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 سخن مدیر مسئول

سپاس پروردگار هستی بخش را که به لطف و کرمش، توفیقی حاصل شد تا جمعی               

و  در طراف کشور را گردهم آوریم تا خوشه چین عمر           از فرهیختگان علوم پزشکی   

تالش بی وقفه و عزم راسخخخشخان          اکناف دنیا هایشان باشیم. فرهیختگانی که با       

اندوخته خویش را با نبوغ ایرانی درآمیختند و گرداورد آن همه تالش را یک جا به                

 شما خوانندگان عزیز تقدیم می نمایند.

در این شماره از نشریه هپاتوسایت با اضافه کردن بخش مقاله برتر و همچخنخیخن                 

کتابچه قدران زحمات استاد ارجمندمان خانم دکتر سهیال رفاهی از دانشگاه علوم            

دکترمحمد حق پرست از دانشگاه علوم پخزشخکخی          پزشکی اردبیل و جناب آقای      

 هرمزگان هستیم.

امیدواریم این شماره نیز مورد پسند شما واقع گردد و در شماره های بعدی نخام                 

 شما را در کنار نویسندگان توانمند هپاتوسایت نظارگر باشیم.

 

  98کیوان لشکری / پزشکی  

شنــــــــــــــاسنامه 
 

Diseases 

 شناخت بیماری ایدز 80
یا سندرم نقص ایمنی ایدز 

اکتسابی نوعی بیماری است که در 

به  اثر ورود ویروس ایمنی انسانی

 بدن انسان به وجود می آید.

  MSبیماری ام اس  08
یک بیماری خود ایمنی که 

سیستم ایمنی بدن اشتباهاً به 

میلین ماده محافظتی اطراف 

سلول های عصبی )آکسون ها( 

 مغز و نخاع حمله ور می شود.

اختالل وسواس فکری   01

 عملی  –
 OCDاختالل وسواس یا همان 

یکی از انواع اختالالت روانی که 

زندگی را برای افراد مبتال بسیار 

 کند. دشوار می

آنچه درباره سرطان ریه   01

 که باید بدانید
زا در  ی سرطان وقتی یک ماده

های ریه اختالل  تقسیم سلول

  رویه کند، باعث تکثیر بی ایجاد می

ها شده و سرطان ریه را ایجاد  آن

 کند. می

medical procedures 

 آشنایی با لیزرتراپی 43
تقویت نور »شود و به معنای  لیزرتراپی نوعی روش درمانی محسوب می

های درمانی  باشد. لیزرتراپی از روش می «به روش گسیل القایی تابش

 شود. در علم پزشکی محسوب می

 صفر تا صد ایمپلنت دندان 40
بسیاری از افراد با گذشت زمان بنا به دالیل متعددی همچون پیری، 

 کشیدن دندان و ... دندان های خود را از دست می دهند. 

 پیوند بای پس عروق کرونر 30
روشی برای بهبود جریان خون ضعیف به  (CABG)پیوند عروق کرونر 

قلب است. ممکن است زمانی که شریان های خون رسانی به بافت قلب، 

 به نام شریان های کرونری، باریک یا مسدود شده اند، مورد نیاز باشد. 

News 

 آیا می توان زندگی جاودانه داشت ؟ 34
اخیراً از بین بردن سلول های پیر )سنولیز( برای بهبود تغییرات طبیعی و 

پاتولوژیک مرتبط با پیری در موش گزارش شده است. با این حال، بیشتر 

کنند و احتمال اثرات  عوامل سنولیتیک مسیرهای ضد آپوپتوز را مهار می

 دهند.  های طبیعی افزایش می خارج از هدف را در بافت

 واکسن سرطان پوست در دست ساخت 30
مالنوم بدخیم یکی از تهاجمی ترین انواع سرطان ها و عامل اصلی مرگ و میر 

 ناشی از تومورهای پوستی است. 

 ها میکروربات 34
و پروفسور سونگ  (DGIST)تیم تحقیقاتی مشترک پروفسور هونگسو چوی 

های  ون کیم )بیمارستان سنت مری سئول(، یک میکروربات مبتنی بر سلول

 hNTSC (Human Nuclear Transferای انسان  بنیادی انتقال هسته

Stem Cells)  با نیروی مغناطیسی ساختند و روشی برای تحویل کم

 تهاجمی عوامل درمانی به مغز از طریق مسیر داخل بینی ایجاد کردند. 

 

Pioneers 

 سالح سردی به نام پنی سیلین )فلمینگ( 11

 شانس دوباره با پیوند قلب )کریستیان بارنارد( 13

 جوناس سالک؛ پایان دهنده معلولیت  11

 کارل لندشتاینر؛ کاشف گروه های خونی  15

 

IT 
 جستجو کنیم؟ Googleچگونه مانند یک حرفه ای در  48

 آموزش فتوشاپ 41

 چند تکنیک در اینستا گرام 43

 کیوان لشکری صاحب امتیاز: |

  کیوان لشکریمدیر مسئول : |

 سینا امینیسردبیر : |

 سمیه احدی: ویراستار|

  (38410334190عباس شفیعی ) آرایی: گرافیک و صفحه|
 بهاره همرنگ  -سینا امینی  -دکتر سهیال رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: 

سینا دائی   -محمد رضا رسولی  -امیرحسین حضوری   -الهه راست منش  -لیال اسماعیلی 
 پریا اسدزاده  -ساجده قاسمی نفیسه سادات ایمانی  -سمیه ابراهیمیان   -محمد رضا آرقند 
ام البنین دل  -دکترمحمد حق پرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: کیوان لشکری 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان: زهرا عالالدینی دانشگاه الزهرا: مهدیه افخمی اردکانی  -آشوب 
 امامی زهرا دانشگاه علوم پزشکی اهواز:   آناهیتا بابایی

 گروه نویسندگان:|

 مقاله اختصایص این مشاره:

 مطالعه کرم پیوک وبررسی آن درتصاویر رادیولوژی

Booklet 

 مواد کنتراست : آنچه که رادیولوژیستها باید بدانند
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Diseases 
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استفاده از کاندوم، عدم استفاده از سرنگ آلوده، رعایت سالمت 
بارداری قبل از اقدام به بارداری، رفتار جنسی ایمن و کنترل شده 

 و نداشتن شریک جنسی متعدد 

عالئمی نداشته باشد. در این مرحله، ویروس به         

سرعت بسیاری از نسخه های خود را ایجاد می         

 کند.

هم چنان    HIVسطح دو: در طول این مرحله،          

نسخه برداری می شود و به آرامی سیییسیتیم             

ایمنی بدن را در طول زمان آسیب می زند. فرد      

مبتال ممکن است بیمار نباشد یا عالئم داشیتیه     

باشد.. این مرحله می تواند سال ها یا حتی دهه 

 ها طول بکشد.

سطح سه: این مرحله زمانی است که سیسیتیم           

ایمنی بدن به شدت آسیب دیده است و فرد را          

مستعد بیماری های دیگر می کند. بسیاری از          

افراد دارای عالئمس مانند لرز، تب، عرق، غیدد         

 لنفاوی متورم، ضعف و کاهش وزن هستند.

در بیماری ایدز با توجه به این که سیییسیتیم              

ایمنی دچار نقص شده است، فرد مبتال مستعد        

ابتال به بیماری هایی که عامل آن ها پیاتیوژن            

های فرصت طلب مثل قارچ ها و باکتری  و ...              

است و افراد عادی در برابر آن ها مقاوم هستند؛ 

مانند کاندیدا آلبیکنس، گونه های سالمونیال و       

 هیستوپالسما کپسوالتوم و ... .

هم چنین این افراد بسیار مستعید ابیتیال بیه              

سرطان هستند. از جمله سرطان های مرتبط با         

ایدز می توان به لنفوم غیر هوچکین )هم نیوع            

منتشره و هم نوع سیستم عصبیی میرکیزی(،            

سارکوم کاپوزی، سرطان گردن رحم و سرطیان   

 های مقعدی  تناسلی هستند.

 HIVانتقال 

در دو مایع بدنی خون و منی تیتر بیاالییی از             

یافت می شود. ویروس در جریان         HIVویروس  

تماس جنسی، مواجهه تزریقی بیا خیون ییا             

فراورده های خونی الوده و از مادر به کودک در          

جریان دوره ی نزدیک  تولد انتقال پییدا میی            

 کند.

ویروس از طریق تماس هیای عیادی میثیل              

کارکردن با یک دیگر، هم صیحیبیت شیدن،              

همسفر بودن، دست دادن، بوسیییدن، روابیط          

اجتماعی مثل سوار شدن به اتوبوس و تاکسیی         

سرایت نمی کند. هم چنین، از طریق استفیاده          

از حمام عمومی، استخر و توالیت، از طیرییق             

لباس، پوشاک، پتو و رخت خیواب، عیطیسیه،            

سرفه و نیش حشرات نمی تواند باعث انتیقیال           

 آلودگی به شخص سالم شود.

 درمان

داروهیای ضید وییروسیی             HIVبرای درمان 

بسیاری تائیدیه گرفته اند. ایین دارو هیا در               

کالس های مختلف طراحی شدند؛ از جیملیه           

داروهایی با مکانیسیم عیمیل میهیارگیرهیای              

نوکلئوزیدی/ نوکلئوتییدی، تیرانسیکیرییپیتیاز            

معکوس مانند دارو های آباکاویر و زایدوودین یا  

داروهایی با عملکرد مهار ادغام ویروس مانینید         

انفوویرتید یا مهار ورود ویروس به سلول هیدف         

 مانند ماراویروک.

 راه های پیشگیری

با توجه به تغییرات مداوم آنتی ژنیی وییروس           

HIV         تا به االن، واکسن هایی که طراحی شده ،

اند، موفقیت آمیز نبوده اند؛ اما بیا اقیدامیات             

پیشگیرانه می توان از ابتیال و گسیتیرش ان              

جلوگیری کرد؛ مانند استفاده از کاندوم، عیدم         

استفاده از سرنگ آلوده، رعایت سالمت بارداری     

قبل از اقدام به بارداری، رفتار جنسی ایمین و           

کنترل شده و نداشتن شریک جنسی متعدد و         

عدم استفاده از وسایل تیز و برنیده اشیخیا             

 دیگر.

مهارگرهای نوکلئوزیدی/ نوکلئوتیدی، ترانسکریپتاز 
معکوس مانند دارو های آباکاویر و زایدوودین یا داروهایی 

 با عملکرد مهار ادغام ویروس مانند انفوویرتید 

https://www.nature.com/articles/d42859-018-00003-x 

https://www.nature.com/articles/d42859-018-00003-x 

https://www.britannica.com/science/AIDS/The-origin-

of-HIV 

https://www.webmd.com/hiv-aids/guide/sexual-

health-aids 
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Diseases 

 Aids شناخت بیمــــــــاری ایدز

، تیمی از پزشکان بیه رهیبیری      1991در ژوئن سال  

Michael Gottlieb      رخدادی غییرعیادی را در ، 

 (Morbidity and Mortality Weekly 

Report   نشریه متعلق به مرکز کنترل و پیشگیری )

( گزارش   CDCاز بیماری های ایاالت متحده آمریکا )       

دادند: پنج نفر از افراد ظاهرا سالم در لس آنیجیلیس              

شیدنید؛    ( PCPمبتال به  سینه پهلو پنوموسیستیس ) 

یک عفونت خطرناک که به طور معمول در افیرادی           

که به شدت سیستم ایمنی شان سیرکیوب  شیده               

 مشاهده می شود. 

در زمان گزارش، دو نفر از بیماران جان خیود را از              

دست دادند. این اولین وقوع منتشر شیده از ییک               

بیماری مرگ بار ناشناخته بود که بعدها به عینیوان            

 ایدز شناخته شد.

قابل ذکر است که بیماران در اولیین گیزارش ایین              

بیماری، همه کسانی بودند که رابطه جنسی با مردان         

داشتند و تست های آزمایشگاهی  از سیه نیفیر از                

مردان، نقص در ایمنی سلولی را نشیان دادنید؛ از              

و کاهش   Tجمله تعداد پایین غیر طبیعی سلول های

. ایین     in vitroپاسخ های پرولیفراتیو لنفوسیت در      

اولین نکات ناشی از ظهور یک بیماری بود که باعیث           

اختالل عملکرد ایمنی سلولی شده است که تیوسیط          

 تماس جنسی گسترش می یابد.

توسط یک تیم    1991گزارش دوم در ماه ژوئیه سال       

منیتیشیر      Alvin Friedman-Kienتحت رهبری   

بیمار را که همگی مردانی از شیهیر             62شد. تیم او     

نیویورک یا کالیفرنیا که رابطه جنیسیی بیا میردان              

( KSداشتند و مبتال به بیماری های سارکوم کاپوسی)

PCP              یا سایر عفونت های فرصت طلب بیودنید، بیه

صورت مستند ثبت کرد. چنین گزارش هایی تا مدت          

 Luc، تیم    1991ها ادامه داشت تا این که در سال         

Montagnier          در موسسه پیاسیتیور در پیارییس 

HIV-1         را کشف کرد. با استفاده از تکینیییک هیای

را از بیییوپسیی گیره            Tمخصو ، آنها سلول های     

ساله فرانسوی    11لنفاوی یک بیمار هم جنس گرای       

 با عالئم ایدز مانند لنفادنوپاتی کشت کنند.

در میوسیسیه     Robert Gallo، تیم 1990در سال   

را از      HIV- 1ملی سرطان در بتزدا ایالت مریلنید،       

گروه بزرگتر بیماران جدا کرد و بیان کرد کیه ایین              

ویروس در ایدز نقش دارد. ایدز بعد از این زمان بیه              

صورت اپیدمی جهانی که کل دنیا را تحت تاثیر قیرار       

می دهد، درآمده است و در سراسر جهان میلیون هیا   

 نفر آلوده به این ویروس هستند.

جزئیات منشاء اچ آی وی هنوز معلوم نیست؛ با ایین           

حال، یک لنتی ویروس که ژنتیکی شبیه به اچ آی            

 وی شییامییپییانییزه هییا و گییوریییل هییا درغییرب              

 آفریقای استوایی یافت شیده اسیت. ایین وییروس              

 به عنوان وییروس نیقیص اییمینیی سیییمیییان                   

 (simian immunodeficiency virus  شناخته )

می شود. پیش تر، تصور می شد که در شامپانزه هیا      

، تیمیی از    6449بی ضرر باشد. با این حال، در سال      

محققان که در مورد جمعیت شامپانزه ها در آفرییقیا            

در واقع بیاعیث       SIVتحقیق می کردند، دریافتند که      

بیماری ایدز مانند در حیوانات می شود. شیامیپیانیزه        

دارای میزان مرگ و میری هستند  SIVهای آلوده به  

برابر بیشتر از همتایان غیرمبتال آن هیا      12تا    14که  

است. شکار، قصابی و خوردن گوشت شامپیانیزه هیا             

ممکن است باعث انتقال ویروس به انسان ها، احتماال 

در اواخر قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم شده باشد.          

ویروس ضعیفی است که سییسیتیم      SIVهرچند که   

کند و بیش از چند       ایمنی بدن انسان با آن مقابله می      

ماند، اما انتقال سریع و       هفته در بدن انسان باقی نمی     

های مختلف زمان کافی را بیه       متوالی آن بین انسان 

 دهد. می HIVاین ویروس برای تبدیل آن به 

بسیاری از مردم در ابتدا عالئم ندارند و حتی بیرای            

سال ها یا چند دهه! نشانه هایی وجود دارد که میی            

تواند رخ دهد؛ مانند عالئم  مشابه آنفلوانزا مدتی پس     

و حتی اگر فرد مبتال احساس        HIVاز آلوده شدن به     

بیماری نکند، ویروس به سیستم ایمنی بدن اسیییب          

  Tمی زند. ویروس به نوعی از سلول های لنفوسییت        

حمله کرده و در ان سلول هیا هیزاران        CD4به نام   

نسخه از خودش را تولید می کند و موجب کیاهیش             

جمعیت این نوع از لنفوست ها می شیود کیه ایین               

کاهش باعث اثرات گسترده ای بر سیستم دفاعی می         

شود؛ زیرا این لنفوسیت ها نقش های دفاعی بسیییار           

مهمی را بر عهده دارند که از جمله آن ها می تیوان              

به فعال سازی ماکروفاژها، القای عملکرد های سلیول       

سایتوتوکسیک، سلول های کشنده طبییعیی         Tهای  

(NK)  و سلول هایB   و ترشح انواعی از فاکتور هیای

محلول که رشد و تمایز سلول های لنفی را تحرییک           

کرده و بر سلول های خون ساز اثر می نهند، اشیاره             

بسیاری از این سلول ها را از  HIVکرد. بدون درمان،     

بین می برد که بدن نمی تواند از عفونت های تهدید           

بیدن     CD4کننده زندگی محافظت کند. اگر تعداد         

عدد در میلی لیتر خون باشد، فیرد     644پایین تر از   

 ایدز دارد.

 سه سطح دارد : HIVعفونت  

سطح یک: این مرحله حاد بیماری است و میمیکین        

است فرد مبتال دارای عالئمی مانند تیب، بیثیورات،            

خستگی، لرز و سایر عالئم آنفلوانزا و ییا ایین کیه                

( Acquired immune deficiency syndromeیا سندرم نقص ایمنی اکتسخابخی )     (  AIDSایدز )  

بخه   ( Human immunodeficiency virusنوعی بیماری است که در اثر ورود ویروس ایمنی انسانی )            

 بدن انسان به وجود می آید.
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 عالئم، راه های انتقال، تشخیص و درمان



 هستند.  

 برخی از عالئم شایع ام اس

کوفتگی: احساس خستگی طاقت فرساییی کیه          

فعالیت فیزیکی و ذهنی را برای برخی دشیوار و     

 برای برخی ناممکن است.

اختالالت تعادلی و سرگیجه: دشیواری در راه            

 رفتن، اختالل در هماهنگی حرکتی اعضاء

اختالالت بینایی: تاری دید یا دوبینی، از دسیت      

 دادن موقت بینایی در یک یا هردو چشم

مور مور شدن یا کرختی: بیشتر در دست هیا و             

 پاها

 درد: گاه مالیم و گاه شدید

 از دست رفتن نیرو و چاالکی در ماهیچه ها

 خشک شدگی و اسپاسم

 اختالالت شناختی: اشکال در به یاد آوری 

اختالالت گفتاری: سخن گفتن بریده بریده، کند       

 شدن یا دگرگونی در لحن یا زیر و بم گفتار 

دفع غیر ارادی: ناتوانی در مهار کارکرد دفیعیی            

 مثانه و روده

اختالالت جنسی: نبود میل جنسی، مشیکیالت          

 نعوظ

 درمان

 به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شود.:

دسته اول درمان ها هنگام حمیالت بیییمیاری            

صورت می گیرد که در این دوران بیمار باید در           

 بیمارستان بستری شود.

درمین دسته، درمان های پیشگیری اسیت؛ در         

این شرایط با توجه به وضعیت بیمار از دارو های          

متفاوتی استفاده می کنند که با کمک آن هیا            

 تعداد حمالت بعدی کمتر می شود.

سومین گروه درمان ها، مربوط به عالئم بیمیاری        

است و بیماران باید بدانند عوارض بیماری مانند        

خستگی بیش از حد، تکرر ادرار و سفتی انیدام           

  ها با دارو تا حد زیادی قابل درمان است

SID.ir 

Civilica.ir 

ابع
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Bipolar disorder  

 علت ام اس
فوریت های پزشکی علت ام اس را ناشناخته می         

دانند. پژوهش ها حاکی از آن است که آمیزه ای           

از عوامل ژنتیکی و محیطی می تواند در بروز آن          

 نقش داشته باشد.

 انواع ام اس

چهر گونه ام اس وجود دارد که هرکدام ویژگیی          

های خود را دارند. صرف نظر از نیوع ام اس،                

ممکن است برخی از بیماران در سراسر زندگیی         

شان تنها دچار گونه ای خفیف باشند. در حالیی           

که، ممکن است برای سایرین ایین اثیرات بیه             

سرعت ظاهر گردند. بیشتر بیماران دچار ام اس        

 تجربه ای میان این دو حد نهایت را دارند.  

فروکش کننده: در بسییاری        -ام اس عود کننده     

درصد(، نخیسیت ام اس          98از بیماران )حدود     

فروکش کننده تشخیص داده میی     -عود کننده   

شود. این مطلب به این معنا اسیت کیه افیراد                

دارای ام اس عالئم جدیدی در خود مشاهده می         

کنند و یا عالئم قبلی آن ها دوباره باز می گیردد            

و به اصطالح عود می کند. موارد عود می تواننید     

خیلی سریع روی داده و معموال برای چند هفته         

برجا می مانند و شدت آنها از خفیف تا شیدیید             

متغیر است. البته امکان دارد بعد از عیود بیه                

حالت تسکین برسند و فرد دارای ام اس به طور          

 کامل یا جزئی بهبود یابد.  

ام اس خوش خیم )بهبودی کامل یا جزئی بعید            

از حمله عوارض بیماری( را فقط می توان پیس            

از چندین سال ابتال به ام اس تشخیص داد. تنها           

در صورتی می توان یک بیمار را مبتال به ام اس           

خوش خیم تشخیص داد که ام اس در طیول             

سال رو به وخامت نگذارد و فرد دچار از           64-14

کار افتادگی کم یا هیچ گونه از کیار افیتیادگیی              

 نشده باشد.

ام اس ثانویه پیش رونده: بیماری بسیییاری از             

فروکش کننده آغیاز      -افراد با ام اس عود کننده       

شده و سپس به حالتی که به آن ام اس ثانیوییه             

پیش رونده که دائما بر شدت آن افیزوده میی             

شود، تبدیل می شود. در ام اس ثانوییه پیییش              

رونده عوارض ایجاد شده پس از عود بیییمیاری            

کامال برطرف نمی شود و میزان ناتوانی هیمیواره        

افزایش می یابد. برای تشخیص این که بیمیاری          

به مرحله ام اس ثانویه پیش رونده وارد شده ییا           

میاه دچیار        2نه، بیمار باید حداقل به میدت          

 وخامت پیوسته بیماری گردد.

ام اس اولیه پیش رونده: گونه نسبتا غیر معمول          

درصد افراد مبتیال      18از ام اس هست که حدود       

به ام اس را تحت تاثیر قرار می دهد. ایین نیوع               

معموال در افراد سالخورده تر که معموال چیهیل           

سال یا بیشتر سن دارند تشخیص داده می شود.         

از همان آغار بیماری فرد مبتال دچار عیالئیمیی       

می شود که پیوسته وخیم تر شده و همزمان بیا           

 آن نیز، ناتوانی شان افزایش می یابد.

 نشانه های ام اس

غیر قابل پیش بینی است. این بیماری در افیراد            

مختلف متفاوت است و منجر به بروز گستره ای         

از عالئم گوناگون می شود که هیچ کدام برای ام          

اس اختصاصی نیستند. بسیاری از بیماران تنهیا         

تعداد کمی از عالئم را تجربه می کنند و بسیییار      

بعید است که بیماری به همه نشانه هیا دچیار             

گردد. بیماران در زمان های مختلف دچار عالئم         

گوناگون می شوند که بیرخیی بسیییار شیاییع               

یک بیماری خود ایمنی اسخت کخه        (multiple sclerosis)ام اس   

سیستم ایمنی بدن اشتباهًا به میلین )در پیرامون رشته هخای عبخبخی                

دستگاه اعباب مرکزی، ماده مهمی به نام میلین وجود دارد که به حرکخت     

سریع تر و آسان تر پیام های عببی از مغز به دبگر جاهای بدن، کمک می                

کند.( ماده محافظتی اطراف سلول های عببی )آکسون ها( مغز و نخخخا                   

حمله ور می شود. این وضع سبب آسیب دیدن میلین شده و بخشی از آن          

یا گاه همه آن از روی رشته عببی کنده شده و زخم هایی به جا می مانخد             

که به آن ها ضایعه، پالک یا اسکلروز نیز می گویند. آسیب وارد آمده بخر           

میلین منجر به اختالل حرکت پیام ها در راسنتای رشته عببی می گردد.             

ممکن است پیام آهسته یا نامفهوم گردیده یا از یک رشته عبخبخی بخه                 

 دیگری منتقل شود یا کال رد شود. 
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 (MS)بیماری ام اس 
 پیشرونده خودایمنی و فلج



هیای     هایی مثل روزنیامیه      آوری خرت و پرت     جمع  - 

 قدیمی یا ظروف خالی غذا

 عالئم در کودکان

 اختالل کم توجهی  

 اوتیسم  

 0سندروم توره  

 انواع وسواس فکری عملی

ترسند. آنیهیا میعیمیوال            شستشوگرها از آلودگی می   

 شویند. شان را به طور مکرر می های دست

ها به طور مکرر، کارهایی را کیه عیدم              کننده  وارسی

زا    تواند خطرآفرین یا آسیب اطمینان از انجام آنها می   

کنند، مواردی از قبیل قیفیل کیردن            باشد، چک می  

 درها یا بستن شیر اجاق گاز.

ترسند که اگر کاری را درست ییا          ها از این می     شکاک

 شوند. عیب و نقص انجام ندهند، مجازات می بی

ریزها دائما به نظم و ترتیب فکیر        ها و برنامه    شمارشگر

هیا ییا        ی اعداد، رنیگ  کنند و ممکن است درباره    می

 های خا ، خرافاتی در ذهن داشته باشند. ترتیب

ترسند کیه چیییزی را دور             سازها از این می     ذخیره

بیندازند، مبادا دوباره به آن احتیاج پیدا کنند. آنها به    

گونه، چیزهایی را که نییاز نیدارنید ییا               طور وسواس 

 کنند. کنند، ذخیره )احتکار( می استفاده نمی

 درمان

این اختالل به طرز قابل توجهی روی زندگی بیمار و    

توان به این افیراد    گذارد، اما می  اطرافیان او تاثیر می 

کمک کرد. ابتدا باید از نوع خاصی از درمان شناختی        

رفتاری به نام تکنیک مواجهه و جلوگیری از پاسیخ          -

(ERP)  .و همچنین مصرف دارو بهره گرفت 

، بیمار تحت نظارت متخصص، با عواملیی        ERPدر   •

رو خواهد شید و          گونه روبه   ی وسواس   تشدیدکننده

کند که اضطراب خود حین مواجهه با این           تالش می 

ها را کاهش دهد تا مجبور به انجیام عیمیل               محرک

 گونه نشود.  وسواس

ی بیازجیذب       استفاده از داروهای میهیارکینینیده         •

نیز روشی میوثیر      ERPدر کنار  (SSRIs)سروتونین  

برای درمان است. تا به امروز حدود سه دهه از تاثییر             

مثبت این درمان، روی بیماران مبتیال بیه وسیواس            

 گذرد.  عملی می-فکری

یکی از دییگیر    (Deep TMS)تحریک عمیق مغز  •

های موثر است. این روش غیرتهاجمی اسیت و            روش

دهد اثر جانبی کمی دارد. در روش          -شواهد نشان می  

تحریک عمیق مغز، جریان الکترومغناطیسی از طریق      

ی     های خا  مغز، که بیه گیفیتیه            کاله به قسمت  

مربوط است، فرسیتیاده      OCDدانشمندان اعصاب به    

شود. بیمارانی که تحت تحریک عمیق مغز قیرار         می

 گیرند به مدت شش هفته و هر روز بیه روان               می

دهد شدت    کنند. نتایج نشان می      پزشک مراجعه می  

 عالئم در بیمارانی که تحت این 

درصد کاهش داشته و حتی       14اند    روش قرار گرفته  

ده هفته بعد از پایان درمان، باز هم از شدت عیالئیم             

برای   کاسته شده است. اگرچه این روش اولین گزینه

درمان نیست، ولی موثر است و به بیمارانیی کیه از              

اند نیز به طور موثیری        های دیگر جواب نگرفته     روش

 .1کند  کمک می

 پراکندگی

مردان و زنان به یک اندازه ممکن است به اختیالل   •

وسواسیِ جبری مبتال شوند. اما ابتالء به این اختیالل      

تری نسبت به زنیان       در مردان عمدتاً در سنین پایین     

 دهد. روی می

 احتمال تطابق در دوقلوهای همسان باالتر است. •

که   طوری  وراثت عاملی برای وقوع وسواس است؛ به       •

اگر کسی در خانواده دارای پدر و میادر وسیواسیی              

باشد، احتمال اینکه فرزند نیز به وسواس مبتال بشود، 

 وجود دارد.

هم چنین طبق آخرین آمار اعالم شده پیمایش ملی         

 18درصد جمعیت  1/8، 1191سالمت روان در سال  

 .2سال کشور مبتال به بیماری وسواس هستند 20تا 

پیشنهاد های رفتاری در مواجهه با افراد مبتال به این          

 اختالل:

از انتقاد اجتناب کنید؛ فراموش نکنید رفتیارهیای          •

 است، نه عیوب شخصیتی. OCDهای  آنها نشانه

آنها را سرزنش نکنید و به آنها نگیویییید انیجیام                •

شان را متوقف کینینید. آنیهیا              الگوهای مکرر رفتاری  

ی شما را عملی کنینید و فشیار              توانند خواسته   نمی

 OCDی  ها آوردن برای توقف این رفتارها، فقط نشانه

 کند. تر می را وخیم

در انجام الگوهای مکرر رفتاری با آنیهیا هیمیراه               •

نشوید. کمک به آنها در انجام این کارها سبب تقویت          

شیود. از خیودف فیرد            می OCDهای    و تشدید نشانه  

 حمایت کنید نه از رفتارهایش.

را مثبت و شفاف نگه دارید. ارتیبیاطیات               ارتباطات •

مهم هستند، بنابراین میان حمایت از فرد مبیتیال و            

ایستادگی در برابر اختالل او، توازن برقرار کنییید و            

 نشوید. OCDسبب اضطراب فرد مبتال به 

را پیدا کینییید. بیا هیم            OCDدار    ی خنده   جنبه •

دار و پیوچ بیرخیی             های خینیده   خندیدن به جنبه 

کند از ایین       به فرد مبتال کمک می     OCDهای    نشانه

تر فاصله بگیرد. مطمیئین شیویید او               اختالل راحت 

خندیید   داند که با او می    کند و می    احساس احترام می  

 نه به او.

هستند، هم وسواس فکری دارند و هم وسواس عملی، اما برخی افراد، فخقخ     (OCD)عملی  -اکثر افرادی که دچار اختالل وسواس فکری      
 کنند. یکی از این دو را تجربه می

https://www.psychologytoday.com/us/blog/overcoming-obsessions-and-shifting-

focus/201812/2-things-everyone-should-know-about-ocd 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/7050 

Mohammadi, M.R., Ghanizadeh, A., Rahgozar, M. et al. Prevalence of obsessive-compulsive dis-

order in Iran. BMC Psychiatry 4, 2 (2004). https://doi.org/10.1182/1471-244X-4-2 

http://www.helpguide.org/articles/anxiety/obssessive-compulsive-disorder-ocd.htm 

https://fa.wikipedia.org/wiki/اختالل وسواس فکری-عمیل 

http://irna.ir/xhXtmL 
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Obsessive-Compulsive Disorder 

ییکیی از انیواع         OCDاختالل وسواس یا هیمیان        

اختالالت روانی که زندگی را برای افراد مبتال بسییار          

هیا    کند. این اختالل نیز مانند سایر بیماری         دشوار می 

مانند افسردگی یا اضطراب در صورت تشخییص بیه           

موقع قابل درمان است. بنابراین داشتن اطالعاتی در          

تواند نقش موثری در تشخیص به هنگام         مورد آن می  

 و درمان آن داشته باشد.

 تعریف 

گیونیه      را ایین    OCDی ملی سالمت روان،        موسسه

مدت  اختاللی شایع، مزمن و طوالنی «کند: تعریف می

که فرد در آن دچار افکار )وسواس فکری( و رفیتیار               

شیود و       )وسواس عملی( غیرقابل کنترل و مکرر می        

بار این افکار و رفتیار        کند که باید چندین     احساس می 

 »را تکرار کند.

البته ممکن است این وسیواس روی هیر چیییزی               

متمرکز شود. در اغلب موارد، وسواس عملی مستقیما    

به وسواس فکری مربوط است. مثال، اگر فرد نسیبیت        

به امنیت عزیز خود وسواس فکری داشیتیه بیاشید،             

کند باید هر ده دقیقه به او پیام بدهد تیا             احساس می 

 از سالمت او با خبر شود.

