
هنگامی که جنیفر گوبرکت ۱۷ ساله بود، پزشکان 
به او گفتند هرگز نمی تواند بچه دار شود.

در  پژوهشگران  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
دانشکده پزشکی دانشگاه فیالدلفیا اعالم کردند 
گوبرکت در ماه نوامبر با عمل سزارین نوزاد 
پسری به دنیا آورده که دومین نوزادی است 
که در آمریکا با استفاده از رحم پیوندشده از 

یک اهداکننده زنده متولد می شود.
گوبرکت گفت: »ما بسیار خوش اقبال بودیم.« 
او که اکنون ۳۳ ساله است، با یک عارضه 
مادرزادی به نام »نشانگان مه یر- روکیتانسکی- 
کوستر- هاوزر« متولد شد، به این معنا که دارای 
تخمدان بود اما رحم نداشت. او و همسرش 
در سال ۲۰۱۷ میالدی به دنبال امکان کاشتن 
در یک رحم جایگزین  منجمد  رویان های 
بودند که گوبرکت به عنوان نخستین بیمار در 
یک کارآزمایی در دانشکده پزشکی پنسیلوانیا 
انتخاب شد که در آن 5 زن که نمی توانستند 
خودشان بچه دار شوند، شرکت داشتند. پیوند 
رحم یک عمل نسبتا جدید در پزشکی تولیدمثلی 
است. پزشکان معتقدند پیوند رحم می تواند به 
زنانی که ناباروری شان ناشی از علل رحمی 
است؛ یعنی یا بدون رحم متولد شده اند یا 
رحمشان آسیب دیده یا با جراحی برداشته، کمک 
کند. حدود 5 درصد از زنان در سن تولیدمثل 

در سراسر جهان دچار این عارضه هستند.
دکتر کاتلین اونیل، استادیار بیماری های زنان و 
زایمان در دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه 

پنسیلوانیا که به این کارآزمایی کمک می کند، 
گفت: »پیوند رحم برای زنانی که دچار ناباروری 
با عامل رحمی هستند، بالقوه راه جدیدی برای 
بچه دار شدن- به جز پذیرفتن فرزند و استفاده 
از رحم جایگزین است- و تنها گزینه ای است 
که به این زنان امکان می دهد خودشان باردار 

شوند و نوزادانشان را به دنیا بیاورند.«
تابه حال حدود ۷۰ مورد از چنین پیوندهایی در 
سراسر دنیا انجام شده اما اغلب این برنامه های 
پیوند رحم بر پیوند از دهنده زنده متمرکز 
بوده اند. در آمریکا نیز 6مورد پیوند رحم از 

دهنده زنده انجام گرفته است.
در سال ۲۰۱۷ میالدی، نخستین زنی که پیوند 
رحم را از یک اهداکننده مرده دریافت کرده 
بود، در برزیل یک دختر ۲ کیلو و ۷۰۰ گرمی 
به دنیا آورد. تابستان گذشته هم کلینیک کلیولند 

در آمریکا اعالم کرد در نخستین مورد از این 
نوع در این کشور یک زن دریافت کننده پیوند 
رحم از اهداکننده مرده نوزاد دختری به دنیا 
آورده است. به گفته دکتر پیج پورت، استادیار 
جراحی پیوند در بیمارستان دانشگاه پنسیلوانیا 
و یکی از سرپرستان این بررسی، مزیت عمده 
استفاده از اهداکننده مرده در پیوند مرده این 
است که پزشکان می توانند مقدار بیشتری از 
رگ های خونی متصل به این اندام را بردارند.
درنتیجه جراحان رگ های خونی بزرگ تری 
حین انجام عمل پیوند برای دوختن به رگ های 

بیمار در اختیار دارند.
استفاده از اهداکنندگان مرده همچنین خطرات 
جراحی روی اهداکنندگان زنده را برطرف 
می کند. با وجود این خطرات، در این کارآزمایی 
بیش از ۸۰ زن داوطلب اهدای رحم شده اند.

