
شیمی درمانی اغلب برای مبارزه با تومورهای بدخیم 
به کار می رود اما به دلیل مقاومت سلول های سرطانی 
به داروها، به ندرت منجر به درمان کامل بیماران 
می شود. تصور می شود محیطی که سلول های 
سرطانی خاص در آن زندگی می کنند، می تواند 
روی پاسخ این سلول ها به داروهای شیمی درمانی 
تاثیرگذار باشد. آنالیز این امر که چگونه مکانیک 
محیط و به ویژه سفتی ماتریکس خارج سلولی 
پیرامون سلول ها و موجود در ساختار بافتی می تواند 
کارایی یک دارو را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار مهم 

است. در مطالعه ای جدید محققین هاروارد راهی 
را برای آنالیز این ویژگی و تاثیر ماتریکس خارج 
سلولی روی کارایی داروهای شیمی درمانی طراحی 
کرده اند. آنها توانسته اند با استفاده از هیدروژل های 
آلژینات یک سنجش غربالگری دارویی جدید را 
طراحی کنند. این هیدروژل های آلژینات سفتی 
مکانیکی و سایر ویژگی های فیزیکی مربوط به 
بافت توموری یا بافت طبیعی را به خوبی شبیه سازی 
می کنند. در واقع به نظر می رسد باید برای موفقیت 
در استفاده از داروهای شیمی درمانی کارایی آنها 

را در محیط های سلولی مختلف ارزیابی کرد. 
این تیم تحقیقاتی پیش از این توانسته بودند از 
این هیدروژل های آلژینات قابل تنظیم در طب 
بازساختی، تمایز سلول های بنیادی و شبیه سازی 
تشکیل عروق خونی و ترمیم استخوان و غضروف 
استفاده کنند. در این مطالعه نیز آنها ریزمحیط 
سه بعدی را با سفتی ماتریکس قابل تنظیم ساختند 
که درون آنها سلول های سرطانی قرار داشته و 
می توانند در معرض داروهای مختلفی قرار گیرند 
و مقاومت آنها به داروها قابل مشاهده بود. با تغییر 

دادن سفتی ماتریکس آنها نشان دادند که سیگنال های 
مکانیکی چگونگی پاسخ دهی سلول های سرطانی 

را به داروهای شیمی درمانی کنترل می کنند. برای 
بسیاری از داروها، هرچه ماتریکس نرم تر باشد، 
به درمان مقاوم تر خواهند  سلول های سرطانی 
بود. محققین هیدروژل های مشابهی را به موش 
ایمپلنت کردند تا به صورت in vivo بررسی 
کنند آیا نرمی ماتریکس رشد سرطان را تسریع 
می کند و افزایش مقاومت سلول های سرطانی به 
شیمی درمانی می شود یا خیر و جواب مثبت بود. 
محققین براین باورند که این هیدروژل ها می توانند 
به تکوین داروهای مناسب برای شکستن مقاومت 

سلول های سرطانی کمک کنند.
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 ترجمه: آتوسا آرمین

بیان زیان های وارده از افسردگی از دید اقتصادی به زبان 
بازاری  یک کلمه است: گریه آور. جامعه روانشناسان 
استرالیا اعالم کردند که افسردگی ساالنه 12/6 میلیارد 
دالر به اقتصاد این کشور آسیب می رساند وسبب از 

بین رفتن 6 میلیون ساعت کاری می شود.
اما بررسی افسردگی از دید زیان های انسانی فاجعه ای 
ملی  است. طبق گزارش سازمان  مراتب عظیم تر  به 
آمار استرالیا، سال جاری نرخ خودکشی به باالترین 
میزان خود طی 15 سال اخیر رسیده و از هر 100 
هزار نفر جان 12 نفر را می گیرد. افسردگی عامل بیش 
از 80 درصد از خودکشی ها در این کشور شناسایی 
از  پس  خودکشی  از  ناشی  مرگ  تعداد  است.  شده 
افرادی که بر  ازتعداد  افسردگی  گذراندن یک دوره 
اثر یکی از بیماری های دیابت، سرطان یا قلبی عروقی 
و  تحقیق گسترده  است. یک  بیشتر  جان می سپارند 
 جامع که در سال 1998 انجام شده بود نشان می داد 
یک چهارم افراد پیش از 25 سالگی دچار حداقل یک 
دوره افسردگی شده اند. بدیهی است که از آن زمان 

