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طبق بیانیه جدید کارگروه خدمات پیشگیرانه ایاالت 
متحده امریکا )USPSTF(، بزرگساالن بدون عالمتی 
که خطر زیادی برای داشتن عفونت سلی نهفته دارند، 
غربالگری  تحت  اولیه  درمانی  مراکز  در  می  بایست 

قرار گیرند. 
این بیانیه که در شماره 6 سپتامبر JAMA منتشر شد، 
افراد در معرض خطر را معرفی می کند: آنهایی که در 
کشورهای با شیوع سل متولد شده  اند یا سابقه سکونت 
را در آن مکان دارند، و افرادی که در گروه هایی مثل 
مراکز اصالح تربیت، مراکز مراقبت طوالنی مدت و 
با  دارند. کشورهای  فعالیت  بیخانمان  ها  پناهگاه  های 
گواتماال،  مکزیک،  شامل  بیماری  این  باالی  شیوع 
جزیره هاییتی، هند، فیلیپین، ویتنام و چین می شوند.

این بیانیه توصیه می کند به منظور جلوگیری از پیشرفت 
به بیماری سل فعال، مراکز درمانی اولیه به غربالگری 
بزرگساالن با ریسک باالی ابتال به عفونت سل نهفته 
شناسایی  پیشگیری،  برای  رویکرد  بهترین  بپردازند. 
جمعیت  های پرخطر و نیز افرادی است که داروهایی را 
مصرف می کنند که آنها را مستعد ابتال به TB می کند. 
نویسندگان خاطرنشان کرده  اند، اگرچه تخمین شیوع 
سل در ایالت متحده دشوار است، طبق برآورد مرکز 
 5 و  درصد   4/7 بین  آن  شیوع  تغذیه  سالمت  ملی 

درصد تخمین زده شده است.
بر اساس بیانیه USPSTF، حدود 30 درصد افرادی 
که با مایکوباکتریوم توبرکلوز برخورد داشته  اند دچار 
سل نهفته می شوند و درمان نشده باقی می  مانند. از این 
تعداد 5 تا 10 درصد به سوی بیماری فعال پیشرفت 
می کنند، و احتمال پیشرفت در افرادی بیشتر است که 
به دلیل شرایط پزشکی یا علل دیگر مستعد ابتال هستند.
سال گذشته 9563 مورد جدید TB فعال در ایالت 
هر  در  نفر   3 آن  بروز  میزان  و  گزارش شد  متحده 
100000 نفر بوده است. در سال 2013، حدود 555 

نفر بر اثر ابتال به TB جان خود را از دست دادند که 
33 درصد آنها در آسیا، 28 درصد در اسپانیا و 21 

درصد در بیماران آفریقایی آمریکایی  ها بوده است.
پس از یک مرور 72 مطالعه  ای، این بیانیه چنین نتیجه 
گرفت که تست  های غربالگری دقیقی برای سل نهفته 
در دسترس هستند، و درمان افراد پیش از فعال شدن 
بیماری تاحدودی موثر بوده و میزان خسارت ناشی از 
غربالگری و درمان اندک است. تست  های موجود شامل 
تست پوستی مانتو و سنجش اینترفرون گاما هستند که 
هر دو آنها حساسیت متوسط و اختصاصیت باال دارند. 
USPSTF تخمین زده که غربالگری یک گروه فرضی 
با 100 هزار فرد در معرض خطر بدون عالمت، از 
بروز 52146 مورد سل فعال پیشگیری و منجر به 7 تا 
67 مورد هپاتوتوکسیسیته می شود، با در نظر گرفتن 

اینکه 111 نفر درمان را به علت عوارض جانبی قطع 
نیاز برای درمان به منظور  افراد مورد  می کنند. تعداد 
پیشگیری از یک مورد پیشرفت بیماری بین 111 تا 
314 نفر خواهد بود و تعداد افراد برای بروز یک مورد 

