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در ســا لهــای اخــیــر ،بارها
مطالبی بــا ای ــن عــنــاویــن:
پرونده
«آیــا اهــدای عضو حیوان به
انسان محقق مـیشــود؟»،
«آیا پیوند اعضای بدن حیوان به انسان ممکن
است؟» و  ...در سایتهای خبری و شبکههای
اجتماعی توجه کاربران را جلب می کرد .یکی
از آخرین تحقیقات پزشکان در این باره به سال
 2019برمیگردد ،زمانی که پژوهشگران
دانشگاه آالبــامــا اعــام کــردنــد کــه از طریق
مهندسیژنتیک ،امیدوارند یک گام به پیوند
اعضای حیوانات به انسان نزدیک شوند تا شاید
روزی بتوانند شاهد انجام این عمل باشند .این
دستاورد پزشکی ،روز گذشته با پیوند کلیه
حیوان به انسان برای نخستین بار در جهان،
تحقق یافت .به همین بهانه و در پرونده امروز
زندگیسالم از عجیبوغریبترین پیوند
عضوهای جهان خواهیم گفت.

رشتههایی که باور نمیکنید تیمملی
زنان دارد!

درخشش بازیکنان هاکی روی یخبانوان بهانهای شد تا از تیمملی بانوان
راگبی ،سپکتاکرا و  ...بگوییم
مهسا کسنوی | روزنامهنگار

پیوند کلیه خوک به انسان
برای نخستین بار در جهان ،جراحان آمریکایی موفق به پیوند کلیه حیوان به انسان شدند .روش این عمل جراحی که در نیویورک صورت گرفت،
شامل استفاده از خوکی بود که ژنهای او تغییر کرده بود؛ به طوری که این تغییر باعث شد مولکولی که باعث تحریک پس زدن پیوند میشود،
کنترل شود .محققان درباره این اتفاق به رویترز گفتند که گیرنده ،یک بیمار مبتال به مرگ مغزی با عالیم اختالل عملکرد کلیه بود که خانواده
وی با انجام این آزمایش روی بیمار موافقت کرده بودند .به گفته کارشناسان ،به مدت سه روز کلیه جدید به عروق خونی او متصل و در خارج از
بدن او نگهداری شد و به محققان امکان دسترسی به آن را داد« .روبرت مونتگومری» ،جراح پیوند و سرپرست این مطالعه درباره نتیجه این عمل
گفته« :نتایج آزمایش عملکرد کلیه پیوندی ،تا این لحظه بسیار طبیعی به نظر میرسد».

شست پا به جای
شست دست
سال « 2007گاریت الفیور» مرد
نجار ،انگشت شست دست راست
خــود را هنگام کــار کــردن از دست
داد .تیم پزشکی این اطمینان را به او
دادند که انگشت شست پای او را می
توانند به جای انگشت شست دست
راستش پیوند بزنند .شش ساعت در
اتاق عمل بود تا جراحان توانستند
تاندونهای شست پایش را به دست
او پیوند بزند .الفیور در کمتر از دو ماه
توانست با دست راست خود شروع به
کار کند .در اتفاقی دیگر «دین رید»
یک کارگر کارگاه پالستیکسازی
هــر دو دســتــش زیــر غلتک رفــتــه و
استخوا نهای شست اش به طور
کامل خرد شده بود .پزشکان برای
بــرگــردانــدن عملکرد دسـتهــای
او مجبور شدند طی چند جراحی
مــتــوالــی ،شــســت پـــای وی را به
دستهای او پیوند بزنند.

پیوند گوش به ساعد دست!
در سال  ،۲۰۰۸خانم شری والترز  ۴۲ساله ،دچار
یک سرطان بدخیم پوستی به نام کارسینوم سلول
بــازال شد .پزشکان مجبور شدند برای درمــان ،او
را جراحی کنند و یک گوش و قسمتی از جمجمه
و کانال گوش او را بردارند .برای بهبود ظاهر او،
پزشکان تصمیم گرفتند که با غضروف دنده برای
او یک الله گوش بسازند؛ بنابراین غضروف یکی از
دندههایش را برداشتند و آن را به شکل الله گوش
درآوردنــد و برای این که به اندازه کافی رشد کند و
اندازه گوش او شود ،غضروف را زیر پوست ساعدش
کاشتند! خانم والترز ماهها ،یک گوش را در ساعدش
داشت ،آن را به آرامی رشد میداد و سپس پزشکان
آن را به گوش او پیوند زدند.

