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به گفته دانشمندان سالمت دانشگاه یوتا، تغییر در 
پالکت های خون ناشی از کووید-۱۹ می تواند در 
بروز سکته های قلبی، سکته های مغزی و سایر 
عوارض جدی در برخی از بیماران مبتال به این 
باشد. محققان دریافتند که  بیماری نقش داشته 
پروتئین های التهابی تولید شده در هنگام عفونت، 
عملکرد پالکت ها را به میزان قابل توجهی تغییر 
می دهد. این امر باعث می شود تا  پالکت ها »بیش 
فعال« شوند و لخته های خون خطرناک و بالقوه 

کشنده ایجاد کنند.
آن ها می گویند درک بهتر دالیل اساسی این تغییرات 
ممکن است منجر به درمان هایی شود که از بروز این 
تغییرات در بیماران مبتال به کووید-۱۹جلوگیری کند. 
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Hematology American( منتشر شده است.
رابرت اِی. کمپبل، PhD، نویسنده ارشد این مطالعه 
و استادیار گروه پزشکی داخلی می گوید: »یافته های 
ما یک قطعه مهم را به پازل که ما آن را کووید-۱۹ 
می نامیم اضافه کرد. ما دریافتیم که التهاب و تغییرات 
سیستمیک ناشی از عفونت، بر عملکرد پالکت ها 
تأثیر می گذارد و باعث می شود که آن ها سریع تر 
تجمع پیدا کنند. این موضوع می تواند توضیح دهد 
که چرا در بیماران مبتال به کووید شاهد افزایش 

تعداد لخته های خون هستیم«.
شواهد در حال ظهور نشان می دهد کووید-۱۹با 
افزایش خطر لخته شدن خون همراه است که می تواند 
منجر به مشکالت قلبی عروقی و نارسایی ارگان ها در 
برخی از بیماران بویژه در بین افراد دارای بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت، چاقی یا فشار خون باال شود.
محققان  چهل و یک بیمارمبتال به کووید-۱۹را 
که در بیمارستان دانشگاه یوتا در سالت لیک سیتی 
بستری بودند، بررسی کردند. هفده نفر از این بیماران 
در بخش مراقبت های ویژه بستری بودند، ازجمله 

نه نفری که از دستگاه ونتیالتور استفاده می کردند. 
آن ها خون این بیماران را با نمونه های گرفته شده از 
افراد سالم که از نظر سن و جنس مطابقت داشتند، 

مقایسه کردند.
محققان با استفاده از تجزیه و تحلیل متمایزکننده 
ژن، دریافتند که SARS-CoV-2، ویروس عامل 
کووید-۱۹، باعث ایجاد تغییرات ژنتیکی در پالکت ها 
می شود. در مطالعات آزمایشگاهی، آن ها تجمع 
پالکت ها را که یک مؤلفه مهم تشکیل لخته خون 
است، مطالعه کردند. آن ها همچنین پالکت های 
کووید-۱۹ را که به آسانی جمع شده بودند، مشاهده 
کردند. آن ها همچنین خاطرنشان کردند که این 
تغییرات، چگونگی تعامل پالکت ها با سیستم ایمنی 
بدن را تغییر داده و احتماالً باعث التهاب مجاری 
دستگاه تنفسی و به نوبه خود منجر به آسیب شدیدتر 

ریه می شود.

با کمال تعجب، کمپبل و همکارانش شواهدی از 
ویروس را در اکثر پالکت ها کشف نکردند واین 
امر نشان می دهد که پالکت ها می توانند به طور 
غیر مستقیم باعث ایجاد تغییرات ژنتیکی در این 

سلول ها شود.
طبق گفته دکتر بانو کانت مان، یکی از نویسندگان 
برنامه  تحقیقاتی   همکار  و  مطالعه  این  اصلی 
پزشکی مولکولی دانشگاه یوتا )U2M2(،  یکی 
دراین  است.  التهاب  احتمالی،  سازوکارهای  از 
بر  می تواند  کووید-۱۹  از  ناشی  التهاب  نظریه، 
پالکت  تولید  سلول های  مگاکاریوسیت-ها، 
اثر بگذارد. در نتیجه، تغییرات ژنتیکی اصلی از 
مگاکاریوسیت ها به پالکت ها منتقل می شود که به 