تاکنون این نسبت افزایش داشته است.
حال در نظر بگیرید اگر دارویی وجود داشت که 
می توانست به میزان قابل مالحظه ای از احتمال وقوع 
افسردگی بکاهد چقدر عالی بود. خصوصا اگر این 
فروش  به  پزشک  نسخه  بدون  فروشگاه ها  در  دارو 
می رسید و از همه مهم تر، ارزان بود. این دارو وجود 
دارد و مصرف روزانه آن فقط 2 دالر هزینه ماهانه 

دارد: آسپرین.
این داروکه برای همگان آشنا است، ازسال 1899 
رقیق  و  ضددرد  داروی  عنوان  به  و  می شود  تولید 
کننده خون )خصوصا پس از حمله های قلبی و سکته 
مغزی( تجویز می شود. پس از تحقیقات گسترده ای که 
دانشمندان استرالیایی انجام داده اند چنین نتیجه گیری 
شده که آسپرین می تواند در درمان بسیاری از بیماری های 
تمامی  کند.  ایفا  کلیدی  نقشی  معلولیت زا  و  کشنده 
تحقیقات زیر چتر یک پروژه تحقیقاتی واحد و با نام 

ASPREE انجام شده و تحقیقات پروفسور برک، 
استاد روانشناسی دانشگاه دایکین، فقط یکی از 15 

پروژه تحقیقاتی در این ارتباط است.
داوطلب   16500 شرکت  با   ASPREE پروژه 
استرالیایی با سن بیش از 70 سال انجام شده و عده ای 
هم داوطلب از ایاالت متحده به این پروژه پیوسته اند. 
نتایج پاالیش شده این تحقیقات تا سال 2018 منتشر 
خواهد شد. به گفته دکتر برک بهترین فایده این تحقیق 
آن است که فقط با یک دارو می توانیم از بروز بسیاری از 
بیماری های التهابی، از دیابت گرفته تا بیماری های قلبی 
و پوکی استخوان و سرطان روده بزرگ و... پیشگیری 
کنیم. در سال 2010 منابع مالی این تحقیقات به مبلغ 
50 میلیون دالر از سوی دو نهاد آمریکایی مرکزملی 
تحقیقات سالمندی و مرکز ملی تحقیقات بالینی ایاالت 
متحده تامین شده وبزرگترین سرمایه گذاری آمریکا 
در امور تحقیقات علمی استرالیا به شمار می رود. پس 
از آن موسسات استرالیایی مختلفی نیز در این زمینه 

کمک مالی کرده اند.

بروز  تحقیقات  این  انجام  اصلی  دالیل  از  یکی 
مخالفت بین دو بدنه اصلی متولی امور پزشکی در 
ایاالت متحده در سال 2000 بود، یعنی انجمن سالمت 
 FDA و سازمان غذا و داروی آمریکا AHA آمریکا
که بر سر مزایای مصرف روزانه یک قرص آسپرین با 
هم اختالف نظر داشتند. پروفسور جان مک نیل رییس 
دپارتمان اپیدمیولوژی دانشگاه موناش مدیریت این 
پروژه را بر عهده دارد. او می گوید: »کمبود مواردی 
باشند و کفه  این مدعا  میان کهنساالن شاهد  که در 
ترازو به نفع فواید مصرف روزانه آسپیرین سنگینی 
می کند، دلیل اصلی بروز این اختالف نظر بوده است.« 
معموال افراد با سن بیش از 70 سال داروهای مختلفی 
مصرف می کنند و هنگامی که دارویی را برای مصرف 
تمام عمر برای آنها تجویز می کنیم باید از اثرات جانبی 
آن کامال آگاه باشیم ومطمئن باشیم که مزایای مصرف 