 تاریخچه

از اوایل قرن نوزدهم ،وسواس از حوزه مسائل مذهبی         

خارج شد وبه حوزه پزشکی راه ییافیت. در  سیده                 

بیستم میالدی و با پیدایش روانشناسی بیالییینیی ،             

غیرمذهبی از وسیواس      -تعریفی غیرآسیب شناختی  

ارائه شد. پیر ژانه ، نخستین کسی بود که دیدگاهیی            

اجیبیاری   –روانشناختی درباره روان نژندی وسواسی       

عرضه کرد. او معتقد بود تمام بیییمیاران وسیواسیی            

شخصیتی نابهنجار دارند که با اضطراب، نگرانی بیش        

از حد ، فقدان انرژی و تردید همراه است. درهیمیان             

زمان فروید نظریه انقالبی خود را دربیاره تیفیکیر               

وسواسی ارائه داد. فروید به جای درمان طبی معمول          

در اواخر سده نوزدهم ، روانکاوی را برای حل تعارض          

های پیشین  انتخاب کرد.اما این درمان بهبود قیابیل            

 6توجهی در وضع بیماران وسواسی ایجاد نکرد. 

 علل ایجاد این اختالل:

طور دقیق مشخیص نیییسیت؛ امیا              علت وسواس به  

تواند عالئم وسواس را تشیدیید کینید.              اضطراب می 

همچنین  برخی از عواملی که ممکن است خطر ابتال          

 اند از: به وسواس را افزایش دهند عبارت

ابتالی یکی از والدین، خواهران ییا بیرادران بیه               •

 وسواس

 های خاصی از مغز های فیزیکی در بخش تفاوت •

 ی آسیب روحی تجربه •

ی جسیمیی ییا         قرار گرفتن در معرض سوءاستفاده    •

 جنسی در کودکی

ابتال به سایر اختالالت روان؛ مانند اختالل اضطیراب،         

 های عصبی افسردگی، سوءمصرف مواد یا تیک

 عالئم

عمیلیی   -اکثر افرادی که دچار اختالل وسواس فکری      

(OCD)             هستند، هم وسواس فکری دارنید و هیم

وسواس عملی، اما برخی افراد، فقط یکی از این دو را           

 کنند. تجربه می

 ( افکار وسواس گونه:4

ها، خاک یا میواد      ترس آلوده شدن توسط میکروب      - 

 ی دیگر آلوده

ترس از دست دادن کنترل و آسیب رسانیدن بیه              - 

 خود یا دیگران

 افکار و تصورات واضح یا شدید جنسی - 

 تمرکز بیش از حد روی اخالقیات - 

ترس از دست دادن یا نداشتن چیزهایی که شایید       - 

 زمانی به آنها نیاز پیدا کنید

نظم و ترتیب: این ایده کیه هیر چیییزی بیایید                - 

 سر جای خودش قرار بگیرد «درست»

خرافات: توجه بیش از حد به چیییزهیاییی کیه                  - 

 شوند یمن یا بدیمن خوانده می خوش

 ( رفتارهای وسواس گونه:2

هیا،    بررسی مجدد و افراطی چیزهایی از قبیل قفل         - 

 وسایل و کلیدهای برق و غیره

تماس مکرر با اعضای خانواده برای اطمیینیان از             - 

 صحت و سالمت آنها

شمردن، ضرب گرفتن با انگشت ییا پیا، تیکیرار                - 

معنای دیگیر بیرای      کلمات خا  و انجام کارهای بی    

 کاهش اضطراب

 شو و صرف زمان زیادی برای نظافت و شست - 

حساسیت بیش از حد به نظم و ترتیب میحیییط               - 

 پیرامون

یکی از انوا  اختالالت روانخی   OCDاختالل وسواس یا همان     

کند. این اخختخالل      که زندگی را برای افراد مبتال بسیار دشوار می        

ها مانند افسردگی یا اضطراب در صخورت         نیز مانند سایر بیماری   

تشخیص به موقع قابل درمان است. بنابراین داشتن اطالعاتی در           

تواند نقش موثری در تشخیص به هنگام و درمان آن            مورد آن می  

 داشته باشد

 لیال اسماعیلی
 88دندان پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 عملی  –اختالل وسواس فکری 
 علل بروز، عالئم و راه های مقابله با آن
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lung cancer 

در اکثر موارد، مواد شیمیایی موجود در دود دخانیات 

های اخیر  زا در ریه است. اگرچه در سال عامل سرطان

تشخیص سرطان ریه در افرادی که تا به حال سیگار          

اند، بیشتر شده است، اما این افراد هنوز        مصرف نکرده 

درصد کمی از مبتالیان به سرطان ریه را تشیکیییل             

 دهند. می

ریه یک عضو بزرگ بدن اسیت. از ایین رو، تیوده                  

تواند مدت زیادی در ریه رشد کند بدون          سرطانی می 

وجود آورد و به هیمییین دلیییل               این که عالمتی به   

احتمال زیادی دارد که دیر تشخیییص داده شیود.             

خستگی و سرفه دو عالمتی هستند که ممکن اسیت          

ناشی از سرطان ریه باشند و در بیشتر موارد افراد از            

گذرند و آن را به علل دیگیر ربیط             آن به سادگی می   

 دهند.  می

 نُدول ریوی

های کوچک متشکل از بافت، نُیدول گیفیتیه        به توده 

خیم )غیرسرطانی(     شود. ندول ممکن است خوش       می

سیرطیانیی       سرطانی باشد. به ندولی پیییش          یا پیش 

 گوییم که امکان تبدیل شدن به سرطان را دارد. می

گاهی توده ریوی یا ندول ریه یک ندول متیاسیتیازی      

های سرطانی از عضو اصیلیی کیه            است. وقتی سلول   

کنند و در جای  سرطان در آنجا آغاز شده، حرکت می

دیگری از بدن، توده سرطانی )از همان نوع اول( بیه            

شود.به عنوان   آورند، به آن متاستاز گفته می وجود می 

تواند باعث ایجاد نیدول در         مثال، سرطان پستان می   

ای در ریه وجود  ریه از نوع متاستازی شود. یعنی توده

های سرطان پستان تشکیییل        دارد که از همان سلول    

هیای    شده است. این توده، حاصل پخش شدن سلول        

های مختلف بدن از جملیه        سرطان پستان در قسمت   

تیر،     های ریویِ بزرگ  ریه است. به طور معمول، ندول      

های رییوی     بیشتر احتمال دارد بدخیم باشند و ندول      

 خیم هستند.  تر، اغلب خوش کوچک

 عالئم سرطان ریه

بیشتر مبتالیان به سرطان ریه یک یا چند عیالمیت            

 زیر را دارند:

ای کیه       دار یا حاوی خون و سیرفیه           ی خلط   سرفه •

 شود. خوب نمی

 خس خس سینه، دشواری در تنفس و تنگی نفس •

 درد قفسه سینه •

 تب •

 مشکل در بلع غذا •

 خشن شدن صدا •

 دلیل وزن کاهش اشتها و کاهش بی •

تپش قلب )در مواردی که توده نزدیک بیه قیلیب              •

 است.(

اگر سرطان ریه به بیرون از ریه پخش شود، عیالئیم             

شوند، مثاًل اگر بیه اسیتیخیوان            دیگری هم ظاهر می   

درد هم به این عالئیم اضیافیه            سرایت کند، استخوان  

 شود. می

عالئمی که باال شرح دادیم فقط مختص سرطان رییه          

های دیگری هم هستند که عیالئیم          نیستند و بیماری  

کنند. اگر موارد باال را در خودتیان           مشابهی ایجاد می  

اید، به پزشک معالج متخصص داخیلیی      مشاهده کرده 

تیر صیورت        یا ریه مراجعه کنید تا تشخیص دقیییق        

 بگیرد.

های کیوچیک،      ی سلول   در بعضی از انواع سرطان ریه     

شوند که تنظیییم خیونیی           موادی در بدن ترشح می    

بیرنید.      برخی مواد مثل کلسیم و سدیم را از بین می         

پس وقتی این مواد در خون سطح مناسبی نیدارنید            

 توانیم به این نوع سرطان ریه شک کنیم.  می

 انواع سرطان ریه

هیا زییر        سرطان ریه را بر اسیاس شیکیل سیلیول            

 کنند: کلی تقسیم می  میکروسکوپ، به دو دسته

 ی سلول کوچک سرطان ریه •

 non small)ی سلول غیرکوچیک        سرطان ریه  •

cell) 

های ریه از نوع سلول غیرکوچک  درصد سرطان 98

هستند. این نوع سرطان ریه معموالً به ریه محدود 

شود.  شود و بیرون از قفسه سینه پخش نمی می

درمان این نوع سرطان در بسیاری از مواقع با جراحی 

هخای ریخه       زا در تقسیم سلول     ی سرطان   وقتی یک ماده  

هخا شخده و          آن  رویه کند، باعث تکثیر بی  اختالل ایجاد می  

کم یخک تخوده        ها کم   کند.این سلول    سرطان ریه را ایجاد می    

کنند و ریه سالمی که در مجاورشان         )تومور( در ریه ایجاد می      

های سرطخانخی      نهایت، این سلول        برند. در    هست را از بین می    

های بخدن     توانند در غدد لنفاوی نزدیک ریه و سایر بخش          می

گوییم. کبد، استخوان،   می «متاستاز»ها  پخش شوند که به آن   

کلیوی و مغز جاهایی هستند که بیشترین احتمخال           غدد فوق 

 دریافت متاستاز را دارند.

 آنچه درباره سرطان ریه که باید بدانید

 الهه راست منش
 88بهداشت عمومی 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 کاربرد، فواید، عوارض و انواع لیزرتراپی
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 تعیین نوع سرطان ریه کمک گرفت.

در بیشتر موارد، برای تعیین دقیق نوع ضایعه ریه، از          

برداری شده و بیرای آزمیایشیگیاه             توده ریوی نمونه  

شینیاسیی(       پزشکی )آزمایشگاه پاتولوژی یا آسیییب       

 شود. فرستاده می

پزشک متخصص پاتولوژی در آزمیایشیگیاه و زییر              

کنید و از        میکروسکوپ، نمونه ارسالی را مطالعه می     

هیا ییا سیاییر            روی شکل و سایر خصوصیات سلول  

خیم بودن توده و       ها، سرطانی بودن یا خوش      آزمایش

 شود. نوع سرطان ریه مشخص می

به همین دلیل در نامگذاری نوع سرطان گیاهیی از             

 شود.  ها استفاده می خصوصیات شکل یا اندازه سلول

 درمان سرطان ریه

بعد از اینکه پزشک این بیماری را تشخیص داد، بیا             

روی بیماری و پخش شیدن آن          توجه به میزان پیش   

 کند. در بدن، پزشک نوع درمان را گزینش می

ی سلول غییرکیوچیک، کیه        برای درمان سرطان ریه   

هنوز در بیرون از قفسه سینه پخش نشده، جراحی و          

ترین درمان محسیوب     خارج کردن توده سرطانی مهم    

ی تومور و وجیود        شود. نوع این جراحی به اندازه        می

های ریوی بستگی دارد. گاهی برداشتین     سایر بیماری 

کند. گاهی الزم است   بخش کوچکی از ریه کفایت می 

ی ریه برداشته شود. عالوه بر ریه، غدد لنیفیاوی            همه

شوند که وضعیت پیخیش        اطراف ریه هم برداشته می    

های سرطانی بیشتر ارزیابی شیود؛ امیا اگیر               سلول

سرطان بیرون از قفسه سینه پخیش شیده بیاشید،              

کند. این نیوع درمیان          درمانی اهمیت پیدا می     شیمی

شیود. در        قبل یا بعد از جراحی توده هم انجام میی     

ی سرطان ریه، شیمی درمیانیی    بعضی موارد پیشرفته  

بخشید و      شود. اما عالئم را بهبود می        باعث عالج نمی  

 دهد. طول عمر بیمار را افزایش می

های درمانی برای بهبیود عیالئیم،          یکی دیگر از شیوه   

درمانی است. این شیییوه بیرای کیاهیش درد                  پرتو

استخوان )در  متاستاز استخوانی( و عالئیم میغیزی              

درمیانیی     )برای پخش شدن در مغز( مفید است. پرتو          

درمانی برای درمان کاربرد      تنهایی یا در کنار شیمی      به

 دارد.

های کوچیک، هیم        ی سلول   برای درمان سرطان ریه   

کارگیری هیردو       درمانی، هم پرتودرمانی، هم به      شیمی

آیند. این نوع سرطان       کار می   روش و گاهی جراحی به    

 دهد.  درمانی پاسخ بهتری می به شیمی

 پیش گیری از سرطان ریه

امکان پیشگیری از سرطان ریه همیشه وجود نیدارد،         

توانیم عوامل خطرزا را بیه        اما با انجام کارهای زیر می     

حداقل ممکن برسانیم و احتمال بروز سرطان ریه را          

های کاهش احتمال ابیتیال بیه           کم کنیم. بهترین راه    

 سرطان ریه این است که:

 دخانیات )سیگار و قلیان( استفاده نکنیم. •

تا حد امکان از تنفس در دود دخانییات دییگیران        •

 اجتناب کنیم.

اگر پیش از وقوع سرطان ریه، استعمال دخانییات را           

دیده ریه به تدریج خود را         متوقف کنیم، بافت آسیب   

 کند. ترمیم می

مهم نیست اکنون چه سنی داریم یا چند سال اسیت           

در هر حال مصرف دخانیات هستیم؛ هر لحظیه کیه            

دخانیات را ترک کنیم، احتمال ابتال به سرطان رییه         

 کند. شود و در واقع، بر طول عمر ما اضافه می کم می

برای دریافت اطالعات تخصصی درباره ترک دخانیات       

توانیم با جمعیت مبارزه با استعمیال دخیانیییات              می

ایران تماس بگیریم یا از راهنمای موسسه تحقیقیات،      

 درمان و آموزش سرطان استفاده کنیم.

 پرهیز از مواجهه با گاز رادون •

گاز رادون یکی از دالیل مهم ایجاد سرطان رییه بیه             

رود. گاز رادون در بیرخیی از مینیاطیق                   شمار می 

آیید و از راه           جغرافیایی از سطح زمین بیرون میی      

تنفس در خانه یا محل کار )فضای بسته( کیه گیاز                

شود، خطر ابیتیال بیه       رادون از زمین آن وارد هوا می      

 کند. سرطان ریه را زیاد می

گیری میزان گاز رادون در هوای تنفسی منزل و  اندازه

تواند قدم مثبتی برای سنجش احتمیال         محل کار می  

 ابتال به سرطان ریه باشد.

 زا محدود کردن مواجهه با عوامل سرطان •

زا هستینید.      شدت سرطان   برخی مواد مانند آزبست به    

ای هستند که احتمال  متاسفانه برخی مشاغل به گونه

مواجهه با مواد ایجادکننده سرطان ریه مانند آزبست        

های ایمنیی     در آن ها زیاد است. بهتر است به توصیه         

مانند استفاده از ماسک در برخی مشیاغیل جیهیت             

 زا توجه کنیم. کاهش مواجهه با مواد سرطان

 پایبندی به یک رژیم غذایی سالم •

هیا و       یک رژیم غذایی سالم با مقادیر زییاد میییوه           

تواند در جهت کاهش احیتیمیال       های تازه می    سبزی

بروز سرطان ریه مفید باشد. شواهد عیلیمیی نشیان              

دهد که چنین رژیم غذایی سالم و مفیدی هم در            می

دهند و هم     کسانی که به استعمال دخانیات ادامه می      

در افراد غیرسیگاری، احتمال وقوع سرطان رییه را           

 دهد. کاهش می

متاسفانه تاثیر مثبت میوه و سیبیزی در کیاهیش               

احتمال سرطان ریه در برابر خطرآفرینی دخانیات در        

این زمینه بسیار اندک است و همچنان برای کاهیش          

تیریین قیدم، تیرک            احتمال بروز سرطان ریه مهم    

 دخانیات است.

هایی برای کاهش احتمال سرطان ریه در افراد          تالش

سیگاری با مصرف مقادیر زیاد ویتامین و مواد مشابه          

انید.     انجام شده است، اما هیچ کدام تاثیری نداشیتیه       

های پزشکی نیتیاییج         حتی در بعضی از این پژوهش     

برعکسی حاصل شده است؛ به عنوان نمونه در ییک           

ساز ویتامیین د( در          کاروتن )پیش  -پژوهش ماده بتا  

مقادیر زیاد با وقوع بیشتر سرطان ریه در افراد همراه          

 بود.

شوند با    برخی از افرادی که به سرطان ریه گرفتار می        

اند. بنابرایین بیا         هیچ عامل خطرزایی برخورد نداشته    

توان از بیرخیی       وجود اینکه با انجام کارهای فوق می      

موارد سرطان ریه پیشگیری کرد، هینیوز تیوانیاییی             

 پیشگیری از همه موارد سرطان ریه وجود ندارد.
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Diseases            امکان پیشگیری از سرطان ریه همیشه وجود ندارد، اما بخا
توانیم عوامل خطرزا را به حخداقخل           انجام کارهای زیر می   

 ممکن برسانیم و احتمال بروز سرطان ریه را کم کنیم. 

شود.  و بیرون آوردن توده انجام می  

 سرطان ریه سلول غیر کوچک

های ریه از نوع سیرطیان سیلیول             درصد سرطان   98

غیرکوچک هستند. این نوع سرطان ریه خود به سیه           

 شود: دسته تقسیم می

ترین نوع سرطان رییه       که شایع  آدفنوکارسینوم ریه    •

 شود. هم در مردان و هم در زنان محسوب می

درصد از  68که حدود    کارسینوم سلول سنگفرش     •

 کل انواع سرطان ریه از این دسته است.

درصد از سیرطیان       14که   کارسینوم سلول بزرگ     •

 دهد. ریه سلول غیرکوچک را تشکیل می

ای التین است که بیه هیر سیرطیانِ               کارسینوم واژه 

های مخاطی )الیه داخلی اعضیای          آغازشده از سلول  

 گردد. بدن( یا پوستی اطالق می

های مخیاط رییه        هایی که از سلول     در ریه به سرطان   

)الیه پوششی داخل ریه( آغاز شده باشد، کارسینیوم           

 شود. گفته می

جراحی بیشتر برای برداشت توده سرطان ریه سلیول         

درمیانیی ییا        رود. تجویز شیمی     غیرکوچک به کار می   

پرتودرمانی )رادیوتراپی یا همان درمان با استفاده از          

اشعه ایکس( پیش از جراحی هم ممکن است در نظر       

گرفته شود. هدف از این درمان، کوچک شدن تیوده           

 سرطانی و سهولت جراحی است. 

 سرطان ریه سلول کوچک

درصد بقیه سرطان ریه از ایین     18شاید بتوان گفت    

نوع است. این نوع سرطان ریه به طور معمول بسییار            

تر از سرطان ریه سلول غیییرکیوچیک رشید                سریع

 کند. می

درمانی نقش مهیمیی       در این نوع سرطان ریه، شیمی     

دهی سرطان ریه سیلیول         دارد. در اغلب موارد، پاسخ     

درمانی بهتر از سرطان ریه سیلیول      کوچک به شیمی  

 غیرکوچک است.

درمانی،  در بسیاری از موارد ممکن است همراه شیمی 

پرتودرمانی هم تجویز شود. پرتودرمانی برای درمیان         

ویژه در مغیز( هیم          توده متاستاز این نوع سرطان )به      

 کاربرد دارد.

در این نوع، به دلیل احتمال بیاالی پیخیش شیدن               

های سرطانی، جراحی کمتر کاربیرد دارد. در             سلول

صورت انجام جراحی، پرتودرمانی پس از جیراحیی           

شیدت     تواند امکان عود این نوع سرطیان را بیه             می

 کاهش دهد. 

 انواع نادر سرطان ریه

 مزوتلیوما

سییینیه       های جدار داخلی قفسه این سرطان از سلول  

شود که در    شود و بیشتر در افرادی دیده می      آغاز می 

اند.  آزبست ییک        معرض استنشاق آزبست قرار داشته    

ماده معدنی است و در صنیعیت، میوارد اسیتیفیاده             

تیوان بیه تیهیییه             متعددی دارد که از جمله، میی       

های محافظ و میقیاوم     محصوالت نساجی نسوز، لباس   

 سوزی، تولید ایرانیت و  اشاره کرد. در برابر آتش

درمانی، پرتودرمانی و جراحی همگی میمیکین      شیمی

 است در درمان مفزوتلیوما نقش داشته باشند.

 تومور کارسینویید ریه

شود ولیی     این تومور بیشتر در معده یا روده دیده می        

ندرت ممکن است از ریه هم آغاز شود و درمان آن             به

 اغلب شامل جراحی است.

درمانی و/یا پرتودرمانی همراه جراحی        گاهی از شیمی  

 شود.  یا در موارد غیرقابل جراحی استفاده می

 اهمیت تعیین نوع سرطان ریه

دهد که روند سیرطیان از         نوع سرطان ریه نشان می    

های ریه آغاز شده است. تشخییص          کدام نوع از سلول   

نوع سرطان ریه از این جهت حائز اهمیت است کیه            

پزشک معالج بر اساس آن، درمان مناسب برای همان 

 کند. نوع سرطان ریه را آغاز می

اسیکین ییا         تیی    از تصویربرداری پزشکی مانند سی    

توان بیرای   های خلط می آزمایش میکروسکوپی سلول 

درمانی است. این  های درمانی برای بهبود عالئم، پرتو یکی از شیوه
شیوه برای کاهش درد استخوان )در  متاستاز استخوانی( و عالئم             

 مغزی )برای پخش شدن در مغز( مفید است. 
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Abstract 

Aim and purpose: Guinea or pyuk fever is scientifically called draconculus medinensis .It is usually found 

in the tissues under the human skin and is caused by polluted water.This disease was so common in certain 

areas of Iran such as Fars province and Hormozgan province in the 20s and 30s and  fortunately began to 

decrease in the 40s . 

The purpose of this study is getting acquained with pyuk worm and studying it  mostly in radiological imag-

es. 

Materials and Methods: In this interview study which was conducted in 1399 , articles indexed in the radi-

ology databases of pedia , Rasna , Google scholar PubMed as well as reference books were used. The col-

lection of 27 articles and 13 books altogether which included qualitative and quantitative research related to 

the past 45 years (1973_2018) in both persian and English as well . 

Results: In radiological images ,the appearance of irregular linear calcifications are due to the remaining 

tissue of pyuk worm which is  accidentally seen  in the chest area and especially in the lower parts of soft 

tissues of  legs and thighs and soles of the feet in elders and who formerly lived in southern regions of Iran . 

Conclusions: Nowadays to prevent pyuk worm and water pollution, reservoirs should be chlorinated by the 

experts of environmental health department .For this purpose, the chlorination process must be continued 

seriously with a proper time planning. 

Keywords:pyuk worm,dracunculus medinensis , radiology , Lamerd, cistern 
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                                                      چکیده                                                                                                                                                                                  

های زیر پوست انسان  قرار می          تب گینه یا پیوک در اصطالح علمی دراُکنکولوس مدیننسیس نامیده می شود، معموال در بافت                  زمینه و هدف:    

شمسی درمناطق خاصی مانند استان های فارس، هرمزگان رواج             1114و  1164گیرد و دراثرآب های آلوده ایجاد می شود. این بیماری دردهه                 

 شمسی، شروع به کاهش نمود. هدف از نگارش این پژوهش آشنایی و بررسی کرم پیوک در تصاویر رادیولوژی است. 1104داشت و در دهه ی 

، گوگل  rasnaانجام شده است، از مقاالت نمایه شده درپایگاه های رادیولوژی پدیا،                    1199دراین مطالعه مروری که درسال         مواد و روش:  

کتاب بود که تحقیقات کیفی و کمی         11مقاله و     61اسکوالروپابمد و همچنین از کتب مرجع استفاده شده است. مجموعه مقاالت بررسی شده شامل     

دراکُنکولوس ( را به زبان فارسی و انگلیسی دربرداشت که برای جستجو مقاالت از کلیدواژه های                    6419تا    1911سال اخیر)ازسال     08مربوط به   

 مدیننسیس،کرم گینه استفاده گردیده است.

در تصاویررادیولوژی کلسیفیکاسیون های نامنظم خطی در اثر بافت باقی مانده ی کرم پیوک هستند که به در بیشتر موارد به صورت اتفاقی          یافته ها: 

ی ندگدر ناحیه سینه و بیشتر در قسمت های تحتانی بافت نرم ساق پا، ران و کف پا در افرادی که سن باالیی دارند و درگذشته در مناطق جنوبی ز                              

 می کردند، دیده می شود.  

امروزه برای جلوگیری از کرم های پیوک و آلودگی آب ها باید آب انبارها توسط اداره بهداشت محیط کلرینه شوند از این جهت با                             نتییجه گیری: 

 یک برنامه ریزی صحیح زمانی، فرآیند کلرزنی را با جدیت ادامه داد.

 کرم پیوک،  دراکنکولوس مدیننسیس، رادیولوژی، المرد، آب انبار   کلیدواژه:
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ریشه کن سازی کرم گینه به مرحله پایانی، سازمان بهداشت جهانی هشدار می دهد که دفع آخرین موارد این بیماری سخت ترین                         

 (.           6بخش کار خواهد بود چون به دوردست ترین و اغلب دست نیافتنی ترین نقاط منتقل شده است )

و 1164دردهه های     همانطور که در متن مقدمه به کمک یافته های مهم از مقاالت معتبر دریافتیم که این کرم در مناطق جنوبی                       

شمسی درمناطق خاصی مانند استان های فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رواج                      1114

شمسی و درشش روستای       1184شمسی، شروع به کاهش نمود. آخرین مواردمشاهده آن دردهه ی                1104داشت و در دهه ی       

(. گاهی دراثر عکس برداری ساده به ویژه در اندام های تحتانی در این مناطق در افراد سن باال،                     18الرستان )اکنون الر و المرد(بود )     

شاهد کنتراست های سفید رنگ توده های دراز مارپیچ هستیم که در وهله ی اول رادیولوژیست آن را کلفیکاسیون یا توده تشخیص                        

می دهد اما علت اصلی، توده های تجزیه شده و مرده ی کرم های پیوک است. هدف این مطالعه آشنایی رادیولوژیست با این کرم و                           

 نحوه تشخیص افتراقی بین بدن فاسد شده کرم پیوک دربدن و کلفیکاسیون های بافت نرم و توده ها است.         

                                                         

 بحث  -2

 انگل پیوک درمتون علمی کهن4-2

 است  اسمی  مصغّر،  درفرهنگ های فارسی ازبیماری به نام"رشته" و درمیان عامه کهن، "پیو" یا "پیوک" سخن گفته شده است.                   

( و  12)  برساند  را  کوچکی  و  نظرخردی  از  کوچکی  به  که »  پیوک «  از  مرکب »  پِی «  تصغیر  پسوند  و  پا  معنی  به »  اوک « مفهوم  که

این بیماری را این چنین تعریف کرده اند که " مرضی است که به سان تار ریسمان و مانند رگی سپید از بدن آدمی چیزی برآید و                              

وجع)درد( شدید دارد و هرروز، آن را با چوبکی کوچک بپیچند و بگذارندتا به تدریج ازاعضا برآید و رفع مرض گردد و اگر رشته                               

بگسلد از دیگر جای برآید و وجع از سرگیر، حتی آنکه ازچشمان آدمی سربه در می کند و این مرض دربالد الرستان فارس شیوع                            

 (.11دارد. گویند سبب آن، مصرف آب های آلوده می باشد")

بعضی پزشکان کهن دوره اسالمی، پیوک را نه موجودی زنده، بلکه علتی ناشی ازفساد عصب، خشکی خون و خون غلیظ می دانستند                       

(19 ,19.) 

بنابر آنچه رازی نقل کرده، ظاهرا بولس اجانیطی، نخستین کسی است که به حرکت آشکار آن درزیر پوست اشاره کرده است. به                            

نوشته ابن سینا پس از ظهور التهاب درپوست و سوراخ شدن آن، چیزی سرخ مایل به سیاه ازآن خارج و به طور مدوام دراز می شود                            

 (.19که حرکتش مانند یک جاندار است )

 (2).است فاسد آب نوشیدن از ناشی برمکی، ازیحیی نقل به بیماری، این سرایت » اختصارات « بن عبداهلل به منسوب مفقود کتاب

سبزی   و  آب ها   از  برخی  شاید  سینا،  ابن  نوشته  به  است  دانسته  دارند،  کم  زراعت  و  آب  که  کثیف  و  گرم  شهرهای  بیماری  را  آن  رازی

 (.64) است خشک کننده غذاهای حاصل غالباً و باشند آن ایجاد عامل ها

 تب،  با  همراه  گاهی  شدید،  التهاب  و  سوزش  پوست،  درزیر  آن  آشکار  حرکت  و  مار  همچون  آن،  نمایان شدن   را،  پیوک  بروز  نشانه های 

 در  ولی  نوشته اند   ران ها   و  ساق ها   پاها،  مچ  در  بیشتر  را  آن  بروز  محل های   نوشته اند.   درد  و  خارش  پوست،  روی  بر  تاول هایی   بروز

 (.61, 19, 19) است شده دیده نیز ودست ها پهلوها کمر، بیضه ها،

 مرطوب کردن   آن،  از  پیشگیری  برای  است،  پیوک  پیدایش  عوامل  از  بدن  و  مزاج  خشکی  که  می کردند   گمان  چون  قدیم،  پزشکان

 (.18می کردند ) تجویز فاسد خون ردشدن برای را  )حجامت( رگ زدن استحمام و و غذا طریق از را بدن

 قطعه  به  آن  سر  بستن  و  کرم  ظهور  موضعِ  مالیم  پوست، فشار   از  آن  بیرون زدن   از  پس  بدن،  از  کرم  این  خارج کردن   شیوه  رایج ترین 

 خارج  بدن  از  آن  همه  تدریج  به  تا  می پیچیدند   آن  دور  به  آهسته  و  بیشتر  اندکی  را  کرم  روز  هر  بود.  چوب  تکه ای   به  یا  سُرب  کوچکی

 برای  را  دقت  نهایت  می کرد،   ایجاد  عفونت  و  درد  و  می گردد   باز  بدن  درون  به  انگل  کرم،  پاره شدن   صورت  در  چون  می شد، 

 (.19-11می کردند ) امر ازاین جلوگیری
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 مقدمه-1

یا بیماری کرم گینه است. این بیماری حتی افتخار آن را داشته که درگلستان سیعیدی    “  پیوک”دراکونکولیازیس همان بیماری معروف  

(. اما امروزه این بیماری درآفریقا همچنان وجود دارد و هنوز هم قربانی می گیرد هرچند که به اواخر عیمیرش           1نیز به آن اشاره شود )      

اما بعد از آبله که در        رسیده است به عبارتی این بیماری پس از آبله احتماال دومین بیماری انسانی خواهد بود که ریشه کن خواهد شد                   

از    6444آخرین مورد آن در یک مسلمان سومالیایى گزارش شد، این بیمارى دومین بیمارى است که قرار بود تا سیال            1991سال  

(. این بییمیاری     1,  6)   جهان ریشه کن شود اما به خاطر جنگ داخلى سودان و برخى مشکالت دیگر این هدف هنوز محقق نشده است           

 (.0پیش ازمیالد وجود داشته است ) 1884در پاپیروس ابرس پزشکی ذکرشده است که از زمان 

می باشد یا بیماری رشته ای که بیه آن    “  رنج بردن از اژدهای کوچک    ” پیوک یا دراکونکولیازیسکه از التین گرفته شده است به معنی            

بیماری کرم گینهنیز گفته می شود، البته نام های دیگری مانند دراکنکولوس مدیسننسیس، کرم مدینه) علت نام گذاری آن به دلییل                       

(. این انگل، عفونتی است که از طریق کرم گینه مینیتیقیل       8شیوع آن در مدینه بود(، کرم اژدهایا سابقا فیالریا مدیننسیس می نامند ) 

( و به عنوان یکی ازبیماری های استواییی فیرامیوش       6می شود به نظر می رسد که  اولین بیماری انگلی باشد که ریشه کن می شود )      

شده، دسته بندی شده است؛ این کرم دربدن ساکنان بنادر جنوب ایران مخصوصا اطراف الرستان، بندرلنگه و بندرعباس شیوع داشیت     

(1.) 

وقتی که یک فرد آبی را می خورد که حاوی کک آبی آلوده به الور کرم گینه است، دچار این عفونت می شود. این انیگیل، وییژه ی                  

( 2(. انسان ها تنها حیوانات شناخته شده ای هستند که توسط کرم های گینه آلوده می شونید )      1,  2مناطق کم آب وآلوده می باشد )  

 (.9و افرادی که ازآب حوضچه و یا برکه ها استفاده می کنند، گرفتار آن می شوند )

سانتی متر بوده، درحالی کیه     164تا 14این کرم از دسته نماتودها بوده و نرو ماده ازهم جدا می باشند. ماده بسیار بلند و باریک بین   

میکرون میی رسید؛      144سانتی متر بزرگتر نمی شوند. ماده الروگزار است. الور به نسبت بزرگ و تا                   0نرها بسیار کوچک هستند و از     

دمی تیز و بلند دارد و قادر است که درآب به راحتی حرکت کند. سوراخ تناسلی کرم ماده نزدیک شکاف دهان و در راس بیدن قیرار                      

هفته به بلوغ جنسی می رسد دوره ی زنیدگیی کیرم       14کرم بالغ در بافت های پوستی و زیر پوستی زندگی کرده و در کمتر از               دارد. 

