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عالیموعوامل
سرطانرودهبزرگ

توصیههایجدیدCDC
برایمقابلهباویروسکرونا
مرکزکنترلوپیشگیریازبیماریآمریکا()CDCبهتازگیدستورالعملهایجدیدیراارائه

کردهکهتاحدودیازمیزانسختگیریهادرزمینهقرنطینهوفاصلهاجتماعیکاستهشدهاست

سالمت

تقریبا از دو سال و نیم پیش ،زمانی که ویروس کرونا در جهان همهگیر شد هر روز
آنتی کرونا دستورالعملهای جدیدی برای مقابله با این ویروس به اطالع مردم میرسید .این
دستورالعملها با توجه به شیوع این بیماری گاهی شــدت مییافتند و گاهی هم
نرمتر میشــدند.به تازگی اما مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری آمریکا()CDC
دستورالعمل جدیدی را درباره کووید 19-منتشر کرده و خبر خوب این که تا حدودی از میزان
سختگیریها،دراینتوصیههاکاست هشدهاست.

سن باال ،سابقه خانوادگی ،اضافه وزن ،رژیم
غذایی کم فیبر و پر چرب و ...از عوامل ابتال
به سرطان پرخطر روده بزرگ است



کشیدهاست
احساسمیکنیدرودهشماکام ً
الخالینیست
استفراغ
عواملموثردرابتالبهسرطانروده
سن باال :سرطان روده در هر سنی امکانپذیراست ،اما
بیشترمبتالیانبهاینبیماریباالی 50سالدارند.
شرایطالتهابیروده :بیماریالتهابیمزمنرودهبزرگ
مانندکویتاولسراتیووبیماریکرونمیتواندخطرابتال
بهسرطانرودهبزرگراافزایشدهد.
ســندروم های ارثی :برخی جهش های ژنی که در طی
چندسالازخانوادهشماگذشته،خطرابتالبهسرطانرا
افزایشمیدهد.
سابقهخانوادگی :اگریکخویشاوندخونیمبتالبهاین
بیماری داشته باشــید ،خطر این که شــما به این سرطان
دچارشوید،بیشتروجوددارد.
رژیمغذاییکمفیبروپرچرب :تحقیقاتدراینزمینه
نشــان میدهد کــه افــرادی ســرطان روده بــزرگ دارند
غذاهایپرگوشتوفراوریشدهبیشترمصرفمیکنند.
سبکزندگیبیتحرک :افرادیکهفعالیتنمیکنند،
بیشــتر در معرض این بیماری قــرار دارند .بــه طور منظم
ورزشکردنمبتالشدنبهسرطانراکاهشمیدهد.
دیابت :یکی از بیماری هایی که ممکن است باعث بروز
سرطان رودهشوددیابتاست.
اضافه وزن :چاقی عالوه بر به وجود آوردن بیماری های
متفاوت،باعث بروزسرطانرودهمیشود.
سیگار کشیدن :سیگار کشــیدن خطر ابتال به سرطان
رودهراچندبرابرمیکند.
پرتــو درمانی :پرتــو درمانی در شــکم بــرای معالجه
ســرطان های قبلی ،ممکن اســت ســرطان روده را به
وجود بیاورد.

مهسا کسنوی  | روزنامهنگار
پزشکی

سرطان روده بزرگ یکی از سرطان های شــایع در جهان است .در این بیماری سلول های
سرطانی در داخل بافت روده شروع به تکثیر میکند .اگرچه این نوع سرطان شیوع باالیی
دارد اما به دلیل بهبود روش های غربالگری و تشخیصی تعداد موارد این بیماری و مرگ و

میر ناشی از آن در سالهای اخیر کاهش یافته است .این بیماری معموال در افراد مسن رخ

می دهد ولی این به این معنا نیست که گروه های سنی دیگر به آن مبتال نمی شوند.



