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وقتی که به طور مرتب و روزانه ورزش می کنید، سیگار 
نمی کشید و مراقب چربی و نمک غذایتان هستید تصور 
می کنید خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی شما را 
تهدید نمی کند. ولی یکی از مهم ترین عوامل بیماری زا 
را فرامش کرده اید: آلودگی هوا. تحقیقات جدید نشان 
می دهد که امکان دارد بدون اینکه بدانید تا مغز استخوان 
دچار مسمومیت باشید. ذرات ریز آلوده کننده هوا، مثل 
گازها و ذراتی که از موتور وسایل نقلیه، کارخانه ها، دود 
آتش ودخانیات متصاعد می شود، به رگ های خونی آسیب 
رسانده و سبب ایجاد التهاب در ارگان های حیاتی حتی در 
افراد جوان و سالم می شود. آبان ماه گذشته انجمن قلب 
ایاالت متحده با چاپ مقاله ای در مجله تخصصی خود، 

این تحقیقات را منتشر و به اطالع عموم رساند. 
دکتر آرونی بهات نگر متخصص بیماری های قلب و عروق 
و یکی از نویسندگان مقاله می گوید: »از مدت ها پیش به 
ارتباط بین آلودگی هوا و مرگ بر اثر بیماری های قلبی پی 
برده بودیم ولی بیشتر موارد سکته های قلبی و فوت در 
افراد سالخورده  مشاهده می شد و سالخوردگی به تنهایی 
یکی از علل فوت است. ولی تحقیقات اخیر به ما نشان 
داد که همه ما، حتی جوانان و افرادی که هیچکدام از 
فاکتورهای خطر را ندارند، نیز در معرض خطر هستیم.« 
پیش از آن نیز تحقیقات دیگر نشان داده بود افرادی که 
در معرض آلودگی بیش از حد مجاز هوا به مدت بیش 
از سه ماه هستند، نسبت به افرادی که از هوای پاکیزه تر 
برخوردارند، قند خون باالتری دارند ومیزان کلسترول مضر 
LDL در خون آنها باالتر و کلسترول مفید HDLخون 
پایین تر است. علیرغم ترس انگیز بودن این اخبار راه هایی 
برای کم کردن تاثیر منفی آلودگی هوا وکاهش خطر ابتال 

به بیماری های قلبی وجود دارد:
 در ساعات پرترافیک از تردد در مناطق شلوغ تا حد 

امکان پرهیز کنید. اگر ناچار به ورود به مناطق آ لوده تر 
شدید، پنجره های اتومبیل را بسته نگه دارید و از سیستم 

هوای داخل اتومبیل استفاده کنید. 
روغن  بخار  و  ریز  ذرات  ایجاد  پخت و پز  هنگام   
اجتناب ناپذیر است. در زمان آشپزی از یک هواکش قدرتمند 

استفاده کنید. 
 از بخاری و شومینه هیزمی استفاده نکنید. سیستم برق 

یا گاز را جایگزین کنید. 
 از خوشبوکننده های هوا استفاده نکنید. فریب رایحه 
خوش کاج یا مرکبات را نخورید زیرا این مواد با اوزون 

هوا ترکیب شده و ذرات ریز ایجاد می کند. 
 سیستم تهویه مطبوع خانه را با یک فیلتر بسیار کارآمد 
تجهیز کنید. این فیلترها می توانند ذرات مضر میکروسکوپیک 
را جذب کنند. اگر منزل شما فاقد سیستم تهویه مرکزی 
است یک دستگاه تصفیه هوای قابل حمل و نقل تهیه 

کنید. 
 اخبارچگونگی کیفیت هوا را روزانه از مراکز کنترل 
کیفیت دنبال کنید و تا حد امکان در روزهای آلوده از منزل 

خارج نشوید. 