هپاتوتوسیسیته بین 279 تا 2531 نفر خواهد بود.
با  خوب  نسبتا  یا  خوب  کیفیت  با  مطالعه  پنج  در 
مجموع 36043 شرکت کننده که به بررسی ایزونیازید، 
پرداخته  ایزونیازید  با  همراه  ریفاپنتین  و  ریفامپین 
بودند، هپاتوتوکسیسیته شایع ترین عارضه، خصوصا 
با ایزونیازید بود. ایزونیازید همچنین با عوارض گوارشی 

بیشتر و قطع مصرف دارو همراه بود.
جمعیت های  غربالگری  می  دارد  اذعان  بیانیه  این 
پزشکان  آکادمی  توسط  نهفته  سل  خطر  درمعرض 
انجمن  آمریکا،  توراسیک  انجمن  آمریکا،  خانواده 

از  پیشگیری  و  کنترل  مراکز  و  عفونی  بیماری های 
بیماری )CDC( نیز توصیه شده است.

با این وجود، آنها چالش هایی را در اجرای این طرح 
نمی  توان  حاضر  حال  در  چراکه  کرده اند،  پیش بینی 
تعریف دقیقی از افرادی ارائه کرد که در معرض خطر 

پیشرفت به سل فعال قرار دارند.
این گروه خاطرنشان می کند از آنجا که این بیانیه قادر 
به ارائه راهنمای مخصوص و دقیق در مورد این که 
کدامیک از بیماران مراکز درمانی اولیه نیاز به غربالگری 
 USPSTF دارند نیست، الزم است این رهنمودهای

در مراکز درمانی اولیه به اجرا درآید.
USPSTF به طور خاص افراد پرخطر و افرادی را 
که با احتمال بسیار زیاد از غربالگری های هدفمند سود 
می  برند، کنار گذاشته، چرا که این افراد بطور روتین از 
طریق اقدامات استاندارد غربالگری می شوند. این افراد 
شامل مبتالیان به HIV، مصرف کنندگان داروهای 
سرکوب کننده ایمنی و افراد با تماس نزدیک با مبتالیان 
به سل فعال می شود. این گروه خواهان این است که 
»با حذف گروه های پرخطر، چه دسته از  بیمارانی در 
مراکز درمانی اولیه در معرض خطر قرار دارند، و چگونه 
پزشکان باید رهنمودهای USPSTF را اجرا کنند.«

دکتر Blumberg و دکتر Ernst همچنین خاطر نشان 
می کنند که برآورد استاندارد خطر سل فعال پس از 
ابتال به سل نهفته 5 تا 10 درصد است، و اکثر افراد با 
سیستم ایمنی سالم به بیماری فعال دچار نمی شوند. 
چیزی که این مساله را بغرنج می کند این است که 

میزان تکمیل درمان کمتر از 50 درصد است.
عالوه براین، از آنجا که تست های تشخیصی فعلی 
پیش بینی دقیقی از پیشرفت بیماری ارائه نمی دهند، 
بیومارکرهای جدیدی مورد نیاز است. این »نشانگرهای 
اختصاصی  آنتی  ژن  پاسخ های  در  ایمونولوژیکی« 
مبتالیانی  شناسایی  به  بتوانند  است  ممکن   T-cell

کمک کند که دچار سل فعال خواهند شد.
Medscape :منبع

یک گام دیگر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوز

مردي 21 ساله با دلیریوم به بخش اورژانس مراجعه 
کرد. وي از سه ماه پیش به کاهش اشتها دچار شده بود 
و ذکر مي کرد که این مساله ناشي از دشواري بلع بوده و 
مغز وي بر غذا خوردنش نظارت مي کند. بیمار همچنین 
سابقه اي از دوبیني، افتادگي پلک، وزوز گوش، تنگي 
نفس ، فراموشي و ضعف عمومي را گزارش مي داد. 
وي از 6 هفته پیش از مراجعه افسرده شده و از آن 
زمان 15 کیلوگرم وزن کم کرده بود. او هیچ گونه 
سابقه پزشکي مرتبط، سابقه سوء مصرف مواد و سابقه 

