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ــای  ــواری هــ دشــ  " ــه  مــقــال در  پــیــش  ــال  ســ دو 
کـــه در  ــــی"،  ــذای ــای غــ تــغــیــیــر ذائـــقـــه و عــــادت هــ
ــم : ــت ــوش ــه چــــاپ و مــنــتــشــر شـــد ن ــری ــش هــمــیــن ن
دربسیاری از نقاط دنیا حشرات را یک منبع خوب و 
مناسب غذایی می دانند و درمناطقی از آفریقا و نقاط 
کرم و الرو  دیگر جهان جیرجیرک، ملخ، زنبور، زنجره، 
الرو  و  مورچه  موریانه،  سوسک،  حشرات  درختی، 
حشرات دیگر را منبعی  غنی از پروتئین می شناسند. 
کنجکاوی  گردشگران از روی  در برخی از مناطق نیز 
و تفنن به خوردن حشراتی مانند سوسک و عقرب 
از  بسیاری  برای  که  نماند  گفته  نا البته  می پردازند. 
مردم جهان، حتی فکرکردن به خوردن حشرات نیز 
 ترجیح می دهم 

ً
می تواند تهوع آور باشد. من نیز شخصا

گیاه خواری کنم و گرسنگی بکشم تا اینکه صبحانه را با 
املت مورچه و ناهار را با خورشت جیرجیرک آغاز کنم.
کردم: اشاره  نیز  مولوی  بیت  این  به  آنجا  در 
ــر زیـــــــن خــــــورش هــــــا انــــــــدک انــــــــدک بـــــــاز ب
حـــر آن  نـــــــه  بــــــــــود  خـــــــر  غــــــــــــذای  کـــــیـــــن 
بسیاری از مردم و از جمله  بسیاری از چینی ها 
کنند  مــی  اســتــفــاده  و غــریــب  ازغــذاهــای عجیب 
مــردم  میان  در  متفاوت  غــذایــی  چرخه  ایــجــاد   .
بهداشتی  پــیــآمــدهــای  گــاهــی  جــهــان  از  مناطقی 
ــوران  ــانـ ــوردن بـــرخـــی جـ ــ ــ ــت . خ ــ ــه اس ــتـ ــز داشـ ــی ن
را  ــوار مسایلی  خـ مــورچــه  و  و خــفــاش  مـــار  مــانــنــد 
ناشی  بیماریهای  انتقال  با  که  است  کــرده  مطرح 
انــجــام  از  پــس  دارد.  ارتـــبـــاط  کــرونــا  ویــــروس  از 
در  کــه   ویــروس هــا،  کــورونــا  شناخت  و  پژوهشها 
این  روی   بر  مطالعه  شد  اغاز  سال۱۹۶۵میالدی 
ــروس ها تا اواســط دهــه ۱۹۸۰ ادامــه داشــت. وی
روی  بر  توجه همه جهانیان  و  نیز دقت  کنون  ا
کووید  کررونا معطوف شده است. بیماری  ویروس 
Coronavirus disease 2۰۱۹( ۱۹(، نیز از  خانوادۀ 
ــروس هــا مسبب  ــ کــرُونــا ویــروســهــاســت. ایـــن  وی
 Severe acute respiratory( »سارس«  بیماری 
و   2۰۰2 های  سال  در  که  بودند  نیز   )syndrome
کردند.   2۰۰۳  سندرُوم تنّفسی وخیم و حاد  ایجاد 
که از نوامبر 2۰۰2 تا ژوئیۀ 2۰۰۳  ویروِس »سارس« 
کشور جهان  سبب ِ مرگ نزدیک به ۸۰۰ نفر در 2۰ 
منتقل  ولگرد  گربه های  به  خفاش  از  ابتدا  شــد، 
گردید و سپس به انسان رسید. باید توجه داشت 
ظاهر  چین  در  بار  نخستین  نیز  سارس  بیمارِی  که 
سرایت  جهان  دیگر  کشورهای  به  آنجا  از  و  شد 
احتماال  که  معتقدند  ازپژوهشگران  کرد.بسیاری 
مانند  نیز،  کــوویــد-۱۹  ویــروس  اصلِی  زیست گاه 
البته خود  اســـت.  ، خــفــاش  ــروِس »ســــارس«  ــ وی
خفاش  ها، چون با ویروس کرونا به سازگاری رسیده 
کشته نمی شوند.  اند ، براثر این ویروس ها بیمار یا 
انسان  به  آنکه  برای  این ویروس ها  در عین حال 
برسند باید به حیوان دیگری منتقل شوند و سپس 
کنند. در اصطالح  از آن حیوان به انسان راه پیدا 
می  گفته  میانجی«  »میزباِن  حیوان  آن  به  علمی 
ــروِس جــدیــد ، مــی تــوان  ــ ــا وی ــرُون ک ــارۀ  ــ شـــود. درب
خفاش ها،  که  دانست  ایــن  را  حــدس  قوی ترین 
منتقل   )pangolin(پانگُولین ها به  را  آن  نخست 
گرفته اند.  پانگُولین ها  از  را  کرده اند و انسان ها آن 
مورچه خوارجانوری  یا  پولک  پوست  یا  پانگولین 
)Pholidota( پولک  پوست  ســانــان  راســتــه  از 
تنها یک خــانــواده،  یعنی  ایــن راسته  . در  اســت 
که  دارد  قــــرار   )Manidae(پــــوســــتــــان پــولــک  
و    Manis ،Phataginus ــردٔه  ــ ــ س ــه  سـ ــه  بـ
جـــانـــور  ــن  ــ ایـ مــــی شــــود.  تــقــســیــم   Smutsia
. دارد  کـــی  خـــورا و  دارویـــــی  مــصــرف  چــیــن  در 

داد   نــشــان  چین  در  ــده  ش منتشر  گــزارشــهــای 
از  که  کورونا  جدید  ویــروس  نسل  ژنــوم  توالی  که 
یافت  مــوارد  با  درصــد   99 شــده،  جــدا  پانگولین 
بنابر  آن یکسان است.  به  مبتال  بیماران  شده در 
که ویروس در بدن جانورانی   گفت  این می توان 
در  کــه  پــســتــانــداران  ایــن   . هست  خــفــاش  مانند 

خود  و  می شوند  جمع  هــم  دور  بـــزرگ  ــروه هــای  گ
شــان بــه ســازگــاری بــا ایــن ویـــروس رســیــده انــد ، 
که دارند عوامل بیماری زا  می توانند  با پروازهایی 
گسترده پخش  را در مسافت های طوالنی به طور 
کنند. در این صورت خفاشها  توانستند پانگولینی 
کنند . در مرحله  دیگر،  آلــوده  کرونا  را به ویــروس 
که خفاش غذای  مورد عالقه  کرد  می توان تصور 
کرد  تصور  تــوان  مــی  بعد  مرحله    در  و  اســت  مــار 
ک غذای   مــار و خفاش هر دو، ســوپ و خــورا که 
ــود. پـــس ایـــن چــرخــه   مــحــبــوب چــیــنــی هــا مـــی شـ
معیوب بــه صــورت مـــداوم تــکــرار شــد.  مــی تــوان 
بیماری مبتال شدند  به  ابتدا  که  در  کسانی  گفت 
که یا به طور مستقیم در بازار محلی  افرادی بودند 
در  مستقیم،  طورغیر  بــه  اینکه   یــا  بــودنــد  ووهـــان 
ک  خورا یا  مار  سوپ  ــازار،  ب این  در  که   رستورانی 
بازار  بودند.  خــورده  می گردیدغذا  عرضه  خفاش 
بیماری  شــیــوع  از  پــس  کــه   ،)Wuhan  ( ووهـــان 
ــروش حــیــوانــات  ــ ــد، دربــخــش ف جــدیــد بــســتــه شـ
وحشی خود، حیوانات زنده و قصابی شده و نیز 
غذاهای دریایی عرضه می نمود. ووهان  یکی از 
چین  خلق  جمهوری  کشور  جمعیت  پر  شهرهای 
که بیش از ده میلیون نفرجمعیت  دارد .  است، 
سازمان جهانی بهداشت در تاریخ 31 دسامبر 1919 از 
یک مورد ذات الریه )pneumonia( با علت ناشناخته 
گاه شد. از روز  کرده بود آ که در شهر ووهان چین بروز   ،
گزارش ابتالی 44 مورد  31 دسامبر تا سوم ژانویه 2020 
جدید بیماری از سوی مقامات چین به سازمان جهانی 
که این  بهداشت ارسال شد . بررسی ها نشان می داد 
بیماری از یک بازار محلی ماهی فروشان در ووهان ریشه 
گرفته است. البته باید توجه داشت که بیماری از مدتها 
کم و بیش از بیماری جدید تنفسی  پیش شایع شده و 
شبیه بیماری سارس گفتگو می شد. حدود ده روز پس 
از گزارش مقامات چینی به سازمان جهانی بهداشت ، 
عامل بیماری تنفسی شبیه ذات الریه را نوع جدیدی 

ازویروس کرونا دانستند .
کرونا، آنطورکه دکتر  در هر صورت ویروس جدید 
از  ــود،  ب بــه درســتــی تشخیص داده   ،)Dr. Li( لــی  
بازار حیوانات وحشِی »ووهان« به سراسر شهر و از 
کرونا  آنجا به مناطق دیگر منتقل شد. البته اصــوال  
ویروس های جانوری  موجب بیماری در حیوانات 
دارنــد  اهمیت  اقتصادی  نظر  از  بیشتر   کــه  اهــلــی، 
عفونت  ایجاد  سبب  پست  درحیوانات  و  می شود 
گردند.  به  هاي پایدار در میزبانهای طبیعي خود مي 
این ترتیب می توان گفت که کروناویروس ها به مقدار 
گونه هستند و پاتوژنز بیماری های  زیاد ، اختصاصي 

آنها در انسان به خوبی شناخته نشده است.
سلولهای  به  حیواني  ویروس های  کرونا  بیشتر 
تنفسی  مــجــراي   )Epithelial cells( تلیال  ــي  اپ
عفونت های  ــد.  دارن گرایش  حیوانات  گوارشی  و 
مجاری  به  اغلب  انسان  در  ویــروس  کرونا  عــادی 
فوقانی تنفسی محدود می شود . در این جا با یاد 
کرونای انسانی،  به این  نکته  آوری سرایت ویروس 
کلمه  از  که واژه "کــورونــاویــروس"   اشــاره می شــود 
گرفته   "κορώνη"کلمه یونانی التین "corona" یا 
هاله  یا  تاج  واژه،  این  لغوی  معنای   . است  شده 
عفونی  )زمــان  ویریون ها  ظاهری  ویژگی  که  است 
نشان  الکترونی  میکروسکوپ  زیــر  رادر  ویـــروس( 
تاج سلطنتی  از یک  تصویری  تواند  و می  می دهد 
ویژگی  بنابراین  شــود.  آور  یاد  را  خورشیدی  تاج  یا 
ظاهری این ویروس همان زوائد تاج مانند بر روی 

