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دو مطالعه مرور نظام  مند که در برگیرنده هزاران کودک بوده، 
نشان داد پروسیجر شایع کودکان که تونسیلکتومی است، 
می تواند عود عفونت های گلو و تنفس انسدادی مختل کننده 

خواب )OSDB( را، البته به مدت کوتاه، کاهش دهد.
براساس یافته های یکی از این دو مرور، عفونت های گلو، 
عفونت های استرپتوکوک، ویزیت های پزشک و غیبت 
از مدرسه در سال نخست، پس از انجام تونسیلکتومی 
در کودکان، در مقایسه با افرادی که با انتظار هوشیارانه 
و مراقبت های حمایتی درمان شده اند، بهبود یافته است. 
خصوصا آنکه، گروه تونسیلکتومی 1/74 اپیزود از زخم ها 
یا عفونت های گلو داشته و گروه غیرجراحی نیز 2/93 

اپیزود را پشت سر گذاشتند.
نتایج این مطالعه در Pediatrics به صورت آنالین منتشر 

شده است.
محققان هشدار می دهند، با وجود نبود داده های کافی و 
اطالعات در مورد پیامدهای طوالنی مدت، کیفیت زندگی 
افراد جراحی شده، ارتقا نشان می داد، بنابراین، باید تحقیقات 
بیشتری در مورد مزایای طوالنی مدت تونسیلکتومی در مقایسه 
با عدم انجام جراحی، همچنین شناسایی زیرگروه هایی از 
کودکان که از تونسیلکتومی منفعت بیشتری می برند، انجام 
شود تا توصیه های الزم در این زمینه به پزشکان ارایه شود.

استاندارد طالیی برای تشخیص وجود ندارد
نویسندگان متذکر می شوند که عود یا تونسیلیت حاد به 
صورت: رخداد تعداد 7 اپیزود یا بیشتر از زخم های گلو در 
سال قبل، 5 اپیزود یا بیشتر در هر یک از 2 سال قبل، یا 3 
اپیزود یا بیشتر در هر یک از 3 سال قبل، تعریف می شود، اما 
تشخیص نامشخص باقی می ماند. در واقع، تست استاندارد 
طالیی تشخیص وجود ندارد تا عالیم قابل انتساب را به 

تونسیلیت پیش بینی کند.
اگرچه شواهد برای تونسیلکتومی در میان کودکانی که 
کرایتریای حداقل 3 مورد اپیزود عفونت را در سال به مدت 
3 سال قوی تر بود، محققان مطالعات مربوط به عفونت های 

کمتر را هم در این مرور نظام مند گنجاندند.
با استفاده از بانک های داده ای بزرگتر، پژوهشگران 7 آنالیز 
واجد شرایط را نیز شناسایی کردند. این مطالعات، در اصل 
شامل عفونت های عودکننده خفیف تا متوسط )حداقل 
3 اپیزود( در 1 تا 3 سال گذشته می شدند. در مطالعاتی 

که داده های پایه گزارش شده اند، عفونت ها و زخم های 
گلو نسبت به پایه، در هر دو گروه جراحی و غیرجراحی 
کاهش نشان می دادند، هرچند کودکانی که تحت جراحی 
قرار گرفته بودند، کاهش متوسط بزرگتری را در تعداد 
روزهای بیماری بیماری، ویزیت های پزشکی، عفونت های 
استرپتوکوک گروه A و غیبت از مدرسه، طی 12 ماه پی از 

جراحی، شاهد بودند.
به نظر می رسد تونسیلکتومی مزیت بیشتری در کودکانی 
که شدت بیماری شان بیشتر است، داشته باشد: »مطالعاتی 
که دربرگیرنده کودکانی با تعداد اپیزودهای بیشتر عفونت 
بودند، شواهد قوی تری از منفعت بیشتر این جراحی نشان 
می دهند، اما در مرور سیستماتیک وارد نشدند، زیرا ممکن 

است تورش باالتری ایجاد کنند.«

بهبود زودهنگام در آپنه
نتایج متاآنالیزی که آن هم به تازگی در Pediatrics منتشر 
شده، نشان داد تونسیلکتومی به طور کلی پیامدهای کوتاه مدت 
بهتری را در مقایسه با انتظار هوشیارانه، در کودکان مبتال به 

