مربــوط بــه آنزیمــی در بــدن به نــام 
کــرد. ایــن  کنتــرل  کــی  را معمــواًل به ســادگی می تــوان بــا داروهــای خورا
کــه ایــن نــوع  داروهــا ســبب آزاد شــدن انســولین می شــوند. افــرادی 

دیابــت را دارنــد، معمــواًل چــاق نیســتند.
میتوکندری هــای  در  دیابتــی  نفــر   ۱۰۰ هــر  از  نفــر  یــک  حــدود 
)ماشــین های تولیــد انــرژی در ســلول( خــود نقصــی ژنتیکــی دارنــد. بــه 
کــه ایــن نقــص ژنتیکــی ســبب پیــری زودرس ســلول های  نظــر می رســد 
کــه میتوکندری هــا از مــادر  بتــا تولیدکننــده انســولین می شــود. ازآنجا

بــه  بــه فرزنــدان  نــوع از دیابــت نیــز از مــادر  بــه ارث می رســند، ایــن 
گــوش  ارث می رســد. ایــن جهــش ژنتیکــی ســبب آســیب اعصــاب در 
ــد  ــوع دیابــت را دارن ــه ایــن ن ک ــه همیــن دلیــل افــرادی  نیــز می شــود. ب

معمــواًل ناشــنوا هســتند.

دیابت به دلیل آســیب پانکراس	 
کــه پانکــراس، مســئول تولیــد انســولین اســت، هــر آســیب  ازآنجا
شــد.  خواهــد  دیابــت  بــروز  ســبب  برســد  انــدام  ایــن  بــه  کــه  جــدی 
جراحــی  بــا  پانکــراس  برداشــتن  شــامل  مــوارد  ایــن  از  نمونه هایــی 
پانکــراس  حــاد  التهــاب  و  پانکــراس  ســرطان  بــا  مقابلــه  به منظــور 
اســت. بیمــاری فیبروزسیســتیک نیــز ممکــن اســت بــه دلیــل ایجــاد 
آســیب در پانکــراس و ســلول های بتــا ســبب ایجــاد دیابــت در ابتــدای 

شــود. بزرگ ســالی 
کــه ســبب انبــار شــدن  کروماتــوز و تاالســمی مــاژور  دو بیمــاری هما
بیش ازحــد آهــن در پانکــراس می شــوند نیــز می تواننــد ســبب آســیب 
از هــر ۱۰۰۰  آمریــکا   بــه دیابــت شــوند. در  ابتــال  بتــا و  بــه ســلول های 
کروماتــوز  کــه ســبب هما نفــر، پنــج نفــر حامــل نقصــی ژنتیکــی هســتند 
می شــود. افــراد دچــار  ایــن بیمــاری ژنتیکــی، بیش ازحــد الزم آهــن 
کــه ســبب آســیب بــه پانکــراس می شــود. افــراد مبتــال  جــذب می کننــد 
بــه تاالســمی مــاژور نیــز بــه دلیــل تزریــق متعــدد خــون دچــار بیش بــود 
کــه در صــورت مصــرف نکــردن داروهــای الزم، بــه پانکــراس  آهــن شــده 

آســیب می رســاند.

دیابــت مرتبــط با تولید بیش ازحد هورمون	 
گــن نمونه هایی  گلوکا کاتکول آمین هــا و  کورتیــزول، هورمــون رشــد، 
ــت.  ــولین اس ــر انس ــالف اث ــا برخ ــر آن ه ــه اث ک ــتند  ــی هس از هورمون های
می کننــد  تولیــد  هورمون هــا  ایــن  از  زیــادی  میــزان  کــه  تومورهایــی 

می تواننــد ســبب دیابــت شــوند.

دیابت ایجادشــده به وسیله داروها	 
از  اســتفاده  باشــد  کــم  فــردی  در  بتــا  ســلول های  عملکــرد  گــر  ا
عملکــرد  و/یــا  می دهنــد  کاهــش  را  انســولین  تأثیــر  کــه  داروهایــی 
کاهــش می دهنــد، می تواننــد منجــر بــه بــروز دیابــت  ســلول های بتــا را 
شــوند. به عنوان مثــال، اســتروئیدها ماننــد پریدنــزون و دگزامتــازون 
ســبب  می تواننــد  می شــوند،  اســتفاده  التهــاب  درمــان  بــرای  کــه 
کــه  افــراد شــوند. نیاســین دارویــی  از  افزایــش قنــد خــون در برخــی 
 HDL کلســترول کاهــش میــزان تری گلیســرید و افزایــش میــزان  بــرای 
کاهــش می دهــد و می توانــد  اســتفاده می شــود نیــز تأثیــر انســولین را 

ســبب افزایــش قنــد خــون شــود.
کــه بــرای ســرکوب سیســتم ایمنــی پــس از  همچنیــن داروهایــی 
پیونــد عضــو اســتفاده می شــوند می تواننــد هــم ســبب مقاومــت بــه 
بتــا شــوند و در  کاهــش فعالیــت ســلول های  انســولین و هــم ســبب 

کننــد. نتیجــه دیابــت ایجــاد 
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می دهــد،  نشــان  جهــان  بهداشــتی  مراجــع  گزارش هــای 
کــودکان خردســال در  گهانــی و غیرقابــل توضیحــی در  هپاتیــت نا

بیــش از ۳۰ کشــور جهــان در حــال افزایــش اســت. 
کــودکان از اوایــل ســال میــالدی جدیــد )۲۰۲۲( شــیوع  هپاتیــت 
یافتــه اســت. بیمارســتان ها برخــالف معمــول شــاهد تعــداد زیــادی 
کــودک مبتــال بــه هپاتیــت حــاد همــراه بــا بــروز ســریع  از بیمــاران 
بــار در انگلســتان  کبــدی بوده انــد. ایــن مــوارد نخســتین  آســیب 
گــزارش شــد و پــس ازآن در سراســر اروپــا، آمریــکا، ژاپــن و در ســایر 

نقــاط جهــان مشــاهده شــد.
کــودکان مبتــال به صــورت خســتگی، از دســت دادن  عالئــم در 
اشــتها، اســتفراغ، اســهال، درد شــکم، ادرار تیــره، مدفــوع روشــن 
کــرده اســت. آنچــه  و زرد شــدن پوســت و چشــم ها )یرقــان( بــروز 
کودکانــی بــا عالئــم  کــه  کــرده، ایــن اســت  پزشــکان را شــگفت زده 
کبــدی  فــوق مراجعــه می کننــد؛ در حالی کــه میــزان باالیــی از آســیب 
گــوارش  متخصصــان  گفتــه  بــه  اســت  کــه  درصورتــی  ایــن  دارنــد. 

کــودکان فوق العــاده نــادر اســت. کبــد در  کــودکان، نارســایی 
اوایــل  تــا  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  گــزارش  آخریــن  طبــق 

ســال    خــرداد  )اواســط  ژوئــن 
جــاری( دســت کم 7۰۰ کــودک 
هپاتیــت  ایــن  بــه  دنیــا  در 
شــده اند.  مبتــال  مرمــوز 
کــه  می گوینــد  متخصصــان 
پیــش از شــیوع ایــن بیمــاری 
مــوارد  از  نیمــی  حــدود  نیــز 
التهــاب  یــا  گهانــی  هپاتیــت نا
را  کــودکان خردســال  کبــد در 

نمی توانســتیم بــه علــت شناخته شــده ای مرتبــط بدانیــم؛ امــا در 
ــه نظــر می رســد  ــد ب حــال حاضــر ســازمان بهداشــت جهانــی می گوی
کنــون در حــال بررســی هســتند بــا آنچــه پزشــکان قبــاًل  کــه ا مــواردی 
کــودکان دیــده بودنــد متفــاوت اســت. در ایــن مــوارد  در هپاتیــت 
از  می رســد  نظــر  بــه  و  می کنــد  بــروز  به ســرعت  هپاتیــت  جدیــد، 
کــودکان مبتــال،  نظــر بالینــی شــدیدتر اســت و نســبت بیشــتری از 
کبــدی دچــار می شــوند؛ به طوری کــه در هفته هــای  بــه نارســایی 
مرمــوز  هپاتیــت  ایــن  بــه  مبتــال  کــودک   ۱۵۶ بررســی  بــا  گذشــته 
کــه حــدود ۱۴ درصــد آن هــا نیــاز بــه مراقبت هــای  مشــخص شــد 
کبــد داشــتند. آمارهــا  ویــژه داشــته و ۱۲ درصدشــان نیــاز بــه پیونــد 

درصــد   7۵ حــدود  یعنــی  مبتــال  کــودکان  بیشــتر  می دهــد  نشــان 
کم ســن و زیــر ۵ ســال هســتند و بیشــتر آن هــا پیــش از اینکــه  آن هــا 

نداشــتند. خاصــی  بیمــاری  شــوند،  بیمــار 

آیا رد پای ویروس های رایج هپاتیت درمیان 
است؟

کبــد می توانــد در اثــر عفونت هــا، بیماری هــای  هپاتیــت یــا تــورم 
رایــج  ویروس هــای  شــود.  ایجــاد  ســموم  و  داروهــا  خودایمنــی، 
ســبب  شناخته شــده اند،  کبــد  بــه  حملــه  خاطــر  بــه  کــه  هپاتیــت 
بیشــتر در  بــرای مطالعــه  D می شــوند.  و   C ،B ،A انــواع هپاتیــت
ارتبــاط بــا هپاتیت هــای ویروســی؛ علــل و عوامــل آن از شــماره پیــش 
مجلــه نــدای تندرســتی سلســله مقاالتــی خدمــت شــما خواننــدگان 
کــه باعــث انــواع  گرامــی ارائــه شــده اســت. وجــود ویروس هــای رایجــی 
نظــر  بــه  شــده اند.  رد  بیمــار  کــودکان  ایــن  در  می شــوند،  هپاتیــت 
ــا توجــه بــه نتایــج آزمایش هــای مبتالیــان، علــت بــروز ایــن  می رســد ب
ــام آدنوویــروس ۴۱  ــه ن ــودکان، ویروســی ب ک ــد هپاتیــت در  مــوارد جدی
ــه باعــث ناراحتــی معــده ماننــد اســهال و اســتفراغ می شــود.  ک اســت 
بســیاری از بچه هــای مبتــال ایــن 
گــزارش  زردی  از  قبــل  را  عالئــم 
ســفیدی  کــه  زمانــی  کردنــد، 
پوستشــان  شــاید  و  چشــم ها 
کــرد نشــانه بــروز  رنــگ زردی پیــدا 
البتــه  اســت.  کبــدی  مشــکالت 
هنــوز آدنوویــروس را دلیــل قطعــی 
شــیوع ایــن هپاتیــت نمی داننــد. 
دیگــری  دالیــل  اســت  ممکــن 
کــه البتــه  کــودکان مبتــال مطــرح باشــد  ماننــد ضعــف سیســتم ایمنــی 
کــودکان می گوینــد:  گــوارش  هنــوز ثابــت نشــده اســت. متخصصــان 
گــر واقعــًا آدنوویــروس مســئول ایــن نــوع از هپاتیــت باشــد، ایــن  »ا

بالقــوه مســری اســت.« ویــروس به طــور 

آیا شیوع جدید هپاتیت کودکان با همه گیری 
کووید-۱۹ ارتباط دارد؟

اســت  مــوارد ممکــن  ایــن  آیــا  کــه  اســت  ایــن ســؤال بســیاری 
مرتبــط  کوویــد-۱۹  عامــل  ویــروس   ،SARS-CoV-2 بــا  به نوعــی 

باشــد.