سطوح دیواره ویروس ها می باشد.
اســیــدهــای  یـــکـــی از  دارای  ویـــروس هـــا  ــوال  اصــ
یا  و    RNA یــعــنــی  ،  )Nucleicacids( نوکلئیک  
میزبان شوند  یاخته  وارد  باید  آنها  هستند.   DNA
ــا مــانــنــد یــک مــوجــود  زنـــده عــمــل  نــمــایــنــد. اسید   ت
نوکلئیک ویروس اطالعات الزم برای سنتز درشت  
در  ویـــروس  تکثیر  ــرای  ب اختصاصی  مولکول های 

داخل یاخته های میزبان را دارا می باشد. ذره های 
پوسته  به وسیله   )Virion( ویریون  یا  بالغ  ویروسی 
کپسید )Capsid( پوشیده   به  نام  غالف پروتئینی 
شده  است. هر کپسید از واحدهای کوچک پروتئینی 
ساخته شده است.  )Capsomere( کپسومر  به نام 
ــنــای  ــث ــه اســت ب دار ،   RNA  ویـــــــروس هـــــــای ــکــثــیــر  ت
هسته  در  که  آنفلونزا  نوکلئوپروتئین های ویروس 
انجام می شود.در  سیتوپالسم  صورت می گیرد،در 
گیرنده های یاخته ای  تکثیر ویروس، ویریون ها روی 
یا  خـــواری  قــطــره   وسیله  بــه   سپس  و  تثبیت   شــده 
نفوذ   درون  یاخته  به   )Pinocytosis( پینوسیتوز   
کپسید  شده و در این حال  آنگاه عاری از  می کنند و 
یاخته ای  آزاد مــی گــردد.ســنــتــز هــای  اسید نوکلئیک 
ساخته شدن  فرمان  که  آنزیم هایی  نفوذ  به علت 
آنها به ویروس مربوط است، متوقف شده و اسید 
 نوکلئیک با دخالت یک RNA پیک، فرمان ساخته 
ریبوزوم ها  پلی  بــه  را  کپسید  پروتئین های   شــدن 
ویروس های  صادرمی کند.در    )Polyribosome(
وارد  عمل  خــود  پیک  بــه عــنــوان   RNA،دارRNA
در نتیجه  و  می گردد  ترجمه  پیک   RNA  می شوند، 
در مــورد  امــا  تشکیل می شود.  پلی مراز   RNA یــک 
اطالعات  بخشی از   DNA DNAدار،  ویروس های 
و  می کند  پیک  رونویسی   RNA به وسیله  را  خــود 
امکان سنتز پروتئین های ویژه ویروس و آنزیم های 
فــراهــم مــی گــردد .  ــی  ــروسـ ویـ بــیــوســنــتــز  بــــرای  الزم 
یک  و  پروتئین  میزبان  یاختۀ  در  ساعاتی،  پــس از 

اسیدنوکلئیک ویروسی به وجود می آید.
کووید 19  که   کید شود  در این جا ضرورت دارد تا
را نباید با آنفلوانزا و یا با سرماخوردگی اشتباه گرفت. 
معمولی  ســـرمـــاخـــوردگـــی  در  کـــه  اســــت  درســــت 
و  گرفتگی بینی  یا  آبــریــزش  نیز   )Common cold(
خستگی  احساس   و  دارد  وجــود  سرفه  همچنین 
معموال  البته  و  رنج می دهد  را  بیمار  بــدن،  درد  و 
خود به خود بهبود می یابد ، اما وجود دوره های تب 
گهانی  طور نا به   اغلب  که  آنفلوانزا  در  شدید   و لــرز 
و  ضعف  ســردرد،  درد ماهیچه ها ،  با  و  بروز می کند 
از سرماخوردگی  آن  را  بی حالی مفرط همراه است، 
نیز  پنومونی  و  ریــه  عفونت   ایــجــاد  متمایز می کند. 
ک  درجریان بیماری آنفلوانزا می تواند مهم و خطرنا
باشد.بطور خالصه نشانه های هر سه مورد بیماری 

کرد: را می توان بشرح زیر خالصه 

کروناویروس ها یک ژنوم  که اشاره شد  همانطور 
در  بیشتر  نیز  ویروس ها  دارند.کرونا  معمولی   RNA
زمستان و اوایل بهار سبب سرماخوردگی می شوند. 
افراد ضعیف و سالخورده  و افرادی که دارای بیماری 
مشکالت   ، دیابت   ، قلبی  بیماری  مانند  دیگری 
تنفسی و فشار خون  هستند بیشتر در معرض خطر 

کروناویروس ها و پیامدهای آنها هستند. ابتال به 
ویروس کش  مــاده  یا  کسن  وا اینکه  به  توجه  با 
وجــود  کــوویــد19  بیماری  درمـــان  بـــرای  مشخصی 
پیدا  اهمیت  مراقبتی  و  پیشگیری  اقدامات  ندارد 
سال  در  که  نکته،  مجدداین  آوری  یــاد  می کند.  

مــوجــب شیوع  ــرال  ــ وی ــا  ــرون ک یــک  مــیــالدی   2002
سخت  بــســیــار  ــاد  حـ تنفسي  ســـنـــدروم  و  جــهــانــی 
شد   )Mers( مرس  بیماری  بعد  کمی  و   )SARS(
کشتار  و  شــده  جهانی   19 کووید  بیماری  اینک  و 
بهداشت  نکات  دقیق  رعــایــت  اهمیت  می کند، 

فردی را مشخص می نماید.
همانطور که اشاره شد  الیه بیرونی  برخی از ویروس 
ها مانند کرونا ویروس از جنس لیپید یاچربی است که 
که چربی  با صابون وشوینده های خانگی و یا الکل 
مــردم  . همه  مــی شوند  فعال  غیر  کند  مــی  ک  ــا پ را 
که در آن غذا خورده  که بشقابی را  خوب می دانند 
کامال چرب شده است می توان با آب و مایع  اند و 
به  بشقاب  از  را  چربی  و  کــرد  تمیز  کامال  ظرفشویی 
خوبی زدود . پس مایع شوینده یا صابون می تواند در 
مدت 20 ثانیه چربی بیرونی ویروس را حل نموده وآن 
را غیر فعال نماید . بنابر این یکی از بهترین روشها برای 
پیشگیری از بیمار شدن شستشوی مرتب دستها به 
گر صابون و آب  مدت 20 ثانیه با آب و صابون است .ا
در دسترس نباشد، می توان از ضدعفونی کننده های 

کرد. با الکل اتانول 70% استفاده 
 COVID19  بیماری اینکه  به  توجه  با  انجام    سر 
هنوز  دانشمندان  و  اســت   جدیدی  عفونی  بیماری 
کرونا هستند باید به  مشغول مطالعه بــرروی ویــروس 
که سازمان جهانی  طور مرتب در جریان رویدادهایی 
که اشاره  گرفت . همانطور  کند قرار  بهداشت ارائه می 
که آلوده به ویروس باشد،  شد انسان از هر شخصی 
دچــار بیماری مــی شــود. بــه هنگام سرفه یــا بـــازدم از 
دهان یا بینی فرد آلوده  قطرات ریزی به بیرون پرتاب 
می شوند، که ممکن است  سبب سرایت  بیماری به فرد 
گراین قطرات روی اشیاء و سطوح خارج  دیگری گردد. ا
نیز  بنشیند و فرد دیگری دست خود را به آن اشیا بزند و 
سپس چشم، بینی یا دهان خود را لمس کند به بیماری 
که باید در این جا به آن  مبتال می شود. نکته دیگری 
اشاره شود این است که مدرکی مبنی بر انتقال ویروس از 
کنون انجام  طریق هوا وجود ندارد و پژوهش هایی که تا
شده اند نشان می دهد که انتشار ویروس بیشتر از طریق 
قطرات ریــز تنفسی صــورت می گیرد . بعالوه مدرکی 
که نشان دهد حیوانات خانگی می توانند  وجود ندارد 
کرونای جدید را منتقل نمایند. در همین راستا  ویروس 

بیماری COVID19،  با گزش پشه ها منتقل نمی شود.
در پایان  با توصیه سازمان  جهانی بهداشت  و 
کلر  بر  کردن الکل یا  نیز با توجه به اینکه  با اسپری 
روی بدن و یا نوشیدن مشروبات 
الکلی نمی توان  ویروس  کرونا را از 

که: بین  برد ، یادآور می شود 
هنگام عطسه و سرفه، جلوی 	 

دهان و بینی خود را با دستمال یا 
آرنج خود بپوشانید.

را در سطل 	  بالفاصله دستمال 
زبالۀ دربسته بیاندازید.

بـــه طــور 	  را  ــود  دســـت هـــای خــ
مرتب با آب وصابون بشویید.  

گـــر درایـــــن هــنــگــام بـــه آب و 	  ا
ــد با  ــ ــداری ــ صـــابـــون دســـتـــرســـی ن
الکل   ــا  ی کــنــنــده  ضــدعــفــونــی  ژل 

کنید. اتانول70% دستها را تمیز 
می کنند 	  عــطــســه  و  ســرفــه  کــه  ــرادی  ــ افـ از 

)حداقل یک متر(  همواره فاصله بگیرید.
ــزارش وزارت  ــ گ ــر  ب بــنــا  ــه  ک ــان ذکـــر اســـت  شــای
پــزشــکــی  آمـــــــوزش  و  درمـــــــان   ، بـــهـــداشـــت 
هزار  دو   ، اردیبهشت   31 تاریخ  تا  کشورمان 
که  شده  شناسایی  جدید  مبتالی  نفر   34۶ و 
به  مبتالیان  مجموع  تعداد،  این  احتساب  با 
تا امروز به 12۶ هزار و 949 نفر  کشور  کرونا در 
رسیده است. البته با توجه به پاندمی شدن) 
گیری ( بیماری تعداد مبتالیا ن در جهان  دنیا

ازرقم 4.970.000 نفر  فراتر رفته است.