پولیپوسرطانروده
سرطان رودهبزرگبا رشدغیرطبیعیسلولهادرسطح
داخلیرودهبزرگیاراستروده ب هوجودمیآید،اینرشد
راپولیپمیگویند.برخیازپولیپهامیتواندباگذشت
زمانکهممکناستسالهاطولبکشد،بهسرطانتبدیل
شود .البته باید به این نکته توجه کرد که تمام پولیپها به
سرطانتبدیلنمیشوند.
عالیمهشداردهندهاولیه
 ۷۵درصد موارد ابتال به ســرطان روده یا کولون در افراد
بدون ســابقه خانوادگی یا دیگر عوامل مولد ســرطان رخ
میدهد و متاســفانه در مراحل اولیه اغلب بدون عالمت
اســت .پس عالیم ســرطان روده بــزرگ در مراحل اولیه
مشــاهده نمیشــود .عالیم مراحل ابتدایی بیمــاری در
صورتوجود،شاملاینموارداست:
یبوست
اسهال
تغییررنگمدفوع
تغییرشکلمدفوع،مانندباریکشدنمدفوع
وجودخوندرمدفوع
خونریزیرودهبزرگ
تولیدگازبیشازحد

گرفتگیشکم
دردشکم
در صورت مشــاهده هر یک از عالیم نامبرده ،برای انجام
تستغربالگریبایدبهمتخصصگوارشمراجعهکنید.
اهمیتغربالگری
عالیم سرطان روده یا کولورکتال ممکن است در مراحل
اولیهبیماریبسیارجزئیباشدیاحتیهیچگونهعالیمی
بهدنبالنداشتهباشد.البتهایناحتمالوجودداردکهاین
بیماری برخی عالیم هشدار دهنده اولیه را از خود نشان
دهد.عالیمسرطانرودهممکناستتازمانیکهبیماری
وارد مراحل پیشرفته نشود ،بروز نکند .بنابراین ،آزمایش
غربالگری منظم برای ســرطان روده یا رکتــوم ،به ویژه از
طریق کولونوسکوپی ،به کلیه افرادی که در معرض خطر
ابتالبهاینبیماریقراردارند،توصیهمیشود.
عالیممراحلانتهایی
عالیم ســرطان کولورکتــال در مراحل انتهایــی بیماری
(مراحل ۳و)۴مشخصترهستند.
خستگیمفرط
ضعفغیرقابلتوضیح
کاهشناخواستهوزن
ایجــاد تغییراتــی در مدفوع کــه بیش از یک مــاه طول


آشپزی من

صب

حانه

تست تخم مرغ هم زده یک صبحانه متفاوت
وعده صبحانه از آن وعدههای مهم غذایی اســت که اغلب ما به دلیل نداشتن

2

خوشمزه را برای آموزش خواهیم داد.

طرزتهیه:
-1مقــداری کــره نــرم شــده را روی
دو طــرف ورقههــای نــان تســت
بمالید -2.تابهایرارویشعلهمتوسط
قراردهید .نانهایکرهایراداخلتابه
بگذارید .هرطرفنانرا ۲دقیقهسرخ
کنیدتادوطرفنانطالییرنگشود.
-3سپسنانهایطالییشدهراازتابه
خارج کنید .نصف قاشــق کــره داخل
تابه بریزید تا ذوب شــود-4.وقتی کره

ذوب شد دو عدد تخم مرغ را بشکنید و
به آن اضافه کنید .پنیــر فتا را هم کام ً
ال



مواد الزم برای دو نفر
نان تست 2 :ورقه
کــره :نصــف قاشــق
غذاخــوری  +مقــداری
برای مالیدن روی نان
تخم مرغ 2 :عدد
پنیــر فتــا :یــک ســوم
پیمانه
جعفــری یا شــوید خرد
شده :میزان الزم

تنــوع غذایــی آن را حذف میکنیــم .در ادامه به شــما یــک صبحانــه متنوع و

خردکنیدورویتخممرغبریزید۴–۳ .
دقیقهمرتبهمبزنیدتاتخممرغکام ً
ال
پختهشود-5.اکنونمخلوطتخممرغرا
بیننانهاتقسیمکنیدورویهرنانرابا
تخممرغهمزدهبپوشانید.
-6در پایــان روی هــر تســت تخم مرغ
مقــداری جعفری یا شــوید خرد شــده
بریزید.

