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تشخیص سرطان سینه با استفاده ازمقاومت الکتریکی پوست
ماموگرافی روشی مطمئن و موثر برای تشخیص 
وجود سرطان سینه در زنان است اما پزشکان 
توصیه می کنند که اکثر خانم ها باید بعد از 40 
سالگی تحت ماموگرافی قرار گیرند زیرا این 
روش شامل دوزهای کمی از پرتوهای یونیزان 

)تابش یون ساز( است.
به  ابتال  خطر  که  حالی  در  سپید،  گزارش  به 
اما  افراد مسن بیشتر است  سرطان سینه برای 
ممکن است در هر سنی بروز کند. نتایج تحقیقات 
به  تا ۷ درصد زنان مبتال  نشان می دهد که ۵ 

سرطان سینه زیر 40 سال سن دارند.
به منظور گسترش گروه سنی افرادی که می توانند 
آزمایش شوند، استادیار مهندسی برق و رایانه 
دانشگاه یوتا، بنجامین سانچز-ترونز، در حال 
توسعه یک ابزار تشخیصی بی خطر و بدون درد 
برای تشخیص سرطان سینه است که از جریان 
الکتریکی کم به جای تشعشع استفاده می کند. 
این تحقیق بر این نظریه استوار است که سرطان 
باعث می شود مایع بینابینی لنفاوی فرد به دلیل 
افزایش حضور گلبول های سفید خون و سایر 
تغییرات فیزیولوژیکی که برای مقابله با تومور 

اتفاق می افتد، تغییر کند.
برنامه تجربی درمانی در  سانچز ترونز، عضو 
موسسه سرطان هانتسمن در سالت لیک سیتی 
آمریکا می گوید: »ما گمان می کنیم که پاسخ ایمنی 
ایجاد می شود و  به سرطان  مبتال  در یک فرد 
لنفاوی تولید می کند که رسانای  بینابینی  مایع 

الکتریکی کم تری دارد.«
برای تشخیص این تغییر، سانچز ترونز به همراه 
موسسه )IONIQ Sciences( مستقر در یوتا که 
فناوری های غربالگری سرطان را توسعه می دهد، در 
حال ساختن یک دستگاه تشخیصی با دو الکترود 
هستند که جریان الکتریکی ولتاژ پایینی را به بدن 

ارسال می کند تا این تغییرات لنفاوی را شناسایی کند.
بیمار یک الکترود را نگه می دارد در حالی که 
پزشک قسمت های مختلف بدن را با یک ردیاب 
دستی حاوی الکترود دوم لمس می کند. هر بار 
که الکترود دوم پوست را لمس می کند، جریان 
الکتریکی بدون درد از آن الکترود به الکترودی که 
بیمار در دست دارد می گذرد. پزشک ممکن است 
این کار را تا 40 بار انجام دهد و کل روند کمتر 
از ۳0 دقیقه طول می کشد. اندازه گیری رسانایی 
فرد با هر لمس انجام می شود و الگوریتمی در 
دستگاه، نقاط داده را تجزیه و تحلیل می کند و 
احتمال ابتالی بیمار به سرطان را محاسبه می کند.
یک تحقیق اولیه بالینی که روی 4۸ زن، 24 زن 
مبتال به سرطان بدخیم پستان و 2۳ زن با ضایعات 
خوش خیم انجام شد، نشان داد که این روش ۷0 
درصد در پیش بینی سرطان بیمار و ۷۵ درصد در 

تعیین اینکه آیا یک فرد به سرطان مبتال نیست، 
موثر است. اگرچه این روش به اندازه ماموگرافی 
دقیق نیست )ماموگرافی می تواند ۸0 درصد تا 9۸ 
درصد در تشخیص سرطان سینه در زنان مسن 
با بافت پستان غیرمتراکم موثر باشد( یک ابزار 
تشخیصی اضافی برای زنان جوان تر و زنان با 
بافت پستان متراکم است، در غیر این صورت 
به این زنان توصیه می شود به  دلیل سن کم یا 
تراکم بافت سینه خود ماموگرافی انجام ندهند. 
از آنجایی که در این روش به جای اشعه از برق 
که  می گوید  ترونز  می شود،  استفاده  ولتاژ  کم 
می توان آن را به طور مکرر بر روی زنان در هر 
سنی استفاده کرد. در نتیجه این روش طراحی 
شده است تا برای ارائه تشخیص کلی دقیق تری 

همراه با ماموگرافی استفاده شود.
وی بیان می کند: »احتمال موفقیت در مبارزه با 

سرطان بستگی به زمانی دارد که آن را درمان 
و  دهید  تشخیص  را  آن  بتوانید  اگر  می کنید. 
زودتر یک فرد را درمان کنید، شانس زنده ماندن 