(.                                                                                                    14, 9ماه است و از سرنوشت کرم نر اطالعی در دست نیست ) 16ی 19ماده 

این بیماری فقط درچهار کشور درقاره ی آفریقا وجود داشت و کشوری که بیش ترین میزان آلودگی را دارد کشور سیودان جینیوبیی                           

(. مطالعه های   16,  11میالدی ارائه گردید )  1984تا  1912( و اولین اطالعات راجع به این کرم توسط لبندبرگ در سال های 9است ) 

هجری شمسی تشکیییل شیده        1104و  1111،  1116بعدی توسط تیمی که از انستیتو انگل شناسی و ماالریا شناسی درسال های              

(. آلودگی از راه خوردن آب برکیه    10,  11بود، انجام شد که آلودگی به این کرم را درسواحل خلیج فارس و استان فارس گزارش نمود )     

یا آب انبارهای بزرگ حاوی سیکلوپس ایجاد شده بود. مبارزه علیه انگل درمناطق آلوده به خصو  الرستان و روستاهای آن شیروع                         

% 18نشان داد با وجود آن که آلودگی کاهش یافته است، ولی هینیوز        1184گردید. مطالعه های انجام شده توسط دکتر صهبا درسال           

سالگی است و آلودگی زنان بیش از مردان و تیعیداد        2تا6% آلودگی وجود دارد. بیشترین آلودگی بین     6/9% و به طور متوسط       9/1تا

           (.                                        10کرم ها یک تا ده عدد بوده است )

مطالعه های سال های اخیر توسط دکتر صهبا و همکاران او نشان می دهد که آلودگی به این کرم در منطقه تقریبا ریشه کن شیده و                          

موارد جدیدی ازآن دیده نشده است. دوکرمی که در کشور کنترل گردیده، ابتدا پیوک و سپس شیستوزوما هماتوبیوم است، به طیوری             

قیطیع    1991(. براساس این واقعیت، درسال   10,  9که مورد جدیدی ازپیوک، طی سال های اخیر درکشورمان به اثبات نرسیده است )              

 زنجیره انتقال و کنترل بیماری درایران از طرف سازمان جهانی بهداشت به طور رسمی اعالم گردید اما همزمان با ورود بییییییرنامه 

1 Dracunculiasis 

 2 guinea worm disease 

 3 Schistosoma  
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با خروج کرم معموال عالئم فروکش می کنند، ولی در بعضی موارد و در طی عمل خارج کردن کرم، احتماال به علت نفوذ ترشحات                            

. پس ازمدتی به صورت وزیکول درآمده و دربسیاری ازموارد به علت عوامل                 کرم به داخل بافت ها، این عالئم بازگشت می کنند            

اما اگر کرم در طی خروج پاره شود و الروها به داخل بافت های زیر               میکروبی هوازی و بی هوازی باعث عفونت چرکی و آبسه می شود          

پوستی رخنه کنند، واکنش التهابی شدید با دردهای عاجر کننده و عفونت ثانویه ی باکتریایی به صورت تشکیل آبسه و فساد بافت                         

کرم در تونل زیر پوستی استقرار یافته و انتهای قدامی آن در زیر تاول،              گاهی نیز به صورت     (.  61,  61,  18ها، ممکن است بروز نماید )     

تاول ها می توانند      که محتوی مایع روشن زردرنگی می باشد قرار می گیرد حدود این تاول ممکن است با سفتی و ادم مشخص باشد.                     

 (.62( )6و ورود آن را به آب امکان پذیر نماید، تظاهر یابند)شکل در تمام نقاطی که خروج الرو

 (.22کرم پیوک ) :تاول هایی دراثر آلودگی2شکل

(. آلودگی تاول پاره شده می      19اعضای گرفتار معموال ساق پا، قوزک پا) به ویژه بین انگشتان( و درصد کمتری بازوها و تنه هستند )                   

 و باعث گانگرن و سفتی و درنهایت بی حرکتی و نقص عضو می گردد                  تواند موجب آبسه سلولیت، زخم های وسیع و نکروز شود           

حضور کرم ها در بافت های مزانتری می تواند علت برخی سندرم های کاذب صفاقی و تظاهرات حساسیتی را توضیح دهد کرم پس                         

از رسیدن به سطح بدن، با آزاد کردن ماده سمی باعث ایجاد واکنش التهابی موضعی، به صورت تاول استریل و حاوی ترشحات                             

سیروزی می شود. اماکرم ها در صورت نرسیدن به پوست می میرد و در این حالت چه به شکل تجزیه شده و چه کلسیفیه، جذب                             

 خواهد شد.

 درمان-1-2

درمان اصلی این است که جوش یا تاول را می شکافند و سر کرم را از روی پوست به اندازه یکی دوسانتی متر خارج می کنند و آن                               

را دور چوب کبریتی می پیچند و چوب کبریت را به همان حالی که کرم دورآن پیچیده شده، روی زخم می گذارند تا روز بعد،                                

مجددا آن را باز می کنند و چند سانتی متر از آن را بیرون می کشند و باز، دور همان چوب کبریت می پیچند و رها می کنند                                   

 (.61, 62( )1)شکل

  (29با چوب کبریت ) پیوک :روش خارج کردن کرم0شکل
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 بندرعباس  و  بوشهر،الر  در  پیوک  بیماری  رواج  از  گزارش هایی   نیز  ناصرالدین شاه،   مخصو   وپزشک  ناصری  دارالفنون  اتریشی  استاد

 (.66) کرده اند ثبت

 چرخه زندگی -2-2

 
کرم ماده ی بالغ درزیرجلد اعضای خارجی، به خصو  دست، پا و تنه مستقر می شود و هنگامی که فرد آلوده با آب تماس پیدا می                            

کند الورها ازسوراخ تناسلی که در راس بدن کرم قرار دارد به داخل آب می ریزد و ضمن حرکت درآب به بدن میزبان واسط یا ناقل                             

یا دیابتوموس است، وارد می شود.        شیرین(  آب  کوچک  سخت پوستان   بدن  درکه بندپایی از دسته ی کروستاسه و جنس سیکلوپس )         

دراین سیکلوپس کورناتموس میزبان واسط این  کرم است. همچنین در جنوب کشور گونه مزوسیکلوپس  نیز به عنوان میزبان واسط                       

 (.61, 61, 64( )1شکل(گزارش شده است

 (29: چرخه زندگی کرم پیوک)4شکل

 

تخم های این کرم می توانند تاسه هفته خارج ازبدن انسان زنده بمانند. پیش ازاین باید توسط کک های آبی خورده شوند. نوزادهای                         

حشره ای که درون آب هستند ممکن است تاچهار ماه زنده بمانند. بنابراین این بیماری باید هرسال دربدن انسان پدید بیاید تا بتواند                        

 (.68, 60, 64, 9دریک منطقه به بقای خود ادامه دهد )

انسان وقتی آب حاوی سیکلوپس آلوده را می خورد، الورها در روده آزاد شده، از جدار روده عبور می کنند و دربافت های همبند                              

مستقر شده، کرم تر و ماده شکل می گیرند. ماده بارور شده مهاجرت می کند و به زیر پوست های  اندام هایی مانند دست و پا می                               

رود. و پس از جایگزین شدن الورگذاری می کند. درقسمت راس بدن کرم، زیرجلد، پاپول تشکیل می دهد یا جوش می زند که به                            

 (.68, 61, 64, 9ساعت تبدیل به دمل می شود و سرکرم ازآن بیرون می آید ) 01تا  60مدت 

 تشخیص عالئم بالینی -0-2

تشخیص بر اساس مشاهده ی ضایعات موضعی، کرم بالغ و یا الرو آن صورت می گیرد. گاهی با تابانیدن نور می توان حدود کرم را در                           

 زیر پوست مشاهده کرد. خروج الروها را می توان با سرد کردن ناحیه مبتال تحریک کرد.

هرچند که تشخیص بیماری معموال می تواند برپایه ی نشانه و عالئم بیماری باشد. امادرابتدای امر هیچ گونه عالئمی وجود ندارد.                          

حدود یک سال بعد، عالئم بالینی ناشی ازوجود این کرم موقعی که مراحل مهاجرت آن انجام شده، زخم ظاهر شود. زخم با سرخی،                          

نخستین عالیم بیماری درست قبل از خروج موضعی کرم تظاهر می یابند.               درد و خارش توام است همچنین از عالئم اولیه ی آن               

 (.19, 19تظاهرات اولیه شامل کهیر، آریتم، تنگی نفس، استفراغ، خارش و سرگیجه است که همگی ماهیت حساسیتی دارند )

4 pilasa leuckarti mesocyclops  
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از طرفی طبق شواهد عینی، تفاوت آنها با سایر کلسیفیکاسیون های دیگر، حالت مارپیچی و دراز و باریک آنهاست که گاهی به                             

صورت کشیده و گاهی در هم تنیده شده اند. حالت مارپیچی و دراز و باریک آنها به دلیل شکل  اولیه ی کرم ماده است که بدنی به                              

(. اما  14,  9سانتی متر و حالت باریک و بلند دارد که در اکثر تصاویر به صورت مارپیچ و در هم تنیده دیده می شود )                         164تا  14طول  

که به    گاهی این کلیسفاکسیون ها به دلیل تالشی زیاد  بی شکل تر و قطعه قطعه و گاهی مهره ای،گره ای  به نظر خواهند رسید                            

 (.10, 16دلیل شکسته شدن بدن کرم و تجزیه ی نامنظم آن است )

بیشتر گرافی هایی که از کرم پیوک گرفته شده کامال اتفاقی بوده و بیمار برای گرافی های اختصاصی دیگری مراجعه کرده که متوجه                       

وجودکلفیسه آن ها خواهیم شد اما گاهی افراد به علت درد در مفاصل  به بخش گرافی مراجعه کرده و متوجه وجود کرم پیوک شده،                          

اما پزشک در وهله ی اول، مبنای درد را برای بیماری های مفاصل واستخوانی یا درد های عضالنی گذاشته و اگر موردی یافت نشد                           

 (.16علت بیماری را دراثر عفونت قدیمی ناشی از کرم پیوک تشخیص می دهند و درمان خاصی برای آن وجود ندارد )

این کرم ها در افرادی که سن باال دارند و در گذشته درجنوب کشور یا حتی هم اکنون ساکن مناطق جنوبی مانند جنوب استان                              

فارس شهرهایی مانند المرد، الر و یا دراستان هایی مانند بوشهر و هرمزگان و سیستان بلوچستان هستند دیده می شود که دلیل آن                        

استفاده از آب ها آلوده ی آب انبارها در گذشته است؛ خشکی مناطق نام برده شده  به دلیل نامناسب بودن شرایط اقلیمی با                                 

محدودیت منابع آب روبرو می باشند که یکی از شیوه های تامین آب در این مناطق احداث آب انبار)برکه( می باشد، وجود آنها                             

درجنوب استان فارس درناحیه الرستان و المرد و غرب هرمزگان می توان به تعداد متعددی در اطراف شهر مشاهده کرد که با توجه                         

به نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که با وجود دسترسی به آب آشامیدنی سالم در سطح ناحیه الرستان و المرد هنوز بیشتر                         

مردم آب مورد نیاز خودرا از آب انبارها تامین می کنند و براساس مقاله دکتر صهبا و همکاران که علت اصلی کرم پیوک را برکه ها                             

 (.9دانستند، علت عمده این کرم ها در این مناطق مشخص شد )

هرچند که در مناطق الرستان و هرمزگان با تاسیس شبکه آب لوله کشی، نیاز به انبار کردن آب ازبین رفت و پس از مدتی آب انبارها                        

متروکه و مخروبه شدند. اما در این مناطق به دلیل کمبود شدید آب، وجود اعتقادات مذهبی و نگرش  خا  مردم منطقه به آب                             

( اما چنانچه بررسی های گذشته نشان می دهد، مهم ترین  مسئله آب انبارها                   18انبار، هنوز استفاده از آب انبارها مرسوم است)         

بهداشت آنهاست این موضوع را طبق تحقیقاتی که باغستانی و همکاران در رابطه با آب انبارهای هرمزگان از منظر بهداشتی مطالعه                       

داشتند، به این نتیجه رسیدیم که امروزه برای جلوگیری از کرم های پیوک و آلودگی آب ها باید آب انبارها توسط اداره بهداشت                            

(. هم اکنون درآب     18محیط کلرینه شوند از این جهت با یک برنامه ریزی صحیح زمانی، فرآیند کلرزنی را با جدیت ادامه داد )                         

انبارهای غرب استان هرمزگان و الرستان، کلرزنی از آب انبارها تنها یکبار درسال آن هم درهنگام پرشدن آب انبار صورت می پذیرد                        

( که قطعا رسیدن به وضعیت بهداشتی مطلوب مستلزم صرف وقت و هزینه و تالش بیشتر درکلرزنی آب انبارها می باشد که                       12,  18)

اگر این برنامه به درستی اجرا نشود باز شواهد شیوع کرم های پیوک در جوان تر ها نیز خواهیم بود،توصیه ی ما این است که  پس از                         

دیدن گرافی و رویت کلفیکاسیون نامنظم و مارپیچی در گرافی او، با پرسیدن سوال هایی مانند اینکه اهل کدام استان است؟ آیا از                           

آب انبارها در گذشته یا االن برای مصارف نوشیدنی استفاده می کند؟ حتما پرسیده شود که در تشخیص انگل پیوک به شما کمک                          

 اشکنان)ازتوابع شهرستان المرد، استان     RISفراوانی خواهد کرد. در ادامه به بررسی تصاویررادیولوژیکی که از مقاالت و سیستم                    

 فارس،ایران( رامورد بررسی قرار داده ایم
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این عمل، چند روز تکرار می شود تا به تدریج، کرم از زیر پوست خارج می شود. اگر درحین عمل یا بی دقتی مریض، کرمی که                                 

قسمتی ازآن خارج شده، پاره شود و سر پاره آن زیر پوست باشد، به علت ترشحاتی که ازبدن کرم زیرپوست خارج می گردد، بافت                            

های اطراف محل کرم، متورم و دردناک می شود. اما امکان دارد که درد ماه ها بعد از خارج کردن کرم نیز ادامه داشته باشد که                                 

 (.62, 68احتماال زخم های حاوی باکتری هایی شده اند و برای کاهش درد معموال از آنتی بیوتیک ها استفاده می کنند )

 بسیارسریع  شده،  جذب  گوارش  دستگاه  از  سرعت  به  که  می شود   استفاده  ازتیابندازولروز    1به مدت       معموالً  پیوک  درمان  برای

 صورت  به  استرونژیلویدوس  عفونت های   و  پیوک  کرم  دارو برای   این  مصرف  می شود.   دفع  ادرار  در  کونژوگه  شکل  به  و  شده  متابولیزه

 (.60می شود ) توصیه روز1مدت به روز، در بار دو

 پیشگیری و مقابله -0-2

مقابله و پیشگیری  از این انگل، عملی بسیار ساده است. که از طریق تشخیص زودهنگام بیماری و همچنین منع بیمار از قرار دادن                           

زخم در آب آشامیدنی ممکن است  یا با جلوگیری از مصرف آب های آلوده به سیکلوپس به راحتی می توان از انتقال انگل جلوگیری                          

(. که معموال گذراندن آب از یک        16( که با بهبود دسترسی به آب سالم و درغیر این صورت فیلتر کردن آب ناسالم است )                    61کرد ) 

تکه پارچه کافی است یا برای کشتن نوزاد حشره درآب آشامیدنی آلوده می توان ماده ای شیمیایی را به نام تمه فوس را به آن افزود.                           

پژوهش های انجام شده درکشور نشان می دهد که مبارزه شیمیایی علیه ناقل بیماری ماالریا و همچنین کلرزنی آب، درکنار یکدیگر،                      

 عفونی  ضد  و  بیمارى  ناقل  علیه  شیمیایى  مبارزه  که  مى دهد   نشان  همچنین  (.69درکاهش و ازبین بردن سیکلوپس موثر بوده است )        

کلراز بین بردن سیکلوپس از طریق افزودن کلر و یا سولفات مس به منابع آب به خصو  برکه ها و نیز پرورش ماهی هایی                      توسط  آب

 (.60که این سخت پوست را می خورند، امکان پذیر است )

به منظور حفاظت منابع آب آشامیدنی، چاه ها و چشمه ها باید توسط حصارهای سیمانی محدود شده و استحمام و شستشو در این                          

 (.69) آب ها ممنوع شود

 بررسی عکس های رادیولوژی-4-2

بدن. این وضعیت به صورت طبیعی در بافت استخوانی روی            های  بافتکلسیفیکاسیون عبارت است از جمع شدن کلسیم در یکی از             

های نرم ممکن است این مشکل بروز کند مانند کلسیفیکاسیون              شود. بصورت بیمارگونه در بافت       داده موجب تشکیل استخوان می     

های قلبی روی     و دریچه  پینهها به ویژه غضروف مفاصل، پستان،          . کلسیفیکاسیون بیمارگونه مثاًل در عروق، غضروف       تاندونمفاصل یا   

موجب  هامارتومو   کانسر ،kمی دهد و عللی مانند افزایش ویتامین دی، افزایش کلسیم و کاهش جذب استخوانی آن، کمبود ویتامین                  

شود. کلسیفیکاسیون متاستاتیک در مناطق نکروز پنیری در سل شایع است اما گاهی کلسیفیکاسیون ها در اثر بافت                     این مشکالت می  

باقی مانده ی  انگل هایی مانند کرم پیوک هستند که به در بیشتر موارد به صورت اتفاقی در تصاویر رادیولوژی ساده یا ماموگرافی                            

(. این کلسیفیکاسیون های نامنظم خطی که در بافت نرم قرار دارند ، مشخصه                14برای بررسی پستان در بافت نرم دیده می شوند )          

  filarial worms   ،specifically Loa loa(. اما باید توجه داشت که انگل های دیگری مانند                       11اصلی آنهاست )    

،Onchocerca volvulus                          در بدن به شکل کلسیم دفن شده اما آنها بسیار کوچک تر از کرم پیوک هستند و تقریبا همیشه در

دست و پا دیده می شوند و گاهی عارضه های کیستی که کلیفیکاسیون ها شبیه دانه برنج هستند در فیبرهای عضالنی دیده می                            

(.گاهی در تصویربرداری از مامو گرافی، درناحیه ی سینه دیده می شوند اما باید                16شوند که نباید با کرم پیوک اشتباه گرفته شود )          

توجه داشت که این موارد در قسمت پایینی بدن بیشتر دیده می شود و در بافت نرم ساق پا، ران و کف پا بیشترین درصد دیده شدن                            

  (.11, 19را دارد  و درصد کمتری دربازوها و تنه هستند )
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ساله با شکایت درد در ناحیه ی هیپ به پزشک مراجعه و بعد از گرافی متوجه ی کرم پیوک در ران او                          03: فرد   2شکل

 (RIS Lamerdدر نزدیکی گردن ران هستیم. )

 

 نتیجه گیری-0

دراکونکوکیازیس که معروف به کر پیوک است از طریق آب های آلوده به انسان نتقل ی شود، درایران در سال های                         

بسیار رواج داشت اما اکنون تقریبا ریشه کن شده است و در تباویر رادیولوژی به صورت تبادفی                       4003الی    4023

 بیشتر در افرادی با سن باال و سابقه زندگی در مناطق جنوب کشور را داشتند دیده می شود.

تبویر رادیولوژی آنها به صورت کلسیفیکاسیون های نامنظم و مارپیچ و خطی دیده ی شود که در قسمت های تحتانی                     

 بدن مانند ساق پا، ران و کف پا بیشترین درصد دیده شدن دارند.

همانطور که گفته شد این انگل از طریق آب های آلوده به انسان منتقل می شود که در گذشته  به وسیله ی آب های برکه این بیاری                           

انتقال پیدا ی کرد اما اکنون با تاسیس سیستم آب کشی درصد این بیاری بسیار کاهش پیدا کرده است  اما مسئله مهم این است که                           

هنوزهم دربسیاری ازموارد توسط سطل و طناب از آب انبارها آب برداشت می شود. این کار با توجه به آلودگی سطل  و طناب،                               

موجب آلوده تر شدن آب های برکه ها خواهد شد. از طرفی بیشتر جمع آوری آب انبارها از طریق ریخته شدن آب باران یا سیل به                             

درون آنهاست اما باید توجه داشت که  از ورود فاضالب و آب های سطحی معابر به رودخانه های داخل شهر که عمدتا حوزه آبریز آب                        

( تا دیگر   10انبارهای درون شهر می باشند ممانعت به عمل آیدتا از آلودگی بیشتر و سعی در ریشه کن کردن کرم پیوک انجام شود)                      

شاهد این انگل در آب های نوشیدنی نباشیم و بتوانیم با رعایت بهداشت و کلرزنی آب های نوشیدنی و عدم استفاده از آب های آلوده                          

این بیماری را همچنان کنترل کرده و شاهد آن در بدن جوان ترها و شیوع دوباره آن نباشیم وطبق تحقیقات انجام شده امکان وجود                         

این بیماری در مناطق حروم سیستان بلوچستان به دلیل کبود آب و نبود سیستم مناسب آب رسانی و استفاده از آب های آلوده و یا                           

در مناطقی مانند یزد که از آب های زیرزمینی و قنات ها استفاده ی شود، و به علت تماس مستقیم پوست پا و دست با آب های                                

 آلوده، وجود دارد.
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ساله ساکن اشکنان) ازتوابع المرد( که به علت تبادف با ماشین، گرافی های متعددی از جمله                   69: یک مرد  1شکل  .

گرافی لگن برای او توس  پزشک درخواست شده است که به صورت اتفاقی متوجه کرم پیوک در ناحیه ی اطراف بافت                      

 (RIS LAMERD نرم لگن شدیم.)

 

 

 

 

 

 

 

ساله که مبتال به دراکونکولیازیس پستان شده است و درنمای بزرگنمایی پستان راست، کرم پیوک                  43: یک زن    0شکل  

 (.02های به حالت کلفیکاسیون خطی دیده می شود )

( به صورت کلفیکاسیون سربی و      retroperitoneum: یک بیمارکه وجود کرم پیوک دربافت نرم رتروپریتونئوم )         4شکل

 (RIS LAMERDخطی درقسمت راست و پشت دیده می شود. )
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قدرتی لیزر بیشتر باشد، میزان نفوذپذییری آن بیه            

باشد. به دلیل توان و قیدرت    های بدن بیشتر می    بافت

باال در روش لیزرتراپی پرتوان طول میدت دوره بیه          

ییابید و بسیییاری از              طرز قابل توجهی کاهش می 

تر و اثربخشی بیشتر در مقایسه با لیزر    مشکالت کوتاه 

 گیرد. توان تحت درمان قرار می  کم

در این روش دستگاه لیزر، زمان معینی در نزدییکیی           

طور مستقیم روی بدن بیمار قرار داده شده   بدن یا به

و بوسیله آن انرژی به منطقه آسیب دیده انتقال داده          

 می شود.

 تفاوت لیزر پرتوان با لیزر کم توان چیست؟
 High Energy)لیزرتراپی با لیزرهیای پیرتیوان          

Laser Therapy) تر از لیزرهای سرد بوده  تخصصی

و استفاده از آن بایستی به جا و با دقت بیییشیتیری          

صورت گیرد. تاثیرات درمانی این نوع لییزرهیا نیییز              

سریع تر و بیشتر از لیزرهای سیرد ییا کیم تیوان                 

 باشد. می

تواند به نسبت لیزرهای پیشیین ییا           لیزر پر توان می   

همان لیزر کم توان به عمق بیشتری از بافت نیفیوذ             

یابد و انرژی بیشتری را به منطقه درمانی برسانید و            

اثر بخشی بیشتر و دوره درمان کوتاهتیری داشیتیه            

 باشد.

تر از لیزرهای متیداول و      برابر پرتوان   60لیزر پرتوان   

بیاشید؛      سانتی متر می    0عمق نفوذ موثر آن بیش از       

درحالی که لیزرهای متداول سرد یا کم توان عیمیق           

ها نیم سانتی متر است و بیییشیتیر در             نفوذ موثر آن  

تیوانینید       های سطحی و کوچک می      های بافت   درمان

 سودمند باشند.

 مکانیسم اثر لیزر تراپی
مکانیسم اصلی اثر لیزر تراپی ناشناخته اسیت؛ ولیی           

های اصلی که تیاکینیون روی آن              یکی از مکانیسم  

مطالعه شده، ایجاد تغییر در زنجیره انتقال الکیتیرون       

باشد. انرژی امواج نوری لیییزر           ها می   در میتوکندری 

شود اعمال این زنجیره سریع تر انجام شیود      باعث می 

افزایش یابد و در نیتیییجیه، سیاخیت          ATPو تولید   

و اعمال سلولی و ساخت پروتئین       DNAهای    زنجیره

و بعضی اعمال سلولی دیگر با سرعت بیشتری انجیام          

 گیرد.

های مورد مطالعه شامل جذب اشیعیه          دیگر مکانیسم 

های غشای سلولی است کیه بیاعیث            توسط پروتئین 

تغییر شکل غشاء و افزایش نفوذپذیری آن نسبت بیه          

 باشد. ها می یون

لیزر درمانی یک روش بدون درد، اییمین و بیدون               

عوارض جانبی است که امکان استفاده از آن بیرای            

کاهش دردهای اسکلتی، عضالنی ،عصبی وجود دارد.       

امروزه بسیاری از مطالعات مختلف، اثربخشی لیییزر          

دیدگی  تر زخم یا موارد آسیب  تراپی برای بهبود سریع   

هیا، لیییزر         در بدن را نشان داده و طبق این بررسی        

تواند باعث کاهش درد عصبی، عضالنی و          درمانی می 

 اسکلتی شود.

 کشد؟ انجام لیزر درمانی چقدر طول می
ی محیط تحیت      اندازه  ی معمول درمان بسته به        دوره

 کشد. درمان، بین ده تا بیست دقیقه، طول می

ها و عوارض مزمن اگر دو تا سه بار در هفتیه           بیماری 

شونید ولیی       تحت درمان قرار گیرند، بهتر درمان می      

های حاد به خصو  اگر درد زیادی داشیتیه          بیماری

در ایین        گیرند.   باشند، باید هر روز تحت درمان قرار        

درمانی هر فرد، به طور جداگانه تدویین            روش، برنامه 

 شود. می

 مزایای لیزر درمانی
هایی که با درد فراوان روبرو        درمان بسیاری از بیماری   

است، با لیزرتراپی بدون درد و غیر تهاجمی است. بیا            

کمترین جراحت و بدون آسیب به بافت بدن در زمان 

شیود.     تری نسبت به جراحی سنتی انجام میی          کوتاه

تر و با صدمه بسیار کمتر بیه          جراحی به صورت دقیق   

بافت بدن و به صورت سرپایی و بدون دوران نقاهیت           

شود و در اغلب موارد نیازی به بیییهیوشیی              انجام می 

باشد که تورم و التهابات بسیار ناچیییزی           عمومی نمی 

 در پی دارد.

 تأثیرات لیزر درمانی
مطالعات و تحقیقات زیادی تاثیر لیزر درمانی را در           

ها و ضایعات مختلف میورد بیررسیی قیرار                بیماری

اند. در ادامه، بعضی از تاثیرات مورد تایید لیییزر              داده

 درمانی ارائه شده است.

 ( کاهش درد با لیزرتراپی4

های لیزر پر توان باعیث افیزاییش            لیزرتراپی با اشعه  

تولید و آزادسازی اندورفین و انکفالییین کیه میواد              

شیمیایی طبیعی تسیکییین درد در بیدن انسیان                

شوند. عالوه بر این، لیزر درمانی همچنین بیاعیث             می

های آسیییب     های درد از بخش     کاهش انتقال سیگنال  

 شود. دیده بدن به مغز و در نتیجه کاهش درد می

 ( افزایش سرعت ترمیم بافت و رشد سلول2

های عمیق بیدن نیفیوذ       تواند به بافت لیزر پرتوان می 

های خا  در بدن      کرده و باعث تحریک تولید سلول     

شود. این تحریک باعث افزایش انرژی در دسیتیرس            

ها و ایجاد قابلیت جذب مواد مغذی و دفع           این سلول 

 شود. ضایعات سلولی می

تواند به طور قابل توجه ترمیم بیافیت           این شرایط می  

آسیب دیده را تسریع کرده و به این ترتیییب میدت              

زمان الزم برای ترمیم عضله، تیانیدون، و ربیاط را               

 کاهش دهد.

 ( افزایش سرعت فرآیند بهبود زخم0

شیود.     لیزر باعث تحریک افزایش ساخت کالژن میی       

کالژن پروتئین اصلی مورد نیاز برای جایگزینی بافت        

 باشد. مرده بدن یا ترمیم بافت آسیب دیده می

 ( بهبود عملکرد عبب1

تواند باعث افزایش رشد و ترمیییم     استفاده از لیزر می   

عصب شود. لیزردرمانی همچنین باعث افزایش قدرت   

شود   های ارسال شده در فیبرهای عصبی می        سیگنال

تواند سیستم عصبی و عضالنی بیمار را به طور     که می 

 کلی بهبود بخشد.

به همین دلیل، لیزر درمانی نتایج بسیار سودمند در          

حسی، سوزش و کبودی ایجیاد        کاهش درد شدید، بی   

 شده به خاطر آسیب عصبی دارد.

 ( کاهش التهاب0

های خون و عیروق لینیفیاوی             لیزر باعث اتساع رگ   

شود. اتساع وریدی موجب کاهش التهاب، ورم و        می

شود. این فرآیینید        های آسیب دیده می     ادما در محل  

تواند باعث از بین رفتن سریع کبودی به   همچنین می 

خاطر تاثیرات بیولوژیک خا  آن بیر بیدن انسیان             

 شود.

 ( اثر روی عروق افزایش سرعت جریان خون4

لیزر می تواند باعث افیزاییش سیرعیت تشیکیییل                 
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در روش لیزرتراپی با استفاده از نور میتیمیرکیز بیا                

  پرتوهای قوی طول موج های خا  و تابش با میدت          

ی ابزارهای مخصوصی بیر   وسیله  های متفاوت به   زمان

روی عمق بافت بدن نفوذ کرده و انرژی بیه صیورت             

هیای بیافیت         طور مستقیم به سلول       کنترل شده به  

کند و عمیلیکیرد طیبیییعیی            دیده منتقل می      آسیب

کند. بیه     های ناکارآمد را تحریک به بهبودی می  بافت

طور دقیق آن را         توان به   دلیل کوچک بودن لیزر می    

به نواحی مورد نظر بدن اعمال کرد؛ کیاری کیه در              

 پذیر نیست. های درمانی امکان دیگر روش

برخالف تصور بسیاری از افراد، امواج ناشی از دستگاه    

لیزر تراپی قابلیت تنظیم در یک محدوده مشخص را         

داشته و به همین خاطر برای درمان رنج وسیعیی از            

ها قابل استفاده است. بنابراین بسته به اینکیه            بیماری

توان از این    مشکل بیمار در چه سطحی قرار دارد، می       

شیوه از درمان با تنظیم قدرت موج لیزر، به راحیتیی            

 استفاده کرد.

بسته به اینکه از این شیوه برای درمان چه بییمیاری            

های استفاده از لیزر متیفیاوت         شود، روش   استفاده می 

خواهد بود. به عنوان مثال، در صورتی که از لیییزر               

برای درمان مشکالت پوستی، مانند رفیع چییین و             

چروک و استفاده شود، لیزر به صورت موضیعیی بیه          

شود. اما در صورتی که از لیزر بیرای    پوست اعمال می 

برداشتن تومور از داخل بدن استفاده شود، بیایید از            

طریق تجهیزات پزشکی مانند آندوسکوپ این عیمیل    

انجام شود. از طریق این تجهیز رابط، جراح اشعه لیزر 

 برد. را متمرکز کرده و تومور را از بین می

این متد درمان دارای دو نوع مختلف اسیت کیه در             

ادامه به معرفی هر یک به همراه کیاربیردشیان میی              

 پردازیم.

