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فصل تابستان فرا رسیده است و اغلب مردم سعی می کنند که 
تفریح های مناسب با این فصل را انجام دهند. بعضی از افراد از 
استخرهای شنا و پارک های آبی برای سرحال کردن خود استفاده 
می کنند، اما ممکن است در استخرهای شنا و پارک های آبی 
خطراتی در کمین باشند. اخیراً مقامات سالمت ایالت ایندیانا یکی 
از پارک های آبی این ایالت را پلمپ کردند، چون دو کودک به 
دلیل کلر بیش ازحد موجود در آب دچار سوختگی های شیمیایی 

شدند. اما خطر بزرگ تر درنتیجه چیزی به نام ادرار رخ می دهد.
ادرار کردن در استخر: آقای ارنست بالتشلی، یک مهندس 
محیط زیست در دانشگاه Purdue می گوید که پس از 20 سال 
مطالعه روی شیمی استخر شنا باید این حقیقت تلخ را بگویم 
که مردم در استخرهای شنا ادرار می کنند. او می گوید: »در هر 
استخری که مردم حضور دارند، این امکان وجود دارد که در آن 
استخر ادرار نیز باشد و چنین تصوری عادالنه است.« او ادامه 
می دهد: »چیزی که ما در تحقیقات خود دریافتیم این است که 
یک فرد عادی چیزی برابر با 29.5 تا 59 میلی لیتر ادرار از خود 
باقی می گذارد.« آقای بالتشلی می گوید که او هرگز استخری را 

موردمطالعه قرار نداده است که در آن ادراری نباشد.
او می گوید: »اگر یک شخص در استخر ادرار کند، احتماالً هیچ 
تأثیری روی آب نخواهد داشت. اما چنین وضعیتی وجود ندارد 
که تنها یک نفر در آب استخر ادرار کند. متأسفانه درصد زیادی 
از مردم به طور منظم در استخرها ادرار می کنند.« این چیزی که 
بیان شده است نتیجه تحقیق دیگری است که محققان دانشگاه 
آلبرتا اخیراً انجام دادند. این محققان نمونه هایی از شیرین کننده 
مصنوعی اسسولفام پتاسیم )acesulfame potassium( را 
از 31 استخر شنا و وان های حمام گرم مختلف جمع آوری کردند 
و در هر یک از این مکان ها با سطح باالی این شیرین کننده در 
آب مواجه شدند. بر اساس این میزان از شیرین کننده محققان 
تخمین زدند که در یک استخر 220000 گالنی به طور متوسط 20 
گالن ادرار وجود دارد. دکتر لیندسی بلکستوک یکی از محققان 
این تحقیق است که می گوید: »نتایج این تحقیق این سند را برای 
ما فراهم می آورد که مردم واقعاً در استخرها ادرار می کنند، چون 
تنها راه ورود این شیرین کننده به آب استخرها و وان های گرم 
ادرار است.« دکتر بلکستوک می گوید که ادرار موجود در آب 
اماکن سرگرمی الزاماً خطری برای شناگرها نیست، اما چیزهایی 
همچون ادرار و عرق می توانند با کلر واکنش نشان دهند و 
ترکیبت های سمی معروف به محصوالت جانبی ضدعفونی 

)Disinfection by-products;DPBs( تولید کنند.
از مشکالت سالمتی ناشی از این ترکیب های سمی می توان 
به احتمال بیشتر آسم در میان شناگرهای حرفه ای و احتمال ابتال 

به مشکالت پوستی و مشکالت تنفسی با شدت متوسط در میان 
شناگرها، غریق نجات ها و کارگرهای استخرها اشاره کرد.