شیوع هپاتیت مرموز
 در کودکان 

می گوینــد:  کــودکان  گــوارش  متخصصــان 
 آدنوویــروس مســئول ایــن نــوع از 

ً
گــر واقعــا »ا

ــوه  ــور بالق ــروس به ط ــن وی ــت، ای ــت اس هپاتی
مســری اســت.«
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کــه آن هــا نقــش عفونــت  کوویــد-۱۹ را در   محققــان می گوینــد 
کوویــد-۱۹ ایــن مــوارد رد نمی کننــد. شــاید یــک عفونــت قبلــی بــه 
کــودکان به طــور  کــرده اســت تــا ایــن  به نوعــی سیســتم ایمنــی را تقویــت 
غیرعــادی مســتعد شــوند، یــا شــاید عفونــت هم زمــان ایــن دو ویــروس 
کنــد. محققــان انگلیســی می گوینــد آن هــا افزایشــی  کبــد غلبــه  باهــم بــر 
کروناویــروس در ارتبــاط  ــا  ــه ب ک ــد  کرده ان در فعالیــت آدنوویــروس پیدا
اســت. هرچنــد متخصصــان ســازمان بهداشــت جهانــی می گوینــد 
کل مبتالیــان فعلــی هپاتیــت قبــاًل بــه  کــه تعــدادی از  درســت اســت 
کــه در اختیــار  ــی آن هــا اطالعاتــی  کروناویــروس مبتــال شــده بودنــد؛ ول
کــه  ناقــص اســت. همچنیــن محققــان می خواهنــد بداننــد  دارنــد 
آیــا هپاتیــت ماننــد عارضــه نــادر »ســندرم التهابــی چنــد سیســتمی 
ــه  ــت ب ــس از عفون ــه پ ک ــت  ــندرم اس ــی س ــی از نوع ــودکان«، بخش ک در 

کــودکان مبتــال ایجــاد می شــود یــا خیــر. کروناویــروس در 
ــخ  ــی پاس ــه نوع ک ــت  ــن اس ــان ای ــای محقق ــر از تئوری ه ــی دیگ یک
کــودکان وجــود دارد، دلیــل ایــن امــر  ایمنــی بــزرگ یــا نامنظــم در ایــن 
کــه در طــول همه گیــری بیشــتر از حــد معمــول پنــاه  شــاید ایــن باشــد 

گرفتــه بودنــد.
کــه آدنوویــروس همیشــه  ایــن اســت  بااین حــال، نظریــه دیگــر 
کــودکان ایجــاد  کنــد  کمــی از  کبــد در درصــد  می توانســته نارســایی 
مــوج  کــه  شــده اند  آشــکار  دلیــل  ایــن  بــه  تنهــا  نــادر  مــوارد  ایــن  و 
محققــان  اســت.  کــرده  ایجــاد  را  عفونت هــا  از  بزرگــی  فوق العــاده 
گرفتــن  همچنیــن در حــال بررســی علــل احتمالــی دیگــر، از جملــه قــرار 
در معــرض آلودگــی محیطــی، ســموم و احتمــااًل عفونت هــای هم زمــان 
گرفتــن در معــرض  بــا یــک ویــروس دیگــر هســتند؛ هرچنــد آن هــا قــرار 

کرده انــد.  ســگ ها را به عنــوان دالیــل احتمالــی ابتــال رد 

آیا واکسیناسیون عمومی را می توان علت 
شیوع هپاتیت کودکان دانست؟

محصــول  کوویــد-۱۹  کســن های   وا در  چــون  می گوینــد  برخــی 
شــرکت های آســترازنکا و جانسون-جانســون، حاملیــن آدنوویــروس 
شــیوع  احتمالــی  علــت  می توانــد  امــر  ایــن  اســت؛  شــده  اســتفاده 
آدنوویروس هــای  می گوینــد  متخصصــان  باشــد.  کــودکان  هپاتیــت 
کــه  هســتند  بی خطــری  ناقل هــای  کســن ها،  وا در  مورداســتفاده 
اصالح شــده اند و بیمــاری زا نیســتند؛ بنابرایــن نمی تواننــد تکثیــر شــده 

ــد.  کنن ــاد  ــت ایج ــا عفون ی
از  متفــاوت  کامــاًل  آدنوویروس هایــی  کســن ها  وا ایــن  به عــالوه 
کــودکان مبتــال یافــت می شــوند.  کــه در  آدنوویروس هایــی هســتند 
کســن ها نیــز در همــه ســنین توصیــه  همچنیــن اســتفاده از ایــن وا
کوچک تــر  کــودکان مبتــال  کــه بیشــتر  نشــده بــود. آن هــا می گوینــد ازآنجا
کــرده باشــند، پــس احتمــااًل  کرونــا دریافــت  کســن  کــه وا از آن هســتند 

کوویــد فــوق نقشــی در ایــن مــوارد ابتــال ندارنــد. کســن های  وا

آیا شرایط برای والدین نگران کننده است؟
در  معمــواًل  آدنوویروس هــا  کــه  می گوینــد  متخصصــان 
به طور معمــول  آن هــا  می شــوند.  پخــش  مــدارس  و  مهدکودک هــا 
ایجــاد  می دهــد  خ  ر گوارشــی  آنفوالنــزای  در  آنچــه  از  بدتــر  عالئمــی 
کــودکان  کمتــر از هــزار مــورد هپاتیــت  نمی کننــد و در مجمــوع تنهــا 
گــزارش شــده اســت؛ بنابرایــن  ناشــی از آدنوویــروس در سراســر جهــان 
کــه واقعــًا جــای  کوویــد نیســت  فعــاًل ایــن وضعیتــی هماننــد همه گیــری 
کــرد و هوشــیار بــود. نگرانــی داشــته باشــد؛ ولــی بایــد اخبــار را دنبــال 
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مراقب
 مسمومیت غذایی
 در تابستان باشیم

وحید عرفانی
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کــودکان،  بــرای حفــظ ســالمت، به خصــوص ســالمت و رشــد 
کــه غــذای آلــوده، مانــده و  کافــی الزم اســت؛ چرا غــذای ســالم و 
کودکانتــان را بــه انــواع بیماری هــا و مســمومیت ها  فاســد، شــما و 

مبتــال می کنــد.
 امــروزه مســمومیت های غذایــی، یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت 
گــزارش  آن  از  بی شــماری  مــوارد  هرســاله  و  اســت  بهداشــتی 
می شــود. بیشــتر مســمومیت های غذایــی بــه علــت رعایــت نکــردن 
مــوارد بهداشــتی ایجــاد می شــوند؛ یعنــی قابل پیشــگیری هســتند.

شــیوع مســمومیت غذایــی ممکــن اســت مربــوط بــه غذایــی 
شــدیدًا  درحالی کــه  می رســد،  نظــر  بــه  ســالم  کامــاًل  کــه  باشــد 
به طــور  کــه  غذایــی  حقیقــت  در  اســت.  آلــوده  کتری هــا  با بــه 
و  اســت  کمتــر  آن  خــوردن  احتمــال  باشــد«  شــده  »بــد  آشــکاری 
معمــوال افــراد از خــوردن آن اجتنــاب می کننــد و بــه همیــن جهــت 
ــان آور  کتری هــای زی ــد باعــث مســمومیت غذایــی شــود. با نمی توان
و  غــذا می شــوند. گوشــت  وارد  گــون  گونا راه هــای  از  بیمــاری زا  یــا 
کــه  گوشــتی می تواننــد از منبــع یــا همــان حیواناتــی  فرآورده هــای 

شــوند. آلــوده  هســتند  کتری هــا  با میزبــان  خودشــان 
قــرار  پرخطــر  غذاهــای  گــروه  در  غذاهــا  از  بعضــی  ســویی  از 
میکروب هــای  بــا  آن هــا  شــدن  آلــوده  احتمــال  چــون  می گیرنــد، 
می شــوند. خــورده  پخــت  بــدون  بیشــتر  یــا  اســت  زیــاد  بیمــاری زا 
مــواد  مــورد  در  بهداشــتی  نــکات  رعایــت  و  مناســب  تغذیــه 
تغذیــه  ســالمت  پایه هــای  اساســی ترین  از  می توانــد  غذایــی، 
باشــد. بــرای پیشــگیری از بــروز مســمومیت های غذایــی، رعایــت 
نــوع  ایــن  اســت.  ضــروری  بســیار  همگانــی،  و  فــردی  بهداشــت 
کوچکــی  بــه شــکل همه گیری هــای  اوقــات  گاهــی  مســمومیت ها 
ــه میکروب هــا،  ــوده ب کــه پــس از خــوردن غــذای آل دیــده می شــوند 

می دهنــد. نشــان  را  خــود 
فصل هــای  تمــام  در  معمــواًل  غذایــی  مســمومیت های 
تابســتان،  فصــل  می شــوند.  دیــده  تابســتان  به ویــژه  ســال، 
بــروز  موجــب  بیشــتر  کــه  غذاهایــی  اســت.  مســمومیت ها  فصــل 
مســمومیت های غذایــی می شــوند، عبارتنــد از: انــواع شــیرینی های 
ــه،  ــای آن )خام ــیر و فرآورده ه ــتی، ش گوش ــای  ک ه ــه ای، خورا خام
کشــک(، ســاالدهای خامــه ای و ســس دار، غذاهــای  پنیــر، کــره و 
کــه میکروب هــا  مــواردی  ســایر  و  کنســرو شــده  چــرب، غذاهــای 

می کننــد. رشــد  آن هــا  روی  بیشــتر 
غذایــی،  مســمومیت های  بــا  مبــارزه  روش  صحیح تریــن 
رعایــت  بــا  فقــط  کــه  اســت  مســمومیت ها  بــروز  از  پیشــگیری 
بهداشــت میســر خواهــد شــد. الزم اســت در فصــل تابســتان بیشــتر 
مســمومیت  عوامــل  رفــع  در  و  بــوده  فرزندانتــان  و  خــود  مراقــب 
غذایــی  مســمومیت های  بــه  ابتــال  از  پیشــگیری  بــرای  بکوشــید. 
و انــواع بیماری هــای روده ای، انگلــی و از بیــن بــردن موجــودات 
ریــز بیمــاری زا )میکروب هــا(، ســبزی و میوه هــا را پیــش از مصــرف 
کنیــد. به طورکلــی آشــنایی بــا  کامــاًل بشــویید و ســپس ضدعفونــی 

بگیریــد. جــدی  را  آلودگی هــا  بــروز  از  پیشــگیری  راه هــای 

توصیه های مهم:
کنید.	  کن بهداشتی و مورداطمینان تهیه  مواد غذایی را از اما

ضدعفونــی 	  و  شســته  مصــرف،  از  پیــش  را  ســبزی ها  و  میــوه 
ک  کاشــت و آبیــاری بــا خــا نماییــد. ســبزی و میوه هــا در هنــگام 
ــته بندی  ــدن و بس ــگام چی ــز هن ــد و نی ــاس دارن ــی تم ــود حیوان ک و 
ممکــن اســت آلــوده شــده و انســان بــا خــوردن آن هــا بیمــار شــود. 
گــر قبــل  کــه سم پاشــی شــده اند، ا بعضــی از ســبزی ها و میوه هایــی 
ــز نشــوند، ممکــن اســت به محــض  از مصــرف خــوب شســته و تمی
گردنــد؛ بنابرایــن الزم اســت آن هــا را  خــوردن باعــث مســمومیت 

کنیــد. قبــل از مصــرف بــا آب ســالم شســته و ضدعفونــی 

در هنــگام خریــد مــواد غذایــی، به ویــژه مــواد غذایــی پروتئینــی 	 
شــیر  فرآورده هــای  و  غ(  تخم مــر غ،  مــر ماهــی،  گوشــت،  )ماننــد 
نــکات  بــه  دوغ(  کشــک،  ماســت،  خامــه،  پنیــر،  کــره،  )ماننــد 
کــه  کنیــد  خریــد  کنــی  اما از  و  کــرده  فــراوان  دقــت  بهداشــتی 

می کننــد. رعایــت  کامــاًل  را  غذایــی  مــواد  بهداشــت 

کــی باشــید. هنــگام خریــد و اســتفاده از 	  چ هــای خورا مراقــب قار
کــه مســمومیت حاصــل از  کنیــد؛ چرا کــی دقــت  چ هــای خورا قار
چ هــا  کشــنده اســت. بیشــتر قار ک و حتــی  چ بســیار خطرنــا قــار
مشــکوک  چ هــای  قار خــوردن  از  بنابرایــن  می باشــند؛  ســمی 

بپرهیزیــد.

از آلودگی غذا به وسیله میکروب ها جلوگیری نمایید.	 

از خریــد و مصــرف شــیر و فرآورده هــای آلــوده و مانــده خــودداری 	 
تاریــخ مصــرف  بــه  کنیــد. هنــگام خریــد شــیر و فرآورده هــای آن 
کنیــد. پنیــر خــوب بایــد دارای مــزه و بــوی مخصــوص  آن هــا توجــه 
بــه خــود باشــد و نبایــد بــوی تنــد بدهــد. پنیــر بایــد در جــای خنــک 
نگهــداری شــود. کــره در اثــر خــراب شــدن، بــوی بــد و مــزه تنــد پیــدا 
کمــی  می کنــد. خامــه تــازه، رنــگ ســفید مایــل بــه زرد داشــته و 
ــای  ــز و حباب ه ــای ری ــه دانه ه ــه روی خام ــت؛ چنانچ ــیرین اس ش
هــوا تولیــد شــده باشــد، دلیــل بــر فاســد بــودن آن اســت. شــیر 
رنــگ آن  بــوده و  کمــی شــیرین  ســالم، دارای طعمــی دلپذیــر و 

ســفید مایــل بــه زرد اســت.