 Coldلیزرتراپی کم توان یا  
طور که از نام این نوع لیزر مشیخیص اسیت،                همان

قدرت و توان اشعه لیزر در این شیوه کم و در حیدود        

 میلی وات است. 844

به دلیل توان قدرت پایینی که دارد، برای بیازسیازی           

های جزئی مورد استفاده  قیرار           ها و یا جراحی     بافت

می گیرد. لیزر کم توان به دلیل انرژی بسیار کیمیی         

که دارد، در حین استفاده هیچ گرمایی ایجاد نکرده و   

 خطر است. کامالً بی

توان و سرد بیه عینیوان            روش درمانی لیزرتراپی کم   

ای   روش درمانی مکمل در طب سنتی از جایگاه ویژه        

گیونیه      تیوان هیییچ      برخوردار است. در لیزرتراپی کم  

شود و روش درمان با امیواج نیور            گرمایی تولید نمی  

قرمز و مادون قرمز با طول و موج با سطیح و تیوان            

گیییرد. در ایین           تر لیزر مورد استفاده قرار می       پایین

ثانیه به طور مستقیم بر روی    14روش لیزر به مدت     

شود و از الییه هیای        ناحیه آسیب دیده قرار داده می     

پوست و بافت چربی زیر پوست عبور میی کینید و               

 انرژی آن توسط سلول ها جذب می شود.

خیطیرتیریین و          ترین، بیی     این روش یکی از راحت    

باشد که بیییمیاران        های درمانی می    ترین روش   ایمنی

معمواًل احساس ترس نداشته و بر خالف لیییزرهیای           

هیای     جراحی، با لطافت و بدون آسیبی بیه سیلیول           

شود به این روش درمان لیزرتیراپیی          پوست انجام می  

گویند که تنها معایب این روش       سرد و یا کم توان می     

باشد و در نتیجه برای       مدت زمان بسیار کوتاه آن می     

تأثیرگذاری قابل توجه نیاز به جیلیسیات درمیانیی              

 باشد. بیشتری می

 لیزرتراپی پرتوان
در صورتی که نیاز به جذب اشعه لیزر در عمق جهت           

درمان های عمقی تر باشد، باید از لیزر پیرتیوان بیا              

میلی وات استفاده کرد. با توجیه        844قدرت بیش از    

به اینکه قدرت و توان اشعه در این حالت بسیار زییاد        

است، باید از آن در مراکز درمانی معتبیر اسیتیفیاده           

شود. در لیزرتراپی پر توان، از توان و انرژی بیاالتیری           

های پوست در    تر و عبور از الیه    های عمیق   برای بافت 

جراحی بسته دیسک کمر و ستون فقرات اسیتیفیاده           

تیر و       شود که نتیجه تأثیرات درمانیی عیمیییق            می

گیرد. طبیعتاً هر چه توان   تری را در پیش می      گسترده

شخود و بخه         لیزرتراپی نوعی روش درمانی محسوب می     

بخاشخد.     می  »تقویت نور به روش گسیل القایی تابش      «معنای  

های درمانی در علم پزشکی مخحخسخوب            لیزرتراپی از روش  

شود. این روش، یکی از بهترین روش های درمان دردهای             می

عضالنی، عببی و ... است که به دلیل غیرتهاجمی بودن، در               

سال های اخیر، توجه افراد بسیاری را به خود جلخب کخرده              

است و به عنوان یکی از بهترین روش های درمان در نخظخر               

 گرفته می شود.

 امیرحسین حضوری
 88پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 آشنایی با لیزرتراپی
 کاربرد، فواید، عوارض و انواع لیزرتراپی
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 عوارض لیزرتراپی
از دید بسیاری از مردم حتی در ایین زمیان، لیییزر              

چیزی جدید و خطرناک می باشد؛ به این علت کیه            

شناسند و یا به علت جدید        ماهیت واقعی لیزر را نمی    

بودن این روش آن را با اشعه رادیواکتیییو اشیتیبیاه               

که اصولی  گیرند. در لیزرهای فیزیوتراپی درصورتی  می

و با دوز مناسب استفاده شوند، فاقد عارضه جیانیبیی            

 بوده و هیچ خطری برای انسان ندارد.

 موارد منع کاربرد
( استفاده از لیزر درمانی در زنانی کیه در دوران               1

 بارداری قرار دارند، ممنوع است.

 ( وجود تومورهای پوستی بدخیم 6

 ( وجود عفونت در محل استفاده از لیزر1

 ( وجود ضربان ساز مصنوعی در قفسه سینه0

( مصرف برخی داروها به خصو  داروهیاییی کیه             8

 سبب حساسیت به نور می شوند.

https://www.drvaez.ir/article/30200/لیزرتراپی 

https://biptc.com/لیزر تراپی 

https://artiman.co/laser-therapy/ 

https://tavanafzapt.com/laser-therapy/ 
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های آسیب دییده بیدن          های جدید در بافت     مویرگ

های آسییب     شود. به این ترتیب جریان خون به بافت        

دیده افزایش یافته و این شرایط باعث افزایش سرعت     

فرآیند ترمیم زخم شده و احتمال تشکیل بافت زخم         

 دهد. در محل آسیب دیده را کاهش می

 ( افزایش فعالیت متابولیک2

های   لیزر باعث افزایش سوخت و ساز و فعالیت سلول        

رسیانیی      شود. همچنین ظرفیت اکسیییژن         بافت می 

 دهد. های خونی را هم افزایش می سلول

 ( کاهش احتمال تشکیل بافت اسکار9

لیزر پرتوان با تسریع فرآیند ترمیم سلولی، بیهیبیود            

جریان خون به نواحی آسیب دیده بدن و دفع موثرتر        

ضایعات ناشی از سوخت و ساز سلولی، تشکیل بافیت       

زخم در نتیجه ایجاد بریدگی، سوختیگیی و عیمیل          

 دهد. جراحی را کاهش می

افزایش سرعت فرآیند بهبود همواره باعث تشیکیییل          

 شود. کمتر بافت اسکار در بدن فرد می

 ( تقویت سیستم ایمنی8

این درمان تأثیر مستقیمی بر سیستم ایمینیی بیدن            

ها را تحرییک      ها و لنفوسیت    دارد؛ زیرا ایمونوگلوبولین  

شود   های مولکولی جذب می     کند. نور لیزر با آنزیم       می

 ATPیابد.      افزایش می  ATPکه در نتیجه آن تولید      

منشأ اصلی انرژی سلولی و مینیبیع انیرژی تیمیام                

 های شیمیایی درون سلول است. واکنش

 عضالنی درد-( تسکین اسکلتی43

لیزر درمانی نقاط فشار و نقاط طب سیوزنیی را بیه              

کند. با فیعیال شیدن          ای غیرتهاجمی فعال می  شیوه

نقاط عضله، تسکین اسکلتی عضالنی درد را تجیربیه          

 خواهید کرد.

( بهبود دامنه حرکتی و رفع محدودیت هخای         44

 حرکتی

 ( کاهش گرفتگی های عضالنی42

 ( افزایش قدرت انعطاف پذیری عضالت40

 ( افزایش آستانه درد41

بعضی از موارد کاربرد لیزرتراپی به شرح زیـر      

 :است

 . فتق دیسک1

 . درد شدید در نتیجه آسیب دیدگی6

 . برآمدگی دیسک1

 . درد مزمن0

 . بیماری زونا و تبخال8

 . درد زانو2

 . نوروپاتی1

 های مکرر ناشی از فشار . آسیب دیدگی9

 . خارپاشنه9

 . درد پاشنه و کف پا14

 . درد شانه11

 . درد مچ دست16

 دیدگی بافت نرم . ورم و آسیب11

 . کشیدگی و پیچ خوردن10

 . آرتریت18

 . آرتریت روماتوئید12

 . تاندونیت11

 . بورسیت19

 . آرتروز19

 . سندرم تونل کارپال64

 . درد ران61

 . درد مفصل66

 . درد گردن61

 . کمردرد60

 . سیاتیک68

 های ورزشی . آسیب دیدگی62

 . تونل تارسال61

 . آرنج تنیس باز / گلف باز69

 . تنگی کانال نخاعی69

 . گرفتگی های عضالنی14

 . التهاب تاندون کف پایی11

 . دردهای مزمن ستون فقرات16

 . بیماری دکرون مچ دست11

 شوند هایی که ترمیم نمی . زخم10

 . درمان آب مروارید18

 . سفیدکردن دندان12

 . از بین بردن سنگ کلیه11
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دندان و ایمپلنت های دندانی یافت شده است؛ بیرای          

مثال، در سال های قبل از میالد، یک سیری میییخ              

های بامبو یا فلزی یافت شده که مشخص نیست در           

 زمان  حیات این افراد جایگذاری شده یا بعد از آن!

ای از جایگذاری دندان حیوانات ییا انسیان           تاریخچه

های دیگر یا عاج فیل هم دیده می شود که امروز میا   

به دلیل خطر عفونت و رد شدن توسط بدن انیجیام             

تحقیقاتی در زمینه استفاده از       19نمی شود. در قرن      

طال و پالتینیوم  آلیاژها انجام شد که موفقیت آمیییز         

 نبود.

برای موفقیت ایمپلنت، دندان جایگیزیین شیده و             

، کشیف    64استخوان باید با هم فیوز شوند. در قرن          

شد که تیتانیوم به خوبی یا اسیتیخیوان پیای ییک                

خرگوش فیوز شده است و بنابرایین ایین فیلیز در                

استخوان فک یک داوطلب در مورد آزمیاییش قیرار            

گرفت که موفقیت آمیز بود. بنابرایین، پیس از آن               

آلیاژهای مختلف تیتانیوم به صیورت پیییچ میورد              

آزمایش قرار گرفت که سطح ناصاف آن ها پیروسیه            

فیوز شدن را بهبود می بخشید. در سال های اخیییر،         

نمونه هایی از زیرکونیا )که یک نمونه سیرامیییکیی              

است( هم مورد استفاده قرار گرفته که رنگ سفید آن 

ها در مقابل رنگ فلزی تیتانیوم یک مزیت محسیوب          

می شود و برای مناطقی که زیبایی مهم است، میی            

 توان از آن ها استفاده کرد.

ایمپلنت دندان برای چه افرادی مـنـاسـب         

 است؟

برای جراحی کاشت ایمپلنت باید از سالمت عمومیی         

برخوردار باشید و همچنین سالمت دهان و شیراییط          

مناسبی قرار داشته باشد. مقدار استخوان فک بیرای        

پشتیبانی ایمپلنت و تراکم آن نییز اهیمیییت دارد.              

همچنین بافت لثه باید سالم بیاشید و در صیورت               

بیماری لثه ابتدا باید این مشیکیل بیرطیرف شیود.               

همچنین اگر فرد این ویژگی های زیر را داشته باشد،          

 بایستی از ایمپلنت استفاده کند:

در صورتی که کلیه دندان های فک جلو و یا فیک               -

 عقب از بین رفته باشد.

در صورتی که یکی از دندان های جلو از بین رفتیه              -

باشد و فاصله ایجاد شده از دندان های کینیاری آن             

 طبیعی باشد.

در صورتی که بیش از یک دندان از بین رفته باشد             -

 و فاصله بین دندان های کناری طبیعی باشد.

درصورتی که یک یا بیش از یک دندان از انتیهیای              -

هر قوس دندانی از بین رفته باشد و تینیهیا از ییک           

 طرف، دندان طبیعی باشد.

افرادی که نمی توانند از دندان هیای مصینیوعیی               -

 استفاده کنند.

افرادی که می خواهند گفتیار خیود را بیهیبیود                  -

 ببخشند.

 کاشت ایمپلنت چگونه است؟ 

این عمل جراحی ممکن است به صورت تیمی انجیام          

شود. پیش از جراحی باید محل دقیق ایمپلنت و نوع           

 آن مشخص شود.

 ایمپلنت جایگزین یک دندان •

در صورتی که تنها یک دندان قرار است با ایمپلینیت            

جایگزین شود، ابتدا پایه پیچی شکل ایمپلنت داخیل   

گیرد و سپس روکش دندان بیر   استخوان فک قرار می 

 شود. روی آن سوار می

 ایمپلنت برای جایگزینی چند دندان •

در صورتی که چینید دنیدان از دسیت رفیتیه را                   

خواهید با کمک بریج با پشتیبانیی اییمیپیلینیت               می

هیا، تیعیداد         جایگزین کنید، بسته به تعداد دنیدان       

 شود. ایمپلنت مورد نیاز مشخص می

های یک قوس دندانی را از        در صورتی که تمام دندان    

توانید از دندان مصنوعی کامیل   دست داده باشید، می   

اسیتیفیاده     (Overdenture)با پشتیبانی ایمپلنت    

 کنید.

جراحی ایمپلنت دندان معمواًل یک جراحی سرپاییی        

است که به صورت مرحله ای و با زمان بهبودی بیین            

مراحل انجام می شود. روند قرار دادن ایمپلنت دندان 

 شامل مراحل زیر می باشد:

 معاینه فرد و تعیین نوع و تعداد ایمپلنت -

برداشتن دندان آسیب دیده )کشیدن دنیدان( در             -

 صورت نیاز

آماده سازی استخوان فک )پیوند اسیتیخیوان( در               -

 صورت نیاز

 کاشت پایه ایمپلنت -

 رشد و ترمیم استخوان -

انتخاب رنگ و انجام قالب گیری و ارسیال بیرای               -

 البراتور

 قرار دادن نهایی ایمپلنت -

مضرات، معایب، مشـکـالت و عـوارض          

 ایمپلنت دندانی

. از جمله معایب و مشکالت ایمپلنت قیییمیت آن              1

است. هزینه ایمپلنت دندان نسبت به سایر درمان ها          

برای جایگزین کردن دندان مانند پروتز ثابت یا پرتیز          

متحرک بیشتر است. هزینه ایمپلنت یک دنیدان بیا            

میییلیییون        16تا  0توجه به کیفیت مواد مصرفی از    

 تومان است. 

. عالوه بر قیمت ایمپلنت دندان، زمیان بیر بیودن         6

درمان ایمپلنت نیز از معایب دیگر ایمپیلینیت هیای           

ماه برای ایین   9تا    0دندانی است. زمانی حداقل بین       

 درمان الزم است.

. از جمله مضرات ایمپلنت ایین اسیت کیه ییک                 1

جراحی بوده و ریسک های مربوط به جراحی را نییز           

دارد. از جمله این ریسک ها می توان به احیتیمیال               

عفونت و شکست درمان یا  از دست رفتن ایمپلینیت            

دندان اشاره کرد که در این مورد نیاز به جایگزیینیی            

 مجدد آن است.

. ایمپلنت نیازمند میعیایینیات دوره ای تیوسیط                 0

 دندانپزشک است.

 نحوه کاشت دندان 

مراحل ایمپلنت دندان مانند هر درمان جراحی دیگر        

با ایجاد بی حسی موضعی در ناحیه مورد نظیر آغیاز       

می شود؛ در نتیجه، بیمار در حین جراحی هیچ گونه          

درد ایمپلنت دندان را حس نخواهد کرد. سپس، بیا            

توجه به طرح درمان انتخابی و ضمانت اسیتیخیوان،            

ایمپلنت در استخوان فک قرار می گیرد و برای اینکه          

ایمپلنت با استخوان پیوند خوبی برقرار کند به میدت    

 هفته زمان الزم دارد. 60تا  16

پییس از طییی دوره پیییییونیید اسییتییخییوان                  

(Osseointegration)           ایمپلنت هیای پیاییه و

بستری مقاوم را برای طرح درمان انتخابی فراهم می         
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بسیاری از افراد به دنبال یک روش دائمی برای ایین      

دندان های از دست رفته هستند. تیا چینید سیال             

گذشته انجام پروتز دندان متحرک )دندان مصنوعی(        

میان این افراد بسیار رایج بود. مشکالتیی کیه ایین               

روش ایجاد می کرد باعث شد که روش بهتری به نام           

ایمپلنت جایگزین آن شود. ایمپلنت دنیدان روشیی           

است دائمی برای دنیدان هیای از دسیت رفیتیه.                 

خوشبختانه امروزه با فراگیر شدن ایمپلنیت دنیدان          

ای برای از دست دادن دندان هیای         افراد دیگر دغدغه  

خود ندارند و دیگر به سراغ دندان های مصینیوعیی             

نمی روند. قرار دادن ایمپلنت در دهان هیچ مشکلیی           

را برای استفاده کننده به وجود نمی آورد و فرد بیه             

می تواند تا آخر عمر بدون هیچ گونه مشکلی از آنهیا            

استفاده کند. ایمپلنت دندان یک پیچ فلزی است که          

جایگزین قسمت ریشه دندان از دست رفته می شود.         

یک دندان مصنوعی )تاج( بر روی قسمت پیچ )پایه(            

قرار می گیرد و به شما نمای دنیدان واقیعیی میی                

 بخشد. 

 ایمپلنت دندان

امروزه، ایمپلنت دندان بهترین و ماندگارترین درمیان        

های از دست رفیتیه  میحیسیوب               جایگزینی دندان 

شود. یک ایمپلنت دندان شامل ییک پیاییه ییا               می

فیکسچر به شکل پیچ است که در یک عمل جراحیی     

شود تا با استخوان   داخل استخوان فک جایگذاری می    

جوش خورده و محکم شود. این فرایند چندین میاه            

کشد. ایمپلنت دندان بیه عینیوان ریشیه                طول می 

کند و سپس بیر روی آن تیاج               مصنوعی عمل می  

شود تا جای خالی  مصنوعی یا روکش دندان نصب می

دندان پر شود. داشتن ایمپلنتی که به استخوان فیک           

ترین جاییگیزیین بیرای          جوش خورده است،  نزدیک    

دندان طبیعی است؛ چرا که بدون نیاز به پشتیبانیی،          

های مجاور کامالً با ثبات و محکم در جای خود  دندان

ماند. ایمپلنت دندان نوعی پایه تیتانیییومیی            ثابت می 

سازگار با سلول های بدن است. از ایمپیلینیت هیای          

دندانی به عنوان جایگزینی مناسب و دائمی به جیای          

یک یا چند دندان از دست رفته استفاده میی شیود.             

پس از قراردادن ایمپلنت توسط دنیدانیپیزشیک در            

داخل استخوان فک، با استخوان سازی سلول هیای          

استخوان ساز در سطح ایمپلنت، استخوان فیک بیه            

ایمپلنت جوش می خورد. فرآینید جیوش خیوردن             

ماه طول کشیده، سپس قسمت تاج و    0تا  1معموال  

روکش دندان ساخته شده و بر روی پایه قیرار میی             

سالگی و در    18گیرد. کاشت ایمپلنت در خانم ها از  

 سالگی امکان پذیر است. 19آقایان از 

 تاریخچه ایمپلنت دندان 

هایی از شیبیییه سیازی           در یافته های تاریخی نمونه    

 محمد رضا رسولی
 88هوشبری 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بسیاری از افراد با گذشت زمان بنا به دالیل متعددی همچون پخیخری،               

کشیدن دندان و ... دندان های خود را از دست می دهند. این موضو  عالوه                   

بر این که باعث ایجاد مشکل در ظاهر و طرح لبخند شما می شود، می تواند                

 در صحیح جویدن و غذا خوردن شما هم تاثیر منفی بگذارد. 

 صفر تا صد ایمپلنت دندان
 تاریخچه، انواع، عوارض، هزینه و ...
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( روشی برای بهبود جریان خون ضعیف به قلخب اسخت.     CABGپیوند عروق کرونر )    

ممکن است زمانی که شریان های خون رسانی به بافت قلب، به نخام شخریان هخای           

کرونری، باریک یا مسدود شده اند، مورد نیاز باشد. این جراحی ممکن است خطخر         

عوارض جدی را برای افرادی که به بیماری انسدادی عروق کرونخر، نوعخی بیمخاری               

همچنین ممکن است در مواقخع   CABGایسکمیک قلبی مبتال هستند، کاهش دهد.      

 اضطراری مانند حمله قلبی شدید استفاده شود.

 همچنین به عنوان جراحی بای پس قلب شناخته می شود
 پیوند بای پس عروق کرونر

روشی بیرای بیهیبیود         (CABG)پیوند عروق کرونر    

جریان خون ضعیف به قلب است. ممکن است زمانی          

که شریان های خون رسانی به بافت قلب، بیه نیام              

شریان های کرونری، باریک یا مسدود شده اند، مورد        

نیاز باشد. این جراحی ممکن است خیطیر عیوارض             

جدی را برای افرادی که به بیماری انسدادی عیروق           

کرونر، نوعی بیماری ایسکمیک قلبی مبتال هستینید،     

همچنین ممکن است در مواقع      CABGکاهش دهد.    

 اضطراری مانند حمله قلبی شدید استفاده شود.

CABG  های خونی قسمت دیگیری از بیدن            از رگ

های خونی بیاال و        کند و آن ها را به رگ        استفاده می 

های  کند و شریان پایین شریان باریک شده متصل می

زند. بسته به   کرونری باریک یا مسدود شده را دور می  

شدت و تعداد انسداد ممکن است از یک یا چند رگ           

خونی استفاده شود. رگ های خونی معمواًل شیرییان           

هایی از بازو یا قفسه سینه یا سیاهرگ هیای پیاهیا               

هستند. خطرات و عوارض احتمالی ممکن اسیت بیا            

، پزشک میمیکین    CABGاین روش رخ دهد. پس از        

است داروها و تغییرات سبک زندگی سالم برای قلب         

را برای کاهش بیشتر عالئم، درمان بیماری و کمیک          

به پیشگیری از عوارضی مانند لختیه شیدن خیون             

 توصیه کند.

A Closer Look at Bypass Surgery 
   CABGنگاهی دقیق تر به مراحل عمل 

ناحیه ای از پوست که قرار است برش داده شیود،   .1

با محلول ضد عفونی کننده شسته می شود و سپس،          

 در صورت لزوم، تراشیده می شود.

. ممکن است قبل از شروع جراحی برای بیررسیی             6

 انجام دهید. (EKG)عملکرد قلب خود یک نوار قلب 

و بییهیوشیی     (IV). به شما یک خط داخل وریدی         1

 سینا دائی
 88فوریت 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
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آورند. برای راحتی بیمار تا ساخته شدن پروتز اصلی،          

بر روی ایمپلنت پروتز موقت طراحی می شیود تیا              

 عمل تکلم و جویدن به طور موقت انجام گردد.

قالب گیری از ایمپلنت جزء موارد حساس و دقیق در       

ساخت پروتز ایمپلنت می باشد و بیمار می بیایسیت           

کلیه دستورات دندانپزشک  معالج را با دقیت اجیرا             

 نماید.

 آیا ایمپلنت درد دارد؟

درمان ایمپلنت دندان چندین مرحله دارد؛ در مرحله        

اول، کاشت پایه ایمپلنت است که درون لیثیه قیرار             

گیرد. در زمان جراحی نیز لثه به طور کامل بیی              می

شود که در این شرایط بیمار هیییچیگیونیه         حس می 

دردی را متحمل نمی شود. به این معنا که جیراحیی             

دقیقه ای و تحیت   18هر پایه ایمپلنت در یک جلسه  

شود و میالحیظیات و           بی حسی موضعی انجام می    

مسائل آن از کشیدن دندان نیز، کمتر است. پیس از      

اتمام جراحی ممکن است فرد دچار درد مختیصیری          

 باشد. شود که با مسکن قابل رفع می

بسته به تعداد ایمپلنت هایی کیه در دهیان قیرار                

گیرد، زمان جراحی متغیر است که به تیبیع آن،             می

باشد. تا مدتی پیس       درد ناشی از جراحی متفاوت می     

از جراحی نیز بیمار باید از غذاهای نرم استفاده نماید    

و به هیچ عنوان روی پایه ایمپلنت مواد غذایی سفت          

 و سخت نشکند.

مرحله دوم درمان ایمپلنت دندان یک تا چهیار میاه            

هیا     شود و روی ایمپلنت     بعد از جراحی اول انجام می     

گیردد    باز و یک قطعه فلزی بر روی آن ها متصل می          

تا از لثه عبور و به استخوان برسد. در این مرحله نییز      

شیود و     همچون مرحله قبل، لثه بیمار بی حس میی        

تنها پس از اتمام مرحله درمان، بیمار میزان کیمیی            

 کند. درد احساس می

های عیادی     در مرحله سوم، درمان ایمپلنت به درمان      

گیییری و        روکش شباهت دارد و شامل مراحل قالب    

شود. در اینجا کار درمان به پاییان        امتحان روکش می  

رسیده و تاج دندان بر روی ایمیپیلینیت قیرار داده                

شود. در این مرحله درد زیادی متوجه بیمار نمیی    می

 شود.

توان گفت روش درمان ایمپلنت دنیدان   بطور کلی می 

ی  هیا    یکی از ساده ترین و کم مشکل ترین جراحیی         

باشد که درد و نیاراحیتیی زییادی نیدارد.             دهان می 

توان بالفاصله پس از کشیییدن ییک             همچنین می 

دندان، کاشت ایمپلنت دندان را انجام داد؛ مشروط بر 

آنکه استخوان و لثه در سالمت کامل بیاشینید. اگیر             

متخصص ایمپلنت تشخیص دهد که کاشیت دنیدان        

باید به زمان دیگری موکول شود، باید ایمپلنت پیس          

 از یک تا دو ماه پس از کشیدن دندان انجام گردد.

پس از اتمام مراحل درمان و قرار گرفتن روکش بیر            

روی ایمپلنت در جای خود، نیروی که در نتیجه غذا          

شود، توسط استخوان فیک      خوردن بر دندان وارد می    

 دفع و در نتیجه هیچ گونه دردی بوجود نخواهد آمد.

 نکات مفید برای باال بردن میزان موفقیت درمان

روز از مسیواک       1پس از کاشت ایمپلنت به مدت         -

 زدن در اطراف ناحیه عمل خودداری کنید.

ساعت بعد از عیمیل جیراحیی          9شستن دهان تا   -

 توصیه نمی شود.

بهتر است روز بعد از عمل جراحی، از دهان شوییه             -

استفاده شود. بهترین محلول برای شستشوی دهیان         

 مرتبه باشد. 1کلرهگزیدین روزی 

نوشیدن پس از جراحی به راحتی امکان پذیر است           -

ولی در مورد خوردن، باید دقت داشته باشید که بیی           

 حسی اثر خود را از دست داده باشد.

ایمپلنت های دندانی نیز همانند دندان طبیعی بیه           -

مراقبت نیاز دارند؛ زیرا پالکت های میکروبی بیاعیث          

عفونت لثه می شوند. بنابراین، توصیه میی شیود از              

برس های بین دندانی، نخ دندان، مسواک و ترجیحیا          

 خمیردندان های مخصو  ایمپلنت استفاده گردد. 

افرادی که از ایمپلنت استفاده می کنند بیایید از               -

کشیدن سیگار، خوردن قهوه و نوشیدن چای در سیه   

 روز اول پرهیز کنند.

به طور کلی استفاده از سیگیار، میواد میخیدر و                  -

مشروبات الکلی موفقیت کاشت ایمپلنت را کیاهیش          

 می دهند.

 کتاب پرستاران و ایمپلنت های دندانی اثر مری میلر

 کتاب کاشت دندان از رویا تا واقعیت اثر سید حسین رجالی

 کتاب ایمپلنت و انوا  پروتزهای دندانی اثر امیرعباس علیزاده

 کتاب اصول و تکنیک ایمپلنت های تک دندانی اثر دکتر مژگان ایزدی، دکتر احمد مقاره و دکتر عباسعلی خادمی

Medical procedures 

 1041بهار  ׀شماره دوم  ׀هپاتوسیت  ׀ 04



شود تا راحت باشید، مطمئن شوید که درد           داده می 

کنید و برای جراحی به خواب عمییقیی           احساس نمی 

 بروید.

. لوله ای که به یک دستگاه تنفسی متصل است از          0

طریق دهان و داخل نای شما قرار می گیرد تیا بیه               

 تنفس شما در طول جراحی کمک کند.

. لوله دیگری در داخل بینی شما قرار می گیرد کیه  8

از گلو و معده شما عبور می کند تا از تجمع هیوا و                

 مایعات در معده جلوگیری کند.

. پرسنل پزشکی همچنین یک کاتتر )ییک لیویلیه          2

نازک( را در مثانه شما قرار می دهند تا ادرار تولییید              

 شده در حین جراحی را جمع آوری کند.

. برای جلوگیری از لخته شدن خون به شمیا ییک              1

 داروی ضد انعقاد یا رقیق کننده خون داده می شود.

. قفسه سینه بیمار از محل استخوان جناق سیینیه            9

باز می شود تا قلب بیمار در دسترس باشد. الیبیتیه،        

یکی دیگر از عروق مهم قابل پیوند به نام "شیرییان            

سینه ای " در داخل قفسه سینه قرار دارد و بعید از         

باز کردن قفسه سینه ابتدا این رگ برای پیونید آزاد            

می شود. بعد از آن، انقباض عضله قلب بیه وسییلیه               

ترکیبات پتاسیمی از بین می رود و قلب به حیالیت             

خاموش و بدون ضربان در می آید تا در طول عیمیل             

 خونریزی زیادی وجود نداشته باشد. 

. برای حفظ خونرسانی به سایر اعضیای بیدن در              9

طول عمل الزم است گردش خون به وسییلیه ییک              

ریوی حفظ شود. این دستیگیاه          -دستگاه پمپ قلبی    

یک پمپ خون است که خون را از ورییدهیای بیدن           

گرفته و بعد از تزریق اکسیژن در آن، خیون را وارد           

گردش خون می کند و آن را به اعضای بیدن میی               

رساند. این پمپ در زمان خاموش بودن قلب و رییه،        

در حقیقت کار آن ها را برای بدن انجام میی دهید.              

روش دیگر، جراحی بای پس خارج از پمپ میمیکین         

است انجام شود؛ جایی که قلب در طول عیمیل بیه              

 تپش ادامه می دهد.

. در صورت استفاده از دستگاه قلب و ریه، قیلیب           14

شما در حین جراحی متوقف می شود و خنک میی            

 شود.

. پزشک قطعه ای  از ورید یا شریان را از جیای                11

اغلب ساق پا )از سیاهرگ های پیا      -دیگری در بدن  

جدا سازی شیده   (saphenous vein)ورید صافن  

و آماده برای عمل شود. به دلیل طول کافیی، وریید              

صافن مناسب ترین ورید برای پیوند است.( یا گاهیی          

دارد. ایین هیمیان          برمی  -یک شریان از قفسه سینه      

چیزی است که پیوند نامیده می شود و برای عیبیور            

 جریان از انسداد استفاده می شود.

. جراح رگ های جدا شده از پا را از یک طرف به              16

دیواره شریان آئورت می دوزد و سمت دیگر آن ها را           

به عروق کرونر قلب، بعد از قسمت تنگی متصل میی           

کند. به این ترتیب، قسمت تنگی شریان کرونری بیه           

وسیله رگ پیوند شده، بای پس می شود و جیرییان      

خون از طریق رگ پیوند شده، در عیروق کیرونیری             

جریان پیدا می کند. در عمل قلب بای پیس عیروق              

کرونری، رگ اصلی قلب دست نخورده باقی می ماند         

و به جای آن، رگ سالم در خارج رگ مسدود و بیه              

موازات آن پیوند زده می شود و عضله قلب هم زمان           

از رگ اصلی تنگ و رگ پیوند شده خونگییری میی             

 کند.

. در صورت وجود چندین انسداد ممیکین اسیت             11

فرآیند پیوند چندین بار تکرار شود. کل زمان عیمیل            

ممکن است بین دو تا شش ساعت باشد، بر اسیاس            

 تعداد پیوندهایی که باید انجام شود.

 مزایای جراحی بای پس قلب    

 کاهش درد قفسه سینه یا حتی از بین رفتن آن -

 کاهش احتمال حمله قلبی -

 داشتن انرژی بیشتر برای فعالیت های بدنی -

 معایب جراحی بای پس قلب

 احتمال حمله قلبی -

 خون ریزی حین یا بعد از جراحی -

 تغییر در عملکرد کلیه -

 عفوت ریه -

 تغییرات در ریتم قلب -

واکنش آلرژیک به داروهای بیهوشی یا سایر میواد            -

 مورد استفاده در طول جراحی

 آسیب به اعصاب در قفسه سینه، بازوها یا پاها -

 و در موارد نادر، مرگ -

Medical procedures 
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 https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/coronary-artery-bypass-grafting 
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 پذیر باشد. کنند که جاودانگی امکان کاغذ فکر می

وی همچنین افزود: هنوز زود است که بدانیم چقیدر           

توان عمر را افزایش داد و آیا محدودیتیی وجیود              می

رسد ممکن اسیت      دارد یا خیر. با این حال به نظر می         

مجبور نباشیم خیلی منتظر پاسخ این سوال بمانییم.         

مسیپ افزود: زمینه تحقیقات ضد پیری بسیار سریع         

در حال پیشرفت است. در دهه گذشته اکیتیشیافیات      

 کلیدی زیادی وجود داشته است.