OSDB فراهم می کند.
OSDB، مجموعه ای است از عالیم که دربرگیرنده خرخر 
کردن، آپنه انسدادی خواب، و سندرم مقاومت راه هوایی 
فوقانی بوده و با کاهش IQ، خواب آلودگی زیاد، بی ثباتی 
عاطفی، دامنه توجه کوتاه تر، کوتاه قامتی، شب ادراری، شرایط 

کاردیوپولمونری و غیبت از مدرسه همراه است. 
انگلیسی زبان وارد شد که  مطالعه  متاآنالیز، 11  این  در 
طراحی های مختلفی داشتند. در 5 مورد از آنها، کودکان 
مبتال به OSDB که با پلی سومنوگرافی تائید شده بود، 
بررسی شده و نتایج نهایی حاکی از آن بود که در نمرات 
شاخص آپنهـ  هیپوپنه پس از تونسیلکتومی، در مقایسه با 
انتظار هوشیارانه، پیشرفت مثبتی دیده می شود. اغلب مطالعات 

کمتر از 12 ماه دوره پیگیری خود را انجام داده بودند.
یا  تونسیلکتومی  می گوید،  مطالعه  این  ارشد  نویسنده 
آدنوتونسیلکتومی، در حال حاضر مسئول بیشتر از 15 درصد 
از همه پروسیجرهای جراحی در کودکان آمریکایی کمتر 
از 15 سال است. در یک مطالعه که پیش از این منتشر 
شد، محققان همچنین نشان داده بودند که تقریبا 20 درصد 

کودکان از عوارض پس از تونسیلکتومی رنج می برند.
در متاآنالیز کنونی، محققان دریافتند که 4/8 نمره ارتقا در 
رتبه AIH، در کودکان تونسیلکتومی شده در مقابل کسانی 
که مداخله جراحی نداشتند، دیده می شود. این اختالف بین 
دو گروه از نظر آماری معنی دار بوده و ممکن است شواهد 
بالینی بیشتری را در کودکان مبتال به OSDB  خفیف تا 
متوسط )مثال نمره AHI بین 1 تا 10 باشد( فراهم آورد.

عالوه براین، تونسیلکتومی تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی 
مرتبط با اختالل خواب می گذارد که نگرانی اصلی را برای 
والدین این کودکان ایجاد کرده و با رفتارهای سایکولوژیکال 
منفی )مانند اضطراب و نوسانات خلقی( کمتری همراه بود. 
تغییرات در عملکرد اجرایی کودکان بین دو گروه تفاوت 

قابل توجهی نشان نداد.
در هر صورت، محققان در پایان یادآور می شوند که باید 
تحقیقات بیشتر و با دقت باالتری انجام شود تا مشخص شود 
کدام دسته از کودکان بیشترین منفعت را از تونسیلکتومی، 

در مقایسه با مراقبت های حمایتی، می برند.
 Medscape :منبع

نتایج یک تحقیق نشان می دهد در میان زنان باردار که مبتال 
به هیپوتیروئیدی تحت بالینی هستند، درمان با هورمون های 

تیروئیدی با خطر کمتر سقط همراه است.
براساس این مطالعه که در BMJ منتشر شده، زنان باردار که 
در ابتدا، غلظت TSH آنها بین 2/5 و 10 میلی واحد بین المللی 
در لیتر است و با هورمون های تیروئیدی درمان می شوند، با 
خطر کمتر از دست رفتن بارداری مواجه می شوند )نسبت 

خطر: 0/62(.
محققان مایوکلینیک در این مطالعه همچنین دریافتند که خطر 
از دست رفتن بارداری، میان زنان با غلظت های TSH درمان 
نشده که بین 2/5 و 4 میلی واحد بین المللی در لیتر باشد، در 
مقایسه با زنان درمان نشده، به طور قابل توجه و معنی داری 
بهره مند نیست )نسبت خطر: 0/91(. در مقایسه با زنان باردار با 
هیپوتیروئیدی درمان نشده، فقط زنان با غلظت های TSH پیش 
از درمان که بین 4/1 و 10 میلی واحد بین المللی در لیتر باشد، از 

هورمون درمانی منفعت می برند )نسبت خطر: 0/45(.
علیرغم مزیت درمانی برای پیشگیری از سقط، زنان باردار که 
روی درمان با تیروئید بوده اند، در مقابل زنان درمان نشده، با خطر 
بیشتر دیگر عوارض جانبی همراه بوده اند. این عوارض عبارت 
بودند از خطر بیشتر زایمان زودرس )نسبت خطر: 1/60(، 
پره اکالمپسی )نسبت خطر: 1/60( و دیابت بارداری )نسبت 