کپــک زده و یــا تغییــر رنــگ و بــو داده اســت، 	  کــه  از مصــرف ماســتی 
کپــک زده ماســت و  کــردن قســمت های  کنیــد. جــدا  خــودداری 
کنیــد  اســتفاده از ســایر قســمت های آن بهداشــتی نیســت. ســعی 

آن را درون ظــروف فلــزی نگهــداری نکنیــد.

کــه روی 	  ــا مــواد غذایــی را  کــودکان اجــازه ندهیــد میــوه ی ــه  ــز ب هرگ
ــوده باشــد. ــد؛ زیــرا احتمــال دارد آل زمیــن ریختــه شــده، بخورن
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کالبــاس و سوســیس غیربهداشــتی و آلــوده خــودداری 	  از مصــرف 
ک اســت.  کالبــاس و سوســیس آلــوده بســیار خطرنــا کنیــد. مصــرف 
کالبــاس و سوســیس ســالم، قرمــز روشــن بــوده و بــوی  رنــگ مقطــع 
خوشــایندی دارد. احســاس مــزه ترشــی، دلیــل بــر تخمیــر آن هــا 
کتری هــا اســت. هنــگام لمــس آن هــا بایــد  چ هــا و با در اثــر رشــد قار
کالبــاس و یــا سوســیس صــاف، یکنواخــت و  تمــام قســمت های 

بــدون هرگونــه برآمدگــی یــا فرورفتگــی باشــد.

بــه 	  بســتنی  و  خامــه دار  شــیرینی های  مصــرف  و  خریــد  هنــگام 
کنیــد. شــیرینی های تــازه، به ویــژه نــوع  نــکات بهداشــتی توجــه 
خامــه دار ازجملــه بهتریــن محیط هــای رشــد و نمــو میکروب هــای 
شــیرینی های  مصــرف  از  هســتند.  آلوده کننــده  و  مســمومیت زا 
کــه در محیــط ســرباز نگهــداری شــده اند، خــودداری  خامــه داری 
کــن مطمئــن و بهداشــتی  کنیــد ایــن مــواد را از اما کنیــد. ســعی 
خریــداری نماییــد. از بســتنی و شــیرینی های خامــه داری اســتفاده 

کــه تــازه تهیه شــده و خــوب نگهــداری شــده اند. کنیــد 

کــه بــه مــدت طوالنــی نگهــداری شــده اند، دور بریزیــد. 	  غذاهایــی را 
کنیــد غــذا را بالفاصلــه پــس از پختــه شــدن مصــرف نماییــد  ســعی 
نماییــد.  نگهــداری  یخچــال  در  و  نمــوده  ســرد  ســریعًا  را  آن  یــا 
کوتاهــی نگهــداری شــده و زود  غــذای پختــه  شــده بایــد بــه مــدت 
گــرم شــود و  کامــل  مصــرف شــود. بــرای ایــن کار بایــد غــذا به طــور 

بــدون تأخیــر خــورده شــود. 

مصــرف 	  از  غذایــی  مســمومیت های  بــروز  از  پیشــگیری  بــرای   
گوشــت، کنســرو،  غذاهــای تخمیــر شــده یــا تغییــر شــکل داده ماننــد 
ــر تجزیــه حــاوی  کــه ممکــن اســت در اث ماهــی، پنیــر و ســایر مــوارد 
کهنــه  کــه در غذاهــای  کنیــد؛ چرا مــواد ســمی شــوند، خــودداری 
کتری هــای زیــادی به ســرعت رشــد و نمــو می کننــد و  و مانــده، با
کتری هــا و ســموم تولیدشــده از  خیلــی زود تکثیــر می یابنــد. ایــن با

آن هــا موجــب التهــاب معــده و روده می شــوند.

بــه 	  میگــو(  و  ماهــی  )ماننــد  دریایــی  محصــوالت  خریــد  هنــگام 
ــاده را  ــده و آم ــی پخته ش ــز ماه ــد. هرگ کنی ــه  ــتی توج ــکات بهداش ن
کــه موجــب آلودگــی می شــود.  کنــار غــذای خــام قــرار ندهیــد؛ چرا
ــاره مــواد غذایــی، به ویــژه محصــوالت دریایــی  کــردن دوب منجمــد 
کار احتمــال بــروز  از نظــر بهداشــتی نادرســت اســت. بــا انجــام ایــن 

مســمومیت غذایــی و آلودگــی ایــن مــواد بســیار زیــاد می شــود.

بــودن 	  تــازه بیشــتر دقــت نماییــد. درخشــان  انتخــاب ماهــی  در 
تــازه  ماهــی  کــه در  رنگارنــگ ظاهــری  و موج هــای  ماهــی  ظاهــر 
دیــده می شــود، نشــان مطمئنــی از تازگــی ماهــی اســت. مشــاهده 
ــودن ماهــی اســت.  ــرای فاســد ب لــک روی شــکم، بهتریــن دلیــل ب
چشــم های ماهــی تــازه، درخشــنده و برجســته بــوده و تمــام دو 

ــدن،  ــل ب ــوی داخ ــازه محت ــی ت ــد. در ماه ــر می کن ــم را پ ــه چش کاس
گلــی و بی بــو اســت. شــفاف و بــه رنــگ ســفید یــا 

ــد از 	  ــد. خری کــن بهداشــتی و مورداطمینــان بخری غ را از اما تخم مــر
غ ناســالم  چنیــن مکان هایــی و آشــنا بــودن بــا نشــانه های تخم مــر
ــروز مســمومیت های غذایــی، به ویــژه در  و فاســد در جلوگیــری از ب
گــرم اهمیــت فراوانــی دارد. بــه هنــگام  فصــل تابســتان و در مناطــق 

کنیــد. غ بــه تاریــخ تولیــد و انقضــای آن توجــه  خریــد تخم مــر

ک، تمیز و دارای شــکل طبیعی 	  غ ســالم، پا پوســته خارجی تخم مر
کــش دار بــوده و الیــه  غ ســالم دارای ســفیده غلیــظ و  اســت. تخم مــر
کــه زرده آن را در برگرفتــه، محکــم اســت. پیــش از مصــرف  نازکــی 
گــر  گانــه ای بشــکنید. ا غ، آن را به آرامــی درون ظــرف جدا تخم مــر
ســفیده آن آبکــی و بــه رنــگ ســبز یــا آبــی بــوده و بافــت زرده اش 
غ ســالم نیســت؛ بنابرایــن نبایــد آن را  زود متالشــی شــد، تخم مــر
گــر زرده و ســفیده آن مخلــوط بــوده و  کنیــد. همچنیــن ا مصــرف 
غ اســت.  دارای بــوی ناخوشــایندی باشــد، نشــان از فســاد تخم مــر
غ فاســد ســیاه باشــد  در برخــی مــوارد ممکــن اســت رنــگ تخم مــر
غ خــام  کــه از آن بــوی بــدی متصاعــد می شــود. از مصــرف تخم مــر
ــداری  ــال نگه غ را در یخچ ــر ــد. تخم م کنی ــاب  ــدًا اجتن ــز ج ــا نیم پ ی

نماییــد.

غ پرکنــده، 	  کنیــد. ســطح بــدن مــر غ ســالم دقــت  در انتخــاب مــر
بــه مشــام  از آن  بــوی غیرطبیعــی  بــوده و  درخشــنده و مرطــوب 
لیــز  زدن،  دســت  اثــر  در  غ  مــر بــدن  ســطح  چنانچــه  نمی رســد. 
کهنــه بــودن آن اســت. در  و چســبنده بــه نظــر برســد، دلیــل بــر 
اســت.  زردرنــگ  یــا  و  ســفید  شــفاف،  شــکم  قســمت  تــازه  غ  مــر
ــی آن شــک  ــد به تازگ ــد، بای ــی باش ــا آب ــبز ی ــه رنــگ س ــه ب درصورتی ک
گوشــت قرمــز اســت؛ امــا  غ شــبیه بــه فســاد  کــرد. مراحــل فســاد مــر
کتــری را  غ بیشــترین مقــدار با خ می دهــد. پوســت مــر ســریع تر ر
کامــاًل پختــه نشــده اســت، بپرهیزیــد.  کــه  دارد. از خــوردن مرغــی 
ــا را  ــر آن ه ــاز و زی ــا را ب ــد بال ه غ، بای ــتفاده از مــر ــد و اس هنــگام خری
ــودن  کهنــه ب ــر  ــد از بیــن بال هــا دلیــل ب ــوی ب ــرد. استشــمام ب ک ــو  ب

ــت. غ اس ــر ــت م گوش

گوشــتی به صــورت خــام و نیــم پختــه خــودداری 	  از مصــرف غذاهــای 
عامــل  و  میکــروب  حامــل  می توانــد  خــام  گوشــت  زیــرا  کنیــد، 
کرم هــا و انگل هــا باشــد و درنهایــت  ک، انــواع  بیماری هــای خطرنــا
گــون و از جملــه مســمومیت های  گونا موجــب بــروز بیماری هــای 

گوارشــی و اســهال شــوند. غذایــی، ناراحتی هــای 

باشــید. 	  مراقــب  شــده  کنســرو  غذایــی  مــواد  خریــد  هنــگام 
کامــاًل بهداشــتی و ســالم نباشــند مناســب ترین  کــه  کنســروهایی 
شــرایط را بــرای آلودگــی خواهنــد داشــت. به طورکلــی توجــه و دقــت 
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کنســرو شــده چــه در فروشــگاه ها و چــه  در نگهــداری مــواد غذایــی 
غذایــی  مســمومیت های  بــروز  از  پیشــگیری  نظــر  از  خانه هــا،  در 

بســیار مهــم اســت.

مــواد 	  آن هــا،  درب  نمــودن  بــاز  هنــگام  کــه  غذایــی  کنســروهای 
غذایــی بــا فشــار از درون ظــرف بــه بیــرون می زننــد، غیرقابل مصــرف 
کنســرو ماهــی بایــد دقــت بیشــتری صــرف  هســتند؛ به ویــژه در مــورد 
شــود. بــرای جلوگیــری از بــروز مســمومیت های غذایــی در صــورت 
غذایــی  مــواد  نگهــداری  ظــروف  روی  بــر  نشــانه هایی  مشــاهده 
ــا برآمدگــی بدنــه و  کنســرو شــده ماننــد نشــت قوطــی، تورفتگــی و ی
زنگ زدگــی ســطح خارجــی یــا داخلــی قوطــی از مصــرف آن اجتنــاب 
کــه  کنســرو شــده دقــت شــود  ورزیــد. هنــگام اســتفاده از غذاهــای 
ایــن مــواد رنــگ، مــزه و بــوی طبیعــی داشــته و مــاده داخــل آن 
کــه بــوی بــد  کنســروهایی  تغییــر شــکل نــداده باشــد. از خــوردن 

کنیــد. می دهنــد، خــودداری 

کنســرو شــده، حــدود ۲۰ 	  پیــش از مصــرف هــر نــوع مــواد غذایــی 
قــرار دهیــد.  )۹۰ درجــه ســانتی گراد(  را در آب جــوش  آن  دقیقــه 
بعــد از بازنمــودن قوطــی مــواد داخــل آن را درون ظــرف چینــی و 
ــی  ــز قوط ــذا و فل ــا غ ــوا ب ــیژن ه کس ــی ا ــرا نزدیک ــد؛ زی ــوری بریزی ــا بل ی
کنســرو، ممکــن اســت موجــب بــه وجــود آمــدن ترکیبــات ســمی 

شــود.

کــردن غــذا یــا از ظرف شــویی 	  از لگن هــای شست وشــو، بــرای آمــاده 
آشــپزخانه بــرای شســت و شــوی دســت ها اســتفاده نکنیــد.

باقیمانده غذاهای غیرقابل مصرف را هرچه زودتر دور بریزید.	 

کامــل دســت ها مهــم 	  کنیــد. شســتن  بهداشــت فــردی را رعایــت 
گوشــت خــام یــا اســتفاده از  کــردن  اســت، به ویــژه پــس از آمــاده 

توالــت.

ــل 	  ــتن داخ ــز نگه داش ــا تمی ــد. ب کنی ــت  ــپزخانه را رعای ــت آش بهداش
نماییــد.  پیشــگیری  غذایــی  مســمومیت  بــروز  از  آشــپزخانه، 
همچنیــن بایــداز ورود حشــرات، به خصــوص سوســک، مگــس و 

پشــه بــه ایــن مــکان جلوگیــری شــود.