پیوند دندان به چشم
10سال پیش «مارتین جونز»  ۴۳ساله بر اثر
حادثه ،بیناییاش را از دست داد .به تشخیص
پزشکان چون ممکن بود پیوند پالستیکی
را پس بزند یکی از دندا نهای خود بیمار
کشیده شد تا از آن به عنوان نگهدارنده بافت
پیوندی لنز استفاده کنند .قسمتی از پوست داخل دهان مارتین به داخل چشم او پیوند زده و پس
ازدوماهکهپوستبهخوبیجذبچشمشد،دنداننیشمارتیندرکاسهچشمپیوندخوردوپوست
پیوند شده به تدریج از کاسه چشم برداشته و در نهایت بینایی او برگردانده شد.

پیوند قلب بچهمیمون به
نوزاد  12روزه
نوزادی نارس و مبتال به سندروم هیپوپالزی سمت
چپ قلب در بارستوی کالیفرنیا متولد شد .شرایط
حاد نــوزاد روشن بود و پزشکان میدانستند که او
بیشتر از دو هفته عمر نخواهد کرد ولی دکتر «بیلی»
گزینه دیگری در ذهن داشت .بعد از انجام آزمایش
های کامل و بررسیهای اولیه ،نوزاد  12روزه برای
جراحی پیوند قلب آماده شد و دکتر بیلی توانست
در تاریخ  26اکتبر سال  1984با موفقیت ،قلب یک
بچه میمون را به یک نــوزاد انسان پیوند بزند .همه
چیز به خوبی پیش رفت و نوزاد با پیوند قلب ،زندگی
جدیدی را آغاز کرد اما دوهفته بعد از پیوند ،وضعیت
نوزاد دچار نوسانهای شدید شد و در نهایت  21روز
بعد از پیوند قلب ،زندگی نوزاد پایان یافت.

پیوند زدن دست به پا
چند سال پیش ،دست «مینگ لی» کودک  9ساله
چینی در حادثه رانندگی قطع شد ولی چون دست
بسیار آسیبدیده بود ،نمیتوانست دوباره به سرجای
اولش بازگردد .به همین دلیل پزشکان دست او را به
پایش پیوند زدند تا دوباره رشد کند .پس از سه ماه که
دست او به پایش متصل بود ،باالخره پزشکان دست
را جدا کردند و به سر جای اولش بازگرداندند .پس از
گذشت یک سال این دست به طور کامل بهبود یافت.

پیوند صورت
«کتی استابلفیلد» در سال  ۲۰۱۴در  18سالگی بر اثر شلیک گلوله به صورت ،دچار جراحت
شدید شد .خوشبختانه او زنده ماند اما صورتش به طورکامل نابود شده بود .پس از چند سال انتظار
در سال  ۲۰۱۷اهداکننده مناسب برای او پیدا شد که پوست صورتش از نظر گروه خونی ،رنگ
پوست و دیگر ویژگیهای پزشکی با کتی سازگاری داشت .پزشکان اعالم کردند ،جراحی پیوند
چهرهرویایندختر،طوالنیترینوپیچیدهترینجراحیبهمدت ۳۱ساعتبودهکهتاکنونانجام
شده است .به این ترتیب او دوباره قادر به جویدن ،بلعیدن مواد غذایی و نفس کشیدن بدون نیاز به
تجهیزات جانبی پس از چند سال شد.

عوضشدن گروهخونی بعد از پیوند و دختری با  3قلب!
در ماجرای پیوند اعضا ،گاهی اتفاقات باورنکردنی رخ میدهد که با چندتا از جالبترین آنها آشنا خواهید شد
پس گرفتن کلیه پس از طالق!