خطر: 1/37(.
محققان اذعان می کنند که از این یافته ها چندان تعجب نکرده اند، 
زیرا اگر از منظر بیولوژیکی به موضوع نگاه کنیم، می دانیم که 
در دسترس بودن کافی هورمون های تیروئیدی، برای عملکرد 
تروفوبالست حیاتی است. همچنین این یافته ها هم که زنان با 
سطوح باالتر TSH )4/1 – 10(، در مقایسه با زنانی که سطوح 

TSH در آنها کمتر بوده )4-2/5(، بیشتر از درمان منفعت می برند، 
باز جای تعجب نداشت، اما نگرانی ها را در مورد درمان بیش از 
حد گروه دوم برمی انگیزد: »ارتباط میان درمان هورمون تیروئید با 
خطر بیشتر دیابت بارداری، پره اکالمپسی، و زایمان زودرس باید 
به عنوان یافته های اولیه در نظر گرفته شده و مطالعات بیشتری در 

این زمینه انجام شود تا ایمنی آن به اثبات برسد.«
 TSH اگر محدوده مرجع مبتنی بر جمعیت برای غلظت های
تشخیص  برای  کنونی  گایدالین های  نباشد،  دسترس  در 
هیپوتیروئیدی در زنان باردار پیشنهاد می کنند که حد مرزی 
2/5 میلی واحد بین المللی در لیتر در طول تریمستر اول، و 3 
میلی واحد بین المللی در لیتر در طول تریمستر دوم و سوم در 
نظر گرفته شود. البته این احتمال هم وجود دارد که این کرایتریای 
تشخیصی منجر به تشخیص بیش از اندازه هیپوتیروئیدی در 
طول بارداری شود، بنابراین باید در گایدالین های آتی به آن 

اشاره شود.
براساس گایدالین های کنونی، محققان درمان با لووتیروکسین 

را پیشنهاد می کنند: »شواهد کافی برای نشان دادن این موضوع 
وجود ندارد که درمان با هورمون تیروئید پیامدهای بالینی را در 
زنان باردار مبتال به هیپوتیروئیدی تحت بالینی بهبود می بخشد. 
قصد ما این بود که نه فقط اثربخشی، بلکه ایمنی درمان با 
هورمون های تیروئیدی را هم در این گروه جمعیتی نشان دهیم.«

از  را  شده  گرفته  داده های  گذشته نگر  کوهورت  آنالیز 
در  کرد.  بررسی   OptumLabs Data Warehouse
این آنالیز، 5405 زن باردار مبتال به هیپوتیروئیدی تحت بالینی 
)محدوده TSH بین 2/5 و 10( مطالعه شدند. محققان افراد 
وارد شده را در مطالعه به 2 کوهورت تقسیم کردند: گروه درمان 
)843 نفر( و گروه درمان نشده، کنترل )4562 نفر(. درمان های 
لووتیروکسین،  درمان شامل  گروه  برای  تیروئید  هورمون 

لیوتیرونین و فرموالسیون های عصاره تیروئید بودند.
نویسندگان متذکر می شوند که فقط 16 درصد از زنان باردار با 
هیپوتیروئیدی تحت بالینی واقعا تحت درمان با هورمون های 

تیروئیدی قرار گرفتند.
محققان معتقدند، در حالی که طراحی گذشته نگر و مشاهده ای 
این مطالعه ممکن است اعتبار یافته ها را محدود کند، ادامه دادن 
به درمان با هورمون تیروئیدی برای کاهش خطر از دست رفتن 
بارداری در زنان باردار با سطح TSH بین 4/1 تا 10، قابل قبول 

است. 
البته باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا به طور 
اختصاصی، یک مکانیسم علیتی که پشت این ارتباط ها قرار دارد، 
مشخص شوند. عالوه براین، افزایش خطر دیگر پیامدهای 
جانبی، لزوم انجام مطالعات بیشتر را برای ارزیابی ایمنی درمان با 

هورمون تیروئید در این جمعیت حیاتی نشان می دهد.
 Medical News Today :منبع

زنان باردار مبتال به هیپوتیروئیدی تحت بالینی را درمان کنید

بسیاری از زنان به منظور بهبود باروری شان به فریز کردن تخمک دست می زنند اما 
اگر این شرایط بنابر برخی شرایط خاص پزشکی و ... امکان پذیر نباشد، چه اتفاقی 
می افتد؟ چه گزینه ای برای زنانی وجود دارد که دوست دارند عملکرد هورمونی شان 

