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سرطان
بالی جان عصر نوین
نگاهی  به سرطان

سیری در تکنولوژی های تصویر برداری

کمیته تحقیقات دانشجویی



پژوهش و تحقیق روشن کننده راه دنیا و کلید فتح قله 
های موفقیت و سعادت دنیوی است و گامی است که 
محقق برای شفاف سازی مسئله ای مبهم برمی دارد تا 
پاسخی دقیق و منطقی برای حل آن بیابد. از طرفی 
حریم  از  صیانت  محقق،  و  پژوهشگر  اصلی  رسالت 
حقیقت و تبیین و تشریح آن است و محقق کسی است 
که به منظور کشف حقایق، در دریای اندیشه واالی 
انسانی غوطه ور می شود. وظیفه پژوهش و تحقیق در 
جامعه اسالمی، تنها به عده ای خاص یا مجامع علمی 
محدود نمی گردد، بلکه وظیفه ای است که بر دوش 
همگان قرار دارد و هر کس در هر مرتبه ای موظف 
است در حد توان و امکانات خویش به آن بپردازد. 
مطالب ارزشمندی که در این شماره از فصلنامه جمع 
آوری شده حاصل تالش جمعی از دانشجویان فعال 
است  امید  که  باشد  می  دانشجویی  تحقیقات  کمیته 

مورد استفاده قرار گیرند.  
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میکروسفالی 

بررسی اثرات 

اشعه ایکس 

بربدن 

قتل عام فجایع صنعتی در دنیا
در سحرگاه سوم 

دسامبر 1984 ابر 
مسمومی ناشی از 

نشت گازهای سمی بر 
فراز شهر بوپال هند 

به حرکت در آمد 
تا وخیم ترین حادثه 
صنعتی جهان را رقم 

بزند.

دنبال کردن یک روش زندگی 

سالم می تواند خطر ابتال به 

سرطان را در طول زندگی یک 

فرد از ۵0 درصد به 30 درصد 

کاهش دهد. روش زندگی 

بهتر مانند کاهش وزن و سیگار 

نکشیدن، می تواند تأثیر مهمی 

در عدم ابتال به این بیماری 

داشته باشد. 

محققانی از NHLBI)انجمن 

بین المللی قلب، ریه، خون ( در 

 Maryland, Bethesda

موفق شدند قلب خوک را برای مدت 

94۵ روز در بدن میمون زنده در 

حال تپش نگه دارند.
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مدیر مسئول
 دکرت علیرضا محمدزاده

هیئت علمی

مهندس حامد بیگلری،  دکرت علیرضا محمدزاده، دکرت علی محمد 

پور، دکرت علیرضا منتظر ابدی، علی دلشاد
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یک کارگر مامور می شود 

 MIC لوله 8 مرتی که مخازن

را به یک فیلرت وصل می کند 

متیز کند.
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کارگر بوسیله یک لوله الستیکی 

آب را وارد لوله یاد شده می 

 MIC کند., آب وارد مخزن

می شود.

فشار سنج مخازن  MIC فشار مخزن 

610 را 1/0امتسفر نشان می دهد که 

معمول است ولی درجه حرارات مخزن 

20 درجه سانتیگراد می باشد که مقدار 

طبیعی آن بیشرت است.

یک کارگر متوجه می شود فشار 

داخل مخزن 610 برابر 7 است که 

5 برابر فشار طبیعی است.

رسکارگر نیز متوجه فشار غیرطبیعی 

می شود ولی توجهی منی کند. در 

همین زمان کارگران متوجه نشت 

مایع به همراه گاز سفید و زرد رنگی 

می شوند که باعث اشک ریزش آنها 

می شود.

کارگران وجود نشت را به رسکارگر اطالع 

می دهند عکس العمل رسکارگر به گزارش 

کارگران این است که پس از رصف چای به 

محل نشت مراجعه خواهد کرد.
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 Union Carbide India Limited در سحرگاه سوم دسامرب 1984 )13 آذر 1363( براثر سانحه ای که درکارخانه آفت کش رشکت آمریکایی

اتفاق افتاد، ابر مسمومی ناشی از نشت گازهای سمی بر فراز شهر بوپال هند به حرکت در آمد تا وخیم ترین حادثه صنعتی جهان را رقم 

بزند. حادثه ای که تاکنون چندین هزار کشته و بیش از 300000 بیامر برجای گذاشته و پس از گذشت 32 سال همچنان قرباين مي گريد.

عامدرمضانی|
حجم  به  توجه  بدون  کارگران  که  وقتی  دسامرب   2 شب  پایانی  درساعات 

مشغول دست  که  حالی  در  شد،  مي   610 تانكر  وارد  كه  آبی  از  عظيمي 

 )MIC( كشيدن از كار خود بودند، تانكر محتوي 43 تن متيل ايزوسيانات

)610(، درنتيجه فعل و انفعاالت و واکنش با آبی که در نتیجه سهل انگاری 

وارد مخزن شده بود، به دمای 392 درجه فارنهایت و فشار3/ 8 امتسفر می 

رسد و به دلیل اینکه هرگز براي تحمل چنني فشاري طراحي و ساخته نشده 

بود منفجر شده ، MIC نشت می کند و یک ساعت بعد از نشت حدود 20 

تا 30 تن از این گاز در هوا آزاد می شود و آغاز فاجعه...

واکنشی که باعث انفجار مخزن می شود به این صورت است :

در نتیجه این واکنش گاز Co2 و دی متیل کاربایل به عنوان فرآورده تولید 

شده که باعث فشار زیاد درمخزن می شود که به دلیل بی توجهی به درجه 

مانومرت، منفجرشده و این فرآورده ها به بیرون نشت می کند. 

دادن  از  ازحادثه  پس  ها  سال  کارباید،،  یونیون  آمریکایی  اینکه رشکت  با 

اطالعات کامل ازمواد بکار برده شده در تولید آفت کش ها خودداری می 

کرد اما درسال 2008 رشکت UCC  اطالعاتی را درباره ترکیب احتاملی که 

در ابر وجود داشته منترشکرد که براساس این اطالعات، این ابرگازی ممکن 

کلرید هیدروژن،  است شامل گازهای سیانید هیدروژن، مونوکسید کربن، 

مخزن  در  که  باشد  کربن  اکسید  دی  و  آمین  متیل  مونو  نیرتوژن،  اکسید 

ذخیره، تولید و با انفجار وارد جو شده که به علت چگالی بیشرتگازها نسبت 

به جو در قسمت پایین تر و نزدیک سطح زمین گرفته و همراه جریان باد 

به سمت شهر حرکت می کند.

به طور کلی آزمون های خاصی برای حضورMCI  در خون یا ادرار وجود 

ندارد، اما در صورتی که فرد در معرض متاس شدید قرار گرفته باشد، خون 

از طریق اشعه ایکس تجزیه و تحلیل می شود. همچنین می توان با آزمون 

تنفس به وجود زخم در ریه ها پی برد.

مشاهده  زیر  بدنی  اختالالت  بدن شود  وارد  استنشاق  راه  از  گاز  که  درصورتی 

می گردد:

رینیت  دستگاه  بدنی  معاینات  از 

شد  متوجه  توان  می  فارنژیت  و 

که رسفه، انقباض برونش ها، تنگی 

ناراحتی  ازجمله  خفگی  و  نفس 

و  بودند  تنفسی  دستگاه  های 

نیز  ریوی  ادم  موارد  بعضی  در 

گردش  دستگاه  در  اختالل  باعث 

بسیاری  در  که  شود  می  خون 

شدت  حاد  مرحله  در  بیامران  از 

از  افراد پس  از  برخی  گرفته و در 

انواع عوارض  ایستا، متام  یک زمان 

پنوموتوراکس، آمفیزم ریوی مدیاسنت، فیستول  از دستگاه تنفسی،  مانند  ناشی 

برونکوپلورال، ورم مغز، نکروتیک )تورم کلیه(، عفونت های ثانویه و ...  دیده می 

شود که باعث آسیب مستقیم بر روی غشاهای مخاطی، کمبود اکسیژن در مغز، 

اثر سمی پس از نفوذ به خون، ناهنجاریهای کروموزومی و سندرم اسرتس پس از 

سانحه، می گردد.اما تصاویر بالینی، بیشرت، آسیب های سطحی بدن مثل: التهاب 

بلفارواسپاسم، و  از جمله  التهاب شدید چشم ها  حاد موقت و قرمزی پوست، 

زخم شدن سطح قرنیه وهمچنین اثرات خواب آلودگی را نشان می دهد.

بلفارواسپاسم:
بلفارواسپاسم انقباض عضله مدور دور پلک ها را به دنبال دارد که باعث پرش و 

بسته شدن غیر ارادی پلک ها می شود ، برای کنرتل بیامری، بیشرت از داروهای 

ضد تشنج، ضد افرسگی وکلرید میزیم استفاده می شود. که برای درمان چندان 

بوتاکس  تزریق  اسپاسم  بلفارو  برای  بهرتین روش  دلیل  به همین  نیستند،  موثر 

است و در نهایت در صورت عدم تاثیر روش های ذکر شده جراحی پیشنهاد می 

شود که عوارض بیشرت و دامئی تری نسبت به تزریق دارد.

بیشرتین رضبه را دراین حادثه، کودکان زیر 2سال و افراد مسن متحمل شدند که 

بیشرت آن مشکالت ریوی بود که با تورم و بزرگ شدن ریه ها مشاهده می شود.

:)BO( بیامری مزمن انسدادی برونشیولیت
بیامری مزمن انسدادی برونشیولیت یکی ازعالئم غالب در بین بازماندگان 

مانند  :آسیب های سمی  ازجمله  از موارد،  با بسیاری  ارتباط  است که در 

استنشاق گازهای نیرتوژن و یا کلرید می باشد ، که اگر لومن تنگ شده باشد 

بیامر به طور جدی دچار برگشت ناپذیری انسدادی می شود.

ها  ریه  طریق  از  خون  جریان  شود  شدید  ها  ریه  به  آسیب  که  هنگامی 

محدود بوده و قلب باید با قدرت بیشرتی پمپاژ کند که منجر به بزرگ شدن 

قلب می شود و در نتیجه، خون غنی از اکسیژن به مقدار کمی به اندام ها 

می رسد. اما با این وجود، متاسفانه هنوز هم درمان قطعی برای BO وجود 

ندارد اما مواردی را می توان برای کاهش التهاب وکنرتل آن برشمرد، ازجمله: 

کورتیکواسرتوئیدها که معموال بصورت استنشاقی و گاهی به صورت قرص 

استفاده می شود، اشاره کرد. و همچنین از گشادکننده ها به علت رضری 

که در دراز مدت برای بدن دارند و به ندرت اثرات مثبتی از آنها در درمان 

مشاهده شده، کمرت مورد استفاده قرارمی گیرند.

 همچنین از مشاهدات میکروسکوپی، خونریزی در ارگان های دیگر بدن 

مثل ادم مغزی و همچنین اسهال نکروزان را می توان مشاهده کرد.

طبق مشاهداتی که در بیامرستان Hamidia برروی افراد در مواجهه انجام 

شد، 9 مورد عالئم فلج عضالنی مشاهده می شود که سالمت باروری در 

زنان را برای سال ها به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، به طوری که نرخ 

تولد نوزاد مرده تا 300% و میزان مرگ و میر حول وحوش زایامن )دوران 

پریناتال( تا 200% و نرخ سقط جنین سه تا چهار برابر افزایش یافت، که تا 

سالیان سال پا برجا است.

از تلفات  این امکان وجود داشت که  پایان ازمواردی که بارعایت آنها  در 

انسانی این فاجعه عظیم صنعتی کاست. می توان به این موارد اشاره کرد:

استفاده از زنگ هشدار قبل از حادثه، پوشاندن چهره خود با پارچه های 

مرطوب ، قدم زدن در حین حادثه به جای دویدن، حرکت در زاویه قائم باد 

به جای حرکت در جهت باد، ماندن در خانه، استفاده از آب های زیرزمینی 

آلوده برای شسنت لباس ها به جای خوردن واستفاده خوراکی و پخت و پز 

و توزیع آب سامل بین مردم صورت می گرفت تا از انتقال ژنی ومحیطی به 

نسل های بعد پیشگیری می شد.

00:4000:4500:5001:3003:30 03:00

در حالیکه کارگران مشغول بررسی نشت 

اند بتون 15 ساتیمرتی زیر مخازن رشوع به 

ترکیدن می کنند. فشار مخزن شامره 610 

به 2/7 امتسفر می رسد. دماسنج به انتهای 

دامنه خود یعنی 25 درجه سانتیگراد می 

رسد. شیر اطمینان باز شده و گاز سفید 

رنگی سوت زنان خارج می شود.

فشار به باالترین دامنه خود یعنی 

3/8 امتسفر می رسد. رسکارگر دستور 

قطع آب به متام محوطه MIC را 

صادر و این دستور پس از 3 ساعت 

عملی می شود. بر روی گازی که 

نشت می کند آب ریخته می شود تا 

آن را در خود حل کند.

فشار آب آنها حداکرث به ارتفاع 30 مرتی می 

رسد اما گاز از ارتفاع 35 مرتی فوران می 

کند. رسکارگر شیر دوش هیدرواکسید سدیم 

را باز می کند تا به کمک آن گازهای خروجی 

را خنثی کند. هیدرواکسید به درون دوش 

منتقل نشده و ابر سفیدی محوطه کارخانه 

را می پوشاند.

این ابر وارد اتاق کنرتل می شود. 

رسکارگر ماسک اکسیژن خود را منی 

یابد و برسعت از کارخانه خارج 

می شود. فقط یک کارگر مجهز به 

سیستم حفاظت تنفسی در محل 

باقی مانده است.

مدیر کارخانه وارد محل می شود و 

سعی می کند پلیس بوپال را تلفنی 

در جریان امر قرار دهد. تلفن خراب 

است و یک نفر برای خرب کردن پلیس 

اعزام می شود. 

ابر کشنده توسط باد پراکنده 

می شود و در عرض مدت 

کوتاهی هزاران نفر را به کام 

مرگ می فرستد و ...

Chernobyl disaster

     چگونگی وقوع حادثه:
در 25 و 26 آوریل 1986، زمانی که متصدیان راکتور، برای انجام آزمایشی سیستم ایمنی راکتور را غیر فعال می کردند. 
دو اشتباه در این زمینه پیش آمد که واقعه چرنوبیل را رقم زد:اشتباه اول براثر تنظیم نکردن میله های جذب نوترون بود که 

درصد  یک  تا  رآکتور  نیروی  شد  قبل باعث  از  بیش  رآکتور  و  یابد  کاهش 
و قدرت پیدا کند، در اینجا بود که پرسنل  دادند  انجام  را  خود  اشتباه  دومین 
بدون تقریبًا تمامی میله های کنترل را از رآکتور  رآکتور  درنتیجه  کشیدند.  بیرون 
ازکنترل خارج  و  مناسب شده  رآکتور، کندکننده  کنترل  در  توانایی  عدم  شد. 
بود. دمای آن را به حدی رساند که بیشتر از  شده  ریزی  طرح  خروجی  حرارت 
میزان به همین دلیل در ساعت 10:11 شب ،  کاهش  ،دستور  چرنوبیل  نیروگاه 
دریافت  را  تست  برای  رآکتور  کاهش قدرت  به  شروع  نیروگاه  کندو  می 
به دلیل عدم وجود قدرت رآکتور شماره چهار تا 30 درصد  نماید و سپس  می 
فعال،  منطقه  در  کننده  کنترل  می میله های  افزایش  7درصد  به  رآکتور  نیروی 

یابد.

در 26 آوریل 1986 میالدی، 
 ۴ شماره  رآکتور  در  انفجاری 
چرنوبیل  ای  هسته  نیروگاه 
شمال  در110کیلومتری  واقع 
کیف رخ داد که باعث تخلیه 
هایشان  خانه  از  شهر  ساکنان 

شد.

عامد رمضانی|

     انفجار اول:
 در ساعت 1:23 با انفجار اولیه، پوشش باالی رآکتور به وزن  1000تن ازروی آن بلند شده و مقدار زیادی بخار آب خارج 
می گردد و این مقدمه ای می شود بر انفجار دوم ناشی از هیدروژن، که ممکن است حاصل ترکیب بخار آب لوله های پاره شده 

و زیرکونیوم و یا حتی گرافیت هسته رآکتور بوده باشد.

     انفجار دوم:
حدود 3 ثانیه بعد از انفجار اول، انفجار دوم سقف رآکتور را پاره کرده و 25 درصد از تأسیسات هسته رآکتور را از بین می برد 
و به همراه آن، گرافیت )کندکننده( سوزان و مواد داغ هسته  بیرون ریخته شده که باعث ایجاد حدود 30 آتش سوزی می شود.

گسترش بین المللی مواد رادیو 
اکتیو نیروگاه چرنوبیل به 

حدی بود که کارشناسان آن 
را ۴00 برابر بیشتر از آلودگی 

ناشی از انفجار هیروشیما 
تخمین زده بودند. این مقدار 
فاجعه بار مساحتی به وسعت 
1000 کیلومتر مربع را تحت 

تاثیر آلودگی های ذرات 
رادیو اکتیو قرار می داد و 
کشورهای روسیه، اکراین، 

بالروس کشورهایی بودند که 
بیشترین آسیب را دریافت 

کردند. دیگر کشورها نیز به 
ترتیب ار این آلودگی در امان 

نماند و ابر رادیواکتیو تمام 
اروپا را در بر گرفت. اولین 
شواهد از انتشار این سطح 
آلودگی بر خالف تصورات 
از کشورهای اتحاد جماهیر 

شوروی نیست بلکه از کشور 
سوئد در 28 آوریل با فاصله 
1100 کیلومتری از نیروگاه 

چرنوبیل!
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منطقه ای به وصعت 
30 کیلومتر )2600 
کیلومتر مربع( از 
همه ی جهات و 
در مرکز نیروگاه، 
به عنوان منطقه ی 
ممنوعه اعالم شده. 
مقامات اوکران 
برآورد می کنند که 
با توجه به وضعیت 
کنونی تا 20 هزار 
سال آینده نیز این 
منطقه کسی قادر به 
زندگی نخواهد بود.
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   عوارض مخرب انسانی مواد پرتوزا:
بر اثر انفجارها، چهار پرتوزای مضر، در چرنوبیل به بیرون نشت کردکه ید 131، سزیم 13۴، سزیم 
137 و استرانسیم 90 هرکدام به ترتیب نیمه عمری معادل 8٫02 روز، 2٫07 سال، 30٫2 سال و 28٫8 

سال دارند؛ که هر یک خطرات خاص خود را بر سالمتی انسان می گذارند:
ید به علت نیمه عمر کوتاه، ابتدا کمتر مورد توجه قرار گرفت اما به علت فراریت بسیار باال، تمایل به 
تبدیل شدن به صورت متمرکز در تیروئید و غدد شیر و...را دارد و احتمال بروز سرطان تیرویید را به 

شدت افزایش می دهد، بعدها مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
عناصر  از  یکی  اینکه  دلیل  به  و  دارد  بین چهارپرتوزا  در  را  فراریت  استرانسیم حداقل  دیگر،  از سوی 
پرتوزای »استخوان گرا»است، از نظر خصوصیات شیمیایی و رفتاری با برخی عناصر ضروری بدن همانند 
عنصر کلسیم دربدن عمل نموده و محل نشست عمده آنها، استخوان مي باشد. تجمع در استخوانها، ممکن 
اما این مشکل تنها زمانی پیش می آید که جذب استرانسیم  است رشد استخوانها را دچار مشکل کند 

بیش از هزار ppm باشد.
اما زمانی که انسان در تماس با سزیم رادیواکتیو قرار بگیرد فرد نابودی سلولی را تجربه می کند که از 

برشمرد، عالئم آن می توان تهوع، استفراغ،  را  خونریزی  و  اسهال 
طوالنی  مدت  به  تماس  ادامه پیدا کند فرد هوشیاری خود وقتی 
می رود و در نهایت ممکن است را از دست داده و کم کم به کما 
دراندام به مرگ منجر شود الزم به ذکر  بیشتر  سزیم  که  است 
مانند  بدن  حیاتی  و  مهم  قلب تجمع می یابد.های 

 137 سزیم  اثرات  اگرچه 
ی  فاجعه  اکتیویته  رادیو 
کاهش  حال  در  چرنوبیل 
است اما کارشناسان تخمین 
می زنند که آلودگی تا بیش 
از 100 سال آینده همچنان 

پا بر جا خواهد بود.