منابع این بخش ازپرونده  :فارس ،برترین ها ،زومیت ،باشگاه خبرنگاران

یک زوج انگلیسی پس از آن که از هم طالق گرفتند دست
به کاری بسیار عجیب زدنــد« .ریچارد باتیستا» مردی
است که اول ازدواج به همسرش یک کلیه اهدا میکند و
این عمل موفقیتآمیز ،جان همسرش را نجات میدهد
اما ازدواج آنها را نجات نمیدهد از این رو آنها پس از
گذشت هشت سال طالق میگیرند .پس از طالق ،این
مرد تقاضا کرد که همسر سابقش باید کلیه یا هزینه آن را
به او بازگرداند .گفته میشود که همسر او هزینه کلیه را که
نزدیک به  2میلیون دالر بود به او بازگردانده است.
عوضشدن گروه خونی بعد از پیوند
«دمیبرنان»دختری 15سالهاستکهبراثرویروسینادر،کبدش
را از دست داد و پزشکان روی بدن او یک کبد جدید گذاشتند که
خیلیبابدنشهماهنگنبودامااوباشانسزندهماندنیکدر60
میلیارد ،جنگید و زنده ماند .این عمل جراحی شاید بسیار عجیب
نبود اما پس از گذشت چند ماه پزشکان متوجه شدند گروه خونی

اواز Oمثبتبهمنفیتغییرپیداکردهاست!ایندرحالیاستکهعوضشدنگروهخونیعملیاستکهبه
نظرنمیرسدامکانپذیرباشدولیدراینموردخاصبهطورخودکاررخداد.
دختری با 3قلب پیوندی
انجام عمل جراحی قلب و تعویض آن یکی از کارهایی است که شاید بیمار را به حد مرگ برساند اما
«دبی وارد» کسی است که تا به حال سه قلب عوض کرده است .او هنگامی که
متولد شد قلب اش بطن چپ نداشت از این رو پزشکان مجبور شدند قلب او را
در  15ماهگی عوض کنند .این قلب برای این دختر  16ساله تا روز تولد 15
سالگی کار کرد اما پس از آن بازهم از کار افتاد و این دختر را تا نزدیکی مرگ
برد اما پزشکان قلب دیگری را در بدن او قرار دادند تا بتواند بار دیگر طعم
زندگی را بچشد.
اهدا به شرط طرفداری از تیم فوتبال
«مارتین واربورتون» که  50سال سن دارد برای اهدای سلولهای بنیادی به
برادر  59سالهاش شرطی بسیار عجیب گذاشت! او از برادر خود قول گرفت
که پس از عمل جراحی ،دیگر نباید طرفدار تیم منچسترسیتی باشد و باید از این
به بعد طرفدار تیم منچستریونایتد باشد! این دو برادر یک قرارداد رسمی با هم
نوشتند و پس از آن عمل جراحی با موفقیت انجام شد!

