
طرح سالمت

نمایش رهایی یک کودک معلول از رنج صندلی چرخدار. این طرح انتخابی 
یک پدر است برای سنگ مزار فرزندی که زندگی اش روی ویلچر گذشت.

داده های موسسه ملی سرطان آمریکا نشان 
می دهد مردان ۲۰ درصد بیش از زنان در معرض 
ابتال به سرطان قرار دارند. محققان دریافته اند 
کروموزومX -یکی از کروموزوم های جنسی 
که تعیین کننده جنسیت یک فرد به عنوان مرد 
یا زن است- نقش مهمی در افزایش بروز 

سرطان در مردان دارد.
اندرو لین، عضو تیم تحقیق در موسسه سرطان 
دانا-فاربر ماساچوست، در این باره می گوید: 
»در مجموع احتمال بروز سرطان در مردان 
بیش از زنان است. در برخی موارد اختالف 
بسیار اندک است، اما در برخی موارد دیگر 
بروز برخی سرطان ها در مردان ۲ یا 3 برابر 
بیشتر است.« به گفته لین، مردان در ابتال به 
بسیاری از سرطان ها، از جمله موارد مرتبط با 
مصرف تنباکو مانند سرطان های کلیه، مجاری 
ادراری، مثانه و دهان، از زنان پیش هستند. 
وی در ادامه می افزاید: »داده های موسسه ملی 
مردان در حدود ۲۰  نشان می دهد  سرطان 
درصد بیش از زنان به سرطان مبتال می شوند 
که این مساله به این معناست که ساالنه ۱۵۰ 
هزار مرد بیشتر به سرطان مبتال می شوند.« در 

این مطالعه، محققان بر ژن های سرکوب کننده 
تومور که از سلول ها در مقابل سرطان دفاع 
می کنند، تمرکز کردند. در سرطان ها، معموال 
این ژن های سرکوب کننده تومور جهش یافته 
یا حذف شده اند و دیگر عملکردی ندارند. 
در  غالبا  که  است  ژنی  تنها   X کروموزوم 
سرطان های مردان نسبت به سرطان های زنان 
 X دچار جهش می شود. مردان دارای کروموزوم
و Y هستند و زنان دارای ۲ کروموزوم X هستند. 
در زنان یکی از کروموزوم های X خاموش 
مانده و برای ایجاد تعادل در مقابل تجلی ژن، 
به صورت غیرفعال می ماند. مطالعه نشان داد 
برخی ژن ها روی کروموزوم X غیرفعال در 
سلول های زنان از حالت و عملکرد خاموش 
رها می شوند. از این رو، زنان تا حدودی در 
مقابل سرطان مصون می مانند چراکه دارای ۲ 
نسخه از این ژن ها هستند، در حالی که مردان 
فقط یک نسخه دارند. به همین دلیل زمانی 
که زنان به سرطان مبتال می شوند، این ژن ها 
وارد عمل می شوند و ۲ بار در آنها جهش 
ایجاد می شود، در حالی که مردان فقط باید 

یک جهش داشته باشند.

چه اهل تامالت فلسفی باشید، 
چه اهل دقت در دقایق طبی، از 
خواندن کتاب »فلسفه پزشکی« به 
قلم دکتر احمدرضا همتی لذت 
خواهید برد؛ کتابی که عالوه بر 
مرور برخی مباحث مهم اخالق 
پزشکی و ذکر تاریخچه مختصر 
و مفیدی از فلسفه پزشکی،  نظریه 

بدیعی را نیز در باب سالمت و بیماری با 
خوانندگانش در میان می گذارد. فلسفه پزشکی 
اگرچه از یک منظر علم نوپایی به حساب 
می آید، اما در شکلی ساختارنیافته و غیرمدون 
می توان تاریخچه ای طوالنی برای آن در نظر 
گرفت. ابن سینا برای کتاب مرجع خودش در 
علم پزشکی، اسم »قانون« را انتخاب کرده 
بود و کتاب فلسفه اش را »شفا« اسم گذاشته 
بود. از دیرباز، بسیاری از پزشکان، فیلسوف 
یا اهل فلسفه بودند و فیلسوفانی هم که در 
پزشکی شهرت و درجه ای نداشته اند، باز با 
علم پزشکی آشنا بوده اند. خود ما در تاریخ 
تمدنمان، تعداد زیادی پزشک فیلسوف داریم 
که بعضی شهرتشان بیشتر در پزشکی است 