گویینید     اما ژن زامبی چیست؟ محققان در آمریکا می       

هیای انسیانیی         موفق به شناسایی رفتار نوعی از ژن      

اند که پس از مرگ بدن همچنان در میغیز بیه           شده

پردازند. پژوهشگران دانشگاه شیکاگیو در        فعالیت می 

های مغیزی را بیررسیی           ایالت ایلینوی آمریکا بافت   

داده را در فاصله      کردند تا بتوانند تغییرات فیزیکی رخ     

سازی کنند. در این پیروسیه          مرگ و پس از آن شبیه     

  ها در بیرخیی       آنان دریافتند که تعداد شماری از ژن    

های   ها پس از مرگ افزایش یافته است. این ژن           سلول

های التهابیی بیه نیام         زامبی که نوع خاصی از سلول  

های غیر نورونیی دسیتیگیاه عصیبیی               گلیال )سلول  

روند، علیرغم گذشت سیاعیات         مرکزی( به شمار می    

زیادی پس از مرگ بدن در میغیز رشید کیرده و                  

های بلند جدیدی همچون بازو از آنان جیوانیه             زائده

زند. پروفسور جفری لوئب، رئیس بخش میغیز و              می

اعصاب و توانبخشی در کالج پزشیکیی شیییکیاگیو،              

گوید: بیشتر تحقیقات بر این پایه هستند که پس            می

شیود    چیز در مغز متوقف می      از قطع ضربان قلب همه    

 طور نیست. اما این

تیم تحت نظر پروفسور جفری لوئب با تمرکز بر رفتار    

بافت مغز پس از مرگ، الگوی متفاوتی از تیحیرکیات          

اند. به گفته آنیان، حیدود        سلولی و ژنی را ثبت کرده     

هایی که مورد تجزیه و تحیلیییل قیرار        درصد ژن 94

ساعت پس از مرگ نسبتا ثابت        60گرفتند در فاصله    

هیای     ها که در سلول باقی ماندند. گروه دیگری از ژن     

هایی  ای در بخش    عصبی نقش دارند و به طور پیچیده      

همچون حافظه و تفکر فعال هستند در ساعت هیای          

سیوم،      پس از مرگ به سرعت تخریب شدند اما گروه        

اند، فعالیت خیود را         های زامبی معروف    که به سلول  

ساعت پس از    16علیرغم مرگ بدن افزایش دادند و    

گوید:   مرگ به اوج تحرک رسیدند. پروفسور لوئب می        

هیا پیاییدار         ها و سلیول     دانیم کدام ژن    ما اکنون می  

شوند و کدام بیا گیذشیت          هستند، کدام تخریب می   

یابند. دانشمندان امیدوارند کشیف         زمان افزایش می  

ها و اختالالتیی   این رفتار ژنی بتواند به درمان بیماری  

 همچون اوتیسم، اسکیزوفرنی و آلزایمر کمک کند.
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News 

 آیا می توان زندگی جاودانه داشت ؟

 زهرا عالءالدینی
 کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک 

 دانشگاه الزهرا

اخیرًا از بین بردن سلول های پیر )سنولیز( برای بهبود تغییرات طبیعی              

و پاتولوژیک مرتب  با پیری در موش گزارش شده است. با این حال، بیشتخر                

کنند و احتمال اثخرات        عوامل سنولیتیک مسیرهای ضد آپوپتوز را مهار می       

دهند. بنابراین شناسخایخی        های طبیعی افزایش می     خارج از هدف را در بافت     

 جایگزین ضروری است.   Senolyticرویکردهای 

 ژاپنی ها و ساخت واکسن ضدپیری

در تحقیقی که اخیرا نتایج آن چیاپ شیده اسیت،            

 Bپروتئین مالنوم غیر متاستاتیک گلیکوپروتئییین         

(GPNMB)      را به عنوان یک هدف مولکولیی بیرای

درمان سنولیتیک شناسایی کرده اند. تجزیه و تحلیل        

های اندوتلییال   از سلول transcriptomeهای   داده

یک مولکول بیا      GPNMBعروقی پیر نشان داد که      

های پیر )سینیو        یک دامنه گذرنده است که در سلول      

در  GPNMBآنتی ژن( غنی شیده اسیت. بیییان                

های بیماران  های اندوتلیال عروقی و/یا لکوسیت   سلول

های مبتال به آترواسکلروز تنظیم، مثبت شید.       و موش 

پیییری    Gpnmbهای مثبت  فرسایش ژنتیکی سلول 

هیای     را در بافت چربی کاهش داد و نیاهینیجیاری            

هایی که از رژییم         متابولیک سیستمیک را در موش    

غذایی پرچرب تغذیه کردند، بهبود بخشییید و بیار             

هیای حیذفیی         آترواسیکیلیروتیییک را در میوش            

در رژیم غذایی پرچرب کاهش داد.       Eآپولیپوپروتئین  

واکسینه کردنید   Gpnmbها را در برابر       سپس موش 

را مشیاهیده      Gpnmbهای مثبت      و کاهش سلول  

کردند. واکسیناسیون سنولیتیک همچنین فنوتیییپ        

های طبیعی و پاتولوژیک مرتبط با پیری را بیهیبیود            

بخشید و طول عمر نر موش هیای پیروژروئییید را               

افزایش داد. نتایج نشان دادند که واکسیناسییون بیا            

تیوانید ییک       های جنسی می   ژن  هدف قرار دادن آنتی   

های سنولیتیک جیدیید      استراتژی بالقوه برای درمان 

 باشد. 

گوید واکسنی را بیرای       یک تیم تحقیقاتی از ژاپن می     

اند کیه     های معروف به زامبی تولید کرده       حذف سلول 

هیا را       توان طول عمر انسیان  در نتیجه تزریق آن می  

های زامبی با افزایش سن متراکیم         افزایش داد. سلول   

رساننید و        های مجاور آسیب می     شوند و به سلول     می

 شوند. های مرتبط با پیری می باعث بیماری

هایی که این واکسن بیه         این تیم تایید کرد در موش     

های زامبی مشیاهیده        آنها تزریق شده، کاهش سلول    

 شده است.

تورو مینامینو، استاد دانشگاه جونتندو توکیوی ژاپین        

توانیم انتظار داشته بیاشیییم کیه ایین               گفت: ما می   

واکسن برای درمان سفتی عروق، دیابیت و سیاییر             

 های مرتبط با پیری استفاده شود. بیماری

توانیم انتظار داشته باشیم که این واکسن برای          ما می 

هیای     درمان سفتی عروق، دیابت و سایر بیییمیاری          

 مرتبط با پیری استفاده شود.

نتایج تحقیقات این تیم در نسخه آنالین مجله نیچیر          

 منتشر شده است.(Nature Aging)ایجینگ  

شود که تکثیر  هایی اطالق می های پیر به سلول     سلول

ها با ترشیح      میرند. آن    اند اما نمی    خود را متوقف کرده   

شیونید، بیه         مواد شیمیایی که باعث التیهیاب میی         

رسیانینید. تصیور           های سالم مجاور آسیب می      سلول

شود که پیری سلولی روند پیری و هیمیچینییین               می

های مرتبط با افزایش سن مانند آلیزاییمیر و           بیماری

کند. این تیم، پروتئینی   ها را تسریع می   برخی سرطان 

های پیر در انسان و میوش ییافیت               را که در سلول   

شود، شناسایی کردند و یک واکسن پپتییدی بیر        می

دهید،    ای که پروتئین را تشکیل می       اساس اسید آمنه  

سیازد تیا        ساختند. این واکسن بدن را قیادر میی            

های پیییر      هایی ایجاد کند که خود را به سلول         پادتن

های سفید خون کیه        چسبانند که از سوی گلبول      می

 شوند. چسبند حذف می ها می به پادتن

هیای     هنگامی که این تیم، واکسن را بر روی میوش         

مبتال به سختی عروق تزریق کیردنید، بسیییاری از              

های پیر انباشه شده حذف و نواحی تحت تاثیر           سلول

بیماری کوچک شدند. بسیاری از داروهای موجود در         

های پیر همان داروهای      بازار برای از بین بردن سلول     

ضد سرطان هستند که ممکن است عوارض زییادی          

داشته باشند. به گفته تیم تحقیقاتی ژاپنی، عیوارض       

جانبی واکسن جدید کمتر بوده و اثیربیخیشیی آن              

تر است. از سوی دیگر در اکتبر گذشته ییک              طوالنی

های بریتانیا، اسپانیا، نیجریه  المللی از دانشگاه تیم بین

و عربستان تحقیقاتی درباره روش دیگری برای مقابله 

های پیر انجام و نتایج آن را منتشر کیردنید.             با سلول 

دکتر سالوادور ماسیپ، از دانشگاه لستر که بخشی از         

این تیم تحقیقاتی بود گفت: فرآیند بیولوژیکی پیری         

بسیار پیچیده است بنابراین بعید اسیت کیه ییک              

طور کامل آن را متوقف یا معکوس کنید.        استراتژی به 

های زییادی بیرای کیاهیش            با این حال احتماال راه    

رسید پیاکسیازی         نظر می سرعت آن وجود دارد و به     

هیا     ترین راه   ترین و آسان    های پیر یکی از ساده      سلول

طور بالقوه موثرتر است. بیا ایین حیال                باشد که به  

دانند که طول عمر یک میوجیود           محققان هنوز نمی  

 تواند افزایش یابد.  زنده چقدر می

سالوادور ماسیپ تصریح کرد: این یک سوال بسیییار        

اییم.   جالب است و ما هنوز درباره آن به توافق نرسیده 

برخی معتقدند یک محدودیت سفت و سخت بیرای          

سیال     114طول عمر انسان وجود دارد ]تیقیرییبیا             

تخمین فعلی است[، در حالی که برخی دیگیر روی             
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 ها میکروربات

 محمد رضا آرقند
 88پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

و پروفسور سونگ ون کیم )بیمارسیتان سینت میری       (DGIST)تیم تحقیقاتی مشترک پروفسور هونگسو چوی      

 hNTSC (Human Nuclearای انیسان      های بنیادی انتقال هیسته     سئول(، یک میکروربات مبتنی بر سلول  

Transfer Stem Cells)         با نیروی مغناطیسی ساختند و روشی برای تحویل کم تهاجمی عوامل درمیانی بیه

مغز از طریق مسیر داخل بینی ایجاد کردند. آن ها هم چنین پیوند این میکروربات را به بافیت مغیز از طرییق                 

مسیر داخل بینی که سد خونی مغزی را دور می زند، انجام دادند. روش پیشنهادی در مقایسه با روش جراحیی          

هیای    رود در آینده امکانات جدیدی بیرای درمیان بیمیاری       مرسوم از نظر کارایی و ایمنی برتر است و انتظار می        

 العالج مانند بیماری آلزایمر، پارکینسون و تومورهای مغزی به ارمغان آورد. عصبی صعب

های عصبی از طریق تزریق داخل بینی درمان بیماری   

های بنیادی بیه      دشواری در انتقال مقدار دقیق سلول     
گذاری شده در اعماق بدن موجیب         محل دقیق هدف  

های بنییادی میی شیود.           محدودیت درمان با سلول   
محدودیت دیگر این است که به دلیل از دست دادن        
مقدار زیادی از عامل درمانی در هنگام انتیقیال هیم        
اثربخشی و هم ایمنِی درمان کاهش می ییابید، در             
حالی که هزینه درمان باال است. بیه طیور خیا ،            

های بنیادی را از طریق خون به مغیز        زمانی که سلول  
سید  ” رسانند، بازده سلولی ممکن است به دلییل         می

کاهش یابد که جزء منحصر به فیرد و          “  خونی مغزی 
 خا  شبکه عروقیِ مغز است.
ها، تیم تحقیقاتیی ییک         برای غلبه بر این محدودیت    

با نیروی مغناطیسیی     hNTSCمیکروربات مبتنی بر    
تواند آزادانه و با اطمینان در بدن         تولید کردند که می   

انسان با استفاده از یک میدان مغناطیسی خیارجیی        
دستکاری شود. در این تحقیق، این تیم بیا درونیی              
کردن نانوذرات اکسید آهن با زیست سازگاری باال و          

هیای بینیییادی          سوپرپارامغناطیییس بیه سیلیول         
شده از شاخک بینی انسان، یک میکروربات         استخراج

توسعه دادند. تیم تحقیقاتی پس از شکیسیت هیای             
مکرر ربات تحویل سلول های بنیادی را برنامه ریزی         
کرد و ساختار مغناطیسی ایجاد کرد که بتواند سلول         
ها یا داروها را نگه دارد و به راحتی در ییک میاییع              
حرکت کند، سپس آن را با یک میدان مغناطییسیی           
دستکاری کند. مثل حرکت دادن یک گیره با آهنربیا      

 است.
این ساختار با تابش لیزر بر روی یک ماده پلییمیری            

Photocurable    ساخته شده است که با درییافیت
انرژی نور سخت می شود. عالوه بر آن، نیکل که یک            
ماده مغناطیسی است و تیتانیوم که برای بدن انسان         
بی ضرر هستند، به ترتیب پوشش داده شیده انید.             

ای به نام المینین را که محیطیی را      پروفسور یو ماده  
کینید روی        های بنیادی فراهم میی  برای رشد سلول 

های بنیادی  میکروربات قرار داده است و سپس سلول   
آمده از هیپوکامپ را قیرار داد تیا               دست  عصبی به 

 بررسی کند که آیا رشد خوبی دارند یا خیر.
تیم تحقیقاتی همچنین تأیید کرده است کیه ایین            
میکروربات تازه توسعه یافته به طور قابل اعتمادی به         
بافت مغز پیوند زده شده است. به نظر می رسید از               
نظر اصول یا روش، کار دشواری نباشد امیا اجیرای             
دقیق آن در واحد میکرومتر )یک هزارم میلی میتیر(           
آسان نیست. تیم تحقیقاتی همچنین شکست هیای          
متعددی را تجربه کرد. تیم پروفسور چوی یک روبات  
ساخت و فرستاد، اما میواردی وجیود داشیت کیه               

توان در آنجا کاشت.      های بنیادی عصبی را نمی      سلول
برای کشت سلول های بنیادی، ربات باید در محییط          
کشت ثابت شود، اما ربات به راحتیی از زییر الییه                
شیشه ای که به آن متصل شده بود، به دلیل تیکیان             

 دادن مایع جدا می شد.
تر  شد تا محکم در نهایت، ربات باید دوباره طراحی می

من چییز  ” به تخته متصل شود. پروفسور چوی گفت:       
زیادی در مورد سلول ها نمی دانستم و پروفسور یو با 
مشکالت زیادی روبرو بود زیرا هرگز سیلیول هیای             
بنیادی عصبی را در چنین سیاخیتیار سیه بیعیدی                

 کوچکی رشد نداده بود.
پروفسور چوی اظهار داشیت: ایین تیحیقیییق بیر                  

هیای     های ارسال عوامل درمانی به بیافیت         محدودیت
 کند. مغزی حاصله از سد خونی مغزی غلبه می

وی افزود: این روش فرصت های جدییدی را بیرای           
درمان انواع بیماری های عصبی صعب العالج مانینید          
بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون و تیومیورهیای           
مغزی با امکان تحویل دقیق و ایمن هدفمند سیلیول          
های بنیادی از طریق حرکت یک میکروربات مبتنیی         

با نیروی مغناطیسی از طیرییق مسیییر         hNTSCبر  
 داخل بینی ایجاد می کند. 

به عنوان گام بعدی، تیم تحقیقاتی در حیال آمیاده             
سازی یک آزمایش حیوانی است کیه در آن ییک              
میکروربات وارد شده و به طور مستقییم در داخیل             
بدن کنترل می شود. آنها همچنین در حال سیاخیت       
ربات های میکرو با عملکردهای مختلف برای مصارف   
مختلف هستند. به عنوان مثال، ربات پس از رسیدن           
به یک مکان مورد نظر دارو را از خود جدا می کند یا       
 رباتی که پس از رسیدن به مقصد ذوب می شود.

ابع
من

 https://newatlas.com/medical/stem-cell-microrobots-nose-brain/ 
https://www.asiaresearchnews.com/content/microrobots-treating-neurological-diseases-through-
intra-nasal-administration 
https://mdl.dongascience.com/magazine/view/S201701N061 
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هیای     های واکسن سرطان، واکسین  جدیدترین گزینه 

mRNA  هستند، با تمرکز بر استفاده از آنها به عنوان

 mRNAهیای       های مدرن. از مزایای واکسن       درمان

توان به تولید سریع و هزینه ساخت پایین  سرطان می 

ها اشاره کرد. دانشمندان کالج داروسازی دانشگیاه       آن

در حال تالش برای ساخیت   (OSU)“  اورگان”ایالتی  

تواند به محافظت برابر  واکسن جدیدی هستند که می   

سرطان پوست ناشی از تابش بیییش از حید نیور                 

ترین سرطان در ایاالت میتیحیده           خورشید که شایع  

 است، کمک کند.

برای “  فایزر” و  “  مدرنا” های    این واکسن مانند واکسن   

ای  آران از فناوری جدید ام 19مقابله با بیماری کووید 

 کند. استفاده می (mRNA)رسان  پیام

نیز قادر بیه الیقیای       mRNAواکسن های مبتنی بر     

پاسخ های ایمنی هومورال و سلولی هستند. عالوه بر          

بیرای درمیان      mRNAهیای      مزایای فراوان واکسن  

هیای میتیعیددی         ها با چالش    سرطان، استفاده از آن   

همراه است. به همین دلیل، قبل از اینکه بیتیوان از              

برای درمان سرطان اسیتیفیاده       mRNAهای    واکسن

کرد، اطالعات جامعی در مورد آنها مورد نیاز است و           

تعداد زیادی کارآزماییی الزم اسیت. در ایینیجیا،                 

، از جیملیه       mRNAهیای      های کلی واکسن    ویژگی

های تحویل را بررسی کیردییم.     اساس، تثبیت و روش   

های بالینی مربوط به استفاده از        ما همچنین آزمایش  

های  در سرطان مالنوما و چالش mRNAهای   واکسن

 مربوط به این نوع درمان را پوشش دادیم.

هیای   این بررسی همچنین بر ترکیب درمان با واکسن     

mRNA    هیای اییمیون         با استفاده از مسدودکننیده

 بازرسی برای تقویت ایمنی سلولی تأکید کرد.

این تحقیق بر پایه پروتئینی در سیییسیتیم آنیتیی               

شود.   انجام می   TR 1"اکسیدانی تیوردوکسین به نام     

تواند از فشیار      اعتقاد بر این است که این پروتئین می       

های پیوسیت       ها که سلول    اکسیداتیو روی مالنوسیت  

هستند که توسط اشعه ماوراء بینیفیش خیورشییید              

 شوند، جلوگیری کند. تحریک می

را از      TR 1"هیا،      ای روی موش    محققان در مطالعه  

ها حذف کیردنید تیا         اکسیدانی آن   های آنتی   سیستم

چگونگی تاثیر این پروتیئییین بیر میحیافیظیت از                  

ها دریافتند که بدون  ها را ارزیابی کنند. آن       مالنوسیت

"TR 1 تکثیر مالنوسیت به طور قابل توجهی کاهش ،

یابد؛ بنابراین محققان به این نتیجه رسیدند کیه            می

"TR 1   هیا کیه مسیئیول            مستقیماً بر مالنوسیییت

گذارد و    پیشگیری از سرطان پوست هستند، تاثیر می      

های بیشتری تولید کینید،       TR 1اگر واکسنی بتواند    

های ناشی از تیابیش اشیعیه            تواند در برابر آسیب     می

 ماوراء بنفش خورشید محافظت کند.

به درون    mRNAایندرا گفت: به دنبال به کارگیری        

اکسیدانیی بیاالییی        سلول، سلول باید در سطح آنتی     

ای    ان   باشد و بتواند از فشار اکسیداتیو و آسیب دی         

DNA .ناشی از تابش اشعه ماوراء بنفش مراقبت کند 

این محقق پیشنهاد کرد افرادی که در معرض خطیر          

توانند سالی ییک       ابتال به سرطان پوست هستند، می     

 بار برای محافظت بیشتر برابر آفتاب واکسینه شوند.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696168 

https://today.oregonstate.edu/news/oregon-state-university-research-suggests-possibility-vaccine

-prevent-skin-cancer 

 واکسن سرطان پوست در دست ساخت
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مالنوم بدخیم یکی از تهاجمی ترین انوا  سرطان ها و عامخل            

اصلی مرگ و میر ناشی از تومورهای پوستی است. با توجخه بخه                

افزایش شیو  مالنوم در سال های اخیر، توسعه درمان های موثخر            

برای کنترل این بیماری ضروری است. آروپ ایندرا، استاد عخلخوم        

دارویی در دانشگاه اورگان و رهبر این مطالعه گخفخت: خخالف                

ها برای بهبود آگاهی عمومی در مورد عالئم هشدار دهنخده             تالش

مالنوما )سرطان پوست( و خطرات قرار گرفتن بیش از حخد در                

معرض اشعه ماوراء بنفش، شیو  آن همچنان در حال افخزایخش             

است. در این راستا، استفاده از واکسن های سرطان برای تقویخت             

ایمنی سلولی به عنوان یکی از مدرن تخریخن گخزیخنخه هخای                  

 ایمونوتراپی برای درمان سرطان در نظر گرفته می شود. 

 پیشگیری از عود مالنوم
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شناسی، الکساندر فلمینگ دریافت کیه        استاد باکتری 

صفحه کشت استافیلوکوکوس اورئوس که روی آن          

کرد، به یک قارچ آلوده شده اسیت. کیپیک                کار می 

هیا     قارچی که مشخص شد مانع از رشید بیاکیتیری        

سیلیوم نوتاتوم نیامیییده شید.          شود و بعدها پنی    می

“ عصاره کپک ” الکساندر فلمینگ در ابتدا این ماده را        

کرد  نامید. از آنجایی که گمان می “  سیلین  پنی” و بعد   

تر از لیزوزیم پیدا کرده است، تصیمیییم            آنزیمی قوی 

گرفت بیشتر تحقیق کند. کشف فلمینیگ در واقیع        

بیوتیک بود و نه یک آنزیم و زمانی کیه بیه        یک آنتی 

این امر پی برد، بسیار به موضوع عالقمند شد؛ چیرا            

که موارد غیر معمول همیشه برای الکساندر فلمینگ        

سییلییین      توجه بود. کشف اتفاقی پنی         جذاب و جالب  

بسیار حائز اهمیت بود؛ ولی توسعه درمانی آن نیاز به         

ای داشت و الکساندر فلمینگ بیا         کار تیمی چندرشته  

همکاری دو محقق جوان دیگر موفق به تفکیییک و            

سیلین نشد. با این حال، توانست به اثبات           تصفیه پنی 

سیلیین در صیورت جیداسیازی و               برساند که پنی  

کینینیده          عنوان یک ضدعفونیی     سازی هم به    خالص

بیوتییک تیزرییقیی         عنوان یک آنتی    موضعی و هم به   

 دارای قابلیت بالینی است.

 سیلین الکساندر فلمینگ، پس از کشف پنی

الکساندر فلمینگ یکی از اولین پزشکان در بریتانیییا          

بود که آرسفنامین )سالورسان( را تجویز کرد. دارویی           

تیوسیط      1914مؤثر در برابر سیفلیس که در سال         

دانشمند آلمانی پل ارلیچ کشف شد. در طول جنیگ           

عینیوان بیاکیتیرییولیوژیسیت             جهانی نیز فلمینگ به   

دییده در گیروه          های افراد آسییب     های زخم   عفونت

کیرد. در آنیجیا           پزشکی ارتش سلطنتی خدمت می    

  الکساندر فلمینگ نشان داد که استفاده از ضدعفونیی  

های قوی و رایج در آن زمان همچون اسییید              کننده

کربولیک، بوریک اسید و هیدروژن پیراکسییید روی           

رسان است؛    که مفید باشد، آسیب     ها بیشتر از آن     زخم

هیای     چرا که این مواد نه تنها تأثیری روی باکیتیری          

ها نداشتند، بلکه با نابود کیردن         موجود در عمق زخم   

های سفید، ایمنی بدن افراد زخمی را در برابر           گلبول

آوردند. فیلیمییینیگ           عفونت و باکتری نیز پایین می     

نمیک    ها به سادگی با محلول آب       توصیه کرد که زخم   

مالیم تمیز نگه داشته شوند که البته این پیشنهاد بیا       

مقاومت پزشکان نظامی مواجه شد و در نتیجه جنگ         

ها بر جای  جهانی اول کشتگان بسیاری در بیمارستان   

گذاشت. الکساندر فلمینگ پس از پایان جینیگ بیه             

سنت مری بازگشت و به درجه دستیار مدیر بیخیش           

سیلین سرانجام در طول جنگ       تلقیح ارتقا یافت. پنی    

جهانی دوم در نتیجه کار تیمی از دانشیمینیدان بیه             

رهبری هاوارد فلوری در دانشگاه آکسیفیورد و بیا              

دان مورد استفاده قرار      همکاری ارنست زین بیوشیمی   

منجیر بیه درییافیت          1908گرفت و در نهایت سال  

جایزه نوبل مشترک میان این سه نفر شد. بیا ایین               

حال بحث روی اینکه چه کسی باید بیشترین اعتبیار          

سیلین کسب کند، روابط سه دانشمند را         را برای پنی  

عنیوان   الکساندر فلمینگ به    1902تیره کرد. در سال      

مدیر بخش تلقیح سنت مری جانشین استیاد خیود           

فلمینگ تغییر  -رایت شد و نام بخش به مؤسسه رایت       

همسر خود را از دست  1909یافت. فلمینگ در سال  

بیا     1981داد و دو سال پیش از مرگ یعنی در سال  

وورکیا  -میکروبیولوژیست یونانی آمالیا کیوتسیورییس      

ازدواج کرد. الکساندر فلمینگ که در ابتدا میدرسیی            

خجالتی و مردی فقیر بود، در آخرین دهه عمر خیود          

عنوان سفیر جهانی در      سیلین به   و به دلیل کشف پنی    

پیشرفت علوم مختلف و علم پزشکی بسیییار میورد            

تیریین      شیده    توجه قرار گرفت و به یکی از شناختیه        

 11دانشمندان جهان تبدیل شد. وی در نیهیاییت              

 در لندن دیده از جهان فروبست. 1988مارس 
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الکساندر فلمینگ با کار روی عفونت زخم و کشیف            

آنزیم لیزوزیم )یک آنزیم ضدباکتریایی که در اشک و          

موفق به کسیب       1961شود( در سال       بزاق یافت می  

شینیاس     عنوان یک باکتری    شده به     جایگاهی شناخته 

سیلین در سیال        کاردان شد. با این حال کشف پنی       

ها بود    بیوتیک  که آغازگر انقالبی در میان آنتی       1969

به او شهرتی ماندگار در طول تاریخ بخشید. فلمینگ          

هیای     شیمیاری در زمییینیه            همچنین مقاالت بیی   

شناسی منتشر    درمانی و ایمنی    شناسی، شیمی   باکتری

ها و دستاوردهایش باعث شد که در سال  کرد. فعالیت

مفتخر به دریافت نشان شوالییه و نیامیییده             1900

شیود.  “  سفر الکساندر فیلیمییینیگ        ” عنوان    شدنش به 

، به همیراه هیاوارد     1908الکساندر فلمینگ در سال    

شناس استرالیییاییی و ارنسیت            والتر فلوری، آسیب  

تبار میوفیق بیه          دان انگلیسی   بوریس زین، بیوشیمی  

دریافت جایزه مشترک نوبل فیزیولوژی و پیزشیکیی       

 1999شد. نام الکساندر فلمینگ در مجله تایمز سال   

فرد مهم قرن بیسیتیم و در            144در میان فهرست    

ترین افراد اسکاتلندی تاریخ پیس از نیام             میان مهم 

 رابرت برنز و ویلیام واالس قرار گرفته است.

 الکساندرفلمینگ پیش از کشف پنی سیلین

وی در هفت سالیگیی پیدرش را از دسیت داد،                   

تحصیالت ابتدایی خود را در لودون مور آغاز کیرد و            

بیه    1990نام در آکادمی کیلمارنوک در        پیش از ثبت  

تری در دارول رفت. پس از آن در سال            مدرسه بزرگ 

به لندن رفت تا با برادر بزرگش تومیاس کیه              1998

تیرتیییب،          پزشک بود، زندگی کند. بدین       یک چشم 

تیکینیییک       تحصیالت ابتدایی خود را در مؤسسه پلی      

خیابان ریجنت به پایان رسیانید. پیس از میدتیی                 

ونقل لندن    عنوان کارمند در دفتر حمل      فعالیتش را به  

هزینه تحیصیییلیی و          و با دریافت کمک     1941سال  

میراثی که از عمویش جان فلمینگ به او رسیده بود،          

اش را در میدرسیه پیزشیکیی                تحصیالت پزشکی 

 بیمارستان سنت مری آغاز کرد.

عنوان دانشجوی برتیر پیزشیکیی           به    1949در سال   

دانشگاه لندن موفق به دریافت مدال طالی برتیریین          

دانشجو شد. فلمینگ در ابتدا به جیراحیی عیالقیه               

داشت؛ ولی یک موقعیت کاری موقت در بخش تلقیح   

های بیمارستان سنت مری او را متیقیاعید            آزمایشگاه

شینیاسیی      کرد که آینده کاری خود در زمینه باکتری       

خواهد بود. الکساندر فلمینگ در این موقعیت کیاری          

بسیار تحت تأثیر باکتریولوژیست و ایمونیولیوژیسیت         

قرار گرفت که بیه نیظیر        “  سر آلمروث ادوارد رایت   ” 

های وی در زمینیه واکسین درمیانیی          رسید ایده  می

دهید.     های پزشکی ارائه میی      انقالبی عظیم در درمان   

 1910تیا       1949هیای       پس از آن در فاصله سال     

عنوان متخصص ونریولوژی تجربیییات شیخیصیی             به

ارزشمندی به دست آورد. الکساندر فلمینگ در سیال   

با سارا ماریون مک الروی، پرستار اییرلینیدی            1918

ازدواج کرد که حاصل این ازدواج رابرت فلیمییینیگ            

نیز تحیصیییالت و         6418و درگذشته     1960متولد  

شغل خود را در زمینه پزشکی ادامه داد. الکیسیانیدر             

لیزوزیم را کشیف کیرد.           1961فلمینگ در نوامبر    

آنزیمی که در مایعات بدن مانند بزاق و اشک وجیود           

کنندگی مالیم است. ایین     دارد و دارای اثر ضدعفونی  

کشف مهم در زمانی رخ داد که او سرما خورده بود و            

اش روی صیفیحیه کشیت            یک قطره از مخاط بینی    

باکتری افتاد. با درک اینکه مخاط او ممکن است بیر            

ها تأثیر بگذارد، الکساندر فلمینگ مخاط        رشد باکتری 

را در محیط کشت مخلوط کرده و چند هفته بیعید             

ها را مشاهده کرد. ایین          هایی از نابودی باکتری     نشانه

کشف سهم مهمی در درک نحوه میبیارزه بیدن بیا               

عفونت ایفا کرد. با این حال لیزوزیم هیچ تأثیری بیر       

 ها نداشت. زاترین باکتری بیماری

 سیلین الکساندر فلمینگ و کشف پنی

عینیوان    اندکی پس از انتصاب به 1969سوم سپتامبر  

 سمیه ابراهیمیان
 88بهداشت عمومی 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 سیلین چیست؟ داستان کشف پنی

شناس اسکاتلندی، الکساندر فلمینگ که بیشتر به دلیل کشخف            باکتری

در مزرعه لوچفیلخد      4994شود، ششم آگوست سال       سیلین شناخته می    پنی

در نزدیکی دارول ایرشایر واقع در جنوب غربی اسکاتلند از پدر و مخادری               

کشاورز متولد شد. محل و شرای  زندگی الکساندر فلمینگ توانایی او بخرای     

مشاهده و درک جهان طبیعی در سنین پایین را افزایش داد و او را بخه               

 ای در ابتکارات فنی و مشاهدات خالقانه تبدیل کرد. نابغه

 سالح سردی به نام پنی سیلین
 سر الکساندر فلمینگ؛ کاشف پنی سیلین
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جوناس ادوارد سالک، پسر بزرگ دانیل و دورا سالک،     

در شهر نیویورک متولد گردیید.        1910اکتبر    69در  

وی از ابتدا به کارهای تحقیقاتی و خصوصا تحقیقات         

با میدرک   1910علمی عالقه داشت. سالک  در سال        

لیسانس فارغ التحصیل گردید و پیس از آن وارد              

دانشکده  پزشکی  دانشگاه نیویورک شد. در پیاییان            

سال اول دانشگاه به او پیشنهاد تحصیل در رشیتیه          

بیوشیمی داده شد که این پیشنهیاد را پیذییرفیت.              

های پزشکی    مجددا به کالس    1912جوناس در سال    

اخذ  1919بازگشت و مدرک پزشکی خود را در سال 

 نمود.