ورزش در هوای آلوده، مزایا ومضرات
با تضاد عمده ای روبرو هستیم. از سویی ورزش را برای 
حفظ سالمت ضروری می دانیم و از سوی دیگرآلودگی هوا 
زیان آور است. پروفسور جوانا آندرسن، استاد اپیدمیولوژی 
دانشگاه کپنهاگ، تحقیقاتی انجام داده با این هدف که آیا 
تنفس سریع تر حین ورزش هوای بیشتری وارد ریه های 
ما می کند؟ نتایج بدست آمده مشخص می کند که تاثیر 
آلودگی هوای شهرها بر سالمت ما حین ورزش قابل 
چشم پوشی بوده و ما نباید خود را از ورزش در هوای 
آزاد محروم کنیم. تحقیقات او نشان می دهد که کفه مزایای 

ورزش برای سالمت نسبت به تاثیرات آلودگی هوا، به 
مراتب سنگین تر است. 

تحقیقات یاد شده در مجله »چشم انداز محیط زیست و 
سالمت« به چاپ رسیده و حاصل بررسی وضعیت 52 
هزار فرد بین 50 و 65 ساله ساکن کپنهاگ است. از زمان 
شروع تحقیقات در سال 1993 تا سال 1997 این افراد 
گزارش فعالیت های ورزشی خود را ارائه می دادند و تا 
سال 2010 وضعیت سالمت آنها و در صورت فوت علت 
مرگ آنها ثبت می شد. تا سال 2010، حدود 5500 نفر 
از شرکت کنندگان فوت کردند ولی آمار مرگ در افراد 
دارای فعالیت مرتب بدنی 20 درصد کمتر بود. انجام 
ورزش های میدانی 22درصد، دوچرخه سواری 17درصد 
و انجام باغبانی بصورت تفننی 16 درصد آمار فوت را 
کاهش می دهد. فعالیت های فوق همگی در هوای آزاد 

انجام می شود. 
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ساالنه 7 میلیون نفر 
بر اثر آلودگی هوا در جهان جان می سپارند. اما انجام فعالیت 
مرتب و مستمر ورزشی طول عمر را افزایش می دهد. دکتر 
آندرسن با برشمردن مزایای ورزش، شامل جلوگیری از 
چاقی، بهبود کارکرد قلب و ریه، جلوگیری از دیابت و ابتال 
به آلزایمر و زوال عقل یادآور می شود که علیرغم وجود 
واقعیت که آلودگی هوا تاثیرات بسیار مخربی بر سالمت 
ما دارد، هنوز کفه مقایسه به نفع ورزش سنگین تر است. 
البته به گفته او نباید تفاوت میزان و نوع آلودگی هوای 
شهرهای مختلف را از یاد ببریم. کپنهاگ شهری که وی 
تحقیقاتش را در آنجا انجام داده، از نظر آلودگی با پکن 
و حتی لس آنجلس قابل مقایسه نیست ولی می توان این 

شهر را با همتایان اروپاییش هم تراز دانست.
سخن پایانی اینکه اگر ناچار به انتخاب بین عدم انجام 
فعالیت ورزشی در هوای ناپاک یا انجام آن باشیم، باید 

قاطعانه انجام ورزش را انتخاب کنیم.
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در ژانویه 2016 یک مرد سفیدپوست غیرسیگاري 60 ساله مبتال به ناتواني 
عقالني خفیف، با شروع حاد دوبیني و راه رفتن آتاکسیک مراجعه کرد. هیچ 
سابقه مشابه و مرتبطي در خانواده وجود نداشت. CT اسکن مغز انفارکت 
نیمکره چپ مخچه را نشان داد. آزمایش خون وجود پلي سیتمي را با هموگلوبین 
22 گرم در دسي لیتر )محدوده طبیعي 17-13( مشخص کرد. بررسي ها جهت 
یافتن علت پلي سیتمي نشان داد با وجود طبیعي بودن غلظت اریتروپویتین 
و منفي بودن غربالگري از نظر جهش JAK2، غلظت کل تستوسترون سرم 
باال و در حد 29/1 نانومول در لیتر بود )طبیعي کمتر از 25/8(. بیوپسي مغز 
استخوان شواهدي را دال بر بدخیمي خوني نشان نداد. تعیین کاریوتیپ که به 
 46XX ،صورت روتین به عنوان بخشي از بررسي سیتوژنیک انجام مي شود
را مشخص کرد. CT اسکن شکم که براي بررسي دل دردهاي دوره اي و 
خودمحدود گرفته شد، بزرگي دوطرفه غدد آدرنال را نشان داد )شکل(. بیمار 

