مهندس محموداصالنی

رویدادهاوگزارش ها
وزیر بهداشت تاكید كرد:

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی معتبر،
نیازمند مدیریت یكپارچه

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــكی در پیامــی به مناســبت روز
آزمایشــگاه تاكید كرد كه دسترسی مردم
به خدمات آزمایشگاهی معتبر ،به موقع و
اقتصادی ،نیازمند مدیریت یكپارچه شبكه
آزمایشگاهی ،ایجاد ساختاری منسجم و
سازماندهی آزمایشگاه های كشور است.
در پیام سیدحســن هاشــمی كه دكتر
ســیامك ســمیعی مدیركل آزمایشگاه
مرجع ســامت آن را در نهمین كنگره
بین المللی و چهاردهمین كنگره كشوری
ارتقــای كیفیت خدمات آزمایشــگاهی
تشخیص پزشكی ایران قرائت كرد ،آمده
اســت :ضرورت وجود چنین ساختاری

توسط سازمان بهداشت جهانی هم مورد
تأكید قــرار گرفته و كشــورها ملزم به
تدوین سند و برنامه ملی برای مدیریت
یكپارچه خدمات آزمایشگاهی در نظام
سالمت خود شدهاند.
وزیــر بهداشــت در این پیــام آورده
است :با توجه به تمامی محدودیتهای
سازمانی ،تشكیالتی و اقتصادی و آگاهی
از خواستههای همكارانم در حوزههای
گوناگون خدمات آزمایشگاهی و نیازهای
مادی و معنوی ایــن بخش ،امیدوارم با
همتی بلند ،همدلی و كارگروهی منسجم
ت های ملی
بتوانیم هر چه سریع تر سیاس 
برای ایجاد و مدیریت شــبكه خدمات
آزمایشــگاهی در حوزه های بهداشت،
درمــان ،آموزش و پژوهــش را تدوین
كرده ،در عرصه برنامه ریزی كشوری و
هدایت شبكه ارائه خدمات آزمایشگاهی

و نظام ارجاع ،گام های الزم را برداریم.
هاشمی تاكید كرد :از جامعه فرهیخته
آزمایشگاهیان كشور انتظار میرود برای
افزایش مهارتهای همــكاران فعالیتی
مســتمر داشــته ،ضمن ارتباط با مراكز
علمی كشور و مجامع بینالمللی نسبت
به ارتقای دانش خود اقدام كنند.
وی در این پیام ســیام فروردین ماه
زاد روز حكیــم جرجانــی را فرصتی
ارزشــمند برای قدردانی از زحمات و
خدمــات جامعه بزرگ آزمایشــگاهی
كشــور دانسته و افزود :همكارانی كه با
تالشی گسترده ،ضمن تضمین و ارتقای
كیفیت خدمات آزمایشگاهی ،در عرصه
پیشگیری ،كنترل و ایجاد نظام مراقبت
از بیماری ها ،خدمتی ارزشمند به نظام
ســامت كشــور و هموطنان عزیزمان
ارائه می دهند.

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت:

 14قطب سرطان كشور مجهز به دستگاه پت اسكن
مشــاور اقتصادی وزیر بهداشــت،درمان و
آموزش پزشــكی گفت :با ســرمایه گذاری
 3500میلیــارد تومانــی بخش خصوصی 14
قطب درمان جامع سرطان در كشور راهاندازی
میشــود و تمام این مراكز به دستگاه پیشرفته
پت اسكن مجهز میشود.
ابراهیم رئیسیون افزود :سرمایهگذاران بخش
خصوصی برای ایجاد مراكز جامع درمان سرطان
در قالب  14قطب ســرطان مشخص شدهاند،
توافقنامههای رسمی با این سرمایهگذاران امضا
شده ،مكان ساخت قطب های سرطان جایابی
شده و تا نیمه اردیبهشت قرارداد ساخت آن ها
امضا میشود.

مشــاور وزیر بهداشــت افزود :مراكز جامع
ســرطان در مراكز اســتان ها ایجاد میشوند،
البته در اســتان تهران  3مركز جامع ســرطان
خواهیم داشــت كه هر كدام زیر نظر یكی از
دانشــگاه های علوم پزشكی پایتخت فعالیت
میكنند و مراكز دیگر نیز در شهرهای دیگر از
جمله كرج،تبریز،كرمان ،اصفهان ،مشهد ،ساری،
رشت ،شیزاز دایر میشوند و هر مركز تاسیس
شده یك استان دیگر را نیز پوشش میدهد.
وی افزود :هم اكنون فقط دو دستگاه پت اسكن
در كشــور وجود دارد كه یكی در بیمارســتان
مسیح دانشوری و دیگری در بیمارستان شریعتی
تهران است و با تجهیز مراكز جامع سرطان به
این دستگاه ،تحول بزرگی در كشور رخ میدهد.