دکتر سالک قبل از کارآموزی، یک سال را بیر روی             

بیماری های عفونی گذراند در این میدت بیییشیتیر              

تمرکز او بر روی تحقیقات در حوزه بیماری  آنفلوانزا          

بود. پس از کارآموزی، سالک تمایل زیادی به مطالعه          

های ویروسی داشت. در سیال         آسیب شناسی بیماری  

وی موفق به اخذ بودجه تحقیقاتی از دانشکده  1906

بهداشت عمومی دانشگاه میشیگان شد. سالک بخشی  

از تحقیقات خود را به تولید واکسنی برای پیشگیری         

از آنفلوانزا اختصا  داده بود. این در حالی بود کیه             

بودجه تحقیقات سالک عمدتاً از بنیاد ملی فلج اطفال 

 شد. تأمین می

هنگامی که دکتر سالیک هینیوز در         1901در سال  

میشیگان بود، کار خود را با کمیسیون آنفلوانزا ارتش         

ایاالت متحده آغاز کرد. یکی از اهداف کمیییسیییون             

جلوگیری از شیوع بیماری در میان نیروهای مسیلیح          

هیای     بود. کار سالک با ارتش شامل آزمایش واکسین  

علیه آنفلوانزا بود.   ”  ویروس کشته شده  “ غیر عفونی یا    

هیای    بسیاری از آزمایشات صحرایی واکسن در پایگاه      

گردید. در پایان جنگ جهانیی دوم،           ارتش انجام می  

دولت فدرال دکتر سالک را به آلمان فرسیتیاد و در        

های تشخییصیی    آنجا وظیفه او سازماندهی آزمایشگاه   

برای پیشگیری از آنفلوانزا در بین نیروهای اشغالیگیر         

 بود.

دکتر جوناس سالک سه سمت در دانشگاه میشیگان         

وی یکیی از میحیقیقیان           1900تا  1901داشت. از  

وی به  1900اپیدمیولوژی )همه گیرشناسی( بود. در    

بیه     1902عنوان همکار تحقیقاتی منتخب شد و در        

عنوان استادیاری ارتقا یافت. دکتر سالک به منیظیور           

 1901پیدا نمودن موقعیت علمی باالتر ، در پاییییز            

میشیگان را ترک کرد و به عنوان دانشیار تحقییقیات          

باکتری شناسی در دانشکیده پیزشیکیی دانشیگیاه              

پیتسبورگ نایل گردید. رئیس دانشکده ، دکتر ویلیام   

اس. مک افلروی ، عالقه جدی به ارتقا تحقیقیات در              

زمینه ویروس شناسی داشت. با کمک مک افل روی و       

دیگر اعضای برجسته ، دکتر سالک یک کار طوالنی و 

موفقیت آمیز را برای جمع آوری سیرمیاییه بیرای             

گسترش برنامه تحقیقاتی دانشکده پزشکی آغاز کرد.       

اگرچه سالک کار خود را در محیوطیه نیامینیاسیب               

زیرزمین بیمارستان شهرداری پیتسبورگ آغاز کیرده       

بود ، اما سرانجام امکیانیات بیییمیارسیتیان را بیه                   

آزمایشگاهی مدرن و مجهز تبدیل کرد. کارهای اولیه         

سالک در پیتسبورگ ادامه تحقیقیات آنیفیلیوانیزای            

 میشیگان بود.

، بیشتر توجه خود 1909دکتر جوناس سالک از سال    

معیطیوف     (polio)را به مطالعه ویروس فلج اطفال       

کرد. بیشترین حمایت از کارهای دکتر سیالیک در             

زمینه فلج اطفال از سوی بنیاد ملی فیلیج نیوزادان              

 March of Dimesصورت گرفت )که بعد ها با نام 

شناخته شد(. سالک تحقیقات فلج اطفال را با انجیام            

بخشی از طبقه بندی سیستماتیک انواع میخیتیلیف            

ویروس آغاز کرد. برای تسهیییل در کیار، سیالیک             

آزمایشگاه تحقیقات ویروس را در بیمارستان قدیمیی       

 1984پیتسبورگ گسترش داد و مدرن کرد. در سال  

دکتر سالک کارهای اساسی در آزمایش های تعییین         

را به پایان رسیانید.      (virus-typing)تایپ ویروس  

وی سپس تمرکز خود را به تحقیق درباره واکسینیی           

برای پیشگیری از فلج اطفال معطوف کرد. بنیاد ملی          

کمک هزینه ای برای این تیحیقیییق            1981در سال   

اعطا کرد. عنصر اصلی تالش سالک تولید واکسن غیر  

عفونی یا "ویروس کشته شده" بود. سالک از روش             

کشت بافت برای تولید ویروس فلج اطفال استفاده و       

از فرمالین برای غیرفعال سازی وییروس اسیتیفیاده            

کرد. برای افزایش قدرت واکسن، سالک این غییر            می

فعال سازی را با مواد دیگر نیز آزمایش کرد. در اوایل           

، دکتر سالک و هیمیکیارانیش           1986تابستان سال   

واکسن موثر فلج اطفال را تولید کیردنید. در ژوئین               

همان سال، آنها واکسن خود را بر روی گیروهیی از             

کودکان در مرکز کودکان معلول واقع در نیزدییکیی            

ها موفقیت آمیز بود      پیتزبورگ آزمایش کردند. آزمون    

و در ادامه آزمایشات دیگری در مرکیز  واتسیون و           

 مدرسه شبانه روزی پولک انجام شد.

دکتر سالک احساس کیرد کیه      1986در اواخر سال  

تواند از واکسنش در مقیاس وسیع برای مقابله بیا            می

های خطرناک و کشنده است که در طول تخاریخ               فلج اطفال از بیماری   

ها انسان را تهدید کرده است و افراد زیادی در اثر ابتال بخه آن              جان میلیون 

جان خود را از دست داده یا برای همیشه فلج شده اند. خوشبخختخانخه در                 

های شبانه روزی دو محقق برجسته یعنی دکختخر            و با تالش    4803اوایل دهه   

 (Polio vaccine)جوناس سالک و دکتر آلبرت سابین واکسن فلج اطفال           

 کشف و  این بیماری طی چند سال تقریبا به صورت جهانی ریشه کن شد.

 جوناس سالک؛ پایان دهنده معلولیت
 کشف واکسن فلج اطفال

 نفیسه سادات ایمانی
 88بهداشت عمومی 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  88 ׀هپاتوسیت ׀ شماره دوم ׀ 1041بهار 

به عنوان جراح مقیم در     1982تا    1981او در فاصله    

بیمارستان گروت شور کیپ تاون مشغول به کار شید        

و طی مطالعات اش در این میدت، تیوانسیت بیرای             

نخستین بار نشان دهد که انسداد روده که بیر اثیر              

دهید، بیه       شکافی مادرزادی در روده باریک روی می      

دلیل نرسیدن خون کافی به جنین در طیی دوران            

بارداری است. این کشف او سبب شد تا روشی جدید           

در علم جراحی برای رفع این نقص که پییشیتیر بیه           

 شد، ابداع شود.  مرگ منتهی می

بارنارد سپس برای تکمیل دوره دکتیرای خیود بیه             

تیا     1982سوتا در آمریکا رفیت و از             دانشگاه مینه 

در آن جا مشغول مطالعیه شید و پیس از                  1989

هیای    بازگشتش به آفریقای جنوبی، به انجام آزمایش      

هیا     ای در زمینه پیوند قلب بیر روی سیگ             گسترده

 پرداخت.

 انجام پیوند قلب

، بارنارد نخستین عمل پیونید      1921در سوم دسامبر    

قلب جهان را در بیمارستان گروت شور انجام داد. او            

ساله بنام دنیس     62در این عمل، قلب یک زن جوان        

داروال را که بر اثر تصادف رانندگی کشته شده بیود،           

با موفقیت به جای قلب بیمار لوئیس واشکیانسیکیی،           

خواربار فروشی از اهالی آفریقای جنوبی پیوند زد. بیا           

روز پس از عمل به دلییل   19این وجود، واشکانسکی   

الریه درگذشت. علت ابتالی او بیه ایین              ابتال به ذات  

بیماری از کار افتادگی سیستم ایمنی بدن او بود کیه           

در نتیجه مصرف داروهایی که برای جلوگیری از پس         

عنوان پروتئینی بیگانه بیرای او          زدن قلب جدید، به   

 بود، اتفاق افتاد.  تجویز شده 

 تاثیر پیوند قلب

خبر نخستین جراحی پیوند قلب انسان به انسان بیه      

سرعت به سرخط خبرهای جیهیان تیبیدییل شید.               

خبرنگاران و فیلمبرداران از سیراسیر جیهیان بیه                

تیاون پیاییتیخیت          بیمارستان گرووته شور شهر کیپ    

آفریقای جنوبی هجوم آورنید. خیییلیی زود، ایین                

بیمارستان به نام بارنارد و واشکانسکی مشهور شد .با          

روز زنده ماند، امیا        19وجودی که واشکانسکی فقط     

های اولیه، این عمل جراحی را تیارییخیی و               گزارش

آمیز توصیف کردند. اولین پیوند قلب چینیان     موفقیت

ها را به خود جلب کرد که فصل جدیدی           توجه رسانه 

را در زمینه کار پزشکان و بیماران مشهور، نشیسیت         

هیای     رسانی گزارش   ها و اطالع    خبری پس از جراحی   

پزشکی گشود. این جراحی در کینیار خیبیر قیدم                 

گذاشتن انسان روی کره ماه که دو سال بعد اتیفیاق      

 ترین اتفاقات قرن بیستم بود.  افتاد، یکی از مهم

ترین عضو  در این شاهکار درخشان تکنولوژی، نمادین  

انسانی دخیل بود و یک داستان آشنا که چطور مرگ       

تواند به نجات دیگری بینجامد. فعیالیییت      یک نفر می 

روزانه و احساسات لحظه به لحظه واشکیانسیکیی از            

شید.     بیمارستانی که در آن بستری بود، گزارش میی        

این که او بیدار شد، صحبت کرد، برای صبحانه ییک           

تخم مرغ پخته خورد، همه این ها تیتر صفیحیه اول      

دادنید. هیمیسیر           ها را به خود اختصا  می       روزنامه

واشکانسکی و پدر اهداکننده قلب هم در پیوشیش            

گیرفیتینید.        ها مدام مورد توجه قرار می     خبری رسانه 

تصویر این دو در حالیکه خانم واشکانسیکیی گیرییه        

کنان از آقای داروال به خاطر موافقت با اهدای ایین            

کیرد.     هدیه گرانقدر یعنی اهدای زندگی قدردانی می      

پس از اینکه واشکانسکی دچار عفونت رییه شید و             

ها با همگان بیه اشیتیراک           درگذشت، غم و اندوه آن    

گذاشته شد. آقای داروال از اینکه دخترش را برای بار 

کرد. اکنیون دییگیر       دوم از دست داده، سوگواری می 

هیچ قسمتی از بدن او زنده نبود. اما بارنارد همچنان            

تیییپ؛      در معرض توجه عموم بود. جذاب و خیوش          

شد، با مقامات و      ها چاپ می    عکسش روی جلد مجله   

رفیت     کرد و هر کجیا میی         بازیگران سینما دیدار می   

 عکاسان و خبرنگاران به دنبالش بودند. 

 1929بارنارد دومین عمل پیوند قلبش را در ژانوییه         

انجام داد و بیمار او با نام فیلیپ بالیبرگ این بار تیا              

های بعدی برنارد تیا حید           روز زنده ماند. عمل      890

آمیز بودند و تا اواخر دهیه ی            بسیار زیادی موفقیت  

هیای     شماری از بیمارانش توانسته بودنید سیال          14

 بیشتری زنده بمانند.

 تاریخچه زندگی 

سپتامبخر   2و درگذشته  4822نوامبر    9کریستیان نیتلینگ بارنارد زاده     

جراح اهل آفریقای جنوبی بود که نخستین عمل جراحی پیوند قخلخب               2334

انسان را در جهان انجام داد. کریستیان بارنارد زاده در شهر بیوفورت وست              

التحبیل دانشکده پزشکی کیپ تاون بود. او بخرای             آفریقای جنوبی و فارغ   

به کیپ تاون بازگشت تا بخه   4809مطالعات تحقیقاتی به آمریکا رفت؛ اما در  

 کار بر روی انجام عمل باز و پیوند اعضا بپردازد.

 شانس دوباره با پیوند قلب 
 داستان زندگی دکتر بارنارد و نخستین عمل پیوند قلب

Pioneers 
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 زهرا عالءالدینی
 کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک 

 دانشگاه الزهرا

 1041بهار  ׀شماره دوم  ׀هپاتوسیت  ׀ 80
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وی در طول دوران دانشجویی، به انجام آزمایش های         

مقاله ای    1991پرداخت و در سال -بیوشیمیایی می 

تحت عنوان اثر رژیم غذایی بر ترکیب خون منتیشیر           

کرد. او پس از فارغ التحصیلی، به تحصیل شیمی آلی  

تحت نظر اساتید برجسته اروپایی مانند امیل فییشیر         

، اشیکیال     1946) برنده جایزه نوبل شیمی در سال         

فیشر در بیوشیمی کربوهیدرات به وی نسبیت داده           

سیال، بیه       8شده است(  در مونیخ پرداخت. پس از           

وین بازگشت و به ادامه تحصیالت خود در پزشیکیی           

 1992در بیمارستان عمومی وین پرداخت. در سال          

تحت نظر مکس ون گروبر )باکتری شناس اتریشی و          

کاشف آگلوتیناسیون( در موسسه بیهیداشیت ویین،            

دستیار شد. در همان زمان، عالقه زیادی به مکانیسم          

 های ایمنی و آنتی بادی ها داشت.

سال کار بیر روی     64و پس از حدود       1919تا سال   

آناتومی پاتولوژیک، لندشتاینر میقیاالت زییادی در           

حوزه کالبدشناسی آسیب شناختی و اییمیونیولیوژی          

منتشر کرد. او اطالعات جدیدی درمیورد بیییمیاری          

سفلیس کشف کرد.او فاکتوری هایی ایمونولوژییکیی          

کشف کرد که آن ها را هاپتن نامید. لندشتاینر نقشی  

بنیادی در اطالعات ما از بیماری هموگیلیوبییینیوری           

)وجود خون در ادرار( شدید دارد. با وجود کشفییات             

ذکر شده توسط این دانشمند، از کارل لندشیتیایینیر          

بیشتر به عنوان کاشف گروه های خونی یاد می شود.          

جایزه نوبل پزشکی را از آن خیود           1914او در سال    

کرد.  لندشتاینر به عنوان پدر انتقال خون پزشیکیی             

 شناخته می شود.

 نحوه کشف گروه های خونی
گزارش شده بود که انیتیقیال       1918در سال  

خون از حیوانات به انسان، موجیب تیجیمیع            

گلبول های قرمز شده و باعث شکسته شیدن         

آن ها در عروق و رهاسازی هموگلوبیین میی           

لندشتاینر  1941 -1941شود. طی سال های  

اشاره کرد که واکنشی مشابه هنگام انیتیقیال          

خون از یک فرد به فردی دیگر رخ می دهد  و 

موجب آگلوتیناسیون می شود. نتایج کارهیای       

لندشتاینر مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه در         

، گروه های خونی انسان را دستیه        1949سال  

نامییید.    Oو  A, B, ABبندی کرد و آن ها را  

لندشتاینر بیان کرد که انتقال خون بیین دو          

فرد که گروه خونی یکسانی نیدارنید، بیاعیث            

تخریب سلول ها خونی می شود در حالی که انتقیال           

خون بین افرادی که گروه خونی یکسانی دارند، ایین          

 اتفاق رخ نمی دهد.

بر اساس یافته های لندشتاینر، اولین انتقیال خیون           

موفق توسط روبن اوتنبرگ در بیمارسیتیان میونیت            

 صورت گرفت. 1941سینای  نیویورک در سال 

در    1901ژون سیال         60کارل لندشتیینیر در         

 تاریخچه زندگی

 41کارل لندشتاینر زیست شناس، پزشک و ایمونولوژیست اتریشی در          

در وین به دنیا آمد. پدرش یک ژورنالیست مخعخروف بخود و                   4949ژوئن  

هنگامی که تنها شش سال داشت از دنیا رفت. کارل پس از دبیرستان، بخه                 

از آن جخا       4984تحبیل رشته پزشکی در دانشگاه وین پرداخت و در سال           

 فارغ التحبیل شد.

 کارل لندشتاینر؛ کاشف گروه های خونی 
 از چه زمانی متوجه شدیم که انسان ها گروه های خونی مختلف دارند؟

 آناهیتا بابایی
 88علوم آزمایشگاهی 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  81 ׀هپاتوسیت ׀ شماره دوم ׀ 1041بهار 

فلج اطفال استفاده کند و او کشیف خیود را در                

 1981ای در هرشی، پنسیلوانیا، در ژانیوییه              جلسه

اعالم کرد. گزارش رسمی کشیف وی در ژورنیال               

 1981میارس       69انجمن پزشکی آمریکا در تاریخ     

منتشر شد. دکتر سالک و همکاران بیرای آزمیاییش            

واکسن خود در مقیاس وسیع، آزمایش سراسیری را          

و اواییل سیال        1981پیشنهاد دادند. در اواخر سال       

، دکتر سالک و بنیاد ملی درگیییر کیارهیای         1980

پیچیده طراحی آزمایشات صحرایی، گرفتن میجیوز         

رسمی الزم برای انجام آزمایش و نظارت بر سیاخیت           

واکسن با کیفیت قابل قبول بودند. کمیته مشیورتیی           

واکسن بنیاد ملی، به ریاست توماس ریورز، عیمیدتیا           

های دارویی تولید کننیده   درگیر این روند بود. شرکت 

واکسن آزمایشی، پارک دیویس از دیترویت و الیی            

،    1980آوریل     68لیلی از ایندیاناپولیس بودند. در       

کمیته مشاوره واکسن و موسسات ملیی بیهیداشیت            

توصیه کردند که آزمایش صحرایی انیجیام شیود و             

سرویس بهداشت عمومی ایاالت متحیده میوافیقیت           

رسمی خود را اعالم کرد. تحت مشیاهیدات کیلیی               

دانشگاه میشیگان و دکتر توماس فرانسیس، آزمایش       

 1980آورییل     62میدانی گسترده واکسن سالک در  

 آغاز شد.

)گروه( واکسین را درییافیت          کودکان در پنج کالس 

نمودند. در مجموع بیش از چهارصد هیزار کیودک             

واکسن سالک را دریافت کردند و به بیش از دویسیت      

ای که اثر دارویی ندارد ولی   هزار نفر نیز دارونما )ماده     

کند کیه دارو درییافیت           فرد دریافت کننده فکر می 

ها به پیاییان        کرده( تزریق شد. در ماه ژوئن آزمایش        

رسید و دکتر فرانسیس و همکارانش ارزیابی نتایج را         

، دکتر فرانسیس و   1988آغاز کردند. در آوریل سال    

همکارانش به این نتیجه رسیدنید کیه آزمیایشیات             

صحرایی واکسن سالک ، به استثنای برخی موارد، به         

طور کلی موفقیت آمیز بوده است. پس از ارزیابی این        

گزارش توسط گروهی از ویروس شنیاسیان، میجیوز            

فروش واکسن سالک توسط وزیر بهداشت ، آموزش و   

 پرورش و رفاه ایالت متحده امضا شد.

های میدانی منجر به تقاضیای        اعالم موفقیت آزمایش  

، حدود 1988زیاد واکسن سالک شد. در اواخر آوریل 

میلیون کودک با واکسن سالک واکسینه شیدنید.            8

چندین شرکت تجاری )عالوه بر پارک دییوییس و             

 لیلی( این واکسن را در مقیاس وسیع تولید کردند.

در حال حاضر طبق توصیه مرکز کنترل و پیشگیری         

ها، هر کودک باید چهار دوز واکسن سالک          از بیماری 

ماهگی و  19تا  2ماهگی، بین  0ماهگی،  6در سنین  

سالگیی درییافیت کینید. بیه لیطیف                    2تا    0بین  

واکسیناسیون گسترده در ایاالت متحده، این بیماری       

در این کشور دیده نشیده اسیت. در              1919از سال   

موارد ابتال به فلیج اطیفیال       1999جهان نیز از سال  

 درصد کاهش یافته است. 99ناشی از ویروس 

سالک هرگز این واکسن را به نام خودش ثبت نکرد و       

هیچ پولی از کشف خود به دست نیاورد، بلکه ترجیح          

داد این واکسن به طور گسترده توزیع شود. سیالیک             

های آخر عمرش را برای جسیتیجیوی ییک              که سال 

سیالیگیی     94واکسن علیه ایدز سپری کرد و در سن         

درگذشت، جمله معروفی از خود به جای گذاشته که         

مین هیم روییا        ” های وی دارد؛    نشان از بلندپروازی  

داشتم و هم کابوس، ولی به خاطیر روییاهیاییم بیر                

 “کابوس هایم غلبه کردم.

 

Pioneers 

https://marzelm.ir/biography-of-dr-jonas-salek/ 
https://www.livescience.com/polio-virus-vaccine.html 
https://www.imna.ir/ 
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https://www.zoomit.ir/internet-network/374544-google-search-tips-easter-eggs/ 

https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=fa 
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 استفاده از نماد ستاره

شود که شما کلیمیه        این قابلیت هنگامی استفاده می    

کلیدی، عبارت یا عددی را که باید در جستجو قیرار        

توانید از نماد     اید، در عوض می     دهید را فراموش کرده   

قدرتمند * استفاده کنید. فقط بیه جیای کیلیمیه               

فراموش شده ستاره را تایپ کنید و نتیجه به شیمیا             

 کند. کمک می

 از دست رفتن کلمات زیاد

های آن را     اگر عبارت طوالنی است، اما بیشتر قسمت      

آورید، سعی کنید فقط کلمیات اول و            به خاطر نمی  

تیعیداد    + AROUND“ آخر را بنویسید و در وسط        

 را قرار دهید.” تقریبی کلمات گمشده

 I wandered AROUND(4)"بییرای مییثییال:      

cloud. "  

 استفاده از عناوین

یکی دیگر از تکینیک ها و ترفند های سرچ پیشرفته          

گوگل جستجوی عنوان صفحات وب با استیفیاده از           

:intitle       بهیتیریین:    »است. برای مثال اگرintitle 

را جستجو کنیم، در صفحه نتایج تنیهیا          «سامسونگ

کنیم که کلیمیه       هایی را مشاهده می     صفحات وبسایت 

هیا آورده       سامسونگ در متن و بهترین در عنوان آن    

 شده باشد.

 جستجوی صوتی

برای این که بتوانید بدون تایپ کیردن، تینیهیا بیا                

جو کنید، کافی     و  صدایتان در مرورگر دسکتاپ جست    

است تا روی آن میکروفون کوچک را در کیادر نیوار             

هیای     جستجو کلیک کنید. این ویژگی در دستیگیاه         

تلفن همراه بسیار کارآمدتر است، جایی که گیزیینیه           

«OK ،Google» .بیشتر قابل حس است 

جستجو حرفه ای در گوگل جهت صرفه جویی وقیت          

به کاربر کمک زیادی می کند. از این به بیعید، میی                

توانید از تکنیک های باال موقع یافتن اطیالعیات در            

 گوگل استفاده کنید.

IT 

 جستجو کنیم؟ Googleچگونه مانند یک حرفه ای در 
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هر چه که بخواهیم بدانییم ییا بیه          این روزها درباره 

دنبال پاسخ هر پرسشی که باشیم، نخستین چیییزی          

رسد، جستجو در گوگیل اسیت!          که به ذهن مان می    

رویم. با  داند روزی چند بار به سراغ گوگل می خدا می 

تیریین روش        این حال، احتماال بیشتر شما به ساده      

کنییید. کیلیمیات را            ممکن اطالعات را جستجو می    

کینییید تیا         ها را جا به جا می       قدر آن   نویسید وآن   می

خواهید پیدا کنیید؛ میگیر          سرانجام چیزی را که می    

 ی کامپیوتر باشید! اینکه خوره

را با هم میرور میی      Googleچند تکنیک سرچ در     

 کنیم:

 مشخص کردن عبارت

اگر در گوگل به دنبال محتوایی با میوضیوع خیا ،             

  (inbound marketing)مثال بازاریابی ربایشی    

هستید، با قرار دادن آن در گیومه به نتایج بیهیتیری             

 می رسید.

 محدود کردن عبارت

اگر مانند مثال قبل، درباره بازاریابی ربایشی جستجو        

می کنید، اما می خواهید اطالعات مربوط به تبلیغات    

را از دامنه جستجو حذف کنید، کافی است از عالمت      

 منها استفاده کنید.

 جستجو در محتوای یک سایت

زای    حتی بدون استفاده از امکان جستیجیوی درون        

سایت مورد نظرتان، گوگل امیکیان جسیتیجیو در              

به  :siteگر  محتوای آن را با استفاده از عبارت تعدیل 

ییا  )” “(  کیوتیییشین           همراه مورد جستجو در جفت    

 گیومه فراهم کرده است.

 site:chetor.com” خستگی“مثال: 

کـردن   برای مشخص filetype:استفاده از  

 نوع فایل

توانید عبارت موردنظر  می filetype:کمک اپراتور    به

جستجو کنیید.   .ppیا  PDFرا با فرمت خاصی، مثال  

هایی را که گوگل ایندکیس   فهرست کامل فرمت فایل 

توانید از این صفحه مشاهده کنیید کیه            کند، می   می

جیای   ها نیست! به     در میان آن   mp3متأسفانه فرمت   

:filetype توانید از اپراتور:      میext       نیز اسیتیفیاده

کنید. این دو اپراتور همچنین برای تعییین فیرمیت             

کیار     و ...( بیه          PNG, JPG, GIF)خاصی از عکس  

 روند. می

جستجو در دیکشنری گوگـل بـا اپـراتـور            

:define  یا:definition 

اگر دنبال معنی، تلفظ، مترادف، میتیضیاد و ریشیه              

ای در دیکشنری انگلیسی گیوگیل هسیتییید،             کلمه

 definition:ییا     define:توانید از دو اپراتور       می

توانیید    استفاده کنید. البته برای راحتی کار حتی می        

پوشی کنید و کلمه موردنظیر       از نوشتن دونقطه چشم   

قبل یا بعید آن     definitionیا  defineهمراه  را به 

های گوگل در ایین ییک          کار ببرید؛ چون الگوریتم     به

دهند که منیظیور شیمیا           خوبی تشخیص می    مورد به 

 چیست.

 ساجده قاسمی
 88هوشبری 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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 شماره جدید خون سپید منتشر شد
 نشریه تخصصی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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 تاریخچه فتوشاپ

توسط برادران جیان   1991فتوشاپ در اصل در سال      

و توماس نول ساخته شد. از زمان تیوسیعیه اولیییه،              

فتوشاپ از یک ابزار ویرایش تصاویر ساده بیه ییک             

مجموعه جامع برای اصالح تصویر تبدیل شده اسیت.       

در حالی که، نسخه های اولیه فتوشاپ توسط برادران 

نول تولید و توزیع می شد. این نیرم افیزار تیوسیط               

Adobe Systems     خریداری شد و بیهAdobe 

Photoshop     تبدیل شد، اولین نسخه از نرم افیزار

ارائه شد و  1994منتشر شده توسط  ادوبی در فوریه  

 به نرم افزاری جامع تبدیل گردید.

 نرم افزار فتوشاپ 

این نرم افزار، پرکاربردترین نرم افزار ویرایش عکیس،         

اصالح تصویر و روتوش با کاملت رین فرمیت فیاییل             

تصویری و ویدئویی است. ابیزارهیای میوجیود در               

فتوشاپ امکان ویرایش تصاویر را به صورت مجیزا و           

همچنین یکپارچه را فراهم می کند. نسیخیه هیای              

مختلفیی از فیتیوشیاپ وجیود دارد؛ از جیملیه                    

Photoshop CC   ،Photoshop Elements   ،

Photoshop Lightroom وPhotoshop 

Express    که البته نسخهIOS      فتوشاپ امیکیانیات

کمتری نسبت به دیگر نسخه ها دارد. نسخه فتوشاپ         

که شامل الیت روم فتوشاپ است، به عنوان بخشی از 

به تنهایی در دستیرس    Creative Cloudخانواده  

 است.

 زهرا امامی 
HIT 88 

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

خوب، قطعا اکثر شما عزیزان با برنامه فتوشاپ آشنایی دارید؛ ولی در              

این جا قرار است کمی بیشتر با این برنامه جذاب و کاربردی و تکنیک هایی               

که برای آن وجود دارد، آشنا شویم. پس، پیشنهاد می کنم مطخالخب ایخن                  

 نشریه را از دست نداده و با ما همراه باشید.  

 فتوشاپ را بهتر بشناسیم
 آموزش مهارت فتوشاپ

IT 

 برای مطالعه ادامه مطلب رمزینه فوق  را  اسکن نمایید
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 ها مرتب کردن ترتیب فیلتر پست.

اگر در اینستاگرام پست گذاشته باشید، با قسمت         

گذاری آشنا هستییید.       ادیت عکس در بخش پست    

های گوناگونی وجود دارند که       در این قسمت فیلتر   

توانید با مرتب کردن آنها، پرکاربردترینشان را      می

در دسترس خود قرار دهید. به منظور ایین کیار            

 کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:

.هنگام گذاشتن پست روی فیلترهای مورد نظیر         1

خود ضربه بزنید و انگشت خود را برای چند ثانیه          

 نگه دارید تا فیلتر مورد نظر انتخاب شود.

توانید فیلتر را بیه هیر سیمیت کیه                  .حاال می  6

خواهید جابجا کرده، بر اساس نیاز و کیاربیرد             می

 آنها را مرتب کنید.

 

 

محدود کردن امکان تگ کردن شمـا در          

 پست دیگران

اگر تمایل داشته باشید روند تگ شیدنیتیان در             

های دیگران، بصورت کنترل شده طی شود،         پست

این ترفند اینستاگرام مخصو  شماست. با ترفند        

محدود کردن امکان تگ کردن شمیا در پسیت            

توانید هنگام تگ شدن، پست میورد          دیگران، می 

نظر را تایید یا رد کنید. برای این کار مراحل زییر             

 را دنبال کنید:

ایید میراجیعیه        .به پستی که در آن تگ شده   1    

 نمایید.

 را در باالی صفحه انتخاب کنید. Editی  .گزینه6

 manually Approve Tagsی    .روی گزینه  1

 تپ کنید

را انتیخیاب    Turn Onی    . سپس گزینه   0         

 نمایید.

اید مراجعه  اکنون اگر به پستی که در آن تگ شده    

توانید انتخاب  کرده و روی اسم خود تپ کنید، می   

ی پروفایل شیمیا دییده         کنید که پست در صفحه    

 شود یا نه.

 Removeی  توانید با انتخاب گزینه همچنین می

Me From Post         تگ نام کاربری خیود را از

 پست بردارید.

 

 ها پنهان کردن کامنت

یکی دیگر از ترفندهای پر کاربرد ایینیسیتیاگیرام            

خواهییید     باشد. اگر نمی     ها می   پنهان کردن کامنت  

های اینستاگیرام     های یک شخص در پست      کامنت

شما نمایش داده شود، ترفند پنهان کردن کامنت        

 کند. در اینستاگرام این مشکل شما را حل می

پنهان کردن کامنتها بصورت مستقییم میمیکین           

نیست و شما برای این کار الزم است از طیرییق            

رستریکت کردن اقدام کنید. برای این کار مراحل         

 زیر را به ترتیب دنبال کنید:

ی پروفاییل شیخیصیی کیه             .ابتدا به صفحه   1    

های او را پنهان کنید، مراجعیه         خواهید کامنت   می

 نمایید.

.سپس آیکون سه خط میوجیود در بیاالی             6    

ی کوچکی کیه    صفحه را انتخاب کنید و در صفحه      

 Restrictی    شود، گزینه   برایتان نمایش داده می   

 را انتخاب نمایید.

.اکنون اکانت مورد نظر رستریکت شده اسیت و     1

های او نیز صرفا برای شما نیمیاییش داده              کامنت

 شود می
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 پریا اسدزاده 
 88پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 چند تکنیک اینستاگرامی
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 پیشگفتار

قابل تصیور    های پزشکی با سرعتی غیر     دانش تصویربرداری در پزشکی همانند سایر شاخه      

های اخیر پیموده است بطوریکه امروزه برای شناسائیی و            راه پیشرفت و تکامل را در دهه      

شود. گیاهیی بیرای          های مختلف تصویربرداری استفاده می     تشخیص بیماریها از سیستم   

شود که برخی از آنهیا در بیعیضیی از                بهبود وضوح تصاویر از موادکنتراست استفاده می      

شود. لذا تزریق موادکنتراست باید تحت نظر پیزشیک            بیماران منجر به عوارض جانبی می     

های الزم در خصو  عوارض جانیبیی و نیحیوه          معتبر صورت گیرد و پزشک باید آگاهی 

دهد پیزشیکیان        برخورد با این عوارض ناخواسته را داشته باشد.  مطالعات جدید نشان می             

کارگیری آن بیش از خیطیرات و             کنتراست استفاده کنند که فواید به      زمانی باید از مواد   

کنتراست تنها یکی از عواملی است کیه بیایید            -کارگیری مواد   مضرات آن باشد. خطرات به     

 میواد ” توسط فعاالن حوزه سالمت مورد توجه قرار گیرد لذا در این کتاب تحت عینیوان                  

که تخلیص شده از منابع علمی مختلف می        “  کنتراست: آنچه که رادیولوژیستها باید بدانند      

باشد سعی شده است به نکاتی که در هنگام استفاده از موادکنتراست برای غیربیالیگیری                   

های جانبی، اقدامات پیشگییرانیه،       بیماران و تعیین افراد در معرض خطر برای انواع واکنش         

تشخیص عوارض جانبی و درمان اورژانسی چنین واکنشهایی الزم است پرداخیتیه شیود.                