براي بررسي هاي بیشتر به بخش غدد درون ریز ارجاع شد.
بیمار در معاینه قامت کوتاه )قد 140 سانتي متر(، پوست هیپرپیگمانته و آلوپسي 
آندروژنیک داشت. فشار خون او طبیعي بود. معاینات تناسلي که بعد از حاضر 
شدن نتایج کاریوتیپ انجام شد، ابهام جنسي را به صورت آلت مردانه کوچک 
و چین هاي البیاي به هم چسبیده نشان داد. هنگامي که درباره یک اسکار زیر ناف 
از بیمار سوال شد، او به یاد آورد که در کودکي یک عمل جراحي داشته است. 
این جراحي احتماال ترمیم هیپوسپادیاس و هیسترکتومي همراه با اووفورکتومي 
دوطرفه بوده زیرا در تصویربرداري شکم رحم و تخمدان ها قابل مشاهده 
نبود. بیمار تحت درمان با گلوکوکورتیکوییدها قرار گرفته ولي وي درمان را 
پیگیري نکرده بود. بیمار با وجود غیرفعال بودن از لحاظ جنسي و نداشتن 
رابطه با جنس مخالف، هویت مردانه باثباتي داشت. بررسي ها سطح بسیار 
باالي کورتیکوتروپین در حد 82/5 )طبیعي کمتر از 10/1( پیکومول در لیتر، 
پاسخ کمتر از حِد طبیعي کورتیزول به سیناکتن )synacthen( )کورتیزول 
سرم دقیقه صفر برابر 180، دقیقه 30 برابر 204 و دقیقه 60 برابر 218 نانومول 
در لیتر، طبیعي: بیشتر از 550 نانومول در لیتر در دقیقه 30 یا 60(، سطح سرمي 
باالي 17- هیدروکسي پروژسترون در حد 66/9 )طبیعي کمتر از 5( نانومول 
در لیتر و سطح سرمي باالي آندروستن دیون در حد 31/6 )طبیعي 2/0-9/1( 
نانومول در لیتر را نشان داد. پروفایل استرویید هاي ادرار با تشخیص کمبود 
21- هیدروکسیالز مطابق بود. تشخیص هیپرپالزي مادرزادي آدرنال داده 
شد. پلي سیتمي بیمار با خونگیري مکرر تحت درمان قرار گرفت و درمان با 
گلوکوکورتیکویید براي کاهش غلظت کورتیکوتروپین آغاز شد. اندازه آدرنال 
در عرض چند هفته از شروع گلوکوکورتیکویید به طور قابل توجهي کاهش 
یافت. اهمیت درمان با گلوکوکورتیکویید براي جلوگیري از بروز بحران آدرنال 
و افزایش بیش  از اندازه آندروژن ها در آینده به بیمار گوشزد شد. او احتماال در 
آینده به درمان با استروژن براي حفظ ظاهر مردانه  نیاز پیدا مي کرد. در آخرین 

