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بسیاری ازرازهای بدن هنوز برای ما ناشناخته هستند 
و کشف یکی از منحصربه فردترین آنها، جامعه علمی 
را متعجب ساخته است: نقش کلیدی ریه هادر ساخت 
سلول های خون. تاکنون ساخت سلول خونی را منحصر 
 UCSF به مغز استخوان می دانستیم ولی تحقیقات دانشگاه
آمریکا روی موش ها نشان می دهد که بخش عمده سلول های 
پالکت خون در ریه ها ساخته می شوند و به عنوان منبع 
ذخیره سلول های بنیادی هنگامی که تولید آنها به هر دلیلی 
در مغز استخوان کاهش یابد، مورد استفاده قرار گیرد. دانش 
زیست شناسی تاکنون بر این باور بود که اکثر سلول های 
خونی، گلبول های قرمز حامل اکسیژن، سلول های سفید 
که بخشی ازسیستم ایمنی بدن هستند و پالکت ها که 
مسئول انعقاد خون هستند، همگی در مغز استخوان و طی 
فرآیندی که خون سازی نامیده می شود، انجام می گیرد. وجود 
مگاکاریوسیت )سلولی که پالکت ها از آن ساخته می شود( 
پیش از این نیز در بافت ریه مشخص شده بود ولی اعتقاد 
بر این بود که فعالیت اصلی آنها در مغز استخوان است.

کشف جدید هنگامی رخ داد که دانشمندان دانشگاه 
UCSF برای تحقیق در مورد چرخه حیاتی پالکت ها 
در ریه و تاثیر آن بر سیستم ایمنی بدن از شش های موش 
زنده تصویربرداری می کردند. پالکت های خون موش 
مورد آزمایش با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک 
به  رنگ سبز درخشان درآمده بودند. در تصویربرداری 
فراوانی سلول های مگاکاریوسیت موجود در ریه ها بسیار 
غیرمنتظره بود. اما الفرانسز پژوهشگر می گوید که مشاهده 
این تعداد زیاد سلول مگاکاریوسیت آنها را متعجب و 
زیر  به دقت  را  این سلول ها  فعالیت  که  کرده  تشویق 
نظر بگیرند. تحقیقات دقیق تر نشان داد که این سلول ها 
در هر ساعت 10 میلیون پالکت می سازند که نیمی از 
تعداد سلول های پالکت خون موش را تشکیل می دهد. 
به نظر می رسد که این پالکت ها توسط سلول های والد 
مگاکاریوسیت ها و سلول های بنیادی خون تغذیه می شوند. 

با فن آوری های ویدیو میکروسکوپی در هر شش 1 میلیون 
سلول والد شناسایی شد.

دکتر مارک لونی، پژوهشگر ارشد این تحقیق، می گوید 
که یافته های آنان نشان می دهد وظایف و فعالیت ریه ها 
به تنفس خالصه نمی شود و این عضو نقشی کلیدی در 

تولید سلول های حیاتی خون دارد.
با روشن شدن سهم عمده ریه ها در تولید پالکت 
نباید تصور شود که نقش مغز استخوان در این میان از 
گردونه خارج شده است، بلکه چنین به نظر می آید که 
این دو با همکاری هم در خون سازی نقش دارند. برای 

روشن شدن چگونگی جابجایی سلول های بنیادی بین 
ریه ها و مغز استخوان، تیم تحقیقاتی UCSF ریه های 
یک موش عادی را به بدن موشی که مگاکاریوسیت 
مهندس ژنتیک داشت پیوند زدند. پس از مدت کوتاهی 
سلول های سبز درخشان مگاکاریوسیت در ریه پیوند زده 
شده مشاهده شد. یافته های به دست آمده ثابت می کند، 
علیرغم اینکه جمعیت مگاکایوسیت ها در ریه هابسیار 
بیشتر است اما هنوز محل تولد آنها پیش از مهاجرت 
در مغز استخوان است: »مهاجرت مگاکاریوسیت ها از 
مغز استخوان به سوی ریه ها برای تولید پالکت پدیده ای 

اعجاب آور است. این امکان وجود دارد که ریه ها به سبب 
باال بودن جریان خون می تواند به عنوان یک رآکتور زنده 

مناسب جهت تولید پالکت عمل کنند.«
در آزمایشی دیگر ریه های موشی که مهندسی ژنتیک 
شده بود به بدن موش دیگر که دچار کمبود پالکت 
تیم تحقیقاتی مشاهده کردند که  پیوند زده شد.  بود 
تعدادپالکت  های درخشان در خون به سرعت باال رفت 
و نتیجه گرفتند که مگاکاریوسیت های ریه پیوند زده شده 
به سرعت کمبود پالکت خون موش دریافت کننده پیوند 