خانوادگي بیماري خاصي را ذکر نمي کرد. 
در معاینه، بیمار کاشکسي واضح و وزن 43/2 کیلوگرم 
)شاخص توده بدن kg/m2 14/1( داشت. تکلم بیمار 
 ،174/116 mmHg مختل شده بود. فشار خون در حد
ضربان قلب 153 ضربه در دقیقه، سرعت تنفس 20 بار 
در دقیقه، دماي بدن  36/9 درجه سانتي گراد و اشباع 

اکسیژن در هواي اتاق 97 اندازه گیري شد. 
پرشدگي مویرگي همراه با تاخیر بود. سوفل سیستولي جهشي 
در لبه چپ جناق شنیده مي شد. مردمک هاي بیمار قرینه و 
داراي واکنش بود، اما بیمار نمي توانست حرکات را دنبال کند. 
نگاه بیمار ناهماهنگ )disconjugate( بود و پروپتوز داشت.

رفلکس هاي بیمار طبیعي بود اما قدرت عضالني در تمام 
گروه هاي عضالت به سه پنجم کاهش یافته بود. نوار قلب بیمار 
تاکي کاردي فوق بطني با بلوک هدایتي 2:1 گره دهلیزي- بطني 
را نشان داد )شکل 1(. این وضعیت با تجویز آدنوزین درمان 
شد و ضربان قلب بیماربه 72 ضربه در دقیقه و فشار خون 

وي به mmHg 114/82 رسید. 
mg/ نمونه گازهاي خون شریاني غلظت اسید الکتیک در حد
 .)4/5-19/8 mg/dL 50/4 را نشان داد )سطح طبیعي dL
شمارش کامل سلول هاي خون طبیعي گزارش شد. گلوکز 
mg/ 200 افزایش یافته و کراتینین برابر با mg/dL سرم به

 g/dL 28، پروتئین mg/dL 1/9، نیتروژن اوره خون dL
8/5، کلسیم mg/dL 10/8 و بیلي روبین mg/dL 2/3 بود. 
آزمون هاي عملکرد تیرویید طبیعي گزارش شد و غربالگري 
ادرار از نظر مواد مخدر منفي بود. در رادیوگرافي قفسه سینه 
کاردیومگالي و در اکوکاردیوگرافي هیپوکینزي سرتاسري با 

کسر جهشي برابر با 45 -40 دیده شد. 
تشخیص نهایی

بر اساس شرح حال و عالیم بیمار، بري بري مرطوب و 
انسفالوپاتي ورنیکه براي بیمار تشخیص داده شد. بیمار با 
دوز اولیه تیامین داخل وریدي به میزان mg 100 درمان شد. 
چند ساعت پس از این درمان وضعیت ذهني بیمار شروع 
به بهبود کرد و پس از 4 روز، جز باقي ماندن وزوز گوش، 

بیمار به سطح طبیعي عملکرد خود بازگشت. 
در هنگام ترخیص، برنامه پیگیري دقیق روانپزشکي از نظر 
افسردگي شدید و بي اشتهایي به همراه برنامه کمک در خانه 

به منظور فیزیوتراپي و پایش تغذیه براي بیمار تعیین 
شد. پس از یک ماه پیگیري، تمام عالیم عصبي بیمار 
برطرف شده و وزن وي 4/1 کیلوگرم افزایش یافته 
بود. چند ماه بعد، بیمار در شرایط پایدار به سر مي برد 