نوبه خود، آن ها را بیش فعال می کند.
در مطالعات  آزمایشگاهی انجام شده در لوله آزمایش، 
محققان دریافتند که درمان پالکت های  بیماران 

آلوده به  SARS-CoV-2  با آسپرین، مانع از این 
بیش فعالی می شوند. این یافته ها نشان می دهد که 
آسپرین ممکن است نتایج را بهبود بخشد. با این 
حال، این کار نیاز به مطالعه بیشتر در کارآزمایی های 
بالینی دارد. در حال حاضر، کمپبل نسبت به استفاده 
از آسپرین برای درمان کووید-۱۹هشدار می دهد، 

مگر اینکه توسط پزشک توصیه شود.
در این میان محققان در جستجوی سایر روش های 

درمانی احتمالی هستند.
کمبل می گوید: »فرآیندهای ژنتیکی وجود دارد 
که می توانیم آن ها را هدف قرار دهیم تا از تغییر 
پالکت ها جلوگیری کند«. »اگر بتوانیم متوجه شویم 
کووید-۱۹چگونه با مگاکاریوسیت ها یا پالکت ها در 
تعامل است، ممکن است بتوانیم آن تعامل را مسدود 

کنیم و خطر ابتال به لخته خون را کاهش دهیم«.
منبع: University of Utah Health / 3۰ ژوئن ۲۰۲۰

خبـر
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ارائه دهندگان مراقبت های سالمت برای ارائه مراقبت های استاندار 

باید از خطرات پنهان آگاه باشند
مطابق با دیدگاه منتشرشده در مجله جامعه غدد درون ریز از غدد 
درون ریز و متابولیسم، ارائه دهندگان مراقبت های سالمت ممکن 
است با تجویز داروهای خاص و استفاده از تجهیزات پزشکی، 
ناخواسته بیماران را با مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز 

)ECDs( مواجه کنند.
مواجه شدن با مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز یعنی مواد 
شیمیایی که باعث اختالل در هورمون های طبیعی بدن می-شوند، 
بیشتر از طریق آلودگی صنعتی، مواد غذایی و آب آلوده یا محصوالت 
مراقبت شخصی و خانگی صورت می گیرد. برخی از داروها و 
وسایل پزشکی نیز حاوی این مواد شیمیایی مضر هستند که کمتر 
به آن ها توجه می شود. این مواد شامل داروهای بدون نسخه و 
همچنین تجهیزات پزشکی مورداستفاده در بیمارستان، از جمله 
در بخش مراقبت های ویژه نوزادان که آسیب پذیرترند، می باشد. 

متأسفانه بیشتر ارائه دهندگان خدمات سالمتی و همچنین بیماران 
از این خطرات آگاه نیستند.

دکتر رابرت مایکل سارگیس، PhD، MD، مدیر دانشگاه ایلینویز در 
شیکاگو، گفت: »با تجویز داروها و استفاده از تجهیزات پزشکی ، 
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، بیماران را با مواد شیمیایی مواجه 
می کنند که می توانند هورمون های طبیعی بدن را مختل کنند«. »به 

منظور ارائه خدمات درمانی صحیح از نظر اخالقی، جامعه مراقبت های 
سالمت باید از این خطرات آگاه شوند، تولید کنندگان باید در 
شناسایی و از بین بردن مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز 
از محصوالت خود تالش کنند و بیماران باید با استفاده از دانش 
و گزینه ها، تصمیم گیری آگاهانه ای داشته باشند تا ضرر احتمالی 
مواد شیمیایی را محدود کنند. ما به عنوان پزشک، تعهد اخالقی 
داریم که برای محافظت از بیماران خود در این زمینه عمل کنیم«.
نویسندگان از پزشکان می خواهند تا درباره نقش خود در مواجه 
کردن بیماران در برابر این مواد شیمیایی آموزش ببینند. آن ها نیاز 
به آموزش بهتر بیمار و تعهد از جانب پزشکان مبنی بر رعایت 
موازین اخالقی را برای گفتگو درمورد خطرات مواجهه شدن با 
مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز تأکید می کنند. آژانس های 
نظارتی و تولید کنندگان همچنین نیاز به شناسایی و از بین بردن 
مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز در داروها و دستگاه های 

پزشکی و ایجاد گزینه های مطمئن تر دارند.
منبع: The Endocrine Society / ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

تاثیر مواد شیمیایی مختل کننده هورمون در داروها
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