ی یخ بانوان ایران در مسابقات مقدماتی جامجهانی قرقیزستان که برای
م ملی هاکی رو 
تی 
نخستینباربهآنراهیافتند،شگفتیسازشدهاند.ایناتفاقبهانهایشدتابهمعرفیورزشهایی
بپردازیمکهشایدفکرکنیددرآنکمتر
خانمی موفق میشود یا آن را به عنوان
رشته ورزشیاش انتخاب میکند ولی
مملیبانوانداریم.
مادرآنرشتهها،تی 
هاکی روییخ
شایدباشنیدناسمهاکیروییخ،یادچند
بازیکن مرد تنومند بیفتید که روی یخ در
کشوریسردمثلکانادادرحالاسکیتکردنهستند بایدبهشمابگوییم درایرانهمتیمملیبانوان
هاکیروییخداریمکهبسیارهمموفقاست.تیمملیهاکیروییخزنانایراننزدیکبهیکسالپیش
تشکیلشدهوبیشتربازیکناناینتیمدریکباشگاهورزشیباهمآشناشدند.تیمملیهاکیروییخ
زنانایراندراولیندیداررسمیخوددردبیموفقشد 3برصفر،اماراتمیزبانراشکستدهدوباعث
تعجبهمگانشود.بعدازآنهمتوانستتیمقدرتمندروسیهرابانتیجه ۴بر ۲شکستدهدتایکقدم
بهمسابقاتجامجهانیقرقیزستانکهقراراستاسفندامسالبرگزارشود،نزدیکترشود.ستارگان
اینسریمسابقات،عسلحیدریوالهاممدیردهقانهستند.
کیکبوکسینگ
کیک بوکس از آن ورزشهایی است که از نظر خیلیها مناسب زنان نیست اما جالب است بدانید این
ورزش در ایران تیمملی بانوان دارد و افتخارات زیادی را هم کسب کردهاست .برای مثال از افتخارات
اینتیممیتوانبهکسب ۲۸مدالطال ۲۳،نقرهو ۱۰برنزوقهرمانیآسیا درسال 2018اشارهکرد.
ازافرادسرشناساینتیمهممیتوانسوسنرشیدیدخترعشایریرانامبرد.
راگبی
راگبی  ۱۵نفره یک ورزش گروهی است که در
یک زمین چمن مستطیل با دروازههای  Hشکل
در دو سوی زمین و با یک توپ تخممرغی شکل
بازی میشود .در ایران ،تیم ملی راگبی  15نفره
بانوان داریم که بارها از طرف ایران در مسابقات
بینالمللی شرکت کــرده و به طور مثال در آذر
 ۱۳۸۷قهرمان مسابقات آسیایی الئوس شده
است.همچنینبهتازگیمسابقاتراگبیغربآسیادرشهردوحهپایتختقطربرگزارشدوتیم هفت
نفرهبانوانایرانهمدربخشزنانبهعنوانسومدستیافت.
سپکتاکرا
سپک تــاکــرا ورزشــی شــبــیــه والــیــبــال اســت که
بهجای دست از پا برایگذراندن توپ ازتوراستفاده
میشود.اینبازیازورزشهایبومی جنوبشرق
آسیا و در تایلند ،مالزی،الئوس و اندونزی بسیار
محبوباست.تیمملیسپکتاکرایبانوانازسال
 1390بهطوررسمیشروعبهکارکردومقامسومی
جهانراهمدرکارنامهخوددارد.عالوهبرمسابقات
جهانی،مسابقاتجامپادشاهیتایلندکهیکیازمسابقاتمعتبرسپکتاکرادرسطحجهانیمحسوب
میشود و تیم بانوان ایران از سال  ، ۲۰۱۰هر دو سال یک بار در این مسابقات شرکت میکند ،جزو
دستاوردهایاینتیممحسوبمیشود.یکیازبازیکنانمعروفاینورزشمعصومهبهزادیاستکه
توسطتیماستعدادیابیدرمدارس،جذباینورزشنسبتاناشناختهشدهاست.
اسکواش
اسکواش ورزشی راکتی است که به صورت تکنفره( ۲بازیکن) و دونفره( ۴بازیکن) در زمینی کام ً
ال
احاطهشدهبادیوارهایمعمو ًالشیشهایبازیمیشود.اینورزشهیجانانگیز،لیگوتیمملیبانوان
دارد .درحالیکه تمرینات دختران اسکواشباز ایرانی به دلیل محدودیت در اعزامهای بینالمللی
دستوپاشکسته برگزار میشود اما حاالرقابتهای قهرمانی 2021آسیا موجب شده تا فدراسیون
اسکواش هرطورکه شده است ،مقدمات اردوی این تیم را مهیا کند .این مسابقات
قراراستآذرماهپیشروبامیزبانیمالزیبرگزارشود.دختراناسکواشبازایرانی
مقامششمیآسیاراسهسالپیشبهدستآوردندوامسالهدفهایبزرگتریرا
دنبالمیکنند.
سنگنوردی
«سنگنوردی» نوعی فعالیت ورزشی است که فرد با استفاده از طناب و
ابزار فنی مخصوص روی صخرههای طبیعی یا دیوارههای
سالنی به صــورت عمودی یا افقی حرکت میکند.
اســم سنگنوردی بانوان با اســم الناز رکابی گره
خورده است .شاید چون این بانوی زنجانی ،اولین
زن ایرانی بود که توانست در مسابقات جهانی این
رشته مقام کسب کند .سنگ نوردی مثل خیلی از
رشتههای دیگر دارای چند شاخه متنوع است که
شامل بولدرینگ ،سرطناب و سرعت میشود که
بر خالف تصور عموم نه تنها دستان ظریف زنان
ایرانی دراین مسیر جا نزدهاند بلکه عالوه بر مقام
سومی جهان مقامهای شایسته و در خور دیگری در
مسابقات آسیایی را هم کسب کردهاند.

