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استرس عاملی برای از
دستدادن دندان
راه مــردم :محققان دریافتند اســترس
عاملی برای از دســت دادن دندان است .به
گزارش زینیوز ،همه ما میدانیم که استرس
منجر به بروز مشــکالت بسیاری برای بدن
مانند ریزش مو ،چاقی ،آکنه و بیماریهای
دیگر میشــود .عالوه بر این ،خطر ابتال به
بسیاری از بیماریها را نیز افزایش میدهد.
اما آیا اســترس منجر به از دست دادن
دندان هم میشــود؟ کارشناســان پزشکی
اظهار کردند :اســترس باعث از دست دادن
دندان هم میشــود ،اما این موضوع بسیار
نادر است.
دکتر ماتیو مســینا ،سخنگوی انجمن
دندانپزشــکی آمریکا اظهار کرد :داشــتن
اســترس منجر بــه از دســت دادن دندان
میشــود ،اما این موضوع به ســرعت اتفاق
نمیافتد.
وی عنوان کرد :استرس یکی از عوامل از
دست دادن دندان در بزرگساالن (پریودنتال)
است.
پریودنتــال یکی از عوامــل عمده برای
از دســت دادن دندان در بزرگساالن است.
فشردن دندانها روی هم و دندان قروچه هم
نقش مهمی در از دست دادن دندان دارد.

تازهترین اظهار نظر
وزارت بهداشت درباره
خمیر مرغ

راه مردم :رئیس سازمان غذا و دارو گفت:
مجوز اســتفاده از خمیر مرغ در فرآوردههای
سوســیس و کالبــاس بــرای شــرکتهای
تولیدکنندهای اســت که دستگاه جداکننده
گوشت مرغ را دارند.
دکتر رسول دیناروند درخصوص جزییات
استفاده از خمیر مرغ در محصوالت سوسیس
و کالباس ،گفت :توافقی که بین سازمان غذا و
دارو ،سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد
انجام شد ،این بود که اجازه داه شود ،شرکت
های تولید کننده سوسیس و کالباس که خود
دارای دستگاه جداکننده مکانیکی گوشت مرغ
هســتند ،از این خط برای جدا کردن گوشت
مــرغ از قطعات اســتخوان اســتفاده کنند،
تا گوشــت مرغ را برای تولیــد فرآوردههای
سوسیس و کالباس خود به کار برند.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه
با این توافقنامه شــرکتها میتوانند تنها به
همین روش عمل کنند و گوشت مرغ را خود
جدا کــرده و در محصوالت اســتفاده کنند،
تصریح کرد :شرکت هایی که قبال خمیر مرغ
را تولید و بسته بندی می کردند و به شرکت
هــای تولیدکننده سوســیس و کالباس می
فروختند ،کماکان با ممنوعیت روبرو هستند.
دیناروند در خصــوص خمیر مرغ گفت:
خمیر مرغ قطعات گوشــتی است که جدا از
ران و سینه مرغ است .زمانی که قطعات ران
و ســینه مرغ برداشته میشــود ،جدا کردن
قســمتهای باقی مانده مرغ از استخوان به
آســانی و در قصابی میسر نیســت و تنها از
طریق دستگاهی امکان پذیر است که گوشت
را به صورت مکانیکی از استخوان جدا میکند
و این بخشهای جدا شــده ،تبدیل به خمیر
مرغ میشود.
وی افزود :چنانچه این دســتگاه به شکل
غیر معمول اســتفاده شده و تنظیمات درجه
در سرعت و شــدت جداسازی گوشت تغییر
کند ،امکان دارد قطعات غیرگوشتی از جمله
اســتخوان نیز خرد شــده و مخلوط شــود.
بنابراین با اســتفاده از خمیــر مرغ مخالفت
کردیــم و هنوز هم مخالف هســتیم چراکه
امکان ســنجیدن صحت و سالمت آن وجود
ندارد .دینارونــد گفت :با توافقــی که اخیرا
حاصل شده فقط ممنوعیت استفاده از خمیر
مرغ برای شــرکتهای تولیدکننده سوسیس
و کالباســی که میتوانند ،گوشت را به روش
مکانیکی و صحیح با دســتگاه جــدا کنند،
برداشته شده است .البته روی محصوالت باید
برچسب زرد زده شده تا رنگ محصوالت قابل
تفکیک باشد.
بنابر اعــام وبدا ،رییس ســازمان غذا
و دارو خاطرنشــان کرد :بــر روی تولید این
محصوالت نظارت وجود خواهد داشت و برای
مصرف کنندگان جای نگرانــی وجود ندارد؛
چراکه شــرکتهای تولیدکننده سوسیس و
کالباس تحت نظارت هستند و پروانه خود را
از ســازمان غذا و دارو اخذ میکنند .بنابراین
کنترل و نظارت بر آنها به آسانی انجام میشود.
دیناروند در پایان یادآور شد :قبال خمیر
مرغ از بازار و شرکتهای دیگر تهیه میشد که
حاوی مواد نامناسب بود و ممنوعیت استفاده
از خمیــر مرغی کــه خارج از شــرکتهای
تولیدی سوســیس و کالباس تهیه میشود،
همچنان برقرار است.
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یک متخصص گوش ،حلق و بینی هشدار داد