دکتر سوزان ریچاردسون، شیمی دان زیست محیطی در دانشگاه 
کارولینای جنوبی می گوید که قطعاً به دلیل این ترکیب های سمی 
خطر ابتال به آسم در میان مردم، مخصوصاً ورزش کارهای المپیک 
و دیگر شناگرها زیاد است. اخیراً در تحقیقی محققان دریافتند 
که در استخرها بیش از 100 ماده شیمیایی وجود دارند که بعضی 
از آن ها سمی هستند. دکتر ریچاردسون می گوید: »به مانند هر 
چیزی، اثر یک ماده شیمیایی به دوز آن و مدت زمان تماس آن با 
یک فرد بستگی دارد. بنابراین، اینکه چند ساعت در روز و چند 
روز در هفته را صرف شنا در استخر می کنید در ابتال به مشکالت 
سالمتی مؤثر هستند.« او ادامه می دهد: »فکر می کنم که افرادی که 
هرازگاه از استخر استفاده می کنند بسیار کمتر در معرض ابتال به 

مشکالت سالمتی هستند.«
باوجوداین، دانشمندان به این نکته مهم اشاره می کنند که وقتی 
چشم شما قرمز می شود یا بوی کلر به مشام شما می آید به دلیل 
کلر نیست. دکتر میشل هلوسا، رئیس برنامه شنای سالم در مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا می گوید: »یک استخر سالم 
بوی یک ماده شیمیایی را نمی دهد و این کلر نیست که چشم ها 
را قرمز می کند، بلکه این ادرار و عرق است که با کلر ترکیب 
می شود و باعث بوی آب استخر و قرمزی چشم می شود.« عالوه 
بر این، او می گوید که ادرار و عرق میزان کلر باقی مانده در استخر 
را نیز کاهش می دهند. دانشمندها به دنبال راه حلی هستند. دکتر 
ریچاردسون و تیم تحقیقاتی اش به دنبال یک شیوه درمانی جدید 

امیدبخش هستند که از ضدعفونی نقره/مس استفاده می کند و 
زیاد به کلر وابسته نیست یا احتماالً هیچ وابستگی به کلر ندارد. این 
محققان در حال امتحان این شیوه در استخرهای کارولینای جنوبی 
هستند. دکتر ریچاردسون می گوید: »چیزی که تاکنون می توانیم 
در مورد این شیوه بگوییم این است که به خوبی آب را شفاف و 

ضدعفونی نگه می دارد، بدون که الزاماً نیازی به کلر باشد.«
مدفوع در استخر: مدفوع می تواند با تماس با بدن مردم به 
هنگام شنا راه خود را درون آب پیدا کند. وجود مدفوع در آب 
استخر می تواند خطر سالمتی خطرناک تری را موجب شود، 
چون مدفوع حاوی میکروب هایی همچون کریپتوسپوریدیوم 
)Cryptosporidium( هست که می توانند موجب بیماری 
گوارشی شوند. مدیریت استخر از عوامل مهم محسوب می شود 
و تمام اداره های محلی یا دولتی استخرهای شنا را کنترل نمی کنند. 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا می گوید که در سال 
2013 اداره های دولتی سالمت تقریباً از 50000 استخر عمومی 
بازدید کردند و درنتیجه این بازدید 12 درصد استخرها به دلیل 
عدم وجود یک ماده ضدعفونی کننده در آب یا نداشتن تجهیزات 

ایمنی پلمپ شدند.
دکتر هلوسا می گوید که دانستن این نکته حائز اهمیت است که 
کلر اکثر میکروب ها را در چند دقیقه می کشد و قادر نیست که 
آن ها را فوراً بکشد. او می گوید: »وقتی که یک فرد مبتالبه اسهال 
در حال شنا است، به طور بالقوه در حال پخش کردن میکروب ها 
است و این میکروب ها درون آب پخش می شوند و ممکن است 
یک فرد یا خود شخص این آب آلوده را ببلعد و درنتیجه بیمار 