ویروس کرونا برای انسان غریبه بود ، دستگاه ایمنی بدن بشرغافلگیر شد
دکترمهدی نوری 
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 MRI بیوپسی
هدفمند ، 
سیستماتیک 
و ترکیبی برای 
تشخیص 
سرطان 
وستات پر
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که طی پژوهشی بزرگ ،  خبرخوش این است 
روشی در موسسۀ ملی سرطان )NCI( تهیه شده 
رونــد  پیش بینی  و  دقیق تر  تشخیص  بــه  اســت 
این بیماری منتهی می شود. این روش  ترکیبی از 
بیوپسی سیستماتیک )Systematic Biopsy(  و 
بیوپسی  با  همراه  فعلی  اولیه  تشخیصی  رویکرد 
MRI هدفمند انجام می شود و تا حد زیادی سبب 
بهبودی در تشخیص سرطان پروستات می شود ،  
در نتیجه خطر پرداختن بیش از حد یا کمتر از نیاز به 

درمان این بیماری را کاهش می دهد.
با  دهه ها  طی  پروستات  سرطان  تشخیص 
روش بیوپسی سیستماتیک انجام می پذیرفت، 
ــنــکــه ســاخــتــارایــن تـــومـــور در  امـــا بـــه ســبــب ای
اســت،   )Solid Tumor(ــامـــد جـ ــن ســرطــان  ای
بیوپسی های  ــا  ب آن  مــحــل  دقــیــق  تشخیص 
به  مــنــجــر  ــیــجــه  ــت درن و   )Blind( ــور  ــ ک مــنــظــم 
درادامــه  و   )Over  Diagnosis(فراتشخیصی
که در  به انتخاب روشهای غیرضروری درمانی 
سرطان های غیرکشنده استفاده می شود ختم 
گردید و در نهایت تمامی این عوامل سبب   می 
کــارگــیــری روشــهــای درســـت درمــانــی  عــدم بــه 
از  و  بـــاال  ــۀ  درجـ ــا  ب تهاجمی  ســرطــان هــای  در 
دست رفتن فرصت درمان می گردد. با افزودن 
بیوپسی  بــه  هدفمند   -  MRI بیوپسی  روش 
داشــت  را  امید  ایــن  مــی تــوان   ، سیستماتیک 
پیش  را  ســرطــان هــا  کشنده ترین  از  یکی  کــه 
سرعت  به  بدن  نقاط  سایر  در  آن  گسترش  از 
در  را  درمانی  گرینۀ  بهترین  و  نموده  شناسایی 

کار ببرند. سرطان پروستات به 
میزان  و  شدت  لحاظ  به  پروستات  سرطان 
ــرای  ب بـــدن مــتــفــاوت اســـت.  گــســتــرش آن در 
گونه های سرطان پروستات با درجه  نمونه در 
پایین ، خطر مرگ و میر ناشی از سرطان  اندک 
است و اغلب حتی نیازی به درمان نیز ندارند 
که در سرطانهای درجه باال سرعت  ، در حالی 
گروه  انتشار بسیار است و آمار مرگ و میر در این 
فراوان است. همین امر سبب می شود، ارزیابی 
ــرای تصمیم  ب از درجــه بــنــدی ســرطــان  صحیح 

گیری های درمانی بسیار حائزاهمیت باشد.
ــه در  کـ ــیــوپــســی هــایــی  ــرخـــالف اغـــلـــب ب بـ
ــه هــای ســرطــان انــجــام مــی پــذیــرد  ــون گ ســایــر 
ــجــاری هــای شــنــاســایــی شــــده تــوســط  ــاهــن و ن
تصویربرداری را هدف قرار می دهند ، بیوپسی 
جهت  هدفمند  غیر  روشـــی  از  سیستماتیک 
غده  در  منظم  فاصله  بــا  نمونه هایی  گرفتن 
بـــرای یافتن ســرطــان اســتــفــاده می  پــروســتــات 
ازدســت  مستعد  روش  ایــن  کــه  آنــجــا  از  کــنــد. 
گسترش  که در آن سرطان  دادن مناطقی است 
است  ممکن  موضوع،  ایــن  به  علم  با  و  یافته 
پایین  درجــۀ  با  پروستات  سرطان  دچــار  بیماِر 

تحت یک فرآیند درمانی پیچیده یا 
بالعکس قرارگیرد.

 MRI ــر ــای مــبــتــنــی بـ بــیــوپــســی هــ
تصاویر  ایــن  از  پیش  که   ، هدفمند 
با  را  به سرطان  محل های مشکوک 
 )Real-Time( فن آوری سونوگرافی
بهتری  مـــیـــزان   ، ــمــود  مــی ن تــرکــیــب 
در  را  بدخیم  ســرطــان  تشخیص  از 
مقایسه با روش بیوپسی سیتماتیک 
ارائـــه مــی دهــد. حــال هــدف از این 
بــود  مــوضــوع  ایـــن  تعیین  ــژوهــش  پ
با  را  سیستماتیک  بیوپسی  آیـــا  کــه 
بیوپسی های MRI هدفمند می توان 
جایگزین نمود یا از هر دو روش باید 

همزمان بهره برد .
در این پژوهش مردانی با ضایعات 
پروستات قابل روئیت با MRI تحت 
-MRI و  ســیــســتــمــاتــیــک  ــیــوپــســی  ب

با  اولیه  نتیجه  گرفتند.  قرار  هدفمند 
توجه به درجۀگروه )یعنی خوشه بندی 
گلیسون( تشخیص سرطان  درجات 
گــروه درجــه 1 به بیماری بالینی  بــود. 
گروه درجه 2 یا باالتر به سرطان  ناچیز، 
گــروه  بــا خــطــر مــتــوســط یــا حـــادتـــر؛ و 
درجــه 3 یــا بــاالتــر بــه ســرطــان بــا خطر 

متوسط نامطلوب یا شدیدتر مربوط هستند. در 
رادیکال  پروستاتکتومی  تحت  که  مردانی  میان 
)Subsequent Radical Prostatectomy( قرار 
گروه ها توسط  گرفتند، تغییرات در درجه بندی 
بیوپسی با تجزیه و تحلیل آسیب شناسی بافت  
کامل نمونه های جراحی   )Histopathological(
سرطان های  شناسایی  ثانویه،  نتایج  شد.  ثبت 
گــروه درجــه 3 یا باالتر،  گــروه درجــه 2 یا باالتر و 
از  اســتــفــاده  بــا  بــنــدی تشخیص ســرطــان  طبقه 
مجدد  دســتــه بــنــدی  و  پیشین  بــیــوپــســی هــای 
پروستاتکتومی  و  بیوپسی  مــیــان  درجــه بــنــدی 

رادیکال صورت پذیرفت.
• نتــــــــــــایج:

روش  دو  هــر  تحت  مــرد   2103 مجموع  در 
گرفتند. سرطان در 1312 )%۶2.4(  بیوپسی قرار 
ترکیبی(  )بیوپسی  روش  دو  از  ترکیبی  بــا  مــورد 
مــورد   )%19/2(  404 و  شــد،  داده  تشخیص 
گرفتند.  قـــرار  ــکــال  رادی پروستاتکتومی  تحت 
 MRI بــیــوپــســی  در  ــان  ــرط س تشخیص  ــزان  ــی م
هدفمند به طور قابل توجهی پایین تر از بیوپسی 
گروه درجه 1 و  سیستماتیک برای سرطان های 
گروه های درجه 3 تا 5 به طور قابل توجهی  برای 

باالتر بود )P >0.01 برای همه مقایسه ها(.
 اما در بیوپسی ترکیبی 20۸ مورد تشخیِص 
بیشتر سرطان )9/9%( را در مقایسه با هرکدام 

در  و  داشـــت  درپـــی  تنهایی  بــه  روشــهــا  از 
ارتقای  سبب   )%21/۸( مردان  از  مورد   45۸
گــردیــد. بــا این  گـــروه بــا درجـــه بــاالتــر  آنــهــا بــه 
بر  مبتنی  بیوپسی های هدفمند  تنها  گر  ا حال، 
سرطان های  از   %۸.۸ بود،  شده  انجام   MRI
ــه ≤3( در  ــروه درجــ ــ )گـ بــالــیــنــی  ــوجــه  ت ــل  ــاب ق
 404 میان  در  می افتادند.  قلم  از  طبقه بندی 
قرار  رادیکال  پروستاتکتومی  تحت  که  مردی 
به  ارتقاء  کمترین  با  ترکیبی  بیوپسی  گرفتند، 
گروه درجه 3 یا باالتر در آسیب شناسی بافت 
با  مقایسه  در    )%3.5( جــراحــی  نمونه های 
و   )%7.7(  MRI بر  مبتنی  هدفمند  بیوپسی 
. بود  1۶.۸%( همراه  بیوپسی سیستماتیک ) 

قابل  ضایعات  دارای  بیماران  میان  در 
به  منجر  ترکیبی  بیوپسی   ،MRI بــا  روئــیــت 
گــونــه هــای  تــمــامــی  بیشتر  و  بهتر  تشخیص 
ــد. بـــا ایــن  ــردیـ گـ ســـرطـــان هـــای پـــروســـتـــات 
هدفمند  بیوپسی  روش  از  استفاده  حــال، 
کم  دست  سبب   ، تنهایی  به   MRI بر  مبتنی 
از  برخی  بافت شناسی  درجــه  شــدن  گرفته 
پروستاتکتومی  از  پــس  مــی گــردد.  تومورها 
درجه  به  بیماری  درجــه  افزایش  رادیکال، 
پس  بافت شناسی،  آنالیز  در  باالتر  یا   3 گروه 
مالحظه ای  قابل  طور  به  ترکیبی،  بیوپسی  از 

بود. کمتر 
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بــا  ــه  چــ و  ــاب  ــهـ ــتـ الـ ــر  ــ پ روزهــــــــای  ــن  ــ ایـ در 
در  چه  و  موادغذایی  از  مملو  چرخ دستی های 
فضای مجازی و برنامه های تلویزیونی و چه در  
بیماری و  و  کرونا  ، بحِث ویروس  محیط خانه 
کودکانمان  میان   این  و در  قرنطینه داغ است 
 )COVID19( کرونا  ویــروس  پیرامون  هــمــواره 
ــا تــوجــه به  مــی شــنــونــد و صــحــبــت مــی کــنــنــد. ب
لحظه به لحظه،  و  پیوسته  بــه روزرســانــی هــای 
گستردۀ اطالعات،  که این حجم  طبیعی است 
به  کودکانمان  و  ما  بــرای  را  نگرانی  و  اضطراب 

همراه داشته باشد.
بــرای توضیح  تا راهــی  گــر در تــالش هستید  ا
ــای جـــدیـــد با  ــ ــرون ــ ک ایــــن شـــرایـــط و ویــــــروس 
نیستید.  تنها  مسیر  این  در   ، بیابید  فرزندانتان 
گفتگوی مهم،  کمک به شما در آغاز این  برای 
ارائه  کودکان  با  گفتگو  شیوۀ  پیرامون  را  نکاتی 
که  بزنیم  حرف  ها  آن  با  گونه ای  به  تا  نمودیم 
حــال  عــیــن  در  و  کنند  درک  را  حــرف هــایــمــان 
جدید  کرونا  ویــروس  پیرامون  را  اضطرابشان 

کاهش دهیم.
با  سالم  گفتگوهای  شــروع  بــرای  نکات  این 

فرزندانتان شامل موارد زیر است:
کاهش دهید. - ابتدا اضطراب خودتان را 

کنید. گفتگو را آغاز  - بی درنگ 
پیرامون  قبل  از  کودکانتان  که  اطالعاتی  از   -

گاهی یابید. کرده اند ، آ کسب  این ویروس 
کنید. - احساس همدلی و هم دردی 

- اطالعات مبتنی بر واقعیت را ارائه دهید و آن 
کنید. ها را به داشتن بهداشت صحیح تشویق 
- اطــالعــاتــتــان هــمــیــشــه مــتــنــاســب بـــا سن 

فرزندانتان باشد.
کنید. کارهای روزمره را بیشتر   -

- مراقب افزایش سطح استرس کودکانتان باشید.

