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گروهـی از محققـان کشـور بـا همـکاری 
مرکـز طبـی کـودکان، بـه روشـی بـرای 
درمـان بیمـاران مبتـا بـه سـرطان خـون بـا 

ژن درمانـی دسـت یافتنـد.
بـه گـزارش سـپید، یکـی از مزایـای اصلـی 
 CAR_T درمان با سلول های کارتی سل
Cell ایـن اسـت کـه می توانـد بیمارانـی 
کـه سـرطان خـون یـا لنفوم هـای آن هـا بـه 
شـیمی درمانی و پیوند سـلول های بنیادی 

خـون سـاز پاسـخ نداده انـد، درمـان کنـد.
ایـن روش بـه عنـوان یـک روش درمـان 
موفـق و طوالنـی مـدت بـرای مبتایـان بـه 
سـرطان خـون یـا لنفـوم کـه بـه هیچ درمانی 

پاسـخ نداده انـد، مطـرح اسـت.
ایـن سـلول ها قـادر بـه هدف گیـری طیـف 
وسـیعی از آنتـی ژن هـای تومـوری هسـتند 
و توانایـی شناسـایی سـلول های بدخیمـی 
که از دسـت سیسـتم ایمنی فرار کرده اند، 

دارند.
عـدم وقـوع بیمـاری پیونـد علیـه میزبـان 
)GVHD( در مقایسه با پیوند سلول های 
بنیادی، کوتاه شـدن زمان بسـتری بیمار در 
بیمارسـتان و کم تـر شـدن محدودیت هـای 
غذایـی و ارتباطـات اجتماعـی بیمـار بعـد 
از دریافـت ایـن خدمـات از دیگـر مزایـای 

درمـان بـا کارتی سـل ها اسـت.
اولیـن ژن درمانـی موفـق در ایـران بـه روش 

CAR_T Cell در شـهریور امسـال در 
بیمارسـتان مرکـز طبـی کـودکان وابسـته به 
دانشـگاه علوم پزشـکی تهران انجام شـد.
ایـن پـروژه بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات 
سلول و ژن درمانی کودکان در پژوهشکده 
ژن، سلول و بافت دانشگاه با همکاری یک 
شـرکت دانش بنیان مسـتقر در مرکز جامع 
سـلول های بنیادی و پزشـکی باز سـاختی 

دانشـگاه علوم پزشـکی تهران انجام شـد.
بیمـار دریافـت کننـده یـک کـودک پسـر ۵ 
سـاله مبتـا بـه سـرطان خـون نـوع لوکمـی 

لنفوباسـتیک حـاد بـوده کـه ۳ بـار سـابقه 
بازگشت یا عود بیماری داشته و به درمان 

شـیمی درمانی رایج پاسـخ نداده اسـت.
این کودک به دلیل نداشـتن دهنده مناسـب 
بـرای پیونـد سـلول های بنیـادی و مقـاوم 
بودن به شیمی درمانی، کاندید ژن درمانی 
شد و بعد از گذشت بیش از ۲ ماه از تزریق 
شـرایط  در  سـل   CAR_T سـلول های 
بالینـی مناسـب بـدون حضـور سـلول های 

بدخیم در خون و مغز اسـتخوان اسـت.
مراحـل دسـتوری سـلول های T از خـون 

 T به این صورت اسـت که لنفوسـت های
از خون بیمار جمع آوری و به آزمایشـگاه 
برده می شـوند تا ژن های آن ها برای تولید 
آنچه گیرنده های آنتی ژن کایمریک نامیده 
 T می شـود، تغییر کنند. این لنفوسـیت های
اکنـون می تواننـد بـه سـلول های سـرطانی 

متصل شـوند.
بعـد از اینکـه آزمایشـگاه تعـداد زیـادی از 
این لنفوسـیت های T جدید را رشـد داد، 
دوبـاره بـه جریـان خـون تزریق می شـوند. 
پس از تزریق، سـلول های CAR_T سـل 
به سـلول های سـرطانی بیمار متصل شـده 

و آن هـا را از بیـن می برنـد.
شـواهد سـال ۲۰۲۲ نشـان می دهـد کـه 
ایـن سـلول ها می تواننـد تـا ماه هـا پـس از 
تزریـق، بـه تخریـب سـلول های سـرطانی 
ادامـه دهنـد. ایـن درمـان نوعـی سـلول و 
ژن درمانـی اسـت کـه بـه لنفوسـیت های 
T کمـک می کنـد تـا بـا انـواع خاصـی از 