هدف اصلی این مجموعه فراهم کردن اطالعات مفید مرتبط با موادکنتراست در استیفیاده               

هایی است که مورد استفاده رادییولیوژیسیتیهیا و           باشد که در برگیرنده زمینه      روزمره می 

 گیرد. کارشناسان رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی قرار می

 

 دکتر سهیال رفاهی
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 مواد کنتراست
 آنچه که رادیولوژیستها باید بدانند
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 خالصه
امروزه موادکنتراست بر پایه گادولینیوم و ید در اقدامات رادیولیوژی           

شود. این مواد برای تشخیص دقیق پزشکیی اسیاسیی              استفاده می 

بوده و زمانیکه به طور صحیح تجویز شوند تقریبًا همیشه اییمین و               

کنتراست رخ داده و        ها به مواد -موثر هستند. در هر حال، واکنش      

تواند تهدیدکننده زندگی باشد. بنابراین پزشکان و کارکنان باید           می

بدانند که واکنش به مواد کنتراست چگونه ظاهر شیده و سیرییعیاً          

شوند. علت کاهش عملکرد کلیوی بعد از تجوییز داخیل              درمان می 

وریدی مواد کنتراست ید دار درک نشده است و احیتیمیااًل چینید                 

فاکتوری بوده و ارتباط آن با مواد کنتراست بیشترمورد تاکید قیرار             

ها آگیاهیی و        گرفته است. با این حال، ضروری است رادیولوژیست        

های رایج داشته باشند تا بروز اخیتیالالت          دانش الزم را از استراتژی    

کلیوی کاهش یابد. فیبروز نفروژنیک سیستمیک، ییک بیییمیاری               

بیاشید    پوستی مرتبط با برخی مواد کنتراست بر پایه گادولینیوم می 

که در بیمارانی با نارسایی کلیوی مزمین دییده میی شیود. نیوع                     

گادولینیوم و اندیکاسیونهایی برای ترک این ماده در این بیییمیاران             

کلیوی مهم هستند. استفاده از مواد کنیتیراسیت سیمیی و میواد                  

کنتراست در دوران بارداری به طور مختصر مرور شده است. آگاهیی         

کینیتیراسیت کیه هیمیه             ازمفاهیم کلیدی و استفاده ایمن از مواد      

 ها باید بدانند در این کتاب جمع بندی شده است. رادیولوژیست

 نکات آموزشی
سابقه بیمار از واکنش شدید قبلی نسبت به کینیتیراسیت           •

عامل خطر کلی برای واکنش بعدی را حدود پنج تیا شیش بیرابیر                  

 افزایش می دهد.

های فیزیولوژیک مهم است زیرا      تشخیص آلرژی از واکنش    •

های فیزیولوژیک نیازی به پیش دارو در آیینیده        بیماران با واکنش 

آلرژیک ممکن اسیت     های ندارند در حالی که افراد مبتال به واکنش  

 نیاز به پیش دارو برای استروئیدها داشته باشند.

و  CINاند کیه       نویسندگان در چندین مطالعه نشان داده      •

آسیب کلیوی حاد وابسته به ماده کنتراست تفاوت معنیا داری بیا               

همدیگر ندارند و ممکن است زمانیکه بیماران بیر حسیب ریسیک               

قابل تشخیییص     شوند بطور کلینیکی غیر    ها طبقه بندی می    فاکتور

 باشند.

کنتراست محلول در آب با اسموالریتیه        آسپیراسیون مواد   •

تواند منجر به ادم ریوی شدید شود بنابراین، عیوامیل بیا               -زیاد می 

اسموالریته یکسان یا اسموالریته کم باید برای بیمارانی که خیطیر             

 زیاد آسپیراسیون وجود دارد استفاده شود.

 GBCAکنتراست یددار و یا       فقط درصد کوچکی از مواد     •

شود، و میواردی از       در شیر مادر دفع شده و توسط نوزاد جذب می         

سمیت مستقیم، حساسیت آلرژیک یا واکنش به این عوامل گیزارش           

نشده است. اگرچه توقف شیردهی ضروری نیست بسته به اولیوییت             

ساعت پس از مصیرف        16-60توانند برای مدت     فردی، مادران می  

 کنتراست، شیر پستان خود را دوشیده و آن را دور بریزند.-مواد

 مقدمه

برداری پزشکی در چند دهه گذشته       افزایش سریع استفاده از تصویر    

کنتراست رادییولیوژییک     العاده در استفاده از مواد باعث افزایش فوق 

 10اسکین و       CTمیلیون آزمون     12شده است. تقریبًا در نیمی از        

انجام یافته در هر سال از مواد کینیتیراسیت داخیل               MRIمیلیون  

شود. کاربردهای تصویربرداری بالینی پیشرفیتیه         وریدی استفاده می  

زیادی که به مواد کنتراست داخل وریدی نیاز است، توسعه ییافیتیه              

است. به طور ایده آل، موادکنتراست باید به بدن تزریق شده وبدون             

ایجاد اثرات اضافی بر بدن، از بدن حذف شیونید. اگیر چیه میواد                     

شوند،  کنتراست قابل دسترس امروزی عمومًا ایمن در نظرگرفته می        

اما استفاده از آنها به طور کامل بی خطر نیست. اثرات مضیر میواد             

آلرژیک و فیزیولوژییک جیزئیی تیا            های شبه  کنتراست از واکنش  

باشد. اگر چیه      کننده زندگی نادر، متغیر می  حوادث شدید و تهدید   

 MRIاسکن و      CTها برای هر دو تصویربرداری     شیوع این واکنش  

دهد و جهت ارزیابی و درمیان        ها رخ می   کمتر است اما این واکنش    

سریع آنها نیازمند پرسنل آموزش دیده، دسیتیرسیی راحیت بیه                 

آل، باید قبل از تائید و تکمیل        تجهیزات و درمان داریم. به طور ایده       

کنتراسیت را     این آزمایشات، بیمارانی که احتمااًل اثرات مضر با مواد        

تجربه خواهندکرد مورد شناسایی قرار گیرند. موقعی کیه حیوادث              

شود و  هایی که ظاهر می    آید، آگاهی از نوع واکنش     مضر بوجود می  

درمان سریع آنها حیاتی است،  بنابراین بدیهی است باید برای همیه       

های مناسب داده شیود.     کنتراست آموزش  افراد درگیر با تجویز مواد    

این کتاب مروری به افرادی که بیشتر برای غربالگری، تشخییص و              

 کنتراست استفاده می مدیریت ریسک فاکتورها از مواد

کننده است. موضوعاتی که بیشتر در این کتاب میورد             کنند، کمک 

های انیتیخیاب بیییمیار و             توجه قرار گرفته است شامل استراتژی     

درمان و درمان حوادث مضر مرتبط با عملکیرد          غربالگری آنها، پیش  

ها  باشد. اطالعات برای غربالگری، پیش درمان و واکنش         کلیوی می 

برای هر دو موادکنتراست یددار یا مواد کنتراست بر پایه گادولینیوم           
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بیماران مبتال به بیماری یا ناتوانی، حتی در فقدان عیوامیل خیطیر                

شود. پزشکان ارجاع دهنده میمیکین           خا  برای احتیاط انجام می    

است در شرایط اضطراری انجام این آزمایش را نادیده بگیرند. فاصله            

گیری سطح سرمی کراتینین و تیجیوییز          زمانی استاندارد بین اندازه   

هفته   2ماده کنتراست وجود ندارد اما به صورت روتین این فاصله را            

گلومرولی تخمین زده    گیرند. میزان فیلتر  یا کمتر از آن در نظر می      

شده ممکن است یک شاخص قابل اعتمادتری از عملیکیرد کیلیییه           

 شود. باشد، زیرا بر اساس سن، نژاد و جنس محاسبه می

: اندیکاسیونهای پیشنهادی برای بدست آوردن سطح 2جدول 

 کراتینین قبل از تجویز مواد کنتراست

 ریسک فاکتورها
اگر چه بعضی از بیماران در معرض خطر ابتال به عوارض جانبی بعد             

کنتراست داخل عروقی هستند، اما واکنش بیه میواد            از تزریق ماده  

باشد. سابقه واکینیش        بینی می  قابل پیش  کنتراست انفرادی و غیر   

شدید قبلی بیمار نسبت به ماده کنتراست، خطر واکنش بیعیدی را              

دهد. بیماران با سابقه آلیرژی و      حدود پنج تا شش برابر افزایش می 

های آتوپیک مانند آسم، درماتیت و التهاب        افرادی که دارای ویژگی   

هستند، خطر واکنش شدید به موادکنتراست تقریبا سه تیا شیش              

های جزئی شایع هستند ولیی        یابد. اگر چه آلرژی     برابر افزایش می  

دهند اما سیابیقیه       نمی رسد که خطر واکنش را افزایش        به نظر می  

های میتیعیدد و ییا ییک واکینیش                  آتوپیک شدید، مانند آلرژی   

 کنتراست باید نیگیران     آنافیالکتیک شدید قبلی، قبل از تجویز مواد      

شده ممیکین اسیت در          کننده باشد. بیماران مبتال به آسم کنترل       

یونیی میمیکین        کنتراست غیر معرض خطر نباشند. استفاده از مواد  

% کیاهیش      8های جانبی عودشونده را به  است میزان شیوع واکنش  

کنیتیراسیت نیییز در           دهد. کاهش میزان حجم و اسمواللیته مواد       

 بیماران مبتال به بیماری شدید قلبی توصیه شده است.

 های غذایی و آلرژی CTمواد کنتراست 

در حال حاضر به خوبی ثابت شده است که هیچ ارتباط خاصی بیین           

آلرژی غذایی و آلرژی به موادکنتراست وجود ندارد، اما خطر ابتال به            

کنتراست در بیماران با هر گونه سابقیه         عوارض جانبی ناشی از مواد    

آلرژی وجود دارد. آلرژن های عمده در بعضی مواد غیذاییی)میثیالً                 

صدفها(، تروپومیوسین هستند که ارتباطی با ید ندارد. ضمنًا ید یک             

عنصر ضروری است که هیچگونه پتانسیلی برای اییجیاد واکینیش               

به یید را گیزارش         “  آلرژی” ای از  آلرژیک ندارد. اگر بیماری سابقه 

کند، مهم است که مشخص شود آیا واکنش قبلی به ماده کنتراست            

یددار مستقیمًا توسط ید ایجاد شده است و یا عامیل دییگیری در                 

ایجاد آن نقش دارد. بیماران مبتال به آلرژی غذایی بیایید مشیاوره               

کینیتیراسیت      شوند تا از خطر ابتال به واکنش شدید ناشی از میواد            

 جلوگیری شود. 

 های مضر حاد  واکنش

های مضرمعمول به مواد کنتراست هنوز به طور کامیل           علت واکنش 

درک نشده و احتماال چند فاکتوری هستند. واکنش آنافیالکیتیییک             

های بالینیی میهیم را          قابل پیش بینی بوده، اما بیشتر واکنش       غیر

 تشکیل داده و در ارتباط با آزاد شدن هیستامین و سایر مییانیجیی              

های کموتاکسیک)فیزیولوژیک( بیا       باشد. واکنش   های بیولوژیک می  

های فیزیولوژیکی آن ماده در ارتیبیاط    دز، سمیت مولکولی و ویژگی  

 است.

کنتیراسیت داخیل       های مضر غیرکلیوی حاد نسبت به مواد  واکنش

وریدی از نظر شدت معموال به سه دسته خفیف، متوسط و شیدیید       

 نشان داده شده است. 1شوند که در جدول  تقسیم می

 مواد کنتراست ید دار

 سال 24سن بیش از 

 سابقه بیماری کلیوی، شامل تومور و پیوند

 سابقه فامیلی نارسائی کلیوی

 دیابت درمان شده با انسولین و یا سایر داروهای تجویز شده

 فشار خون

 سندرم های پاراپروتئینمی) مثل میلوما(

استفاده رایج ازداروهای نفروتوکسیک )مثل شیمی درمانی، استفاده مزمن از داروهای           

 ضد التهابی غیراستروئیدی(

 مواد کنتراست بر پایه گادولینیوم

 سال 24سن بیش از 

 سابقه بیماری کلیوی، شامل تومور و پیوند

 جراحی کلیه یا داشتن یک کلیه

 دیابت درمان شده با انسولین و یا سایر داروهای تجویز شده

 فشار خون نیاز به درمان داروئی
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(GBCAs)   های مرتبط با نیفیروپیاتیی          شود. بخش   بکار گرفته می

و فیبروز نفروژنیک سیییسیتیمیییک)       (CIN)ناشی از موادکنتراست  

NSF)    کنتراست یددارو   به ترتیب برای موادGBCAs     اختیصیاصیی

شده اند. در نهایت، استیفیاده از میوادکینیتیراسیت خیوراکیی و                   

موادکنتراست در بیماران شیرده و حامله و کودکان به طور مختصیر            

 بحث شده است. 

بندی مواد کنتراست و فراوانی عوارض حاد در          طبقه

 ارتباط با آنها
کنتراست برپایه ید، بر اساس اسموالریتیه )زییاد،            بندی مواد  طبقه

هیای   کم یا یکسان(، خاصیت یونی )یونی یا غیریونی( و تعداد حلقه             

یونی درمقایسیه بیا      شود. مواد غیر  بنزن )مونومر یا دیمر( انجام می       

شوند. در    های جانبی کمتری می    یونی باعث ناراحتی و واکنش     مواد

عمل، داروهای با اسموالریته کم و یکسان منحصرا بیرای تیزرییق               

یونی با اسموالریته زیاد در       شود؛ لذا مواد   داخل عروقی استفاده می   

این کتاب بحث نشده است. در این کتاب برای سادگی از اصیطیالح               

برای هر دو مواد با اسمواللیته کیم و ییکیسیان                “  اسمواللیته کم ” 

شود. مواد با اسموالریته کم در مقایسیه بیا میواد بیا                   استفاده می 

دهند. مییزان    های حاد کمتری را نشان می      اسموالریته زیاد واکنش  

% 6/4-4% 1/4زا با اسموالریته کم تقریبا     کنتراست عوارض حاد مواد  

 های مرگبار به مواد % است. واکنش40/4های حاد شدید،  و واکنش

تزریق است. به   114،444در  1کنتراست بسیار نادربوده و میزان آن     

تیوجیهیی از لیحیاظ           طور کلی، در مطالعات بالینی تفاوت قیابیل         

فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک، ایمنی عمومی، القاء تیرومیبیوز و         

 یونی مشاهده نشده است. علوم تشخیصی در میان مواد غیر

گادولینیم شالته شده )غیر سمی( برای تزریق داخل عروقی جیهیت       

مورد تایید قرار گرفیتیه، و      1994از اواخر دهه  MRIتصویربرداری  

 شود. توسط بیمار بخوبی تحمل می

Gadolinium-based contrast agents (GBCA)     هیییا

براساس خاصیت یونی )یونی یا غیریونی(، لیگاند شیمیایی )چینید               

جهتی یا خطی(، فارماکوکینتیک )خارج سلولی یا ارگان خیا ( و          

 NSF (Nephrogenic systemic fibrosis)خطر ابتال بیه       

شوند. در مقایسه با موادکنتراست برپایه ید، هر دو            طبقه بندی می  

GBCA عیروقیی    توانند برای تزریق داخل یونی می یونی و غیر های

های حاد کمتری را ایجاد کنند. بیروز ایین         استفاده شده و واکنش 

 14،444-04،444ها تقریبا یک در      GBCAهای جانبی به     واکنش

ها خفیف و گذرا بیوده و اغیلیب           دهد. اکثر واکنش  تزریق رخ می  

های آنافیالکتیکی که تهدییدکینینیده         باشند اما واکنش   پوستی می 

 شود. ها بندرت دیده می GBCAحیات  هستند در تزریق 

: ریسک فاکتورهایی برای واکنش های مضر حاد نسبت به 4جدول 

 مواد کنتراست

 انتخاب وآمادگی بیمار
برای هر روش تشخیصی، پزشک و رادیولوژیست باید نسبت منفعت          

برداری پیشنهاد شده را ارائیه     کنتراست و روش تصویر به زیان مواد 

و اطالعات تشخیصی بهتری را فراهم نموده و یک آزمایش بالیینیی              

معتبر را تأیید کند. در صورت وجود مقررات دولتی یا محلی نییازی              

کنتراست یددار میعیمیول        به اخذ رضایت از بیمار برای تزریق مواد       

شیود. بیا ایین حیال،             نیست، زیرا به طور کلی ایمن محسوب می       

دهند و   بسیاری از مراکز تصویربرداری اطالعاتی را به بیمار ارائه می         

شود تا عوامیلیی را کیه           سواالتی از آنها قبل از بررسی پرسیده می       

باشد و ییا میمیکین          کنتراست کنتراندیکه می   برای استفاده از مواد   

است احتمال واکنش را افزایش دهند، تعیین کنند. ایین فیرآیینید                

کینید و ریسیک         بیماران را از پیامدهای بالقوه ناخواسته آگاه میی        

های قبلی به عوامیل   فاکتورهایی مانند دیابت، عملکرد کلیه، واکنش   

هیا بیایید       کند. رادیولیوژیسیت     ها را ارزیابی می    کنتراست و آلرژی  

هیای   ها )مانند واکنش    عوامل پیشگیرانه را که خطر ابتال به واکنش       

دهند، در نظر بگیرند کیه در         آلرژیک( را افزایش می     آلرژیک و غیر  

توانند برای رفع نیازهای هر یک از         ذکر شده است که می      1جدول  

موسسات مورد استفاده قرار بگیرد. برخی از پزشکیان و میولیفیان                 

داننید،   هماتولوژیک مثل میلوم مالتیپل را عوامل خطرزا می      شرایط  

 کند. نمی-اما با شواهد موجود آن را تایید 

ییددار در      کنتیراسیت   آزمایش روتین کراتینین قبل از تجویز مواد      

همه بیماران الزم نیست. اندیکاسیونهای پیشنهادی برای آزمیاییش            

ذکر شده    6کنتراست یددار در جدول      کراتینین قبل از مصرف مواد    

است که یکی از مهمترین عوامل خطر، سابقه شخصی یا فیامیییلیی               

بیماری کلیوی است. با این حال، این لیست اجازه شناسایی تیمیام               

دهد وسنجش کراتینییین در        بیماران مبتال به کراتینین باال را نمی      

 واکنش های قبلی به مواد کنتراست یونی

 تمام واکنش ها و آلرژی های شدید) نسبت به دارو و غذا(

 سابقه آسم، برونکوپالسم، یا آتوپی

 سابقه بیماری قلبی و کلیوی

 سال 8سال یا کمتر از  24افرادی با سن بیش از 
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گوارش و عصبی بیشتر تحت تاثیر تغییرات فیزییولیوژییکیی میواد               

کنتراست قرارگرفته و عالئمی مانند احساس گرما، طعم و مزه فلیز،            

هیای   تهوع، استفراغ، کاهش ضربان قلب و فشار خیون، واکینیش             

 دهند. وازوآگال و نوروپاتی را نشان می

 زمان وقوع واکنش
ها در ساعت اول پس از تجویز خصیوصیًا در             اگر چه بیشتر واکنش   

های مضیر    افتند اما موارد نادر واکنش     دقیقه اول اتفاق می     8عرض  

کنتراست ییددار   هفته پس از تزریق مواد      1ساعت و     1تاخیری بین   

های تاخیری در بزرگساالن جیوان، زنیان و             دهد. واکنش   رخ می 

هیای   بیماران مبتال به سابقه آلرژی بسیار شایع است. بروز واکنیش           

کنتراست دیمر با اسمیوالرییتیه ییکیسیان              مضر تاخیری برای مواد   

  ٪8-   ٪2و برای مواد کنتراست منومر با اسموالریته کیم              9/14٪

شوند که میعیمیوال        ها در پوست دیده می     است. عالئم این واکنش    

شونده هستنید و شیامیل راش             خفیف تا متوسط و خود محدود     

ماکولوپاپوالر، بثورات پوستی و اریتم هستند. همانند هیر واکینیش              

پوستی ناشی از دارو، اغلب آنها نیاز به درمان ندارند. اگرچه عیلیت                

های دیررس به طور کامل درک نشده است اما بسییاری از              واکنش

گری شده بیاشید.    میانجی T-cellها ممکن است توسط این واکنش 

به طورکلی، پیش درمان برای تجویز مواد کنتراست ضروری نیست،          

مگر اینکه بیمار واکنش مضر شدید دیررس قبلی را تجیربیه کیرده               

 باشد.

های مضر غیرکلیوی حاد  نسبتت بته           درمان واکنش 

 موادکنتراست 
درمان واکنش حاد به ماده کنتراست می تواند اضطراب را درهیمیه          

 های متوس  تا شدید نسبت به مواد کنتراست : درمان پیشنهادی برای واکنش1جدول 

 دز درمان واکنش

    اسپاسم برونش 

استنشاق بتا  آگونیست)            خفیف

albuterol) 

 بر پف(، حداکثر تا سه دفعه μg194 ،μg94دو پف)

استنشاق بتا آگونیست) با دز          متوس 

یکسانی برای اسپاسم برونش        

 خفیف(، اپی نفرین

، یا  mg1با رقت یک بر هزار(، تکرار تا دز کامل                mL  1/4)mg1/4تزریق عضالنی،   

 mg1با رقت یک بر هزار(، تکرار تا دز کامل  mL 1/4)mg1/4تزریق وریدی 

، یا  mg1با رقت یک بر هزار(، تکرار تا دز کامل                mL  1/4)mg1/4تزریق عضالنی،    اپی نفرین شدید

با رقت یک بر هزار( انفوزیون آهسته با سالین، تکرار تا              mL  1/4)mg1/4تزریق وریدی   

 mg1دز کامل 

، یا تزریق   mg1با رقت یک بر هزار(، تکرار تا دز کامل           mL1/4)mg1/4تزریق عضالنی،    اپی نفرین ادم حنجره

با رقت یک بر هزار( انفوزیون آهسته با سالین، تکرار تا دز                   mL  1/4)mg1/4وریدی

 mg1 کامل

افت فشار خون)نبض نرمال، فشار خون        

 میلی متر جیوه 83سیستولیک کمتر از 

 24باال بردن پاها با زاویه بیش از       

 درجه

 نرمال سالین یا محلول الکتات رینگر 9/4میلی لیتر بولوس  1444

    واکنش وازوواگال 

 ... - خفیف

 انفوزیون آهسته متعاقبًا توسط سالین فالش، تکرار تا دز کامل            mg1-2/4تزریق وریدی    آتروپین متوس  تا شدید)عدم پاسخگوئی بیمار(

mg1 

واکنش آنافیالکتیک)فشار خون           

میلی متر جیوه،     83سیستولیک کمتر از     

 ضربه در دقیقه( 433نبض بیش از 

، یا  mg1با رقت یک بر هزار(، تکرار تا دز کامل                 mL1/4)mg1/4تزریق عضالنی،     اپی نفرین

با رقت یک بر هزار( انفوزیون آهسته با سالین، تکرار تا              mL  1/4)mg1/4تزریق وریدی   

 mg1دز کامل 

، اگر قابل          Labetalol فشار خون بحرانی

دسترس نباشد نیتروگلیسرین و     

 فورزماید)الزیکس(

انفوژیون آهسته بیش از دو دقیقه، دز دوبل هر ده             Labetalol  :mg64  تزریق وریدی 

ده دقیقه بعد از آن(. قر               mg94ده دقیقه بعد، سپس            mg04دقیقه)مثل   

تزریق وریدی فورزماید،        ;دقیقه   8-14، تکرار هر       mg0/4نیتروگلیسرین زیرزبانی،     

mg04-64انفوزیون آهسته بیش از دو دقیقه ، 
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 های حاد نسبت به ماده کنتراست : طبقه بندی واکنش0جدول 

های فیزیولوژیک بسیییار      آلرژیک از واکنش   های شبه  تمایز واکنش 

های فیزیولوژیک در آیینیده       مهم است زیرا بیماران مبتال به واکنش      

هیای   نیاز به پیش درمان ندارند، در حالی که بیمارانی با واکینیش             

 آلرژیک ممکن است نیاز به پیش درمان با استروئیدها داشته باشند.

های خفیف به طور روتین خود کنتیرل شیونیده بیوده و                  واکنش

کنند و نیازمند درمان نیستند. با ایین حیال، ایین                -پیشرفت نمی 

شود،  بنابرایین، ایین        واکنش های خفیف گاهی اوقات شدیدتر می      

بیماران باید به طور مختصر تحت نظر قرار گیرند تا از بهبودی آنهیا              

های متوسط مانند برونیکیواسیپیاسیم       اطمینان حاصل شود. واکنش  

بدون هیپوکسی خفیف و یا فقط با هایپوکسی خفیییف، میعیمیوال                

کننده زندگی نیستند. با این حال، آنها ممکن است  پیشرفت             تهدید

کننده زندگی باشند، بنابراین بیماران تا زمیانیییکیه             کرده و تهدید  

عالئم به طور کامل برطرف شوند باید درمان شده و تحت نیظیارت               

بییینیی و       های مضر شدید نادر، غیر قابل پیش قرار بگیرند. واکنش 

کشنده هستند بنابراین، آنها باید بالفاصله شناختیه شیده و              بالقوه

درمان شوند تا از مرگ و میر دائمی جلوگیری گردد. ایست قیلیبیی                

های آنافیالکتیک یا فییزییولیوژییک      تواند ناشی از واکنش ریوی می 

 شدید باشد.

 آلرژیک های شبه واکنش
آلرژیک را در میراحیل اولیییه           های شبه  بسیاری از بیماران واکنش   

دهنید. واکینیش        مواجهه با مواد حساسیت زا از خودشان نشان می        

هیای واکینیش بیا          کنتراست، توسط مکانیسیم   های شدید به مواد   

گردد که در    گری می  )آنافیالکسی( میانجی     1حساسیت باالی تیپ    

آن واکنش در عرض چند دقیقه پس از مواجهه با ماده کنیتیراسیت               

شود و با ترکیبات شیمیایی، وازواکتیو و اسپاسمیوژنیییک        شروع می 

ایمنی ) آنافالکتیک (، نابیودی         های غیر  متعدد ارتباط دارد. واکنش    

ها به جیای فیعیالیییت           ها در این واکنش ها و بازوفیل   سل ماست

بیشتر در اثر تحریک مستقیم حاصل     IgEگری شده توسط    -میانجی

شود. بنابراین مواجهه قبلی مورد نیاز نیست، با این حیال، ایین                می

کنتراست واکنش جدی بیشیتیری    بیماران اغلب با تکرار تجویز مواد     

 های شدید به نظر می     کنند. موارد کمتری از واکنش      را تجربه نمی  

گری  میانجی IgEهای آلرژیک واقعی باشند که توسط        رسد واکنش 

 دهند. شوند و نتایج مثبتی در آزمایش پوستی نشان می می

 های مضر مرتبط با سمیت فارماکولوژیک واکنش
اعتقاد بر این است که اثرات واکنش کموتاکسیک یا فیزیولیوژییکیی             

ناشی از اختالل هموستازیس بوده و ممکن است با دوز، سیمیییت                

مولکولی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مانند اسیمیوالرییتیه و               

تیوانید    ویسکوزیته مرتبط باشد. به عنوان مثال، اسموالریته زیاد می         

باعث تغییرات مایع خارج سلولی، دهیدراته شدن سلول و افیزاییش            

ویسکوزیته مایع داخل سلولی شده و اختالل عملکرد سیلیولیی را               

عروقی، تنفسی، ادراری، دستیگیاه    -تسریع نماید. سیستم های قلبی     

 سیستم اعباب مرکزی گوارشی عروقی-قلبی عمومی درجه شدت

        نو  فیزیولوژیک 

سوزش، تب و لرز، عطسه، پرشدگی            خفیف

خفیف بینی با مایع موکوس یا احتقان         

 بینی

اضطراب، سنکوب محدود شده خودی،         تهوع و استفراغ خفیف فشار خون خفیف

 واکنش های وازوواگال سرگیجه یا سردرد

درد قفسه سینه بدون سایر عالیم یا                ... متوس 

تغییرات نوار قلبی،  فشار خون باالی               

 اورژانسی

 واکنش وازوواگال نیاز به درمان تهوع و استفراغ متوسط

فشار خون بحرانی، اریتم، یا تغییرات نوار            تشنج شدید

 قلبی

 عدم پاسخگوئی یا عدم خود آگاهی ....

        نو  آلرژیک 

کهیر محدود، خارش، یا ادم پوستی،           خفیف

عالیم نازوفارنژیال خفیف مثل عطسه،       

پرشدگی خفیف بینی با مایع موکوس یا       

 احتقان بینی

 .... تهوع، استفراغ خفیف فشار خون خفیف

خشونت یا انسداد گلو با یا بدون هایپوکسی          اریتم عمومی، کهیر، خارش یا ادم متوس 

 خفیف،  خفگی با هایپوکسی خفیف

.... .... 

 .... .... کاهش فشار خون یا هایپوکسی ادم شدید، شامل ادم صورت و حنجره شدید
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هیای   بر اساس قضاوت بالینی مراقبت از بیمار را بیرای واکینیش               

 متوسط انجام دهند.

 کنتراست درمان برای تجویز مواد پیش
پیش درمان ممکن است در بیماران در معرض خطردر نظر گرفتیه             

آلیرژییک ثیابیت        های شبه  شود، اما  آن برای جلوگیری از واکنش       

کیردن ژنیهیای       است. گلوکوکورتیکوئیدها، با اتصال و بلوکیه     نشده

 التهابی ایجاد میی    اثرات ضد interleukin-1التهابی مانند  پیش

ها، عملکرد ماکروفاژها،   کند. این عوامل همچنین مهاجرت نوتروفیل      

ها را مخیتیل کیرده و         سل تولید سیتوکین و نابودی توسط ماست   

شود که میعیمیوال       موجب کاهش اثربخشی سیستم ایمنی ذاتی می      

کند. بینیابیرایین،       های پیش ساخته را فعال می      بادی بالفاصله آنتی 

های خفییف    پیش درمان با کورتیکواستروئیدها ممکن است واکنش      

یا متوسط را کاهش دهد، مانند بیمارانی که سابقه راشهای پوستیی            

 کنتراست یددار دارند. وقوع واکنش پس از تجویز داخل وریدی مواد

افیتید و پیییش درمیان بیا                های شدید به نیدرت اتیفیاق میی           

 باشد. ها موثر نمی-کورتیکواستروئیدها بر روی این واکنش

عفونت فعال یا ضعف سیستم ایمنی یک کنتراندیکاسییون نسیبیی             

برای پیش درمان با استروئیدها است. تجویز خوراکی ترجییح داده             

ساعت قبل از تیزرییق          2شود و در صورت امکان  باید حداقل          می

ماده کنتراست استفاده شود. دو روش رژیم خوراکی پییش درمیان              

برای آزمایشهای انتخابی و سه پروتکل برای بیماران با ریسک بیاال             

 ذکر شده است. به بیمارانی که نمیی   8درمواقع اورژانسی در جدول    

توانند از داروهای خوراکیی اسیتیفیاده کینینید میمیکین اسیت                       

 میلی گرم داخل وریدی داده شود. 644هیدروکورتیزون  با دز 

 منتظره  واکنش های پیشرفته غیر
 گاهی اوقات یک واکنش پیشرفته غیر منتظره بیا تیزرییق داروی              

هیا   کنتراست یددار علیرغم پیش درمان کافی با کورتیکواستروئییید         

اند با تیجیوییز میاده          افتد. بیمارانی که پیش درمان شده       اتفاق می 

های پیشرفیتیه غیییر         کنتراست با اسموالریته کم به ندرت واکنش      

ها معموال در افرادی کیه در         دهند این واکنش   منتظره را نشان می   

 شود. شدت واکنش، نشانیه      معرض خطر باال قرار دارند مشاهده می      

های اولیه هستینید.    شود مشابه واکنش  ها و عالئمی که گزارش می     

 بیمارانی که حساسیت شدید به هر نوع ماده یا داروی حاوی میواد             

کنتراست یددار دارند، افرادی که بیش از چهار نوع آلرژی دارنید و              

آنهایی که از کورتیکواستروئیدهای خوراکی به صورت مزمن استفاده         

 های شدید پیشرفته میی     می کنند در معرض خطر ابتال به واکنش       

منتیظیره بیایید        های پیشرفته غیر  -باشند. بیماران مبتال به واکنش     

هیای   مورد بررسی قرار گرفته و مشاوره شوند تا از بیروز واکینیش               

 کنتراست یددار جلوگیری شود. بسیار شدید احتمالی نسبت به مواد

 نشت عروقی 
قبل از تزریق داخل وریدی ماده کنتراست فاکتورهای زیر باید مورد           

بررسی قرارگیرد. این فاکتورها شامل: مناسب بودن کیاتیتیر بیرای                

تزریق، تایید بازگشت وریدی، تزریق یک سالین ورییدی و انیجیام            

ییا     64باشد. استفاده از  کاتتیر       تست تزریق با یک انژکتور قوی می      

ها بیا حیداقیل         بزرگتر در یک ورید ساعد بزرگ آرنج یا دیگر ورید   

در    66شود برای کاتترهای     میلی لیتر بر ثانیه توصیه می       1جریان  

میلیی لیییتیر        8/1های محیطی میزان جریان  نباید بیشتر از       ورید

برثانیه باشد. استفاده از کاتترهای داخل ورید بازوئی عمیق به دلییل   

عروقی باید اجتناب شود. همچینییین          خطر نسبتا باالیی برای نشت    

توان ازکاتترهای مرکزی که در وریدهای مرکزی و میحیییطیی            می

شود به طور ایمن استفاده کرد  به شرطی کیه قیدرت               گذاشته می 

 انژکتور و محدودیت فشار توصیه شده توسط کارخانه رعایت گردد.  