• ابتدا سطح اضطراب خودتان را نسبت 
کرونا ارزیابی نمایید . به ویروس 

رسانه ای  و پوشش های  گــزارش  به  توجه  با 
کــرونــا،  ــروس  نــاشــی از ویـ پــیــرامــون مــرگ و میر 
شایع  امــری  نیز  بزرگساالن  در  اضطراب  وجــود 
کامال قابل درک است  کودکان نیز  است و برای 
دلیل  به  باشند.   والدینشان  و  خود  نگران  که 
والدین  کــودکــان،  در  نگرانی ها  سطح  افزایش 
کنترل  باید ابتدا اضطراب خود را بررسی و تحت 
کودکان خود  خود در آوردند یا حداقل در برابر 

با خونسردی رفتار نمایند .
با  مـــواجـــهـــه  در  ــایـــد  بـ ــن  ــ ــدی ــ وال ابـــتـــدا  در 
ترس های شان با خود صادق باشند. متاسفانه 
را  کودکان  از  بسیاری  نمونه های  روزهــا  این  در 
تمامی  داشتند  اذعـــان  کــه  نمودیم  مشاهده 
صحبت های  به  کرونا  ویــروس  از  اطالعاتشان 
کودکان تا  گردد.  والدینشان در این باره بازمی 
که ترس والدینشان از این ویروس بیشتر  زمانی 

نشود احساس نگرانی نمی کنند.
حرف های  به  که  انــدازه  همان  به  کودکان، 
گوش می دهند، به ابراز احساسات  والدینشان 
نوجوانان  بــه ویــژه،  و  می کنند  توجه  نیز  ها  آن 
برای مقابله با این ویروس رفتارهای والدینشان 
بررسی   ، دلیل  همین  به  می دهند.  قرار  الگو  را 
تــرس هــای والــدیــن و اصـــالح اطــالعــات غلط 
دهند  اجــازه  نباید  و  است  اهمیت  حائز  بسیار 
شوند.بهترین  غالب  ها  آن  بر  ترس هایشان  تا 
اقدام در این روزها شستشوی سادۀ دست ها و 
دور نگه داشتن سیستم ایمنی بدن از عفونت ها 
سطح  کاهش  و  کافی  خــواب  داشتن  طریق  از 
است  مشکل  از  بخشی  پانیک  اســت.  استرس 
شود.  تلقی  راه حــل  از  بخشی  نمی تواند  هرگز  و 

بین  همچنین  واقعیت ها  و  تــرس هــا  مــیــان  در 
انجام  و  کرونا  ویــروس  پیرامون  نگرانی هایتان 

اقدامات هوشمندانه تمایز قائل شوید.

• برای صحبت با فرزندانتان صبر نکنید .
ــیــن هـــدف ما  در نــقــش والــدیــن اغــلــب اول
حتی  اســت  ــواده   خــان از  مراقبت  و  محافظت 
کوچک شمردن  گرفتن و  گر به معنای نادیده  ا
کنونی  اما در شرایط  این شرایط بحرانی باشد. 
، صادق بودن و ارائۀ اطالعات واقعی بهترین 
خانه  در  هنگامیکه  اســت.  مقابله  بــرای  روش 
را  آن  به راحتی  کودکان  باشد،  کم  اضطراب حا
می کنیم  پیشنهاد  این،  بنابر  می شوند؛  متوجه 
بــا آن ها  کــم در خــانــه  پــیــرامــون مسائل حــا کــه 
کرونا  ویـــروس  پــیــرامــون  آمـــوزش  بزنید.  حــرف 
جدید همانند سایر آموزش ها است؛ به طوری 

که باید در حوزۀ تخصصی خود انجام شود.

•  دانسته های فرزندانتان را مشخص کنید.
آنچه  با  رابطه  در  تا  بخواهید  فرزندانتان  از 
صحبت  می دانند  کــرونــا  ویـــروس  پیرامون  کــه 
کنید تا هر موضوعی را  نمایند. آن ها را تشویق 
که پیرامون این ویروس شنیدند و یا خواندند با 

گر فکر می کنند  ک  بگذارند، حتی ا شما به اشترا
آن  گفته های  اســت.  شایعه  اطالعاتشان  کــه 
ــر بیش از یــک فــرزنــد داریـــد،  گ ا بــه ویــژه  هــا را، 
گفتگو  ایــن  از  که  اطالعاتی  کنید.  یــادداشــت 
کند  کمک  جمع آوری می کنید می تواند به شما 
همان  در  باید  که  کنید  مشخص  را  حقایقی  تا 

ابتدا با فرزندانتان در میان بگذارید.

•  با فرزندانتان احساس همدلی داشته 
باشید و ترس هایشان را نادیده نگیرید.

شما  بــرای  است  ممکن  فرزندتان  ترس های 
غیرمنطقی و یا غیرواقعی به نظر آید ، اما بدین 
که آن ها نیز این ترس ها را غیرواقعی  معنا نیست 
و بی ارزش بدانند. پیش از آن که پیرامون حقایق 
گوش فرادهید  حرف بزنید، به نگرانی های آن ها 
و ترس های آن ها را نادیده نگیرید. با گوش کردن 
آغــاز و  به صحبت های آن هــا، می توانید شیوۀ 
نمایید. مداوم  را مشخص  گفتگوهایتان  ادامۀ 
می توانید  ترتیب  این  به  نکنید؛  ســوال  ها  آن  از 

کنید. احساس آن ها را بهتر درک 
ارزشمند  بسیار  کــودکــان  نگرانی های  گاهی 
غلط  اطالعات  براساس  نیز  گاهی   و  درست  و 
به  ایــن، حــرف زدن دربـــاره ی آن  بنابر  اســت؛ 
واقعی  احــســاس  بــه  تــا  می کند  کمک  والــدیــن 
این  فرزندانتان  ــرای  ب ببرند.  پی  فرزندانشان 
حمایت  بـــه  هـــا  آن  و  اســـت  واقـــعـــی  تـــرس هـــا 

کنند تا  کمک  والدینشان نیاز دارند تا به آن ها 
کاهش دهند. کرونا را  نگرانی هایشان از ویروس 

کنید. • تنها به حقایق توجه 
باید فقط به حقایق توجه  که  بدیهی است 
که با فرزندانتان در میان  نمایید ، اما اطالعاتی 
نشات  منبع  دو  یا  یک  از  فقط  باید  می گذارید 
به حداقل  بــه  مــی تــوانــد  امــر  ایــن  بــاشــد.  گرفته 
و همچنین  نموده  کمک  رساندن سردرگمی ها 
را  دقــیــق  منابع  چگونه  کــه  بــیــامــوزد  هــا  آن  بــه 

کنند. جستجو 
و  بــیــمــاری هــا  از  پیشگیری  و  کــنــتــرل  ــز  ک مــرا
همچنین سازمان بهداشت جهانی دو سازمان 
معتبر به شمار می روند. همچنین سایت پزشکی 
کرونا را  امروز نیز آخرین خبرها پیرامون ویروس 

به شما ارائه خواهد نمود .
واقعیت  پنج  اینجا  در  کــار،  آغـــاز   بــرای  امــا 
کرونا  که می توانید پیرامون ویروس  وجود دارد 

جدید با فرزندانتان در میان بگذارید :  
کرونا جدید ) COVID19(   بسیاری از  - ویروس 
نشانه های مشابه با آنفوالنزا، سرفه، تب، تنگی 
افــراد  در  )اغلب  امــا  می شود  شامل  را  نفس، 

سالخورده تر(  می تواند بسیار جدی تر باشد.
به  باید  دارد  را  ها  نشانه  ایــن  شخصی  هر   -

کند و ماسک بزند تا دیگران را  پزشک مراجعه 
که در خانه بماند. آلوده نکند و یا این 

که  کرونای جدید منشا ویروسی دارد  - ویــروس 
عمدتا به هنگام سرفه و عطسه انتقال پیدا می کند.

دست ها  تماس  عــدم  و  دست ها  شستن   -
و دهان(  بینی  T صورت )چشم ها،  ناحیۀ  با 
کرونا جدید  می تواند احتمال ابتال به ویروس 

کاهش دهد. را 
کرونا جدید قابل درمان است . - ویروس 

•  اطالعاتتان متناسب با سن کودکان باشد .
کــم سن  کــودکــان  بــا  کـــردن  هنگام صحبت   
باشد،  کمتر  باید  فیزیکی  فاصلۀ  تــر،  ســال  و 
یا  و  بــگــیــریــد   دســـت  در  را  ــشــان  دســت هــای
تماس  تا  بنشینید  کنارشان  در  باید  که  ایــن 
با  چشمانتان  سطح  و  کنید  ــرقــرار  ب چشمی 
به  بسته  گفتگو  شیوۀ  باشد.  هم سطح  ها  آن 
کودک متفاوت خواهد بود ، برای نمونه  سن 
برای استفاده از ماسک می توانید با اشاره به 
که : گونه توضیح دهید  ماسک زدن افراد این 

بود  زده  ماسک  که  دیدیم  را  شخصی  »مــا 
ماسک  از  هستند  بیمار  کــه  افـــراد  از  بعضی  و 
و  ســرفــه  کــه  کــه  هنگامی  تــا  می کنند  اســتــفــاده 

عطسه می کنند میکروب ها پخش نشوند.«
کوال«  دربارۀ شیوۀ سرفه و عطسه، مانند »درا
و تصویر فانتزی زیر را مثال بزنید ،  آرنج خم شده  

که  و ممانعت از پخش شدن میکروب ها و این 
شستشوی دست ها به ازبین بردن میکروب ها 
این  اهمیت  پیرامون  همچنین  می کند.  کمک 
که حالش خوب  کند  گر احساس  که ا موضوع 