بر زیان های آن غلبه می کند.
مصرف  بر  متحده  ایاالت  انجمن سالمت  اصرار 
روزانه آسپرین ریشه در نتیجه گیری شتابزده ای داشت 

که نشان داده بودند از بروز التهاب می کاهد. التهاب 
سیستمیک واکنش بدون عالمت سیستم دفاعی بدن 
است. بیماری مزمن انسدادی ریوی )COPD(، چاقی 
مفرط، دیابت، سرطان و بیماری های تخریبی سیستم 
عصبی از جمله مشکالتی است که منشا التهابی دارند. 
مشاهده شد که افراد مبتال به یکی از این بیماری ها 
بنابراین از این   گاهی مبتال به افسردگی نیز هستند. 
التهاب  کاهش  که  شد  نتیجه گیری  چنین  مشاهدات 
همراه با کاهش بیماری خواهد بود. عوامل محیطی 
دیگری نیز با افسردگی مرتبط هستند، مانند رژیم غذایی 
نامناسب، غیرفعال بودن، استعمال دخانیات، و کمبود 
ویتامین D. تمامی موارد یاد شده سبب بروز التهاب 
در بدن می شوند و بدین ترتیب همانطور که التهاب 

می تواند مولد افسردگی باشد، مولود آن نیز هست.

اثرات پیشگیرانه
تحقیقات یاد شده همچنین روی اثرات پیشگیرانه 
مصرف آسپرین در ارتباط با افسردگی متمرکز شده 
است. اثبات تاثیر مثبت آسپرین در این زمینه می تواند 
انقالبی در پزشکی پیشگیری ایجاد کند، دارویی ارزان 
ودر دسترس برای جلوگیری از بروز افسردگی. تاثیر 
آسپیرین در ارتباط با سالمت روان بدین ترتیب به 
آسانی اندازه گیری می شود. در صورت مثبت بودن نتایج، 
بسیاری از افرادی که با افسردگی وارد آزمایش شده اند، 
در پایان دوره به حالت طبیعی خود بازگشته اند وتعداد 
موارد جدید ابتال هم با کاهش همراه خواهد بود وبدین 
ترتیب با در نظر گرفتن تعداد بسیار زیاد داوطلبین نتایج 
به دست آمده بسیار قابل اطمینان محسوب می شود. 
و  مویرگ ها  شدن  شکننده  دارد  وجود  که  مشکلی 
رگ های خونی با افزایش سن است. در افراد کهنسال 

آسپرین می تواند سبب خونریزی شود.
حتی در صورت مثبت بودن نتایج این تحقیقات، 
ضرورت تجویز آسپرین به پزشکان ابالغ نخواهد شد 
تا مدت  اثرات درازمدت آن روی داوطلبین  باید  و 

طوالنی پیگیری شود.
منبع: سیدنی هرالد 

 Dupilumab محققان در بررسی های خود در مورد داروی دوپیلوماب
در دو کارآزمایی فاز 3، به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با پالسبو 
این دارد می تواند به طور قابل توجهی شدت درماتیت آتوپیک را کاهش 
دهد. دوپیلوماب نوعی آنتی بادی مونوکلونال و عامل بیولوژیک جدیدی 
است که هم اینترلوکین 4 و هم اینترلوکین 13 را هدف قرار می دهد. 
این یک درمان امیدبخش برای بیمارانی است که با گزینه های درمانی 

