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اطالعات علمى

منشاء ديابت نوع يك چيست؟
يك سرماخوردگي ساده مي تواند آغازگر ديابت نوع يك در كودكان 
در معرض خطر باشد (ديابت نوع يك نوعي از ديابت است كه در آن 
سلول هاي ايمني، سلول هاي بتاي لوزالمعده را كه در عمل توليد انسولين 

نقش دارند، از بين مي برند.)
بررسي 26 مطالعه اي كه تا به امروز منتشر شده است نشان داده، 
كودكان مبتال به ديابت نوع يك نسبت به كودكان سالم تقريباً 10برابر 
بيشتر امكان دارد كه عالئم ابتال به عفونت يا انتروويروس ها را نشان دهند. 
انتروويروس ها دومين عامل اصلي ايجاد سرماخوردگي هاي ويروسي در 
كودكان هستند. اين واقعيت شايد بتواند به توجيه افزايش شيوع ديابت در 
كودكان كمك نمايد و منجر به انتخاب راه هاي مناسب تر براي پيشگيري 

و درمان بيماري گردد.
داده شده  نشان  در گذشته 
بود كه الگوي ژنتيكي، سيستم 
ايمني و عوامل محيطي مي توانند 
در شروع ديابت نوع يك نقش 
داشته باشند. در بين اين عوامل 
انتروويروس ها به مدت يك دهه 
به عنوان آغازگر احتمالي بيماري 
اما  گرفتند.  قرار  بررسي  مورد 
برخي از بررسي ها شواهدي براي 
اين ارتباط نشان مي داد و برخي موفق به نشان دادن ارتباط نمي شدند. اما 
اين بررسي جديد كه براي اولين بار از نتايج ملكولي نيز استفاده نمود، به 
وضوح نشان داد كه ارتباط زيادي بين عفونت انتروويروسي و ديابت نوع 
يك وجود دارد. در اين بررسي RNA و پروتئين هاي توليد شده توسط 
انتروويروس ها را در خون، مدفوع و بافت هاي افراد مبتال به ديابت نوع 
يك تعيين كردند و با افراد سالم مقايسه نمودند. كودكان مبتال به ديابت 
نوع يك نسبت به كودكان سالم 9/8برابر بيشتر احتمال آلوده بودن با 

انتروويروس ها را داشتند.
در حال حاضر توليد واكسن عليه انتروويروس ها به عنوان راهي براي 
پيشگيري از ديابت نوع يك بسيار منطقي به نظر مي رسد. اما چالش پيش 
رو اين است كه بيش از 100گونه از اين ويروس  در دنيا وجود دارد و به 

احتمال زياد تنها تعدادي از آن ها مي توانند در اين زمينه مفيد باشند.
البته در كنار انتروويروس ها شايد عوامل محيطي مهم ديگري نيز در 
بروز ديابت نوع يك نقش مهمي داشته باشند. در برخي مطالعه ها تماس 
زودهنگام كودكان با گلوتن و شيرگاو نيز از عوامل مؤثر در بروز ديابت 
نوع يك ذكر شده است. از اين رو الزم است تا نقش عوامل ديگر را نيز 

در نظر گرفت.
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آخرين توصيه ها براي پيشگيري از سرطان 

ترجمه: دكتر برديا جمالياخبار پزشكى

در حدود 7/6ميليون نفر هر ساله به دليل ابتال به سرطان جان خود 
را از دست مي دهند و 12/7ميليون بيمار جديد شناسايي مي شوند. بر 
اساس گزارش هاي مركز بين المللي كنترل سرطان يك سوم از موارد 
سرطان در صورت تشخيص سريع قابل درمان هستند و حدود يك سوم 
از اغلب سرطان هاي رايج با داشتن رژيم غذايي سالم، تناسب اندام و 

عدم مصرف الكل قابل پيشگيري مي باشند.
فعاليت بدني به عنوان راهي براي كاهش خطر ابتال به انواع بخصوصي 
از سرطان ها براي افراد در تمام رده هاي سني توصيه مي شود. بدين 
منظور افراد بالغ بايد حداقل 150 دقيقه در هفته فعاليت بدني ماليمي 
داشته باشند. اين امر مي تواند با پياده روي به مدت 30دقيقهـ  5 روز در 
هفته و يا دوچرخه سواري ايجاد شود. براي كاهش خطر ابتال به سرطان 
افراد همچنين بايد كشيدن سيگار را ترك نمايند، از تماس بيش از اندازه 
با نور خورشيد پرهيز كنند و خود را از ابتال به عفونت هاي ايجاد كننده 
سرطان محافظت نمايند. به طور كلي مركز تحقيقات سرطان  راه هاي 

زير را براي جلوگيري از ايجاد سرطان  توصيه مي نمايد:
* مصرف محدود غذاهاي پركالري، بخصوص غذاهاي حاوي قند 

زياد، فيبركم يا با چربي باال 
* پرهيز از نوشيدني هاي قندي 

* مصرف انواع گوناگون سبزيجات، ميوه، غالت و حبوبات 
* مصرف كمتر گوشت قرمز 

* مصرف كمتر غذاهاي پرنمك و غذاهاي حاوي سديم 
ابتال به سرطان توصيه  * مكمل هاي غذايي براي كاهش خطر 

نمي شوند
* كاهش وزن تا حد مجاز 

* داشتن فعاليت ورزشي روزانه به مدت 30 دقيقه يا بيشتر 
به منظور جلوگيري از ابتال به سرطان مراكز و پژوهشگران متعددي 
راه هاي ممكن را آموزش مي دهند. مركز جهاني سرطان بر اساس بيانيه  
خود براي مبارزه با سرطان سعي دارد تا سال 2020 به هدف هاي زير 

دست يابد:
كاهش چشمگير مصرف تنباكو، چاقي و الكل، انجام برنامه هاي 
جهاني واكسيناسيون عليه هپاتيت B و ويروس  پاپيلوهاي انساني 
(HPV)، در دسترس قرار دادن داروهاي ضد درد مؤثر و تالش براي 

برطرف نمودن درك ناصحيح در مورد سرطان.
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