نیست باید به مراقبانش و به ما خبر دهد.«
دارید،  راهنمایی  و  دبیرستانی  فرزندان  گر  ا
ویروس  به  مربوط  حقایق  بیان  شیوه،  بهترین 
که نشانه هایی مشابه  کرونا جدید است و این 
ــراد  اف از  بــرخــی  ــا  ام ایــجــاد می کند  آنــفــوالنــزا  بــه 
شدیدتری  هــای  نشانه  مسن(  افـــراد  )عمدتا 
خواهند داشت. همچنین، به اهمیت رعایت 
گوشزد  کید نموده و به آن ها  کامل تا بهداشت 
که حالشان خوب نیست ،  نمایید تا در صورتی 

آنرا اطالع دهند .
کودکان مقطع ابتدایی، هنگام  برای آموزش 
بار  دو  صــابــون  و  آب  بــا  دســت هــا  شستشوی 
کوتاه برای نمونه »تولدت مبارک«  یک آهنِگ 
 ، گـــردد(  کــامــل  ثانیه  بیست   ( تــا  بخوانید  را 
صورتتان را لمس نکنید و به داخل آرنج خمیده 
با  ارتباط  برقراری  کنید. هنگام  سرفه و عطسه 
کودکان لحن مثبت داشته باشید و حرف های 

مثبت بزنید.
کنید . • از انجام امور روزانه صحبت 

که   سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند 
کارهای  برنامه ها و  تا حد امکان به  خانواده ها 
گر والدین به هنگام  روزمره یشان ادامه دهند. ا
تغییر دادن برنامه های مدرسه، مطابقت دادن 
را  آرامش خود  بیماری ها،  و  تعطیالت  با  آن ها 
کودکان  کنند و رفتار مثبتی داشته باشند،  حفظ 
تغییری  بــه  نــیــاز  ــر  گ ا داد.  خواهند  پــاســخ  بهتر 
نگرشی  با  را  گفتگوهایتان  باشد،  داشته  وجود 

کنید. مثبت آغاز 

•  رفتار کودکان خود را تحت نظر قرار دهید .
و  کالمی ترس ها  ابــراز  از  کودکان  از  بسیاری   
مسئله  ایــن  می کنند.  مقاومت  نگرانی هایشان 
رفتاری منجر شود.  تغییرات  به  اغلب می تواند 
کودک، آن ها ممکن است در ابراز  بسته به سن 
استفاده  ارتباطی  مهارت های  از  احساساتشان 
را  احساساتشان  نتوانند  است  ممکن  یا  و  کنند 
کودکان و نوجوانان با  کنند اما بسیاری از  منتقل 
رفتارهایشان نگرانی های خود را را بروز می دهند.
کــه باید  نــشــانــه هــای اســتــرس و اضــطــرابــی 
عــبــارتــنــداز: مشکالت  باشیم  هــا  آن  دنــبــال  بــه 

خواب، سردرد، درد معده است.
کنیم ؟  باید عمل  اما در این شرایط چگونه 
کنار فرزندانتان حضور داشته باشید  همیشه در 
کنید )این به معنای این  گرم  و سرتان را با آن ها 
که خود را غرق در تلفن نکنید( و ببینید  است 
که فرزندانتان به شما چه می گویند. آیا به راحتی 
آیا  می کنند؟  ابــراز  را  ناراحتی شان  و  عصبانیت 
نشانگر  رفتاری  عالئم  آن  می کنند؟  کناره گیری 
گــاه  آ بــایــد  و  فــرزنــدانــمــان هستند  احــســاســات 

که آن ها به پشتیبانی بهتری نیاز دارند. باشیم 
نکته مهم و پایانی :

ــه جــای  ــان، بـ ــ ــودک ــ ک ــه  کـ ــت  ــن مــهــم اســ ــ ای
و  همکالسی ها  از  غلط  اطــالعــات  کــردن  ــاور  ب
مفید  اطالعات  آنالین(،  صورت  )به  اینترنت 
کرونا از والدین  و صحیحی را پیرامون ویروس 
گرچه ممکن است در ابتدا شروع  خود بشنوند. ا
گفتگو برایتان دشوار باشد، به یاد داشته باشید 
از حرف زدن  فرزندتان پس  که هم شما و هم 
شستن  مورد  در  پیشگیرانه  اقدامات  پیرامون 
هنگام  به  بزرگترها  به  دادن  اطــالع  دست ها، 
و  ترس ها  به  گوش دادن  و  ناخوشی  احساس 

کرد. نگرانی ها، احساس بهتری پیدا خواهید 

چگونه با کودکانمان از ویروس 
کرونا حرف بزنیم ؟

غزاله صلیب
کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
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را  نـــامـــه ای   FDA گــذشــتــه،  مـــاه هـــای  ــی  ط
افزایش  از  آن  در  که  نمود  ارســال  پزشکان  به 
استاپل  از  اســتــفــاده  از  ناشی  جانبی  عـــوارض 
ــرای اســتــفــاده هــای  و  اســتــاپــلــرهــای جــراحــی بـ
کرد، و توصیه هایی را برای  داخلی ابراز نگرانی 
ایمن  استفاده  ارتقا  منظور  به  ارائه دهندگان، 
به  نــزدیــک  از  تحلیلی  آژانـــس  ایــن  داد.  ارائـــه 
 2011 سال  از  استاپلررا  با  مرتبط  حادثه   110،000
ــن،  َت  412 شـــدن  کشته  بــه  کــه  نــمــوده  منتشر 
در  نقص  و  ــن  َت  11,1۸1 بــه  جــدی  صــدمــات  و 
عملکرد در 9۸,404 َتن انجامیده است. برخی 
گزارش ها نیز عبارتند  از مشکالت رایج در این 

از:
• عدم عملکرد سریع

• عدم تشکیل استاپل 
• دشواری در باز یا بسته نمودن آن

را  راهنما  پیش نویس   FDA آوریــل،  مــاه  در 
به تولیدکنندگان استاپل و استاپلرهای جراحی 
برچسب گذاری  در  باید  که  اطالعاتی  پیرامون 
مانند  نمود،  صــادر  نمایند،  درج  محصوالت 
یک  بـــودن  مناسب  تعیین  بـــرای  روش هــایــی 
این  مــی،  مــاه  بـــرای دوخـــت زدن. در  بــافــت 
کمیتۀ مشاوره تجهیزات  آژانس جلسۀ علنی با 
نمود  بــرگــزار  را  پالستیک  جــراحــی  و  پــزشــکــی 
استاپلرهای  مجدد  بندی  دسته  پــیــرامــون  تــا 
دستگاه های  از  داخلی  مصارف  برای  جراحی 
گـــردد.  گــیــری  تصمیم   II کـــالس  ــه  ب  I کـــالس 
گرفته  مجدد  طبقه بندی  به  تصمیم  سرانجام 
کنترل های  بــا  تــا  داد  ــازه  اجـ  FDA بــه  کــه  شــد 
توسط  شناخته شده  خطرات  کاهش  به  ویــژه 

کمک نماید. دستگاه 
کمپانی  آوریـــــل،  مـــاه  در  ــال،  حــ عــیــن  در 
نادرست  کارکرد  دلیل  به    )Ethicon(اتیکون
از  تـــعـــدادی  ــامـــل،  کـ زدن  ــــت  دوخـ ــدم  عــ و 
و  نمود  آوری  بازارجمع  از  را  مدور  استاپلرهای 
  )Medtronic(مدترونیک کمپانی  می،  ماه  در 
 Covidien Endo GIA استاپلرهای  از  برخی 
خود را به دلیل نداشتن برخی اجزای احتمالی 
به  اتیکون  کتبر،  ا مــاه  در  فــراخــوانــد.  بـــازار  از 
کامل،  زدن  دوخــت  در  توانایی  عــدم  خاطر 
استاپلرهای Echelon Flex Endopath  خود 

نمونه هایی  مــوارد  ایــن  فــراخــوانــد.  را 

که  اســـت  کــشــمــکــش هــایــی  و  تــنــاقــض هــا  از 
سال  طــی  استاپلر  کنندۀ  تولید  هــای  شــرکــت 
بدانید  است  .جالب  بودند  درگیر  آن  با   2019
در   ECRI موسسه  کتبر،  ا ماه  در  همچنین  که 

سال  فــن آوری هــای  کترین  خطرنا از  فهرستی 
2020، استاپلر را در رتبه نخست قرار داد، این 
رتبه  در  استاپلر   2010 سال  در  که  درحالیست 

هشتم این فهرست بود.
کودکانی در شهر  یکی از جراحان بیمارستان 
سن دیگو پیرامون تاریخچۀ استاپلرهای جراحی 
بنا  اســت.  منطقی  نگرانی  »ایــن  معتقداست 
استاپلر  ما در جراحی ها، خطاهای  گفته ها،  به 
می بینیم،  را  روده  آناستوماتیک  تــراوش  مانند 
محسوب  فنی  خــطــای  را  آن  گــاهــی اوقــات  و 
خود  از  اشــکــال  مــواقــع  برخی  در  امــا  می کنیم، 
دستگاه است. اما برخی جراحان این مطالب 
کـــردن  ــالغ  ــ ک ــالغ و چــهــل  ــ ک یـــک  را حـــاصـــل 

می دانند. «
 Valleylines Health معاون رئیس بخش جراحی در

در فینیکس آریزونا نیز معتقد است :
»تصور می کنم که پیرامون استاپلرها بیش از حد بد 
گرفته است، استاپلرهای زیادی وجود  گویی صورت 
دارد، اما در مقایسه با تعدادی که از آنها به فروش رفته 

است، تعداد شکایات زیادی نمی بینیم.«
گـــوارش  رئــیــس انــجــمــن جــراحــان دســتــگــاه 
بر   FDA جــلــســه  در  ــکــا،  ــری آم ــدوســکــوپــی  آن و 
 : نــمــود  کــیــد  تــا اســتــاپــلــرهــا  مــجــدد  طبقه بندی 
بر  را   I کالس  »استاپلرهای جراحی یک وسیله 
اما  بودند  گرفته  نظر  در  اولیه  الگوهای  اساس 
همگام با پیشرفت طراحی تغییر نکردند.« وی 
 II کالس که استاپلرها دستگاه  کرد  خاطرنشان 

هستند. 
حاصل  اطمینان  تا  بودیم  ایــن  خواستار  »مــا 
که مقررات و برچسب گذاری ها مناسب  نماییم 
بـــرآورده  را  جــراحــان  نیازهای  عمل  در  و  هستند 
می کنند. برخی از برچسب گذاری های پیشنهادی 
غیرعملی بودند و مطابق با مراقبت های جراحی 
درست  زمــان  در  استاپلرها  از  گر  نیست.ا فعلی 
بسیار  کارایی شان  و  عملکرد  نمایید،  استفاده 
مناسب اســت. افــراد تــازه کــار نیاز به آمــوزش در 
داشــت،  خواهند  وسیله  ایــن  از  استفاده  زمینۀ 
که برای استفاده از هر وسیلۀ جراحی  همانگونه 
ــر بــررســی  ــ ــدیـ ــ نــیــاز بـــه آمـــــوزش وجــــود دارد.«مـ
حــوادث و پزشکی قانونی ECRI ، اخیرا پیرامون 
استاپلرهایی  نــادرســت  اســتــفــاده  از  جلوگیری 
ــان حمایت  ــازمـ ــــن سـ ــوســط ای کـــه ت