سـرطان مبـارزه کنـد.
لنفوسـت های T  بخش هایـی از سیسـتم 
ایمنـی هسـتند کـه سـلول های خارجـی را 
شناسـایی کـرده و بـه کشـتن آن هـا کمـک 
می کنند. فرآیند دسـت ورزی سـلول های 
T بـرای مبـارزه بـا سـرطان کـه نوعـی ژن 
درمانی اسـت، »درمان کارتی سـل« نامیده 

می شود.باشـگاه خبرنـگاران جـوان

درمان کودک ۵ ساله مقاوم به شیمی درمانی با ژن درمانی

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
را  تنفسی  بیماری های  افزایش  بهداشت 
مرتبط  اقلیم  و  هوایی  و  آب  تغییرات  با 
دانست و گفت: »بیماری های تنفسی دارد 
جای سرطان ها را به عنوان دومین عامل 

می گیرد.« بیماری ها 
افزود:  جندقی  جعفر  سپید،  گزارش  به 
»تغییرات اقلیمی موجب گرم شدن زمین، 
افزایش دی اکسید کربن، باال آمدن سطح آب 
دریاها، سیالب ها، تغییرات آب و هوایی، 
گرد و غبار، کاهش آب، باران های سیل آسا 

و به هم ریختگی فصول شده است.«
وی ادامه داد: »میزان انرژی تا سال 2030 
به 2.6 وات بر متر مربع و در سال 20۹0 
وقتی  می رسد.  مربع  متر  بر  وات   8.۵ به 
بیشتر  جهانی  مقیاس  در  حرارت  درجه 
از 3 درجه باال رود کره زمین دیگر جای 

زندگی نخواهد بود.«
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
وبا  نظیر  بیماری هایی  افزایش  بهداشت 
را محصول این وضعیت دانست و اظهار 
تغییر  سمت  به  باید  »سیاست ها  داشت: 

دانش  سطح  ارتقای  برود.  پیش  سیستم 
مردم درباره بیماری ها، ایمنی آب و غذا، 
بهره گیری از توان سازمان های مردم نهاد، 
افزایش  بالینی،  راهنماهای  به روزرسانی 
و  جامعه  و  دانشگاه ها  سطح  در  آگاهی 
مهار  به  سالمت  کارکنان  آگاهی  افزایش 

می کند.« اقلیمی کمک  تغییرات  تبعات 

جندقی افزود: »در سطح وزارت بهداشت 
اقلیم  تغییرات  مورد  در  ملی  کمیته  یک 
همکاری  با  نیز  ملی  برنامه  دو  و  داریم 
سازمان جهانی بهداشت و یونیدو در حال 

اجراست.«
وی از تهیه نقشه ارزیابی ملی این تغییرات 
در سال های 2013، 201۹ و 2021 خبر 

داد و گفت: »باید به سمت کاهش مصرف 
پاک و  انرژی  تولید  انرژی های فسیلی و 
توسعه کشاورزی هایتک در جهت کاهش 

مصرف آب پیش برویم.«
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با بیان اینکه در بخشی از جغرافیای 
داریم،  سال  در  آفتابی  روز   340 کشور 
بیان کرد: »با استفاده از این فرصت قادر 
این  از  را  کشور  انرژی  از  نیمی  هستیم 

راه تولید کنیم.«
کشور  استان   6 »در  شد:  یادآور  جندقی 
با انجام اقداماتی در مورد آب و هواهای 
همچنین  و  معتدل  و  خشک  گرم،  سرد، 
بالیا، جمعیت و محیط و سالمت توانسته ایم 

اطالعات الزم را به دست آوریم.«
به گزارش مهر، وی در پایان اهمیت تجمیع 
توسط  آمده  دست  به  مختلف  اطالعات 
را  عرصه سالمت  در  مختلف  ارگان های 
»با تجمیع  داد و گفت:  قرار  اشاره  مورد 
این اطالعات می توانیم وضعیت سالمت 
را بهتر ترسیم کرده و برنامه ریزی بهتری 

باشیم.« داشته 

افزایش بیماری های تنفسی در نتیجه تغییر اقلیم