گانــه در یخچــال نگهــداری 	  غذاهــای خــام و پختــه را به طــور جدا
کنیــد.
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و

ــار قلــب یــک خــوک  ــرای نخســتین ب چنــد مــاه پیــش پزشــکان ب
اصــالح ژنتیکــی شــده را بــه ســینه مــردی آمریکایــی پیونــد زدنــد. ایــن 
آخریــن تــالش بــرای نجــات جــان ایــن مــرد بــود. ایــن جراحــی در نــوع 
گامــی بــزرگ بــرای آزمــودن  کــه  خــود نخســتین عمــل جراحــی بــود 

ــه انســان محســوب می شــود. ــات ب ــد اعضــای حیوان پیون

ــل  ــان قاب ــه انس ــوان ب ــای حی ــد اعض ــا پیون آی
ــت؟ ــام اس انج

کمبــود اندام هــای انســانی اهدایــی بــرای پیونــد بــه  بــا توجــه بــه 
بیمــاران، همیشــه تأمیــن اندام هــای مورد نیــاز از حیوانــات موردتوجــه 
بــوده اســت. عمــل پیونــد انــدام حیــوان بــه انســان را پیونــد بیگانــه 
پیونــد  نــوع  ایــن  می شناســند.  نیــز   )xenotransplants( زنــو  پیونــد  یــا 
پیش ازاین آزمایش شــده بود. در ســال ۱۹۸۴ در یکی از نخســتین موارد، 
دختربچــه ای آمریکایــی بــا قلــب یــک بابــون )نوعــی میمــون( بــه مــدت ۲۱ 
ــه شکســت انجامیــد و پــس از  ــد. در نهایــت ایــن آزمایــش ب ــده مان روز زن
ــادی  ــد زی ــا ح ــان ت ــه انس ــات ب ــای حیوان ــد اعض ــی پیون ــل آزمایش آن عم
کــودک این  گذاشــته شــد. دلیــل شکســت آزمایــش فــوق و مــرگ ایــن  کنــار 
کــه سیســتم ایمنــی بــدن انســان، انــدام حیــوان را بیگانــه  واقعیــت بــود 
ــا دفــع می کنــد؛ به عبارت دیگــر   شــناخته و آن را اصطالحــًا پــس می زنــد ی
ایــن امــر از مشــکالت اصلــی پیونــد حیــوان بــه انســان اســت. از ایــن رو 

گوســفند  گاو،  طــی ســالیان پیــش ایــده حیوانــات اهلــی تراریختــه ماننــد 
کار بســیاری از محققــان و پژوهشــگران علــوم زیســت  و خــوک در دســتور 
گرفــت و تالش هــای زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــد. یکــی  پزشــکی قــرار 
کــردن اندام هــای  از اهــداف تولیــد حیوانــات تراریختــه، به منظــور ســازگار 
حیوانــی بــرای پیونــد بــه انســان اســت تــا توســط سیســتم ایمنــی انســانی 
بیگانــه شــناخته نشــده و دفــع نشــود. بــرای دســتیابی بــه ایــن مــدل 
کردنــد تا  حیوانــات محققــان  از فناوری هــای مهندســی ژنتیــک اســتفاده 
گزارش هایــی  کننــد.  بتواننــد تغییــرات ژنتیکــی مناســب را در آن هــا ایجــاد 
کارآزمایی هــای بالینــی منتشــر  کــز پیونــد طــی  کــه به تازگــی از ســوی مرا
شــده اســت، نتایج شــگفت انگیزی را در اســتفاده از اندام های حیوانات 

فــوق بــرای پیونــد بــه انســان نشــان می دهــد.
گذشــته میالدی )۲۰۲۱(  رابرت مونتگومری در  در ۲۵ ســپتامبر ســال 
کلیــه خــوک اصــالح ژنتیکی شــده را بــه  مرکــز پیونــد بیمارســتانی در آمریــکا 
کــرده بــود پیونــد زد. در طــی چنــد روز بعــد،  کــه بــه تازگــی فــوت  گیرنــده ای 
کلیه هــای پیونــدی از پــس زده شــدن توســط سیســتم ایمنــی بــدن جــان 
کردنــد  کــرده، ادرار تولیــد  ســالم بــه در بردنــد و عملکــرد خــود را حفــظ 
گروهــی دیگــر  کردنــد. حــدود یــک مــاه بعــد  ک  کراتینیــن را از خــون پــا و 
ک در دانشــگاه آالبامــا، نتایــج مشــابهی را در یکــی  نیــز  بــه رهبــری جیــم ال

کردنــد. گــزارش  دیگــر از دریافت کننــدگان تــازه فــوت شــده 
در تالشــی دیگــر بــرای اصــالح و بهبــود پیونــد اعضــا از حیــوان بــه 

سرانجام مردی که قلب خوک را به 
او پیوند زدند

دکتر مهدیه زکی خان
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کــه اصــالح  انســان، در ژانویــه ســال جــاری میــالدی )۲۰۲۲( انــدام خوکــی 
ژنتیکــی شــده بــود و احتمــال رد شــدن آن به وســیله سیســتم ایمنــی 

گرفــت.  کاندیــد پیونــد قلــب بــه انســان قــرار  کمتــر بــود،  انســان 

قلــب خــوک اصــالح ژنتیکــی شــده کاندیــد 
پیونــد بــه انســان

کننــدگان قلــب مناســبی محســوب می شــوند، زیــرا  خوک هــا اهدا
قلــب آن هــا تقریبــًا به انــدازه و شــکل قلــب انســان اســت. دهه هاســت 
ــای  ــی دریچه ه ــرای جایگزین ــت ب ــا موفقی ــوک ب ــب خ ــای قل ــه دریچه ه ک
بااین حــال  قرارگرفته انــد،  مورداســتفاده  انســان  در  قلــب  آســیب دیده 
کشــنده سیســتم ایمنــی انســان در برابــر اندام  کنــش  کنــون، احتمــال وا تا

حیــوان، مانــع از انجــام پیونــد قلــب از ایــن حیــوان شــده اســت.
کــه از خــوک  دیویــد ِبِنــت نخســتین فــردی در جهــان اســت 

کــرد. او مــردی  ــد قلــب دریافــت  اصــالح  ژنتیکــی شــده پیون
کــه بــرای دریافــت قلــب  ۵7 ســاله از مریلنــد آمریــکا بــود 

کاندید شــد. دانشــمندان  خــوک اصــالح ژنتیکــی شــده 
کــه بــا چنیــن پیونــدی، دفــع و  امیــدوار بودنــد 
پس زدگــی قلــب پیونــد شــده صــورت نگیــرد و 

ــر  گ ــرد. مســلمًا ا ــرد ایــن عضــو را بپذی ــدن ف ب
شــرایط  آیــد،  دســت  بــه  موفقیتــی  چنیــن 
بــرای پیونــد ســایر اعضــای بــدن از حیــوان به 

انســان نیــز تســهیل می شــود.
دانشــگاه  پزشــکی  مرکــز  بیانیــه  طبــق 
بــه  بنــت  دیویــد  مریلنــد،  پزشــکی  علــوم 
بیمــاری قلبــی درمان ناپذیــری مبتــال بــود، 
امــا چندیــن مرکــز پزشــکی تشــخیص دادنــد 
انســان  از  پیونــد  شــرایط  واجــد  وی  کــه 

. نیســت
بنــت یــک روز پیــش از عمــل جراحــی خــود 

گفــت: »یــا بایــد بمیــرم یــا ایــن پیونــد را انجــام 
کــه ایــن  کنــم. می دانــم  دهــم. می خواهــم زندگــی 

تیــری در تاریکــی اســت، امــا ایــن آخریــن انتخاب من 
اســت.« وی ادامــه داد: »مشــتاقانه منتظــرم تــا پــس از 

ج شــوم.« بهبــودی از رختخــواب خــار
گروهــی علمــی از دانشــکده پزشــکی دانشــگاه   ایــن پــروژه توســط 
مریلنــد بــه سرپرســتی دکتــر محمــد محی الدیــن اســتاد جراحــی ایــن 
کــه بیــش از ۱۵ میلیــون دالر  کردنــد  دانشــکده انجــام شــد. آن هــا اعــالم 
کمک هزینــه پژوهشــی بــرای بررســی پیونــد قلــب از خوک هــای اصــالح 

کرده انــد. ژنتیکــی شــده دریافــت 
کنــد، عرضــه  کار  گــر ایــن روش  گفــت: »ا دکتــر محمــد محی الدیــن 
نامحــدودی از ایــن اندام هــا بــرای بیمــاران در رنــج فراهــم می شــود.«
ســایر پزشــکان می گوینــد ایــن پیونــد جدیــد، پیشــرفتی بــزرگ اســت؛ 
کننــده تحــت ویرایــش چنــد ژن قرارگرفتــه بــود و ژن هایــی  زیــرا خــوک اهدا
ــی  ــده آن های ــای حذف ش ــد. ژن ه ــده بودن ــه ش ــذف و اضاف ــوک ح در خ

کــه می توانســتند پاســخ سیســتم ایمنــی را در انســان تحریــک  بودنــد 
کننــد تــا پیونــد پــس زده نشــود. یــک ژن دیگــر نیــز در خــوک غیرفعــال شــد 
تــا قلــب حیــوان در بــدن بیمــار بیش ازانــدازه رشــد نکنــد و بــزرگ نشــود. 
کمــک بــه پذیــرش اندام به وســیله  همچنیــن شــش ژن انســانی نیــز بــرای 
بیمــار بــه خــوک وارد شــد و اصطالحــًا انــدام خــوک انســانی شــده، بــرای 

گرفتــه شــد. پیونــد بــه بیمــار در نظــر 

عمــل جراحــی پیونــد قلــب خــوک بــه انســان 
ــه انجــام شــد؟ چگون

بــر اســاس بیانیــه مرکــز پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی مریلنــد، 
ــه  ــد قلــب خــوک ب ــرای انجــام عمــل پیون ــکا ب ســازمان غــذا و داروی آمری
کــرد. ایــن مجوز  انســان در مریلنــد در شــب ســال نــو میــالدی مجــوز صــادر 
کــه اجــازه می دهــد هنگامی کــه هیــچ  بنــا بــه شــرایطی صــادر می شــود 
گزینــه دیگــری بــرای نجات جــان بیمار وجــود ندارد، 
از درمان هــای آزمایشــی اســتفاده شــود. آقــای بنــت 
نیــز بــه نظــر پزشــکانش واجــد شــرایط پیونــد انســان 

نبــود و در غیــر ایــن صــورت می مــرد.
آقــای بنــت نیــز خطــرات ناشــی از جراحــی را 
کــه  می دانســت و قبــل از عمــل اذعــان داشــت 
ایــن جراحــی »یــک تیــر در تاریکــی« اســت. او 
شــش هفتــه قبــل از جراحــی در بیمارســتان 
کــه  بســتری بــود و بــه دســتگاهی متصــل بــود 

ــت. ــه می داش ــده نگ او را زن
ایــن  فــوق،  پزشــکی  مرکــز  بیانیــه  طبــق 
عمــل جراحــی یــک هفتــه پــس از صــدور مجــوز 
بــا موفقیــت  و در روز جمعــه 7 ژانویــه ۲۰۲۲ 
انجــام شــد. بیمــار پــس از چهــار روز خــودش 
نفــس می کشــید، هرچنــد همچنــان بــه دســتگاه 
گــردش خــون وی تقویــت  قلــب و ریــه متصــل بــود تــا 
داروهــای  جراحــی  از  پــس  بیمــار  همچنیــن  شــود. 
ســرکوب کننده ایمنــی دریافــت می کــرد تــا احتمــال رد پیونــد 
کاهــش یابــد. قطعــًا روزهــا و هفته هــای بعــدی بــرای دیــدن اینکــه 

ــا خیــر بســیار مهــم بــود. ــا وی از ایــن عمــل جــان بــه در خواهــد بــرد ی آی
گریفیــث، مدیــر برنامــه پیونــد قلــب در مرکــز پزشــکی  دکتــر بارتلــی 
گفــت: »به طــور مشــخص، قلــب  کــه پیونــد را انجــام داد  مریلنــد و جراحــی 
کافــی بــرای پاســخگویی بــه فهرســت طوالنــی  انســانی اهدایــی به انــدازه 
گیرنــدگان انــدام وجــود نــدارد و ایــن جراحــی پیشــرفتی بســیار بــزرگ 
کمبــود عضــو نزدیک تــر می کنــد.«  بــوده و مــا را یک قــدم بــه حــل بحــران 
کــه پزشــکان دخیــل در پیونــد بااحتیــاط پیــش رفتنــد و  وی ادامــه داد 