وی بیشتر است.«
بیماران مبتال  این روش همچنین می تواند در 
به سرطان سینه که در حال حاضر تحت درمان 
آیا  که  تا مشخص شود  استفاده شود  هستند، 

درمان آنان موثر است یا خیر.
به گفته انجمن سرطان آمریکا، بیماران سرطانی 
تنها ۶ ماه تا یک سال پس از پایان پرتو درمانی 
می توانند ماموگرافی انجام دهند اما با استفاده از 
این ابزار تشخیصی جدید، می توان آزمایش های 
بیشتری را بدون خطر قرار گرفتن بیمار در معرض 
تشعشعات بیشتر ناشی از ماموگرافی انجام داد.
سانچز ترونز می گوید: »افراد یک ماموگرافی را 
قبل از پرتو درمانی، یکی ۶ ماه بعد و یکی را 
شاید یک سال بعد انجام می دهند و فقط همین 
سه بار فرد مورد آزمایش قرار می گیرد. اما در این 
بین این زمان ها چطور؟ وقتی هیچ تشعشعی از 
ماموگرافی وجود ندارد، می توانید از این روش 
کنید و  استفاده  بیمار  از وضعیت  اطالع  برای 

شاید در صورت لزوم درمان را تغییر دهید.«
در حال حاضر از این فرآیند بکارگیری جریان 
الکتریکی برای تشخیص سرطان توسط موسسه 
وجود  پیش بینی  برای   IONIQ Sciences

سرطان ریه استفاده می شود.
سانچز ترونز همچنین مقاله ای را در ماه نوامبر در 
مورد استفاده از روش تشخیص سرطان پوست 
منتشر کرده است تا پزشک مجبور نباشد فقط به 
معاینه بصری بیمار تکیه کند. این مقاله در مجله 

JID Innovations منتشر شد.
 IEEE نتایج تحقیق جدید به تازگی در مجله

Access منتشر شده است.ایسنا

همزمان با افزایش محدودیت های کرونایی ناشی از گسترش 
افراد  از  بهداشت  سویه جدید کروناویروس، سازمان جهانی 
آسیب پذیِر واکسینه نشده از جمله سالمندان درخواست کرد 

که سفرهای خود را به تعویق اندازند.
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است افراد 
آسیب پذیری که به طور کامل در برابر بیماری کووید-19 واکسینه 
نشده اند از جمله افراد باالی ۶0 سال، ضرورت دارد سفر رفتن 

را به تعویق بیاندازند.
به  موسوم  کروناویروس  جدید  سویه  گسترش  با  همزمان 
اُمیکرون، کشورهای بیشتری برای مقابله با شیوع سویه جدید، 
محدودیت هایی را اعمال کرده اند. این اقدامات در حالی انجام 
گرفته که سازمان جهانی بهداشت یک بار دیگر تصریح کرده 
که ممنوعیت سفر همگانی، جلوی گسترش سویه تازه ویروس 

کرونا را نخواهد گرفت.
سازمان جهانی بهداشت می گوید این ممنوعیت های همگانی 
نه تنها جلوی گسترش ویروس را نخواهد گرفت بلکه فشار 

سنگینی بر زندگی مردم تحمیل می کند و در عین حال ممکن 
است باعث شود کشورهای دیگری که این سویه را مشاهده 
می کنند از هراس اعمال ممنوعیت های مشابه اطالعات کامل را 

به این سازمان گزارش نکنند.
با توجه به نگرانی های مربوط به سویه اُمیکرون، ایاالت متحده 
محدودیت های سخت گیرانه تری را در مرزها در نظر گرفته است. 

مقامات این کشور همه افرادی که وارد کشور می شوند ملزم کرده اند 
تا یک روز قبل از پرواز صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون یا 

کشور مبدأ به انجام آزمایش کرونا اقدام کنند.
همچنین از چهارشنبه واکسیناسیون برای سفر به داخل و خارج 

از کانادا ضروری است.
ژاپن نیز اعالم کرده است که ممنوعیت سفر برای ورود اتباع 
خارجی به کشور را گسترش می دهد تا از ورود مسافرانی از 

10 کشور آفریقایی فعال جلوگیری کند.
محققان در تالش برای تعیین میزان خطری هستند که گسترش 
سویه اُمیکرون به همراه دارد. حدود یک هفته از زمان شناسایی 
این سویه در آفریقای جنوبی گذشته و تاکنون مواردی از ابتال 

در کشورهای آمریکای شمالی، آسیا و اروپا تایید شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، در حالیکه مشخص 
نیست واکسن چه سطحی از محافظت در برابر این سویه را ایجاد 
می کند، سازمان جهانی بهداشت به افراد آسیب پذیر و واکسینه نشده 

نسبت به  سفر به نقاط شیوع بیماری کووید-19، هشدار داد.

سازمان جهانی بهداشت:

افراد آسیب پذیر واکسینه نشده سفر نروند