پیگیري در سپتامبر 2016 بیمار وضعیت پایداري داشت. 
بحث: هیپرپالزي مادرزادي آدرنال شایع ترین علت ایجاد ظاهر مردانه در 
افراد مونث پیش  از تولد است. از این میان، 95 درصد موارد به علت کمبود 
21- هیدروکسیالز، آنزیم الزم براي ساخت کورتیزول، رخ مي دهد. غلظت 
پایین  کورتیزول سرم ترشح کورتیکوتروپین را تحریک مي کند که باعث 
تولید استروییدهاي آندروژنیک اضافه مي شود. درمان با گلوکوکورتیکویید 
از بحران آدرنال جلوگیري مي کند و با جلوگیري از تولید بیش  از اندازه 
آندروژن، کورتیکوتروپین را در حد طبیعي نگه مي دارد. از مصرف بیش  از 
حد گلوکوکورتیکوییدها باید پرهیز گردد زیرا مي تواند باعث تاخیر رشد و 
سندرم کوشینگ یاتروژنیک شود. هیپرپالزي مادرزادي آدرنال در این بیمار 
براي دهه ها درمان نشده باقي مانده و غلظت باالي مستمر کورتیکوتروپین 
باعث هیپرپالزي شدید آدرنال همراه با افزایش تولید آندروژن شده بود. وجود 
آندروژن بیش  از حد در دوره رشد به علت بسته شدن زودهنگام اپي فیزها 
به کوتاهي قد بیمار انجامیده بود. آندروژن بیش  از حد همچنین با تحریک 
خون سازي باعث پلي سیتمي شده بود. با وجود آنکه پلي سیتمي یک عامل خطر 
کامال شناخته شده براي سکته مغزي به شمار مي آید، پلي سیتمي آندروژنیک 
در هیپرپالزي مادرزادي آدرنال به ندرت گزارش شده است. آندروژن اضافي 

باید به عنوان علتي براي پلي سیتمي در نظر گرفته شود.
بیمار معرفي شده اثرات مضر آندروژن اضافه و بدون محدودیت را در هیپرپالزي 
مادرزادي آدرنال درمان نشده خاطرنشان مي سازد و همچنین اهمیت معاینه تناسلي 

را به عنوان بخشي از معاینه فیزیکي کامل یادآور مي شود.
New England Journal of Medicine :منبع

هیپرپالزی مادرزادی آدرنال خاموش ترین عامل بیماری های قلبی در کمین ما

محققان دانشگاه ایالتی Wayne اعالم کردند یک تست 
تجربی که در واقع بر مبنای تست پاپ اسمیر بنا شده، ممکن 
است روزی بتواند به پزشکان اجازه دهد تا به راحتی نواقص 

تولد نوزاد را زودتر از هر زمان دیگری تشخیص دهد. 
این پژوهشگران یافته های امیدوارکننده خود را تحت 
عنوان »بازیابی و جداسازی تروفوبالست ها از سرویکس« یا 
به اختصار TRIC معرفی کرده اند. با استفاده از پاپ اسمیر، 
آنها تروفوبالست ها )سلول هایی که در نهایت به تشکیل 
جفت جنینی کمک می کنند( را از سرویکس مادر باردار 
خراشیده و از نظر ژنتیکی، DNA نوزاد را که درون آنها 
قرار دارد، با کمک تکنولوژی نسل بعد، توالی یابی کردند. آنها 
سپس این نمونه ها را با مواردی که از مادر، جفت و جنین، 
از طریق روش های مرسوم به دست آمده بود، مقایسه کردند.
نه تنها نمونه های TRIC اغلب از DNA نوزاد تشکیل 
شده، بلکه نشان می دهد که خطر عفونت کمتری هم دارد، 

اما آنها نمونه ها را به طور کامل با دیگر نمونه های جنینی 
همسان سازی کردند. به این ترتیب، دقت کلی تست را 
اعتباربخشی کردند. حتی مهم تر از آن، نمونه ها در هفته 
5 بارداری گرفته شده بودند، خیلی زودتر از زمان انجام 
تست های غربالگری تهاجمی دیگر، مانند آمنیوسنتز، که در 
بهترین حالت می تواند در هفته 14 تا 16 بارداری انجام شود.

 Science معتبر  نشریه  در  مطالعه  این  نتایج 
Translational Medicine منتشر شده است.