گزارشی از یک نگرانی ژنتیکی

احتمال تولد با بیماری ژنتیکی چقدر است؟
بیماری نادر و ژنتیکی نام نگران کنندهای است؛
تولــد هر نوزاد با این بیمــاری او را وارد دنیای
غریبی میکند که هرگز از آن خارج نمیشــود
و تنهــا باید با او زندگی کند؛ هرچند ســخت و
آزاردهنده.
دو راهــی مراجعــه یا عدم مراجعه به مشــاور
ژنتیــک برای پیشــگیری از تولد کودک مبتال
به بیمــاری ژنتیکی و نادر که پیشــتر دغدغه
برخی از زوجهای جوان در آستانه از ازدواج بود،
اواخر سال گذشته برطرف شد؛ چرا که سازمان
بهزیســتی مشــاوره ژنتیک پیش از ازدواج را
اجباری کرد تا آمار تولد کودکان معلول کاهش
پیدا کند .انوشــیروان محسنی بندپی  -رئیس
سازمان بهزیســتی دی ماه  ۹۵اعالم کرد که
تمام زوجهــای جوان باید پرسشــنامههایی را
قبــل از ازدواج تکمیل کنند تا از عوارض بعدی
جلوگیری شــود .با این خبر تکلیف همه روشن
شــد که این مشاوره باید انجام شود .او هدف از
این غربالگریهــای قبل از ازدواج را راهنمایی
و هدایــت زوج های جــوان ،افزایش آگاهی و
ت اعالم
دانــش آنان در جهت کاهــش معلولی 
کــرد و یکی از مهم ترین دالیل این تصمیم را
جلوگیری از تولد ساالنه حدود  ۳۰هزار کودک
معلول در کشور دانست.
به اعتقــاد برخی متخصصان نیز انجام آزمایش
اجباری ژنتیک از نظر هزینه و همچنین امکان
بروز برخی نتایج نادرســت ،منطقی نیست ولی
مشــاوره ژنتیک اگر در شــبکههای بهداشت
و درمان ادغام شــود ،میتواند مفید باشــد و از
هزینههای آن بکاهــد ،اما زوجهای جوانی که
نگران تولد فرزندی بــا بیماری نادر یا اختالل
ژنتیــک دارند باید بدانند کــه آزمایش ژنتیک
چقــدر خیالشــان را بابت جلوگیــری از تولد
فرزندی با این بیماریها راحت میکند؟
سیروس زینلی  -رئیس شبکه پزشکی مولکولی
کشــور میگوید که در حال حاضر تمام زوجین
پیش از ازدواج برای غربالگری تاالســمی باید
آزمایشــی انجام دهند و این زیرســاخت وجود
دارد .بــه همین دلیل باید در مراکز بهداشــت
عالوه بر تاالسمی ،ســواالتی هم در خصوص
سابقه بیماریهای ژنتیکی فامیلی پرسیده شود؛
چنین اقدامی دردســر زیادی بــرای خانوادهها
درســت نمیکند .اگر این مشاور ضرورت دید،
زوجها را بــه مراکز مشــاوره تخصصی ارجاع
میدهــد که در بخش دولتی و خصوصی وجود
دارند .زمانی که برنامه غربالگری تاالسمی آغاز
شده بود یا اوایل تصویب قانون سقط جنین در
سال  ،۸۵به دلیل بیتجربگی مشکالت زیادی
داشــتیم ولی بعد از چند سال اجرای این مساله
دردسرهای آنها کاهش یافت .این برنامه باید دو
یا ســه سال اجرا شود تا ایرادات آن گرفته شود
تا بتواند با کمترین دردسر و بیشترین منفعت در
اختیار خانوادها قرار گیرد.
وی به این پرســش که آیا زوجیــن میتوانند
برای جلوگیــری از تولد فرزندی با بیماری نادر
به مشاور ژنتیک مراجعه کنند یا خیر پاسخ داد و
گفت :در مواردی که دختر و پسر مشکلی ندارند
و فرد مبتالیــی در خانواده آنهــا وجود ندارد،
نتیجه مشــاوره ژنتیک صد در صد قابل اعتماد