عنوان  به  بیشتر  دیگر  بعضی  و 
فیلسوف معروف شده اند؛ چنانکه 
و  بود  فیلسوف  پزشک  رازی، 
ابن سینا، فیلسوف پزشک. علت 
نزدیکی بیش از حد این دو علم به 
همدیگر، موضوعشان یعنی انسان 
است که هر کدام از این دو، از 
زاویه ای به آن نگاه می کنند. فکر 
و ذکر یک پزشک در باره انسان و مسایلی 
مثل مرگ و زندگی،  درد، رنج، بیماری و 
سالمت است؛ همان چیزهایی که فالسفه هم 
در موردشان همواره نظر داده و می دهند. با این 
حال، فالسفه پرسش هایی هم درباره رفتار و 
عملکرد پزشکان و موارد خاص مربوط به رشته 
پزشکی دارند؛ چیزهایی مثل اینکه سقط جنین 
مجاز است یا نیست؟ باید به درخواست های 
اتانازی پاسخ مثبت داد یا خیر؟ حدود رابطه 
بیمار و پزشک چطور تعریف می شود؟ این 
به  سابقه ای  در طب،  فلسفی  تأمالت  قبیل 
اندازه خود این دو علم )طب و فلسفه( دارد 
و خواندن کتاب »فلسفه پزشکی« را می توان 

به عالقمندان هر دو علم توصیه کرد.

نقشه سالمت

 شکار پرندگان 
گیالن تا مشخص شدن 

وضعیت بیماری و 
شیوع آنفلوانزای حاد 

ممنوع شد.

 مدیرکل حفاظت 
محیط زیست لرستان از 

ممنوعیت شکار پرندگان 
خبر داد.

عوارض آلزایمر 
برای قلب مبتالیان

انواع  از  برخی  دریافتند  محققان 
از  ناشی  اساسا  قلبی  نارسایی 
قطعات  هستند.  آلزایمر  بیماری 
پروتئین تشکیل دهنده پالک در مغز 
بیماران مبتال به آلزایمر، ممکن است 
باعث سفت شدن ماهیچه قلب و 
افزایش خطر نارسایی قلبی در آنها 
شود. این قطعات »آمیلویید بتا« نامیده 
می شوند. آزمایش نمونه های بافت 
قلب آشکار کرده که قلب بیماران 
آلزایمری دارای میزان باالی آمیلویید 
بتاست. قطعات چسبنده آمیلویید بتا 
موجب ایجاد پالک بین سلول های 
عصبی می شوند که نشانه بیماری 
 آلزایمر هستند. این مطالعه شامل
۲۲ فرد مبتال به آلزایمر با میانگین 
سنی ۷۹ سال بود که با 3۵ فرد 
سالم در گروه کنترل با میانگین سنی 
۷۸ سال مقایسه شدند. آزمایش ها 
نشان داد ضخامت دیواره بطن چپ 
قلب افراد مبتال به آلزایمر بیشتر از 
افراد دیگر است. به گفته محققان، 
در چنین شرایطی، بطن ها توانایی 
کمتری در انبساط و دریافت خون 
قبل از پمپاژ آن به قلب داشتند. 
آمیلویید  میزان  افزایش  همچنین 
بتا در سایر بافت های بدن بیماران 
آلزایمری، از جمله روده، کلیه ها و 

ماهیچه ها هم مشاهده شده است.