محقق ارشد این مطالعه می گوید: »ما با استفاده از توالی یابی 
نسل بعد، توانستیم به دقت توالی نوکلئوتیدها را تعیین کنیم. 
TRIC می تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی استفاده 
شود، به طوریکه دقتی معادل تست های تهاجمی مانند 
آمنیوسنتز داشته باشد. نکته مهم آن است که این تست 
می تواند 5 تا 10 هفته زودتر از دیگر روش های امروزی 

انجام شود.«
عالوه بر یافتن موتاسیون ها ژن تکی در 
DNA جنین، تحقیقات قبلی که بوسیله 
همین تیم تحقیقاتی انجام شده، پیشنهاد 
می کنند اندازه گیری سطح پروتئین های 
انتخابی در تروفوبالست ها می توانند برای 
تشخیص دیگر شرایط هم استفاده شوند. 
این موارد شامل، محدودیت رشد داخل 

رحمی و پره اکالمپسی می شود.
محققان معتقدند: »از آنجا که سلول های 
خالص شده بوسیله TRIC، سلول های 
جفتی هستند و عملکرد حیاتی در اوایل 
بارداری دارند، پروفایل پروتئینی آنها بررسی 
شده تا تعیین شود آیا در بارداری هایی که 
عوارض جدی دارند، مانند سقط، جنین 
کوچکتر از معمول یا پره اکالمپسی، با هم 

تفاوتی دارند یا خیر.«
این  حال، چالش واقعی TRIC هنوز در ابتدای با 

راه خود قرار دارد.
برای بررسی های ژنتیکی جنین، قدم بعدی این محققان 
آن است که تعیین کنند آیا TRIC می تواند اختالالت 
ژنتیکی را در جنین مشخص کند. این موضوع باعث می شود 
والدین در زودترین زمان ممکن احتمال داشتن جنینی را 
با اختالالت ژنتیکی متوجه شوند. آنها امیدوارند هرچه 
سریع تر کارآزمایی های بالینی را که در ارتباط با این تست ها 

هستند، آغاز کنند.
یافتن راهی بهتر برای غربالگری موتاسیون های تکی ژن، 
قدمی بزرگ در راه مراقبت های سالمت کودکان است، چرا 
که این موتاسیون ها حدود 20 درصد مرگ های نوزادی را 

رقم می زنند.
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بازیابی و جداسازی تروفوبالست ها از سرویکس

در هوای آلوده قاطعانه ورزش را انتخاب کنیم

مطالعه ای جدید در دانشگاه میشیگان از 
ترکیب دو رویکرد برای مبارزه با گلیوما 
حمایت می کند: حمله کردن به تومور با 
ژن درمانی، در حالی که سیستم ایمنی هم 

برای مبارزه با آن تقویت می شود.
تومورها با فریب دادن سیستم ایمنی 
و فراهم آوردن محیطی برای تسریع رشد 
تومور، از دست سلول های T فرار می کنند. 
اهداف و برنامه های ایمنی درمانی با داشتن 
چندین نوع تیمار، مورد تایید FDA قرار 
گرفته و در این نوع درمان، به دلیل این که 
سلول های ایمنی قادر به شناسایی سلول های 
سرطانی و مبارزه با آن هستند، این ویژگی 
آنها برای حمله کردن و کشتن سلول سرطانی 
تقویت می شود. مهارکننده های چک پوینت 
تقویت  را   Tپاسخ های سلول های ایمنی 
افزایش  برای  در حال حاضر  و  می کنند 
 T کشندگی تومورها بواسطه سلول های

در بالین استفاده می شوند.
تیمی از محققین دانشگاه میشیگان از 
در  ایمنی  چک پوینت های  کردن  بلوک 
از  جلوگیری  برای  ژن درمانی  با  ترکیب 
فرار سلول های سرطانی از دست سیستم 
ایمنی استفاده کرده اند. این فرایند شامل 
حامل  آدنوویروسی  وکتورهای  تزریق 
هرپس سیمپلکس1 تیمیدین کیناز به درون 
تومور است که با یک آنتی ویروس ادامه 
را  توموری  سلول  مرگ  تا  می کند  پیدا 
یک  با  ترکیب  با  این روش  دهد.  نشان 
استفاده  نیز  دیگر  ویروسی  آدنو  وکتور 
یک  حامل  آدنوویروس  این  می شود، 
برای  )سیتوکین(  ایمنی  محرک  پروتئین 
تومور  به  ایمنی  های  سلول  فراخواندن 
است. محققین دریافته اند که این رویکرد 
ژن درمانی زمانی که در ترکیب با روش 
ایمنی درمانی مورد استفاده قرار گیرد بسیار 