رئیســیون گفــت:
راهاندازی مراكز جامع
سرطان نیازمند ابنیه ســازی است كه حدود
یكســال طول میكشد و بعد از آن نیز مرحله
تجهیــز و بهرهبــرداری این مراكز اســت كه
حداكثر  6مــاه زمان میبرد ،بنابراین تا  18ماه
آینده این مراكز در كشور به بهرهبرداری نهایی
میرسند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت ،حدود  400هزار
فرد مبتال به ســرطان در كشور وجود دارد كه هر
سال 90هزار نفر به این جمعیت اضافه میشود.
سرطان های دستگاه گوارش ،سرطان سینه و
سرطان پروستات از جمله سرطان های شایع
در ایران است.
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افزایش حجم کاری ارائه دهندگان خدمت
در بخش های پاراکلینیک
نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورای
عالی نظام پزشــکی گفت :با وجود این
امر سازمان های بیمه گر نیز در پرداخت
مطالبات آن ها دیرکرد قابل توجهی دارند
و حتی اعــام می کنند که ما پولی برای
پرداخت نداریم.
دکتر محمد صاحــب الزمانی نماینده
جامعه آزمایشــگاهیان در شورای عالی
نظام پزشــکی با بیان ایــن مطلب که با
اجرای طــرح تحول بــار مراجعات به
بخش خصوصی بویژه در کالنشــهرها
کاهش یافته ؛ اظهار داشت  :سازمان های
بیمه گر نیز مطالبات پزشــکان و بخش
پاراکلینیک را در بخــش خصوصی به
موقع پرداخت نمی کنند.
وی افزود  :این پیام موجب سستی ارائه
دهندگان خدمت می شود و دیگر تمایلی
به کار کردن ندارنــد و مراکز دولتی هم

بیش از توان خود نمــی توانند پذیرش
داشته باشــند؛ لذا بیماران باید به بخش
خصوصی ورود کنند.
وی با اشاره به این که طرح تحول نظام
سالمت بدون برنامه شروع و اجرایی شد،
اظهار داشــت :هر شــش ماه یک مطلبی
پیشنهاد و ابالغ می شود و در عمل مشاهده
می کنیم تنها  50درصد آن اجرا می شود.
به گفته صاحب الزمانی بیشترین رضایت
را مردم از این طرح دارند زیرا توان ورود
به بخش خصوصی را نداشته و اکنون با
مراجعه به بخش دولتی با تعرفه پائین و
حتی به صورت رایگان خدمات درمانی
را دریافت می کنند.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی
با اشــاره بــه معضالت متعــدد جامعه
آزمایشگاهی خاطرنشان کرد:آزمایشگاه ها
چندین سال اســت که با مشکل تعرفه

مواجه هستند و هم زمان با واقعی شدن
تعرفه ها ،ســازمان های بیمه گر نیز باید
تقویت شده و از این حالت خارج شوند
و قوانین سختی کار و ارتقای بهره وری
در آزمایشگاه ها مصوب و ابالغ شود.
وی ادامه داد :اگــر اعتباراتی برای این
موضوع پیش بینی می شود ،باید به موقع
پرداخت شــود زیرا هیچ پروژه ای بدون
در نظر گرفتــن اعتبارات از پیشــرفت
مطلوبی برخوردار نیست.
بــه گفته وی نظام ســامت در ســایر
کشورها اولویت اول است و نگاه مسووالن
حکومتی ما نیز باید متغیر شود و سالمت
را در اولویت اول برنامه های دولت قرار
دهند زیرا تا جامعه ای ســالم نباشد نمی
تواند پیشرفت کرده و موفق باشد .

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

علت مسمومیت اخیر در منطقه اسالم آباد
عفونت ویروسی بوده است
رییــس مرکز مدیریــت بیماری های
واگیر بر لزوم اطمینان از بهداشــتی بودن
آب مصرف شده توسط مردم مناطق سیل
زده تاکید کرد و افزود :مردم باید قبل از
استفاده از آبی که از آن اطمینان ندارند آن
را بجوشانند و بعد استفاده کنند و یا این بیماری عفونت ویروسی بوده است.
که از آب های بطری با مجوز بهداشــتی دکتر گویــا با تاکید بر لــزوم رعایت
نکات بهداشت فردی گفت :الزم است
استفاده کنند.
دکتر محمد مهدی گویا با اشــاره به حتما بعد از اجابت مزاج و قبل از صرف
انجام آزمایشات بر روی آب آشامیدنی غذا دســت ها به خوبی با آب و صابون
منطقه اســام آبــاد ،گفت :براســاس شسته شود.
آزمایشــات انجام شــده بــر روی آب وی همچنین ،بر شستشوی دقیق میوه
آشامیدنی این مناطق مشخص شد علت و ســبزی تاکید کرد و افزود :از آنجا که
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عفونت ویروســی از طریق دست آلوده
منتقل می شــود ،الزم اســت به نکات
بهداشت فردی توجه ویژه شود.
دکتر گویا در ادامــه ،با بیان این که در
حــال حاضر در منطقه اســام آباد همه
بیماران درمان شده اند و بیمار بستری در
این خصوص وجــود ندارد ،گفت :همه
بیماران سرپایی درمان شدند و آنهایی هم
که نیاز به بســتری داشتند با درمان کامل
ترخیص شدند.
وی در پایان یادآور شد :همچنان در این
منطقه رعایت نکات بهداشتی باید مورد
توجه قرار گیرد.