شود.« گزارش ماه می 2017 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
با  مرتبط  کریپتوسپوریدیوم  که شیوع  نشان می دهد  آمریکا 
استخرهای شنا و زمین های بازی آبی در بین سال های 2014 و 
2016 دو برابر شد و از 16 نفر به 32 نفر افزایش یافت. دکتر هلوسا 
می گوید که خوشبختانه تعداد افرادی که در معرض میکروب 
کریپتوسپوریدیوم قرار گرفتند کم است. باوجوداین، مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری هشدار می دهد که بلعیدن یک جرعه از آب 
آلوده به کریپتوسپوریدیوم می تواند فرد را برای بیش از سه هفته 
درگیر مشکالتی همچون اسهال آبکی، گرفتگی های معده، حالت 
تهوع و استفراغ کند و موجب از دست رفتن آب بدنش شود. دکتر 
هلوسا می گوید که باوجوداین همه خطر فکر نمی کنم که این 
خطرها مانع رفتن مردم به استخرها شوند. او می گوید که شنا در 
استخر یک سرگرمی مفرح و فعالیت لذت بخش برای اکثر مردم 
است. درنتیجه دکتر هلوسا می گوید که ما نباید از شنا در استخر 
خودداری کنیم، بلکه باید در انتخاب استخر سالم هوشیار باشیم 
و نکات سالمتی استفاده از استخر را رعایت کنیم. در ادامه به چند 

توصیه مفید برای استفاده از استخر اشاره می کنیم.
 هر کس باید وظیفه خود در تمیز نگه داشتن استخر را انجام دهد. 
پیش از رفتن به درون آب استحمام کنید یا حداقل یک دوش ساده 
بگیرید تا عرق، ادرار، مدفوع و محصوالت مراقبت از سالمتی 

پوست از پوست شما زدوده شوند.
 در درون آب استخر ادرار نکنید و به کودکان خود اهمیت ادرار 

نکردن در استخر را یاد دهید.
 در حفظ کیفیت آب کمک کنید. اگر شما یا کودکتان مبتالبه 
اسهال هستید شنا نکنید. آب درون استخر را نبلعید. افراد دارای 
سیستم ایمنی تضعیف شده نیز باید پیش از شنا با فرد مراقبت کننده 

از سالمتی خود صحبت کنند.
 روی جت آب های )water jets( زمین بازی ننشینید.

 از نوارهای تست برای بررسی pH و تراکم کلر در استخر 
استفاده کنید. می توانید این نوارهای تست را از بازار تهیه کنید. 
برای استفاده از آن ها می توانید یک تکه از نوار را برای چند ثانیه در 
آب قرار دهید و سپس رنگ ایجادشده روی نوار را بارنگ های 
نوشته شده روی جعبه این نوارها مقایسه کنید و pH آب و تراکم 

کلر را تشخیص دهید.
 وقتی که با کودک در حال شنا هستید یک »نگهبان آب« 
مشخص کنید، حتی اگر غریق نجات ها در استخر حضور دارند.

 سیستم تخلیه آب پایین استخر را بررسی کنید. این سیستم باید 
ایمن و سالم باشد. 

 مصطفی صداقت رستمی
 WebMD

تــازه ها

طبق نتایج مطالعه جدید، علت اصلی که منجر به آسیب مغز و 
بیماری هانتینگتون می شود، تشکیل ترکیب سمی اوره است که 

توسط کبد ایجاد می شود.
بیماری هانتینگتون یکی از هفت نوع اصلی زوال عقل )دمانس( 
مرتبط با افزایش سن است، درحالیکه زوال عقل به خودی خود 
متداول ترین نوع بیماری آلزایمر بوده و یک مشکل روانی مرتبط با 
افزایش سن است که با از بین رفتن حافظه و حاالت روانی در حال 

نوسان شناخته می شود.
طبق نتایج محققان دانشگاه منچستر انگلستان، میزان اوره در 
مغز قبل از شروع زوال عقل به اوج می رسد. این یافته می تواند به 

دانشمندان در تشخیص و حتی درمان این بیماری کمک کند.
گارث کوپر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »این 
مطالعه نشان داد میزان باال اوره مغز نقش اساسی در ابتال به دمانس 

یا زوال عقل دارد.«
مطالعه قبلی کوپر نشان داده بود که اوره ارتباط مشابهی با آلزایمر 
دارد و بیانگر این موضوع است که تشکیل اوره سمی می تواند با تمام 

انواع زوال عقل مرتبط با افزایش سن ارتباط داشته باشد.
زوال عقل ناشی از نابودی پیشرونده و غیرقابل بازگشت سلول 
های عصبی و عملکرد مغز است که منجر به از بین رفتن حافظه و 
اختالالت شناختی شده و بر توانایی یادگیری تاثیر می گذارد. در حال 