که ECRI در مورد حدود سه الی  گفت  می شود، 
که مربوط به استاپلرها بوده  پنج حادثه در هر سال 

است، تحقیقاتی را انجام داده است. 
گروه وی شش مورد  از سال 2009 تا 2019 ، 
که منجر به مصدومیت منجربه مرگ بود، 15  را 
که منجر به جراحات غیرکشنده شده بود  مورد 
و 5 مورد بدون مصدومیت را تحت بررسی قرار 

داد.
گفت: »در بیشتر موارد، آزمایش ما عملکرد  وی 
نشان  را  جانشین  بــافــت  روی  بــر  استاپلر  طبیعی 
عوامل  کــه  اســت  ایــن  مــا  تصور  بنابراین  مـــی داد. 
موثر احتمالی زیادی وجود دارد. این عوامل شامل 

موارد زیر است:
گیرکردن استاپلرروی ابزار دیگر  •

نادرست  انــدازه  یا  بافت ضخیم  انتخاب   •
دوخت توسط جراح

• استفاده از رگ اشتباه
که می تواند سبب  نکروز  یا  بافتی  بیماری   •
بــرای  یــا بافت  بــازشــدن دوخــت خــط اصلی و 

گردد. کشیدن استاپل  بیرون 
گذشته  وی با اشاره به اینکه ، طی یک دهه 
، ECRI چهل و دو هشدار در مورد استاپلرها، 
استاپل  تشکیل  جمله  از  مشترک  مضامین  با 
گیره های  اصلی ناقص یا ضعیف، بسته ماندن 
کار و سایر مشکالت  به  از شروع  دستگاه پس 
کرده  صادر  دستگاه ها  مورد  در  سخت افزاری 

است.
از  جــلــوگــیــری  جــهــت   ،ECRI مــوســســۀ  ــا  امـ
را  زیر  پیشنهادات  استاپلر  از  نادرست  استفاده 

ارائه نمود:
• در حین عمل جراحی، وسایل موردنیاز باید 
در دسترس جراح باشد و در صورت انتخاب 
یک مدل جدید از تجهیزات جراحی، اطمینان 
کارکنان OR به  که آیا جراحان و یا  پیدا نمایید 

آموزش مناسب نیاز دارند.
• در صورت تصمیم بر استفاده از تجهیزات 
گروه جراحی  کلیه اعضای  جراحی جدید، برای 
شود.  داده  ترتیب  دستگاه  با  تمرین  و  آموزش 
کــاربــر ارشــد در  یــا  آمـــوزش باید توسط ســازنــده 

بررسی ایمنی استاپلرها توسط سازمان غذا و داروی آمریکا
Fda.Gov-2020

موسسه انجام شود و پیش از استفاده از دستگاه 
برنامه ریزی  آمـــوزش  ایــن  باید  بــار  اولــیــن  ــرای  ب
شود. در این جلسۀ آموزش مشخصات مربوط 
کنش حادثه  به نصب، توالی شلیک، دفع و وا
کاربران باید دستورالعمل دستگاه  گردد .  مطرح 
از  و  نــمــوده  مطالعه   )IFU( اســتــفــاده  بـــرای  را 
آمــوزش  عــالوۀ  به   IFU درک  کنند.  پیروی  آن 
سبب افزایش سهولت و آشنایی در استفاده از 

کاهش عوارض جانبی می شود. دستگاه ها و 
کارکنان جراحی  • پیش از عمل، جراحان و 
را  استاپلر  کارتریج  ــدازه  ان از  مناسبی  طیف  باید 
استاپلرهای  دارای  باشند.  داشته  دسترس  در 
اضافی و سایر راه های دوختن مانند بخیه های 
دستی باشند؛ و برای جلوگیری از آسیب قبل از 

استفاده بازبینی شود.
گر جراح حتی به  ا • در حین عمل جراحی، 
صورت عینی دستگاه را تایید ننماید ، استفاده 
و  اســتــفــاده  از  پیش  اســـت.  ممنوع  استاپلر  از 
دسترس  در  بافت  با  متناسب  استاپل  دوخت 
در  مشکل  یا  غیرمعمول  صداهای  گر  ا باشد.  
فشار دادن دسته استاپلر وجود دارد، با احتیاط 
ادامه دهید یا از روش دوخت دیگری استفاده 
کنید. عالوه بر این، محل اتصال را برای بسته 

کنید. شدن ایمن و هموستاز بررسی 
تشخیص  مــعــیــوب  را  اســتــاپــلــر  یــک  ــر  گـ ا  •
جراحت  گــونــه  هیچ  درصــورتــیــکــه  و  ــد  ــ داده ای
نگردید،  مــشــاهــده  بیمار  در  وآســیــب دیــدگــی 
و  تــجــزیــه  ــرای  بـ را  آن  بسته بندی  و  دســتــگــاه 
خود  جعبۀ  به  احتمالی  اعتبارسنجی  و  تحلیل 
بــه دلــیــل نقص  کــه  ــواردی  ــ ــیــد. در م ــازگــردان ب
استاپلر جراحتی به وجود آمده باشد، استاپلر، 
مــورد  ــج هــای  ــری ــارت ک کــلــیــه  و  بــســتــه بــنــدی آن 
گذاری شده( و  استفاده )به ترتیب برچسب     
هر نوع استاپلر معیوب یا ناقصی را برای بررسی  
 ECRI با  و  کنید  احتمالی حفظ  ثالث  شخص 

بگیرید. تماس 
از  استفاده  فرآیند  چگونگی  از  باید  جراحان 
تمام دستگاه های استاپلر وروشهای عیب یابی 
با  از عمل جــراحــی  و پیش  گــاهــی داشــتــه  آ آن 
ساده  بسیار  آنها  از  استفاده  نمایند.  تمرین  آن 
از یک دستگاه منگنه  بیشتر  آنها چیزی  است. 

کاغذ هستند، اما َاَبرپیچیده هم نیستند. 

۵ جراحی
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گردد، سلول های درمانی مورد  تولید  بیشتری 

کم تری بدست خواهد آمد. « نظر 
ــابــت، فـــرد بــیــمــار بــه یک  جــهــت درمــــان دی
گر یک چهارم  میلیارد سلول بتا نیاز است. اما ا
کبد  که تولید می گردد، سلول های  سلول هایی 
درعوض  باشند،  پانکراسی  سلول های  سایر  یا 
نیاز به یک میلیارد سلول، به 1.25 میلیارد سلول 
نیاز خواهد بود. و این موضوع سبب می شود 
با  گردد.  که درمان بیماری 25 درصد دشوارتر 
این حال، پژوهش جدید با بهره گیری از روشی 

نوآورانه به رفع این مشکل پرداخته است. 
 hSPCs: human Pluripotent Stem Cells
پرتوان  سلولهای بنیادین  فــارســی  بــرگــردان  بــا 
که اسکلت سلولی  انسانی ، روشی نوین است 
»داربــســت«  عــبــارتــی  بــه  یــا   )cytoskeleton(
داخــلــی ســلــول هــای بــنــیــادیــن را مـــورد هــدف 
سلول های  بــه  را  آن هــا  گانه  جدا تــا  مــی دهــد، 
کــنــد.اســکــلــت ســلــولــی یا  ــت  پــانــکــراســی هــدای
کـــه به  ســیــتــواســکــلــتــون هــا ســـاخـــتـــاری اســــت 
را  تا ساختاروشکل خود  کمک نموده  سلول ها 
حفظ نموده و پشتیبانی مکانیکی مورد نیاز برای 
را  تکثیرشان  و  آن ها،  تقسیم  سلول ها،  حرکت 
ساختار،  ایــن  گرفتن  می نماید.هدف  فراهم 
محققان را قادر می سازد تا سلول های ناخواستۀ 
کنترل  کم تر و سلول های بتایی با عملکرد بهتر در 
قند خون، تولید نمایند. پیش از این محققان 
به  گون  گونا عوامل  و  شناسایی  پروتئین ها  با 
تزریق آن ها در سلول ها می پرداختند تا متوجه 
که چه پدیده ای رخ می دهد. هم زمان  گردند 
و با درک بهتر نشانه های دریافتی)Signals(،پژ
وهشگران موفق به کاهش میزان تصادفی بودن 

گردیدند. آن روّیه 
• درمان دیابت حاد توسط سلول های 

بنیادین :
توده هایی  پیوند  با  پژوهشگران 
بتای  سلول های  از  )جــزایــر(  کوچک 
بنیادین  سلول های  از  شــده  مشتق 
به  را   )hSPCs( ــی  ــســان ان ــوان  ــرتـ پـ

۶
بــه  روزهــا  ایــن  )بن یاختــه(  ســلولهای بنیادی 
یکــی از پرکاربردتریــن واژه هــای علــم پزشــکی 
گشــت و گذار در دنیــای  ــا  گشــته اســت . ب بــدل 
مجــازی و کاوش در ســایتهای علمــی غیرداخلی 
ایــن  اهمیــت  از  ایرانــی،  خبرگزاری هــای  و 
نــزد  بیماری هــا  از  بســیاری  درمــان  در  رشــته 
پژوهشــی  در  می یابیــم.  گاهــی  آ پژوهشــگران 
از،فــن آوری  بهره گیــری  بــا  محققــان  جدیــد، 
بنیادیــِن  ســلول های  تبدیــل  جهــت  نوآورانــه 
بتــای  ســلول های  بــه  انســان  )بن یاختــه( 
ــه درمــان دیابــت  ــدۀ انســولین موفــق ب تولید کنن
گشــتند و آثــار تاثیــر ایــن روش  نــوع 1 در موش هــا 

درمانــی را تــا 9 مــاه مشــاهده نمودنــد.
کــنــتــرل و  ــز  ــرک ــوســط م کـــه ت ــاری  ــ آخـــریـــن آمـ
پیشگیری از بیماری ها )CDC( در فوریۀ ۲۰۲۰ 
گردید، در سال ۲۰18، تعداد 187.۰۰۰  منتشر 
بیماری  با  آمریکا  کشور  در  نــوجــوان  و  کــودک 
می کردند  گرم  دست وپنجه  اول  نوع  دیابت 
و عالوه بر این تعداد، 1.4 میلیون َتن،  انسان 
باالی ۲۰ سال نیز به این بیماری مبتال هستند 
کنترل می نمایند. اما  کمک انسولین  و آن را به 
مشخص  ایــران  کشور  در  آمــارهــا  شوربختانه 
ids.( ایـــران  دیــابــت  انجمن  سایت  و  نیست 
org.ir( در صفحۀ نخست سایت خود نظرسنجی 
جهت مشخص نمودن میزان ابتال به انواع دیابت را 
راه اندازی نموده که آخرین رای آن پیش از روز نگارش 
که بدون شک  این مقاله ، ۲۲تیر سال 1۳۹۲ بوده 