نیست و نمیتوان با قطعیت گفت آنها مشکلی
نخواهند داشت .بســیاری از مشکالت ژنتیکی
برای بــار اول در یک خانــواده اتفاق میافتد
ولــی با این وجــود برای زوجی که مشــکلی
دارند ،میتواند کمک کننده باشــد .بسیاری از
بیماریهای ژنتیکی خودبخود اتفاق میافتند و
ربطی بــه ازدواج فامیلی ندارد ،ولی تعدادی که
به ازدواج فامیلی مرتبط هســتند و ممکن است
در خانواده دوباره اتفــاق بیفتد از طرف وزارت
بهداشت معموالمراقبت میشوند.
وی ادامه داد :ساختار مشاوره ژنتیک تخصصی
میتواند مفید باشــد ،ولی چــه ضمانتی وجود

دارد دختــری و پســری که برای مشــاوره
بــه آزمایشــگاهی مراجعه می کننــد هزینه
غیرضــروری پرداخــت نکننــد؟ االن وزارت
بهداشــت میگویــد آزمایشــگاه ژنتیک نباید
مشــاوره انجام دهد ،همچنین مراکز مشــاوره
نبایــد آزمایش انجام دهند یا با آزمایشــگاهی
قراردادی خاص داشــته باشند .اما میبینیم که
آزمایشــگاه یا داروخانه ای با پزشــک خاصی
قــرارداد دارد و این کار از نظر اخالقی و قانونی
خالف اســت .در حال حاضر مراکز بهداشــت
کــه کار آزمایش تاالســمی را انجام میدهند،
درصــدی نمیگیرند؛ به همیــن علت وزارت
بهداشــت تالش کرده است در بیشتر استانها
آزمایشــگاه ژنتیک وجود داشته باشد که افراد
مجبور نباشند به تهران مراجعه کنند.
به گفته وی آزمایش های ژنتیک قبل از ازدواج
به جز تاالســمی برای هیچ بیماری مقرون به
صرفه نیســت و باید دید کــه چه میزان برای
پیدا کردن فردی که مشکل ژنتیکی دارد هزینه
میکنیم و اگر پیــدا نمیکردید چقدر هزینه به
سیستم بهداشت تحمیل میشــد .برای مثال
از میــان هزار زوج چند نفر که دارای مشــکل
هستند ،شناسایی می شوند و اگر تشخیص داده
نمی شــدند چقدر برای سیستم هزینه داشتند؟
باید روی این موضوع کار شــود و متخصصان
اقتصاد وزارت بهداشت ارقام آن را پیدا کنند.
یکی از مشکالت مشاورههای ژنتیک همکاری
نکــردن خانوادهها یا پنهان کــردن بیماری از
ســوی زوجین اســت .این موضوع میتواند

حواشی و دردســرهای زیادی برای آنها همراه
داشته باشد .اگر بیماری در خانواده اتفاق افتاده
باشد ،تجربه نشــان داده است که در بسیاری
از مــوارد خانوادهها بیماری را پنهان میکنند یا
وقتی به زوجین گفته میشــود از خانواده بیمار
خون بیاورید یا برای مشــاوره بیایند ،همکاری
نمیکنند و دردســر وحشــتناکی برای زوجین
ایجاد میشود.
زینلی در این خصوص تاکید کرد که زوجهای
جوان هنگام مشــاوره ژنتیــک باید اطالعات
درســتی در اختیار مشاور قرار دهند و افزود :در
بحث تاالســمی نه دختر و نه پسر نمی توانند