رویدادها وگزارش ها

تایید نخستین تست غربالگری سرطان کولورکتال برپایه خون
ســازمان غذا و دارو نخســتین تســت
غربالگری سرطان کولورکتال را که برپایه
تست خونی است ،با نام Epi proColon،
تولید شــرکت  ،Epigenomics AGتائید
کرد .این تست در اروپا و بعضی کشورهای
دیگر نیز پیش از این تائید شده بود.
تســت Epi proColo-نوعــی تســت
تشخیصی کیفی آزمایشــگاهی است که
برای تشخیص  Septin9 DNAمتیله شده
استفاده میشود Septin9 DNA .متیله شده
با بروز سرطان کولورکتال مرتبط است و
در پالســمای بیماران یافت میشود .این
تســت برای اســتفاده در بیماران با خطر
متوســط که مایل نیستند با دیگر تستها

غربالگری شوند ،مانند کولونوسکوپی یا یا تغییــر در داروهای
تستهای مدفوعی ،اندیکاسیون دارد.
مصرفــی نیســت.
نخستین بار این تســت در سال  2014آنالیز آن هــم نیاز به
معرفی شد ،اما در آن زمان اعضای سازمان آزمایشگاه تشخیصی
غذا و دارو متقاعد نشــدند که این تست محلی یا منطقهای دارد.
ایمنــی الزم را دارد و در مورد کاربرد آن
تایید این تســت براســاس نتایج به
برای غربالگــری نگرانی خــود را ابراز دست آمده از  3مطالعه بالینی و قدرت آن
میکردنــد ،زیرا در آن زمــان کارآیی این در افزایش قابل توجه تعداد افرادی است
تســت در مقابل تســت ایمونوکمیکال که در برنامههای غربالگری  CRCشرکت
مدفوعی یا  FITشکست خورده بود.
میکننــد Epi proColo- .در حال حاضر
تســت خونــی  Epi proColo-بــرای در اروپا ،چین و دیگر کشــورهای خاص
غربالگری سرطان کولورکتال میتواند در استفاده میشود.
کلینیک پزشک هم انجام شود .برای انجام
آن نیازی به داشتن محدودیتهای غذایی

ریشه کنی ماالریا تا سال  2020در  21کشور دنیا
طبق اعالم ســازمان بهداشت جهانی ۱۲ ،کشور
جهــان تا ســال  ۰۲۰۲عاری از بیمــاری ماالریا
خواهند بود.
سازمان بهداشــت جهانی با انتشار گزارشی در
روز جهانی ماالریا برآورد کرده اســت که تا سال
 ،۰۲۰۲در  ۱۲کشــور جهان بیماری ماالریا ریشه
کن خواهد شد.
یکی از اهداف برنامه  ۶۱۰۲-۰۳۰۲سازمان بهداشت جهانی
در مقابلــه با ماالریا ،حذف این بیماری در حداقل  ۰۱کشــور
جهان تا سال  ۰۲۰۲است .بدین منظور ،یک کشور باید حداقل
یک ســال بدون وجود هر گونه نمونه ابتــا به این بیماری تا
سال  ۰۲۰۲باشد.
طبــق اعالمیه دفتــر مرکزی این ســازمان در ژنــو« ،برنامه
«اســتراتژی فنی جهانی مقابله با ماالریا  »۶۱۰۲-۰۳۰۲که در
سال  ۵۱۰۲به تصویب مجمع سالمت جهانی رسید ،بر حذف
انتقال محلی ماالریا در حداقل  ۰۱کشــور جهان تا سال ۰۲۰۲
تاکید دارد».
طبق برآورد این ســازمان ۱۲ ،کشور در موقعیت دستیابی به
این هدف قرار دارند که  ۶کشــور در منطقه آفریقا که بیشترین

ابتال به این بیماری را متحمل می شود ،است.
طبق آنالیز این ســازمان ۱۲ ،کشــور مورد نظر
عبارتند از :الجزیره ،بلیز ،بوتان ،بوتســوانا ،کیپ
ورد ،چین ،کومور ،کاستاریکا ،اکوادور ،السالوادور،
ایران ،مالزی ،مکزیک ،نپال ،پاراگوئه ،کره جنوبی،
عربســتان ســعودی ،آفریقای جنوبی ،سورینام،
سوازیلند ،و تیمور شرقی.
در این گزارش عنوان شده است که از سال  ،۰۰۰۲نرخ مرگ
و میر ناشــی از ماالریا در سطح جهان  ۰۶درصد کاهش یافته
است.
اما در ادامه این مطلب افزوده می شود که دستیابی به مرحله
بعد ،یعنی حذف کامل این بیماری ،اســان نیســت .در حدود
نیمی از جمعیــت جهان ،یعنی  ۲.۳میلیــارد نفر ،همچنان در
معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند.
تنها در ســال گذشــته  ۴۱۲میلیون مورد ابتال جدید به این
بیماری در  ۵۹کشــور جهان گزارش شد و بیش از  ۰۰۴هزار
نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
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شناسایی  723نفر مبتال به ايدز در مازندران
مدير گــروه بيماري هــاي واگير معاونت
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از
شناســايي  723نفر مبتال به بيماري ايدز در
اين استان خبرداد.
محمدرضا پارسايي گفت كه درصد بيشتر
اين افراد از راه اعتياد و تزريق با سرنگ هاي
آلوده به اين بيماري مبتال شدند.
وي از تغيير شــيوه ابتال به بيماري ايدز در
مازندران هشــدار داد و افــزود  :ابتال به اين
بيماري از طريق مقاربت و تماس جنسي در
حال افزايش است و اين مساله نوعي هشدار
و زنگ خطر به شمار مي رود.
مدير گــروه بيماري هاي واگير دانشــگاه
علوم پزشكي مازندران در خصوص جنسيت
بيمــاران مبتال به ايدز نيز گفت  :يك چهارم