افراد غیر مبتالی نزدیک به فرد آلوده نیاز به قرنطینه ندارند
این توصیه به این معنی است که اگر فردی در تماس نزدیک با یک فرد مبتال به کرونا باشد(صرف نظر از این
که واکسن زده باشد یا نزده باشد) و کرونا نگیرد الزم نیست که خودش را قرنطینه کند و فقط الزم است تا 10
روز به صورت مداوم ماسک بزند و در روز پنجم برای اطمینان خاطر تست بدهد.
فاصله اجتماعی کمرنگ میشود
از ابتدای شیوع کرونا ،تمام پزشکان مردم را به رعایت فاصله اجتماعی تشویق میکردند و این نکته تا چند
وقت پیــش در توصیههای مراکز کنترل و پیشــگیری بیماریها هم قرار داشــت اما به تازگــی مرکز کنترل و
پیشــگیری آمریکا اعالم کرده اســت که دیگر الزم نیســت برای کاهش خطر ابتال فاصله  1.5تــا  2متری را
رعایت کرد.
فقط  5روز قرنطینه
تعدادروزهایقرنطینهافرادمبتالبهکروناازاولینروزهمهگیریتابهامروزدچارتغییراتشدهاست.قطعازدن
واکسندر اینتغییراتبیتاثیرنیست CDC.اعالمکردهدیگرمثلروزهایاولشیوعکرونا  21روز یا دوهفته
قرنطینه الزم نیست و کافی است افراد با تست مثبت حداقل پنج روز در قرنطینه بمانند و از روز پنجم تا دهم
حتما با ماسک در اجتماع حاضر شوند اما تعداد روزهای قرنطینه برای افراد دارای نقص ایمنی و بیماریهای
تنفسی متفاوت است و توصیه میشود این افراد برای روزهای ماندن در قرنطینه ،با پزشک مشورت کنند.
استفاده از ماسک ادامه دارد
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری آمریکا هم چنان به ضرورت ماســک زدن تاکیــد دارد و توصیه میکند
به استفاده از ماســک در فضاهای بســته ادامه دهید .این مرکز تنها راه مقابله با این بیماری را زدن ماسک و
واکسیناسیون اعالم کرده است.
منبعCDC:



خبرهای کوتاه

تحول در پیوند اعضا؛ تغییر گرو ه خونی کلیههای اهدایی
امکان پذیر شد

پژوهشگران دانشگاه کمبریج موفق شــدند گروه خونی کلیههای اهدایی را تغییر دهند .این اقدام میتواند
باعث افزایش محســوس تعداد کلیههای اهدایی مســتعد پیوند شــود .گروه خیریه تحقیقات کلیه بریتانیا که
تامین مالی این پژوهش را برعهده داشته معتقد است این پیشرفت میتواند به بیماران کلیوی جوامع اقلیت
قومی که گروه خونیشــان اغلب با گروه خونی افراد اهدا کننده کلیه همخوانی ندارد ،کمک کند به زندگی
ادامه دهند.

کشف آنتیبادی جدیدی که میتواند همه سویههای ویروس
کرونا را خنثی کند

محققان توانستهاند در آزمایشگاه از یک مدل موش که سیستم ایمنی آن اساس ًا مانند انسانها شده بود استفاده
کنند و آنتیبادیهای موثرتری برای کرونا بسازند.پژوهشگران ابتدا دو بخش ژن انسان را به موش تزریق کردند
تا سلولهای  Bرا به تولید سریع مخزن پرتنوعی از آنتیبادیهای انسانی تحریک کنند .سپس موش را در برابر
پروتئین اسپایک نسخه اولیه ویروس کرونا قرار دادند.
در پاسخ ،بدن موش 9 ،خانواده از آنتیبادیهای انســانی را به وجود آورد.محققان سپس این آنتیبادیها را
از نظر اثربخشی آزمایش کردند .سه مورد از این  9خانواده در خنثیسازی ویروس کرونای ووهان موثر بودند و
توانستند سویههای آلفا ،بتا ،گاما ،دلتا ،امیکرون و دیگر گونههای ویروس را خنثی کنند.

ی در سوئد بینایی را به  ۱۴نفر بازگرداند
پژوهشگر ایران 

یک دانشــمند ایرانیتبار به همراه پژوهشــگران دانشــگاه لینشــوپینگ ســوئد ،بینایــی را به  ۱۴فــرد نابینا
بازگرداند .این محققان توانســتند با اســتفاده از یک ایمپلنت ویژه قرنیه که از کالژن رده پزشــکی به دســت
آمده و از پوست خوک ساخته شده است ،بینایی را به این گروه افراد بازگردانند.
این ایمپلنــت برای درمان افرادی اســت که دچــار بیماریهــای قرنیه که خارجیترین الیه چشــم اســت،
شده اند..