را نیز حفظ کنند؟
فریز کردن بافت تخمدان رویکردی است که بافت تخمدانی را برای استفاده در 
آینده برمی دارند و فریز می کنند و می تواند برخی از اهداف را برآورده سازد و برخی 

از چالش ها را حل کند اما این رویکرد هنوز در سطح آزمایشگاهی است.
مطالعه ای جدید نشان می دهد که از هر ده زنی که به فریز کردن بافت تخمدان 
دست می زنند، چهار نفر از آنها )37.7درصد( این شانس را دارند که در آینده بچه دار 
شوند. برخالف پیشرفت های بالینی صورت گرفته در دو دهه گذشته، این رویکرد 

هنوز در همان مراحل ابتدایی و در مراحل آزمایشگاهی باقی مانده است. در حال 
حاضر زنان زیادی به دنبال استفاده از این رویکرد در حفظ 
باروری شان و به البته به تاخیر انداختن بچه دار شدن هستند 
و داده هایی که اخیرا از مطالعات آزمایشگاهی به دست آمده، 
می تواند گزینه ای مناسب برای حفظ باروری این افراد باشد. 
از سال 1999 تا 2016، پزشکان زیادی دست به استفاده 
از روش انجماد بافت تخمدانی زده اند که دستاوردهای آن 

به شرح زیر بوده است:
 از 309 بافت تخمدانی که فریز شد و بعدا مورد استفاده 
قرار گرفت، 84 مورد به تولد فرزند انجامید و 8 بارداری 

نیز در سه ماهه اول از دست رفت.
113 مورد از این زنان، در زمان فریز کردن تخمدان، تخمک های خاص خودشان 

را داشتند و میانگین سنی آنها نیز 27 سال بود.
این رویکرد موجب احیای عملکرد تولید مثلی و 
معکوس کردن یائسگی در دو سوم زنان شد و برخی 
از آنها مجددا دچار عادت ماهیانه، رشد فولیکول های 

تخمدان و باروری طبیعی شدند.
در مجموع به نظر می رسد که رویکرد فریز کردن 
بافت تخمدان در مقایسه با فریز کردن تخمک ارجحیت 
دارد و می تواند از یائسگی جلوگیری کرده و باروری را 

نیز احیا کند.
Stem Cell News :منبع

فریز کردن بافت تخمدانی بهتر است یا فریز کردن تخمک؟

مزایای کوتاه مدت تونسیلکتومی برای آپنه در کودکان

محققین در انستیتو زیست پزشکی موناش 
مزانشیمی  بنیادی  سلول های  از   )BDI(
مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی 
برای درمان یک مدل آزمایشگاهی آسم 

استفاده کرده اند. 
این محققین کارایی سلول های بنیادی 
مزانشیمی را روی سه جزء کلیدی آسم 
در مدل پیش درمانگاهی بیماری آلرژی 
مزمن مجاری هوایی تست کرده اند: التهاب؛ 
بازآرایی مجاری هوایی )تغییرات ساختاری 
که در ریه ها در اثر التهاب طوالنی مدت 
اتفاق می افتد( و در نهایت حساسیت بیش 
از حد مجاری هوایی)عالمت بالینی آسم(. 
آنها مشاهده کردند که سلول های بنیادی 
مزانشیمی می توانند به طور موثری التهاب 
را کاهش دهند و عالیم بازآرایی مجاری 
هوایی را معکوس کنند و به طور کامل 
فیبروز مجاری هوایی/ریه ها و حساسیت 
بیش از حد مجاری هوایی را به حالت طبیعی 
برگردانند، به ویژه اگر این سلول های بنیادی 
از طریق بینی منتقل شوند. این نتایج نشان 
می دهد که آنها می توانند یک درمان موثر 
برای افرادی باشند که از آسم رنج می برند 
و به درمان های استروئیدی موجود پاسخ 
نمی دهند. محققان بهترین نتیجه این سلول 
درمانی را درمان موثر فیبروز ریوی می دانند. 
انواع  سایر  محققین  این  از  پیش 
از  برای  را  مزانشیمی  بنیادی  سلول های 
بین بردن اسکار ریوی استفاده کرده بودند 
اما با وجود تاثیرگذار بودن، این سلول های 
بنیادی باید در ترکیب با داروهای ضداسکار 
استفاده می شدند تا نتیجه مطلوب را حاصل 
می کردند. این در حالی است که سلول های 
بنیادی مزانشیمی مشتق از سلول های بنیادی 
پرتوان القایی، به خودی خود قابلیت درمان 
این اسکارها یا فیبروزهای ریوی را دارند 
و نیاز به داروهای ضد اسکار به صورت 