گاهی رسانی بیشتر  چنین اقداماتی نیاز به حمایت و آ
است .در دیابت نوع 1، یک پاسخ نادرست خودایمنی 
سبب هــجــوِم سیستم ایمنی بــدن بــه سلول های 
بتای تولیدکنندۀ انسولین در پانکراس گردیده و نابودی 

آنها می گردد .
•    روش )hSPCs( ، موثر در درمان دیابت نوع اول؟

کوته نوشت  با   human Pluripotent Stem Cells
)اختصار( hSPCs ، از دیدگاه درمانی، همواره 
بـــرای پــژوهــشــگــران به شمار  گــزیــنــه ای جـــذاب 
کشت  کــه ســلــول هــا در شــرایــط  مــی آیــد؛ چـــرا 
آزمایشگاهی به نوسازی )Self-Renew( خود 
گونه های متفاوتی  پرداخته و در ادامه تبدیل به 
نیز  پیشین  پژوهش های  می گردند.  سلول   از 
درمانی  روش  یک  عنوان  به   )hPSCs(پــیــرامــون
اشــاره شده است.  1 نوع  بــرای دیابت  مستعد 

گذشته نیز از روش hPSCs جهت  پژوهشگران در 
تولید سلول های بتای تولیدکنندۀ انسولین بهره 

که در این  امر موفق نبوده اند.  برده اند 
پزشکی  دانــشــکــدۀ  پــژوهــشــگــراِن  از  یــکــی 
ــویــیــس  ل ســـنـــت  در  واشـــنـــگـــتـــن  دانـــشـــگـــاه 
محقق   ،)Jeffrey R. Millman , Ph.D(
کــه بر  ــد اســــت،  ــن پــژوهــش جــدی اصــلــی ایـ
موانعی  وی  آمده است.  فائق  پیشین  موانع 
دانشمندان  پیشرفت  از  جلوگیری  سبب  که 

نماید: می  بیان  اینگونه  را  گردیده  کنون  تا
سلول  تبدیل  فرآیند  در  رایــج  مشکالت  »از 
تولیدکنندۀ  بتای  به یک سلول  انسان  بنیادین 
یــک ســلــول قلب،  یــا  نـــورون  یــک  یــا  انسولین 
دیگری  ناخواستۀ  ســلــول هــای  کــه  اســت  ایــن 
نیز  بتا  سلول های  مــورد  در  می گردد.  تولید  نیز 
سلول های  از  دیگری  گونه های  است  ممکن 
با این  گردد.  کبد تولید  یا سلول های  پانکراس 
کــاشــت ایــن ســلــول هــای غــیــرضــروری یــا به  کــه 
آسیبی  هدف«هیچ  »غیر  سلول های  عبارتی 
سهم  آن هــا  بیشتر  تولید  امــا  ــمــی آورد،  ن بــار  بــه 
تصاحب  را  سودمند  درمانی  سلول های  تولید 
ــلـــول هـــای غــیــرهــدف  مــی نــمــایــد. هـــرچـــه سـ

موش های دچار دیابت نوع 1 پیوند زدند.
گــروه هــایــی از ســلــول هــا  پــانــکــراســی  جــزایــر 
برخی  شــده انــد.  واقــع  پانکراس  در  که  هستند 
تولیدکنندۀ  بتای  سلول های  سلول ها،  ایــن  از 
این  دانشمندان  نوشتۀ  هستند.به  انسولین 
دیابت های  رونــد   « پیوند  ــۀ  روّی این  پژوهش، 
وخیم موجود در موش ها را به سرعت معکوس 
بنیادین،  ســلــول هــای  جــدیــد  پــروتــکــل  نــمــود. 
مــی تــوانــد دیــابــت هــای مــوجــود در مــوش هــا را 

درمان نماید.«
•    نتیجۀ کارآزمایی انسان چگونه خواهدبود؟

گشتن روند بیماری در نرخی مشابه  معکوس 
خون  قند  کنترل  و  داد  رخ  نیز  انسانی  جزایر  با 
در سطح نرمال خود، برای حداقل 9 ماه باقی 
ماند. این موش ها دیابت های بسیار حادی با 
از 500 میلی گرم در هر  سطوح قند خونی بیش 
مقادیری  داشتند،   )mg/dL( خون  دسی لیتر 
و  باشند،  مرگبار  انسان  یک  برای  می توانند  که 
هنگامیکه محققان به این موش ها سلول های 
ترشح کنندۀ انسولین را اهدا نمودند ، در عرض 
گلوکز خون آن ها به حالت طبیعی  2 هفته سطح 
بازگشته بود و برای چندین ماه در همان شرایط 

طبیعی باقی ماند.
توضیح  اینگونه  پژوهشگران  حــال،  ایــن  با   
بتوانند  تحقیقات  اینکه  از  پیش  مــی دهــنــد،  
باید  دیگر  گــام  چند  کنند،  کمك  انسان ها  به 
برداشته شود. ابتدا، محققان باید این سلول ها 
و  نــمــوده  آزمــایــش  بــزرگ تــر  بــر روی حیوانات  را 
سپس روشــی بــرای خــودکــار ســازی ایــن روش 
برای  نیاز  مورد  سلول  میلیون ها  بتوان  تا  بیابند 
درمان افراد مبتال به دیابت نوع 1 را تولید نمود.

درمان دیابت نوع 1 در 

موش ها با استفاده از 

سلول های بنیادین
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 )Barth Syndrome( ــارت  ــ ب ســـنـــدرم 
است  پسران  در  نــادر  و  متابولیک  بیماری 
 tafazzin که به دلیل جهش یک ژن به نام
می تواند  بیماری  این  می آید.  پدید   TAZ یا 
و  گشته  مرگبار  قلبی  نارسایی های  به  منجر 
تضعیف  را  اسکلتی  ماهیچه های  هم چنین 
کاهش  کنش سیستم ایمنی بدن را   نماید، وا
می نماید.  مختل  را  بدن  کلی  رشد  و  داده 
هیچ گونه درمان خاصی برای این اختالل تا 
به امروز وجود ندارد، اما پژوهش جدیدی 
کـــودکـــان بــوســتــون نــشــان  بــیــمــارســتــان  در 
که ژن درمانی می تواند از نارسایی  می دهد 
و اختالل قلبی جلوگیری نموده و یا حتی آن 

را بهبود دهد. 
در سال 2014، به منظور درک بهتر سندرم 
بیمارستان  در  شــاغــل  بــارت،پــژوهــشــگــران 
 Wyss کودکان بوستون، با همکاری موسسۀ
الگوی ضربان »قلب بر روی تراشه« از سندرم 
 .)heart on a chip( نمودند  خلق  را  بارت 
قلب  ماهیچۀ  ســلــول هــای  از  الــگــو  ایــن  در 
که  مبتال به جهش TAZ استفاده شده بود، 

پوستی خود بیمار  از سلول های  این جهش 
 TAZ که گردید. این الگو نشان داد  استخراج 
به واقــع نقش اصلی و اساسی را  در اختالل 
می نماید  ایفا   )cardiac dysfunction( قلبی 
که سلول های ماهیچۀ قلب به  گونه  ، بدین 
صورت طبیعی گرد هم نمی آمدند، میتوکندری 
درون سلول ها آشفته و بی نظم بود، و انقباض 
می شد.  انــجــام  ضعیف  خیلی  قلب  ــــدام  ان
ــزودن یک ژن سالم  TAZ سبب بازگشت  اف

این ویژگی ها به حالت طبیعی گردید.
کامل سندرم  اما به منظور درک واقعی و 
تمام بدن،  بر روی  آن  کلی  تاثیرات  و  بارت 
ــدل جـــانـــوری نیاز  پــژوهــشــگــران بــه یــک مـ
کــه مــدل  داشــتــنــد. امـــا آنــهــا معتقد بــودنــد 
زمینه  این  در  مانعی  درازمــدت  در  جانوری 
بـــود. تـــالش بـــرای ســاخــتــن مـــدل مـــوش با 

استفاده از روش های سنتی ناموفق بود.

• شبیه سازی سندرم بارت در موش ها:
پژوهش های  اخیرا موسسۀ  این حال،  با 
بر این چالش  بریتانیا  Beatson در  سرطانی 
ــد و مـــدل هـــای جـــانـــوری ســنــدرم  ــق آمـ ــائ ف
عملیات  ایــن  در   . نمودند  تولید  را  بـــارت 
این  مشخصه های  جــدیــد،پــژوهــشــگــران، 
نوع  دو  در  کــه  نمودند،  تعیین  را  مــوش هــا 
ژن  گونه،  یک  در  شــده بــود.  ــه  ارائ مختلف 
TAZ از سلول های سراسر بدن حذف شد؛ 
سلول های  از  فقط  ژن  ایــن  دوم،  گونۀ  در 

گردید. قلب حذف 
تــمــام  از   TAZ کـــه  مـــوش هـــایـــی  بــیــشــتــر 
ضعف  دلیل  به  شــده بــود،  حــذف  بدنشان 
از  تــولــد  از  پــیــش   ، اسکلتی  مــاهــیــچــه هــای 
مانده  ــده  زن آن هــا  از  برخی  امــا  رفتند.  بین 
ــدۀ  مــاهــیــچــۀ قلب  ــیــشــرون ــیــمــاری پ و بــه ب

ماهیچۀ  که  گشتند؛  مبتال  )کاردیومیوپاتی( 
از  را  ــمــپــاژ  پ ــده و ظــرفــیــت  بــــزرگ شــ قــلــب 
آن ها  قلب  در  هم چنین،  می دهد.  دست 
بیماران  مانند  و  گردید  مشاهده  زخم هایی 
انسانی مبتال به »کاردیومیوپاتی گشاد شونده«، 
ــواره اش  گشاد شده و دی بطن چپ قلبشان 