    سرطان تیروئید:
عمده ترین خطر مربوط به حوادث نیروگاه هاي هسته اي، بروز سرطان تیروئید در کودکان مي باشد.

مواجهه ي انسان با پرتوزاهاي حوادث نیروگاه هاي هسته اي به طور معمول به دو روش صورت مي گیرد: تماس کامل 
یا نسبي بدن به علت نزدیکي به منبع تشعشات، آلودگي خارجي و داخلي.

تا عمق  با بدن  نفوذ پذیر و پرانرژی است، در برخورد  افتد که پرتوی گاما که بسیار  اتفاق می  تماس کامل زمانی 
زیادی نفوذ مي کند و در مسیر حرکت خود سبب تخریب DNA و پیدایش انواع سرطان ها، نقایص مادرزادي و انتقال 
این نقایص به نسل هاي آینده مي گردد. در حادثه ي نیروگاه هسته اي چرنوبیل تنها کارگران و مسئولین اورژانس 
نیروگاه که بالفاصله بعد از حادثه درگیر اتفاء حریق شده بودند دچار تماس کامل یا نسبی بدن با تشعشعات گردیدند.

آلودگي داخلي بدن زماني اتفاق مي افتد که فرآورده هاي به دست آمده از انفجار هسته اي از راه دهان و استنشاق و یا 
از راه زخم هاي پوستي وارد بدن شوند و تنها راه توقف پرتوگیري و یا کاهش آن، تسریع در دفع آن از بدن خواهد بود.

    ید 131:
در مقابل، از میان پرتوزاهای نامبرده، ید 131 
و  اي  هسته  انفجار  در  آن  فراواني  خاطر  به 
تمایل رسوب روي زمین یک منبع مهم بیمای 
زایی به شمار می آید. وقتي ید 131 آزاد شود، 
مي تواند از راه استنشاق وارد چرخه ي غذایی 
شده و با آلودگي میوه جات، سبزیجات، شیر و 
آب هاي آشامیدني از راه دستگاه گوارش وارد 
بدن شوند، از آنجا که نیمه عمر ید 131 تنها 

همین  به  باشد،  می  روز   8
بعد  غذایي  منابع  این  خاطر 
از 2 تا 3 ماه آلودگي، مقدار 
را   131 ید  از  توجهي  قابل 
همچنین  داشت.  نخواهند 
ید  که  داشت  توجه  باید 
131 پس از ورود به داخل 
عضو  در  سرعت  به  بدن 
 30 حدود  که  خود  بحرانی 
به  شده  وارد  ید  از  درصد 
یابد،  تجمع مي  بدن در آن 
منتقل شده و غده تیرویید به 

منبع قابل توجه تشعشع بتا تبدیل می شود.

 )KI( پتاسیم  یدور  نقش     
سرطان  بروز  از  پیشگیري  در 

ناشي از تشعشعات هسته اي:
براي  که  است  یدي  نوع  همان  پتاسیم  یدور 
قرار  استفاده  مورد  طعام  نمک  نمودن  دار  ید 
با اشباع نمودن غده تیروئید مانع  مي گیرد و 
برداشت ید پرتوزا از هر منبعي )غذا، هوا، شیر، 
به صورت قرص  پتاسیم  یدور  آب( می شود. 
دو  شود.  مي  تهیه  محلول  یا 
 FDA سازمان  توسط  آن  نوع 
است  گرفته  قرار  تائید  مورد 
میلی   130 قرص  شامل:  که 
و   IOSAT تجاري  نام  با  گرمي 
Thyro Black و قرص 65 میلي 

 Thyrosafe نام تجاري  به  گرمي 
می باشند.

استفاده از این مکمل در برخی مناطق 
که خاک کمبود 

عنصر یُد دارد ، یک 
عمل مدیریتی در 
پیشگیری از ابتالء 
به سرطان تیروئید 
محسوب می شود. 

مصرف نمک یُددار 
در تغذیه انسانی نیز 

به همین منظور توصیه 
می شود.

سندرم پرتوی حاد

Acute Radiation syndrome

سندروم تشعشع حاد )ARS( یک بیماري حاد است که در اثر تابش اشعه با دوز 
اعظم  یا قسمت  تمام  به  باال در مدت زمان کوتاه )معموال در عرض چند دقیقه( 
بدن ایجادمي شود. علت اصلي این سندروم نقصان سلول هاي بنیادي پارانشیمال 
)stem cells( در بافت هاي تخصص یافته است. تابش پرتوهای یونیزان با دوزاژ باال، 
باعث افت عملکرد فیزیولوژیک سلولی به دلیل آسیب به مولکول DNA می شود که 
درنهایت همانندسازی مولکول DNA را مختل کرده و منجر به تخریب بافت های 
ارگانیسم می گردد. عالئم این بیماری ممکن است در همان ساعات اولیه یا چند ماه 
پس از برخورد با پرتو، نمایان شود، درواقع زمان شروع و نوع عالئم این سندرم، 

بستگی به نوع پرتو و میزان دوزاژ برخورد دارد.

ARS سه ســندروم کالسیک

معموال با دوز )rads 100 – 70( ایجاد مي گردد، 
عالیم خفیف آن در دوز )rads 30( ظاهر مي شود.

از میزان بقاي بیماران مبتال به این سندروم با افزایش دوز تابش کاسته مي شود. 
علت اولیه ي مرگ، تخریب مغز استخوان و عفونت و خونریزي ناشي از آن است.

معموال با دوز )rads 10000 -1000( ایجاد مي گردد، 
برخي عالیم آن در)rads 600( ظاهر مي شود.

حیات با این سندروم بعید به نظر مي رسد. ضایعات جبران ناپذیر و تخریبي 
در لوله ي گوارش و مغز استخوان معموال موجب عفونت، بي آبي و عدم تعادل 

الکترولیت ها مي گردد. به طور معمول در عرض دو هفته مرگ رخ مي دهد.

معموال با دوز )rads 5000( ایجاد مي شود.
بعضي از عالیم در )rads 2000( ظاهر مي شود.

مرگ در سه روز اتفاق مي افتد. احتماال مرگ ناشي از کالپس عروقي و افزایش 
فشار در غارهاي جمجمه اي ناشي از افزایش محتویات مایع مغزي است که 

موجب ادم، واسکولیت و مننژیت مي گردد.

سندروم مغز استخوان )سندروم هماتوپویتیک(

)GI( سندروم معده اي ـ روده اي 

سندروم عصبي ـ عروقي

سس کچاب درسال 1830 به عنوان 

دارو فروخته می شد 
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ما در 6 سالگی حدود نیمی از جوانه 

های چشایی خودرا از دست می دهیم

سخت ترین استخوان بدن ما، 

استخوان فک تحتانی می باشد

ضله 
ی خندیدن 17 ع

ضله وبرا
ی اخم کردن 43 ع

برا

ت
س خندیدن آسان تر اس

ی کنند، پ
ت م

فعالی

ما بدون غذا بیشرت زنده می 

مانیم تا بدون خواب

چشامن شام از ابتدای تولدتان تاکنون یک اندازه 

داشته است اما رشد بینی و گوش شام هرگز 

متوقف منی شود

هر آدمی حدود نیم ساعت از زندگی اش 

را به صورت تک سلولی گذرانده است.

حدود 3/2 میلیون باکرتی در هر اینچ از 

پوست شام وجود دارد.

do you know ?
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سلول های تومور پستان که در یک 
الیه از سلولهای پوششی افزایش 

یافته است.

   مامو گرافی

   پیدایش

  آمارها

   جراحی برداشتن تومور

   انواع

   عالئم

Cancer

از  ناشی  رونده  پیش  جسمی  بیامری  َچنگار،  فارسی  زبان  در  یا  َسَطان 

تقسیم نامتقارن سلول های بدن، کابوسی که در بازه زمانی نه چندان زیاد 

بسیاری از سبک های زندگی و توسعه و گسرتس فناوری پیرشفته امروزی 

برش را در حاله ایی از ابهام و تردید قرار داده است. پر واضح است که 

امروزه بندرت کسی را میتوان یافت که نام آن را نشنیده و یا درد زوال 

و فراق عزیزی را ناشی از آن به کام نچشیده باشد. سطان در لغت نامه 

دهخدا، اصطالحی است پزشکی و کلی که به متام تومورهای بدخیم بدون 

هیچگونه تفاوتی داده شده است. این نام در آسیب شناسی به هر گونه 

اختالل و هرج و مرج سلولی و بافتی نیز اطالق میشود. بطور کلی سطان 

ممکن  باشد  بدن  جای  چه  در  آنکه  بر حسب  و  موضعی  است  توموری 

است مرئی یا نامرئی باشد و تدریجاً متام بدن را فرا می گیرد و در آن ایجاد 

مسمومیت می کند. سطان مرضی خاص نیست بلکه عوارض و تحریکات 

مرضی میباشد که از تکثیر بی نظم و ترتیب سلولهای طبیعی بدن تولید 

می شود و خاصیت تخریب و فراگیری دارد. 

نام این بیامری هر فرد را به یاد درد های مزمن و درمان های پر هزینه 

و مالل آور شیمیایی می اندازد و متاسفانه این بیامری امروزه به صورت 

بسیار گسرتده در سطح جهان و به خصوص ایران دیده می شود. تنها در 

)Cancer( َچنگار

تنها در اواخر سال 1970 بیش از 200 میلیارد دالر در کشور آمریا رصف 

تحقیقات بر سطان شده است با این حال از آن زمان تا به امروز میانگین 

نرخ نجات پنج ساله افراد مبتال به این بیامری از 50 درصد به حدود 65 

ابتال به سطان در دنیا برسعت در حال  آمار  یافته است.  افزایش  درصد 

افزایش است و در کشورهای غرب آسیا از جمله ایران، میزان مرگ ناشی 

از سطان نیز سیر صعودی دارد. در سال ۲۰۰۷ حدود 6 میلیون نفر، در 

سال 2012 حدود 8/2 میلیون و در سال 2015 حدود 9 میلیون نفر بر اثر 

این میزان  بینی می شود  اند و پیش  از دست داده  را  سطان جان خود 

بر اساس  نفر در سال برسد،  پایان سال 2030 به حدود 11/4 میلیون  تا 

 14 سالیانه  متوسط  طور  به  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش های  آخرین 

میلیون نفر در ساس جهان به سطان مبتال می شوند که 8/2 میلیون نفر 

از این افراد )یک هشتم از انواع مرگ و میر های کل دنیا( بیامری جان 

خود را از دست می دهند.

سازمان مؤسسه ملی سطان آمریکا بیش از 100 نوع سطان را در انسان 

شناسایی کرده است که سه نوع سطان ریه و برونش، سطان روده بزرگ 

و رکتوم و سطان پستان در زنان بیشرتین آمار ابتال و مرگ را نسبت به 

سایر گونه ها به خود اختصاص داده اند. در ایران بیش 90 هزار مورد هر 

ساله به موارد تشخیصی سطان افزوده می شود و حدود 30 هزار نفر جان 

خود را به علت سطان از دست می دهند. سطان معده در میان مردان 

و سطان پستان در میان زنان ایرانی به نسبت بسیار شایع است و درصد 

زیادی را از آمار مرگ و میر سطانی را به خود اختصاص می دهد. به جز 

موارد فوق سطان معده، پوست، روده بزرگ، خون، ریه، مری، استخوان، 

اعصاب مركزی و غدد لنفاوی نیز از سطان های رایج  در میان ایرانی ها 

هستند، شکل 3. از نظر درصد شیوع می توان اظهار کرد: در خانم ها به 

ترتیب سطان های پستان،  معده، روده بزرگ، ریه و مثانه و در آقایان به 

ترتیب سطانهای معده، مثانه،  روده بزرگ،  ریه و پروستات شایع می باشد

ایی  یافته  توسعه  های  کشور  به  متعلق  سطان  به  ابتال  نرخ  بیشرتین 

بعد  سطان  از  ناشی  میر  و  مرگ  آمریکا  )در  باشد  می  آمریکا  همچون 

می  تلقی  انسان  کشنده  بیامری  دومین  عروقی  و  قلبی  های  بیامری  از 

گردد( و مرگ و میر ناشی از سطان در کشورهای پیرشفته و توسعه یافته 

است  آمده  در  کنرتل  تحت  خوبی  به  آن  شیوع  افزایشی  روند  رقم  علی 

درحال  کشورهای  در  سطانی  مرگ  های  درصد   ۷۰ حدود  که  حالی  در 

توسعه رخ می دهد

روند رو به رشد ابتال به رسطان در سال های گذشته و آتی
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آمار سطان

آمار ابتال به رسطان در کشور های مختلف رسارس جهان

پراکندگی شیوع رسطان در ایران
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پیدایش سطان

                                       علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتامل 

می رود عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختالل در فعالیت سلول ها می شوند در 

هسته سلول اشکال وارد کنند، مانند مواد رادیو اکتیو، مواد شیمیایی و سمی یا تابش 

بیش از حد پرتو  هایی مانند نور آفتاب. در یک جاندار سامل، همیشه بین میزان تقسیم 

سلول، مرگ طبیعی سلولی و متایز، یک تعادل وجود دارد. یک سلول طبیعی ممکن 

است بدون هیچ دلیل واضحی به یک سلول رسطانی تبدیل شود، ولی در اغلب موارد، 

تبدیل در اثر مواجهه مکرر با مواد رسطانزا مانند الکل و دخانیات صورت می گیرد. 

شکل ظاهری و نیز عملکرد سلولهای رسطانی شده با سلولهای طبیعی تفاوت دارد. 

 DNA .افتد اتفاق می  یا ماده ژنتیکی سلول   DNA ایجاد شده در یا تغییر  جهش 

هامن مسئول کنرتل شکل ظاهری و عملکرد سلول است. 

وقتی DNA یک سلول تغییر می کند، آن سلول با سلولهای سامل کنار خود تفاوت 

می یابد و دیگر کار سلولهای طبیعی بدن را انجام منی دهد. این سلول تغییر یافته از 

سلولهای همسایه اش جدا می شود و منی داند چه زمانی رشدش باید به پایان برسد 

و مبیرد. به عبارت دیگر سلول تغییر یافته از دستورها و عالئم داخلی که سلولهای 

با سلولهای دیگر  دیگر در کنرتل آنها هستند، پیروی منی کند و به جای هامهنگی 

که  می شود.  بدخیم  تومورهای  انواع  همه  شامل  رسطان  کند.  می  عمل  خودرسانه 

نئوپالسم می شناسند. احتامل بروز رسطان در سنین  نام  با  را بیشرت  آنها  در پزشکی 

مختلف وجود دارد ولی احتامل بروز رسطان با افزایش سن زیادتر می شود. بتازگی 

نتایج یک مطالعه نشان داد که بلندی قد با افزایش خطر ابتال به رسطان ارتباط دارد. 

براساس این تحقیق، خطر ابتال به رسطان سینه، پوست و نیز سایر رسطان ها در افراد 

اینچ )حدود ۱۰  ازای هر چهار  به  این مطالعه،  نتایج  است. طبق  بیشرت  بلندتر  قد 

سانتی مرت( بلندتر بودن قد، خطر ابتال به رسطان در زنان ۱۸ درصد و در مردان ۱۱ 

درصد باال می رود.

رسطان  موارد  افزایش  مری،  کویین  دانشگاه  از  سیسیانی،  پیرت  پروفسور  گفته  به 

»اجتناپ ناپذیر نیست اما کارهای زیادی است که می توانیم برای جلوگیری از ابتال به 

رسطان انجام دهیم« عواملی در زندگی روزمره مانند چاقی، گوشت قرمز و یا استفاده 

از دخانیات خطر ایجاد و رشد تومور را افزایش می دهد. 

دنبال کردن یک روش زندگی سامل می تواند خطر ابتال به رسطان را در طول زندگی 

یک فرد از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهد. روش زندگی بهرت مانند کاهش وزن 

و سیگار نکشیدن، می تواند تأثیر مهمی در عدم ابتال به این بیامری داشته باشد. 

شاید همین بر هم زدن تعادل فیزیولوژیکی بدن باشد که فشار را بر ارگان خاصی از 

بدن زیاد کرده و موجب از هم گسیختگی رفتاری آن شده باشد. به عقیده بسیاری 

گوارشی  های  سلول  بر  را  فشار  طبیعی  و  ارگانیک  زندگی  از  پیروی  محققان  از 

کاهش خواهد داد و بخوبی میتوان انواع رسطان های گوارشی را پیش گیری کرد. 

اکرث مواقع دسرتسی به مواد غذایی سامل وجود ندارد کمرت مرصف  از آنجا که در 

کردن مواد غذایی مشکوک و به تبع آن کاهش وزن برای نیاز کمرت به مواد غذایی 

و حس گرسنگی از مهمرتین روش کنرتل و پیشگیری در این مواد تلقی می شود. 

تحرک و ورزش های منظم روزانه نیز خود عاملی برای برقراری تعادل در آبشار 

ژنتیکی بدن محسوب می گردد و در این خصوص نیز تاکیید بسیار وجود دارد و 

گفتنی است که ورزش های نا متوزان خود عاملی تحریک آمیز برای بروز به انواع 

مشکالت از جمله رسطان خواهد بود فشار های وارده توسط قرص های الغری یا 

چاقی در عموما در سالن های ورزشی ظاهری امروزی به عموم توصیه می شوند 

از حدی که  بیش  باشد فشار  ماده غذایی سامل  اگر  باشند حتی  این جمله می  از 

برای افزیش وزن به بدن وارد می شود عامل خطر تلقی می گردد و در این مورد 

توصیه می گردد به جسم فرصت دهید تا خود بر اساس آهنگ طبیعی به افزایش 

یا کاهش وزن بپردازد و این کار نیاز به استمرار منظم همراه با شکیبایی خواهد 

داشت. تنهای 7 درصد علل رسطان را عوامل وراثتی شامل می شوند در حالی که 

93 درصد دیگر به محیط بر می گردد. هنگامیکه دخالت های غیر مسئوالنه برش 

بر هم خوردن توازن طبیعت می گردد، بایستی انتظار مشکالت متعددی از جمله 

نحوی  به  کدام  هر  خاک  و  آب  هوا،  آلودگی  داشت.  را  نظیر رسطان  بیامریهایی 

منجر به تجمع عوامل رسطان زا می شوند و سبب شیوع رسطان در جامعه می 

شوند. با برهم خوردن سالمت محیط زیست شانس ابتالء به رسطان های مختلف 

به شدت افزایش می یابد. اگر می خواهیم خود و خانواده و سایر هموطنان مان 

را در معرض ابتالء به رسطان قرار ندهیم می باید از محیط زیست حفاظت مناییم. 

هنگامیکه بی محابا به آلوده کردن هوایی که تنفس می کنیم بایستی انتظار رسطان 

های دستگاه تنفس را داشته باشیم. زمانیکه خاک یا آب را آلوده می کنیم و غذای 

ناسامل مرصف می کنیم نباید انتظار داشته باشیم تا رسطان های دستگاه گوارش ما 

را مورد حمله خود قرار ندهند.

مهندس حامد بیگلری|

عالیم سطان

وجه  هیچ  به  کردید  مشاهده  خون  مدفوعتان  یا  ادرار  در  اگر 

تصور نکنید که حتام از بواسیر باشد، بلکه می تواند نشانه رسطان 

مثل  آزمایشاتی  و  بپرسد  از شام  باید سواالتی  پزشک  باشد.  روده 

باال آوردن خون موقع  انجام دهد. همچنین  برایتان  کلونوسکوپی 

رسفه کردن هم باید بدقت بررسی شود. البته اگر این اتفاق یک بار 

بیفتد ممکن است خطر جدی نباشد اما در صورت تکرار حتام باید 

به پزشک مراجعه کنید.

به  افرسدگی  ناحیه شکم و احساس  خانم هایی که دچار درد در 

طور همزمان می شوند نیاز به چکاپ دارند. برخی محققان رابطه 

بین افرسدگی و رسطان لوزاملعده را پیدا کرده اند که هنوز چندان 

شناخته شده نیست.