مکمل ندارند.
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سلول های بنیادی و 
پتانسیل درمان آسم

تـازه هـا

استاتین ها اغلب برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، 
مانند حمالت قلبی و استروک، تجویز می شوند. حاال، یک 
آنالیز تجمیع شده از مطالعات منتشر شده که میلیون ها نفر را 
دربر گرفته، نشان می دهد داروهای کاهنده کلسترول ممکن 
است از بروز ترومبوآمبولی وریدی هم پیشگیری کنند.

را  یافته ها  این  بریستول،  و  لسستر  دانشگاه  محققان 
در نشریه Lancet Haematology منتشر کرده اند.

آنها پیشنهاد می کنند، با توجه به یافته های این مطالعه 
که مهر تائیدی زده بر نتایج قبلی، می توان گایدالین های 
جدیدی را برای استفاده از استاتین ها به منظور پیشگیری از 
تشکیل لخته های خونی، عالوه بر بیماری های قلبی عروقی، 

تدوین کرد.
ترومبوز وریدهای عمقی یکی از علل اصلی مرگ و 
حدود  ساالنه  می کنند  پیشنهاد  تخمین ها  است.  ناتوانی 
10 میلیون مورد از آن در دنیا رخ می دهد و یکی از قابل 
پیشگیری ترین علل مرگ های مرتبط با بیمارستان است.

ثانویه  و  اولیه  پیشگیری  برای  استاتین ها  از  امروزه 
آنها  اما  می شود،  استفاده  قلبی عروقی  بیماری های  از 
توانایی های بالقوه ای را به غیر از این اندیکاسیون از خود 
نشان داده و آن هم شامل تاثیر بالقوه مفید بر بیماری های 

مختلف است.
تا پیش از انجام این آنالیز، پیشنهادهایی در مورد تاثیر 
VTE وجود داشته،  احتمالی استاتین ها بر پیشگیری از 

اما شواهد نامطمئن بودند.
اولین  بروز  با  استاتین ها  ارتباط  میزان  ارزیابی  برای 
و  نظام مند  مرور  یک  انجام  به  محققان   ،VTE حوادث 
متاآنالیز از مطالعات مشاهده ای و تصادفی شده موجود 
پرداختند. آنها چندین بانک داده ای شناخته شده را برای 
مطالعات تا جوالی 2016 جستجو کردند که به ارتباط میان 
مصرف استاتین ها و پیامدهای اولین VTE پرداخته بودند.

آنالیز وارد شدند، به  این  مطالعات مشاهده  ای که در 
 VTE، DVT بررسی ارتباط میان استفاده از استاتین ها و

یا آمبولی ریوی در بزرگساالن پرداخته بودند.
کارآزمایی های کنترل شده تصادفی شده نیز که واجد 
استاتین تراپی  اثرات  شدند،  آنالیز  به  ورود  برای  شرایط 
را در برابر عدم درمان یا پالسبو سنجیده بودند و همین 

پیامدهای باال را مدنظر قرار داده بودند.
در مجموع، محققان 36 مطالعه را بررسی کردند که 
3/2 میلیون نفر را پوشش داده بودند. آنها به سن، محل 
 VTE به  ابتال  نظر  از  بودن  پرخطر  یا  تولد، و کم خطر 

توجه کرده بودند.
نتایج نهایی حاکی از آن بود که در مقایسه با عدم مصرف 
استاتین ها، ارتباط روشنی میان تجویز آنها و خطر کمتر 
ابتال به VTE دیده می شود. نتایج همچنین نشان دادند 
کاهش 15 تا 25 درصدی در خطر نسبی بروز VTE در 

افرادی دیده می شود که از استاتین ها استفاده کرده اند.
البته با توجه به داده های محدود، محققان نمی توانند به 
وضوح نشان دهند آیا همه استاتین ها اثربخشی یکسانی 
به  گایدالین ها  در  آنکه  از  پیش  بنابراین،  خیر.  یا  دارند 
استفاده از استاتین ها برای پیشگیری از VTE هم اشاره 

شود، باید شواهد بیشتری در این زمینه فراهم آیند.
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تاثیر استاتین ها بر کاهش تشکیل 
لخته های خونی در وریدها
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