دروغ بگویند ولــی در بیماریهای ژنتیکی در
مرحله اول آزمایش انجام نمیشود و دو طرف
ممکن است مشــکالت ژنتیکی خود را اعالم
نکنند .چون اگر ببینند به دلیل راستگویی خود
دچار دردســر و پیچیدگی میشــوند به دروغ
متوســل میشــوند .اگر دروغ بگویند مشــاور
مجبور میشود ازدواج آنها را تایید کند .در حالی
که اگر راســت بگویند سرنخ ما برای کمک به
خانواده فرد مبتال ،در فامیل نزدیک آنها اســت
و میتوان از فاجعــهای دیگر جلوگیری کرد و
امکانــات مالی و قانونــی و علمی برای کمک
به آنها اختصاص داد و این کار قطعا برای آنها
نفع دارد .وی تاکید میکند که افراد با اطالعات
کافــی درباره فرد مبتالی بــه بیماری ژنتیکی
به مشــاور مراجعه کنند و حتی اگر میتوانند با
پــدر و مادر او صحبت کنند .در بعضی از موارد
بیماری را خیلی بزرگ جلوه میدهند؛ در حالی
که ممکن است از نظر ژنتیکی اهمیتی نداشته
باشد و گاهی ممکن است برعکس اتفاق بیفتد.
زینلی همچنیــن انجام برخی اقدامات از طرف
وزارت بهداشــت را باعث غیرضروری شــدن
مشاورههای ژنتیک قبل از ازدواج میداند .وی
غربالگری دوره بارداری زنان برای تشــخیص
بیماریهای شایع کروموزمی و سندرمها ،انجام
آزمایــش پی کی یو برای نــوزادان تازه متولد
شــده و همچنین برنامه وزارت بهداشت برای
غربالگری  ۵۰بیماری خطرناک متابولیک قابل
تشــخیص در بدو تولد و برنامههای متعددی
را برای مراحل مختلف زندگی را شــاهدی بر

نقش ،دارچین در کاهش عوارض دیابت
دیابت یکی از شایعترین اختالالت
غــدد درونریز اســت؛ دیابــت نوع 2
به صورت ســه ناهنجاری پاتولوژیک
اختالل در ترشــح انســولین ،مقاومت
محیطــی به انســولین و تولید بیش از
اندازه گلوکز ،مشخص میشود.
بیماری دیابت نوع  2از بیماریهای
غیرواگیری است که در سالهای اخیر
رشــد فزایندهای داشته اســت؛ اما به
دالیلــی اغلب افــراد از ابتالی خود به
دیابت بیاطالع هســتند و همین امر
باعث بروز عوارض این بیماری میشود.
فاطمه شفیعی  -کارشناس ارشد
تغذیه دانشــکده تغذیه و علوم غذایی
شــیراز در این خصوص گفت :عوارض
مزمــن بیماری دیابت بــا مقدار باالی
گلوکــز خون ارتبــاط مســتقیم دارد؛
افزایش قند خون موجــب اتصال غیر
آنزیمی گلوگز به پروتئینها در داخل و
خارج سلول میشود.
شــفیعی ادامه داد :افرادی که به
مدت طوالنی بیماری دیابت دارند ،دچار
نارسایی کلیوی ،آسیب چشمی ،نارسایی
دستگاه قلب و عروق و نارسایی سیستم
عصبی مرکزی میشــوند و با توجه به
عوارض مختلف ،ایــن بیماری درمان
مناسبی را نیاز دارد.

وی درمانهــای قابل دســترس
برای دیابــت نوع دو را شــامل تغییر
سبک زندگی با ورزش ،تغذیه ،داروهای
خوراکی و انسولین معرفی کرد و افزود:
درمان ســنتی دیابت نیز با اســتفاده از
برخی گیاهان یا عصارههای گیاهی در
سراسر جهان شناخته شده است.
این کارشــناس ارشد تغذیه اضافه
کرد :دارچین از دســته گیاهان دارویی
است که به نظر میرســد در درمان و
مهار دیابت نقش مهمی داشــته باشد.
دارچین گیاهی معطر و مطبوع است و
بر اساس نظر تعدادی از محققان ،اثرات
ذاتی انســولینی داشته و توان انسولینی
آن بیش از  20برابر هر ماده دیگر است.
شفیعی گفت :یکی از اجزای فعال
مشتق شــده از دارچین ،پلیمری به نام
«متیل هیدروکســی کالکون» اســت
که شبیه انســولین عمل کرده و عمل
انسولین را تقلید میکند.
وی با اشاره به اینکه دارچین باعث
افزایش برداشت گلوکز به وسیله فعال
کردن گیرنده انسولینی و افزایش سنتز
گلیکوژن میشــود ،افزود :به دلیل آن
که انسولین نقش کلیدی در متابولیسم
چربی را دارا اســت ،مصــرف دارچین
باعــث بهبود در متابولیســم چربی در