و دیگر در بیمارستان بستري نشده بود.
بحث و بررسی

کمبود تیامین در کشورهاي توسعه یافته وضعیتي نادر 
تلقي مي شود، اما در افراد الکلي، بیماران روانپزشکي، 
مبتالیان به بي اشتهایي و نارسایي قلب و بیماراني 
که تحت درمان باي پس معده قرار مي گیرند، قابل 
تشخیص است. گزارش هاي موردي و مطالعات 
مربوط به عوارض انسفالوپاتي ورنیکه نشان مي دهد 
که ممکن است این وضعیت به سادگي مورد غفلت 
قرار گیرد. یک بررسي مجموعه موارد بیماري نشان 
داد که در جمعیت کودکان، 13 مورد از 31 بیمار 
)41/9( تا زمان بررسي پس از مرگ تشخیص داده نشده 
بودند. بي اشتهایي در مردان به ندرت دیده مي شود اما در 

کساني که بیماري رواني دارند شایع تر است. 
در مطالعه اي روي مردان و زنان دچار بي اشتهایي مشاهده 
شد که در مقایسه با زنان، عالیم در مردان دیرتر ظاهر 
مي شود و مراجعه آنان با تاخیر همراه است. همچنین، 
احتمال بروز بي اشتهایي در مردان به دنبال تغییرات جدي 
در زندگي بیشتر بود. کمبود تیامین باید در هر بیماري 
که در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارد، از جمله افراد 
دچار اختالالت روانپزشکي، مد نظر قرار گیرد. کمبودهاي 
تغذیه اي باید در تشخیص افتراقي دلیریوم و کاهش وزن 
منظور شوند. جایگزیني تیامین اقدامي ارزان قیمت و از نظر 
بروز عوارض جانبي کم خطر است و با مزایاي درازمدت 

بالقوه زیادي همراهي دارد.
Annals of Internal Medicine :منبع

پرونده مردي 21 ساله با دلیریوم P اورژانس  

محققین در مرکز پزشکی دانشگاه جورج تاون می گویند مردان مبتال به 
دیابت نوع یک می توانند با استفاده از بافت بیضه ای خودشان، دارای سلول های 

تولید کننده انسولین خاص خودشان شوند.
 آنها در مطالعات آزمایشگاهی و جانوری شان نشان داده اند که سلول های 
بیضه ای،  بافت  از  شده  استخراج   )SSCs(انسانی اسپرماتوگونیایی  بنیادی 
در  انسولین  کننده  ترشح  و  پانکراسی  جزایر  بتای  سلول های  به  می توانند 
پانکراس تبدیل شوند. محققین می گویند آنها بدون استفاده از هر گونه ژن 
اضافی که در آزمایشگاه به صورت معمول برای تبدیل کردن سلول های بنیادی 
به سلول های پانکراسی استفاده می شوند، این کار راانجام داده اند. تاکنون از 
سلول های مختلفی برای سلول درمانی دیابت نوع یک استفاده شده است. 

برای مثال، برخی از مطالعات از سلول های پانکراسی مشتق از اجساد  و پیوند 
آنها به فرد استفاده کرده اند که عالوه بر محدودیت منبع با مشکل رد پیوند 
همراه هستند. برخی دیگر از سلول های بنیادی پرتوان القایی)iPSCs( استفاده 
کرده اند که علی رغم پتانسیل زیاد و ایجاد امیدواری های فراوان، با خطراتی 

همچون تشکیل تراتوما و ... همراه است.
iPSCها تصمیم  از  استفاده  به جای  این مطالعه جدید محققین  اما در   
بنیادی  نام سلول های  به  بنیادی  منبع در دسترس سلول های  از یک  گرفتند 
اسپرماتوگونیایی استفاده کنند که پیش سازهای اولیه اسپرم محسوب می شوند. 
آنها این سلول ها را از اجساد اهدایی جداسازی کردند. از آن جایی که سلول های 
بنیادی اسپرماتوگونیایی، ژن های الزم را برای تبدیل شدن به سلول های بنیادی 
جنینی دارند، نیازی به اضافه کردن ژن های جدید برای تحریک آنها و تبدیل 

آنها به سلول های پیش ساز نیست.