نســبت بــه نجات بخشــی احتمالــی ایــن روش خوش بیــن بودنــد.
کــه بــر پیونــد اعضــا در آمریــکا نظــارت  گــزارش ســازمانی  بــر اســاس 
کشــور  گذشــته بیــش از 3۸۰۰ پیونــد قلــب در ایــن  می کنــد، در ســال 
انجــام شــده اســت. ایــن عــدد رکــوردی بــرای پیونــد ایــن انــدام محســوب 

می شــود.
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کــه در حــال حاضــر بیــش از  کردنــد  مقامــات بهداشــتی آمریــکا اعــالم 
کشــور در انتظــار پیونــد عضــو هســتند و ســاالنه  یک صــد هــزار نفــر در ایــن 

بیــش از ۶ هــزار نفــر از آنــان پیــش از پیونــد می میرنــد.
کننــده بــه شــکلی  درصورتی کــه روش اصــالح ژنتیکــی حیوانــات اهدا
کــه احتمــال رد پیونــد اندام هــای آن هــا به وســیله میزبــان  گیــرد  صــورت 
ــن  ــود. چنی ــد ب ــز خواه ــدت موفقیت آمی ــد، در درازم ــش یاب کاه ــانی  انس
کــه در  ــرای بســیاری از بیمــاران دیگــری نیــز  روش هایــی ممکــن اســت ب

گزینــه نجات بخــش باشــد. انتظــار پیونــد هســتند، یــک 

سرنوشت آقای بنت
بــا  را  زمانــی  او  عمــل،  از  بعــد  هفته هــای  در  می گوینــد  پزشــکان 
گذرانــد، مســابقات ســوپر بــول )مســابقات نهایــی فوتبــال  خانــواده اش 
کــرد؛ امــا  کــی صحبــت  کــرد و دربــاره ســگش ال لیــگ آمریــکا( را تماشــا 

کــرد. وضعیــت او پــس از مدتــی بدتــر شــد و پزشــکان را ویــران 
جراحــی  عمــل  از  مــاه  دو  گذشــت  از  پــس  مــرد  ایــن  ســرانجام 
کــه وضعیــت آقــای بنــت چنــد روز پیــش  گفتنــد  درگذشــت. پزشــکان او 
گذاشــت و ایــن مــرد ۵7 ســاله در ۸ مــارس چشــم  از مــرگ رو بــه وخامــت 

از جهــان فــرو بســت.
کــه ایــن پیونــد را انجــام داده بــود، در بیانیه ای  گریفیــث  دکتــر بارتلــی 
که تا  کــه یــک بیمــار شــجاع و نجیــب اســت  کــرد  گفــت: »آقــای بنــت ثابــت 
انتهــا جنگیــد.« او از بنــت بــه خاطــر نقــش منحصربه فــرد و تاریخــی اش 
کمــک بــه مجموعــه وســیعی از دانــش در زمینــه پیونــد حیــوان بــه  در 

کــرد، ولــی علــت دقیقــی بــرای مــرگ وی اعــالم نکــرد. انســان قدردانــی 
کــه امیــدوار اســت پیونــد  گفــت  پســر آقــای بنــت، دیویــد جونیــور، 
پــدرش »آغــاز امیــد باشــد و نــه پایــان«. او افــزود: »مــا بــرای هرلحظــه 
کــه در ایــن  کننــده، هــر شــب بی خوابــی  نوآورانــه، هــر رؤیــای دیوانــه 

خ داد سپاســگزاریم.« تاریخــی ر تــالش 

علت مرگ چه بود؟
گروهــش  گریفیــث و  کوتاهــی پــس از عمــل جراحــی بنــت،  مــدت 
به طــور مکــرر بهبــودی او را از طریــق آزمایش هــای مختلــف خــون زیــر 
از نظــر  را  از آزمایش هــا، پزشــکان خــون بنــت  نظــر داشــتند. در یکــی 
کردنــد و »یــک آلودگــی  کتری هــای مختلــف بررســی  وجــود ویروس هــا و با
کــه نشــان دهنده وجــود ســایتومگالوویروس  کردنــد  کوچــک« را پیــدا 
ــود،  ــه مقــدار آلودگــی بســیار پاییــن ب ــود. بااین حــال، ازآنجایی ک خــوک ب

ــه نتیجــه ممکــن اســت یــک خطــا باشــد. ک ــد  کردن پزشــکان تصــور 
چنــدی پــس از فــوت آقــای بنــت، جــراح پیونــد او ایــن ماجــرا را فــاش 
کــه قلــب خــوک پیونــد شــده بــه بنــت به نوعــی ویــروس  کــرد  کــرد و اعــالم 
که ممکن  خوکــی معــروف بــه ســایتومگالوویروس خوکــی آلوده شــده بــود 
گریفیــث تــالش پزشــکان را  اســت در مــرگ بنــت نقــش داشــته باشــد. 
بــرای درمــان آن شــرح داد. وی در میــان اعضــای انجمــن پیونــد آمریــکا 
کــه چــرا ایــن ویــروس  گفــت: »مــا در حــال یادگیــری ایــن موضــوع هســتیم 

بــه بیمــار منتقــل شــده اســت.«
اســت  ممکــن  بالینــی  آزمایــش  ایــن  کــه  معتقدنــد  کارشناســان 

ــرا خوک هایــی  ج شــده باشــد، زی درنتیجــه خطایــی از مســیر خــود خــار
کــه بــرای تأمیــن اندام هــا پــرورش داده شــده اند، قــرار اســت عــاری از 

ویــروس باشــند.
ــر علــت مــرگ ایــن بیمــار یــک  گ گفــت: »ا گریفیــث در ســخنان خــود 

کنیــم.« ــت باشــد، احتمــااًل می توانیــم در آینــده از آن جلوگیــری  عفون
گــر ویــروس حیوانــی توســط  کــه ا کــه وجــود دارد ایــن اســت  نگرانــی 
عضــو پیونــد شــده وارد بــدن انســان شــود، ممکــن اســت بتوانــد بــه 
کــه آیــا  کنــد؛ به عبارت دیگــر ایــن ســؤال مطــرح اســت  دیگــران ســرایت 
پیونــد انــدام حیوانــی بــه انســان )پیونــد زنــو( می توانــد باعــث ایجــاد 
کــه آن نــوع ویــروس  کارشناســان معتقدنــد  بیمــاری همه گیــر شــود؟ 
کــه در قلــب خــوک پیونــد شــده بــه بنــت بــود، قــادر بــه آلــوده  خاصــی 

کــردن ســلول های انســان نیســت.
در  پیونــدی  عفونت هــای  متخصــص  فیشــمن،  جــی  گفتــه  بــه 
بیمارســتان عمومــی ماساچوســت »هیــچ خطــر واقعــی بــرای انســان 
در  نــدارد.  وجــود  دیگــران  بــه  ویروســی  عامــل  ایــن  ســرایت  از  ناشــی 
عــوض، نگرانــی واقعــی ناشــی از توانایــی ســایتومگالوویروس خوکــی در 
کــه می توانــد نه تنهــا بــه انــدام، بلکــه  کنش هــای التهابــی اســت  ایجــاد وا

بــه بیمــار نیــز آســیب برســاند و او را از بیــن ببــرد.«
کامــل مــرگ بنــت بــه ایــن ویــروس  کارشناســان در نســبت دادن 
گفتــه یواخیــم دِنــر، محقــق انســتیتو ویروس شناســی  مــردد هســتند. بــه 
دانشــگاه برلیــن، »ایــن بیمــار بســیار، بســیار، بســیار بیمــار بــود. فرامــوش 
کــه شــاید ویــروس در ایــن امــر نقــش داشــته اســت؛ امــا تنهــا دلیــل  نکنیــد 

مــرگ بنــت آن ویــروس نبــوده اســت...«
در  کــه  کــرد  رهبــری  را  مطالعــه ای  خــود  دنــر  پیــش،  ســال  دو 
بابون هــا  بــه  شــده  پیونــد  خــوک  قلــب  دادنــد  گــزارش  محققــان  آن 
درصورتی کــه حــاوی ســایتومگالوویروس خــوک باشــد، تنهــا چنــد هفتــه 
کــه عــاری از عفونــت بودنــد  دوام مــی آورد. از ســوی دیگــر، قلب هایــی 

توانســتند بیــش از شــش مــاه حیــوان را زنــده نگــه دارنــد.
اختصاصــی   آزمایــش  ازآنجایی کــه  کــرد  فــاش  گریفیــث 
ــد، پزشــکان نمی تواننــد  ــول می کش ــًا ۱۰ روز ط ســایتومگالوویروس تقریب
کــرده اســت.  ــا ویــروس از قبــل به ســرعت شــروع بــه تکثیــر  کــه آی بداننــد 
کنشــی  درنتیجــه، طــی ایــن مدت زمــان ممکــن اســت بــدن بیمــار وا
اســت  معتقــد  کنــون  ا گریفیــث  دکتــر  باشــد.  کــرده  ایجــاد  را  التهابــی 
احتمــااًل »انفجــار ســیتوکین« یــا همــان طوفانــی از پاســخ ایمنــی شــدید 
خ داده اســت. کــه می توانــد باعــث مشــکالت جــدی شــود در بــدن بنــت ر
کــه  در چهــل و ســومین روز پــس از عمــل، پزشــکان متوجــه شــدند 
بنــت به ســختی نفــس می کشــد و دمــای بــدن او بــاال اســت. او واقعــًا 
افتــاده  او  بــرای  اتفاقــی  یــک  یعنــی  ایــن  نظــر می رســید.  بــه  بدحــال 
گفــت: »او آلــوده بــه نظــر می رســید و توجــه خــود را  گریفیــث  اســت. دکتــر 

ــرد.« ــت نک ــا صحب ــا م ــود و ب ــت داده ب ازدس
در تــالش بــرای مبــارزه بــا عفونــت بوجودآمــده در بنــت و درعین حــال 
کنتــرل نگه داشــتن سیســتم ایمنــی بــدن او، پزشــکان بــرای او  تحــت 
گاه در  که  ایمونوگلوبولین داخل وریدی و همچنین ســیدوفوویر )دارویی 
کردنــد. بنت ۲۴ ســاعت  بیمــاران مبتــال بــه ایــدز اســتفاده می شــود( تجویز 
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ــم بهبــودی را نشــان داده  ــر شــدن مجــدد وضعیتــش، عالئ پیــش از بدت
بــود.

کــه او در پاســخ بــه  گمــان می کنــم  گفــت: »مــن شــخصًا  گریفیــث  دکتــر 
انفجــار التهابــی اش دچــار نشــت مویرگــی شــد و قلبــش دچــار ِادم شــد، 
ــه  ــه بافــت قلــب شــد؛ به طوری کــه بافــت ماهیچــه ب ادم ســبب آســیب ب
ــه نارســایی قلبــی دیاســتولیک  ــًا او ب بافــت فیبــروزی تبدیــل شــد؛ نهایت

ــد.« ــار ش ــدید و غیرقابل برگشــت دچ ش

آیــا مســیر پیونــد عضــو از حیــوان بــه انســان 
ــت؟ ــده اس ــن تر ش روش

کــه بــرای  گفــت تولیــد خــوک اصــالح ژنتیکــی شــده  بی شــک می تــوان 
پیونــد انســانی بهینه شــده اســت خــود دســتاورد بســیار امیدوارکننده ای 

است.
کــه اشــاره شــد، بزرگ تریــن چالــش در پیونــد عضــو از  همان گونــه 
حیــوان بــه انســان، پاســخ سیســتم ایمنــی انســان اســت، زیــرا می توانــد 
ــد و  کن ــه  ــد« حمل ــام »رد پیون ــه ن ــدی ب ــی در فرآین ــلول های خارج ــه س ب
کــه درنهایــت انــدام یــا بافــت پیونــد شــده را از بیــن  کنــد  پاســخی را ایجــاد 

می بــرد.
اندام هــای  درحال توســعه  بیوتکنولــوژی  شــرکت  چندیــن  کنــون  ا
ــا  ــرای پیونــد بــه انســان هســتند. آن هــا ب خوکــی اصــالح ژنتیکــی شــده ب