را جبران کرده اند.
در آزمایش سوم و آخر، تیم تحقیقاتی با هدف روشن 
ساختن نقش مگاکاریوسیت های ریه ها در هنگامی که 
مغز استخوان کال فعالیت پالکت سازی ندارد، ریه دارای 
سلول های فلوئورسنت را به بدن موشی که مغز استخوانش 
فاقد سلول ریه ها های بنیادی خون بود پیوند زدند. سلول های 
درخشان پس از مدت کوتاهی در مغز استخوان دیده شدند 
و به جز پالکت، دیگر سلول های حیاتی خون از جمله 

نوتروفیل، سلول های B و سلول های T  تولید کردند.
دکتر لونی، پژوهشگر ارشد این مقاله، می گوید :»تا 
کنون متوجه شده ایم که سلول های والد خون نه تنها در مغز 
استخوان بلکه در ریه ها هم وجود دارند. طرح این یافته ها 
سواالت زیادی را به همراه دارد. از جمله امکانات کلینیکی 
ممکن برای درمان میلیون ها بیمار مبتال به ترومبوسیتوپنی 
)کمبود پالکت(. مشاهدات ما گواه براین واقعیت است 
که سلول های بنیادین مولد سلول های خونی در یک مکان 
خاص مستقر نیستند و با جریان خون جابه جا می شوند و 
این واقعیت می تواند مبنای تحقیقات گسترده تر در ارتباط 
با ماهیت سلول های بنیادین و امکان حضور و فعالیت آنها 
در دیگر اعضای بدن باشد. گام بعدی این پژوهش شامل 
آزمایشاتی در ارتباط با همکاری ریه ها و مغزاستخوان در 

تولید سلول های خون درانسان است. 
 NATURE مقاله اصلی درنسخه مارچ 2017 مجله

به چاپ رسیده است.
newatlas.com :منبع

نقش کلیدی ریه هادر ساخت سلول های خون

توصیه های روزآمد شده که به تازگی برای مدیریت 
آرتریت زودهنگام از سوی لیگ اروپایی علیه روماتیسم 
)EULAR( منتشر شده اند، بر مداخله زودهنگام، شیوه 
زندگی پیشگیرانه، و معاینه بالینی دقیق، به جای تکیه بر 

اولتراسوند یا تصویربرداری های پیشرفته تاکید دارند.
نویسندگان این راهنمای بالینی معتقدند: »در مقایسه با 
توصیه های سال 2007 و براساس داده هایی که به تازگی 
به دست آمده اند، ما می توانیم حتی بیشتر از قبل، بر ارجاع 
زودهنگام و شروع زودهنگام درمان با داروهای آنتی روماتیک 
تعدیل کننده بیماری، برای افرادی که به آن نیاز دارند، تمرکز 
داشته باشیم، زیرا یاد گرفته ایم که این رویکرد ممکن است 
پیامدها را ارتقا دهد. ما همچنین اکنون توصیه هایی را برای 
پیشگیری از آرتریت داریم: سیگار نکشید، چاق نباشید، 
بهداشت دندان های خود را به خوبی رعایت کنید. ما بر 
معاینه بالینی تکیه می کنیم و سعی داریم نقش کمتری را به 
اولتراسوند، MRI و دیگر بیومارکرها در رسیدن به تشخیص 
مناسب  تخصیص بدهیم. از سوی دیگر، در مورد استفاده 
بدون دقت و نامحدود از گلوکوکورتیکوئیدها هشدار می دهیم، 
زیرا شواهد جدید حاکی از آن هستند که مصرف درازمدت 

آنها اثرات جانبی دارد.«
 20 شامل  جدید،  بالینی  راهنمای  تدوین  کمیته 
 12 از  متخصصان  دیگر  و  بیمار،  دو  روماتولوژیست، 
 Annals of کشور اروپایی بوده اند. این دستورالعمل در

Rheumatic Diseases منتشر شده است.
این راهنمای بالینی دربر گیرنده 3 اصل اساسی و 12 
توصیه برای مدیریت آرتریت زودهنگام است. سرفصل ها 
شامل تشخیص آرتریت، ارجاع، تشخیص، پیش بینی، درمان 
)اطالعات، آموزش، و مداخالت دارویی و غیردارویی(، 

پایش و استراتژی می شوند.
در این بازبینی نهایی راهنمای بالینی، تاکید زیادی بر ارتباط 