بيماران شناسايي شــده در مازندران را زنان
تشكيل مي دهند.
وي تشــخيص و ارزيابي درست درماني
را راه مناســبي براي كنتــرل و جلوگيري از
گســترش بيماري ايدز دانست و گفت :سال
گذشــته با راه اندازي آزمايشگاه منطقه اي
تشخيص ايدز شمال كشور در ساري گامي
براي تشــخيص زودهنگام براي كنترل اين
بيماري و انتخاب نوع درمان مناســب براي
مبتاليــان به منظور افزايــش طول عمر آنان
صورت گرفته است.
اين مســوول ،نبود آزمايشــگاه تشخيص
ايدز در شمال كشــور را حلقه مفقوده براي
پيشــگيري و مقابله با اين بيمــاري در اين
ســالها عنوان كرد و ادامه داد  :سال گذشته

با راه اندازي اين مركز مســاله مورد نظر رفع
و پوشــش استان هاي شــمالي كشور براي
تشخيص بيماري ايدز فراهم شده است .
وي ادامــه داد  :در مدت حدود يكســال
فعاليت آزمايشــگاه تشخيص ايدز در شمال
كشور  52مورد جديد مبتاليان به اين بيماري
شناسايي شد.
وي كــه آمار ايدز را بيشــتر از آمار كنوني
مي داند  ،ادامه داد  :موارد شناســايي شــده
جديــد ابتال به اين بيمــاري مربوط به افراد
قابل دسترسي اســت و وجود افراد پنهان و
غير قابل دسترسي شناسايي ديگر موارد را با
مشكل مواجه مي كند.
مازندران حدود  3ميليون و  200هزار نفر
جمعيت دارد.

جهش یافتگی ژنتیکی در میان ما
بــه تازگی دانشــمندان
با مطالعــه ای گســترده
دریافته اند که انسان هایی
که از نظر ژنتیکی نسبت به
انســان های عادی جهش
داشــته اند ،برخالف باور
عمومی واقعیت دارند و در

میان انسان ها زندگی می کنند.
یک ســری از فیلم های هالیــوودی و کتاب های مصور با نام
مردان ایکس وجود دارد که محوریت آن انسان هایی هستند که از
نظر ژنتیکی جهش یافته اند و به همین دلیل نیز قابلیت هایی فرا
انسانی دارند .شاید این امر در نخستین نگاه به عنوان یک موضوع
علمی و تخیلی به حساب بیاید ولی تحقیقات جدید دانشمندان
نشان از آن داشته است که جهش یافتگان ژنتیکی در میان انسان
های واقعی حضور دارند و تنها به دنیای افسانه ها تعلق ندارند.
دانشمندان در میان تعداد یاد شده از انسان ها به  31مورد جهش
ژنتیکی برخورد کرده اند که این افراد از ساختار سالمتی و سیستم
ایمنی به مراتب نیرومندتری نسبت به انسان های عادی بهره مند
بوده اند.

البته این انسان ها برخالف جهش یافتگان فیلم های یاد شده ،با
چشمان خود لیزر شلیک نمی کنند و قادر به کنترل اجسام با ذهن
خود نیستند بلکه جهش ژنتیکی انها به این افراد اجازه می دهد تا
بدنی سالم تر و زندگی بهتر را تجربه کنند .تحقیقاتی که به تازگی
بر روی ساختار ژنتیکی بیش از  600هزار انسان انجام شده است،
این حقیقت را برای دانشمندان آشکار ساخته است.
دانشــمندان در میان تعداد یاد شــده از انســان ها به  13مورد
جهش ژنتیکی برخورد کرده اند که این افراد از ساختار سالمتی
و سیستم ایمنی به مراتب نیرومندتری نسبت به انسان های عادی
بهره مند بوده اند .حال بر اساس باورهای علم پزشکی مدرن می
توان گفت که ژن های برتر و جهش ژنتیکی می توانند به درمان
بیماری های مختلف منتهی شوند.
با ایــن وجود نمی توان این افراد را فراخوانده و آزمایش های
مورد نیــاز بر روی آنها را آغاز کرد زیرا داده های این تحقیق به
صورت ناشناس انجام شده است و نمی توان گفت که کدام ژن
مربوط به کدام یک از  600هزار نفر شرکت کننده است و به این
ترتیب برای شناسایی این افراد باید تحقیقاتی با رویکردی متفاوت
را به انجام رساند.