حاضر هیچ درمانی برای زوال عقل وجود ندارد.
متابولیکی  آمونیاک موجود در مغز محصول تجزیه  اوره و 

پروتئین هستند.
اگر اوره و آمونیاک در بدن تشکیل شود یعنی کلیه ها قادر به دفع 

آنها نبوده اند و در نتیجه عالئم جدی ای می تواند ایجاد شود.
 Reuters

تشخیـص علت اصلی زوال عقـل 
در آب استخر چه چیزی در کمین نشسته است؟و بیـماری هـانتینگتـون

مراقب سالمت آب استخر های عمومی باشید

به  که  کرده اند  کشف  را  پروتئینی  محققان 
با  که   )T-cell( تی  لنفوسیت  سلول های 
کمک  می کنند،  مبارزه  سرطانی  سلول های 
می کند. ایمن درمانی یک انقالب جدید در درمان 
سرطان است. دانشمندان برای کشف راه های 
جدید برای انطباق و یا تقویت قدرت دفاعی 
طبیعی بدن، آن را در معرض توسعه سالح های 
بهتر برای نابود کردن تومور و کشتن سرطان ها 
قرار می دهند. با توجه به پتانسیل بهبود اثربخشی 
چنین درمان هایی، مطالعه جدید نشان داده است 
که یک پروتئین به عنوان »سوئیچ اصلی« می تواند 
سلول های ایمنی را به سمت میکروب ها و یا 

 T سلول های سرطانی هدایت کند.  سلول های لنفوسیت
گلبول های سفید خون تولید شده توسط بدن هستند که برای 

سیستم ایمنی بدن ما اساسی هستند.             
لنفوسیت تی از انواع سلول های سیستم ایمنی بدن است.           
ایمنی  و  ایمنی هومورال  بدن شامل  اختصاصی  دفاع 
سلولی است. در ایمنی سلولی لنفوسیت های تی فعالیت 
دارند. لنفوسیت های T پس از اتصال به آنتی ژن تکثیر پیدا 
می کنند و انواعی از سلول های T از جمله تعدادی T کشنده 
و تعدادی T خاطره به وجود می آورند. سلول های T کشنده 
به طور مستقیم به سلول های آلوده به ویروس و سلول های 
سرطانی حمله می کنند و با تولید پروتئین خاص به نام پرفورین 
منافذی در این سلول ها به وجود می آورند و موجب مرگ آن ها 
می شوند. به همین علت این نوع از پاسخ ایمنی به ایمنی سلولی 

معروف است. ایمن درمانی سرطان بر روی شکل خاصی 
از این سلول ها به نام سلول های CD8+ متمرکز می شود که 
سلول های Tهستند که به طور خاص تومور یا سایر سلول های 

آلوده به ویروس را از بین می برند.  
یکی از روش هایی که دانشمندان دفاع طبیعی بدن را 
دستکاری می کنند، انتقال انتخابی سلول نامیده می شود که 
شامل استخراج سلول های T خود بیمار است که ژنتیک 
آنها را تغییر می دهند تا پروتئین های خاصی که سلول های 
سرطانی را نشانه گذاری کرده اند، هدف قرار دهند و سپس 
آنها را به بیمار تزریق می کنند. این نوع درمان در برابر برخی 
از سرطان های خاص مانند سرطان خون و مغز استخوان 
امیدوارکننده است، اما در هدف قرار دادن سرطان ها با 
تومورهای جامد مؤثر نیست. یکی از اسرار کلیدی در این 

زمینه که دانشمندان قادر به کشف آن نیستند، این 
است که چه مکانیزمی سلول های T را از خانه به 