محیط بدن میشود .سطح باالی مواد
آنتی اکسیدان موجود در دارچین سبب
میشــود تا این گیاه به عنوان محافظ
ســلول در برابر آســیبهای شیمیایی
شــامل ســموم محیطی ،کاهش دادن
پراکسیدهای لیپیدی و محافظت کبد در
برابر انواع استرسها عمل کند ،به این
ترتیب دارچیــن در بهبود وضعیتهای
آنتی اکســیدانی در افراد چاق مبتال به
دیابــت ،بیماریهای قلبی و ســندرم
متابولیک میتواند نقش موثری ایفا کند.
این کارشناس ارشــد تغذیه بیان
کرد :با توجه به مطالعات انجام شــده،
استفاده از دارچین به عنوان یک مکمل،
هم قند خون ناشتا را کاهش میدهد و
هم سبب کاهش سطح قند خون پس
از خوردن غذا میشود .همچنین پاسخ
به انسولین را بهبود میبخشد .دارچین
میتواند تاثیر مهمی بر کاهش عوارض
کلی ناشی از دیابت نوع دو داشته باشد.
شفیعی گفت :فرد مبتال به دیابت
برای شروع استفاده از دارچین به عنوان
یک مکمل در کنار دارو ،باید با پزشک
متخصص خود مشورت کند و به هیچ
وجه داروی خود را خودسرانه قطع نکند
و تمام مراحل درمان را زیر نظر پزشک
انجام دهد.
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ایــن اقدامــات معرفی میکند کــه منطقیتر،
کارشناسیتر و مقرون به صرفهتر هستند.
به گفته وی ،اگر مشاوره ژنتیک در بستر کنترل
تاالســمی صورت گیرد ،منطقی است و هزینه
زیادی به خانواده ها تحمیل نمی شود ولی اگر
از ابتدا زوجین مجبور شــوند به مراکز مشاوره
ژنتیک مراجعه کنند مقرون به صرفه نیست .در
خصوص بیماریهــای نادر اگر قبال در خانواده
بیماری وجود نداشــته باشــد ،عمال نمیتوان
پیشــگویی کرد که چنین بیمــاری در خانواده
وجود دارد و این کار حتی با روشهای پیشرفته
نیز عاقالنه نیست.
شیوع بیماریهایی که ژن آنها از پدر و مادر هر
دو به ارث میرسد ۱۰ ،در هزار تولد زنده است
که آمار باالیی محســوب میشود اما میتوان
بیــن  ۵۰تا  ۷۰درصد آنها را پیشــگیری کرد.
تعداد بیماریهای کروموزومی نیز پنج در هزار
تولد زنده اســت؛ در مجمــوع درهر  ۱۰۰تولد
زنــده ،حداقل پنج مورد تولــد زنده در معرض
خطر بیماریهای مهم ارثی و ژنتیکی هســتند.
ســهم ایران نیز از این آمار حدود  ۸۰-۷۰هزار
مورد در سال است.
دکتر اشــرف ســماوات  -رئیس اداره ژنتیک
وزارت بهداشــت نیــز به این ســوال این طور
پاسخ داده است که مردم باید خودشان انتخاب
کنند به مشاور ژنتیک مراجعه کنند یا خیر .ولی
وظیفه ما آگاهی بخشــیدن به آنها برای کمک
به انتخابشان است .این آموزش باید مبتنی بر
آگاهی زمینهای و مســتمر باشد که در مقاطع
مختلف زندگی و فراخور آن مقطع از زندگی در
اختیار آنها قرار داده میشود.
وی به ایســنا می گوید :در حال حاضر در بستر
طرح تحول نظام سالمت خدمات ژنتیک برای
تمام گروههای ســنی از جنینی تا ســالمندی
گســترش یافته اســت .هر گروه سنی خدمت
مربــوط به خــودش را دریافــت خواهد کرد.
البته ایــن خدمات تنها در مراکز بهداشــتی و
درمانی نیســت ،بلکه مردم در مراجعه به بخش
خصوصی نیز در مســیر این شــاهراه خدماتی
تعریف شــده شــامل شــبکههای شناسایی و
غربالگری ،قرار میگیرند و ســپس در صورت
نیاز به مشــاوره ژنتیک و اگر ضروری باشد از
ایــن طریق به مراکز تشــخیص ژنتیک ارجاع
میشوند .بنابراین مردم بدین ترتیب در مسیری
قرار میگیرند که از تصمیم آگاهانه ایشان برای
شناسایی مشکالت احتمالی ژنتیکی در خانواده
شــروع و نهایتا به مراقبــت ژنتیک برای همه
افراد در معرض خطر خانواده و خویشان نزدیک
ختم میشود.
سماوات تاکید میکند :نمیتوان کسی را مجبور
کرد که شــخصا و خارج از این مسیر به مشاور
ژنتیــک مراجعه نکند ولی ما باید ســعی کنیم
حداکثــر مردم را به این ســمت هدایت کنیم؛
چرا که یکی از آســیبهای مشاوره و آزمایش
خارج از این مسیر ،میتواند انجام آزمایشهایی
باشد که ضرورتی ندارد .باید مردم را به سمتی
هدایــت کنیم که بدانند چرا و چه زمانی باید به
مشــاور ژنتیک مراجعه کنند .این روند در بستر
برنامه تحول سالمت برنامهریزی شده است.