به  ها  وقت  خیلی  اند،  نرسیده  یائسگی  به  هنوز  که  هایی  خانم 

خونریزی های زودتر از زمان عادت ماهیانه بی توجهی می کنند. 

اما خونریزی بین دو عادت ماهیانه به خصوص وقتی عادت ماهیانه 

منظم است، نیاز به آزمایش و بررسی دارد. خونریزی بعد از رسیدن 

به سن یائسگی می تواند نشانه رسطان رحم باشد، بنابراین پزشک 

زمان  حسب  بر  و  بررسی  را  فرد  خانوادگی  سابقه  دقت  به  باید 

خونریزی و سایر عالئم، آزمایش فراصوت یا بیوپسی تجویز کند.

خیلی از ما خال هایامن را به دقت بررسی می کنیم، چرا که می 

دانیم هر نوع تغییر در تعداد و اندازه آنها می تواند یکی از نشانه 

را هم  پوست  رنگدانه  در  تغییر  باید  اما  باشد.  پوست  هایرسطان 

جدی بگیریم. همچنین اگر یک دفعه دچار خونریزی یا ورقه ورقه 

شدن پوست شدید، حتام باید به پزشک متخصص نشان دهید.

است،  عفونت  یک  با  بدن  مقابله  ی  نشانه  ساده  تب  یک  گرچه 

نوعی رسطان،  نشانه ی  تواند  یا طوالنی مدت می  دامئی  اما تب 

مانند رسطان لنف باشد. لوسمی یا رسطان خون نیز نشانه هایی 

مانند عفونت مکرر، تب، خستگی، درد و دیگر نشانه های مشابه 

آنفوالنزا دارد.

ضعف و خستگی که با  اسرتاحت یا خواب کاهش منی یابد، باید 

توسط پزشک بررسی شود. و ممکن است نشانه ای از رسطان باشد 

که البته پزشک باید با توجه به نشانه های دیگر آن را بررسی کند.

کاهش وزن غیرمنتظره و بی دلیل باید مورد توجه قرار گیرد. اغلب 

ما به سادگی وزن کم منی کنیم. البته وقتی از کاهش وزن به عنوان 

نشانه رسطان صحبت می کنیم، منظومان چند کیلو کاهش وزن به 

علت افزایش فعالیت جسمی یا کم غذا خوردن به علت گرفتاری 

های شغلی نیست. اگر مردی بیش از 10 درصد وزن بدنش را در 

مدت کوتاهی در حد چند هفته از دست بدهد، زمان مراجعه به 

دکرت فرا رسیده است.

پرسش  خواهد،  انجام  از شام  عمومی  معاینه جسمی  پزشک شام 

هایی در مورد رژیم غذایی و برنامه ورزشی تان و نیز وجود سایر 

عالئم خواهد کرد. پزشک بر اساس اطالعات به دست آمده آزمایش 

های الزم را تجویز خواهد کرد.

اگر در قورت دادن مشکل دارید، احتامال رژیم غذایی تان را تغییر 

داده اید. پس جویدن چندان برایتان دشوار نیست. احتامال بیشرت از 

سوپ، غذاهای مایع یا محلول های پروتئینی استفاده می کنید. اما 

این مشکل در قورت دادن می تواند نشانه رسطان باشد مثل مری. 

وجود خون در مدفوع: 

 درد شکم و افسردگی: 

خونریزی غیرعادی: 

تغییرات پوستی: 

تب یا عفونت مکرر: 

ضعف و خستگی: 

بروز مشکل در بلع: 

سوءهاضمه: 

مشکل قورت دادن یا گرفتگی صدا: 

کاهش وزن غیرمنتظره: 

و  انواع  اند  را تجربه کرده  بیشرت خانم هایی که حاملگی 

اقسام مشکالت گوارشی که با باال رفنت وزن برایشان اتفاق 

افتاده بود را به خاطر دارند. اما بروز مشکالت گوارشی و 

سوءهاضمه بدون هیچ دلیل مشخص می تواند خطرناک و 

نشانه زودهنگام رسطان مری، معده یا گلو باشد. بنابراین 

و  کند  بررسی  بدقت  را  سابقه خانوادگی شام  باید  پزشک 

قبل از انتخاب آزمایشات الزم برای شام، سواالتی در مورد 

سوءهاضمه تان بپرسد.

مشکل قورت دادن ممکن است یکی از عالیم اولیه رسطان 

ریه باشد. گرفتگی صدا یا احساس سنگینی گلو یا گیرکردن 

تیروئید  اولیه رسطان  از عالیم  نای ممکن است  چیزی در 

باشد. رسفه منظم و گر فتگی صدا از عالیم رس طان حنجره 

و نای به علت اثر فشاری است.

نوعی   - لوسمی  عالیم  است  ممکن  مکرر  عفونت  یا  تب 

می  آغاز  استخوان  مغز  در  که  قرمز  های  گلبول  رسطان 

شود- باشد. لوسمی باعث می شود مغز استخوان، گلبول 

های سفید غیرعادی تولید کند که این امر توانایی بدن را 

برای مقابله با عفونت از بین می برد. اغلب پزشکان پس 

مشابه  عالیم  و  درد  تب،  از  که  بیامرانی  مکرر  معاینه  از 

آنفلوآنزای طوالنی مدت شاکی اند رسطان خون را تشخیص 

می دهند.

در هر سنی افراد ممکن است به دردهای مبهم یا حاد مبتال 

اولیه  اما درد حتی دردی مبهم ممکن است نشانه  شوند. 

البته در اغلب موارد احساس درد  برخی رسطان ها باشد؛ 

ناشی از رسطان نیست.

 هر دردی که طول بکشد باید بوسیله پزشک مورد بررسی 

قرار گیرد. پزشک با توجه به رشح حال بیامر تصمیم خواهد 

نه،  یا  نیاز است  بیشرتی مورد  آزمایش های  آیا  گرفت که 

وجود  رسطانی  اگر  حتی  است.  الزم  آزمایشی  نوع  چه  و 

نداشته باشد، شام از رفنت به نزد پزشک سود خواهید برد. 

پزشک می تواند با بررسی شام می تواند به شام کمک کند 

دریابید چه عاملی باعث درد شام شده است و برای تسکین 

دادن آن چه کار می شود کرد.

تب های مکرر یا عفونت: 

درد: 

انواع سطان

رسطان معده یا چنگار معده نوعی رسطان است و شایع ترین فرم 

آن، آدنوکارسینوم یا رسطان غددی در معده است. رسطان معده را 

می توان رشد بدون کنرتل سلول های بدخیم در معده دانست سایر 

درگیر  )رسطان  لنفوما  شامل  معده،  رسطان  شایع  کمرت  های  فرم 

مانند  بند  هم  بافت  )رسطان  سارکوما  و  لنفاوی(  سیستم  کنندٔه 

عضله، چربی یا عروق خونی( است. رسطان معده سالیانه باعث 

مرگ حدود یک میلیون نفر در رستارس جهان می شود.

مرصف طوالنی مدت غذاهای رسخ شده و منک سود شده، غذای 

الوده به باکرتی به خصوص مرصف طوالنی مدت غذاهای آماده

 عفونت بانوعی باکرتی با نام هلیکوباکرتپیلوری،  کاهش اسیدیته 

معده،  جراحی معده درگذشته،  متاسهای طوالنی با داروهایی که 

ترشح اسید معده را می کاهند )H2  بلوگرها(، زخم های معده 

افراد   دارند(  در  استعداد بدخیمی  پولیپهایی که  پولیپها)  وبرخی 

بروز  میزان    ،   O خونی  گروه  به  نسبت   A خونی  گروه  دارای 

رسطان معده بیشرت است. تحقیقات اخیر نشان داده اند که خوردن 

مغزی جات همچون بادام زمینی و غیره به پیشگیری این عارضه 

بسیار کمک می کند.

سرطان معده: 

رسطان پستان یا رسطان سینه به نوعی رسطان گفته می شود که 

از بافت پستان آغاز می شود. عالئم رسطان سینه می تواند یک 

مایع  ترشح  پوست،  گودی  سینه،  شکل  در  تغییر  سینه،  در  توده 

از نوک سینه، یا پوسته شدن قسمتی از پوست باشد. در افرادی 

که بیامری در اندام های دیگر آنها گسرتش پیدا کرده باشد، این 

نفس،  تنگی  متورم،  لنفاوی  غدد  استخوان،  درد  توانند  می  عالئم 

از  عبارتند  سینه  رسطان  به  ابتالء  خطر  عوامل  باشند.  یرقان  یا 

الکلی،  مرض چاقی، عدم مترین فیزیکی، نوشیدن نوشیدنی های 

درمان جایگزینی هورمون در طول یائسگی، پرتوهای یونی، اولین 

قاعدگی در سنین پایین، و دیر بچه دار شدن یا بچه دار نشدن. 

دلیل حدود ۵ تا ۱۰% از موارد ابتالء به این بیامری ژن هایی هستند 

 .BRCA2 و BRCA1 که از والدین فرد به ارث رسیده اند، از جمله

لوبول  معموالً رسطان سینه در سلول های دیواره مجاری شیر و 

ها که تأمین کننده شیر مجاری هستند، ایجاد می شود.به رسطان 

هایی که از این مجاری رشوع می شوند، کارسینوم پستان گفته می 

شود، در حالیکه رسطان های ایجاد شدهاز لوبول ها با نام رسطان 

لوبوالر شناخته شده اند.

این  ناشی می شود.  از پوست  رسطان پوست  رسطانی است که 

دسته رسطان ها به دلیل رشد غیرعادی سلول ها که توانایی حمله 

یا انتشار به دیگر قسمت های بدن را دارند.سه نوع عمده وجود 

سلول-سنگفرشی  کارسینوم   ،)BCC( ای  پایه  سلول  رسطان  دارد: 

از رسطانهای  تعدادی  به همراه  اول  )SCC( و مالنوما. دو مورد 

غیر  پوستی  رسطان  عنوان  تحت  نیستند  شایع  زیاد  که  پوستی 

به  بازال  سلول  رسطان   .)NMSC(شوند می  شناخته  مالنومی 

آسیب  آن  اطراف  بافت  به  تواند  می  و  کند  می  رشد  آهستگی 

یا به مرگ  یابد  اما بعید است به به مناطق دور گسرتش  برساند 

منجر شود. معموالً به شکل قسمتی از پوست که باالآمده و بدون 

باشد  براق  است  ممکن  که  رسد،  می  نظر  به  باشد  می  نیز  درد 

یا ممکن است  دارند  با عروق خونی کوچک که روی آن جریان 

زخم  یک  همراه  به  آمده  باال  که  پوست  از  ناحیه  یک  شکل  به 

بروز می کند.

دانشمندان علوم رسطان شناسی عوامل شیوع رسطان  به عقیده 

تریاک است. مرصف  تر  از آن مهم  ایران، مرصف دخانیات و  در 

غذاهای خیلی شور، مرصف نکردن سبزیجات و میوه ها، مرصف 

برخی  و  پرخوری  و  چاقی  نکردن،  ورزش  و  تنبلی  آجیل،  نکردن 

قرار  بعدی  های  رده  در  هم  میکروبی  و  ویروسی  های  عفونت 

ایران به  اما گامنه زنی های درباره دالیل رشد رسطان در  دارند. 

همین جا ختم منی شود. هر معضلی که این روزها جامعه را درگیر 

هرم  شدن  پیر  از  بگیرد.  لقب  رسطان  علت  تواند  می  کند،  می 

جمعیتی و مرصف پامل گرفته تا بنزین پرتوشیمی و پارازیت ها که 

حاال بهانه یک مجادله بی پایان شده اند.

سرطان سینه: 

سرطان پوست: 

11
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با توجه به تغییر در سبک زندگی ما انسان ها و روی آوردن به عادات غذایی ناسامل و همچنین افزایش قرار گیری در معرض تابش اشعه ها و امواج ،شاهد افزایش روزافزون ابتال به سطان ها هستیم.

از جمله سطان های شایع مربوط به پوست سطان SCC یا هامن Squamous cell carcinoma میباشد.این سطان دومین سطان شایع پوست میباشد و معموال به دلیل آسیب وارده ناشی از 

نور خورشید در طول دوره زندگی فرد رخ میدهد. جراحی که به صورت کیس ریپورت برای شام گزارش شده است منونه ای از درمان سطان SCC است که درمان آن با حذف توده ی سطانی انجام.

شده است. باید توجه داشت که با رعایت بهداشت شخصی و داشنت شیوه زندگی سامل و همچنین کاهش قرار گرفنت در معرض امواج و اشعه ها میتوان از ابتال به اینگونه سطان ها در امان بود.

1 2 3 4 5

1 2 3 4

Case Report
                          آقای 84 ساله ایست که دو سال قبل با توده قدام اسکالپ به قطر 4 سانتیمرت مراجعه منوده است.

                          سابقه رادیوتراپی اسکالپ به علت کچلی را ذکر کرد.

                          تحت جراحی حذف توده با مارژین بیش از 5 میلی مرت همراه با گرفت.

split thickness graft از پوست پا قرارگرفته است.

جواب پاتولوژی premanent توده scc بوده، حذف توده کامل و margin free بوده است.

توصیه به جراحی تکمیلی شده که بیامر و همراهان نپذیرفته اند.

بیامر از 4 ماه قبل دچار توده ی حدود 1 سانتیمرت در جلو باال و قدام تراگوس شده که رشد فزاینده داشته با چسبندگی مخترص به بافت زیرین و عصب 

فاسیال intact، بیامر بعد از حدود یک ماه پذیرش جراحی داشته است.

جهت جراحی مراجعه منوده است.

گسرتش تومور شامل پوست به قطر حدود 5 سانتیمرت و قسمت قدامی گوش بدون مجرای گوش و چسبندگی شدید به بافت زیرین بوده.

بیامر با تشخیص scc ناحیه پره اوریکولی و متپورال، تحت جراحی حذف توده با مارژین حداقل 1 سانتیمرت و پاروتیدکتومی و لنفآدنکتومی انتخابی لِِولهای ...و 

فاسیال و اکسرتنال ژوگر قرار گرفته است.

ابتدا بیامر G.A و انتوباسیون اورتراکئال شده و Prand Drp انجام شده و اطراف توده با مارژین حداقل cm1 مارک شده سپس برش شارپ با بیستوری 15 تا 

سطح فاسیا انجام، برش ادامه یافته و در گردن با برش همی اپرون ادامه یافته.

)enblow( بلند شد sms پوست در ناحیه صورت در پالن سوپرا

در گردن عضله scm اکسپوز شده عصب گریرت اوریکولی به سمت پاروتید دنبال شد.

شاخه های گردن عصب فاسیال در صورت expose شد ابتدا بوکال و رتروگرید دنبال شد.

تنه عصب فاسیال expose شد. پاروتید سطحی و توده enblow حذف شد.

شاخه فوقانی فاسیال درگیری شدید داشت کات شد.

N.D انجام شد.

بعد از انجام خونگیری درون همولوگ گذاشته شد سپس برش شارپ روی ریم تحتانی اوربیت سمت راست زده شد.

فلپ بلند شد. پوست گردن و صورت برای پر کردن دیفکت پوستی ایجاد شده جابجا شد قسمت جلوی تراگوس )محل اکسپوز تنه عصب فاسیال( با فلپ 

پوشیده شد.

هنوز حدود نیمی از محل دیفکت بدون پوشش بود که با split T.G برداشته شده از پا بسته شد..

بیامر
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سطان پستان چیست؟

 رسطان پستان یک غده بدخیم در بافت پستان است که در مجاری و لوله ها ایجاد 

می شود این رسطان  هم در مردان و هم در  زنان ایجادشده ولی بااین حال رسطان 

پستان در مردان نادر است. 

مرگ  به  منجر  دومین رسطان  و  زنان  درمیان  شایع  دومین رسطان  پستان  رسطان 

در جهان می باشد. سالیانه بیش از حدود 11000زن در رسارس جهان به دلیل ابتال 

را  جهان  مرگ ومیرهای  کل  از  6درصد  آمار  این  می کنند.که  فوت  بیامری  این  به 

شامل می شود.

هر  و  می شود  داده  تشخیص  ایاالت متحده  در  پستان  کانرس  یک  دقیقه  دو  هر 

13دقیقه یک زن از این بیامری می میرداین رسطان درکشورهای آسیایی نسبتاً نادری 

بوده و در ماملک پیرشفته به میزان 1٫5درصد وگاهی 4-3٫5درصد می باشد.

در ایران نیز رسطان سومین عامل مرگ ومیر است و دربین رسطان ها، رسطان پستان 

شایع ترین رسطان در  زنان ایرانی است.

از  پایین تر  دهه  یک  ابران  در  پستان  رسطان  به  ابتال  سن  که  است  ذکر  به  الزم 

کشورهای توسعه یافته است

عوامل خطر

ازجمله عوامل خطر ابتال به سطان سینه می توان به موارد زیر اشاره منود:

سابقه فامیلی: حدود 5 الی 10 درصد رسطان های سینه درزمینٔه سابقه فامیلی ایجاد 

می شود و 20 الی 30 درصد خانم های مبتال حداقل یكی از بستگان درجه اول آن ها 

دچار رسطان سینه بوده اند. رشایط مؤید استعداد فامیلی عبارتند از :

الف : ابتالی افراد متعدد در فامیل به رسطان سینه.

ب : ابتال به رسطان در سنین پائین تر نسبت به سن مورد انتظار.

ج : تشخیص دو یا سه رسطان در یک فرد.

د : رسطان دوطرفه.

سن شروع یائسگی : قاعدگی زودرس و یائسگی دیررس خطر ابتال به رسطان سینه 

را افزایش می دهند .

وضعیت بارداری: درصورتی که سن فرد در اولین بارداری باالی 30 سال باشد احتامل 

ابتال به رسطان سینه بیشرت است .

مصرف داروهای ضدبارداری

رسطان  به  ابتال  احتامل  باشد  طوالنی تر  شیردهی  میزان  چه  هر  شیردهی:  سابقه 

سینه كاهش می یابد

استعمال دخانیات: به ویژه در ابتالی بلوغ كه سینه تراكم كمرتی دارد.

چاقی: پس از یائسگی و مرصف زیاد چربی.

سن و جنس و نژاد

بافت پستان متراکم

عادت ماهیانه 

سابقه قبلی پرتودرمانی
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Mammography
ماموگرافی:

هدف از ماموگرافی، غربالگری، تشخیص سطان پستان در مراحل اولیه است که موجب کاهش مرگ ومیر ناشی 

و  میکروکلسیفیکاسیون ها  مانند  باال  کنرتاست  با  کوچک  توده های  مشاهده  قابلیت  می شود.  سطان  این  از 

توده های  بزرگ با کنرتاست پایین مانند تومورهای اطراف بافت رضوری است 

نقش ماموگرافی در تشخیص اولیه و پیشگیری ازمورتالیته این بیامری به خوبی شناخته شده و تنها تست بررسی 

سطان بیان می شود

است، قدرت  پستان  و کنرتل سطان های  در تشخیص  بسیار مهم  ابداعات  از  یکی  ایکس  اشعه  با  ماموگرافی 

تشخیص سطان پستان در مراحل اولیه توسط ماموگرافی حدود2تا 3برابر آزمایش های پزشکی دیگر است .

ماموگرافی چگونه انجام می پذیرد؟

دستگاه  در  را  بیامر  پستان  تکنولوژیست  ماموگرافی،  در طول  می شود.  انجام  بیامران سپایی  در  ماموگرافی 

جنس  از  عموماً  صفحه  یک  به وسیله  و  قرارگرفته  خاص  صفحه  یک  روی  بر  پستان  کرده.  تنظیم  ماموگرافی 

پالستیک فرشده خواهد شد. تکنولوژیست به تدریج پستان را فرشده خواهد کرد. فرشدگی روی پستان بسیار مهم 

است زیرا ضخامت پستان را در همه قسمت ها یکنواخت خواهد کرد تا بافت به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

بافت را گسرتش داده تا حتی ضایعات کوچک هم از دید پنهان منانند و باعث می شود تا از دز کمرتی استفاده 

شود، زیرا ضخامت کمرتی از بافت مورد تصویربرداری قرار خواهد گرفت.