اندکی برای رهایی از وضعیت خود روبرو هستند.
دوپیلوماب نه تنها اثرات قابل توجهی بر تسکین خارش و دیگر 
عالئم پوستی دارد، کیفیت زندگی بیماران را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد. حتی مشاهده شده که عالیم اضطراب و افسردگی بیماران 
نیز در مدت کوتاهی پس از تجویز دوپیلوماب بهبود پیدا کرده است.
نام های با   3 فاز  کارآزمایی  دو  از  که  نتایج   این 
 SOLO 1 و SOLO 2 به دست آمده اند، در این کنگره ارائه و به دنبال 
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Medicine منتشر شده اند.
به  مبتال  بزرگسال  بیمار   671 همکارانش  و  سیمپسون  دکتر 
 درماتیت آتوپیک را در کارآزمایی SOLO 1 و 708 بیمار دیگر را در

 SOLO 2 ارزیابی کردند. این بیماران، افرادی بودند که تجویز داروهای 
موضعی برای آنها کنترااندیکه بوده یا کنترل کافی در تسکین عالیم 
ایجاد نکرده بودند. کارآزمایی ها یکسان، چند مرکزی و دو سو کور 
بودند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده تزریق های 
زیر پوستی پالسبو یا دوپیلوماب 300 میلی گرمی )یک بار در هفته یا 
هر دو هفته یک بار( قرار گرفتند. هیچ داروی دیگری برای بیماران 

تجویز نشد.
بیمارانی که در این دو کارآزمایی وارد شدند، با بیماری متوسط 
تا شدید دست و پنجه نرم کرده و با میانه 50 درصدی از سطح بدن 
که مبتال به درماتیت آتوپیک بوده و میانگین دوره ابتال به آن نیز 25 

سال روبرو بودند. 
در نهایت و پس از 16 هفته درمان، مشخص شد بیمارانی که 
دوپیلوماب دریافت کرده بودند، سطح پوست بدن آنها از ضایعات 
کامال پاک شده یا به حداقل میزان خود رسیده بود. به طوری که 
نمره IGA و نمره EASI در گروه درمان به طور قابل توجهی در 
جهت بهبود تغییر کرده بود. نکته مهم آن که کاهش قابل مالحظه 
در خارش، در گروه درمان در مقایسه با پالسبو، از هفته 2 آغاز و تا 

هفته 16 نیز ادامه داشت. 
عوارض جانبی این درمان عبارت بودند از کنژکتیویت، کنژکتیویت 
آلرژیک و واکنش های محل تزریق که در حداقل 5 درصد بیماران 
دیده شد. میزان بروز همه این عوارض در گروه دوپیلوماب بیشتر و 

همگی نیز با شدت خفیف تا متوسط بروز کرده بودند.
تشدید درماتیت آتوپیک، واکنش های محل تزریق و نازوفارنژیت 
شایع ترین عوارض جانبی مرتبط با درمان بود که گزارش شدند. میزان 
بروز آنها در هر دو مطالعه یکسان بود )SOLO 1: پالسبو 65 درصد، 
دوپیلوماب دو بار در هفته 73 درصد و دوپیلوماب یک بار در هفته 
69 درصد. SOLO 2: پالسبو 72 درصد، دوپیلوماب دو بار در هفته 

65 درصد و دوپیلوماب یک بار در هفته 66 درصد(.
مکانیسمی که باعث ایجاد کنژکتیویت می شود، ناشناخته باقی مانده، 
البته همه بیماران نیز آن را با شدت کم تا متوسط نشان دادند. اغلب 
این بیماران نیز به استروئیدهای موضعی یا سیکلوسپورین موضعی 

پاسخ درمانی دادند.
2 بیمار نیز در طول مطالعه فوت کردند که هر دو نیز به طور تصادفی 
در گروه دوپیلوماب قرار داشتند. البته محققان معتقد نیستند که فوت 
آنها به دلیل دوپیلوماب بوده است. یک مورد به دلیل خودکشی در 
یک بیمار به شدت افسرده بوده و دیگری نیز به دلیل حمله آسم 

شدید در هفته 8 درمان با دوپیلوماب بوده است.
Medscape :منبع

دوپیلوماب، امیدبخش در درمان 
درماتیت آتوپیک

شاید آسپرین درمان همه مشکالت باشد

به تازگی الگوریتم جدیدی طراحی و منتشر شده که به پزشکان 
کمک می کند تا به تشخیص، ارزیابی و درمان چاقی در بیماران 