با بیمار شده است: »درمان فراتر از تجویز دارو است. آموزش 
یک جزء کلیدی است و همبستگی میان متخصصان نقش 
اساسی در ارایه آموزش دارد.« یکی دیگر از تغییرات قابل 
توجه در نسخه جدید 2017، حذف MRI از توصیه ها برای 
استفاده روتین است: »آرتریت یک یافته بالینی است که با 
شکایت های بیمار مرتبط است. همه شواهد برای درمان 
دارویی براساس تشخیص بالینی آرتریت بنا شده است. 
MRI/ مطالعات متعددی که حساسیت بهتری را برای
ultrasound ادعا می کنند، ما را متقاعد نمی کنند، زیرا 
روی دیگر سکه، پائین بودن اختصاصیت آنها است.« البته 
 MRI در این میان، وضعیت اولتراسوند مبهم تر و تاریک تر از
است، اما ممکن است در انتها تبدیل به جزء نامناسبی شود. 
با در نظر گرفتن زمان درمان، محققان می گویند: »شواهد 
جدید نشان می دهند درمان بیماران با DMARDs باید 
در اولین فرصت آغاز شوند و ایده آل آن است که ظرف 
3 ماه پس از ظهور عالیم باشد.« در راهنمای بالینی جدید، 
همچنین، »درمان به هدف« به عنوان یک اصل در نظر گرفته 

می شود که باید هدایت کننده تصمیم گیری های بالینی باشد. 
معنی این اصل، »در نبود عالیم و نشانه های فعالیت قابل 

توجه بیماری التهابی« است.
از دیگر اصول کلی که در راهنمای بالینی 2017 آمده، 
آن است که، بیمار باید موافق باشد، بیماری های همراه با 
بیمار باید اجازه چنین استراتژی درمانی را بدهند، عوارض 

جانبی باید در نظر گرفته شوند، و غیره.
راهنمای بالینی جدید تاکید اضافی بر پایش پیامدها دارد 
که در دستورالعمل های قبلی به آنها اشاره ای نشده بود. این 
موضوع در کار بالین بعضی از پزشکان تغییر اساسی ایجاد 
خواهد کرد. توصیه های روزآمد شده EULAR برای مدیریت 
زودهنگام آرتریت روماتوئید تا حد زیادی با استانداردهای 
مراقبت از این دسته از بیماران در ایاالت متحده و دیگر نقاط 
دنیا سازگار است. آنها در واقع، توصیه های مبتنی بر شواهدی 
هستند که نظرات متخصصان را نیز در خود آورده اند و به نظر 
می رسد بسیار منطقی باشند. چالشی که با آرتریت زودهنگام 
وجود دارد، دشواری در درک آن چیزی است که ممکن است 
رخ دهد، یعنی تنش هایی که میان خطرات درمان بیش از 
حد و کمتر از حد به وجود می آیند. متخصصان نمی خواهند 
بیماران را در معرض خطرات غیرضروری مرتبط با درمان 
قرار دهند، اما از سوی دیگر، نمی توان به بیماری هم اجازه 
داد که بررسی نشود. شواهد در حال ظهوری وجود دارند 
که مداخالت زودهنگام سختگیرانه در بیمارانی که اولین 
فرم های بعضی از بیماری های روماتوئید را نشان می دهند، 
ممکن است کاهش یابند، که اگر به طور کلی لغو نشوند، به 

سوی بیماری در مقیاس کامل پیشرفت می کند.
یک مورد متفاوت از کار بالین رایج، به هیدروکسی کلروکین 
باز می گردد، دارویی که ممکن است با درجاتی از عدم اطمینان 

تجویز شود و در توصیه های EULAR نیز نیامده است.
Medscape :منبع

راهنمای بالینی به روز شده برای آرتریت زودهنگام

به  موفق  مختلف،  دانشگاه  چند  از  متشکل  تحقیقاتی  تیم  یک  محققان 
ساخت نانوابزاری شدند که قادر است نشانگرهای بیماری سرطان را شناسایی 

کند. با این کار نیاز به نمونه برداری مستمر وجود ندارد.
رصد برخی بیماری ها نظیر سرطان بدون تصویربرداری و نمونه برداری های 
مکرر بسیار دشوار است، اما از فناوری  نانو می توان برای این کار استفاده 
نانولوله   از جنس  بسیار کوچک  دادند که حسگرهای  نشان  کرد. محققان 
کربنی می تواند برای حل این مشکل مورد استفاده قرارگیرند. این حسگرها 
زیر پوست قرارگرفته و یا می توان آنها را در ادوات پوشیدنی مورد استفاده 