پورت گفت: »هنوز داده های کافی برای تعیین 
اینکه آیا تفاوتی میان پیوند رحم از دهنده زنده 

یا مرده وجود دارد یا نه، در دست نیست.«
هزینه کلی این عمل نیز نامعلوم است. فعال 
بیمارستان هزینه 5 مورد شرکت داده شده در 
این کارآزمایی را می پردازد. تخمین زده می شود 
عمل های جراحی مشابه در بریتانیا هزینه ای 
6۰ هزار دالری برداشته باشد و هزینه عمل 
مشابه در مرکز پزشکی دانشگاه بیلور در داالس 

تگزاس به ۲۰۰ هزار دالر رسید.
گوبرکت در سال ۲۰۱۸ میالدی تحت یک 
عمل جراحی ۱۰ ساعته قرار گرفت تا رحم 
اهدایی به او منتقل شود. پزشکان حدود 6ماه 
بعد نخستین رویان ها را در رحم پیوندی او 
کاشتند که درنهایت به بارداری موفقی انجامید.
تولد  به  که  بارداری اش  درباره  گوبرکت 
»واقعا  می گوید:  انجامید،  بنجامین  پسرش، 
احساس  برای  می کردم.  شادمانی  احساس 
لگدهای کوچک بنجامین و دیدن او در همه 
سونوگرافی ها واقعا نمی توان قیمتی تعیین کرد.«
البته گوبرکت مشکالتی را تحمل کرد. او مجبور 
بود داروهای مهارکننده ایمنی مصرف کند و 
رژیم دقیقی داشته باشد تا از رد کردن رحم 

پیوندی به وسیله بدنش جلوگیری کند.
و  بودند  پیوند رحم شده  که  زنانی  سایر   
می خواستند این شیوه جدید برای کمک به 
دیگران پیشرفت کند، به گوبرکت انگیزه دادند 

و از او حمایت کردند.

با  درمان  کرد  اعالم  پزشکان  گروه  یک 
تستوسترون چشمه جوانی برای مردان سالمند 
نیست و آنچنان که تبلیغ می شود تاثیر چندانی 
در برطرف کردن عالئم »یائسگی مردان« ندارد.
به گزارش هلث دی، این نتیجه گیری نخستین 
گروهی است که  بر اساس راهنمای جدید 
انجمن پزشکان آمریکا توصیه ای درباره موضوع 
درمان مردان دچار »تستوسترون پایین« منتشر 
می کند. کاهش میزان تستوسترون مردان با 
است.  شناخته شده  موضوعی  سن  افزایش 
را  نظر  این  داروسازی  صنعت  سال هاست 
تبلیغ کرده که مردان در سنین باال دچار طیفی 
از عالئم می شوند که ناشی از عارضه ای است 
که گاهی »یائسگی مردان« توصیف می شود. 
فهرست این عالئم شامل خستگی، ضعف، 
از دست دادن توده عضالنی، نقصان حافظه 
و توانایی تفکر، افسردگی و کاهش توانایی 

جنسی و اختالل نعوظ است.
با این وجود، بازبینی پژوهش های این گروه 
پزشکان نشان می دهد شواهد محکمی وجود 
ندارد که درمان با تستوسترون به برطرف کردن 
تقریبا هیچ کدام از این مشکالت کمکی کند.

به گفته این گروه پزشکان، تنها حوزه ای که درمان 
با تستوسترون ممکن است تا حدی سودمند 
باشد، در درمان اختالل کارکرد جنسی است. 
این بررسی ها به طور میانگین »بهبود کوچکی« در 
کارکرد جنسی و نعوظی مردان را با تستوسترون 

درمانی نشان دادند.
رابرت مک لین، رئیس انجمن پزشکان آمریکا 
با  درمان  اندک  تاثیربخشی  »این  می گوید: 

تستوسترون در کارآزمایی های بالینی »کمی 
شگفت آور« است اما این میزان تستوسترون 
که با افزایش سن کاهش می یابد، به طور خودکار 
به معنای آن نیست که افت تستوسترون علت 
مشکالت سالمت مردان است. این موضوع 
به معنای آن است که جایگزینی تستوسترون 

لزوما به مردان کمک نخواهد کرد.«
 بازار مکمل های تستوسترون بسیار داغ بوده 
است. سال هاست تولیدکنندگان این داروها 
آثار  تا  کرده اند  آغاز  را  تهاجمی  بازاریابی 
کاهش های هورمون مردانه با افزایش سن را 
به مردان بقبوالنند. تعداد مردان آمریکایی که بین 
سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میالدی تستوسترون 
تزریق کرده بودند، از ۱/۳ میلیون نفر به ۲/۳ میلیون 
نفر رسید. سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرده 
اغلب موارد تجویز تستوسترون در این کشور 
بر اساس تشخیص یک مشکل پزشکی معین 
که باعث کمبود تستوسترون شده باشد، انجام 
نمی گیرد. در عوض این هورمون برای مقابله با 