نیچ شان جداسازی  از  را  این سلول ها  آنها  که  زمانی  دریافته اند  محققین 
کردند، ظرف چند هفته توانستند هر سه الیه زایای جنینی را تشکیل دهند، 
این نشان می دهد که آنها سلول های پرتوان هستند. محققین یک گرم از بافت 
بیضه انسانی را گرفتند و با استفاده از آن بیش از یک میلیون سلول بنیادی در 
آزمایشگاه تولید کردند. این سلول ها بسیاری از مارکرهای زیستی نشان دهنده 
سلول های بتای جزایر پانکراسی طبیعی را نشان دادند. آنها این سلول ها را به 
یک موش دیابتی با سیستم ایمنی مختل شده پیوند کرده و مشاهده کردند که 
این سلول ها ظرف مدت یک هفته، سطح دیابت را در این جانوران به سطح 
طبیعی رساندند که نشان می دهد این سلول ها به اندازه کافی انسولین تولید 
می کنند هر چند این اثر فقط یک هفته دوام داشت محققین براین باورند که 

می تواند این مدت زمان را افزایش داد.
Stem Cell News :منبع

مبارزه با دیابت با  یک روش عجیب

غربالگری افراد در معرض خطر سل نهفته

آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
رانیبیزوماب  تزریقی  داروی 
را  میلی گرم،   0/5  ،ranibizumab
با نام تجاری Lucentis و محصولی 
برای   ،Genentech کمپانی  از 
میوپیک  نئوواسکوالریزاسیون  درمان 
کرد.  تائید   )mCNV( کروئیدال 
فاکتور  درمان  نخستین  رانیبیزوماب 
مورد  آنتی واسکولر  اندوتلیال  رشد 

تائید FDA برای mCNV است.
این دارو براساس  تائید  به  تصمیم 
 RADIANCE 3 یافته های مطالعه فاز
شده  تصادفی  مطالعه  این  شد.  گرفته 
و با کنترل فعال، به مقایسه اثربخشی 
درمان  برابر  در  رانیبیزوماب  ایمنی  و 
فوتودینامیک ورتپورفین )vPDT( در 
در  بینایی  اختالل  به  مبتال  بیمار   276

اثر mCNV پرداخته است.
بودند  آن  از  حاکی  نهایی  نتایج 
 0/5  ranibizumab با  درمان  که 
 ،vPDT با  مقایسه  در  میلی گرمی، 
حدت بینایی بیشتری را فراهم می آورد. 
به  دستیابی  میزان  میانگین  ماه،   3 در 
حدت بینایی برای بیماران درمان شده 
با رانیبیزوماب، بیشتر از 12 حرف بود، 
افراد  برای  حرف   1/4 با  مقایسه  در 

.vPDT درمان شده با
mCNV با تاثیرگذاری بر حدود 
یک  متحده،  ایاالت  در  نفر  هزار   41
عارضه تهدید کننده بینایی میوپ های 

پاتولوژیک به حساب می آید.
رانیبیزوماب   ،mCNV بر  عالوه 
برای   FDA تائید  مورد  داروی  یک 
دژنراسیون  به  مبتال  بیماران  درمان 
ماکوالر تر مرتبط با سن، ادم ماکوالر 
پس از انسداد ورید رتین، ادم ماکوالر 
دیابتیک، و دیابتیک رتینوپاتی در افراد 
مبتال به DME است. ایمنی و اثربخشی 
آن در بیش از 9 هزار بیمار، طی 24 

کارآزمایی بالینی به اثبات رسیده است.
FDA Website :منبع

تائید تاثیر  رانیبیزوماب

تـازه هـا

محققان فرانسوی روشی را برای از بین بردن تومورهای سرطانی 
ارائه کردند. د راین روش از گرما برای آسیب پذیرتر کردن تومور نسبت 