کــردن ژن هــای مختلــف، خوک هــا را مهندســی ژنتیکــی  حــذف و اضافــه 
احتمالــی  از حمــالت  بافت هــای حیوانــی  پیونــد،  از  پــس  تــا  کرده انــد 
کــه در جراحــی  سیســتم ایمنــی انســان در امــان بمانــد. قلــب خوکــی 
اخیــر اســتفاده شــد از شــرکت بیوتکنولــوژی Revivicor مســتقر در مریلنــد 

ــود.  تأمیــن شــده ب
انجــام  ژنتیکــی  ویرایــش  فناوری هــای  لطــف  بــه  دســتاورد  ایــن 
ــت.  ــته اس ــمگیری داش ــرفت چش ــر پیش ــال اخی ــد س ــی چن ــه ط ک ــده  ش
مدیــون  اصــل  در  شــده  ژنتیکــی  اصــالح  خــوک  تولیــد  به عبارت دیگــر 
تــالش ســالیان دانشــمندان و محققــان در آزمایشــگاه های تحقیقاتــی 
ــس  ــار پ ــتن بیم ــده نگه داش ــدازه از زن ــن ان ــد همی ــر می رس ــه نظ ــت. ب اس
ــالح و  ــر اص ــتر ب ــی بیش ــا تالش ــه ب ک ــد  ــن باش ــای ای گوی ــد  ــد می توان از پیون
کار، متخصصــان خواهنــد توانســت در آینــده ای نه چنــدان  بهبــود رونــد 
ــاید دور  ــد. ش کنن ــهیل  ــاران تس ــرای بیم ــدام را ب ــد ان ــت پیون دور، وضعی
ــه  ــد نباشــند و ب ــی در صــف پیون ــه بیمــاران مــدت طوالن ک نباشــد روزی 

بهبــودی خــود امیدوارتــر باشــند.
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خوک های مهندسی ژنتیکی شده به عنوان دهندگان اندام

کمــک فنــاوری ویرایــش ژن، ســلول های  ۱ افــزودن و حــذف ژن هایــی بــا 
خوکــی مهندســی ژنتیکــی شــده )تراریختــه( ایجــاد می کنــد

۲ از این سلول ها برای ساخت جنین های خوکی استفاده می شود

کنترل شــده و مجــزا  ۳ خوک هایمهندســی ژنتیکــی شــده در محیــط 
پــرورش داده می شــوند

۴ اندام هــای خوک هــای بالــغ برداشــت شــده و بــه بــدن بیمــار پیونــد 
می شــوند

ــد داروهــای ســرکوب کننده ایمنــی مصــرف  ــد بای ۵ بیمــار پــس از پیون
کنــد تــا انــدام  جدیــد  پــس زده نشــود
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مصاحبه
سرخک؛ 
روش های انتقال 
و پیشگیری
دکتر ثمیله نوربخش
فوق تخصص بیماری های 
عفونی کودکان

ــــــرخک  ــــــاری ســـ ــ ــــــد بیمـ ــــــه می دانیـــ کـــ ــــــه  ــ همان گونـ
ناشـــــــــی از عفونـــــــــت ویروســـــــــی اســـــــــت. ایـــــــــن بیمـــــــــاری 
بثـــــــــورات پوســـــــــتی  و  تـــــــــب  به صـــــــــورت   

ً
عمدتـــــــــا

ــود و  ــ ــ ــ ــر می شـ ــ ــ ــ ــــک( ظاهـ ــ ــ کوچـ ــز  ــ ــ ــ ــای قرمـ ــ ــ ــ )جوش هـ
کـــــــــودکان و بزرگ ســـــــــاالن  عـــــــــوارض آن می توانـــــــــد 
ــن  ــ ــ ــ ــه ایـ ــ ــ ــ کـ ــــت  ــ ــ ــی اسـ ــ ــ ــ ــد. مدتـ ــ ــ ــ کنـ ــر  ــ ــ ــ ــال را درگیـ ــ ــ ــ مبتـ
بیمـــــــــاری مســـــــــری در ســـــــــطح جهـــــــــان و نیـــــــــز در 

ــــــت.  ــ ــــرده اسـ ــ ــ کـ ــــدا  ــ ــ ــــیوع پیـ ــ ــ ــــران شـ ــ ــ ــــورمان ایـ ــ ــ کشـ
ایـــــــــن  دربـــــــــاره  تندرســـــــــتی  نـــــــــدای  مجلـــــــــه 
ــر  ــ ــ ــ ــم دکتـ ــ ــ ــ ــرکار خانـ ــ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــ ــه ای بـ ــ ــ ــ ــاری مصاحبـ ــ ــ ــ بیمـ
ــــای  ــ ــ ــــص بیماری هـ ــ ــ ــــوق تخصـ ــ ــ ــــش، فـ ــ ــ ــــه نوربخـ ــ ــ ثمیلـ
کـــــــــودکان، اســـــــــتاد تمـــــــــام دانشـــــــــگاه علـــــــــوم  عفونـــــــــی 
کـــــــــودکان  پزشـــــــــکی ایـــــــــران و رئیـــــــــس بخـــــــــش عفونـــــــــی 
ایـــــــــن دانشـــــــــگاه انجـــــــــام داده اســـــــــت تـــــــــا بـــــــــه برخـــــــــی 
ــــــه  ـــ ــــــود. مطالع ـــ ـــــــــخ داده  ش ــــــه آن پاس ـــ ــــــؤاالت در زمین ـــ س
ــژه  ــ ــ ــ ــراد، به ویـ ــ ــ ــ ــی افـ ــ ــ ــ ــه تمامـ ــ ــ ــ ــه را بـ ــ ــ ــ ــن مصاحبـ ــ ــ ــ ایـ
کـــــــــودک خردســـــــــال دارنـــــــــد یـــــــــا در  کـــــــــه  افـــــــــرادی 
ــد  ــ ــ ــ ــروکار دارنـ ــ ــ ــ ــودکان سـ ــ ــ ــ کـ ــا  ــ ــ ــ ــود بـ ــ ــ ــ کار خـ ــط  ــ ــ ــ محیـ

می کنیـــــــــم. پیشـــــــــنهاد 

خانــم دکتــر لطفــاً بفرماییــد ســرخک چــه بیمــاری 
اســت و روش هــای انتقــال آن چگونــه اســت؟

کــودکان و  کــه  ســرخک یکــی از مســری ترین بیماری هــای عفونــی اســت 
حتــی بزرگســاالن را درگیــر می کنــد. ایــن بیمــاری از طریــق مســیرهای تنفســی 
جلــدی  دانه هــای  هنــوز  کــه  مرحلــه ای  در  و  می شــود  منتقــل  دیگــران  بــه 
ظهــور پیــدا نکــرده هــم بســیار قابل انتقــال اســت و به محــض تمــاس بــا بیمــار، 
بیمــاری منتقــل می شــود. کــودکان مبتــال ممکــن اســت ایــن بیمــاری را یــا از 
کــه بیمــاری در آن هــا تشــخیص داده شــده یــا نشــده  کــودکان بیمــاری بگیرنــد 
کــه ایمنی شــان را از دســت  اســت یــا از بزرگ ســاالنی ایــن بیمــاری را بگیرنــد 
کــه بــه نواحــی پرخطــر از نظــر  داده انــد و مبتــال بــه ســرخک شــده اند. کودکانــی 
کــه در نواحــی پرخطــر هســتند  ــا افــرادی  ــا ب ــرده ی ک شــیوع ســرخک مســافرت 
مناطــق  هســتند.  ســرخک  بــه  ابتــالی  معــرض  در  باشــند،  داشــته  تمــاس 
هســتند.  ایــران  شــرق  در  مــرزی  نواحــی  حاضــر  حــال  در  ایــران  در  پرخطــر 
کســتان و افغانســتان وارد ایــران  کــه ســرخک از مرزهــای پا به نظــر می رســد 

شــده اســت

ــرل  ــرخک کنت ــور س ــه در کش ــود ک ــالی ب ــد س چن
تــا  شــده  ســبب  عواملــی  چــه  بــود،  شــده 
در حال حاضــر شــیوع ســرخک در کشــور افزایــش 

یابــد؟ 
کرونــا، ایــران در مرحلــه ریشــه کنی بیمــاری ســرخک  تــا پیــش از شــیوع 
کشــورهای مجــاور انجــام  کرونــا اقدامــات بهداشــتی؛ به ویــژه در  بــود. بــا شــیوع 
تــرس  به خاطــر  هــم  و  مالــی  مســائل  به خاطــر  هــم  کشــورها  ایــن  در  نشــد. 
متأســفانه  شــد.  متوقــف  کــودکان  کسیناســیون  وا کرونــا،  بیمــاری  از  مــردم 
ــرای  ــود را ب ــای خ ــا بچه ه کرون ــرس از  ــر ت ــردم به خاط ــی از م ــم برخ ــران ه در ای
کــز بهداشــتی نمی بردنــد؛ بــه ایــن دلیــل مــا جمعیتــی  کسیناســیون بــه مرا وا
کافــی در مقابــل ســرخک نداشــتند و نیــز  کــه ایمنــی  کــودکان را داشــتیم  از 
کــه ایمنــی آن هــا علیــه ســرخک بــا افزایــش  جمعیتــی از بزرگ ســاالنی را داشــتیم 
بــا جمعیتــی از  ســن، به تدریــج پاییــن آمــده بــود و هم زمــان ورود و تمــاس 
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کــه ســرخک داشــتند؛ مجموعــه ایــن  افــراد را از ســمت مرزهــا داشــتیم 
کشــور خوشــه هایی از ســرخک را داشــته  کــه در  عوامــل ســبب شــد 
باشــیم. خوشــبختانه وزارت بهداشــت خیلــی زود متوجــه شــد و در 
مــورد شــیوع ایــن بیمــاری هشــدار داد؛ چــون بیماری هــای مختلفــی 
کــودک تــب همــراه بــا دانه هــای پوســتی دارد. وزارت  کــه در آن  هســت 
ــن  ــاهده ای ــا مش ــرخک ب ــیوع س ــت ش ــه عل ــه ب ک ــرد  ک ــالم  ــت اع بهداش
کــز  کــز بهداشــتی تمــاس بگیرنــد تــا ایــن مرا عالئــم، افــراد فــورًا بــا مرا
کارهــای تشــخیصی را انجــام دهنــد و اصطالحــًا بیمــاری را لکه گیــری 
نواحــی داده  کــه تشــخیص ســرخک در آن  یــا در محل هایــی  کننــد 
ایــن  بیشــتر  پخــش  از  مانــع  تــا  شــود  انجــام  کسیناســیون  وا شــده، 

بیمــاری شــوند.

راه پیشگیری از سرخک چیست؟
کــودکان در ۱۲  کسیناســیون به موقــع اســت. بایــد بــه  اول از همــه وا
کســن MMR )ســرخک، ســرخجه و اوریــون(  ماهگــی و ۱۸ ماهگــی وا
کســن ایمنــی داشــتند  ــا وا ــه ب ک تزریــق شــود، همچنیــن بزرگ ســاالنی 
کســینه شــوند. لکه گیــری  گــر ایمنی شــان از بیــن رفتــه باشــد بایــد وا ا
کــه به طــور جمعــی چندیــن مــورد ســرخک  کسیناســیون[ نواحــی  ]وا
در آن نواحــی دیــده شــده یکــی دیگــر از راه هــای پیشــگیری اســت. 
کــردن فــرد مشــکوک بــه ســرخک نیــز مهــم اســت. البتــه  به عــالوه جــدا 
کــه تمــاس بــا افــراد مبتــال داشــتند، در صــورت تشــخیص  در افــرادی 
کــه هنــوز ویــروس عامــل ســرخک در بدنشــان تکثیــر  زود و در زمانــی 
ــد  کنن ــت  ــن دریاف ــد ایمنوگلوبولی ــک می توانن ــر پزش ــا نظ ــرده ب ــدا نک پی
کســن  کودکــی وا گــر  کــرد. ا تــا شــاید بشــود بیمــاری را در آن هــا متوقــف 
دریافــت نکــرده باشــد و در تمــاس بــا فــرد ســرخکی باشــد، در صورتی کــه 
کســن ســرخک بزنــد،  طــی ســه روز اول پــس از تمــاس بــا فــرد بیمــار وا

ممکــن اســت مؤثــر باشــد.