.)dilated cardiomyopathy (گردید نازک 
کمبود  از  فــقــط  کــه  مــوش هــایــی  ــبــتــه،  ال
می بردند،  رنــج  خــود  قلبی  بافت  در   TAZ
همین  ــاره  دوب و  شدند،  متولد  زنــده  همگی 
ویژگی ها را نشان دادند. میکروسکوپ های 
که بافت ماهیچۀ قلب  الکترونی نشان داد 
این  که  یافته است،  ساختار  ضعیف  بسیار 
ها  ســلــول  درون  میتوکندری  ــرای  بـ پــدیــده 
سپس  پژوهشگران  داشــت.ایــن  وجــود  نیز 
 TAZ از  بــهــره گــیــری  جــهــت  ژن درمـــانـــی  از 
یک  تزریق  با  را  امر  این  و  نمودند،  استفاده 
در   ( زیر پوست  در  ویــروس مهندسی شده 
یا در داخل  ــده(،  متولد ش ــازه  ت مــوش هــای 
انجام  سالخورده تر(  موش های  در   ( وریــد 
که TAZ از  دادند. موش های تحت درمانی 
تمام بدنشان حذف شده بود، با این روش 
بیاورند.  دوام  بزرگسالی  دوران  تا  توانستند 
که  هنگامی   ،  TAZ ژن درمــانــی  هم چنین، 
روی موش های تازه متولد شده انجام شد، 
جلوگیری  جراحت ها  و  قلبی  اخــتــالالت  از 
سبب  تر  مسن  موش های  در  و  آورد  بعمل 
بهبودی  و  قلبی  اختالالت  شدن  معکوس 

گردید. آن ها 

• ورود ژن به داخل بدن : 
نشان  حیوانات  روی  بیشتر  آزمایش های 
گــر حــداقــل 70 درصــد سلول های  ا دادنـــد 

 TAZ ماهیچۀ قلب در روند ژن درمانی ، ژن
درمــان  سبب   ، باشند  نــمــوده  ــافــت  دری را 
ــول هــای مــاهــیــچــه هــای قــلــبــی و  پــایــای ســل
می گردد.  اسکلتی  ماهیچه های  سلول های 
کاربرد  و این موضوع دقیقًا چالش اصلی در 
می باشد.  را  انــســان  روی  نتایج  ِاعــمــال  و 
که به راحتی مقدار و دوز ژن درمانی را  این 
کارساز نخواهدبود: در ابعاد  افزایش دهیم، 
زیاد می توانند  مقادیر  انسان،  مانند  بزرگ تر 
ک از طرف  کنش التهابی خطرنا خطر یک وا
سیستم ایمنی بدن را به همراه داشته باشند. 
درمــانــی  ژن  دوز  چندین  ارائـــۀ  هم چنین، 
در  مشکل  نخواهدبود.  کــارســاز  نیز  متعدد 
خنثی کنندۀ  آنتی بادی های  که  اینجاست 
ژن درمــانــی،  دوز  نخستین  از  پس  ــروس،  وی
کار می نمایند. چالش  گشته و آغاز به  ایجاد 
بتوان  کــه  اســت  فرآیندی  ایــجــاد  در  اصلی 
بــدن  را در  کــافــی  مــاهــیــچــه ای  ســلــول هــای 

انسان اصالح نمود. 
سلول های  جمعیت  نــگــهــداری  و  حفظ 
دیــگــری  چــالــش  نــیــز  شـــده  ژنتیکی  اصـــالح 
که میزان ژن های اصالح  خواهدبود. با این 
ژنی شده از نظر ژن TAZ، در قلب موش های 
با  و  متعادل  مناسبی  طــور  بــه  شــده  درمـــان 
ماهیچه های  در  آن ها  اما  ماند،  باقی  ثبات 

کاهش یافتند. اسکلتی به تدریج 
بزرگترین نتیجه و درس این پژوهش، روند 
پژوهشگران  است.تمرکز  درمــانــی  ژن  موثر 
انتقال  درصــد  بیشینۀ  افزایش  به  روی  باید 
از  و  باشد  ماهیچه ای  سلول های  پیوند  و 
پایابودن ژن درمانی به ویژه در ماهیچه های 

اسکلتی اطمینان حاصل نمایند.

نقش ژن درمانی 

در نارسایی قلبی 

موش های مبتال به 

سندرم بارت

 Ref : Boston Children's Hospital .
March2020
Circulation Research Journal
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زنان

  )COVID19( ــام  نـ بــا  جــدیــد،  ویــــروس  کــرونــا 
که  می باشد  ویروس ها  کرونا  خانواده  از  ویروسی 
مسری  بسیار  جــهــش)مــوتــاســیــون(،فــرم  بــه دنــبــال 
فرد  بیماری،  هنگام  نموده است.  پیدا  مهلک  و 
مــانــنــد، ســرفــه هــای  نــشــانــه هــایــی،  مــبــتــال، دارای 
باشد.هنگام  می  بــاال  تب  و  نفس  تنگی  خشک، 
شستشوی  بــه   ، جهان  در  ویـــروس،  ایــن  پاندمی 
مکرر دست ها با آب و صابون و ماندن در خانه و 
پرهیز از تجمعات، توصیه شده است. اما پرسشی 
که ذهن بسیاری از افراد ر ا درگیرنموده است، این 
قــادر به آسیِب  ایــن ویــروس مسری  آیــا  که  اســت 

جنین انسان خواهد بود یا خیر؟

کرونا بر جنین تاثیرگذار است ؟ •  آیا ویروس 
بر سالمت جنین،  ویروس،  کرونا  تاثیر  مورد  در 
که به دالیل متعدد  گرفت  باید این نکته را در نظر 
ناشی از بارداری، زنان باردار دچار تضعیف سیستم 
برابر  تنها در  نه  آنان،  و بدن  گردید  ایمنی خواهند 
این بیماری جدید، بلکه در برابر انواع ویروس ها و 
کتری ها حساس تر است و از طرفی زنان باردار،  با
کمتری نسبت به مقابله با بیماری های  تاب آوری 
عفونی دارند. بنابراین، مراقبت از خود، به هنگام 
که  بارداری، یکی از مسائل بسیار مهمی می باشد 
ویــروس  نــمــود.انــواع  توصیه  ــاردار،  بـ ــان  زن به  باید 
ک، مانند آبله مرغان و سرخجه، سبب  های خطرنا
می شوند.  ها  آن  جنین  به  گونی،  گونا آسیب های 
ــازه ای  ت اینکه، هــنــوز، داده هـــای  بــه  بــا توجه  ــذا،  ل
کرونا در زمینه آلودگی جنین  پیرامون ویروس جدید 

گذشته  نگاهی  با  می بایست  نیست،  دسترس  در 
انسان  جنین  گذشته،  در  که  ویروس هایی  بر  نگر 
به  احتمالی،  خطرات  زمینه  در  نموده اند،  مبتال  را 
بــاردار هشدار داد.بــیــمــاری هــای ویروسی و  زنــان 
عفونی و تب باالی ناشی از آنان، خطرات جدی را 
برای جنین انسان به همراه دارد. به ویژه هنگامی 
باال در مــادر در سنین واقــع در سه ماهه  که ، تب 
نخستین بارداری، یعنی سنین زیر 14 هفته باشد. 
این سنین، مصادف با سنین پایین بارداری، یعنی 
که حتی مادر، ممکن است از بارداری خود،  زمانی 
از  مراقبت  بنابراین،  می باشد.  بــاشــد،  بــی اطــالع 
بـــارداری، حائز اهمیت  به  یا مشکوک  ــاردار  ب زنــان 

فراوان،می باشد.
جمجمه  تشکیل  عــدم  معنای  بــه  آنانسفالی، 
انسان،  جنین  بر  مختلف  مطالعات  نتایج  اســت. 
که ابتالی مادران باردار در سه ماهه  ثابت نموده 
کشنده  اول به تب باال، با ابتالی جنین به عارضه 
آنــانــســفــالــی، هــمــراه اســـت. در ایـــن نــاهــنــجــاری، 
و  نــــدارد  عــمــلــکــرد طبیعی  و  ــده  تــبــاهــیــده شـ مــغــز 
مــرگ  بــاعــث   ، قلبی  و  تنفسی  اخــتــالالت  ــا  ب لـــذا 

جنین،می شود.
 آنوفتالمی و میکروفتالمی، به معنای نبود چشم 
کره چشم، از عوارض دیگر ابتالی  کوچک بودن  و 
سرخجه،  نظیر  ویــروســی،  هــای  بیماری  به  جنین 
بودن  کوچک  معنای  به  میکروسفالی،  باشد.  می 
دور  بـــودن  کــوچــک  اســـت.  ســر  پیرامونی  محیط  
به  ابتالی  بنابراین،  و  مغز  رشد  کاهش  سبب  سر، 
عقب ماندگی های ذهنی خواهد شد. ویروس ها 

سرخک،  سرخجه،  نظیر  عفونی،  هــای  بیماری  و 
ابتالی  علل  از  سایتومگالوویروس،  توکسوپالسما، 
به میکروسفالی می باشند.عالوه بر خود ویروس، 
ابتالی به تب از موارد مهم ابتالی جنین به عوارض 
عصبی  لوله  های  ناهنجاری  خصوص  به  متعدد، 
نخاع،  و  مغز  درگــیــری،  بــا  کــه  بــاشــد  مــی   )NTD(
سالمت و عملکرد بدن فرد را تحت تاثیر، قرار می 
 )Spina Bifida( اسپاینابیفیدا  به  ابتالی  دهند. 
طناب  زدگــی  بیرون  با  که  شکافدار  مهره  همان  یا 
کمر، توصیف می شود از عوارض  نخاعی از ناحیه 
منظور  به  باشد.  می  باال  تب  به  مــادر  ابتالی  مهم 
پیشگیری از ابتالی به این ناهنجاری فولیک اسید 
برای مادران باردار، تجویز می شود. نتایج  حاصل 
که از میان  از، تحقیقات مختلف، نشان داده است 
مانند  اسپاینابیفیدا،  به  جنین  ابتالی  مهم  مــوارد 
چاقی  یــا  و  ویتامین ها  مصرف  افــزایــش  بــاال،  تــب 
که نمی تــوان با  مــادر، تب بــاال، از مــواردی اســت 
مصرف فولیک اسید، در پیشگیری از نقائص لوله 
کرد.از طرفی، در سنین باالی  عصبی، با آن مقابله 
ســوم،  و  دوم  هــای  ماهه  ســه  در  یعنی  هفته،   14
تــب، امکان  بـــاردار، به ویــروس ها و  ابتالی مــادر 
آب  کیسه  زودرس  پــارگــی  و  زودرس  زایــمــان  ــروز  ب
نکات  به  توجه  دارد.بنابراین،  وجود   )PPROM(
که از طرف وزارت بهداشت، درمان  مهم بهداشتی 
مهمی  نقش  شود،  می  توصیه  پزشکی،  آمــوزش  و 
از ابتالی احتمالی جنین، به نقائص  در پیشگیری 

مختلف ناشی از ویروس ها دارد.

تاثیر کرونا ویروس بر جنین
آرزو چراغی
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