کودک، از نوزادی تا نوجوانی، بپردازند.
امروزه پزشکان زیادی در سراسر دنیا با افزایش تعداد 
بسیار  روزافزونی،  به طور  و  چاق  نوجوانان  و  کودکان 
منابع  فکر می کنند  اساس،  بر همین  روبرو هستند.  چاق 
پزشکی، سایکولوژیکال و اجتماعی کافی در اختیار ندارند 
تا  بتوانند به طور موثری با این معضل برخورد کنند. آنها 
تصور می کنند جعبه ابزارشان خالی است. حال با انتشار این 
الگوریتم جدید، پزشکان خواهند توانست در کار بالین از یک 
 منبع معتبر کمک بگیرند. این الگوریتم رایگان و در سایت 
قابل   www.PediatricObesityAlgorithm.org

دستیابی است. 
در این الگوریتم کاربردی، جزئیات ارزیابی، تشخیص های 
افتراقی، مرور عالیم، بررسی های تشخیصی و معاینات فیزیکی، 
همچنین توصیه های تغذیه ای، فعالیت فیزیکی و به طور کلی 
مصرف را به طور جامعی در اختیار پزشکان قرار می دهد. 
از سوی دیگر، قسمت هایی در مورد بیماری های همراه و 
موضوعات متفرقه مرتبط با چاقی، مانند افزایش وزن در 
اثر داروها و اختالالت ژنتیک نیز در این الگوریتم گنجانده 
شده تا رویکرد درمانی طبقه بندی شده به هر موضوعی در 

دسترس باشد.
این الگوریتم، کار مشترکی است از متخصصان حوزه 
چاقی کودکان که همگی از اعضای انجمن چاقی پزشکی 

یا OMA هستند.
این الگوریتم که ماه گذشته در نشست 2016 انجمن 

مذکور در شیکاگو ارائه شده بود، به گونه ای طراحی شده تا 
راهنمایی باشد برای پزشکانی که می خواهند دانشنامه پزشکی 
 OMA چاقی آمریکا را دریافت کنند. در سال 2013، انجمن
راهنماهای بالینی را برای درمان چاقی در بزرگساالن منتشر 

کرد که تا به امروز، 8000 بار دانلود شده اند. 
یکی از دیگر محققان در رابطه با این الگوریتم می گوید: 
»این الگوریتم نشان داده پیچیدگی های زیادی در رابطه 
با چاقی پیش روی همه ما قرار دارد. داشتن یک سند 
زنده مانند این الگوریتم به پزشکانی که تالش می کنند 
وضعیت کنونی تحقیقات چاقی را دریابند و به راهنمایی 
دارند، کمک  نیاز  بیماران  این  به  برای چگونگی کمک 

شایانی می کند.
البته این الگوریتم دارای محدودیت هایی هم هست، از 
جمله فقدان اطالعات جدید و راهنمایی های بسیار اندک در 

زمینه استفاده از داروها در درمان چاقی کودکان.

از آنجا که منابع کنونی پیشنهاد می کنند اغلب مداخالت 
چاقی اثرات طوالنی مدت اندک داشته یا اصال منفعتی برای 
بیمار ندارند، محققان مطمئن نیستند این الگوریتم جدید که 
با پیام اولیه »غذای سالم بخورید و بیشتر حرکت کنید« به 
روی صحنه آمده، چه تاثیری بر عملکرد پزشکان و نحوه 