اتحادیه اروپا استفاده از ماده
بیسفنول  Aرا محدود میکند
راه مردم :اتحادیه اروپا قصد دارد استفاده از نوعی ترکیب
شــیمیایی موجود در پالســتیکها که عملکرد هورمونها را
مختل میکند محدود سازد.
مقامــات اتحادیه اروپا اعالم کردنــد :از آنجایی که ماده
شــیمیایی بیسفنول  Aبا تاثیرگذاری مخرب بر هورمونها به
سالمت انسان آسیب میزند استفاده از آن در مواد پالستیکی
با محدودیت روبهرو میشود.
این ماده به طور معمول در محصوالت مختلف پالستیکی
از جمله سیدیها و بطریهای پالستیکی بکار می رود.
آژانس مواد شیمیایی اروپا ( )EChaدر رایگیری انجام
گرفته تاکید کرد ماده شیمیایی بیسفنول  Aبر غدد درونریز
تاثیر گذاشــته و میتواند خطر ابتال به ســرطان ،مشکل در
یادگیری و ابتال به دیابت را افزایش دهد.
با تایید نقش مخرب این ماده شیمیایی بر سالمتی و بروز
اختالل در غدد درونریز ،اتحادیه اروپا و دولتهای ملی باید به
سرعت جهت محدود کردن آسیبهای جبران ناپذیر این ماده
شیمیایی برای انسان و محیط زیست اقدام کنند.
بیســفنول  Aیکی از مواد شــیمیایی است که بهترین
فروش را از آن خود کرده اســت .در سال  ۲۰۰۶سه میلیون و
 ۸۰۰هزار تن از این ماده تولید شده که حدود یک سوم آن در
اروپا به فروش رفته است.
بــه گــزارش روزنامــه گاردیــن ،براســاس مطالعات
همهگیرشناسی روی نمونههای ادرار مشخص شد که ترکیب
شیمیایی بیسفنول  Aدر ادرار  ۹۰درصد جمعیت جهان وجود
دارد.

