
استرالیا ممکن است به نخستین کشوری تبدیل 
شود که سرطان گردن رحم را ریشه کن کرده 

است.
به گزارش گاردین، نتایج یک پژوهش جدید 
نشان می دهد برنامه واکسیناسیون رایگان برای 
ویروس پاپیلومای انسانی )HPV( در مدارس 
استرالیا به کاهش عمده ای در میزان سرطان گردن 

رحم در آینده منجر خواهد شد.
پژوهشگران از بیمارستان سلطنتی زنان پیش بینی 
می کنند در طول ۵۰ سال شمار موارد جدید 
سرطان گردن رحم در استرالیا به حد فقط 

چند مورد برسد.
عفونت  یک  انسانی  پاپیلومای  ویروس 
منتقل شونده از راه جنسی است که باعث 99/99 

درصد سرطان های گردن رحم می شود. دولت 
فدرال استرالیا شروع به ارائه رایگان واکسن 
HPV برای دختران در سن ۱۲ تا ۱۳ سال 
کرد و در سال ۲۰۱۳ این برنامه واکسیناسیون 

را به پسرها هم گسترش داد.
دختران و پسران بیرون از مدرسه که در سنین 
کمتر از ۱9 سال باشند نیز می توانند به طور 
رایگان ۲ دوز واکسن دریافت کنند. 78/6 درصد 
از دختران ۱۵ ساله و 7۲/9 درصد از پسران 
۱۵ ساله در استرالیا در سال ۲۰۱6 میالدی 
واکسینه شده بودند. درنتیجه میزان عفونت 
HPV میان زنان ۱8 تا ۱۴ سال در فاصله 
سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میالدی از ۲۲/7 درصد 
به ۱/۱ میالدی درصد کاهش یافت. میزان ایمن 

شدن افراد نسبت این ویروس از سال ۲۰۱۵ 
میالدی افزایش بیشتری پیدا کرده و به گفته 
این پژوهشگران پوشش باالی واکسیناسیون 

باعث یک اثر محافظتی گروهی شده است.
پروفسور یان فریزر، یکی از دو مخترع این 
واکسن گفت:»زنان در سنین باالتر که ایمن سازی 

نشده اند نیز باید مراجعه مرتب برای غربالگری 
سرطان گردن رحم با آزمایش پاپ اسمیر را 

از یاد نبرند.«
دولت استرالیا در ماه دسامبر ۲۰۱7 میالدی 
یک برنامه غربالگری پیشرفته تر را شروع کرد 
که ممکن است باعث ریشه کنی حتی زودتر 
سرطان گردن رحم شود. در این برنامه غربالگری 
در نمونه های گرفته شده عالوه بر بررسی از 
لحاظ سلول های غیرطبیعی پیش سرطانی که در 
برنامه غربالگری پیشین انجام می شدند، از لحاظ 
وجود ویروس هم بررسی می شوند. ثابت شده 
این برنامه غربالگری صددرصد در پیشگیری 
از گردن رحم در زنانی که به طور کامل در آن 

شرکت کرده اند، موثر است.

نقشه سالمت

نماینده بروجرد: 
»روزانه ۲ نفر در 

آسانسورهای مسکن 
مهر بروجرد گرفتار 

 می شوند.«
 ایسنا، استان لرستان

خیرین شیرازی برای 
۱۰۰ کودک بی سرپرست 

جشن تولد گرفتند. 
ایرنا، استان فارس

دوربين سالمت

رابطه دور کمر و سکته

به گزارش بی بی سی، یک بررسی 
در بریتانیا نشان داد نسبت دور 
کمر به دور باسن نسبت به چاقی 
عمومی )شاخص توده بدنی( 
بهتر می تواند خطر حمله قلبی 
را پبش بینی کند. پژوهشگران 
برای این بررسی با حدود ۵۰۰ 
هزار بریتانیایی ۴۰ تا ۴9 ساله 
مصاحبه کردند. یافته ها نشان 
داد وجود چربی بیشتر اطراف 
سیب(  شکل  به  )بدن  شکم 
نسبت به چربی که در اطراف 
باسن جمع شده )بدن به شکل 
گالبی( خطر بیشتری از لحاظ 
بیماری قلبی ایجاد می کند. به 
گفته پژوهشگران، ترکیب بدنی 
و توزیع چربی میان دو جنس 
متفاوت است. زنان توده چربی 
و چربی زیرپوستی بیشتری دارند 
عضالنی  توده  مردان  در  و 
احشایی  چربی  و  بی چربی 
درون شکمی شان بیشتر است. 
کارشناسان می گویند:»با توجه به 
یافته ها،  زنانی که بدنی به شکل 
سیب دارند، نسبت به دیگرانی 
که بدنشان گالبی شکل است، 
بیشتر در معرض خطر حمله 

قلبی قرار دارند.«

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 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
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 
ناشر  از  کتبی  اجازه  به کسب  منوط 

است.