پستان را ثابت نگه داشته تا کدورت تصویر را به علت حرکت کاهش دهد.اسکرتهای اشعه ایکس را کاهش داده تا 

شفافیت تصویر باال رود.در طول پرتودهی تکنولوژیست پشت یک دیوار سبی یا یک محافظ پالستیکی خواهد 

ایستاد. مناهای روتین شامل تصاویر از باال به پائین و مناهای مایل می باشد. این تصاویر برای پستان دیگر نیز 

تکرار خواهد شد. در طول آزمون بیامر باید ثابت بایستد و نفسش را برای چند لحظه نگه دارد.

مونا خفاجی-فاطمه نادری|

روش های مکمل ماموگرافی:

با ماموگرافی اغلب برای غربالگری زنان پرخطر  اسکنMRI: اسکن MRI همراه 

برای سطان سینه و یا برای تهیه تصاویر با دقت باالتر از نواحی غیرعادی که در 

ماموگرافی مشخص شده استفاده می شود.

استفاده دیگر MRI، در زنان مبتالبه سطان سینه ،برای تعیین سایز و مشخصات 

دقیق غده ست .

سونوگرافی پستان:

سونوگرافی یک روش تشخیصی مناسب همراه با ماموگرافی است. چون به راحتی 

به سایر روش های تشخیصی دارند. ولی  بوده و هزینه کمرتی نسبت  در دسرتس 

معموالً  گیرد. چون  انجام  به تنهایی  و  شود  ماموگرافی  جایگزین  نباید  سونوگرافی 

توسط  که  پستان  بافت  قسمت  آن  واضح تر  و  بهرت  مشاهده  برای  سونوگرافی  از 

ماموگرافی غیرطبیعی تشخیص داده شده، استفاده می شود.

اسکن استخوان:

این آزمایش برای تشخیص گسرتش سطان به استخوان به کار می رود. برای انجام 

تزریق  وریدی  داخل  به صورت  رادیواکتیو  ماده  کم  بسیار  مقدار  آزمایش،  این 

می شود. استخوان این ماده را جذب کرده و در اسکن به صورت نقاط داغ مشخص 

مشکالت  سایر  ولی  باشند  گسرتش سطان  نشانه  می توانند  نواحی  این  می شوند. 

استخوانی مثل آرتریت هم می توانند آن ها را ایجاد کند. در صورت وجود این نقاط 

داغ، سایر آزمایش ها و روش های تشخیصی باید صورت گیرند.

:)CT- Scan( سی تی اسکن

توسط  و  گرفته شده  زوایای مختلف  از  تصاویر  است.  نوع عکس خاص  این، یک 

کامپیوتر ترکیب شده تا تصاویر جزئی و دقیق تری از اعضای داخلی نشان دهند.

در زنان با سطان سینه، این روش شایع ترین اسکن برای بررسی قفسه سینه و شکم 

ازنظر گسرتش سطان به اعضای موجود در آن ها می باشد. همچنین به عنوان روش 

مناسبی جهت هدایت سوزن منونه برداری به ناحیه درگیر است. قبل از انجام این 

اسکن، باید ماده حاجب آشامیدنی بنوشید تاجدار روده هایتان مشخص شود. بعد 

از اولین سی عکس گرفته شده از راه ورید ماده حاجب تزریق می شود و سی دوم 

عکس ها گرفته می شود.

ماده حاجب عالمئی مانند گرفتگی مخصوصاً در ناحیه صورت ایجاد می کند بعضی 

از افراد ممکن است به آن حساسیت داشته باشد و دچار کهیر شوند. موارد نادری 

از واکنش های شدید حساسیتی مثل مشکل در نفس کشیدن وافت فشارخون هم 

گزارش شده است.

اگر بیامر سابقه حساسیت به هر ماده حاجبی دارد، باید قبل از انجام این اسکن 

به پزشک اطالع دهد.انجام این اسکن زمان بیشرتی از عکس ساده با اشعه ایکس 

می گیرد.

ماموگرافی یكی از شاخه های رادیولوژی و تصویر برداری از طریق اشعه  x  است كه توسط دستگاه مخصوصی انجام می شود  این 

دستگاه های متداول كه این روش را جهت تصویربرداری بكار می برند و هر دستگاه از اجزای زیر تشکیل می شود:

x 1-تیوپ اشعه

2-کمپرسور

3-گیرنده تصویر

می باشد.  الکرتون ولت  كیلو   30 تا   28 بین  معمول  حد  از  پایین تر  انرژی های  از  استفاده  پرتونگاری  شیوه  این  مهم  مشخصه 

  x  دستگاه های متداول كه این روش را جهت تصویربرداری به كار می برند متشكل از فتوتایمرهای مخصوص، گرید و مولد اشعه

ولتاژ پایین می باشد . دلیل تولید پرتوهای انرژی پایین استفاده از خاصیت كنرتاست باالی این نوع پرتوها در انرژی پایین است . 

در عوض برای كاهش دوز جذبی از تكنیك  فرشده سازی در سطح افقی استفاده می شود .

ازآنجاکه بهرتین کنرتاست را در حواشی  kev  20 می توان به دست آورد از مولیبدن و رادیوم در تولید اشعه    x  استفاده می شود 

.ماموگرافی طبیعی از سینه در یك تصویر ماموگرافی عبارتست از نسج غددی ، مجاری و بافت پیوندی در یك زمینه چربی كه با 

افزایش سن فرد در حال تغییر است با افزایش سن تحلیل سینه رخ می دهد به نحوی که بافت غددی کوچک تر می شود

یکی از محدودیت های ماموگرافی کنرتاست پایین بین بافت های پاتولوژیک و بافت های نرمال است .این محدودیت سبب می شود 

که در ماموگرافی از فوتون های باانرژی پایین استفاده شود که به راحتی جذب بافت پستان می شود و دوز دریافتی فرد مورد 

آزمایش را افزایش می دهد

محاسبه یا اندازه گیری دوز جذبی در ماموگرافی بسیار حائز اهمیت است. بافت پستان شامل دو نوع بافت غده ای وچربی است. 

تشخیص متوسط دوز جذبی غده ای هنگام عکس برداری پستان در ماموگرافی مهم است.

روش متداول برآورد دوز شامل تعیین پرتودهی پوست برحسب رونتگن به پستان باضخامت مشخص است، سپس متوسط دوز 

جذبی غده ای از جداول تهیه شده به ازای واحد دوز DgN، یعنی میلی راد بر رونتگن درون یابی و استخراج می گردد که وابسته به 

 )H.V.L( و همچنین به ضخامت الیه نیم جذب )KV( ولتاژ دستگاه ماموگرام ،)D( ضخامت پستان ،)g( کرس بافت غده ای پستان

طیف اشعه ایکس در آلومینیوم می باشد 

این که  در صورت  را  ماموگرافی  بودن  مقرون به رصفه  خود  گزارش های  در   )ICRP( اشعه  برابر  در  حفاظت  بین املللی  کمسیون 

توصیه  را  باشد  میلی گری  از 8  داده می شود کمرت  به پستان  که  اشعه ای  و متوسط  باشد  برخوردار  از کیفیت خوبی  ماموگرام 

منوده است.

فیزیک دستگاه ماموگرافی:

همچنان که تومور رشد می کند، سلول ها می توانند از آن جدا شوند و در 

گوشه کنار بدن حرکت کنند و به طور بالقوه ای بیامری را به سایر اندام ها 

منترش کنند. این مقوله که تحت نام " متاستاز" شناخته می شود، به طرز 

کشف  یک  اما  می آورد  پایین  را  بیامر  ماندن  زنده  احتامل  قابل توجهی 

با  برآیند،  مشکل  این  پس  از  که  کند  کمک  پزشکان  به  می تواند  جدید 

کمک محققین کالج سلطنتی لندن که مولکولی راکشف کرده اند که به نظر 

می رسد می تواند کل پروسه را به طور کامل خاموش کند، شناسایی کند.

باوجود اطالعاتی که از توانایی کشف دقیق تر رشایط موجود در پروستات 

با  شده  بارگذاری  سیلیکونی  ذرات  میکرو  از  استفاده  تا  به دست آمده 

آنتی ژن برای کمک کردن به سیستم ایمنی در حمله کردن به سطان سینه، 

درک و توانایی ما از سطان در مبارزه با آن در حال گسرتش یافنت است. 

خاموش  برای  را  تازه ای  روش های  لندن  سلطنتی  دانشگاه  جدید  تحقیق 

یافنت در ساس بدن شناسایی  انتشار  تومور در  توانایی سلول های  کردن 

کرده است و به طور بالقوه خرابی هایی را که بیامری می تواند انجام دهد 

را محدود ساخته است.

این گروه که به طور اختصاصی به سطان های ریه و سینه توجه دارد، موفق 

توانایی  بانام MARK4 مسئول  پروتئین  برسد که یک  نتیجه  این  به  شد 

سلول های توموری در جدا شدن و مهاجرت کردن به سایر قسمت های بدن 

از طریق رگ های خونی یا سیستم لنفی است. درحالی که هنوز به طور کامل 

اثبات نشده که MARK4 چگونه این کار را انجام می دهد، محققین این 

داربست  که  دارد  را  آن  توانایی  پروتئین  این  که  کرده اند  را مطرح  فرضیه 

درونی سلول ها را تغییر داده و به آن ها این توانایی را بدهد که راحت تر 

حرکت کنند.

همچنان که تحقیق ادامه می یافت، گروه تحقیقاتی توانست کشفی دیگر 

است  قادر   5p-515-miR نام  تحت  مولکول  یک  اینکه  دهد:  انجام  نیز 

ژنی را که MARK4 می سازد را خاموش کند. باوجوداین توانایی محققین 

می توانستند حداقل به طور تئوری توانایی سلول های تومور را در گسرتش به 

ساس بدن خاموش کنند.

به سمت  اینکه  از  قبل  ابتدا،  و  گذاشتند  آزمایش  به  را  تئوری  دانشمندان 

تحقیقات حیوانی بروند، سلول های سطانی را به کار گرفتند تا با موفقیت 

نشان دهند که 5p-515-miR پروتئین های MARK4 را خاموش می کند. با 

باال بردن سطح مولکول در موش ها، گروه تحقیقاتی متوجه شد که به طور 

حتم توانایی این را یافته اند که از انتشار سطان ها جلوگیری کنند.

محققین که از نتایج مثبت البراتوار و آزمایشات روی حیوانات امیدوار شده 

بودند، سپس به بیامران انسانی روی آوردند و موفق شدند که نشان دهند آن 

دسته از بیامرانی که تومورهایشان سطح پایینی از مولکول های خاموش شده 

را نشان می دادند، شانس  پروتئین های خطرناک  از  باالیی  و در پی آن سطح 

کمرتی در زنده ماندن دارند. هرچند این امر قطعی نیست اما این را می رساند 

موش ها  در  که  درست هامن طور  انسان ها  در  است  ممکن  مکانیسم  این  که 

کارکرده است، کار کند.

تحقیق  این  بلندمدت،  بازه ی  در  است،  نیاز  بیشرتی  تحقیقات  باوجوداینکه 

تأمین کند و  می تواند روش های جدیدی را در درمان سطان های سینه وریه 

ممکن است حتی در حمله کردن به سایر شکل های بیامری نیز مفید واقع شود.

پروفسور جاستین استبینگ، می گوید:" ما در تحقیق خود نشان داده ایم که این 

تحقیق هنوز قدمی  این  است.  انتشار سطان مهم  در  مولکول خاموش کننده 

بسیار اولیه است به همین خاطر ما اکنون تحقیقات بیشرتی نیاز داریم تا در 

مورد این مولکول بیشرت بدانیم و بررسی کنیم که آیا در سایر انواع سطان ها 

وجود دارد یا خیر"

این تحقیق در ژورنال "گزارشات EMBO " به چاپ رسیده است.
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سطان نتیجه ی جهش ژن هایی است که مسئول رشد و سالمتی سلول های بدن 

هستند .این تکثیر غیرطبیعی ممکن است از سلول ای پستانی رخ می دهد که 

سطان پستان نامیده می شود. سلول های سطانی پستان می توانند بدون توقف به 

تقسیم ادامه داده و یک تومور را ایجاد کنند.سطان پستان درخانم ها شایع است 

ولی مردان نیز مستعد آن هستند.

افرادی که مبتالبه سطان پستان هستند ممکن است از ابتدا هیچ نشانه ای نداشته 

باشند خصوصاً در مراحل ابتدایی آن اما یک برآمدگی یا توده در پستان می تواند 

نشان دهنده ی سطان پستان باشد به طورکلی هر تغییری در بافت پستان و درد 

می تواند نشانه ای از سطان پستان باشد.

ترشحات یا قرمزی نوک پستان، دردهای پستان یا نوک پستان، فرورفتگی یا 

ورم کردن پستان نیز می تواند نشانه هایی از این سطان باشد. سطان پستان 

هنگامی که در مراحل ابتدایی اش مورد درمان قرار می گیرد می تواند پیش آگهی 

بهرتی داشته باشد بنابراین توصیه می شود تا تحت روش های آزمایشگاهی معمول 

قرار گیرد تا سطان پستان را زودتر شناسایی کنند. خود سنجی ماهانه ی پستان، 

سنجش کلینیکی و ماموگرافی ازجمله روش های پیشنهادشده برای تشخیص سطان 

پستان هستند حتی در موارد بدون نشانه باعث بیامری.

پیرشفت سطان پستان می تواند مرتبط باشد باسابقه خانوادگی، رشوع 

زودرس قاعدگی، یائسگی دیررس، قرارگیری در معرض کارسینوژن 

ها، استفاده از داروهای ضدبارداری دهانی، 

نوشیدن زیاد الکل

مهم ترین عواملی که باعث ایجاد سطان پستان می شود هورمون های جنسی است نتایج 

مطالعات نشان می دهد که افزایش هورمون اسرتوژن در بدن در بروز سطان سینه 

نقش دارد هرقدر سنین باروری یک خانم طوالنی تر احتامل ابتال به سطان پستان هم 

باالتر می رود، بنابراین کسانی که در سنین پایین پریود و در سنین باال یائسه می شوند 

بیش تر از دیگران درخطر ابتال به سطان سینه قرار دارند.

پس کاهش سن بلوغ یکی از عالئم خطر است همچنین نتایج ثابت کرده است که 

HRT باعث افزایش احتامل ابتدا به سطان پستان می شود و باید مشکالت ناشی از 

یائسگی را با روش هایی غیرازاین روش درمان کرد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر سطان، چاقی است که در خانم های یائسه این خطر چند 

برابر می شود، توصیه اکید برای این خانم ها تغییر روش زندگی و انجام فعالیت های 

ورزشی است. ورزش باید حداقل دو یا سه بار در هفته به مدت 20 دقیقه انجام شود 

و این ورزش همراه با تعریق و افزایش رضبان قلب در کاهش بروز این سطان نقش 

مهمی ایفا می کند.

از دیگر عوامل خطر در بروز سطان می توان حاملگی دیررس و حاملگی پس از 35 سال 

که احتامل بروز سطان را بیش تر می کندرا نام برد.

احساس توده بدون درد یکی از مهم ترین عالئم سطان سینه محسوب می شود و الزم 

است خانم ها نسبت به وجود هرگونه توده ای حساسیت نشان دهند و با پزشک مشورت 

کنند. ورم، توکشیدگی پوست، تغییر رنگ پوست، زخم نوک سینه نشانه های سطان 

پیرشفته است.

تحقیقاتی در حال انجام است تا بفهمیم زنان چرا باتاخیر مراجعه می کنند به نظر 

می رسد ترس شدید از بیامری یکی از مهم ترین علل است. متأسفانه بسیاری از زنان فکر 

می کنند با انکار بیامری به خودشان کمک می کنند درصورتی که فقط فرصت بهبودی را 

از خود سلب می کنند و مراجعه به هنگام، می تواند مانع از پیرشفت سطان شد.

درباره ی شیمی درمانی برای خانم ها ذکر این نکته رضوری است که انجام هرگونه 

شیمی درمانی باید تحت نظر متخصص آنکولوژی باشد هرقدر تشخیص سطان دیرتر 

باشد درمان های شیمی درمانی سنگین تری موردنیاز است اگر اطالع رسانی و فرهنگ سازی 

درباره ی لزوم تشخیص به موقع سطان صورت بگیرد می توان امیدوار بود بسیاری از 

بیامران بتوانند بیامری را پشت سبگذارند درعین حال نقش حامیتی همرس و خانواده 

بسیار اساسی است و به خانم ها کمک می کند که بتوانند مراحل درمانی را با موفقیت 

پشت س بگذارند.

1-هرروز فعالیت و مترینات بدنی داشته باشید

2-یک رژیم غذایی پیشگیری از سطان را دنبال کنید برای جلوگیری از بروز این سطان 

مرصف ریزمغذی های گیاهی را با خوردن مقادیر زیادی از میوه ها، سبزیجات، غالت 

سبوس دار، دانه ها، خشکباروحبوبات افزایش دهید مرصف مواد غذایی سشار از فیرب 

خوراکی، دانه سویاومحصوالت آن مثل ))توفو(( در این مورد باید از مرصف زیاد 

محصوالت شیرین شده و تصفیه شده سویا خودداری کنید

3-حتامً وزن خود را به یک حد سامل و طبیعی برسانید نتایج بررسی ها نشان می دهد که 

افزایش وزن یک عامل موثردر بروز سطان سینه است.

4-بررسی ها تائید می کند که مرصف کنندگان الکل بیشرت در معرض خطر ابتال به این 

سطان هستند.

5-هرگز سیگار نکشید یادر محیطی که دود سیگاراست قرار نگیرید زنان سیگاری 

40 درصد بیشرت در معرض ابتال به سطان سینه هستند اما ترک آن بالفاصله تأثیرات 

سودمندی در کاهش این خطر برجای می گذارد.

6-مرصف چربی را کاهش دهید از چربی های سامل استفاده کنید )مرصف چربی های 

اشباع شده را کاهش دهیدومرصف روغن زیتون و روغن گیاهی ماهی امگا 3 را افزایش 

Breast Cancer

علل ایجاد سرطان:

راه های طبیعی و کم خرج برای پیشگیری از سرطان پستان:

عالئم سرطان:

تأخیر در مراجعه:

سرطان پستان:

یلسمن باستانی پور|

آنالیز DNA ممکن است هشدارهای 

اولیه ای از سرطان سینه را فراهم آورد

گشنت به دنبال نقص ها در » اپی ژنوم« می تواند منجر به 

درمان های جدید پیشگیرانه ای برای سطان های سینه شود

 یک تحقیق جدید نشان داده است که این امر ممکن است 

که به دنبال تغییرات مولکولی در بافت های سینه تشخیص 

داد که ایا یک بیامر در ریسک ایجاد سطان سینه قرار 

دارد یا خیر. دانشمندان در کالج دانشگاهی لندن تغییرات 

در DNA بیامران را بررسی کردند و شواهدی را در مورد 

تغییرات اپی ژنتیکی که در رخداد یک بیامری نقش ایفا 

می کنند را یافتند.

چند فاکتور کلیدی وجود دارد که به نظر می رسد ریسک 

ابتال شدن بیامر به سطان سینه را افزایش دهند که شامل: 

تاریخچه ی خانوادگی بیامر، دیر یائسه شدن یا دیر پریود 

شدن است. محققین UCL این فرضیه را ارائه دادند که 

این فاکتورها ممکن است برنامه ریزی ژنتیکی سلول ها را که 

تحت عنوان اپی ژنوم نامیده می شود را تغییر بدهند.

اپی ژنوم بر روی توالی DNA کنرتل دارد و هر سلول در 

بدن انسان را به هویت و خصوصیات خاص خودش نسبت 

می دهد به طوری که تغییرات در برنامه ی اپی ژنتیکی ممکن 

است مشکالتی ایجاد کند و به طور بالقوه تعداد سلول های 

سطانی را افزایش دهد.

 ،UCL در طی تالشی برای قبول یا رد این فرضیه، محققین

668 منونه ی بافتی را گرداوری کردند که سلول ها از 

خانم هایی که بعضی هایشان سطان سینه داشته و بعضی 

نداشتند جمع آوری شده بود، نتایج نشان داد که بافت 

نرمالی که به طور مستقیم در مجاورت با سلول های سطانی 

بود 10 مورد از هزاران تغییرات اپی ژنتیک را داشت.