قرار داد.
پرتو  این  می کند.  کار  قرمز  مادون  پرتو  نشر  و  جذب  با  حسگر  این 

که  نشانگرهایی  است،  بیماری  درباره زیست نشانگرهای  اطالعاتی  حاوی 
انعکاس دهنده فعالیت های زیستی در بدن هستند. با استفاده از این نانوحسگر 
می توان دریافت که آیا تومور در حال رشد است یا خیر؟ نور از میان بافت 

به ضخامت چند سانتیمتر عبور کرده و مورد آنالیز قرار می گیرد.
دانیل هلر از محققان MSK می گوید: »ما قصد داشتیم تا روشی غیرتهاجمی 
برای اندازه گیری زیست نشانگرها ارائه کنیم. در این پروژه موفق شدیم یک 
نمونه برداری  برای  نهایت روشی جایگزین  برداریم و در  به جلو  گام رو 

ارائه کردیم تا نیاز به تکرار آزمایش و نمونه برداری نباشد.«
استفاده  نشانگر  عنوان  به   RNA میکرو  از  نانولوله ای  این حسگرهای 
می کنند. تغییرات غلظت این نشانگر در بدن توسط این نانوحسگر شناسایی 

شده و با تغییر رنگ این موضوع نمایش داده می شود. محققان این پروژه 
معتقداند که این نانوحسگر می تواند چند میکرو RNA را شناسایی کرده 

و در نهایت از اطالعات آن برای شناسایی دقیق بیماری استفاده کند.
این گروه تحقیقاتی از این حسگر روی موش ها استفاده کردند که نتایج 
قابل توجهی به دست آمده است. البته هنوز مشخص نیست که کدام میکرو
RNA برای شناسایی بهتر بیماری مناسب است و محققان در حال کار روی 
گزینه های احتمالی برای این کار هستند. با تعیین دقیق تر میکروRNA مورد 

نظر، نتیجه کار این نانوحسگر قابل اعتمادتر خواهد شد.
نتایج این پروژه که ماحصل همکاری محققانی از دانشگاه لهایت، MSK و 
 Nature Biomedical دانشگاه رود آیلند است، در قالب مقاله ای در نشریه

Engineering به چاپ رسیده است.
Nano News :منبع

نانوابزاری برای شناسایی نشانگرهای بیماری سرطان در بدن

کشف یکی از منحصربه فردترین رازهای بدن

سازمان غذا و داروی آمریکا به تازگی 
نخستین ابزار غربالگری را برای 4 اختالل 
در   )LSDs( لیزوزومال  ذخیره ای  نادر 
با   Seeker سیستم  کرد.  تائید  نوزادان 
پاشنه پا آغاز شده و با یک آنالیز اتوماتیک 
از نقاط خون خشک شده پایان می پذیرد.

این سیستم  با  بیماری LSDs که   4
از:  عبارتند  می شوند،  غربالگری 
 ،)MPS1(  1 نوع  موکوپلی ساکاریدوز 
و   Gaucher گوچر   ،Pompe پامپ 
فابری Fabry. این دسته از بیماری های 
LSDs، نوعی از اختالالت ارثی متابولیک 
هستند که لیزوزوم های سلولی شکسته نشده 
و مواد زائد ناخواسته بازیافت نمی شوند، 
زیرا آنزیم های آنها اختالل عملکرد داشته 
یا در سطح نرمالی نیستند. تجمع سمی 
مواد سلوالر بازیافت نشده منجر به صدمه 
ارگان ها، ناتوانی های نورولوژیکی یا مرگ 
بیمار می شوند، مگر آنکه اختالل به سرعت 
تشخیص داده شده و درمان شود. بسته به 
نوع خاص LSD، شیوع این 4 نوع بیماری 
ذکر شده در باال، از 1 در هر 1500 تولد 

تا 1 در هر 185 هزار تولد متغیر است.
انسانی  خدمات  و  بهداشت  وزارت 
 MPS و   Pompe تازگی  به  آمریکا 
غربالگری  برنامه های  فهرست  به  را   I
نوزادان خود افزوده است. احتمال دارد 
اغلب دپارتمان های سالمت ایالت ها ملزم 
به غربالگری برای این LSDs شوند. به همین 
دلیل است که، دسترسی ابزار غربالگری 
LSDs که برای دقت و قابل اعتماد بودن 
بوسیله FDA ارزیابی می شوند، اهمیت 