چنــد  کــه  بزرگ ســاالنی  اســت  الزم  آیــا 
ســالی اســت از واکسیناسیونشــان گذشــته 
میــزان آنتی بــادی بــدن خــود را در برابــر ایــن 
ــا اگــر بدنشــان  بیمــاری اندازه گیــری کننــد ت
داشــت،  ســرخک  برابــر  در  کمــی  ایمنــی 

ــد؟ ــق کنن ــن تزری ــاره واکس دوب
کــه همــه بزرگ ســاالن ایمنــی خــود را در برابــر  خیــر، الزم نیســت 
کسیناســیون انجــام دهنــد؛ بلکــه  ــاره وا کننــد و دوب ســرخک آزمایــش 
کــه در نواحــی پرخطر از نظر  کار را انجــام دهنــد  افــرادی الزم اســت ایــن 
گذشــته حــدود ۲۰ ســال پیــش  شــیوع ســرخک باشــند. در زمان هــای 
کسیناســیون ســرخک در دو نوبــت ۹ ماهگــی و ۱۲ ماهگــی انجــام  وا
کسیناســیون ســرخک  کســن ۹ ماهگــی را از برنامــه وا می شــد. بعــدًا وا
کســن در ایــن ســن فایــده ای  کــه تزریــق وا کردنــد، زیــرا دیدنــد  حــذف 
ســرخک  علیــه  مــادری  آنتی بادی هــای  کــودک،  بــدن  در  و  نــدارد 
ــدن  ــای ب ــن، آنتی بادی ه کس ــق وا ــا تزری ــت ب ــن اس ــود دارد و ممک وج

کنــد. پــس تنهــا در  کــودک بــا آنتی بادی هــای مــادری تداخــل پیــدا 
کســن ســرخک را می زدنــد؛ ولــی در حــال حاضــر ثابــت  ۱۲ ماهگــی وا
و  ماهگــی   ۱۲ نوبــت  دو  در  ســرخک  کســن  وا تزریــق  بایــد  کــه  شــده 
کســن ســرخک در ۱۸ ماهگــی تزریــق  گــر وا ۱۸ ماهگــی انجــام شــود. ا
امــروز،  بزرگ ترهــای  از  خیلــی  نــدارد.  وجــود  مؤثــری  ایمنــی  نشــود، 
دریافــت  را  ســرخک  کســن  وا دوز  یــک  تنهــا  بودنــد  کــودک  وقتــی 
ــد. ایــن افــراد به مرورزمــان هــر چــه ســن آن هــا بگــذرد، ممکــن  کرده ان
کــه  کســانی  اســت تیتــر آنتی بــادی در بدنشــان پاییــن بیایــد. البتــه 
ــا آخــر عمــر  گرفتنــد، به احتمال قــوی ت کودکی شــان ســرخک  در زمــان 
کافــی را در برابــر ایــن بیمــاری دارنــد؛ زیــرا ایمنــی حاصــل از  ایمنــی 
در  مثــاًل  گــر  ا بنابرایــن  اســت.  قــوی  ایمنــی  ســرخک  ویــروس  خــود 
کــودکان دیــده شــد،  مهدکودکــی یــا در خانــواده ای ســرخک در میــان 
کسیناسیونشــان زیــر ســؤال  کــه وا افــراد بزرگ ســالی در آنجــا باشــند 
کســن را در  کســن زده انــد یــا نــه یــا آیــا وا کــه اصــاًل وا باشــد و نداننــد 
زمــان مناســب زده انــد یــا نــه؛ در ایــن حالــت بایــد بزرگ ســاالن تیتــر 
گــر نیــاز بــود و میــزان ایمنی شــان  کننــد تــا ا آنتی بــادی خــود را چــک 
ــه  ک ــارداری  ــای ب ــن خانم ه ــد. همچنی کنن ــن دریافــت  کس ــود، وا ــم ب ک
میــزان ایمنــی خــود را نمی داننــد، می تواننــد ایــن ارزیابــی را انجــام 

دهنــد.

ــما  ــه ش ــاردار توصی ــای ب ــورد خانم ه در م
ــت؟ چیس

گرفتــه تــا ســرخک  کرونــا  همــه عفونت هــا در خانم هــای بــاردار از 
بــرای  می توانــد  ویروســی  بیمــاری  هــر  به طور کلــی  و  ســرخجه  و 
ــد.  کن ــتر  ــقط را بیش ــر س ــت خط ــن اس ــا ممک ــد ی ــر باش ــان مض جنین ش
ــاس  ــل تم ــد حداق کنن ــعی  ــد س کاًل بای ــاردار  ــای ب ــن خانم ه ــرای همی ب
کــه  را بــا افــراد بیمــار یــا مشــکوک داشــته باشــند؛ مثــاًل بــا بچه هایــی 
دارنــد  تــب  یــا  دارنــد  عفونــت  کــه  بچه هایــی  و  می رونــد  مهدکــودک 
ــارداری  تمــاس نداشــته باشــند. بــرای مثــال آبله مرغــان بــرای خانــم ب
در  خوشــبختانه  اســت.  ک  خطرنــا فوق العــاده  نگرفته انــد،  قبــاًل  کــه 
کــه در ســن بــارداری هســتند، آبله مرغــان  کشــور مــا بیشــتر خانم هایــی 
و  باشــد  نگرفتــه  کســی  گــر  ا ولــی  دارنــد؛  آنتی بــادی  و  گرفته انــد  را 
ابتــال  صــورت  در  باشــد  نداشــته  بیمــاری  ایــن  برابــر  در  آنتی بــادی 
در  به ویــژه  می بینــد؛  صدمــه  شــدیدًا  او  جنیــن  بــارداری،  دوران  در 
ســه ماهه اول بــارداری. بــرای همیــن هــر عفونتــی در دوران بــارداری 

باشــد. ک  خطرنــا می توانــد 

آیــا بــرای خانم هــای بــاردار واکســن ســرخک 
تزریــق می کننــد؟

کــه به صــورت ویــروس زنــده ضعیــف شــده اند  کســن هایی  خیــر. وا
MMR  هــم  کســن  بــارداری تزریــق نشــوند. وا بهتــر اســت در دوران 
گــر خانمــی ایــن  کســنی از نــوع ویــروس زنــده ضعیــف شــده اســت و ا وا

کســن را تزریــق  کنــد نبایــد تــا ســه مــاه بعــد بــاردار شــود.  وا
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آیا نوزادان در برابر سرخک ایمن هستند؟
نــوزادان بســتگی بــه ایــن دارنــد کــه آیــا مادرشــان تیتــر آنتی بــادی 
داشــته باشــد یــا خیــر. اگــر مــادری ایمنــی کافــی در برابــر ســرخک داشــته 
ــوزاد  ــه ن ــود را ب ــی خ ــرده و ایمن ــه ک ــش را تغذی ــود کودک ــیر خ ــد، از ش باش
منتقــل کنــد، نــوزاد را تــا حــدود شــش مــاه حتمــًا ایمــن می کنــد. از حــدود 
شــش مــاه تــا ۱۲ مــاه تیتــر آنتی بــادی پاییــن می آیــد. اگــر ایمنی مــادر کافی 
ــالی  ــال ابت ــرد، احتم ــرار بگی ــل ق ــا ناق ــال ی ــراد مبت ــرض اف ــد و در مع نباش
نــوزاد وجــود دارد. خوشــبختانه چندین ســال هســت که واکسیناســیون 
در کشــور انجــام می شــود؛ مثــاًل در ســال ۸۲ کمپیــن تزریــق MR )ســرخک 
و ســرخجه( بــرای ریشــه کنی ســرخجه و یــادآوری ســرخک در خانم هــای 
زیــر ۲۵ ســال انجــام شــد، بــه همیــن دلیــل معمواًل مــادران تیتر مناســبی 
از آنتی بــادی علیــه ســرخک را دارنــد. پــس مادرانــی کــه واکســن ســرخک 
میــزان  از  و  ندارنــد  واکســن مشــخصی  کارت  نزدنــد،  به موقــع  را  خــود 
ــتری  ــت بیش ــود مراقب ــوزاد خ ــد از ن ــتند، بای ــالع هس ــود بی اط ــی خ ایمن
ــد  ــودک می رون ــاًل مهدک ــه مث ــند ک ــی نباش ــا کودکان ــاس ب ــا در تم ــد ت بکنن
و در معــرض خطرنــد. البتــه نــوزادان را بایــد از تمــاس بــا افــرادی کــه 

مشــکوک بــه هــر نــوع عفونتــی هســتند دور نگــه داشــت.

عــوارض ســرخک در کــودکان و بزرگ ســاالن 
ــت؟ چگونه اس

گاه مشــکالت زیــادی  عــوارض ســرخک به خصــوص در ســنین بــاال 
ــه  ــی ۲۰ ســال پیــش موجــی از ســرخک ب را ایجــاد می کنــد. حــدود ۱۵ ال
که هفته ایی  کرد؛ تا جایی  کشــور وارد شــد و بزرگ ســاالن را بیشــتر درگیر 
کــه آنتی بادی هایشــان علیــه ســرخک  یکــی دوتــا از دانشــجویان پزشــکی 
گرفتنــد و چندیــن مــورد منجــر بــه فــوت  پاییــن آمــده بــود، ســرخک 
بیمــاران بزرگ ســال شــد. در بزرگ ســاالن عــوارض ســرخک به صــورت 
آســیب مغــزی اســت و آنســفالیت ســرخک مشــاهده می شــود، گاه بــه 
ــد و پنومونی هــای ســرخک مشــاهده می شــود.  ــه آســیب میزن ــدام ری ان
کــم ســن عــوارض شــدیدی ماننــد آنســفالیت و درگیــری  کــودکان  در 
کل بیمــاری  کمتــر اســت، ولــی در  شــدید ریــه نســبت بــه بزرگ ســاالن 

کــم می کنــد و باعــث عفونت هــای میکروبــی؛  کــودکان را  بــدن  دفــاع 
گــوش و ریــه می شــود. بــه دنبــال ســرخک، کــودکان  ماننــد عفونت هــای 
بســیار نحیــف و ضعیــف شــده و ســبب ســوءتغذیه در آن هــا می شــود.

اگــر فــردی مبتــال بــه ســرخک شــد، چــه 
رعایــت شــود؟ بایــد  بهداشــتی  نــکات 

از وقتی کــه فــرد تــب می کنــد، بیمــاری بســیار مســری اســت تــا زمانــی 
کــه دانه هــای پوســتی بیــرون میزنــد و بعــد بهبــودی پیــدا می کنــد. ایــن 
گیــردار اســت  کــه طــی آن بیمــاری بســیار وا زمــان تقریبــًا ۱۰ روز می شــود 

و بهتــر اســت فــرد بیمــار در تمــاس بــا دیگــران نباشــد.

اگــر نکتــه مهــم دیگــری در ارتبــاط با ســرخک 
باقی مانــده بفرماییــد.

پوســت،  روی  قرمــزی  دانــه  هــر  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  را  ایــن 
ســرخک نیســت. وقتی کــه بچــه ای تــب دارد و بدنــش جــوش می زنــد، 
الزامــًا ســرخک نیســت. تشــخیص های افتراقــی ســرخک آن قــدر متعــدد 
ــه دســت کم چندیــن مــورد از  ک ــد پزشــک حاذقــی  ــه حتمــًا بای ک اســت 
ســرخک را دیــده اســت، آن را تشــخیص دهــد. ســرخک مشــخصات 
کــه بدنــش جــوش  خــاص خــودش را دارد. اآلن متأســفانه هرکســی 
کــه آلــرژی و حساســیت اســت، درحالی کــه خیلــی  میزنــد، می گوینــد 
از ایــن مــوارد ممکــن اســت ویروس هــای مختلفــی ماننــد ســرخک، 
هــم  بیماری هــا  از  بســیاری  طرفــی  از  باشــد.  مخملــک  و  ســرخجه 
کــه از نظــر مــردم مشــابهت داشــته باشــند؛ مثــاًل می گوینــد  ممکــن اســت 
ــر  ــد و ب ــک ببین ــد پزش ــه بای ــه زد؛ درحالی ک ــش دان ــرد و بدن ک ــب  ــه ت بچ
کــه روی پوســت به وجــود آمــده  اســاس عالئمــی ماننــد نــوع دانه هایــی 
کــه آیــا بیمــاری ســرخک  و بــر اســاس ارزیابی هــای آزمایشــگاهی بگویــد 

ــا بیمــاری دیگــری اســت. اســت ی

با تشکر از شما
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شادابی پوست صورت با 
ماسک زرده تخم مرغ

زرده  ماســک  کمــک  بــا  می بریــد،  رنــج  خــود  صــورت  روی  زودرس  خطــوط  و  چین وچــروک  از  گــر  ا
باشــید. داشــته  جــوان  و  لطیــف  نــرم،  پوســتی  می توانیــد  غ  تخم مــر