از این گذشته بخش بزرگی از تغییرات مشاهده شده در 

بافت سطانی مجاور زیاد شده بود که به این معنی است 

که پزشکان باید به طور بالقوه اثرات اپی ژنتیک را مطالعه 

کنند تا سلول هایی را که ممکن است در اینده مرکزی برای 

پیرشفت سطان بعدی باشند را شناسایی کنند. همچنین 

یافته شد که در منونه هایی که در آن ها تغییرات اپی ژنتیک 

مشاهده شده بود به طور اختصاصی شدید بوده و احتامل 

زنده مانده بیامر در آن ها کم بود.

این تحقیق نه تنها دید بهرتی در اینکه سطان سینه چگونه 

پیرشفت می کند به ما می دهد بلکه همچنین ممکن است 

منجر به اندازه گیری های پیشگیرانه ی جدیدی شود و به 

پزشکان این امکان را بدهد که نقص های اپی ژنتیک را 

خاموش کنند و به کمک آن ازبوجودآمدن سطان جلوگیری 

کنند.

اندرو تسچندروف، پروفسور UCL می گوید: » این 

داده های اطالعاتی جدید نشان می دهد که چگونه 

نقص های اپی ژنتیک، در صورت شناسایی به موقع می توانند 

درشناسایی زنان با ریسک باالی مبتال شده به سطان 

سینه، به کار گرفته شوند. ازاینجایی که تغییرات اپی ژنتیک 

برگشت پذیر هستند، این امکان وجود دارد که بتوانیم 

اسرتاتژی های پیشگیرانه ای طراحی کنیم «

محققین در مورد کارشان در ژورنال »ارتباطات طبیعت« 

یک مقاله به چاپ رساندند
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 Maryland, Bethesda در   ) خون  ریه،  قلب،  بین املللی  NHLBI)انجمن  از  محققانی 

موفق شدند قلب خوک را برای مدت 945 روز در بدن میمون زنده در حال تپش نگه دارند. این 

نتیجه بی سابقه محققان را در مورد Xenotransplantation، پیوند اندام ها یا بافت های 

حیوانات به انسان، برای حل مشکالت کمبود عضو در ستاس جهان امیدوار کرده است.

گرفته شده اند.  نظر  در  پیوند عضو  برای  بالقوه  نامزدهای  به عنوان  جانوری  گونه های  از  تعدادی 

شامپانزه ها به علت سایز مشابه اندام هایشان )به اندام های انسان( و سازگاری گروه های خونی، 

در این زمینه گزینه بدیهی هستند، اما آن ها به علت اینکه یک گونه در حال انقراض هستند رد 

شدند. بابون ها نیز مدنظر قرار گرفتند اما مشکالت خاصی داشتند که شامل سایز کوچک اندام ها، 

کمیابی گروه خونی o و دوره ی بارداری طوالنی می باشد. این امر خوک ها را گزینه اهداکننده ی 

بالقوه مطرح کرد زیرا پروتئین های مکمل متعدد و مشابهی با انسان ها دارند و سایز اندام های 

آن ها نیز یکسان است.

 Xenotransplantation اما پاسخ سیستم ایمنی گیرنده منبع بسیاری از مشکالت پیرامون

علت  به  که  داشت  را  اولیه  مراحل  در  عضو  پیوند  زدن های  پس  از  بسیاری  شامر  تیم  و  است 

و  روز   945 عطف  نقطه  به  رسیدن  با  بود.  ها  خوک  و  ها  بابون  پروتئین های  بین  ناسازگاری 

گذشنت از رکورد 179 روز قبلی، به این گروه از بابون ها یک ترکیب از داروهای کاهنده ی ایمنی 

را  ایمنی  سیستم  برابر  در  مقاومت  پتانسیل  که  شد  داده   CD40 ضد  کلیدی  آنتی بادی  حاوی 

نشان می دهد. قلب خوک هایی که از طریق ژنتیکی وباروش سکوب ژن اصالح شده بودند، باروش 

آنزیم  آنزیم  این  که  گردید؛  حذف  آن  ترانسفراز  گاالکتوسیل   3-1 آلفا  آنزیم  ژنتیک،  مهندسی 

ناسازگاری است که سبب ایجاد لخته در پریامت هامی شود. دانشمندان معتقدند که این ترکیب 

برای موفقیت در آزمایش رضوری است.

در طول ابن دوره از آزمایش، محققان دوز داروهای سکوب کننده ی دستگاه ایمنی را که به بابون 

خوک  قلب  به  نسبت  بیشرتی  مقاومت  ها  بابون  که  امید  این  دادندبه  کاهش  می شد،  داده  ها 

CD40 از سیستم خارج می شود، بابون ها  ایجاد کنند؛ اما متوجه شدندکه وقتی آنتی بادی ضد 

می میرند. پس یک دوز نگهدارنده هم چنان موردنیاز بود. در این مرحله، این دز یکسان ماده ی 

نگهدارنده، هنوز هم به طور مرتب برای گیرنده ی انسان موردنیاز است که آن ها را نسبت به سایر 

بیامری مستعد می کند.

در حال حارض کمبود جهانی اهداکننده ی عضو وجود دارد که لیست انتظار در US هر 10 دقیقه 

پیوند عضو  برای  انتظار  حال  در  نفر   22 بطوریکه هرروز،  می کند.  دریافت  را  بیامر جدید  یک 

می میرند. محققان براین باور هستند که این رویکرد می تواند منجر به استفاده از قلب های خوک 

و سایر اندام هایش به عنوان نامزدهای بالقوه برای Xenotransplantation برای هزاران 

بیامری باشد که به پیوند نیاز دارد.

محققان  فاصله داریم،  کنیم  استفاده  خوک ها  زنده  قلب های  از  که  تازمانی  هم  هنوز  به هرحال 

هشدار داده اند که زنده نگه داشنت یک نفر درشکم، بسیار آسان تر از این است که یک قلب درون 

قفسه سینه بتپد. شکم انتخاب شد تا میمون هایی بی دلیل کشته نشوند و زمان جراحی کاهش یابد. 

با به دست آمدن نتایج موفقیت آمیز، محققان امروزه برای عمل جراحی پیوند عضو روی گروهی 

دیگری از بابون ها برنامه ریزی می کنند.

قلب پیوند زده شده به خوک بیش 
از دو سال به تپیدن ادامه داد

در  سینای  سدارز-  پزشکی  مرکز  از  محققین  از  گروه  یک 

روی  بر  را  ژن  ویرایش  ابزار  یک  بار،  اولین  برای  کالیفرنیا 

به  منجر  که  شبکیه  دژنرتیو  ارثی  اختالل  یک  با  موش های 

کوری می شود امتحان کرده اند. نتایج تحقیق بر روی حیوانات 

مثبت بود و راه را برای استفاده در انسان ها به طور بالقوه 

هموار ساخت.

بر روی یک وضعیت مترکز داشت که رتینیتیس  این تحقیق 

پیگمنوزا نامیده می شود که در آخر باعث کوری در بیامران 

است،  کمیاب  نسبتاً  وضعیت  این  باوجوداینکه  می شود. 

هر  در  یک  حدود  که  است  شبکیه  ارثی  بیامری  شایع ترین 

4000 فرد را در امریکا و اروپا مبتال می کند.

سدارز  تیم  بیامری،  این  با  مبارزه  برای  تالش  یک  طی  در 

 CRISPR سینای یک کشف مهم داشت: ابزار ویرایش ژن که

استفاده  باکرتی  توسط  که  سیستم  یک  از  می شود،  نامیده 

این  کند.  را خنثی  ویروسی  تا حمالت  اقتباس شده  می شود، 

ابزار به محققین این امکان را می دهد که پروتئین CAS9 را 

برنامه ریزی کنند تا آن پروتئین، ژن های موردنظر را خاموش 

کند، که در این مورد، ژن جهش یافته که باعث از دست دادن 

فوتورسپتور ها در چشم می شود، مورد هدف قرار می گیرد.

که  مهندسی شده  موش های  روی  بر  البراتوار،  در  روش  این 

توانایی  این  محققین  است.  شده  امتحان  داشتند  را  بیامری 

سلول های  آن  در  که  آزمایش  یک  طریق  از  که  داشتند  را 

محرک  به  پاسخ  در  ها  سموش  کردن  خم  برای  مخروطی 

تنها  بودند  نویدبخش  نتایج  و  به اندازه گیری ها  نیاز  بینایی، 

در  موش ها  بینایی  در  قابل توجهی  پیرشفت  تزریق،  یک  با 

مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد.

کالیو اسوندسن، نویسنده ی دیگر این تحقیق می گوید:" این 

اولین باری است که ویرایش ژن به روش CRISPR/Cas9 در 

جلوگیری از دست دادن ژن در یک موجود زنده استفاده شده 

است. این یک نتیجه ی به معنای واقعی قابل توجه است و راه 

را برای تحقیقات جالب تر و استفاده عملی آن را در آینده، 

هموار می سازد "

چاپ  به  مولکولی"  "درمان  ژورنال  در  تحقیق  این  نتایج 

رسیده اند.

منبع: مرکز پزشکی سدارز سینای

ویرایش ژن در درمان 
کوری موش ها، مؤثر 

واقع شده است

بهداشت  )سازمان   WHO گزارش  براساس 

اکسید  دی  بر  مبتنی  هوا  آلودگی  جهانی( 

نیرتوژن )NO2( باعث بیش از 7 میلیون مرگ 

بخصوص  وساملندان  کودکان  می شود.  درسال 

کمک  به  به هرحال  معرض خطر هستند.  در 

 RMIT پژوهش های انجام شده در دانشگاه

اسرتالیا، به زودی این امکان فراهم خواهد شد 

در مورد سطح خطرناک  اولیه  که هشدارهای 

داده  اطالع  شام  به  اطرافتان  درهوای   NO2

تلفن  در  موجود  سنسورهایی  شود...ازطرق 

های هوشمند شام.

در این پژوهش که توسط تیمی به سپرستی 

پروفسور کوروش کالنرت زاده انجام شد، نسخه 

مولکول های  )حسگر(،  سنسور  این  کنونی 

دی  قلع  نازک  دانه های  روی  را  هوا   NO2

تعداد  کردن  آنالیز  با  می کند.  جذب  سولفید 

مولکول های روی دانه ها، این حسگر می تواند 

امتسفر  اطراف  در  که  گازهایی  فعلی  غلظت 

وجود دارد را تشخیص دهد.

رنگ دانه  به عنوان  همچنین  قلع  سولفید  دی 

در جال زدن استفاده می شود که به طور خاص 

نیرتوژن  به  نسبت 

متایل  اکسید 

طبیعی 

 . د ر ا د

بدان  این 

است  معنی 

قرار  آن ها  روی  که 

از  درصورتی که  می گیرد 

رصف نظر  گاز  مولکول های  سایر 

می کند، که این موضوع سنسور را بسیار دقیق 

می سازد.

عدم دسرتسی عمومی به ابزارهای نظارت مؤثر 

یکی از موانع اصلی برای کاهش اثرات مرض این 

خیلی  یا  فعلی  سنجش  سیستم  اما  است،  گاز 

در تشخیص  یا مشکل جدی  است،  گران قیمت 

زاده  کالنرت  دارد،  وجود  گازها  سایر  از  آن ها 

می گوید: روشی که ما اکنون استفاده 

تر  مقرون به رصفه  نه تنها  می کنیم، 

است، بلکه بهرت از سانسورهایی است 

این  برای شناسایی  که در حال حارض 

گاز خطرناک استفاده می شود.

علوم  آکادمی  با  همکاری  حال  RMITدر 

دانشمندان  است،  مطالعه  این  مورد  در  چین 

در  نیز  دیاگو  سن  و  کالیفرنیا  دانشگاه  در 

به  قادر  که  است  فرشده  سنسور  ساخنت  حال 

تشخیص NO2می باشد که معموالً در سوزاندن 

سوخت های فسیلی منترش می شود.

 RMITمنبع: دانشگاه

گوشی های هوشمند به 
زودی برای تشخیص 

آلودگی هوا بکار می روند

18

تصور کنید که بتوانید دنیا را سیاه وسفید یا با یک فیلرت اینستاگرام ببینید یا حتی آنچه را که می بینید به سادگی با خوردن 

یک قرص برای خودتان به طور وایرلس انتقال دهید و داشته باشید. یا تصور کنید دید آن چنان تیز و دقیقی داشته باشید که 

قدرت تیزبینی دیدتان با تیزبین ترین مردم جهان برابری کند. استودیوی تحقیقاتی مهاکس در ایتالیا امیدوار است که یک 

روز این مقوله را باهدف "E.Y.E " به واقعیت تبدیل کند و چشم های 3D زیست ساخت ارائه دهد که جایگزین کره های 

چشم فعلی شام بشوند.

اگرچه ممکن است این امر علمی تخیلی به نظر برسد و از خیلی زوایا واقعاً علمی تخیلی باشد؛ اما فلسفه ی کلی اش نگاهی از 

آینده ی شگفت انگیز تقویت یافته ی انسان را تأمین می کند که ممکن است در آخر بسیار فراتر از کره چشم های ارتقا یافته 

باشد تا عملکرد بسیار قوی و ورزیده ای را نیز از یک خط مستقیم از مغز شام به اینرتنت تأمین کند.

"چخا" )EYE( که مخفف "چشم خود را ارتقا دهید" است، در سه مدل درمان، ارتقا، پیرشفته ارائه می شود: اولی به سادگی 

چشم ناقص و نابینا مشکالت بینایی را جربان می کند درحالی که دو چشم دیگر عوامل ارتقادهنده ای مانند فیلرتها و ارتباط 

اندازه و شکل و  در  این نسخه ها  دارا می باشند. هر سه مورد  را  میزان 15/10(  )به  دید  باالی  تیزبینی  )وایرلس(  بی سیم 

خصوصیات ساختاری با توجه به نیازها و سالیق هر فرد انواع مختلفی خواهند داشت.

وارد  به داخل س  این چشم های مصنوعی چگونه  اینکه  این رشکت درباره ی  اصلی  ناستی، رشیک مهاکس و طراح  فلیپو   

می شود گفت: "داوطلبین با جراحی چشم های طبیعی شان  برای جایگزینی یک ترکیب ارگانیک به نام "دک"  خارج می شود. 

این "دک" فیربهای عضالنی چشم مصنوعی را به اعصاب بینایی در مغز مرتبط می کند و به چشم های جدید این اجازه را 

می دهد تا جایگزین شوند.

مهاکس امیدوار است که پروژه ی "چخا" جرقه ای برای بحث درباره ی به جنبش درآوردن مذاکره در مورد آینده ی فناوری 

و ارتقا دادن بدن انسان را بزند. فلیپو ناستی می گوید: " ما این اعتقاد راداریم که این پروژه مفهوم های معارص طبیعی و 

مصنوعی را به چالش می کشد " و به این اشاره می کند که چنین فناوری هایی عالوه بر ریسک هایی که دارند نویدهایی را 

نیز همراه خوددارند.

منبع: مهاکس

کمپانی ایتالیایی امیدوار است که کره های 
چشم مصنوعی را به بازار عرضه کند

EYE اختــال بینایــی و کــوری یــک موضــوع بســیار گســرده 

را در رسارس  نفــر  میلیــون  کــه حــدود 285  اســت 

ــه  ــه ای ک ــرار داده اســت. به گون ــر ق ــان تحــت تأثی جه

ــه مــورد از هــر ده مــورد در مناطــق درحال توســعه  ن

اتفــاق می افتــد.

امیــدوار   oDocs چشــمی  مراقبت هــای  کلینیــک 

ــم  ــه ی چش ــی معاین ــوازم جانب ــد ل ــا تولی ــه ب ــت ک اس

را  ارقــام  ایــن  قابل حمــل  و  کم هزینــه  به صــورت 

ــرل  ــرای تحــت کن ــی ب ــوازم جانب ــن ل کاهــش دهــد ای

طراحی شــده اند. آیفــون  قــدرت  دادن  قــرار 

ــی  ــپ کوچک ــک کلی ــی ی ــوازم جانب ــن دو ل ــی از ای یک

گوشــی های  بــاالی  هااســت  مــدت  کــه  اســت 

ــه اســت  ــن قرارگرفت ــز دوربی ــب لن هوشــمند و در عق

 Visoclip .ــود ــناخته می ش ــوان )Visoclip( ش و به عن

ــکوپ  ــک میکروس ــه ی ــون ب ــری آیف ــر کارب ــرای تغیی ب

گرفــن  بــرای  کــه  طراحی شــده  قدامــی  ســگامن 

مناهایــی بــا وضــوح باالتــر از 1/3 فوقانــی چشــم 

می شــود. اســتفاده 

کــه بــادوام و ضــد آب بــوده و بزرگنامیــی X10 را 

را   )0.6in(15mm نــوری  وپرتــوی  می دهــد  ارائــه 

منایــان می کنــد کــه بــه ســمت فیلرهــای نــوری ســفید 

ــه پزشــکان  ــی الجــوردی مــی رود، مــورد دومــی ب و آب

ــرای  ــه از لکه هــای چشــم ب ــن اجــازه را می دهــد ک ای

ــد. ــتفاده کنن ــائل اس ــر مس ــی واضح ت بررس

 Visoscope به عنــوان  کــه  دومــی  جانبــی  وســیله 

قابلیــت  کــردن  اضافــه  بــرای  می شــود،  شــناخته 

آیفــون طراحی شــده  بــه  از شــبکیه  تصویربــرداری 

بازتــاب  ضــد  محــدب  لنــز  از  آن  در  کــه  اســت؛ 

استفاده شــده و یــک میــدان دیــد 50 درجــه ای فراهــم 

می کنــد. ایــن وســیله به عنــوان دوربیــن فانــدوس 

)دوربیــن قاعــده ای( شــناخته می شــود کــه روی لنزهــا 

ــق  ــرد و از طری ــرار می گی ــش گوشــی هوشــمند ق و فل

ــل  ــن متص ــوی تلف ــت جل ــت شس ــا انگش ــدن ب پیچان

می گــردد.

ایــن visoscope بــا ســه ســاختامن و ســه قســمت در 

دســرس اســت و بــه کاربــران امــکان انتخــاب از میــان 

SLS نایلــون، پلــی اورتــان و رزیــن اســتال را می دهــد. 

بــه گفتــه ایــن رشکــت عملکــرد دســتگاه تصویربــرداری 

شــبیه یــک دوربیــن فونــدوس معمولــی اســت.

اگــر ایــده تقویــت گوشــی های هوشــمند بــرای ایجــاد 

ــامالً  ــد، احت ــر برس ــه نظ ــنا ب ــم آش ــه چش ــت معاین کی

ــم.  ــاً دیده ای ــوم آن را قب ــه مفه ــت ک ــت اس به این عل

محققــان دانشــگاه اســتنفورد بــه یــک دســتگاه منونــه 

ــد  ــری مانن ــتگاه های دیگ ــال 2014 و دس ــابه درس مش

سیســتم تســت چشــم  رســیده بودنــد کــه هــامن ایــده 

اســتفاده 

ز  ا

بیــن  ر و د

ی  شــی ها گو

بــرای  هوشــمند 

ــود. ــت از چشــم ب مراقب

بــه  افزوده شــده  امکانــات  هامننــد 

oDocs، هــردو لــوازم جانبــی بــا همــه 

از  بعــد  کــه  اپــل  هوشــمند  گوشــی های 

آیفــون 5 بــه بــازار عرضه شــده اند، ســازگارند 

 6 S آیفــون کــه دســتگاه های بزرگ تــری ماننــد 

شــامل می شــود. را   SE آیفــون تــا   plus

پیــش  بــرای  حــارض  درحــال  جانبــی  لــوازم  ایــن 

ــت  ــه قیم ــه ای ک ــتند به گون ــرتس هس ــفارش در دس س

 viso قیمــت  و  ایاالت متحــده  دالر   149،Visoclip

scope در انــواع Sl نایلــون از 249 دالر رشوع مــی 

ــت  ــان 325 دالر اس ــی اورت ــخه پل ــت نس ــودو قیم ش

درصورتی کــه قیمــت بهرتیــن نســخه اســتال 495 دالر 

ــا نوامــرب امســال  اســت. انتظــار مــی رود سفارشــات ت

ــود. ــتاده ش فرس

iPhones



Zika virus

ویروس زیکا  
  )Zika virus(

نام یک گونه از ویروس 
فرمانرو است و از پشه به 

انسان منتقل می شود. ابتال به این 
ویروس بیشتر در نقاطی از آفریقا و 
جنوب شرق آسیا دیده شده است. این 

ویروس به مانند تب دنگی، ویروس 
نیل غربی و تب زرد یک بیماری 
گرمسیری منتقل شونده است 

و توسط پشه ای موسوم 
به »آیدس آیگیپتی« 

)حشره مصری( ایجاد 
می شود. تغذیه 
پشه ها از خون 
بیماران، ویروس را 
به آنان منتقل می کند. 
ویروس در پشه ها بیماری 
ایجاد نمی کند. گزش افراد 

سالم به وسیله پشه ناقل، 
ویروس بیماری را 

به آنان منتقل 
می کند. 