فرایند پیری تجویز می شود اما در سال های اخیر 
این عالقه فروکش کرده است. نتایج یک بررسی 
نشان داد مصرف تستوسترون میان آمریکاییان 
پس از مطرح شدن پرسش هایی درباره خطرات 
تجویز تستوسترون از لحاظ بیماری قلبی یا 
سرطان پروستات در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا 
۲۰۱6 میالدی کاهش عمده ای پیدا کرده است. 
دو گروه پزشکی دیگر- انجمن متخصصان 
غدد درون ریز آمریکا و انجمن متخصصان 
برای  دستورالعمل هایی  آمریکا-  اورولوژی 
درمان کاهش تستوسترون مربوط به سن دارند.  
دستورالعمل های این دو انجمن ازلحاظ یک 
مورد مرکزی با دستورالعمل انجمن پزشکان 
آمریکا توافق دارد. درمان با تستوسترون ممکن 
است در برخی مردان دچار اختالل کارکرد 
جنسی سودمند باشد اما نباید تستوسترون را 
برای عالئم مبهمی مانند خستگی و انرژی کم 
تجویز کرد. انجمن پزشکان آمریکا تستوسترون 
تزریقی را نسبت به برچسب های پوستی یا 

سایر فراورده های پوستی تستوسترون توصیه 
می کند. کارشناسان دیگر معتقدند هر دو شکل 
تزریقی و پوستی موثر هستند اما شکل تزریقی 

بسیار ارزان تر است.
مجموعه شواهد به دست آمده از ۲۰ بررسی 
ازلحاظ ایمنی درمان با تستوسترون نشان می دهد  
درمان با تستوسترون خطر مشکالت قلبی، 
لخته های خونی یا سرطان پروستات را باال 
نمی برد. البته، این بررسی ها مردان را برای تا 
۱۰ سال دنبال کرده بودند بنابراین نمی توان 
درباره خطرات این درمان پس  از این مدت 

اظهارنظر کرد.
چگونه مردان دچار اختالل کارکرد جنسی 
می توانند دریابند که میزان تستوسترون شان پایین 
است؟ اندازه گیری میزان تستوسترون در دو روز 
جداگانه برای تایید پایین بودن این هورمون 
ضروری است. هر دوی این آزمایش ها باید 
صبح انجام شوند. میزان تستوسترون در خون در 
طول روز نوسان دارد و معموال در اول روز در 
باالترین مقدار خود است. به گفته کارشناسان، 
اگر میزان پایین تستوسترون خون ثابت شود 
و عالئم جنسی در مرد آنقدر آزاردهنده باشد 
که نیاز به درمان داشته باشد، شروع درمان با 

تستوسترون معقول به نظر می رسد.
بنا بر اعالم انجمن پزشکان آمریکا، مردان باید در 
طول یک سال پس از درمان با تستوسترون دوباره 
ارزیابی شوند و اگر مشکالتشان برطرف نشده 
بود، مصرف تستوسترون را متوقف کنند. برخی 
کارشناسان 6 ماه را زمان مناسب برای بررسی 

دوباره مردان ازلحاظ ادامه درمان می دانند.

نقشه سالمت

رشد ۱۱ 
درصدی تصادفات 

جاده ای در 
آذربایجان غربی در 

سال جاری/ ایسنا

تازهها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

ذات الریه  شیوع  معتقدند  چینی  مقامات 
اسرارآمیزی که تا به حال 5۹ نفر را در این 
کشور درگیر کرده، ناشی از یک گونه جدید 
کورونا ویروس ، خانواده ویروسی دربرگیرنده 

ویروس سارس، است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عفونت با این 
ویروس اسرارآمیز برای نخستین بار در ۳۱ دسامبر 
در شهر ووهان در مرکز چین با جمعیت باالی 
۱۱ میلیون نفر تایید شد و ابتدا این هراس را 
ایجاد کرد که ویروس بسیار واگیر »سارس« که 
عالئم شبیه آنفلوانزا ایجاد می کند، بازگشته باشد.
این شیوع جدید، مقامات هنگ کنگ را که در 
سال های۲۰۰۳ -۲۰۰۲ میالدی شیوع گسترده 
ویروس سارس را تجربه کرده بودند، مجبور کرد 
اقدامات احتیاطاتی از جمله افزایش ضدعفونی 
کردن قطارها و هواپیماها و کنترل مسافران 

را انجام دهند.

شو جیان گو، دانشمند ارشد می گوید: »یک گروه 
کارشناسی به طور مقدماتی نوع جدیدی از کورونا 
ویروس ها را به عنوان عامل این شیوع تعیین 
کرده است.« او ادامه می دهد:  »در مجموع ۱5 

نتیجه مثبت از نوع جدیدی از کورونا ویروس 
شناسایی شده است.« سازمان جهانی بهداشت 
در بیانیه ای اعالم کرد وجود یک کورونا ویروس 
جدید به عنوان علت احتمالی بیماری را نمی توان 

رد کرد. پژوهش بیشتری الزم است تا ماهیت 
این شیوع مشخص شود.