به عوامل درمانی استفاده شده است.
نشریه  در  دیدروت  پاریس  دانشگاه  محققان  که  مقاله ای  در 
Theranostics به چاپ رساندند، آمده که چگونه نانوهیپرترمی 
می تواند یک روش با پتانسیل باال برای درمان سرطان باشد. با این روش 
می توان تومور را بدون این که سلول های سالم آسیب ببینند، مورد حمله 
قرار داد. در این پروژه محققانی از دانشگاه دسکارتز پاریس، مؤسسه 
ملی سالمت و تحقیقات پزشکی و مؤسسه ملی تحقیقات علمی فرانسه 
مشارکت داشته اند. در درمان سرطان، معموالً سلول های سالم نیز در 
معرض آسیب هستند. مقابله با تومور سرطانی همیشه با ترفندهایی 
همراه است، چرا که این تومورها دچار جهش های ژنتیکی متعددی 
می شوند. یک تحقیق نشان داده که در سلول های سرطانی یکسان، بیش 
از 2000 جهش ژنتیکی می تواند وجود داشته باشد. در واقع وجود 
جهش موجب تغییر سلول سرطانی و ایجاد مقاومت در برابر درمان 
می شود.. با این حال محققان روش ها و ایده های مختلفی را به منظور 
مقابله با سلول های سرطانی ارائه کرده اند که منجر به دستاوردهای 
قابل توجهی در این حوزه شده است. در یکی از این تالش ها، بنیاد 
ملی تحقیقات سرطان موفق به تولید دارویی شده که از آن می توان 
برای چند نوع گلیوبالستوما استفاده کرد. گلیوبالستوما یک نوع بسیار 
کشنده از سرطان مغز است. به دلیل وجود خواص شیمیایی ویژه، این 
داروی جدید می تواند بعد از رادیودرمانی مانع از یورش سلول های 
سرطانی به دیگر بخش ها شود. نتایج آزمایش های انجام شده روی 
مدل های پیش بالینی نشان داد که اگر این روش با رادیودرمانی ترکیب 

شود، نرخ زنده ماندن افزایش می یابد.
در پروژه ای دیگر، محققان مرکز ملی پزشکی سیتی آو هوپ موفق 
شدند روشی با کارایی باال به منظور ممانعت از عود مجدد گلیوبالستوما 
ارائه کنند. در این روش، دارویی به نام CAR-T برای حمله به سلول 
 IL13Rα2 سرطانی طراحی شده است،سلول هایی که حاوی آنتی ژن های

هستند. این آنتی ژن در سرطان مغز بسیار رایج است.
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 سلول های بنیادی علیه 
تومور مغز ی

محققین در انستیتو سلول های بنیادی هاروارد در ماساچوست، راه 
حل بالقوه ای را برای کشتن سلول های توموری با استفاده از ویروس های 
کشنده سرطان ارائه کرده اند. در این مطالعه که به سرپرسی خالدشاه 
صورت گرفت، آنها دریافته اند که قرار دادن سلول های بنیادی بارگیری 
شده با ویروس و کپسوله شده درون ژل در کنار تومورها می تواند بقای 
موش های مبتال به گلیوبالستومای مولتی فرم را به طور معناداری بهبود 
ببخشد. در این مطالعه آنها از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز 
استخوان استفاده کردند که سلول های مناسبی برای انتقال داروها محسوب 
می شوند، زیرا این سلول ها خود موجب شروع یک پاسخ ایمنی آستانه 
شده و برای انتقال ویروس های انکولیتیک استفاده می شوند. محققین 
با استفاده از مارکرهای تصویربرداری متعدد به مشاهده چگونگی جدا 
شدن ویروس از سلول های بنیادی و وارد شدن آنها به اولین الیه از 
سلول های توموری مغزی و در نهایت همه سلول های توموری می شوند. 
برای استفاده از پروتئین های تصویربرداری برای مشاهده زنده مبارزه 
ویروس ها با سرطان، محققین سلول های بنیادی را درون ژل هایی 
کپسوله کردند که به سلول ها اجازه می داد مدت زمان بیشتری زنده 
بمانند و در نتیجه ویروس مدت زمان بیشتری همانندسازی می کردند 

و سلول های سرطانی بیشتری را می کشتند.
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نانوهیپرترمی، روشی برای 
درمان سرطان

بــدانیـم