بافت های آلوده خاص هدایت می کند.
تحقیقاتی  موسسه  از  جدید  مطالعه  یک 
اسکریپس و دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، یک 
پروتئین هدف را پیدا کرده است که می تواند سلول 
تی را برنامه نویسی کند تا این سالح های ایمنی 
را به مکان های مورد نظر خود هدایت کند. این 
مطالعه به یک پروتئین Runx3 منتهی شد. پس 
 Runx3 از آزمایش روی حیوانات کشف شد که
به نظر می رسد سلول های T را جهت حمله به 
تومورهای جامد هدایت می کند و هنگامی که 
Runx3 بیش از حد تزریق شد، حیوانات تأخیر رشد تومور 
و افزایش طول عمر را نشان دادند. »متیو پیپکین« از موسسه 
اسکریپس می گوید: Runx3 بر روی کروموزوم های داخل 
سلول های T کشنده عمل می کند تا ژن ها را برای حمله 
سلول های T به یک تومور جامد برنامه نویسی کند. وی افزود: 
اگر ما فعالیت Runx3 را در سلول ها افزایش دهیم، تومورها 
به طور قابل توجهی کوچکتر می شوند و در مقایسه با گروه 
شاهد بقای بیشتری مشاهده شد. »پیپکین« می گوید که این 
کشف می تواند اثربخشی درمان های انتقال سلول های پذیرنده 
را افزایش دهد و این سلول های T که مهندسی شده اند را 
جهت یافتن و کشتن سلول های سرطانی مورد نظر هدایت 

می کند.  این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.
 Gizmag

داروهای ضدماالریـا کشـف پـروتئیـن کمـک کننـده به مبـارزه بـا سرطـان
درمـان سرطـان را 
موثـرتـر می کننـد

خبــر

داروهای  می دهد  نشان  جدید  تحقیق 
ضدماالریا نظیر »کلروکین« و »هیدروکسی 
کلروکین« می توانند درمان سرطان را موثرتر 
نمایند. محققان موسسه دارویی ریپرپسینگ 
کانادا در این باره می گویند که با وجود 
در  را  داروها  این  می توان  فعلی  شواهد 

پژوهش های بالینی بعدی گنجاند.
محققان دریافته اند دو داروی کلروکین 
و هیدروکسی کلروکین موجب می شوند 
سلول های تومور در برابر درمان سرطان 
ورباندرد،  سیسکا  شوند.  حساس تر 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»آنچه که باعث جذابیت این دو دارو می شود 
است.  عملکردشان  بودن  چندمکانیزمی 
این داروهای ضدماالریا در هر دو سطح 
سلول های سرطانی و میکرومحیط تومور 
عمل می کنند.« وی در ادامه می افزاید: »نتایج 
نشان می دهد که این داروهای ضدماالریا 
می توانند تأثیر بالینی قابل توجهی بر برخی 
بیماران سرطانی داشته باشند و در چندین 

نتیجه بالینی دیگر نیز تأیید شده اند.«
 MedicalXpress

تــازه ها

طبق نتایج یک مطالعه جدید، کودکان متولدشده از مادران مبتال به بیماری 
آرتروز روماتوئید در معرض ریسک باال این بیماری و سایر مشکالت 
مزمن سالمت قرار دارند. یافته های جدید از بررسی یک مطالعه 25 
ساله بر روی کودکان دانمارکی حاصل شده است. این مطالعه شامل 
بیش از 2100 کودک متولدشده از مادران مبتال به آرتروز روماتوئید قبل 
از بارداری و 1.3 میلیون کودک متولدشده از مادران فاقد این بیماری 
بود. طبق نتایج این مطالعه، کودکان متولدشده از مادران مبتال به آرتروز 
روماتوئید حدود 3 برابر در معرض ابتال به بیماری آرتروز روماتوئید، 
2.2 برابر در معرض ریسک بیماری تیروئید و 1.6 برابر بیشتر در معرض 
ابتال به صرع قرار داشتند. لین جولووینگ، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه اودنس دانمارک، در این باره می گوید: »نتایج ما نشان می دهد 
اگر کودک در دوره جنینی در معرض آرتروز روماتوئید قرار گرفته 
باشد، باید در مورد ابتال وی به آرتروز روماتوئید، تیروئید و صرع توجه 
شود.« بیماری آرتروز روماتوئید یک بیماری خودایمنی است که در آن 

سیستم ایمنی بدن به اشتباه به مفاصل حمله می کند.
 HealthDay
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