رویدادها وگزارش ها

كشف سندرم ژنتيكي عامل معلوليت هاي رايج در كودكان
بــه گزارش پايگاه اينترنتــي مديكال نيوز
تودي ،محققان در جريان يك مطالعه جديد
متوجه شــدند كه دســته اي از نقص هاي
مادرزادي كه بر مغز ،چشــم ،گوش ،قلب و
كليه تاثير مي گذارد توسط جهش هايي در
يك ژن منفرد ايجاد مي شود.
محققان دانشگاه كاليفرنيا سن فرانسيسكو

و كالج پزشــكي بايلور متوجه شــدند ،يك
ژن به نام  REREمســئول طيف گسترده اي از
معلوليت هاي تكاملي ،فيزيكي و ذهني است.
اين كشــف گام مهمي در درمان و يا احتماال
جلوگيري از معلوليت به شمار مي رود.
محققــان در ايــن مطالعه كــه در مجله
آمريكايي Human Geneticsمنتشــر شــده

كودك مبتال به جهش هاي RERE

اســت10
را با  31كودك مبتال به سندرم حذف شدگي
 1p36مقايسه كردند و متوجه شدند كه اين
عالئم تقريبا يكسان بودند.

كشف پروتييني كه سلول هاي تهاجمي سرطاني را شناسايي مي كند
در گزارش ديگــري كه در پايگاه اينترنتي
مديكال نيوز تودي منتشر شده است محققان
پروتييني كشــف كرده اند كــه به گفته آنها
مي تواند تشخيص دهد كه كدام سلول هاي
ســرطاني در يك تومور تهاجمي مي شود و
به ساير قسمت هاي بدن گسترش مي يابد.
محققان دانشــگاه نيويورك و دانشــگاه
برگــن در نروژ متوجه شــدند كــه ميزان

پروتيين  PITPNC1در ســلول هاي تهاجمي
ســرطان كه در روده بزرگ ،سينه و پوست
گسترش مي يابند ،بسيار بيشتر از سلول هاي
غيرتهاجمي سرطان هستند.
بيــش از  90درصد مرگ هاي ناشــي از
ســرطان بر اثر گسترش اين بيماري به ساير
قسمت هاي بدن (متاستاز) صورت مي گيرد؛
در جريان متاستاز ســلول هاي به اصطالح

تهاجمي سرطان ،تومور اوليه را رها كرده و
به ساير قسمت هاي بدن حركت مي كنند تا
تومورهاي جديدي را بسارند.
هر گونه كشــفي كه در زمينــه اين رويه
صورت گيرد بــه محققــان در حفظ جان
ميليون ها نفر كمك مي كند.

آزمایش ایدز در چین بدون مراجعه به پزشك
در چیــن از این پــس مردم مــی توانند
بدون اینكه به پزشــك مراجعه كنند و یا به
بیمارستان و درمانگاه بروند ،آزمایش مربوط
به ایدز و ویروس «اچ آی وی» بدهند.
سال هاست كه بســیاری از مردم در چین از
رفتن به بیمارستان و درمانگاه برای دادن چنین
آزمایش خودداری می ورزند و همین موضوع
باعث شده تا همواره آمار دقیقی از تعداد متبالیان
به این بیماری در این كشور منتشر نشود.
بسیاری از شهروندان چینی نگران آن هستند كه
در صورت مثبت بودن آزمایش «اچ آی وی» آنها
در مراكز درمانی و بیمارستان ها ،در جامعه مورد
تبعیض قرار گیرند و به آنها بی احترامی شود.
به همین ســبب اخیرا ابزار و وسایلی در
چین تولید شده كه به راحتی قابل تهیه است
و شــهروندان هر زمانی كه مایل باشند می
توانند آزمایش ایدز و «اچ آی وی» را بدون

رفتن به بیمارســتان و حتی نیاز به داشــتن
پزشــك بر روی خود انجام داده و از نتیجه
آن آگاه شوند.
قرار اســت این كیت ها (وســایل مربوط
به آزمایش) به زودی در ســطحی وسیع در
اختیار مــردم قرار گیرد تا آنان بتوانند عالوه
بر داروخانه ها از طریق شــبكه های خرید
اینترنتی نیز آن را تهیه كنند.
آمارها نشان می دهد كه در سال گذشته میالدی
بیش از  100میلیون آزمایش ایدز و «اچ آی وی»
در مراكز پزشكی چین انجام شده است.
بر اســاس گزارش نشریه چاینا دیلی چین،
بهــای این كیت ها كه بزودی در اختیار مردم
قرار می گیرد بین چهار و نیم تا  31دالر است.
برخی از شــهروندان كیفیت این كیت ها را
مــورد تردید قرار داده اند و می گویند پیش از
این نیز وسایل مشابهی برای آزمایش داشته اند