رویکرد آنها به درمان چاقی خواهد گذاشت.
داده های کنونی نشان می دهند کاهشی در میزان بروز 
چاقی دوران کودکی دیده نمی شود. مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیمار های ایاالت متحده تخمین می زند چاقی 12/7 میلیون 
یا 17 درصد کودکان و نوجوانان 2 تا 19 سال را در ایاالت 
متحده تحت تاثیر قرار داده است. چاقی به طور نامتناسبی 
کودکان متعلق به طیف پائین اقتصادی اجتماعی را درگیر 
کرده است. از سوی دیگر، داده ها نشان می دهند چاقی مفرط 
)نمایه توده بدنی مساوی یا بیشتر از صدک 95( نیز رو به 
افزایش است. این وضعیت، تا زمانی که بیماری های همراه 
قابل توجه مانند دیابت نوع 2 و استئاتوهپاتیت رخ ندهند، 
تشخیص داده نمی شود. حتی پس از آن هم توجه خاصی به 

چاقی زمینه ای نمی شود.
متاسفانه این روند در سراسر دنیا در حال افزایش است، 
خصوصا در کشورهای با درآمد و متوسط. در »روز جهانی 
چاقی« که هفته گذشته برگزار شد، گزارشی از سوی فدراسیون 
جهانی چاقی منتشر شد که تاکید می کرد، کشورهای اندکی به 
اندازه کافی به این معضل سالمت پرداخته اند. بدون مداخالت 
موثر، محققان پیش بینی می کنند تا سال 2025، حدود 15/8 
درصد از جمعیت کودکانی که در سنین مدرسه هستند، دچار 

اضافه وزن و 5/4 درصد نیز چاق خواهند بود.
Medscape :منبع

الگوریتمی برای کمک بالینی به چاقی کودکان

فیزیک بافت هم در پاسخ آن ها به شیمی درمانی تأثیر دارد

آیامصرفروزانهآسپیرینازافسردگیجلوگیریمیکند؟

همکاری صنعت و دانشگاه منجر به ساخت 
رابط مغز و کامپیوتر بدون سیم با قابلیت 
مگابایت  با سرعت 48  اطالعات  انتقال 
در ثانیه شده است. این ابزار برای ایجاد 
ارتباط میان ادواتی که با هم متصل هستند 
)اینترنت اشیاء( و کنترل آنها با مغز مناسب 
میکروسیستمز  بلک راک  شرکت   است. 
که   )Blackrock Microsystems(
منتظر  شده،  رابط  این  ساخت  به  موفق 
تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا است. 
به محض آن که این تاییدیه صادر شود، این 
گروه آزمایش این ابزار را روی داوطلبان آغاز 
خواهد کرد و در صورتی که نتایج مثبتی 
به دست آید آنگاه می توان اولین دستگاه 
تجاری دیجیتال را از داروخانه ها تهیه کرد.
رابط مغز و کامپیوتر به افراد ناتوان کمک 
می کند تا تلویزیون، کامپیوتر و حتی ویلچیر 
را نیز تحت کنترل داشته باشند که این کار با 
استفاده از مغز انجام می شود. همچنین از این 
ابزار می توان برای کنترل ادوات اینترنت اشیاء 
استفاده شود. برای مثال می توان خودرو را با 
مغز کنترل کرد یا با افراد دیگر ارتباط گرفت.
درون این دستگاه یک پردازشگر بدون 
سیم است که ارزش آن 15 هزار دالر بوده 
آن Cereplex W گفته می شود.  به  و 
این پردازشگر اولین پردازشگری نیست که 
برای رابط مغز و کامپیوتر مورد استفاده قرار 
می گیرد. این شرکت اخیرا یک گام جلوتر 
رفته و ابزاری ساخته که امکان ایجاد ارتباط 
و کنترل ادوات متصل به هم را از طریق 
مغز فراهم می کند. این رابط مغز و کامپیوتر 
دارای 96 کانال بوده که اولین ابزار شناسایی 
و انتقال سیگنال های نرونی از طریق گیرنده 

بدون سیم است.
را  آن  اطالعات  و  ذهن  رابط  این 
را  این سیگنال های ضعیف  می خواند و 

تقویت می کند. 
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»رابط مغز و کامپیوتر« 
برای کنترل »اینترنت 

اشیاء« با مغز
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