ویروس زیکا )Zika virus(  نام یک گونه از ویروس فرمانرو است و از پشه به انسان منتقل می شود. ابتال به این ویروس بیشرت در نقاطی از آفریقا و 

جنوب رشق آسیا دیده شده است.

ویروس زیکا برای اولین بار در سال ۱۹۴۷ در بدن یک میمون در حوالی جنگل زیکا )Zika( در نزدیکی دریاچه ویکتوریا در اوگاندا شناسایی شد. این ویروس 

به مانند تب دنگی، ویروس نیل غربی و تب زرد یک بیامری گرمسیری منتقل شونده توسط پشه ای موسوم به »آیدس آیگیپتی« )حرشه مرصی( ایجاد می شود. 

تغذیه پشه ها از خون بیامران ویروس را به آنان منتقل می کند. ویروس در پشه ها بیامری ایجاد منی کند. گزش افراد سامل به وسیله پشه ناقل، ویروس بیامری 

را به آنان منتقل می کند. ویروس ایجادکننده این بیامری اولین بار در سال ۱۹۷۴ جداسازی شد. اولین شیوع ثبت شده در بین مردم در سال ۲۰۰۷ در ایاالت 

فدرال میکرونزی رخ داده است. تا ژانویه ۲۰۱۶، این بیامری در بیست منطقه از قاره آمریکا رخ داده است. همچنین میدانیم که این بیامری در آفریقا، آسیا 

و اقیانوسیه نیز دیده می شود. به دلیل شیوع آن که در سال ۲۰۱۵ در برزیل آغاز شد، سازمان جهانی بهداشت در فوریه ۲۰۱۶ آن را یک وضعیت اضطراری 

بهداشت عمومی در عرصه بین املللی اعالم کرد.

     راه های انتقال

ویروس زیکا توسط پشه ای موسوم به »آیدس آیگیپتی« )حرشه مرصی( منتقل می شود که ناقل بیامری های دیگری ازجمله تب زرد و تب دنگی نیز هست؛ 

اما در موارد نادری انتقال آن از طریق رابطه جنسی هم گزارش شده است.

زیکا چیست و چرا باید آن را جدی بگیریم؟

حامد رمضانی اول ریابی-علی عاشوری|

     پراکندگی

انتشار این ویروس تا سال ۲۰۰۷ به آفریقا و آسیای جنوب رشقی محدود بود و چندان موردتوجه قرار منی گرفت. این ویروس در سال ۲۰۰۷ در 

میکرونزی از جزایر اقیانوس آرام شیوع پیدا کرد. این ویروس تا سال ۲۰۱۴ فقط در آفریقا، آسیای جنوب رشقی و جزایر اقیانوس آرام شیوع یافته بود. 

این ویروس در آن سال به جزیره ایسرت و شیلی گسرتش یافت. ویروس زیکا تا ماه مه ۲۰۱۵ به برزیل راه یافت. در برزیل در سال 

گذشته بیش از ۸۴۰۰۰ مورد ابتال به این ویروس ثبت شد. تاکنون ۹ کشور در آمریکای مرکزی و جنوبی موارد ابتال به این ویروس را 

گزارش کرده اند. پورتوریکو در ۳۱ دسامرب ۲۰۱۵ گزارش کرد که نخستین مورد ابتالی محلی به این ویروس در این کشور رخ داده است. در 

ژانویه ۲۰۱۶ در ایالت هاوایی آمریکا تولد نوزادی دچار میکروسفالی که ازلحاظ ویروس زیکا مثبت بود گزارش شد.

این ویروس که اکنون در آمریکای جنوبی به شدت شیوع یافته است رو به گسرتش است. وزارت بهداشت کلمبیا اعالم کرد که ۲۰۲۹۷ 

مورد تأییدشده ابتال به ویروس زیکا ازجمله ۲۱۱۶ زن باردار در کلمبیا وجود دارد. برزیل با ۳۷۰۰ مورد کوچکی مغز )میکروسفالی( 

بدترین رشایط را بین کشورهایی دارد که ویروس زیکا در آن ها شیوع پیداکرده است.

     پیشگیری و درمان

در حال حارض هیچ واکسن یا درمانی برای ویروس زیکا در دست نیست. تنها روش برای پیشگیری از عفونت پرهیز از گزیده شدن به وسیله 

پشه ها است. پیشگیری عبارت است از کاهش پشه گزیدگی در نواحی که این بیامری شایع است. این تالش ها عبارتند از استفاده از مواد 

دفع حرشات، پوشاندن بدن بالباس، پشه بند، از بین بردن آب های راکد زیرا این آب ها مکان تولیدمثل پشه ها هستند. هیچ واکسن مؤثری 

وجود ندارد. مقامات بهداشت برزیل در سال ۲۰۱۵ پیشنهاد کردند که زوجین بهرت است به دلیل شیوع باالی این بیامری، بارداری را به تعویق 

بیاندازند و توصیه می شود زنان باردار به نواحی که این بیامری شیوع دارد سفر نکنند. درحالی که هیچ درمان خاصی برای آن وجود ندارد، اما 

استامینوفن )پاراستامول( ممکن است به بهبود عالئم کمک کند. بسرتی شدن در بیامرستان به ندرت نیاز است.

این  شده  حاصل  پیرشفتی  تازگی  به 

اجازه را می دهد که تا با استفاده از 

با نام Wolbachia جلوی  باکرتیومی 

انتشار ویروس گرفته شود. پشه هایی 

که این باکرتی را در خود دارند 

در  کامل  طور  به  می تواند 

مقابل فالوی ویروس ها 

مقاومت نشان دهند.

     عالئم

 

جوش های ناحیه بازو به دلیل ویروس زیکا

فقط ۲۰ درصد از کسانی که به این ویروس آلوده می شوند، عالمت دار می شوند و بنا به گزارش »مرکز کنرتل و پیشگیری از بیامریها« 

در آمریکا، رایج ترین عالئم ابتال به این ویروس تب، جوش های خارش دار، درد مفاصل و التهاب چشم هاست.

تنها یک پنجم افراد آلوده به زیکا عالئم آلوده شدن به این ویروس را نشان می دهند. به همین دلیل، بسیاری از موارد ابتال به این 

ویروس تشخیص داده منی شوند و درنتیجه دشوار می شود ابعاد واقعی آلودگی به آن را مشخص کرد.

      زیکا در ایران 

در ایران از سال ۱۳۹۰ خورشیدی نظام مراقبت فعالی برای کنرتل حرشه ی ناقل این بیامری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی 

شده است و رد پای پشه ی زیکا به صورت کامالً جدی رصد می شود. در طول این مدت تنها یک مورد سال ۱۳۹۳ در مناطق بسیار کوچکی در ایران، 

این حرشه شناسایی شده که بالفاصله اقدامات رسکوب رایانه برای کنرتل این عامل توسط مسئوالن وزارت بهداشت صورت گرفته و مورد دیگری درباره 

این بیامری و پشه ناقل آن گزارش نشده است.

موارد ابتال به ویروس زیکا که تنها در کشور برزیل از آوریل 

سال ۲۰۱۵ گزارش شده است.

1,500,000

این یک میکروگراف الکرتونی 
از ویروس Zika )قرمز( است، 

این ویروس یک عضو از 
خانواده Flaviviridae است. 

که قطری به اندازه 40 نانومرت 
داشته و با یک هسته مرتاکم 

درونی داخل یک پوشش 
بیرونی قرار دارد.

نفر

طی سال گذشته ویروس زیکا با رشدی هشداردهنده در آمریکای جنوبی گسرتش یافته است و متخصصان بیم دارند که ایالت های 

جنوبی آمریکا کشورهایی هستند که در مرحله ی بعدی احتامالً زیکا در آن شیوع پیدا خواهد کرد. هنوز علت شیوع ناگهانی این 

ویروس در طی چند سال گذشته مشخص نیست. ویروسی که واکسن ندارد و آن را مسبب برخی مرگ ومیرهای کودکان می دانند. 

طی هفته های گذشته زیکا به پورتوریکو، دروازه ی ورود بیامری هایی با ناقل حرشات به ایاالت متحده، رسید. این ویروس پیش از 

آن در رسارس مکزیک پخش شده بود. اسکات ویِور، رسپرست موسسه ی عفونت و ایمنی انسانی در شعبه ی پزشکِی دانشگاه 

تگزاس در گالِوستون می گوید: فکر می کنم ویروس زیکا در فصل بهار و تابستان احتامالً به شهرهایی مثل فلوریدا و تگزاس 

برسد. این ویروس واقعاً بسیار رسیع گسرتش پیدا می کند. به نظر می رسد زیکا از طریق پشه هایی مثل آئدس آلبوپیکتوس که در 

فرانسه یافت می شوند، منتقل بشود. طبق برآورد مقامات برزیلی سال گذشته زیکا ۱٫۵ میلیون نفر را آلوده کرده است. سابقاً 

تصور می شد که این ویروس با ظهور نشانه هایی همچون کهیر، رسدرد، استخوان درد و تب و دوره ی بیامری ۳ تا ۱۲ روز پس 

از گزیدگی با نیش حرشه تقریباً بی رضر باشد؛ اما پس ازآنکه عده بسیاری در برزیل به آن دچار شدند، اکنون به نظر می رسد ویروس 

زیکا با نقص مادرزادی میکروسفالی یا کوچکی رس ارتباط داشته باشد. ناگفته مناند ناهنجاری میکروسفالی باعث رشد ناقص مغز 

شده و کودک رس کوچکی خواهد داشت.

کره زمین محیط با گرم شدن 

رشد پشه ها گسرتشمی یابد.
   زیکا و رابطه آن با بیامری میکروسفالی

با شیوع ویروس زیکا در سال ۲۰۱۵ در برزیل این احتامل مطرح شد که این ویروس اثراتی زیان بار برزنان باردار داشته باشد. در این سال، هزاران نوزاد 

- ده برابر میزان معمول ساالنه- با میکروسفالی به دنیا آمدند، عارضه ای که در آن مغز به طور غیرطبیعی کوچک است. این نقصان هنگام تولد اغلب 

پس ازآن رخ داده بود که مادران در ابتدای بارداری عالئم شبیه ابتال به ویروس زیکا را نشان داده بودند. به نظر می رسد رابطه ای میان ابتال مادران در 

ابتدای دوره بارداری به ویروس زیکا و تولد نوزادانشان با میکروسفالی وجود داشته باشد. انتشار گسرتده تر ویروس زیکا ممکن است به تغییرات اقلیمی 

مربوط باشد که باعث گسرتش زیستگاه پشه های ناقل آن شده اند.

به نوشته روزنامه واشنگنت پست آمریکا محققان احتامل می دهند آفت کش های مورداستفاده برای نابودی پشه ناقل زیکا عامل شیوع میکروسفالی 

هستند و این بیامری نادر به ویروس زیکا مربوط نیست.

تا به امروز موارد ابتال به بیامری کوچکی رس در برزیل وجود داشته است اما سال گذشته رقم مبتالیان از ۳۰۰ نفر در سال به ۳۰۰۰ نفر یعنی 

۱۰ برابر سال قبل افزایش داشته است. اکنون زیکا به هند، پاکستان و بخش هایی از آفریقا و شامل مرص رسیده است و بیم آن می رود که 

از طریق موج مهاجران آفریقایی و خاورمیانه به اروپا برسد. الزم به ذکر است که این ویروس در سال ۱۹۴۷ در جنگل زیکا، اوگاندا، کشف 

شد و تا سال ۲۰۰۷ فقط ۲۰ مورد ابتالی به آن در دورافتاده ترین جزایر اقیانوس آرام جنوبی گزارش شده بود. محققان تصور می کنند این ویروس 

طی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۴ به برزیل واردشده است.

س نوزادان معموال باید 33 تا 34 

سانتی مرت باشد اگر نوزاد دارای 

این  از  کوچک تر  س 

معنای  به  باشد،  سایز 

کوچک بودن مغز س 

معضل  این  و  اوست 

نامیده  میکروسفالی 

می شود.

Microcephaly

     میکروسفالی

میکروسفالی یک وضعیت عصبی نادر است که در آن رس نوزاد به طور مشهودی از رس سایر بچه های هم سن و هم جنس خودش کوچک تر است. 

بچه های میکروسفال اغلب مشکالت رشدی دارند.

به طورکلی درمانی برای میکروسفالی وجود ندارد، اما مداخله زودهنگام با درمان های حامیتی، از قبیل آزادی در صحبت کردن و شغل درمانی ممکن 

است به افزایش رشد فرزند شام و بهبود کیفیت زندگی تان کمک کند.

بنابراین میکروسفالی را به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم بندی می کنند:

میکروسفالی اولیه معموالً با سندرم های ژنتیکی خاص در ارتباط هستند اما میکروسفالی ثانویه ناشی از عوامل سمی است که ممکن است جنین یا 

شیرخوار را طی دوره رشد رسیع مغزی به ویژه دو سال اول زندگی درگیر کند.

 

بسته شدن زودهنگام مفاصل بین استخوان های جمجمه نوزاد مانع از رشد 

مغز می شود.

به  نیاز  شام  کودک  که  است  معنی  بدیم  اغلب  کرنیوسینوستوسیز  درمان 

جراحی دارد تا استخوان های به هم جوش خورده ازهم جدا شوند.

اگر مشکالت اساسی در مغز وجود نداشته باشد این جراحی به مغز اجازه 

می دهد تا به اندازه کافی رشد کرده و گسرتش یابد.

سندرم داون و سایر فعالیت های این چنینی ممکن است موجب این چنین 

مشکالتی شوند.

مشکالت خاصی در دوران بارداری و هنگام زایامن می تواند باعث اختالل 

در اکسیژن رسانی به مغز جنین شود.

و  )رسخجه(  آملانی  رسخک  سیتومگالوویروس،  توکسوپالسموز،  شامل،  که 

آبله مرغان می شود.

همه این مواد فرزند شامرا در معرض غیرطبیعی شدن مغز قرار می دهد.

عدم دریافت تغذیه کافی در دوران بارداری می تواند روی رشد کودک تأثیر 

بگذارد.

دفع  در  کودک  توانایی  عدم  سبب  که  است  مادرزادی  نقص  یک   Pku

آمینواسید فنیل آالنین می شود.

cranyosynostosis

chromosomal abnormalities

decreased oxygen to the fetal brain-

 cerebral anorexia

infections of the fetus during pregnancy

 expousare to drugs Talcohol or

certain toxic chemicals in the womb

 uncontrolled phenyl ketonuria,also

known unpku, in the mother

severe malnutrition

1

2

3

4

5
6

7

علل یروز میکروسفالی:

     عوارض

1. تأخیر در رشد از قبیل تأخیر درراه رفنت و صحبت کردن

2. مشکالت در هامهنگی وتعادل

3. کوتاهی قد

4. انحراف در صورت

5. بیش فعالی

6. عقب ماندگی ذهنی

7. تشنج

    تظاهرات بالینی و تشخیص

اندازه گیری دور س بیامر در هنگام تولد مهم است.

دور س خیلی کوچک نشان دهنده ی روندی است که در مراحل اولیه تکامل جنین 

رشوع شده است. آسیب هایی که در مراحل بعدی زندگی به ویژه باالی 2 سال به 

مغز وارد می شود باعث ایجاد میکروسفالی می شود

    پیشگیری

پس از آگاه شدن از میکروسفالی فرزندتان سؤال های شام در مورد حاملگی های بعد بیشرت می شود.

برای تشخیص علل میکروسفالی با پزشک خود همکاری کنید اگر علت آن ژنتیکی باشد شام باید در مورد خطرات میکروسفالی در حاملگی های بعدی 

با یک مشاور ژنتیک صحبت کنید.
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مخچه
مخچــه یــک مــوش در اینجــا 
نشــان داده شــده. مخچــه مرکــز 
ــز اســت.  ــرل حرکــت در مغ کنت
ــوپ  ــک ت ــه ی ــما ب ــه ش ــار ک ــر ب ه
بســکتبال ضربــه مــی زنیــد، کــراوات 
یــا کفــش خــود را مــی بندیــد و یــا 
پیــاز ریــز ریــز مــی کنیــد، مخچــه 
خــود را بــه عمــل وا مــی داریــد. 
در پایــه مغــز شــما، مخچه یک 
ــن  ــا چی ــی ب ــه از بافت الی
عمیــق ماننــد یــک 
آکاردئــون اســت. 
ــه  افــراد مبتــال ب
بــه  آســیب 
ــه  ــن منطق ای
مغــز  از 
از  اغلــب 
ت  مشــکال
 ، ل د تعــا
و  هماهنگــی 
مهــارت هــای 
ــی رنج  حرکت

ــد. ــی برن م

موهای روی پای مارمولک

این شکل نمایی نزدیک از پای مارمولک را نشان می دهد 
که بر روی آن 500000 تار مو وجود دارد که هرکدام 
حدود یک دهم ضخامت موی انسان است. این موها، خود 
توانایی  مارمولک  به  که  تقسیم شده  کوچک تر  موهای  به 
چسبیدن، دفاع کردن، حرکت روی دیوار و باالی سقف را 
می دهد. این ساختار چسبنده پاهای مارمولک، در طراحی 
انسان  پوست  روی  بر  استفاده  برای  پزشکی  چسب های 

استفاده می شود.
 

ZOOM

مخلوط ساالد مانند سلول های خون
می دهد.  نشان  را  انسان  خون  از  منایی  میکروسکوپی  تصویر  این 

نزدیک به نیمی از خون ما را سلول های قرمز تشکیل داده است، این 

سلول های قرص مانند نقش مهمی در انتقال اکسیژن به بافت ها دارند. 

سلول های T )نارنجی( هم یک بخش اساسی از سیستم ایمنی بدن ما 

می باشد. پالکت ها )سبز(، نیز کوچک ترین سلول های خونی هستند که 

کار اصلی آن ها جلوگیری از خونریزی است؛ و این عمل را با چسبیدن 

به همدیگر در محل آسیب دیده انجام می دهند.
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یک سلول پوست سرطانی شده
این شکل سلول های سرطانی شده یک موش را نشان 
می دهد. حیوانات معموالً در مطالعات بیماری های 
انسان )ازجمله بسیاری از انواع سرطان( و آزمایش 
قرار  مورداستفاده  داروها  اثربخشی  خصوص  در 
به وسیله  داده شده،  نشان  سلول  دو  این  می گیرند. 
اکتین ها )سبز(-پروتئینی در سلول های استخوانی- 
برای حرکات  ها  اکتین  اگرچه  متصل شده اند.  به 
اما  است؛  موردنیاز  سلول ها  از  بسیاری  طبیعی 
همچنین می تواند سلول های سرطانی را قادر سازد 

تا به دیگر نقاط بدن گسترش یابند.
 



x
Ray

تحقیقات دهه های اخیر مخاطرات پرتوهای یون ساز را به طورقطع روشن كرده است. 

بر همین اساس امروزه اثرات بیولوژیكی پرتوهای یون ساز را به سه گروه مختلف 

طبقه بندی می کنند در تصویربرداری تشخیصی مقدار دوز اشعه پائین است و فقط 

محدود به منطقه موردنظر می شود؛ اما فوایدی که در تشخیص بیامری عاید شخص 

می شود بسیار بیشرت است از مرضات آن است.