تجویز بیرویه
رادیولوژی و خطر بروز
سرطان تیروئید

یک متخصص گــوش ،حلق و بینی اظهار
کــرد :مجموعه تومورهای مختلفــی در ناحیه
ســر و گردن بــروز میکند که از شــایعترین
آنهامیتــوان به تومورهای حفــره دهان ،زبان،
حنجره ،تیروئیــد ،غدد بزاقی ،غدد لنفاوی و ...
اشاره کرد.
دکتــر محبوبــه کریمــی افــزود :برخی
تومورهای ناحیه ســر و گردن منشا اولیه دارند
یعنــی از همان ناحیه منشــأ میگیرند ،اما در
برخی موارد درگیری این ناحیه ثانویه به انتشار
تومور از سایر نواحی است.
ایــن عضو هیــات علمی دانشــگاه علوم
پزشــکی شهید بهشــتی عنوان کرد :متاسفانه
امروزه در کشور شیوع برخی از انواع تومورها به
دالیل مختلف رو به افزایش است.
وی افــزود :افزایش آمار تعداد مبتالیان به
این تومورها لزوما فقط به دلیل شــیوع بیشتر
این بیماری نیست و یکی از دالیل آن ،افزایش
قدرت تشخیص این بیماران است.
این متخصص گــوش ،حلق و بینی یادآور
شد :در بروز تومورهای غده تیروئید فاکتورهای
خطر شناخته شدهای وجود دارند .این فاکتورها
شامل سابقه خانوادگی و مواجهه با اشعه یونیزان
است .مواجهه با اشعه به چندین روش میتواند
اتفــاق افتد .یکــی از این دغدغههــای مردم
دانســتن ارتباط بین مواجهه با اشــعه ناشی از
تصویربرداریهای تشخیصی و بروز سرطانهای
تیروئید است.
کریمی افــزود :امروزه به دلیــل افزایش
انجام رادیولوژیهای تشخیصی عالوه بر اینکه
قدرت تشــخیص بیماریها توســط پزشکان
باالتر رفته اما همین مســأله مثــل یک تیغه
دولبــه عمل کرده و خودش بــه عنوان فاکتور
خطــر برای بروز بدخیمیهای تیروئید اســت.
در مطالعــات مختلــف ،بین مواجهه با اشــعه
ناشــی از انجام تصویر برداریهای تشــخیصی
و افزایش بروز ســرطانهای تیروئید ارتباطاتی
وجود دارد بخصوص در جمعیت کودکان .البته
این فاکتور خطر تا حد زیادی قابل پیشــگیری
است .به عنوان مثال استفاده از محافظ (شیلد)
جلوی گردن حین انجام رادیوگرافیهای دندان
میتواند کمک کننده باشــد یا پرهیز از انجام
بدون ضرورت ســی تی اســکن هم یک روش
پیشگیرانه است.
وی خاطرنشــان کرد :همکاران پزشک و
دندانپزشــک باید در هنگام درخواســت انجام
رادیوگرافــی ،مضــرات و منافــع ایــن تصویر
برداریها را مد نظر داشته باشند.
وی همچنیــن دربــاره عالئم بــروز این
تومورهــا ،گفت :وجود تــوده در جلوی گردن،
تغییر در اندازه گرههای تیروئید که از قبل وجود
داشــته یا ایجاد گره (ندول )جدید ،تغییر صدا،
خشــونت صدا و بطور ناشایعتر احساس درد و
(در موارد پیشرفته) بروز تنگی نفس و اختالل
بلع از عالئم این بیماری اســت .اگر بیماران به
موقــع مراجعه کنند بیمــاری در مراحل اولیه
تشخیص داده شده و به خوبی کنترل و درمان
میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با بیان اینکه درمان این بیماری
بسته به نوع و مرحله تومور متفاوت است ،عنوان
کرد :جراحی ،هورمون تراپی ،رادیوتراپی ،شیمی
درمانی روشهای مختلــف درمان این بیماری
است.

وزارت بهداشت اعالم کرد

تکذیب ابتالی  ۴تن به تب
کریمه کنگو در الیگودرز
از بنیاد بیماری های نــادر ،معاینه رایگان از
این بیمــاران به همت بنیاد بیمــاران نادر صورت
مــی گیرد و بیماران برای بهره مند شــدن از این
طرح می توانند روزهای پنجشنبه و جمعه ،یکم و
دوم تیرماه از ساعت 9صبح تا  17عصر به مجتمع
تصویربرداری پزشــکی پارســیان واقع در خیابان
جمالزاده شمالی ،نبش خیابان نصرت مراجعه کنند.
ضروری اســت بیماران پیــش از مراجعه به
مجتمع با شماره تلفن  88928680و شماره همراه
 09126399612تمــاس بگیرند و بــرای معاینه
رایگان نام نویسی کنند.
پروفسور فیروزیان ،سال گذشته نیز به دعوت
بنیاد بیماری های نــادر ایران برای معاینه رایگان
بیماران به ایران سفر کرده بود.
حضور پروفســور فیروزیان در سال گذشته،
نتایج اثربخشی در تشخیص انواع سرطان بیماران
داشت.
به گزارش ایرنا  ،کارشناســان اعالم کرده اند
که سرطان ،ســومین عامل مرگ و میر هموطنان
است و هر سال حدود  90هزار بیمار جدید مبتال به
سرطان در کشور شناسایی میشوند.