زیادی دارد.
Seeker System تعیین می کند آیا 
نمونه های خون خشک شده که 24 ساعت 
تا 48 ساعت پس از تولد از پاشنه پای نوزاد 
گرفته می شود، فعالیت نرمال آنزیمی دارد یا 
فعالیت آنها در ارتباط با هر یک از 4 مورد 

LSDs کاهش یافته است.
FDA Website :منبع

تائید نخستین ابزار 
غربالگری نوزادان برای 

اختالالت متابولیک

تـازه هـا

براساس نتایج مطالعه Pathways Study که در 
JAMA Oncology منتشر شده، سطح سرمی بیومارکر 
 ،25OHD یا D 25 هیدروکسی ویتامین ،D ویتامین
که در زمان تشخیص سرطان پستان اندازه گیری می شود، 
به طور مستقلی با پیش آگهی سرطان پستان در ارتباط 

است، خصوصا در میان زنان یائسه نشده.
محققان در این مطالعه کوهورت آینده نگر زنان مبتال 
به سرطان پستان، دریافتند که سطوح پائین 25OHD با 
بقای ضعیف تری در آنها ارتباط دارد. عالوه براین، سطوح 
پائین 25OHD همچنین با خصوصیات پروگنوستیک، 
از جمله زیرگروه های triple-negative، مرتبط است.

براساس اظهارات نویسندگان این مطالعه، یافته های 
برای  را  کننده ای  قانع  تجربی  آمده، شواهد  به دست 
اثبات ارتباط های معکوس میان سطوح ویتامین D و 
فراهم  بیماران  مرگ  و  پستان  سرطان  پیشرفت  خطر 

آورده است.
مطالعه Pathways Study یک مطالعه کوهورت 
آینده نگر بوده که به بررسی ارتباط 25OHD در زمان 
تشخیص با پیشرفت سرطان پستان پرداخته است. در این 
مطالعه زنان نجات یافته از سرطان پستان که در مطالعه 
 Kaiser Permanente Northern California
وارد شده بودند، بررسی شدند. این زنان، در واقع بیماران 
مبتال به سرطان پستان تهاجمی تصادفی بودند که از نظر 
پیامدها و کوموربیدیتی ها، در ماه های 12، 24، 48، 72 
و 96 ماه نسبت به ابتدای مطالعه پیگیری شدند. آنالیزها 
روی نمونه های سرم 1666 عضو کوهوت انجام شد.

نتایج آنالیزها نشان داد، سطوح سرمی 25OHD در 
میان زنان مبتال به سرطان پستان با تومورهای مراحل 
پیشرفته، در سطح پائین و در میان زنان پره منوپوز مبتال 
به سرطان پستان triple-negative در کمترین میزان 
سطح خود قرار داشته است. زمانی که زنان با زیرگروه 
نظر گرفته  به عنوان گروه رفرانس در   luminal A
شدند، زنان پره منوپوز با سطوح 25OHD در دوسوم 
با کسانی که در محدوده  مقایسه  باالیی محدوده، در 
یک سوم انتهایی سطوح 25OHD قرار داشتند، شانس 
 triple-negative ابتالی خود را به سرطان پستان 

کاهش داده بودند.
پائین ترین  در  که  زنانی  با  مقایسه  در  مجموع،  در 
چارک سطوح سرمی 25OHD قرار داشتند، بیمارانی 
از  پس  حتی  می گرفتند،  تعلق  چارک  باالترین  به  که 
تعدیل عوامل پروگنوستیک بالینی، بقای عمر باالتری 
داشتند )نسبت خطر: 0/72(. این ارتباط در میان زنان 
پره منوپوز رنگ قوی تری به خود گرفت )نسبت خطر: 
0/45(. عالوه براین، در زنان پره منوپوز، ارتباطی میان 
پستان  اختصاصی سرطان  بقای  و   25OHD سطوح 
تهاجمی  بیماری  بدون  بقای  و   )0/37 خطر:  )نسبت 

)نسبت خطر: 0/58( دیده شد.
محققان در این مطالعه متذکر می شوند که یافته های 
پیشنهاد  موجود،  شواهد  و  منابع  دیگر  با  همسو  آنها 
بیماران مبتال به سرطان پستان که سطح  می کند بقای 
از  آنها  بود.  بهتر خواهد  باشد،  باالتر  آنها   25OHD
سوی دیگر، این هشدار را هم می دهند که باید توجه 
داشت غلظت های سرمی 25OHD تحت تاثیر بسیاری 

از تغییرات فیزیولوژیکال و محیطی قرار دارد.
Medscape :منبع

ارتباط سطح ویتامین D و 
پیش آگهی سرطان پستان

بــدانیـم