اما نتیجه دقیقی به آنها نداده
و گاهــی آزمایــش مثبت
و گاهــی نتیجه منفی بوده
است.
به همین سبب پزشكان
مــی گویند كه نحوه اســتفاده دقیــق از این
كیت ها بســیار اهمیــت دارد و داروخانه ها
باید تمام توضیحات الزم را در اختیار خریدار
بگذارند تا بدانند چطور باید از این وســایل
استفاده كنند.
این كشور پیشــتر نیز برای آگاهی بهتر از
وضعیت بیماران مبتال بــه ویروس «اچ آی
وی» ،دســت به ابتكار تــازه ای زده بود كه
در آن «خودروهای سیار آزمایشگاهی» برای
گرفتن آزمایش در ســطح شــهر تردد می
كردند ،در اماكن شــلوغ مستقر می شدند و
حتی به در منازل می رفتند.
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تالش براي ساخت واكسن ام اس
ساخت واكســن براي درمان بيماري

خوني (اندازه گيري ميزان سيتوكين ها در خون) پيگيري مي شدند.

ام اس مورد توجه برخي شــركت هاي

واكسن به طور هفتگي تزريق مي شد و دز واكسن به تدريج افزايش

راستا يك شركت روسي اعالم كرده كه

نتايج بدست آمده نشان داد كه اين واكسن به خوبي توسط افراد تحمل

دارويي و محققان قرار دارد و درهمين
كار مطالعه و بررسي نتايج تحقيق خود

در ساخت واكسن ام اس را به پايان رسانده است.

به گزارش گروه علمي ايرنا از انجمن ام اس ايران ،به گفته محققان اين

مي يافت تا به حداكثر ميزان خود يعني 2.675ميلي گرم مي رسيد.

شد و عوارض ايجاد شده در حد خفيف و متوسط بود و براي رفع آن ها

نياز به تجويز دارويي جديد نبود.

از طرف ديگر  20هفته پس از شــروع مطالعه هيچ شــواهدي از

شركت ،تحقيق فوق مطالعه باليني در فاز  a2بوده است كه ضمن آن به

فعاليت بيمــاري در 37درصد از مبتاليان يافت نشــد و  85درصد

واكسن تجويز شده است.

مطالعــه حمله جديد پيدا كردند و در  MRIنيز نشــانه هاي فعاليت

 20نفر از مبتاليان به ام اس نوع عودكننده ( )RRو پيشرونده ثانويه اين
همه اين افراد در زمان تجويز واكسن  Xemysاز فعاليت بيماري ام اس

رنج مي بردند و در طول مطالعه از نظر معاينه باليني و  MRIو آزمايشات

حملــه جديدي را تجربه نكردند و فقــط  3نفر از مبتاليان در طول

بيماري مشهود بود .در حال حاضر الزم است تا اعالم نتايج مطالعات

بيشتر در خصوص اين واكسن ،منتظر باشيم.

اصالح ژنتيكي براي بريدن ترمز سيستم ايمني
مقابل سرطان
دانشــمندان متخصــص
ســرطان موفق بــه اصالح
ژنتيكي سيســتم ايمني بدن
موش شده اند به طوري كه به
تومورها حمله كند؛ آنها از اين شيوه به عنوان راهي براي بريدن
ترمز سيستم ايمني مقابل سرطان ياد مي كنند.
به گزارش گروه علمي ايرنا از نشريه معتبر علمي ساينس ،وظيفه
سيستم ايمني بدن دفاع در برابر عفونت ها و غدد سرطاني است،
اما تومورها موفق به متوقف كردن حمالت سيســتم ايمني مي
شوند.
تيم محققان در دانشگاه كالج لندن دياناي سلولهاي سيستم
ايمني را طوري دستكاري كردند كه مقابله آنها با سلول سرطاني
متوقف نشود.كارشناسان مي گويند كه اين ايده بايد در انسان هم
آزمايش شود ،اما حتي در موش هم تحولي هيجانانگيز است.
در سال هاي اخير بهره برداري از سيستم ايمني بدن براي نبرد با
سرطان يكي از مهيجترين رشته هاي پزشكي بوده است.
بخش بزرگي از اين تحقيقات صرف كشف حقه هاي شيميايي
مي شــود كه تومورها براي از كار انداختن سيستم ايمني سوار
مي كنند.طبقه اي از داروها به نام ‹›چكپوينت اينهيبيتور››ها مثل
پمبروليزوماب و نيوولوماب هستند كه حق ه تومورها را مسدود
مي كنند و هم اكنون براي بيماران تجويز مي شوند.
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اين داروها در برخي بيماران به نتايج خيره كننده منجر مي شود
اما مي تواند باعث عوارض جانبي شود چون كل سيستم ايمني
بدن را تحت تاثير قرار مي دهد.
شيوه اي كه هماكنون درحال آزمايش است يكي از اين حقه ها
را خنثي مي كند تا مانع از كار افتادن سيستم ايمني شود ،اما فقط
آن دســته از سلول هاي ايمني را دستكاري ميكند كه به سرطان
حمله مي كنند .يعني باقي سلول هاي ايمني دست نمي خورند.
در آزمايش ها به روي موش ،دانشــمندان سلول هاي مهاجم
تي  -كه بافت هاي ســرطاني را مي بلعنــد  -را از درون تومور
استخراج كردند.سپس با استفاده از پيشرفته ترين فناوري ويرايش
ژنتيكي ،دياناي در داخل سلول هاي تي اصالح شد به طوري
كه سرطان ها نتوانند مانع حمله آنها شوند.دانشمندان مي گويند
كه با اين كار به اصطالح ‹ترمز سلول ايمني را مي برند›.
در آزمايش ها به روي دو ســرطان ،مالنوما و فيبروساركوما،
درصد بقاي موش ها از كمتــر از  20درصد طي  60روز بدون
درمان ،به بيش از  70درصد با درمان ،افزايش يافت.
دكتر ســرجيو كوزادا ،از محققان در ايــن مطالعه ،گفت‹ :اين
كشــفي هيجان انگيز اســت و بدان معني است كه ممكن است
راهي براي دور زدن سيستم دفاعي سرطان داشته باشيم›.
داروهاي موجود همه سلول هاي ايمني بدن را دستكاري مي كنند
كه داراي عوارض جانبي اســت ،درحالي كه شــيوه تازه فقط
سلول هايي را تغيير مي دهد كه به سرطان مي رسند.
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سيزدهمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران در تبريز آغاز به كار كرد
سيزدهمينكنگرهايمونولوژيوآلرژيايرانباحضوراستادانومتخصصان