چینی ها  ویروس سارس را به عنوان عامل 
شیوع اخیر رد کردند. ویروس سارس بیش از 
یک دهه پیش باعث کشته شدن صدها نفر به 

علت ایجاد بیماری تنفسی شد.
کمیسیون بهداشت شهر ووهان اعالم کرده ۷ نفر 
از 5۹ بیمار شناسایی شده دچار بیماری وخیم 
هستند اما تا به حال کسی فوت نکرده است. ۸ 
بیمار بهبود کرده  و  از بیمارستان مرخص شده اند.
این کمیسیون گزارش داده، عفونت در فاصله 
۱۲ تا ۲۹ دسامبر بروز کرده و برخی بیماران در 
یک بازار غذاهای دریایی در شهر کار می کرده اند 

و این بازار هم از آن زمان بسته شده است.
به  تا  کرده،  اعالم  همچنین  کمیسیون  این 
حال شواهدی از انتقال انسان به انسان یافت 

نشده است.
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اعالم آمادگی سپاه 
کربالی مازندران برای 

کمک به مردم سیستان و 
بلوچستان/ ایسنا

یکترکیبدودارویی
کهدرددفعسنگکلیهرا

برطرفمیکند

انستیتوی  در  پژوهشگران 
ماساچوست  تکنولوژی 
)ام آی تی( یک ترکیب دو دارویی 
یافته اند که می تواند درد دفع سنگ 
کلیه را تسکین بخشد و در بررسی 
روی خوک ها موفق بوده است.
هر کسی که سنگ کلیه دفع کرده 
باشد، می داند چه تجربه دردناکی 
است. درد شدیدی که بیماران  
احساس  کلیه  سنگ  دفع  طی 
می کنند، عمدتا مربوط به عبور 
سنگ از کلیه از طریق حالب به 
سوی مثانه است. حالب یا میزنای 
لوله عضالنی بسیار باریکی است 
و عبور سنگ از درون آن باعث 
انقباضاتی در دیواره آن می شود 
که درد شدید دفع سنگ کلیه را 

ایجاد می کند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، 
از هر ۱۰ نفر یک نفر در زمانی 
در طول عمرش به سنگ کلیه 
سنگ های  شد.  خواهد  مبتال 
دخالت  بدون  معموال  کلیوی 
اما دفع  پزشکی دفع می شوند 
این سنگ ها ممکن است فرایندی 

آهسته و بسیار دردناک باشد.
داروهایی که در حال حاضر برای 
می شوند،  استفاده  بیماران  این 
چندان موثر نیستند اما ممکن است 
در  پژوهشگران  این  یافته های 
مجله »مهندسی زیستی پزشکی 
نیچر« این شرایط را تغییر دهد. 
این پژوهشگران دریافتند ترکیبی 
از دو دارو می تواند در آزمایش 
روی خوک ها دیواره های حالب 
)لوله باریکی که کلیه را به مثانه 
متصل می کند( را شل کند. این 
بالقوه  تاثیری  چنین  با  داروها 
شدید  درد  ایجاد  از  می توانند 
در  کلیه  سنگ  عبور  از  ناشی 

انسان ها هم جلوگیری کنند.
نام  به  دارو  دو  این  از  یکی 
»نایفیدیپین«، از گروه داروهای 
مسدودکننده کانال کلسیم است 
باال  برای درمان فشارخون  که 
به کار می رود. داروی دیگر از 
رو  »مهارکننده  داروهای  گروه 
درمان  برای  که  است  کیناز«  
)افزایش  گلوکوم  یا  آب سیاه 
کار  به  چشم(  داخلی  فشار 
 ۱۸ پژوهشگران  این  می رود. 
داروی گوناگون را در آزمایشگاه 
از طریق سیستوسکوپی درون 
خوک  جداشده  حالب های 
فرستادند تا دریابند کدام یک از 
این داروها می تواند بافت آن را 
شل کند. چند دارو اثر مطلوب 
را داشتند اما غلظت های موثر آنها 
برای دریافت  ایمن  بیش ازحد 
دانشمندان  این  بود.  عمومی 
در مرحله بعد ترکیب های دو 
و  پایین تر  دوزهای  با  دارویی 
ایمن تر را امتحان کردند تا نهایتا 
ترکیب دو دارویی مطلوب را پیدا 
کردند. آزمایش این ترکیب روی 
خوک های زنده هم تاثیربخشی 
آن در جلوگیری از انقباض های 
حالب در آنها بود. این پژوهشگران 
امیدوارند در ادامه پژوهش در 
این مسیر درنهایت این ترکیب 
دو دارویی را در کارآزمایی های 

بالینی روی انسان ها امتحان کنند.
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