موثرتر است.
کردن  وارد  با  را  روش  این  محققین 
سلول های بنیادی سرطانی به مغز موش ها 
و ایجاد گلیوبالستوما تست کرده ونتایج 

امیدوارکننده ای را بدست آورده اند.
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ترکیب ایمنی درمانی-
ژن درمانی در درمان 

گلیوبالستوما

تـازه هـا

گـزارش بالیـنی

تغییر روند جدی در صنعت داروسازی در 
حال شکل گیری است، به طوری که شرکت ها 
قصد دارند به جای مواد شیمیایی از ترکیبات 
پروتئینی برای تولید دارو استفاده کنند. ایمنی 
و اثربخشی باال از جمله عوامل مؤثر در توسعه 
این بازار بوده، همچنین افزایش جمعیت بیماران 
مبتال به بیماری های مزمن نیز در توسعه این بازار 
نقش مهمی دارد. آمریکا بیشترین سهم این بازار 

را به خود اختصاص داده است.
درواقع،  در حالی صنعت داروسازی متمایل 

به استفاده از داروهای مبتنی مواد پروتئینی است 
که حاللیت و کارایی باال و سمیت کمتری دارند.
بازار داروهای پروتئینی به چند بخش تقسیم 
هورمون های  آنتی بادی،  داروهای  می شود: 

پپتیدی، محصوالت خونی و آنزیم ها.
بخش داروهای آنتی بادی یکی از سریع ترین 
رشد ها را در این بازار تجربه کرده است. از جمله 
این داروهای آنتی بادی تجاری  شده می توان به 
Adcetris اشاره کرد. امروزه لیست بلندی از 
پپتیدها وجود دارد که دارای خواص دارویی 

ضدسرطان هستند. از آن جمله می توان به آمیلین 
و پراملینتید اشاره کرد.

پیشرفت های مستمر در حوزه فناوری  نانو و 
پروتئومیک موجب بهبود و اثربخشی داروهای 
مبتنی بر پروتئین می شود. پیشرفت های انجام 
شده در سامانه های رهاسازی دارویی و افزایش 
سریع بیماری های مزمن از جمله عوامل رشد 

این بازار است.
شمالی  آمریکای  جغرافیایی،  نظر  نقطه  از 
بزرگترین بازار را در این حوزه به خود اختصاص 

داده است که ایاالت متحده بیشترین سهم را در 
این بازار دارد. بیشتر بازیگران اصلی این حوزه 
در کشور آمریکا قرار دارند و در نتیجه بیشتر 
داروهای مبتنی بر پروتئین، برای اولین بار در 

این منطقه تولید و توزیع شده اند.
از دیگر عوامل مؤثر در این بازار، افزایش 
جمعیت بیماران مبتال به بیماری های مزمن و 
بیماری های مبتنی بر سیستم ایمنی بدن است. 
بعد از آمریکا، اروپا و آسیا قرار دارند. کشورهایی 
نظیر چین، هند، برزیل و مکزیک در این حوزه 

قرار دارند.
به  می توان  حوزه  این  اصلی  بازیگران  از 

شرکت های زیر اشاره کرد:
Eli Lilly, Abbott Laboratories, UCB 
Group, Schering-Plough Corporation, 
Genentech Inc., Johnson & Johnson, 
Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk, 
Biogen Idec, Dendreon Corporation , 
Amgen Inc.
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تغییر جدی در صنعت داروسازی در راه است
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