وي ،از برپائــي تعداد  30پنل

اين كنگره ســه روزه تا  10ارديبشهت ماه در محل مجتمع رفاهي و

كنگره خبــر داد و افزود :در اين

علمي و تخصصي ،كارگاه ها و نمايشگاهي نيز از آخرين دستاوردهاي

باليني بيشتر مورد بحث و بررسي

دبير علمي ســيزدهمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي با اشاره به اينكه

مجيدي اضافه كــرد :در طول

اين شاخه از علم پزشكي 7،اردیبهشت در تبريز آغاز به كار كرد.

تفريحي پتروشيمي تبريز ادامه داشت و عالوه بر برگزاري نشست هاي
علم ايمونولوژي و آلرژي در كشور ،برپا شد.

مقدمات برگزاري اين كنگره از دو سال قبل در تبريز آغاز شد ،گفت :به

تخصصــي در طــول برگزاري
پنل ها ايمونولوژي زنان و پيوند

متخصصان قرار خواهد گرفت.

برگزاري اين كنگره مهمانان خارجي از كشورهاي آمريكا ،برزيل ،فنالند،

موازات انجام كارهاي مقدماتي و علمي و فراخوان هاي مختلف براي

ايتاليا و پاكستان نيز حضور خواهند داشت.

سال تعداد يكهزار نفر از استادان ،صاحب نظران و دانشگاهيان داخلي و

اســت كه به بررسي انواع واكنش ايمني جانداران در برابر آنتي ژنهاي

جعفر مجيدي اظهاركرد :از ميان  800اثر ارسال شده به دبيرخانه اين

اين علم هم به جنبه هاي فيزيولوژيك پاسخ دفاعي بدن به عوامل بيگانه

كنگره ،ســايت رسمي آن نيز ايجاد و راه اندازي شد كه تا پيش از پايان
خارجي در آن ثبت نام كردند.

كنگره  ،هيات داوران با رعايت تمامي جوانب امر تعداد  200عنوان مقاله
را بــراي ارايه در طول برگزاري كنگــره انتخاب كرد و بقيه آثار نيز در

پوستري جداگانه منتشر شد.

ت پزشكي علم طب
ايمونولوژي يا ايمن شناسي يكي از شاخههاي زيس 

بيگانه و روند ايجاد مصونيت در برابر عوامل بيماري زا ميپردازد.

و هم به جنبه هاي پاتولوژيك سيستم ايمني مانند بيماري هاي خودايمني،
ي پردازد.
حساسيت ،نقص ايمني ،واكسيناسيون و پيوند اعضاء م 

اکثر افراد برای آزمایش کلسترول نیـازی به
نـاشتـا بـودن ندارنـد
بــه گفته گروهی از متخصصان ،اغلب افراد نیازی به ناشــتا
بودن در طول شــب پیش از انجام خونگیری برای آزمایش
کلسترول ندارند.
محققان پی بردنــد نتایج آزمایشهایی که یک
تا شش ســاعت پس از مصرف وعده غذایی به
دســت آمدهاند ،تفاوت چشــمگیری با نتایجی
که پس از ناشــتا بودن گرفته شــدهاند ،نداشتند.
به گفته دکتر بورگ نوردگارد از دانشــگاه کپنهاگ« :میتوان
از همیــن فردا تغییرات را در روش ناشــتا بودن انجام داد و
آزمایشگاهها نقش اصلی را در این موضوع بازی میکنند .این
کاری است که ما در دانمارک انجام دادیم و بیماران ،پزشکان
و آزمایشگاهها همه از این تغییر خشنود هستند.