مواد الزم 
غ	  یک عدد زرده تخم مر
یک قاشق چای خوری روغن زیتون	 
یک عدد موز رسیده	 

طرز تهیه ماسک زرده تخم مرغ
گلوله به دست آید.	  کنید تا خمیری بدون  کاسه تمیز، موز را با چنگال له  در یک 
کنید و هم بزنید تا یک دست شود.	  غ را اضافه  روغن زیتون و زرده تخم مر
کنید.	  ماسک را روی صورت تمیز خود بمالید و ۱۵ دقیقه صبر 
کنید.	  گرم بشویید و صورت خود را با یک حوله خشک  پس از اتمام زمان، مخلوط را با آب 
را 	  نارگیــل پوســت خــود  یــا  یــک قطــره روغن زیتــون  بــا  کردیــد،  بعــدازآن احســاس خشــکی  گــر  ا

کنیــد. مرطــوب 

نکات
پیــش از  قــرار دادن ماســک، صــورت خــود را بخــور دهیــد تــا بیشــترین اســتفاده را از ماســک صــورت 	 

ببرید.
کنید.	  کنید تا به راحتی آن را با چنگال له  از یک موز رسیده استفاده 
کنیــد، زیــرا روغــن نارگیــل هــم یــک مرطوب کننــده 	  می توانیــد روغــن نارگیــل را جایگزیــن روغن زیتــون 

کــرده و از چین وچروک هــای زودرس جلوگیــری می کنــد. کــه پوســت خشــک را تغذیــه  عالــی اســت 

فواید مواد تشکیل دهنده این ماسک
غ: ایــن مــاده بیشــتر از آب و چربــی تشــکیل شــده اســت و رطوبــت را در ســلول های  زرده تخم مــر
غ  ــرم و لطیــف می کنــد. ماســک های صــورت حــاوی زرده تخم مــر گیــر انداختــه و صــورت شــما را ن پوســت 
کــه پوســت خشــک یــا پوسته پوســته دارنــد، معجــزه می کنــد. مــواد مغــذی موجــود در زرده  بــرای افــرادی 

کــدر می شــود. کــردن پوســت  غ باعــث آب رســانی، تغذیــه و مرطــوب  تخم مــر
کــس طبیعــی اســت و رطوبــت را در ســلول های پوســت نگــه مــی دارد  روغن زیتــون: ایــن روغــن یــک بوتا

کــم آب را مرطــوب می کنــد. و پوســت 
کنــد می کنــد. به عــالوه  کــه پیــری را  مــوز: ایــن میــوه دارای محتــوای زیــادی از ویتامیــن ایــی )E( اســت 
ــا رادیکال هــای آزاد مبــارزه می کنــد. رادیکال هــای آزاد یکــی از  کــه ب کســیدان هایی اســت  مــوز حــاوی آنتی ا

عوامــل ایجــاد چین وچــروک پوســت هســتند.
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۷- کمک به بهبود سالمت روان
کــرده و ســالمت  افــراد می تواننــد بــا مصــرف بــرگ چغنــدر خلق وخــوی خــود را تقویــت 
روان خــود را بهبــود بخشــند. بــرگ چغنــدر حــاوی مقادیــر زیــادی ویتامیــن ب ۶ اســت. 
ــردگی را  ــیده و افس ــود بخش ــو را بهب ــن ب B۶( ۶( خلق وخ ــان داده ویتامی ــات نش تحقیق
کمبــود ایــن ویتامیــن تحریک پذیــری و مشــکالت خلقــی را زیــاد می کنــد.  کــم می کنــد. 
همچنیــن ایــن ســبزی بــا دارا بــودن مقادیــر مناســبی منگنــز و اســید نیکوتیــن بــه بهبــود 
کــه صرف نظــر از اینکــه آیــا  کمــک می کنــد. تحقیقــات نشــان داده انــد  مشــکالت روانــی 
کمبــود ایــن مــواد هســتند یــا خیــر، مصــرف مــواد فــوق بــرای ســالمت  بیمــاران دچــار 
بــرگ  شــد،  اشــاره  پیــش  شــماره  در  کــه  همان گونــه  همچنیــن  دارد.  مثبــت  اثــر  روان 
ــه  ــد آســیب ب کــه تحقیقــات نشــان می دهــد می توان کا اســت  چغنــدر سرشــار از ویتامیــن 
کــه ایــن ویتامیــن می توانــد  کاهــش دهــد. ایــن بــدان معنــی اســت  نورون هــای مغــز را 

ــد. ــش ده کاه ــر را  ــاری آلزایم ــرفت بیم پیش

۱۱ مزیت شگفت انگیز 
برگ چغندر
قسمت دوم

بــرای  زیــادی  مزایــای  چغنــدر 
کاهــش  جملــه  از  ســالمت 
جریــان  بهبــود  پرفشــاری خون، 
بهبــود  قلــب،  ســالمت  و  خــون 
هضــم، ســالمت چشــم، التهــاب و 
کاهــش خطــر ابتــال بــه دیابــت دارد.

می تــوان  را  چغنــدر  بــرگ 
خ شــده،  سر پختــه،  به صــورت 
ســاالدها  انــواع  در  شــده  مخلــوط 
ــاًل  ــی مث گیاه ــموتی  ــورت اس ــا به ص ی
مــوز  ماننــد  میــوه ای  بــا  ترکیــب  در 
کــرد و از خــواص فوق العــاده  مصــرف 

بــرد. بهــره  آن 
تندرســتی  نــدای  مجلــه  در 
شــماره قبــل بخشــی از مزایــای بــرگ 
بــدن آورده  بــرای ســالمت  چغنــدر 
شــده اســت. در ایــن شــماره نیــز  در 
ادامــه مقالــه پیــش بــه ســایر خــواص 
فوایــد  و  شــگفت انگیز  بــرگ  ایــن 
شــده  پرداختــه  آن  باورنکردنــی 

اســت.



۸- تقویت کننده سالمت خون
 بــرگ چغنــدر آهــن بیشــتری نســبت بــه اســفناج دارد؛ ازایــن رو ایــن 
کمــک می کنــد. آهــن  ــی  کم خون ــه پیشــگیری و درمــان  مــاده غذایــی ب
گلبول هــای  بخــش حیاتــی مولکــول هموگلوبیــن اســت. هموگلوبیــن در 
بــدن  سراســر  بــه  ریه هــا  از  را  کســیژن  ا و  می شــود  یافــت  خــون  قرمــز 
بــرگ چغنــدر  ویتامیــن ب ۶ موجــود در  منتقــل می کنــد. همچنیــن 
گلبول هــای قرمــز خــون حیاتــی اســت. افــراد بســیاری از  بــرای تولیــد 
کم خونــی داریــد،  گــر شــما نیــز  کم خونــی رنــج می برنــد. ا کمبــود آهــن یــا 
ــرای بهبــود ســالمت خــون شماســت! بــرگ چغنــدر منبــع غنــی آهــن ب

۹- کمک به داشتن پوستی سالم
ــم  ــه رژی ــدر را ب ــرگ چغن ــد؟ ب ــفاف می خواهی ــالم و ش ــت س ــا پوس آی
کنیــد. بــرگ چغنــدر سرشــار از ویتامیــن ث اســت  غذایــی خــود اضافــه 
کمــک می کنــد  کبــد را ســم زدایی می کنــد و به این ترتیــب  و همچنیــن 
تــا شــما پوســتی شــفاف و درخشــان داشــته باشــید. ویتامیــن ث بــا 
کالژن بــرای  کمــک می کنــد.  کالژن  کســیدانی بــه تولیــد  خــواص آنتی ا
ســالمت پوســت حیاتــی اســت. فیبــر موجــود در بــرگ چغنــدر نیــز بــه 
کمــک می کنــد تــا پوســت  عملکــرد روده و دفــع ســموم و مــواد زائــد بــدن 

شــفاف و ســالم بمانــد.

۱۰- بهبود دهنده عملکرد دستگاه گوارش
کــرده و  کمــک   فیبــر فــراوان موجــود در بــرگ چغنــدر بــه هضــم غــذا 
ــردن عمــل دفــع،  ک ــرای منظــم  یبوســت مزمــن را بهبــود می بخشــد. ب
مصــرف فیبــر خــود را بــا خــوردن ســبزیجات بــرگ دار و میوه هــا افزایــش 

دهیــد. 
بــرگ چغنــدر عــالوه بــر غنــی بــودن از فیبرهــای محلــول و نامحلــول 
)کــه بــرای هضــم ســالم ضــروری اســت(، بــا ایجــاد شــرایطی بــرای رشــد 
کمــک  گــوارش بــه روده شــما  کتری هــای ســالم در سراســر دســتگاه  با
می کنــد. به عبارت دیگــر، بــرگ چغنــدر )و ســایر ســبزیجات بــا بــرگ ســبز 

کتری هــای خــوب روده را تحریــک می کننــد.  تیــره( به طــور طبیعــی با
کل بــدن ضــروری اســت! ســالمتی روده بــرای ســالمتی 

۱۱- به بارداری سالم کمک می کند
کــه هــم  بــرگ چغنــدر سرشــار از ویتامیــن ب B۹( ۹( یــا فــوالت اســت 
ــه تولیــد  ــرا ب ــوزادان ضــروری اســت، زی ــرای ن ــرای بزرگ ســاالن و هــم ب ب
فــوالت  بــارداری،  کمــک می کنــد. در دوران  قرمــز خــون  گلبول هــای 
حیاتــی  کــودک  بافت هــای  و  ســلول ها  ســالم  رشــد  تضمیــن  بــرای 
اســت. مصــرف روزانــه توصیه شــده فــوالت در دوران بــارداری، خطــر 
کاهــش  کــودک  ناتوانی هــای مــادرزادی خــاص و اختــالالت عصبــی را در 
کــه مصــرف طبیعــی فــوالت از طریــق  می دهــد. تحقیقــات نشــان داده 
غذاهــا ســرعت جــذب بهتــری دارد؛ بنابرایــن، خــوردن بــرگ چغنــدر 
ــودکان  ک ــد  ــالمت و رش ــرای س ــوالت ب ــار از ف ــی سرش ــواد غذای ــایر م و س

مهــم و مفیــد اســت.

رعایت نکات احتیاطی در مورد برگ چغندر
کیســه صفرا دارنــد، بایــد از خوردن  کلیــوی یــا  کــه مشــکالت  افــرادی 
کننــد؛ ماننــد بســیاری از  مقادیــر زیــاد چغنــدر و بــرگ چغنــدر خــودداری 
غذاهــای ســالم دیگــر، چغنــدر )به ویــژه بــرگ چغنــدر( حــاوی مقادیــری 
مــواد طبیعــی موجــود در  از جملــه  گــزاالت  ا اســت.  گــزاالت  ا زیــادی 
گیاهــان، حیوانــات و انســان ها اســت. در برخــی افــراد ممکــن اســت 
ــتن از  کاس ــرای  ــود. ب ــرا ش ــا صف ــه ی کلی ــنگ  ــاد س ــبب ایج ــاده س ــن م ای
کــه  گــزاالت بــرگ چغنــدر ، جوشــاندن ســریع آن )۱-۲ دقیقــه  مقــدار ا

کاهــش می دهــد. گــزاالت را  گفتــه می شــود( ســطح ا بالنچینــگ هــم 
ــر  گ کا اســت، بنابرایــن ا ــرگ چغنــدر سرشــار از ویتامیــن  از ســویی ب
فــردی از داروهــای ضــد انعقــاد )ماننــد وارفاریــن( اســتفاده می کنــد، 

کنــد. توصیــه می شــود از ســبزی های دارای بــرگ تیــره اجتنــاب 
گــر فــردی مشــکل خــاص ســالمت دارد، بایــد بــا  مثــل همیشــه، ا

ــد. کن ــورت  ــود مش ــک خ پزش
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مطالبی از وب سایت
w w w. t a n d o r o s t i m a g . c o m

گرامی مطالب متنوعی را  در حوزه سالمت و تندرستی در وب سایت ندای تندرستی مطالعه فرمایید. خوانندگان 

ــا  کرون کســن  امیدهایــی بــرای تولیــد وا
ــای آن بــه شــکل قــرص و مزای

برخــی  در  کــودکان  هپاتیــت  شــیوع 
ها ر کشــو

نکاتــی مهــم بــرای در امــان مانــدن از 
کنگــو کریمــه  تــب 

شــیوع آبلــه میمونــی؛ آن چه الزم اســت 
بدانید

بــه  مبتالیــان  بــرای  جدیــد  دارویــی 
2 نــوع  دیابــت 

فواید کالژن برای سالمت بدن

ندای تندرستی 32tandorostimag.com
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