سمیرا حسینی مقدم|

اثرات قطعی بدنی و جسامنی:

جزو آثار اولیه یا زودرس بوده كه وقوع آن ها حتمی است. كه از سخی 

تا نکروز سلول ها و عقب افتادگی رشد، زمانی كه »حاصل تابش  پوست 

مناطق اپی فیزییال در كودكان است« متفاوت است.

آثار آماری بدن:

آن ها  مهم ترین  از  كه  بوده  آماری  پیداست  آن ها  نام  از  كه  هامن طور 

لوسمی »Leukemia« انواع سطان ها و كوتاهی عمر است. نام 

دیگر این آثار، آثار دیررسی است.

اثرات ژنتیکی:

اثراتی كه در فرزندان و نسل های آینده افراد مورد تابش ظاهر می شوند 

و ناشی از اثر پرتو DNA می باشد.

نوع سلول بستگی  اشعه و  به دو عامل مقدار  اشعه روی سلول ها:  اثر 

دارد. به طورکلی هر چه زمان تابش اشعه كمرت باشد اثر آن زیادتر است 

زیرا در طی آن فرصت برای ترمیم  سلول وجود ندارد.

اثر اشعه در قسمت های مختلف سلول و همین طور انواع سلول یكسان 

متفاوت  یك سلول  در حاالت مختلف  اثرات  این  و همین طور  منی باشد 

می باشد. طبق تجربه هسته سلول 25 بار حساس تر از سیتوپالسم است 

بنابراین  بوده  هسته  به  مربوط  تولیدمثل  خاصیت  می دانیم  طرفی  از 

ضایعات آن به مراتب وخیم تر می باشد به عالوه تغییرات هسته برعكس 

 X سیتوپالسم قابل ترمیم منی باشد. اگرچه همه سلول های زنده به اشعه

حساس اند ولی این حساسیت در آن ها متفاوت است.

طبق قانون برگونی و توبیوند هرچه فعالیت تقسیم سلولی زیادتر و فاصله 

آن از زمان تقسیم بعدی بیشرت و عمل فیزیولوژیكی آن نامشخص تر باشد 

حساسیت آن نسبت به اشعه X بیشرت خواهد بود.

به  زیادی  حساسیت  باکرتی ها  معموالً  تک سلولی  موجودات  بین  در 

اشعه ندارند اما با تابش پرتو X و سایر پرتوهای یون ساز می توان كشت 

بیامری زا  میکروب های  حساسیت  به طورکلی  و  كرد  اسرتیل  را  میكروبی 

خیلی كمرت از سلول های بدن است و از حساس ترین سلول های بدن به 

ترتیب نزولی WBC و RBC موجود در طحال و تیموس و مغز استخوان 

كه هرگاه  كرد  یادآوری  باید  است.  اپیدرم  مولد  و  سلول های سمینال  و 

بافتی به هر علت مثالً آماس به حالت جنینی بازگشت كند حساسیت آن 

به اشعه زیاد می شود.

اثرات اشعه بر گلبول های خونی: 

سلول های  اما  ندارند  زیاد  حساسیت  پرتو  برابر  در  گلبول ها  خود 

حساسیت  استخوان  مغز  و  طحال  و  لنفاوی  غدد  در  آن ها  تولیدکننده 

و  بوده  حساس تر  بقیه  از  لنفوئید  بافت  آن ها  بین  در  و  دارند  باالیی 

بافت میلوئید كه شامل گلبول های سفید چندهسته ای  است حساسیت 

كمرتی دارد به همین دلیل لكوپنی زودتر از آمنی ظاهر می شود، گردش 

تأثیر  طحال  و  لنفاوی  غدد  تیموس،  مثل  لنفاوی  چینی جاهای  و  خون 

عمده اشعه بر روی این سیستم کاهش مقدار گلبول ها در جریان خون 

می باشد. وابستگی زمانی و دز بر روی سلول های مختلف خونی توسط 

استخوان  مغز  در  عمدتاً  خونی  سلول های  است.  بررسی شده  محققین 

تولید می شوند و عبارتند از لنفوسیت ها، گرانولوسیتها، گلبولهای قرمز و 

از تابش، به صورت آهسته است.  پالکت ها. کاهش تعداد پالکت ها پس 

گلبول های قرمز دارای حساسیت کمرتی نسبت به اشعه هستند و احتامالً 

علت آن مدت عمر زیاد آن ها است.

اثر اشعه بر سایر بافت ها:  

اشعه هستند و عوارض  برابر  دارای حساسیت كم در  بافت های همبند 

اشعه  به  نسبت  مرتشحه  غدد  است،  آماس  درنهایت  آن ها  در  ایجادی 

می شود  آن ها  ترشحات  در  اختالالتی  به  منجر  و  داشته  زیاد  حساسیت 

صلبیه چشم بخصوص در دوره جنینی به اشعه حساس بوده و در افراد 

سلول های  شوتخریب  می  كاتاراكت  به  منجر  ماه  چند  از  پس  گاه  بالغ 

پرتو موجب  دز  افزایش  و پس ازاین مرحله  اشعه موجب  اثر  در  پوست 

زخم می شود. یکی دیگر از حساسیت های پوست ریزش مو هست. تابش 

اشعه می تواند موجب ریزش مو به صورت دائم یا موقت شود.

تأثیر اشعه بر روی چشم: 

مهم ترین تأثیری که تابش پرتو بر روی چشم می گذارد، ایجاد آب مروارید 

است. ایجاد آب مروارید در اثر اشعه وابسته به سن می باشد. با افزایش 

سن حساسیت عدسی چشم نسبت به اشعه بیشرت می شود و ضمناً دوران 

کمون آن کمرت است. دوره کمون گزارش شده در مورد انسان بین 30 - 

که  موقعی  بیامران  مورد  در  15 سال هست.  متوسط  به طور  و  سال   5

قرار  گردن  و  س  از  گرفنت  عکس  جهت  تابش،  مورد  مستقیامً  چشم ها 

می گیرند، دز دریافتی عدسی زیاد می باشد و احتامل ایجاد آب مروارید 

بیشرت خواهد بود.

عوارض پرتوگیری:

عناوینی  تحت  را  زنده  بافت های  بر  یونیزان  پرتوهای  تأثیر  می توان  به طورکلی 

احتاملی  عوارض  و   )deterministic effect( قطعی  عوارض  نظیر 

)stochastic effects of radiation( موردبررسی قرارداد.

عوارض قطعی: 

عوامل مؤثر در بروز این عوارض:

عوارض احتاملی: 

با قرار گرفنت بافت زنده در معرض پرتوهای یونیزان و افزایش دز دریافتی بیش 

از آستانه مجاز ٬ آثاری متناسب با شدت پرتو در آن پدیدار می شود که در صورت 

ادامه یافنت این روند می تواند به سلول آسیب جدی وارد مناید حتی منجر به مرگ 

سلول شود ازجمله این عوارض می توان به تهوع ٬ استفراغ ٬ بی اشتهایی ٬ سدرد ٬ 

تب و اریتم در ساعات اولیه و در مراحل بحرانی مشکالت سیستم گوارش و مغزی ٬ 

اختالل در هوشیاری و عالئم عصبی ٬ کاهش برخی سلول های خون و ... اشاره منود.

نظیر   ٬ بدن  در  مشکالت  برخی  بروز  احتامل  اشعه  تابش  می دهد  نشان  شواهد 

با  می تواند  یون ساز  پرتو  تابش  می دهد.  افزایش  را  انواع سطان ها  بروز  احتامل 

تغییر  را دستخوش  ژنتیکی سلول ها  اطالعات  و شیمیایی  فیزیکی  تغییرات  ایجاد 

منوده با شکسنت کروموزوم ها عالوه بر اثرات کنونی عوارضی نظیر جهش ژنتیکی 

را در نسل های بعدی منایان کند. بروز و شدت این عوارض )عوارض احتاملی( حد 

آستانه ای نداشته و منی توان نسبت مشخصی برای آن در نظر گرفت.

 حساسیت بافت ها و ترجامن های مختلف بدن در برابر پرتوهای یون ساز متفاوت 

٬ سلول های  از آسیب پذیرترین بافت های بدن می توان به مغز استخوان  می باشد 

جنسی ٬ بافت های لنفاوی ٬ مخاط دستگاه گوارش و گلو اشاره منود.
1

باید متناسب با مدت زمانی که بافت در معرض تابش پرتو قرارگرفته فرصت کافی 

برای بافت ایجاد شود تا بتواند خود را ترمیم کند. 2
باشد عوارض  قرار می گیرند کمرت  تابش  افرادی که در معرض  هر چه سن 

که  آب مروارید  نظیر  مواردی  )به جز  می شود  منایان  آن ها  در  بیشرتی 

تا جایی  تأثیر پرتو شدیدتر خواهد بود(  باشد  باالتر  هرچه سن فرد 

که حضور افراد زیر 18 سال در محیط های رادیوگرافی صنعتی طبق 

استانداردهای پایه )موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور( ممنوع است. البته 

حساسیت بیولوژیکی افراد باسن یکسان نیز باهم متفاوت می باشد.

3

دراین بین مادران باردار و کودکان آسیب پذیرترین گروه نسبت به پرتو می باشند 

ابتال به سطان خون ٬ ناهنجاری های مادرزادی ٬ همچنین  بر اساس آمار احتامل 

عقب ماندگی ذهنی کودکانی که شکم مادران آن ها در دوران بارداری در معرض 

تابش قرارگرفته اند بیش از دیگران می باشد که در این موارد باید میزان پرتو رسیده 

به شکم مادر را محاسبه منوده و سپس پرتو دریافتی توسط جنین تخمین زده شود ٬ 

نرم افزارهای مختلفی برای تخمین میزان پرتوگیری جنین طراحی شده که از آن جمله 

می توان به نرم افزار FetDose اشاره منود این نرم افزارها بر مبنای اطالعات 

و پارامرتهای فیزیکی تابش دهی ٬ سن بارداری و غیره دز دریافتی جنین را تخمین 

می زنند البته در رادیوگرافی از س و گردن ٬ دندان ٬ دست وپا و ماموگرافی زنان 

باردار میزان دز جذبی جنین بسیار کم و قابل اغامض خواهد بود. حساسیت جنین 

نسبت به پرتوهای یون ساز به سن جنین و مقدار پرتو دریافتی آن بستگی دارد و 

با افزایش مقدار پرتو دریافتی )به ویژه در ماه دوم بارداری( شدت صدمات وارده 

شدیدتر خواهد بود. 

لذا به زنانی که احتامل باروری می دهند توصیه می شود:

به عنوان همراه بیامر وارد اتاق های پرتو )رادیوگرافی ٬ پرتودرمانی و ...( نشوند

قبل از انجام هرگونه رادیوگرافی پزشک یا تکنسین مربوطه را مطلع کنند.

در صورت پرتودرمانی حتامً پزشک را مطلع سازند.

به قسمت های درونی تر  نفوذ  در  آن  توانایی  بر  باشد  زیادتر  تابش  هرچه شدت 

افزوده شده عوارض شدیدتر خواهند بود. 4
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اقدامات تشخیصی پاراکلینیک در پرتوگیری غیراصولی:  

تأثیر اشعه بر روی کروموزوم ها:  

سطان:  

تأثیر اشعه در مراحل مختلف چرخه سلول:

تأثیر اشعه بر روی سلول:

حساسیت بافت ها نسبت به پرتوها:  

اقدامات درمانی در پرتوگیری غیراصولی:

تخمین دز بیولوژیک: 

  :)CBC DIFF( شامرش سلول های خونی

تغییر در تعداد سلول های خونی از GY 0.5 به باال رشوع می شود دراین بین لنفوسیت ها از 

حساسیت باالیی نسبت به پرتوگیری از خود نشان می دهند بنابراین شامرش مطلق لنفوسیت ها 

بهرتین و مفیدترین تست برای تعیین پرتوگیری در مراحل اولیه می باشد.

آنالیز شکسنت کروموزومی لنفوسیت ها رایج ترین روش دزیمرتی بیولوژیکی می باشد که توسط 

)به جز  داد  تشخیص  را  بدن  متام  در  سیورت  میلی   100 از  بیش  بیولوژیکی  پرتو  می توان  آن 

مواردی که پرتوگیری به صورت موضعی یا داخلی باشد(

اگر دز دریافتی ناشی از پرتوگیری خارجی کمرت از 1GY و شامرش مطلق لنفوسیت شش روز 

بعد از پرتوگیری بیش از 1500 دسی لیرت باشد درمان عالئم به صورت سپایی خواهد بود.

اگر دز دریافتی ناشی از پرتوگیری خارجی بیش از 1GY باشد بیامر باید بسرتی گردد و برحسب 

شامرش لنفوسیت آنتی بیوتیک مناسب ٬ فاکتورهای رشد ٬ تنظیم مایعات و الکرتولیت ها و 

درمانهای حامیتی و ... انجام می شود.

اگر دز دریافتی بیش از 8GY باشد و درمان خودبه خود مغز استخوان ممکن نباشد پیوند مغز 

استخوان صورت می گیرد.

دارای  آن که  علت  به  نیز  مستقیم  کننده  یونیزه  اشعه های 

باعث  ماده،  به  ورود  ابتدای  هامن  از  هستند،  الکرتیکی  بار 

می شوند؛  بیولوژیکی  مواد  اتم های  تحریک  و  یونیزاسیون 

یکسانی  تأثیر  دارای  اشعه  نوع  دو  هر  درنهایت  بنابراین 

می باشند. مقدار یونیزاسیون و تحریک حاصله در طول مسیر 

نوع  همچنین  و  ذره  انرژی  باردار،  ذره  نوع  به  بستگی  ذره 

ماده ای که ذره به داخل آن منتقل می شود، دارد. 

اشعه های یونیزه کننده غیرمستقیم مانند پروتون، الکرتون و ذره آلفا بر روی مواد بیولوژیکی 

این  نتیجه  می باشد.  ماده  مولکول های  یا  اتم ها  الکرتون های  با  برخورد  طریق  از  عمدتاً 

داخل  در  می توانند  حاصله  الکرتون های  می باشد.  سیع السیر  الکرتون های  ایجاد  برخوردها 

و  یونیزاسیون  ایجاد  می باشند،  الکرتیکی  بار  دارای  این که  به  توجه  با  و  منوده  ماده حرکت 

تحریک در اتم ها شوند و به این طریق الکرتون های حاصله می توانند موجب تأثیر بیولوژیکی 

یا شیمیایی شوند.

هامن  از  هستند،  الکرتیکی  بار  دارای  آن که  علت  به  نیز  مستقیم  کننده  یونیزه  اشعه های 

ابتدای ورود به ماده، باعث یونیزاسیون و تحریک اتم های مواد بیولوژیکی می شوند؛ بنابراین 

درنهایت هر دو نوع اشعه دارای تأثیر یکسانی می باشند.

واحد ساختاری موجودات زنده، سلول است. از اجتامع سلول های 

بر  اشعه  که  اثری  می شوند.  تشکیل  بافتها  همکار،  و  هم شکل 

دسته  روی  بر  که  اثری  با  دارد  بخصوص  سلول  دسته  یک  روی 

سلولهای  روی  بر  اشعه  تأثیر  است.  متفاوت  می گذارد،  دیگر 

کبدی باعث افزایش ذخیره گلیکوژن آن ها می گردد. لنفوسیت ها 

را  سلول ها  هستند.  اشعه  مقابل  در  حساس  بسیار  سلول های 

می توان از یک جهت که قابلیت ترمیم خود رادارند یا قابلیت ترمیم ندارند، تقسیم بندی کرد. 

سلول هایی که قابلیت ترمیم ندارند مانند سلولهای عصبی در مقابل اشعه مقاوم تر هستند.

حساسیت سلول ها نسبت به اشعه در مراحل مختلف تقسیم سلولی متفاوت است. تحقیقات 

نشان داده که سلول هایی که در حال میتوز هستند دارای حساسیت بیشرتی نسبت به اشعه 

دارای  هستند   )DNA سازی  )هامنند   S مرحله  رشوع  در  که  سلول هایی  پس ازآن  هستند. 

بیشرتین حساسیت نسبت به اشعه هستند. کمرتین حساسیت نسبت به اشعه را سلول هایی 

دارند که در رشوع مرحله G1 )وقف اول( و G2 )وقفه دوم( واقع هستند. بیشرتین مقاومت 

سلول ها در مقابل اشعه در مرحله انتهای S می باشد. از این ویژگی می توان برای هم فاز منودن 

سلول ها در محیط کشت استفاده کرد.

شود.  نقطه  چند  یا  یک  در  کروموزوم  رشته  چند  یا  یک  پارگی  موجب  است  ممکن  اشعه 

تغییرات بعد از پارگی عبارتند از:

ترمیم: منظور از ترمیم برگشت کروموزوم به حالت قبل است. اغلب وقتی اتفاق می افتد که 
فاصله بین قسمت های قطع شده به هم، نزدیک است.

تغییر مکان )Translocation(: این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که قطعات پاره شده 
به هم بچسبند و یک قطعه از یک کروموزوم به یک کروموزوم دیگر متصل شود. این تغییر 

موجب تغییراتی در سلول یا مرگ سلول می شود.

معکوس شدن )Inversion(: ممکن است قطعه پاره شده کروموزومی معکوس شود و 
سپس به هامن منطقه قطع شده متصل شود.

حساسیت بافت های مختلف بدن در مقابل اشعه متفاوت است. این حساسیت بستگی به 

حساسیت سلول های تشکیل دهنده آن بافت دارد. سلول هایی که دارای رشد سیع هستند، 

بنابراین حساسیت  می باشند  میتوزی  حالت  در  را  خود  سلولی  دوره  از  قابل توجهی  مقدار 

این گونه بافت ها نسبت به اشعه زیاد می باشد. برعکس سلول هایی که دارای تقسیم سلولی 

نیستند بایستی در اثر مرگ بین میتوزی در اثر اشعه از بین بروند. لذا این گونه سلول ها دارای 

مقاومت زیادی در برابر اشعه هستند. ارتباط بین حساسیت بافت ها نسبت به پرتو و وضع 

سلول های آن ها در اوایل قرن ۲۰ توسط دو محقق فرانسوی به نامهای برگوینه و تریباندو 

به صورت قوانین زیر بیان شده است. 

سلول هایی که هنوز شکل اختصاصی به خود نگرفته اند و به عبارت دیگر غیر متایزیافته هستند.

سلول هایی که فعالیت میتوزی آن ها )اندیکس میتوزی( زیادتر است.

سلول هایی که بیشرت قابلیت تقسیم خود را حفظ کرده اند.

شد.  شناخته  پرتوها  این  کشف  از  پس  زود  خیلی  یونیزان  اشعه های  سطانزایی  خاصیت 

بسیاری از فیزیکدان ها و پزشکانی که در ابتدا از خاصیت سطان زایی این نوع اشعه اطالع 

نداشتند، به دلیل بکار نبسنت نکات ایمنی در اثر سطان حاصل از اشعه درگذشتند. وقوع 

انواع مختلف سطان در افرادی که قبل از تولد مورد تابش قرارگرفته اند، نسبت به افراد عادی 

بیشرت ظاهرشده است. این امر بخصوص در مورد سطان خون صادق است. مادرانی که در 

دوارن بارداری تحت معاینات رادیولوژی قرارگرفته اند، کودکان آن ها با احتامل حدود دو برابر 

افراد نرمال، مبتالبه سطان خون می شوند. ریسک دیگر سطان ها نیز تا سن ۱۰ سالگی، دو 

برابر می باشد.

از  یکی  فراصوتی  سونوگرافی 
در  بیماری  تشخیص  روش های 
پزشکی است. به این روش اکوگرافی، 
پژواک نگاری و صوت نگاری نیز گفته 
امواج  مبنای  بر  روش  این  می شود. 
فراصوتی و برای بررسی بافت های زیر 

جلدی مانند عضالت، مفاصل، تاندون ها و اندام های داخلی بدن و ضایعات آن ها پی ریزی شده 
است. سونوگرافی در حاملگی نیز کاربردهای وسیعی دارد همچنین سونوگرافی کاربردهای 
درمانی نیز دارد. کلمه سونوگرافی از لفظ التین Sono به معنی صوت و نیز graphic  به معنی شکل و ترسیم 

گرفته شده و ultra sound  از ultra  به معنی ماورا و نیزSound  به معنی صوت یا صدا گرفته شده است.