پزشــکان همیشــه از بیماران میخواهند قبــل از آزمایش
کلسترول ناشتا باشــند و آن ها نیز بدون هیچ سوالی این کار
را میکنند ».خونگیری برای آزمایش کلســترول
به طور معمول بعد از آنکه فرد حداقل  ۸ساعت
ناشتا بود ،انجام میگیرد.
پژوهشــگران میگویند یکی از مزیتهای این
عمل ،ســاده کردن فرایند آزمایــش برای بیمار،
پزشــک و آزمایشگاه اســت و بیماران نیز تمایل بیشتری به
آزمایش دادن پیدا میکنند .آنها دریافتند که ناشــتا نبودن تغییر
چندانی در میزان مواد موردســنجش در آزمایش چربی مانند
تریگلیســیرید ،کلسترول مجموع ،کلســترول بد یا  LDLو
کلسترول خوب یا  HDLایجاد نمیکند.
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برگزاری كنگره بين المللي علوم و فناوري هاي
سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي
اولين جشــنواره ملي و كنگــره بين المللي علــوم و فناوري هاي
سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي از  30ارديبهشت تا اول خرداد
با حضور جمع زيادي از دانشمندان برتر بين المللي و اساتيد برجسته
در سالن همايش هاي بين المللي رايزن برگزارشد.
دكتر رامين حشمت دبيرعلمي اولين جشنواره ملي و كنگره بين المللي
علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي گفت :اين
برنامه به عنوان اولين جشنواره جامع ستاد توسعه علوم و فناوريهاي
ســلول هاي بنيادي معاونت علمــي و فناوري رياســت جمهوري
برگزارشد.
وي افزود :اين جشــنواره و كنگره بين المللــي با حضور محققان
رشتههاي مختلف در زمينههاي علوم پايه ،باليني ،مهندسي بافت و ساير
دانشمندان و محققان رشتههاي مرتبط برگزار شد.
دبيرعلمي اولين جشنواره ملي و كنگره بين المللي علوم و فناوري هاي
سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي ،در ادامه تصريح كرد :يكي از
مشخصههاي اين برنامه جنبههاي گوناگون است كه به اجرا در خواهد

آمد كه از جمله آن ميتوان به حضور جمع كثيري از دانشــمندان برتر
بين المللي از كشورهاي مختلف مانند آمريكا ،كانادا ،انگلستان ،هلند،
آلمان ،ايتاليا و  ...اشاره كرد.
به گفته حشــمت؛ دانشمندان برجســته ايراني مقيم خارج كشور و
محققان مراكز علمي و تحقيقاتي در اين مراسم حضور داشتند.
وي افــزود :عــاوه بر كنگره ،بخش فناوري و فــن بازار با حضور
شركـتهاي دانش بنيان و صاحبان ايده و فن نيز برگزار خواهد شد.
حشــمت از اهداي جايزه ملــي در اولين جشــنواره ملي و كنگره
بين المللي علوم و فناوري هاي سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي،
خبر داد و عنوان كرد :به برترينهاي افرادي كه ايدهها ،مقاالت و پايان
نامههاي برتري را در حوزه سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي ارائه
كنند جايزه ملي اهدا خواهد شد.
وي افزود:همچنيــن در كنار اين جشــنواره و كنگره بين المللي 20
كارگاه آموزشــي با مشــاركت مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي مختلف
برگزار شد.

امکان نگهداری نمونه خون در گرما فراهم شد
محققان به تازگی کشف کردهاند که میتوان نمونههای خون
را به کمک پروتئین موجود در ابریشم به مدت طوالنی و در
دمای باال حفظ کرد.
توسعه این کار میتواند به مراقبتهای بهداشتی در مکانهایی
که امکانات خنک کنندگی در آن کم است کمک کند.
دانشــمندان در دانشگاه تافتز با اســتخراج پروتئین موجود
در پیله ابریشــم به نام «فیبروئین» ،موفق به ایجاد یک روش
ذخیره سازی جدید خون شدند.
این پروتئین در صورت اعمال در ماده های دیگر از کیفیت
نگهدارندگی باالیی برخوردار است.
در این روش ،پروتئین مذکور ،خالص شده و به خون اضافه
میشود ،سپس هوای موجود در آن گرفته شده و در دمای 22
تا  45درجه سانتی گراد نگهداری میشود.
این تیم ســپس در فواصل زمانی مختلف با حل کردن این
پروتئین در آب قادر به بازیابی خون بوده و به راحتی میتوانند
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نمونه خالص را برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار دهند.
دانشــمندان بر این باورند که پروتئین موجود در ابریشــم،
تغییرات کمتری را در نمونههای خونی ایجاد کرده و استفاده
از آن بسیار موثرتر از نگهداری نمونههای خون بر روی کاغذ
یا خشک کردن آن ها است .همچنین در این روش آسیبهای
احتمالی که طی فرایند یخ زدایی رخ می دهد نیز وجود ندارد.
محققان دریافتنــد که این نمونههــا میتوانند حتی پس از
ذخیره ســازی به مدت  84روز در درجه حرارت  113درجه
فارنهایت با موفقیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
این کشف بر اساس پژوهش قبلی که توسط دیوید کاپالن،
مهندس پزشکی در دانشــگاه تافتز صورت گرفته بود ،انجام
شــده است .کاپالن قبال خواص ابریشــم در آنتی بیوتیکها،
واکسنها و آنزیمها را اثبات کرده است.