دانشمندان معتقدند»دیابت در واقع ۵ بیماری 
جداگانه است و درمان باید برحسب دچار 
بودن فرد به هر یک از این شکل های بیماری 
انجام شود.« آنها به طور معمول دیابت را 
به دو نوع ۱ و ۲ تقسیم می کنند.  به گزارش 
بی بی سی، پژوهشگران در سوئد و فنالند 
تصویر پیچیده تری از این بیماری یافته اند که 
نیاز به درمان متناسب با هر شخص را برای این 
بیماری مطرح می کند.  دیابت نوع۱ بیماری 
مربوط به دستگاه ایمنی است که حدود ۱۰ 

درصد افراد دیابتی دچار آن هستند.
 این نوع دیابت ناشی از حمله دستگاه دفاعی 
بدن به سلول های بتا تولیدکننده انسولین در 
لوزالمعده است، بنابراین هورمون کافی برای 

کنترل میزان قند تولید نمی شود. 
دیابت نوع۲ را عمدتا بیماری ناشی از شیوه 
بد زندگی و اضافه وزن می دانند چراکه زیادی 
چربی در بدن باعث مقاومت به اثر انسولین 
می شود. نتایج این بررسی نشان داد  بیماران را 

می توان در ۵ خوشه مجزا قرار داد:  

بیماری  یک  به صورت  دیابت   :۱ خوشه 
شدید خودایمنی که تقریبا می توان آن را 
نظر  نوع ۱ کالسیک در  دیابت  با  معادل 
کم  سنین  در  افراد  بیماری  این  گرفت. 
که به ظاهر سالم به نظر می رسند، گرفتار 
به  بدن  ایمنی  دستگاه  حمله  و  می کند 
لوزالمعده باعث می شود  نتوانند انسولین 

تولید کنند.
بیماری  یک  به صورت  دیابت   :۲ خوشه 
که  انسولین  کمبود شدید  از  ناشی  شدید 
مبتالیان به آن در ظاهر شبیه بیماران خوشه ۱ 
هستند. آنها سن پایینی دارند، وزنشان در حد 
طبیعی است و تولید انسولین در آنها کم است 

اما دستگاه ایمنی در این مورد مقصر نیست.

بیماری  دیابت به صورت یک   :۳ خوشه 
که  انسولین  به  مقاومت  از  ناشی  شدید 
مبتالیان به آن عموما اضافه وزن دارند و 
گرچه انسولین تولید می کنند بدنشان دیگر 

به این هورمون پاسخ نمی دهد.
بیماری  یک  به صورت  دیابت   :۴ خوشه 
مالیم مربوط به چاقی که عمدتا در افرادی 
اما  دارند،  اضافه وزن  که  می شود  دیده 
وضعیت سوخت وسازشان نسبت به افراد 

خوشه ۳ به حد طبیعی نزدیک تر است.
خوشه ۵: دیابت مالیم مربوط به سن که 
مبتالیان به آن در سنین بسیار باالتری نسبت 
و  بیماری شده اند  دچار  گروه ها  سایر  به 

بیماری شان معموال خفیف تر است.

استرالیادرراهریشهکنیسرطاندهانهرحم

دیابت2نوعنیست؛5نوعاست!
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یک پسربچه در شهر سائوپائولوی برزیل واکسن تب زرد دریافت می کند. همه گیری 
تب زرد در این کشور به شهرهای بزرگ رسیده است.  

EPA 

دانا اسکاتان ۱7 ساله است. او 7/5 ماهه باردار بود که دچار یک سرطان مرگبار مغز 
شد و پرتودرمانی را آغاز کرد ولی توانست با عمل سزارین نوزادش را به دنیا بیاورد.  
Mirror 

کارکنان بهداشتی از یک بیمار مبتال به تب السا )یک بیماری ویروسی کشنده 
که به وسیله موش ها منتقل می شود( در بیمارستانی در نیجریه مراقبت می کنند.  
Pulse 