تازهها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر 
 است.  در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش 
 زیادی  در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق 
 آن  با  استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا 
تا  زمان  انتشار  صورت  گرفته  است. 
اما  به  دلیل  اینکه  در  علوم  پزشکی 
 وجود  تغییرات  همواره  متصور  است ، 
»سالمت«  مطالب  ارایه  شده  را   کامل 
 و عاری  از  خطا  نمی داند. ارجح  آن 
است  که  کاربران،  این اطالعات  را  قبل 
 از  به  کارگیری  با  رجوع  به  پزشکان 

 نیز  تایید  نمایند. 
■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 

شرکت های سفارش دهنده  است. 
■ کلیه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

تایید  فرآیندهای  به  گاهی  متحده  ایاالت  در 
می بخشند.  سرعت  ضدسرطان  داروهای 
همچنین براساس یک مطالعه جدید، آنها اغلب 
حتی در صورتی که مطالعات بعدی نشان دهند 
که عملکردی بهتر از گزینه های دیگر ندارند یا 
حتی بدتر از آن هیچ تاثیری ندارند، همچنان 
تاییدشده باقی می مانند. پژوهشگران، مطالعات 
انجام شده روی ۱۸ داروی ضدسرطان را که 
بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ میالدی از سوی 
سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده بودند، 
ارزیابی کردند. هیچ کدام از این داروها منجر به 
افزایش طول عمر نشده بودند و فقط یکی از آنها 
 دارای شواهد کافی از بهبود کیفیت زندگی بود. 

با این حال، همگی به جز یک دارو، همچنان 
وضعیت تایید خود را حفظ کرده بودند. دیانا 
زاکرمن، رئیس مرکز ملی تحقیقات بهداشت و 
صندوق پیشگیری و درمان سرطان می گوید: »ما 
از پی بردن به این موضوع که این داروها جان 

افراد را نجات نمی دهند و کیفیت زندگی شان 
را بهبود نمی بخشند، شوکه شده بودیم.« سازمان 
غذا و داروی آمریکا گاهی برای اطمینان از ایمنی 
درمان سرطان و رساندن سریع آن به بازار، یک 
دارو را در صورت دستیابی به اهداف »جایگزین« 
پژوهش به جای نقاط هدف استاندارد، تایید 
می کند، بنابراین دارو زود تر به بازار وارد می شود. 
محققان دریافتند 3۶ داروی ضدسرطان براساس 
این نقاط هدف اولیه سازمان غذا و داروی آمریکا 
بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میالدی مورد تایید 
قرار گرفته اند. مطالعات بعدی نشان داد ۱۸ دارو از 
این 3۶ داروی تایید شده، کمکی به افزایش طول 
 عمر بیماران نکرده بودند. این دارو ها از حدود 

۲۰ هزار دالر تا ۱۷۰ هزار دالر قیمت داشتند. این 
یافته ها بسیار تامل بر انگیز هستند و نشان می دهند 
آمریکا عملکرد خوبی در تجزیه و تحلیل پس 
از ورود به بازار ندارد، اما به تحقیقات بیشتری 
برای تعیین مسوول این کاستی نیاز است. برمبنای 
قاعده »نخست، آسیب نرساند«، سازمان غذا و 
داروی آمریکا باید بی درنگ در تایید داروهای 
ضدسرطانی که ثابت شده هیچ مزیت بالینی 
ندارند، بازنگری کند. زاکرمن می افزاید: »پزشکان 
به طور فزاینده ای در حال انتقال این پیام به بیماران 
خود هستند که درمان ها لزوما تنها به دلیل جدید 
بودن، بهتر نیستند. نباید این  گونه تصور کرد که 

جدید ترین و گران ترین دارو ، بهترین است.«
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داروهایسرطانباوجودبیفایدهبودن،تاییدشدهباقیمیمانند

عکس سالمت

آنچه روی پیراهن این پسربچه مبتال به نشانگان داون نوشته شده، تکان دهنده 
است: »نترسید! آرام باشید! من فقط یک کروموزوم از شما بیشتر دارم!«

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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