دهد که مواد کنتراست در طی تزریق از        نشت عروقی زمانی رخ می    

کنند. موثرترین    داخل عروق عبور کرده و به بافت بینابینی نفوذ می         

روش برای شناسایی نشت عروقی : الف( لمس مستقیم ناحیه کاتتیر        

باالفاصله بعد از تزریق، ب( درخواست از بیمار برای گزارش هر گونه             

احساس درد یا تورم در محل تزریق. میزان گیزارش بیروز نشیت                  

بوده و بیا        ٪1عروقی ماده کنتراست داخل وریدی معموال کمتر از         

سرعت جریان تزریق ارتباط مستقیم ندارد. بعضی از بیماران بیدون        

عالمت هستند، در حالی که بیماران دیگر احساس تورم، تنگی، درد           

کنند و ممکن است ادم، اریتیم و ییا             و یا سوزش درد را اظهار می      

حساسیت در محل تزریق را نشان دهند. تشخیص سریع و ارزییابیی          

 توسط یک پزشک برای کاهش شانس و شدت آسیب ضروری است.

 عروقی  در حال حاضر، در میان پزشکان در زمینه درمان موثر نشت

کنتراست داخل وریدی اتفاق نظر وجود ندارد. پزشکان ممکن است           

باال بردن اندام یا محل آسیب دیده و استفاده از کیسه آب گیرم ییا               

عروقی شیامیل سینیدرم          سرد را توصیه کنند. عوارض شدید نشت       

باشد، با این حال، وقیوع      -کمپارتمنت، زخم پوست و نکروز بافت می      

معمول هستند. در بسیاری از موارد برای بیمارانی که           این موارد غیر  

دچار درد یا تورم پیشرفته، کاهش پر شدن مجدد مویرگی، تغیییییر         

در حس )به عنوان مثال، پارستزی(، زخم شدن پوست، یا تاول میی              

 کارانه توصیه میی     شوند مشاوره جراحی به عنوان درمان محافظه      -
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افراد درگیر در این پروتکل درمانی ایجاد کند. مولیفیان چینیدیین                 

ها به راحیتیی در        مطالعه اخیردریافتند که بسیاری از رادیولوژیست     

های شدیید نیادر، احسیاس          مدیریت این حوادث، خصوصا واکنش    

آمادگی و اعتماد به نفس خوبی ندارند. بنابراین، آموزش برای حفیظ    

ها و دز    ها برای ارزیابی و درمان واکنش ها و نشانه       آشنایی با روش  

هیای میعیمیول        داروهای مورد استفاده بسیار حیاتی اسیت. روش         

های میجیازی،     استفاده از آموزش عبارتند از آموزش تدریس، ماژول       

 ها.  سازی و تمرین های شبیه دوره

هیای   و همکاران حاکی از آن است که تیکینیسییین      Tubbs  نتایج

 سازی پزشکی شرکت کردند، بهبود قیابیل         رادیولوژی که در شبیه   

توجهی در دانش و اعتماد به نفس در درمان عوارض جانبی را نشان             

و همکاران از یک مدل آموزشی برای بهیبیود سیطیح        Neillدادند.  

 دانش و راحتی پزشکان، پرستاران و تکنسین استفاده کردند. با این           

توجهی از پرسنل هنوز احساس ناراحتی در درمان         حال، درصد قابل  

کنتراست را گزارش کردنید و میولیفیان            های مضر به مواد    واکنش

نتیجه گرفتند که دستورالعمل آموزش به تنهائیی میمیکین اسیت            

های تدریس همراه با تمرین میکیرر          ناکافی بوده و ترکیبی از روش     

ساالنه به احتمال زیاد موثرتر باشد. جهت تشویق همه پزشکانی کیه      

به تزریق مواد کنتراست نظارت دارند گواهینامه پایان دوره صیادر             

 شود. می

تمام تسهیالت و وسایل اورژانسی مورد نیاز برای درمیان هیر نیوع            

کنتراست  بایستی در دسترس بیاشید.      واکنش در موقع تزریق مواد   

ها دسترسی وریدی باید حفظ شیود و عیالئیم               برای تمام واکنش  

حیاتی، ظاهر و کیفیت صدای بیمار بررسی شود. بیرای کینیتیرل                 

هیستیامییین     های خفیف ممکن است تجویز داروهای آنتی       واکنش

های مضر متوسط تا شیدیید،         مورد نیاز باشد در حالیکه در واکنش      

استفاده از اکسیژن با ماسک صورت و ارزییابیی میقیادییر پیالیس                   

های درمان و داروهای میورد نیییاز       اکسیمتری ضروری باشد. روش    

ذکر شده اسیت. در      0های متوسط و شدید در جدول   برای واکنش 

حاد، مهم است که به یاد داشته باشید که دوز مناسب اپیی               حوادث

نفرین بستگی به مسیر تزریق دارد، برای تزریق عضالنی با غیلیظیت       

 .1: 14،444برای تزریق داخل وریدی با غلظت 1: 1444

دهد، با توجه به وضعیت بیییمیار          هنگامی که واکنش شدید رخ می     

باید تصمیمات الزم توسط پزشکان اتخاذ گردد تا تجیهیییزات الزم              

برای انتقال بیمار به بخش اورژانس فراهم گردد و یا با اعیالم کید                 

گروه اورژانس بر بالین بیمار حاضر شوند. گاهی اوقات پزشکان بایید             

 های پیش درمان انتخابی و اورژانسی  : پروتکل0جدول 

 ها راکاهش دهند.   هیستامین ها به تنهائی عود واکنش * ثابت نشده است آنتی

 0گزینه 2گزینه 4گزینه  پروتکل

      انتخابی 

ساعت قبل از     1،  1،  11خوراکی در     mg84پردنیزولون،   استروئید

 تزریق ماده کنتراست

خوراکی در    mg16متیل پردنیزولون،    

ساعت قبل از تزریق ماده              6،   16

 کنتراست

.... 

تزریق عضالنی ، تزریق وریدی         mg84دیفن هیدرامین،    آنتی هیستامین

 ساعت قبل از تزریق ماده کنتراست1و یا خوراکی 

تزریق عضالنی،    mg84دیفن هیدرامین،   

ساعت قبل  1تزریق  وریدی و یا خوراکی        

 از تزریق ماده کنتراست

.... 

      اورژانسی 

در بیمارانی با     1مطلوبیت کمتر از گزینه       مطلوب ترین حالت اورژانسی اندیکاسیون

آلرژی نسبت به پردنیزولون، آسپرین، یا        

 داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی

 ممکن است استفاده شود

حداقل مطلوبیت، موقعی که زمان کافی        

برای رسیدن به اثر کورتیکوستروئید           

 وجود ندارد استفاده شود

تزریق عضالنی متیل پردنیزولون  ساسینات سدیم،                استروئید

mg04            یا تزریق وریدی هیدروکورتیزون ساسینات ،

 ساعت تا اتمام مطالعه 0هر  mg644سدیم 

تزریق وریدی دگزامتازون سولفات            

 0هر    mg2یا بتامتازون     mg8/1سدیم

 ساعت تا اتمام مطالعه

حذف استروئید، تزریق وریدی               

ساعت قبل از تزریق          0-2استروئیدها   

 مواد کنتراست موثر نمی باشد

ساعت قبل از   1تزریق وریدی     mg84دیفن هیدرامین،    *آنتی هیستامین

 تزریق ماده کنتراست

تزریق وریدی    mg84دیفن هیدرامین،    

 ساعت قبل از تزریق ماده کنتراست1

تزریق وریدی    mg84دیفن هیدرامین،    

 ساعت قبل از تزریق ماده کنتراست1
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هیای   شود بیا پیالک       ای که در تشخیص بالینی استفاده می      عمده

شوند؛ کلم بروکلی، فیبروز بافتی واضح، یا ظاهر         پوستی طراحی می  

 شبه پرتقالی پوست؛ و بد شکل شدن مفاصل.

کشف شد، اما این ارتیبیاط      6442در سال    GBCAبا   NSFارتباط  

بین آنها هنوز به طور کامل درک نشده است. بعضی از پزشکان بیر                

این باورند که این امر مربوط به جداسازی گادولینییوم ازمیولیکیول         

شالته شده در بیماران مبتال به اختالل عملکرد کلیه و زمان گردش            

شدگی ضعیف موادکنتراست باشد. گادولینییوم    طوالنی به علت پاک  

آزاد به آنیون متصل شده، و به یک رسوب نامحلول تبدیل می شود              

تواند در بافت رسوب کرده و باعث واکنش فیبروتیک شیود.             که می 

NSF          ،هفته( بیعید از       6-14معموال روزها تا ماهها )میانگین زمان

افتد، اما مولفان بعضی مطالعات شروع آن         اتفاق می  GBCAتجویز  

 سال پس از تجویز، با بروز یکسان بین هر دو جینیس میی                 9را تا   

 دانند.

 ، میزان اختالل عملکیرد NSFمهمترین ریسک فاکتور برای ابتال به       

در بیماران تحت دیالیزی     NSFکلیوی است. بیشترین خطر ابتال به        

% 0و افرادی که بیماری کلیوی مزمن شدید غیر دیالیزی ) مرحلیه         

 11/1میلی لیتر بر دقیقه در         14-04میزان فیلتراسیون گلومرولی،    

% میزان فیلتراسیون گلومرولی    8متر مربع( یا مرحله پایانی ) مرحله          

متر مربع( و ییا آسیییب          11/1میلی لیتر بر دقیقه در       14کمتر از   

با علیت   NSFکلیوی حاد دارند دیده می شود. با این وجود، ابتال به             

 و یا طول مدت نارسایی کلیه ارتباط ندارد.  تصور می

 NSFشود که بیماری کبدی یک عامل خطر مستقل برای ابتال به             

، GBCAممکن است مربوط به نوع شیالتیه      NSFباشد. خطر  -نمی

کلیوی بیمار باشد. اختالف در ساختار شالتیه      تجمعی و عملکرد   دوز

تیوانید از      و بارالکتریکی آن، سهولت گادولینیوم آزاد را کیه میی             

 کینید. شیالت       شالته جدا شود را تعیین می     -کمپلکس گادولینیوم 

های بزرگ نسبت به سایر ترکیبات گادولیینیییوم        های یونی و حلقه   

را دارنید.     NSFتر هستند و بنابراین کاهش خطر ابتیال بیه        پایدار

GBCA   طیبیقیه     2ها براساس ریسک جداشدگی شان طبق جدول

شوند تقریبًا همه موارد گزارش شده میرتیبیط بیا میواد                 بندی می 

 غیریونی خطی زیر هستند.

Omniscan; GE Healthcare, Milwaukee, Wis )  و

gadoversetamide (Optimark; Mallinckrodt, St 
Louis,Mo) وgadopentetate dimeglumine 

(Magnevist; Berlex, Wayne, NJ). 

: ارتباط مواد کنتراست بر پایه گادولینیوم با فیبروز 4جدول

 نفروژنیک سیستمیک

نانومول بر کیلوگرم با ییک     1/4باالتر از استاندارد     GBCAدوزهای  

 همراه است. NSFتجمعی چندگانه با افزایش خطر  دز واحد یا دز

تیوانینید میطیابیق بیا             میی  NSFبیماران سرپایی در معرض خطر   

کینیتیراسیت ییددار         های مشابه بیمارانی که از میواد       دستورالعمل

(. قبل از تجیوییز        6استفاده می کنند، تحت نظر قرار گیرند )جدول          

GBCA          باید سطح کراتینین سرم وسطح فیلتراسیون گلومرولی در

بیمارانی که دارای یک یا چند ریسک فاکتور هستند مورد سنجیش            

قرار گیرد. برای بیماران دیالیزی، محاسبه میزان فیییلیتیراسیییون                

گلومرولی مفید نیست برای سایر بیماران بستری، قبل از تجویز هیر            

روز( و       6، میزان فیلتراسیون گلومرولی )در عیرض            GBCAنوع  

ارزیابی آسیب کلیوی حاد باید انجام شود زیرا حساسیییت میییزان               

فیلتراسیون گلومرولی برای تشخیص آسیب کلیوی حیاد میحیدود            

 است.

وجود دارد )جیدول   NSFهای متعددی برای کاهش خطر  استراتژی

اسکن با تیزرییق    CTکند،  (. برای مثال، اگر بیمار ادرار تولید نمی         1

ضروری باشید،    GBCAکنتراست یددار در نظرگرفته شود. اگر         مواد

و  gadoversetamideو    gadodiamideباید از تیجیوییز          

gadopentetate dimeglumine     6اجنتاب شود و در عرض 

ساعت پس از مصرف موادکنتراست دیالیز شروع شده و چینیدیین              

: مواد با ریسک زیاد)در ارتباط با بیشترین مورد فیبروز           4گروه  

 نفروژنیک سیستمیک(

Gadodiamide (Omniscan) 

(Magnevist)Gadopentetate dimeglumine 

(OptiMARK)Gadoversetamide 

: مواد با ریسک متوس ) در ارتباط با تعداد کم و یا هیچ              2گروه

 مورد مشکوک فیبروز نفروژنیک سیستمیک(

(MultiHance)Gadoenate dimeglumine 

(Ablavar)Gadofosveset 

(Eovist)Gadoxetate disodium 

: مواد با ریسک کم)هیچ ارزیابی عملکردکلیوی قبل از          0گروه  

 آزمایش نیازنیست

(Gadavist)Gadobutrol 

(Dotarem)Gadoterate meglumine 

(ProHance)Gadoteridol 
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شود. تعداد کمی از بیماران نیاز به مداخله جراحیی دارنید تیمیام                  

 بیماران مبتال به نشت

عروقی باید به مدت طوالنی تحت نظر قرار بگیرند تیا پیزشیک در                 

 خصو  درمان، جراحی و یا ترخیص تصمیمات الزم را بگیرد. 

 کنتراست سمیت کلیوی ناشی از مواد
کنتراست به عنیوان "ییک اخیتیالل             سمیت کلیوی ناشی از مواد    

ناگهانی در عملکرد کلیه )یعنی آسیب حاد کلیه( صرفًا بیه دنیبیال                 

تزریق داخل عروقی ماده کنتراست" تعریف شده است. با این حال،             

تائید این وضعیت و اثرات بالینیی بیالیقیوه نیاشینیاخیتیه اسیت.                      

Newhouse      و همکاران نشان دادند که کنترل شرایط پیزشیکیی

کننده بالقوه که ممکن است موجب آسیب حاد کیلیییوی             مخدوش

شود، دشوار است و بیمارانی که در معرض مواد کنتراست یددار قرار            

نگرفته بودند، میزان آسیب حاد کلیه را مشابه بیماران میبیتیال بیه                

CIN دهند.  بعد از سی تی اسکن نشان می 

مولفان چندین مطالعه نتیجه گرفته اند که سمیت کلیوی ناشیی از          

کنتراسیت بیه      موادکنتراست و آسیبهای کلیوی غیر وابسته به ماده     

دهند و میمیکین       داری را نشان نمی    طور قابل توجهی تفاوت معنی    

است از لحاظ بالینی از همدیگر قابل تشخیص نباشینید خصیوصیاً               

زمانی که ماده کنتراست برای بیماران با ریسک باال استفاده شیود.             

کلیییوی    دهد که هنگام استفاده از تخمین عملکرد       این امرنشان می  

کنتراست یددار مناسب، می تیوان آزادی عیمیل             برای تعیین مواد  

های هیپوولمیک قبل    بیشتری داشت با این حال، اثر تصحیح حالت       

کنتراست و اثرات نامطلوب فقدان آن مورد بیررسیی            از تزریق مواد  

 قرار نگرفته است.

کنتراست یک باور بالیینیی       کلیوی ناشی از مواد    با این حال، سمیت   

ها باید این مسئله را کامال درک کنند. شبیکیه      است و رادیولوژیست  

بیدون   های زیر را برای آسیب کلیوی حاد         آسیب کلیوی حاد معیار   

توجه به علت خا  عنوان کرده است: الف( افزایش کراتینین مطلق             

میلی گرم در دسی لیتر)بیییشیتیر از       1/4سرم مساوی و یا بیشتر از  

میکرو مول بر لیتر(، ب( درصد کراتینین سرم مسیاوی و ییا          0/62

برابر بیشتر از درصد پایه( ج( دفع ادرار مساوی    8/1% )  84بیشتر از   

 2میلی لیتر بر کیلوگرم در هر ساعت حداقل برای            8/4و یا کمتر از     

 ساعت.

خیون بیاال،      ها نظیییر فشیار       های فوق و سایرریسک فاکتور     معیار

کلیوی  پروتئینوری، نقرس و جراحی قبلی کلیه در ارتباط با سمیت         

کنتراست مورد مطالعه قرار نگرفته است. در بیمیارانیی       ناشی از مواد  

کلیوی ثابت، به ویژه در صیورت عیدم وجیود ریسیک              با عملکرد 

میلی گرم بیر دسیی          9/1فاکتورها و سطح کراتینین سرم کمتر از        

میکرو مول بر لیتر( خطر ابتال به سمیت کیلیییوی           16/189لیتر )    

ناشی از موادکنتراست کمتر در نظر گرفته شده است. از آنجیا کیه                 

های کلیوی حاد با تاخیر تغییر       سطح کراتینین سرم در طول آسیب     

اعتماد بوده و نباید برای      یابد، اندازه گیری این پارامترکمتر قابل      می

گیریهای درمانی استفاده شود، با این حال، استفاده از هیر              تصمیم

 گونه ماده نفروتوکسیک بالقوه در چنین بیمارانی باید اجتناب شود.

بیمارانی که در مرحله نهایی بیماری کلیوی اصیاًل تیولییید ادرار                  

کنتراست داخیل ورییدی را          ندارند، می توانند حجم معمول ماده     

دریافت کنند بدون اینکه خطر آسیب کلیوی بیشتری وجود داشتیه           

و یا به دیالیز اورژانسی نیاز باشد. بیمارانی که در میرحلیه نیهیاییی                

بیماری کلیوی بوده و هنوز تولید ادرار دارند ممکن اسیت پیس از                

تجویز موادکنتراست یددار، بعضی از عملکرد کلیه با دیالیز حیفیظ             

مشخص است. پزشک باید قبل از تجویز ماده          شود اما این موضوع نا    

کنتراست، نسبت خطر به منفعت را برای بیمار مورد بررسیی قیرار              

دهد. معاینات و آزمایشات مذکور باید به طور دقیق انجام شود تا از             

کنتراست یددار جلیوگیییری شیود.        تجویز غیرضروری یا مکرر مواد   

هیدراتاسیون داخل وریدی در بیماران تحت آنژیوگرافی قلبی میورد          

کنتراسیت ییددار در        مطالعه قرار گرفته است، اما برای تزریق مواد       

بیماران مبتال به عملکرد کلیوی پایه غیرطبیعی که در معرض خطر           

متوسط سمیت کلیوی ناشی از ماده کنتراست قیرار دارنید میورد              

مطالعه قرار نگرفته است. الزم به ذکر است، هیچ منفعت اثبات شده             

اسیتیییل    -ای برای استفاده از سایر عوامل محافظتی کلیه مانند ان          

ها و تئوفیلین ییافیت نشیده          سیستئین، بیکربنات سدیم، دیورتیک   

 است.

 فیبروز نفروژنیک سیستمیک
فیبروز نفروژنیک سیستمیک یک بیماری جدی و گاه مرگبار اسیت            

که نارسایی کلییوی شیدیید         GBCAکه در بیماران دریافت کننده      

کند  ابتدا پوست را مبتال می     NSFدهد.    مزمن یا حاد دارند رخ می     

تواند بر سایر اعضای بدن مانند ریه، پرده جینیب،             اما همچنین می  

هیای   ها تاثیر بگذارد. یافیتیه       عضالت اسکلتی، قلب، پریکارد و کلیه     

معمول عبارتند از: ضخیم شدگی پیش رونیده سیرییع پیوسیت،                  

ها شیروع     خستگی و هیپرپیگمانتاسیون که عمدتا با گرفتاری اندام       

تشخییص بیالییینیی          NSFکند.    شده و به سمت باال پیشرفت می      

های تصویربرداری خا  است. میعیییارهیای           پاتولوژیک بدون یافته  
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کنتراست، شیر پستان خود را دوشیده و آن را            پس از مصرف مواد   

 دور بریزند.

  کودکان

شده و اجمیاع در میورد          نگر کنترل  به دلیل فقدان مطالعات آینده    

دهد تخمین میییزان       آلرژیک واقعی را تشکیل می     آنچه که واکنش  

کنتراست در کودکان دشیوار اسیت.        ها نسبت به مواد بروز واکنش 

آلرژیک پس از تجویز موادکنتراست ییددار        های میزان بروز واکنش  

% تخمین زده شیده، کیه از میییان بیییش از                    19/4در کودکان)  

% آنها خفیف بودند( به نظر میرسد مییزان    94تزریق اطفال، 11444

آلرژیک در اطفال کمتر از بیزرگسیاالن بیاشید.               های بروز واکنش 

آلیرژییک در      هیای  های پیشگیری و درمان واکینیش       دستورالعمل

در  NSFکودکان شبیه به بزرگساالن است. اگر چه موارد کیمیی از             

کودکان گزارش شده است و همه این بیماران اختیالل عیمیلیکیرد                

ها به علت نارسایی کلیییه و میییزان              GBCAشدید کلیوی دارند،    

فیلتراسیون گلومرولی پائین در کودکان باید فقط زمانی که ضروری          

 باشد مورد استفاده قرارگیرند.  

 متفورمین 

متفورمین یک ماده ضد دیابتی خوراکی است کیه بیرای درمیان                 

وابسته به انسولین با پتانسیییل    بیماران مبتال به دیابت ملیتوس غیر   

شود که اغلب در بیمیارانیی بیا           الکتیک استفاده می   رسوب اسیدوز 

عروقیی    -های کلیوی و قلبی    چندین فاکتور مرتبط از قبیل بیماری     

کنتراست یک عامل خطر مسیتیقیل         شود. استفاده از مواد     دیده می 

کننده متفورمین نیست، با این حال، همانطیور         برای بیماران مصرف  

بندی محصول تایید شده توسط اداره غیذا و داروی               که در بسته  

ساعت پیس از تیزرییق داخیل            09ایاالت متحده آمده است، باید   

کلیوی، از جیملیه       وریدی آن را قطع کرد. هر گونه کاهش عملکرد         

شیود،   نارسایی کلیوی حاد که از تجویز ماده کنتراست حاصل میی           

تواند منجر به انباشت الکتات و اسیدوز الکتیک شیود. قیطیع                 می

در محدوده توصیه شیده )       GBCAمصرف متفورمین بعد از تجویز      

 میلی مول در کیلوگرم وزن بدن( ضروری نیست. 1/4-1/4

 بیماری تیروئید
درمان نشده و  یا گواتر چند نیدویلیه و       Gravesبیماران مبتال به   

اتونومی تیروئید، سالمندان و کسانی که در مناطقی زنیدگیی میی               

کنند که کمبود ید رژیم غذایی در آنها رایج هستند باید شناسیاییی              

شده وخطر ابتال به تیروتوکسیکوز از طریق جذب بیش از حید یید               

کاهش یابد. استفاده از موادکنتراست یددار باید بالفاصله قیبیل از               

تصویربرداری با ید رادیواکتیو اجتناب شود، زیرا ید ممیکین اسیت              

برداشت ید رادیواکتیو را کاهش دهد. مشاوره با متیخیصیص غیدد                

درون ریز ممکن است قبل از تجویز یک ماده کینیتیراسیت داخیل                 

 وریدی سودمند باشد.

 نتیجه گیری
اگر چه استفاده از موادکنتراست در تصویربرداری پزشکی بیه طیور             

کلی ایمن و مفید است، اما گاهی اوقات استفاده از آنها منیجیر بیه                 

شود. غربالگری مناسیب بیییمیار و              عوارض جانبی در بیماران می    

های جانبی را از     تواند برخی از واکنش    اقدامات پیشگیرانه کافی می   

بین ببرد. رادیولوژیست باید با موارد بالقوه نارسایی کلیوی از جملیه             

و استراتژی کاهش بروز آنها      NSFنفروپاتی ناشی از موادکنتراست و      

-های غیر  آشنا باشد. تشخیص و درمان سریع، برای کاهش واکنش         

حاد نسبت به موادکنتراست و جلوگیری از تشدیید حیوادث      کلیوی

کننده زندگی، بسیار ارزشمنید اسیت. دانیش،             حاد یا حتی تهدید   

آشنایی و تمرین برای پاسخ مناسب و موثر به این حوادث حیییاتیی               

است. هر عضو هیئت علمی و عضو کارمندی باید دوز مناسب اپیی                

نفرین، شماره تلفن برای تیم واکنش اضطراری مؤسسیه و میحیل               

تجهیزات و داروهای نظارت اضطراری را بشناسند. رادیولوژیستهیا و     

های درمان را بررسی کننید       اعضای آنها باید به طور مرتب الگوریتم      

 14-1تا کارایی فردی خود را به طور موثر و درست انجام دهند.
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درمان دیالیزی طوالنی مدت انجام شود. پروتکل انجیام جیلیسیات               

روز متوالی توصیییه شیده       1ساعته، سه بار در روز برای      1دیالیزی  

اثبات نشیده   NSFاست. با این حال، دیالیز سریع برای جلوگیری از           

انید،   است، و هم چنین انجام دیالیز در افرادی که قبال دیالیز نشیده            

 شود. توصیه نمی

های کاهش ریسک فیبروز نفروژنیک  : استراتژی2جدول 

 سیستمیک

عبارتند از: فتوفریز در خیارج از            NSFسایر اقدامات درمانی برای     

، تیوسولفات سیدییم،      Aبدن، پالسما فرزیس، فتوتراپی ماورا بنفش       

Alefacept ،imatinib mesylate       با این حال، هییچ ییک از ،

آنها بهبودی بالینی سازگاری را در بیماران نشان نداده است. در این             

کلیوی، موثرتیریین راه کیاهیش رونید            -زمان، بازگرداندن عملکرد  

 است. NSFپیشرفت 

 مالحظات متفرقه

 کنتراست خوراکی   مواد
سولفات باریم ماده ترجیحًا برای مشخص کردن دستیگیاه گیوارش             

ترین عارضه این است که ماده کنتراسیت بیه داخیل              -است. وخیم  

حفره مدیاستن یا صفاق نشت کرده، که باعث التهاب مدیاستین ییا       

شود، بنابراین اگر سوراخ شدن روده مشکیوک بیاشید،             پریتوئن می 

نباید از سولفات باریم استفاده شود. آسپیراسیون حجیم زییادی از             

باریم ممکن است منجر به پنومونی یا دیسترس تنفسی حاد شیود.             

کینیتیراسیت     -آلرژیک مضر با ماده    واکنش های فیزیولوژیک یا شبه    

دهینید،    ای باریم نادر هستند، تقریبا همیشه وقتی که رخ میی     روده

خفیف هستند و معموال نیازی به درمان ندارند. ماده کینیتیراسیت                

شدگی  تواند در بیماران مشکوک به سوراخ      محلول در آب یددار می    

های تغذییه میحیییطیی) روده (              روده یا برای تأیید موقعیت لوله     

بییینیی     تواننید قیبیل از پیییش           -استفاده شود. آنها همچنین می     

 اندوسکوپی یا جراحی استفاده شوند.

 آسپیراسیون موادکنتراست محلول در آب با اسموالریته زییاد میی           

تواند منجر به ادم ریوی شدید شود. بنابراین، در بیییمیارانیی کیه                   

کنتراست بیا   بیشتردر معرض خطر آسپیراسیون هستند، باید از مواد   

اسموالریته یکسان و یا اسموالریته کم استفاده شود. مقدار کیمیی              

درصد( مواد کنتراست یددار هضم شیده بیه طیور                 6تا    1)تقریبا   

شود. این جذب در بیماران مبتیال بیه الیتیهیاب            معمول جذب می  

یابد، و حتی این حیجیم کیم میواد            مخاطی یا عفونت افزایش می 

های  تواند منجر به واکنش    کنتراست جذب شده، به طور تئوری می      

آلرژیک خفییف    آنافیالکتیک مستقل از دوز باشد. واکنش های شبه        

ای کیه بیه صیورت           تا شدید  نسبت به موادکنتراست یددار روده       

شوند، کمیاب هستند ولی در بیمارانیی        خوراکی یا رکتال تجویز می    

عروقی دارنید و ییا          های قبلی به موادکنتراست داخل     که واکنش 

ای فعال هستینید بیه         دربیمارانی که مبتال به بیماری التهابی روده      

دلیل کاهش حفاظت مخاطی فعال در برابر جذب موادکنتراست بیه           

 شود.   احتمال زیاد دیده می

 ده  بیماران باردار و شیر
کند و بافت جنین را       کنتراست یددار از جفت انسانی عبور می       مواد

کاری تییروئییید      نمایان می کند، با این حال، اثرات تراتوژنیک و کم         

گزارش نشده است. علیرغم خطرات کم ، در مورد تکامل تییروئییید               

پذیر باشد اجیتینیاب از تیزرییق میواد                جنین در صورتیکه امکان   

  GBCAعروقی در بیماران باردار محتاطانه باشد.          کنتراست داخل 

شود که از جفت انسیان        از جفت پستانداران عبور کرده و تصور می       

عبورکند. پس از وارد شدن به جریان خون جنیین، ایین میواد از                   

شیونید و از        طریق دستگاه ادراری به مایع آمنیوتیک منتقل میی         

شوند.  به باور ما، میوقیعیی           محیط جنین به طور موثری حذف نمی      

در بیماران باردار استفیاده   GBCAکه دوزهای بالینی توصیه شده از  

می شود در حال حاضر هیچ اثرات مضر درانسانهیا گیزارش نشیده         

زن کیه در سیه میاهیه اول                62است. مولفان در مطالعه بر روی        

تجویز کرده بودند هیچ شواهد بیعیدی در میورد              GBCAحاملگی  

 زایی یافت نکردند.   تراتوژنز یا جهش

در شیییر      GBCAفقط درصد کوچکی از مواد کنتراست یددار ییا           

شود و میواردی   شود و توسط نوزاد جذب می      پستان مادر ترشح می   

از سمیت مستقیم، حساسیت آلرژیک یا واکنش به این مواد گزارش           

دهی مادر میتیوقیف شیود،          نشده است. اگرچه الزم نیست که شیر       

ساعیت   16-60بسته به اولویت فردی، مادران می توانند برای مدت      

شناسایی بیماران در معرض خطر) افراد وابسته به دیالیز، نارسائی کلیوی مزمن شدید              

 غیر دیالیزی، یا نارسائی کلیوی حاد(

 اسکن یا سونوگرافی CTدر نظر گرفتن مطالعات تشخیصی متناوب  از قبیل 

غیر   GBCAاگر استفاده از    ;اجتناب شود   GBCAهر زمانیکه ممکن است از       

استفاده شده صرفًا برای بیمارانی که قباًل تحت            6قابل اجتناب باشد، از مواد گروه         

 دیالیز بوده اند متعاقباً دیالیز سریع انجام شود

 استفاده شود GBCAاز کمترین دز ممکن 

GBCA را برای چندین روزتا یک هفته بعد از دز اولیه استفاده نشود 
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