Sonography 

ساده  رادیوگرافی  مانند    X اشعه  با  تصویربرداری  های  درروش 
یونیزان  اشعه  از  معینی  مقدار  تابش  تحت  بدن  سی تی اسکن،  یا  و 
قرار می گیرد که اگر از حد مشخصی بیش تر باشد می تواند موجب 
 x اشعه  از  سونوگرافی  در  ولی  شود  سلول ها  کارکرد  در  مشکالتی 

استفاده نمی شود برای همین تقریبًا هیچ ضرری برای بدن ندارد.
درواقع  و  امواج صوتی  جنس  از  سونوگرافی  در  مورداستفاده  امواج 
فراصوتی  امواج  این ها  ندارد.  بدن  برای  ضرری  که  هستند  صدا 

باال  علت  به  ولی  است  صدا  مانند  دقیقًا  آن ها  جنس  هستند. 
بودن فرکانس یا بسامد آن ها قابل شنیدن توسط گوش انسان 

در  یعنی  رادارند  صدا  و  صوت  خواص  بااین حال  نیستند. 
برخورد با موانع منعکس می شوند.

سونوگرافی روش دردناکی نیست و در حین انجام 
آن فرد، احساس ناراحتی نمی کند.

وسیله  یک  توسط  سونوگرافی  انجام  برای 
روی  سونولویست  پزشک  که  خاص 

اندام شما قرار می دهد امواج صوتی با 
انسان  برای گوش  که  باال  فرکانس 

درون  به  نیستند  قابل شنیدن 
بدن تابانده می شود این امواج 

بعد از برخورد به بافت های 
شده  بازتابیده  بدن  مختلف 

توسط  شده  بازتابش  امواج  و 
همان دستگاه مجدداً دریافت می شود.

مختلفی  بافت های  از  انسان  بدن  درون 
درست شده که توانایی آن ها در بازتابش امواج صوتی 

متفاوت است.
بعضی از آن ها امواج صوتی را بهتر و بعضی کمتر منعکس می کنند. 
پس شکل و ساختار و بازتابش امواج صوتی در سونوگرافی تابعی از 
مورد  است که  بدن  بافت های درونی  تشکیل دهنده ی  مواد  و  شکل 

تابش قرارگرفته.
بررسی  و  دیده شده  اندام  نرم  بافت های  بیش تر  سونوگرافی،  در 
می شود. پس سونوگرافی وسیله ی مناسبی برای تشخیص مشکالت 
استخوان نیست ولی با آن می توان بعضی مشکالت عضالت، رباط ، 

تاندون ها و بسیاری از بافت های دیگر را بررسی کرد.
باشد.  سه بعدی  یا  و  دوبعدی  به صورت  است  ممکن  سونوگرافی 
هم چنین می توان تصویر سونوگرافی اندام در حال حرکت و فعالیت 

دید.

سونوگرافی قلب را اکوکاردیوگرافی می نامند.

سونوگرافی  از  خاصی  سونوگرافی نوع  نام  به 
به  این روش تصویربرداری  Doppler sonography وجود دارد.  داپلر 
اساس پدیده داپلر کار می کند و هدف از انجام آن بررسی احتمال 

لخته شدن خون در وریدهای عمقی ساق DVT استفاده می شود.

سونوگرافی داپلر به تشخیص مشکالت زیر کمک می کند:
1- لخته شدن خون 

2-عملکرد ضعیف وریدها در رگ پا )نارسایی های وریدی(
3- نقص دریچه های قلب و بیماری های مادرزادی 

۴-انسداد شریانی
5- کاهش گردش خون به پا )بیماری عروق محیطی(

6- عروق ورم کرده )آنورسیم(
7- باریک شدن عروق مانند آنچه ممکن است در گردن افراد ایجاد 

شود )تنگی شریان کاروتید(

Doppler

سونوگرافی داپلر ممکن است برای بررسی جریان خون جنین نیز 
انجام می گیرد به همین دلیل در مادر باردار نیز این سونوگرافی 

انجام می گیرد.
یکی از مزایای مهم سونوگرافی داپلر، غیرتهاجمی بودن آن است 
و نسبت به آزمون هایی مانند سونوگرافی و آنژیوگرافی سریع تر 

و ارزان تر می باشد.
سونوگرافی داپلر را می توان با خیال راحت در طی دوران بارداری 
انجام داد. زیرا تاکنون تحقیقات مختلف نشان داده است هیچ گونه 

آسیبی به جنین وارد نمی شود.
سونوگرافی کاربردهای متعددی دارد و برای بررسی قسمت های 

مختلف از بدن استفاده می شود. 
برخی کاربردهای آن عبارت اند از:

تخمدان،  تومور  فیبروم،  مثل  زنان  بیماری های  بررسی 
عفونت لگن، کیست تخمدانی، سرطان رحم و تخمدان در 
و  بارداری، سقط  جنین  ماه چندم  تعیین  مانند  بارداری 

ناهنجاری های جنین
بررسی مشکالت دستگاه ادراری مثل تومور کلیه، 
و  پروستات  ارزیابی  کلیه،  آبسه  کلیه،  کیست 
زدن  پس  اثر  در  کلیه  شدن  بزرگ   ، مثانه 

ادرار، اندازه کلیه در پیوند کلیه
دستگاه  و  شکم  بیماری های  بررسی 
شکمی،  اتساع  یا  درد  مثل  گوارش 
بزرگ  کبد،  غیرطبیعی  کارکرد 
شکمی،  ارگان های  شدن 
یا  و  کلیوی  سنگ های 
کیسه ی صفرا و آنورسیم 

آئورت
اعضایی  بررسی 
پوست،  مانند 
و  تیرویید  پستان، غده 

غدد بزاقی دهانی

کاربرد امواج فراصوت:
1- کاربرد تشخیصی سونوگرافی

قلب،  بررسی  مانند   )Gynecology( زایمان  و  زنان  بیماری   -2
اندازه گیری قطر سر )سن جنین(، بررسی جایگاه اتصال جفت و محل 

ناف، تومورهای پستان
خونریزی  مغزی،  تومور  بررسی  مانند  اعصاب  و  مغز  بیماری های   -3

مغزی به صورت اکوگرام مغزی یا اکوانسفالوگرافی
4- بیماری های چشم  ) )ophthalmologمانند تشخیص اجسام خارجی 
قطر  اندازه گیری  شبکیه،  خونریزی  عصبی،  تومور  چشم،  درون  در 

چشم، فاصله عدسی از شبکیه
5- بیماری های کبدی )hepatic( مانند بررسی کیست و آبسه کبدی

6- بیماری قلبی )candiology( مانند بررسی اکوکاردیوگرافی
حفره های  در  نرم  بافت  ضخامت  اندازه گیری  مانند  دندانپزشکی   -7

دهانی و نیز کاربردهای درمانی آن مانند جرم گیری لثه 
نمی کنند  عمل  یونیزان  تشعشعات  مانند  اینکه  علت  به  امواج  این   -8

بنابراین برای زنان و کودکان بی خطر هستند.
9- هم چنین برای تصویربرداری از پستان کاربرد دارد.

بافت های  از  تصویربرداری  برای  روش،  این  از  باالیی  رزولوشن   -10
سطحی و سلول های نزدیک سطح پوست استفاده می شود.

خطرات فراصوت:
سوختگی:اگر امواج پیوسته و در یک مکان بدون چرخش به کار 
روند در بافت باعث سوختگی می شوند و باید امواج حرکت داده 

شوند.
پارگی کروموزومی: استفاده درازمدت از امواج اولتراسوند با شدت 

خیلی باال پارگی در رشته ی DNA را نشان می دهد
ایجاد حفره: یکی از عوامل کاهش انرژی امواج اولتراسوند هنگام 
گذشتن از بافت های بدن ایجاد حفره یا کاویتاسیون است. همه ی 
غیرقابل دیدن  گاز  حباب های  قابل توجهی  مقدار  شامل  محلول ها 
داخل  در  اولتراسوند  امواج  نوسان های  بزرگ  دامنه ی  و  هستند 
ایجاد  بیولوژیکی  تغییرات  بافت ها  روی  بر  می توانند  محلول ها 
مولکول های  گسستن  هم  از  و  یافته ها  دیواره ی  در  کنند)پارگی 

بزرگ(
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ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان

چکیده:
میزان هموگلوبین باالی بدو تولد یکی از ذخایر آهن موردنیاز شیرخوار برای برخورد با کم خونی فقر آهن است. عوامل مختلفی می توانند سبب کاهش هموگلوبین باالی بدو تولد شوند.

مطالعه حارض به منظور تعیین میزان هموگلوبین و هامتوکریت خون بند ناف نوزاد با روش زایامن )طبیعی و سزارین( در سال 89 بر روی 90 نوزاد حاصل از سزارین در بیامرستان 22 

بهمن شهرستان گناباد انجام شد.

بند ناف کلیه نوزادان 15 تا 20 ثانیه بعد از تولد کلمپ شد و سپس مقدار یک سی سی از بند ناف جهت اندازه گیری هموگلوبین و هامتوکریت خون بند ناف گرفته شد.

مقدار میانگین هموگلوبین و هامتوکریت خون بندناف در نوزادان سزارینی کمرت از نوزادان حاصل از زایامن طبیعی است و درنتیجه بیشرت در معرض کم خونی فقر آهن هستند.

بیان مسئله:

خطراتی که سالمت کودک را تهدید می کند، از دوران جنینی رشوع می شود. بدین معنی که عواملی 

نظیر سوءتغذیه مادر، بارداری در سنین باالی 35 سال، کم بودن فاصله بارداری ها، تعداد اوالد زیاد، 

کم خونی و محروم بودن مادر از مراقبت های دوران بارداری، خطر سقط جنین، مرگ داخل رحمی و 

مرگ نوزاد را افزایش داده و بر سالمت و آینده کودک تأثیر خواهد گذاشت.

جهت  نوزاد  آهن  ذخیره  تأمین  در  تولد  بدو  در  نوزاد  هامتوکریت  و  هموگلوبین  میزان  ازآنجاکه 

پیشگیری از آمنی فقر آهن نقش دارد لذا نوزادانی که مقدار هموگلوبین و هامتوکریت آن ها کمرت 

باشد بیشرت در معرض خطر کم خونی فقر آهن هستند.

نباشد.  کافی  هموگلوبین  سنتز  برای  آهن  مقدار جذب  که  می دهد  روی  وقتی  آهن  فقر  کم خونی 

کاهش  زمان  تا  می کند  ذخیره  را  مرصفی  آهن  چهارم  یک  تا  سوم  یک  حدود  انسان  بدن  ازآنجاکه 

نوع  شایع ترین  آهن  فقر  کم خونی  شد.  نخواهد  ایجاد  حقیقی  آهن  فقر  کم خونی  بدنی،  ذخایر 

به خصوص  دنیاست.  نقاط  همه  در  و  سنی  گروه های  همه  در  ر کم خونی  د

کشورهای درحال توسعه، بیامران به علت عدم دریافت آهن 

کافی در رژیم غذایی و یا از دست دادن خون، به کم خونی 

مبتال شده اند.

و  هموگلوبین  میزان 

کریت  هامتو 

معیارهای  از  یکی  ناف  بند  در خون  مهم 

ارزیابی وضعیت خونی نوزاد بدو تولد و دوره جنینی است.

شیوع آمنی فقر آهن که شایع ترین علت آمنی در جهان است، در کودکان نوپا حدود 9 درصد، در 

دخرتان نوجوان 11-9 درصد و در پرسان نوجوان کمرت از 1 درصد است. شیرخوارانی که از شیر مادر 

تغذیه می کنند در مقایسه با شیرخواران تغذیه شده با شیر خشک، کمرت دچار کم خونی می شوند.

در کشورهای پیرشفته در 12 ماه اول زندگی تا 50 درصد کودکان دچار آمنی می شوند.

خونسازی جنین در حدود روز بیستم حاملگی آغاز می گردد. در میانه حاملگی، خون سازی در کبد و 

طحال رشوع می شود، مغز استخوان در سه ماهه سوم به محل خون سازی تبدیل می شود.

غلظت هموگلوبین که در 12 هفتگی 10-8 گرم در دسی لیرت است در 40 هفتگی 18-16/5 گرم در 

دسی لیرت می رسد. تولید گلبول های جنین در پاسخ به اریرتوپویتین افزایش پیدا می کند.

هموگلوبین جنینی 90-60 درصد از کل هموگلوبین را هنگام تولد تشکیل می دهد؛ و در 4 ماهگی به 

کمرت از 5 درصد که سطح طبیعی برای بالغین است می رسد.

بعد از هفته 35، میانگین غلظت هموگلوبین بند ناف حدود 17 گرم در دسی لیرت غیرطبیعی در نظر 

گرفته می شود. در چند ساعت اول زندگی، ممکن است در اثر کالمپ کردن تأخیری بند ناف میزان 

هموگلوبین تا 20 درصد افزایش پیدا کند، چون تأخیر در کالمپ کردن سبب می شود حجم قابل توجهی 

از خون از جفت و از طریق بند ناف وارد بدن نوزاد شود.

همچنین اگر جفت بریده یا کنده شود و یا اگر یکی از عروق جنین سوراخ یا پاره شود و یا درصورتی که 

نوزاد تا مدتی قبل از کالمپ کردن بند ناف به مقدار قابل توجهی باالتر از سطح جفت نگه داشته شود، 

ممکن است غلظت هموگلوبین بعد از زایامن افت کند.

است. هموگلوبین  لیرت  دسی  در  گرم   14-20 متوسط  به طور  ناف  نوزادترم هموگلوبین خون بند  در 

نوزادان کم وزن به مقدار 2-1 گرم در دسی لیرت کمرت از نوزاد ترم است.

سطح هموگلوبین در عرض دو ماه به حداقل مقدار خود یعنی 11 گرم در دسی لیرت رسیده و سپس 

به تدریج افزایش می یابد. رشوع بلوغ در پرسان با تولید اندروژن باعث می شود که سطح هموگلوبین 

پرسان 2-1/5 گرم در دسی لیرت باالتر از دخرتان باشد.

بعد از تولد سطح هموگلوبین به صورت موقتی در طی 12-6 ساعت افزایش پیدا می کند و سپس از 

11 گرم در دسی لیرت در 6-3 ماهگی کاهش می یابد. نوزادان نارس زیر 32 هفته حاملگی، غلظت 

بزرگساالن  گلبول های  با  مقایسه  در  نوزاد  و  جنین  قرمز  گلبول های  دارند.  پایین تری  هموگلوبین 

نیمه عمر کوتاه تری )70 تا 90 روز( دارند و حجم متوسط گلبولی آن ها بیشرت است. تعداد رتیکولوسیت 

ها در روز اول زندگی 10-5 درصد است.

خون  منونه  از  آن  مقادیر  از  باالتر  نوزاد  پوست  مویرگ های  خون  منونه  و هامتوکریت  هموگلوبین 

جنینی  هموگلوبین  بارداری  سوم  و  دوم  سه ماهه  در  جنین  می باشد.  مرکزی  رشیان های  یا  وریدها 

لذا  تولید می کند،  را  است  گاما تشکیل گردیده  و دوزنجیره  آلفا  از دوزنجیره  که 

نوزادترم باید مقداراندکی هموگلوبین بالغین )دوزنجیره آلفا و دوزنجیره بتا( 

داشته باشد.

به صورت  تولد  زمان  در  کم خونی 

یا  قلبی  نارسایی  رنگ پریدگی، 

شوک تظاهر 

می کند.  پیدا 

یا  همولیز  حاد،  یا  مزمن  خونریزی  اثر  در  می تواند 

کاهش تولید اریرتوسیت ایجاد شود. آمنی با رشوع حاد، اغلب جربان نشده 

قلبی، عدم تحمل ورزش، رسدرد،  نبض، سوفل  افزایش رضبان  به صورت  و ممکن است 

خواب زیاد )به خصوص در شیرخواران(، خوب غذا نخوردن و سنکوب تظاهر مناید. در مقابل، آمنی 

مزمن، اغلب در کودکان به دلیل ذخیره قلبی عروقی آنان خوب تحمل می شود. عالوه بر تظاهرات 

آمنی، ناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی )نظیر آپاتی، تحریک پذیری و ضعف مترکز( نیز با فقر آهن 

ارتباط دارند که احتامالً ناشی از تغییر آنزیم های محتوی آهن )مانند مونو آمین اکسیداز( و سیتوکروم 

ها است. ضعف در قدرت تحمل عضالت، اختالل در عملکرد گوارشی و اختالل عملکرد گلبول سفید و 

سلول های لنفوسیت T نیز ارتباط با فقر آهن موردتوجه قرارگرفته اند. فقر آهن ممکن است در دوره ی 

شیرخواری با نقایص ذهنی دیررس همراه باشد. علل خاص کم خونی در نوزاد عبارت اند از: بیامری 

ارتباط عروقی  بند ناف،  نابجای  اتصال  بند ناف در طی زایامن،  یا بریدگی  پارگی  همولیتیک نوزاد، 

جفتی، جفت رسراهی یا دکوملان، بندناف دور گردن، برش جفت، خونریزی داخلی )کبد، طحال، داخل 

مغز(، تاالسمی آلفا، عفونت مادرزادی پارو ویروس یا دیگر کم خونی های هیپوپالستیک، تزریق خون 

از یک قل به قل دیگر در دوقلوهای تک تخمی که ارتباط رشیانی وریدی در اتصاالت جفتی دارند. 

حجم خون نوزادترم تقریباٌ 93-72 میلی لیرت بر کیلوگرم است. دیر بسنت بند ناف خطر پلی سیتمی، 

افزایش مقاومت بند ناف می تواند به آمنی، سوفل قلبی و خون رسانی محیطی ضعیف منجر شود ولی 

فشار عروق ریه پایین می آورد و احتامل تاکی پنه کم می کند. برای جلوگیری از هر دو حالت فوق، 

بندناف باید حدود 30 ثانیه بعد از تولد بسته شود. آمنی فیزیولوژیک در 3-2 ماهگی نوزادان ترم و 

در 2-1 ماهگی نوزادان پره ترم مشاهده می شود. پس از تولد تحت تأثیر رشایطی ازجمله محیط پر 

اکسیژن خارج رحمی اریرتوپویتین، مهار و رسعت خون سازی کاهش می یابد و از طرفی به علت کوتاه 

به طور  شیرخوار  می دهد.  تشکیل  را  نوزاد  اکرث هموگلوبین  که  جنینی  گلبول های حاوی  عمر  بودن 

فیزیولوژیک در بین هفته های 8-10 زندگی دچار افت هموگلوبین )11-9 گرم در دسی لیرت( می شود.

الهه رفعت، معصومه عباسی
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28

Abstract

سرپرست
علی دلشاد

دبیر

نوآوری و اختراعات خبرنامه و اطالع رسانی

تالیف و ترجمه

کارگاه ها

همایش

سایت وسامانه

واحد آموزشواحد اطالعات واحد پژوهش

جستجوی مقاالت

واحد فصلنامه

کارشناس دفتر

رضا زروندی

نیره کارگر امین بیگی حسین جدی

مهناز قسمتی

حسین شبان

فرشته صادقی

فیروزه لطفی خیربی

بهاره تقوی

سور زنده دل

علی عباسی مندی

صادق حیدری

عامد رمضانی 

یاسمن باستانی پور
سمیرا حسینی مقدم

محمد مهدی عباسی
مریم ناطقی زاده

سلول های کبدی

سلولهای کبدی فراوان ترین نوع سلول 

در بدن انسان هستند. آنها نقش مهمی 

در ساخت پروتئین ها؛ تولید صفرا و 

مایعی که به هضم چربی ها کمک می 

کند،ایفا می کند و از نظر شیمیایی 

این مولکول ها به طور معمول در بدن 

تولید می شوند، مانند هورمون ها، و 

همچنین مواد خارجی مانند داروها و 

الکل.



هرساله توسط این ویروس می میرند.
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در  کمی مرگ ومیر  بسیار  تعداد  می شود.  خردسال 
واکسن  که  دیگر  جاهای  و  ایاالت متحده 

در دسترس است وجود دارد، اما 
در مناطق دیگر، این ویروس 
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