
راهکار مدافع سابق تیم ملی بعد از ناکامی در جام ملت ها

همه مسببان فاجعه حذف ایران برکنار شوند

با تالش پژوهشگران آمریکایی صورت می گیرد

درمان سرطان با ترکیبات یک درخت در حال انقراض

مدافع سابق تیم ملی می گوید مدیران ارشد فدراسیون فوتبال و مربی تیم 
ملی بعد از ناکامی در جام ملت های آسیا باید از مسند مدیریت کنار بروند.

مرتضی فنونی زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد تیم ملی فوتبال در مرحله 
نیم نهایی جام ملت های آسیا برابر ژاپن، گفت: همیشه گفتم که تیم ملی هنوز با 
تیم قدرتمند بازی نکرده است. همه می گفتند ما خوب بازی کردیم. بازی سخت با 
عراق بود. این تیم هم ممتاز نیست. این بازی زنگ خطری برای آینده بود. بازی های 

بی کیفیت تیم کی روش با تیم هایی مانند ونزوئال و  باعث شد این اتفاق رخ داد.
او در واکنش به اینکه تیم ملی در این هشت سال، در مسابقاتی مانند جام جهانی 
خیلی خوب کار کرده و باعث خوشحالی مردم شده است گفت: در جام جهانی هم 
دفاع کردیم. ما فوتبال بازی نکردیم. ما دو بر صفر عقب بودیم، همه بازیکنان ما از وسط 
زمین زیر توپ می زدند. بچه ها بی محابا حمله می کردند. ارسال پاس بلند وقتی خوب 

است که طارمی و انصاری فرد داخل زمین باشد.
مدافع سابق تیم ملی در پاسخ به این سوال که اگر اشتباه خط دفاعی رخ نمی داد، 
شاید ایران برنده بازی با ژاپن می شد، تاکید کرد: اگر اشتباه خط دفاع رخ نمی داد، 
بازی مساوی می شد و با وجود بیرانوند در پنالتی می بردیم. او می توانست تیم ما را به 

فینال ببرد. فنونی زاده درباره تجمع بازیکنان ایران روی سر داور و اشاره وینفرد شفر به 
اینکه چنین حرکتی در مسابقات لیگ برتر ایران به کرات دیده می شود، خاطرنشان 
کرد: یک بار هم نشد که ژاپنی ها روی تصمیم داور اعتراض کنند. آن ها واقعاً در 
باشگاه فرهنگی و ورزشی بازی می کنند. من به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ 
فوتبال ملی از هواداران عذر می خواهم. من چنین شرایطی را تجربه کردم. قبالً در 

این شرایط بودم.
وی اظهار کرد: یک مقدار رسانه ها تیم ملی را بزرگ کردند. مگر چه تیمی را بردیم؟ 
عقیده من این است که مسببان این فاجعه را بیرون بیاندازند. آقای کفاشیان، تاج و 
ساکت را باید بیرون بیاندازند. این ها در این چند سال چه کار کردند؟ از کی روش تا 
بقیه را بیرون بیاندازند. اول مربیان وطنی و بعد مربیان خارجی از جمله برانکو کارگروه 

تیم ملی را تشکیل دهند.
فنونی زاده در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل کارگروه امکان پذیر است، تاکید 
کرد: مثل انقالب اسالمی یک شورا تشکیل دهیم که یک مربی خارجی بیاوریم. شفر 
این کاره نیست و پرسپولیسی ها هم برانکو را نمی دهند. می توانیم یک مربی خارجی 

دیگر بیاوریم. 

پژوهشگران آمریکایی با استفاده از ترکیب موجود در یک 
درخت در حال انقراض، روش جدیدی برای درمان سرطان 

ارائه دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال نیوز تودی ، موسسه ملی 
سرطان آمریکا)NCI( تخمین می زند که پزشکان از سال ۲۰۱۸ 

بیش از ۱۷۰ هزار نوع سرطان جدید را شناسایی کرده اند.

سرطان، یکی از مهم ترین دالیل مرگ و میر در سراسر جهان 
است و مؤسسه ملی سرطان آمریکا پیش بینی می کند که تا سال 

۲۰۳۰، حدود ۲۳.۶ میلیون مورد ابتالء به سرطان رخ هد.
پژوهشگران تالش می کنند تا راهبردهای جدیدی برای مبارزه با 
این بیماری مزمن ارائه دهند و بیشتر آنها نیز برای یافتن راه حل های 
 ،)Mingji Dai(درمانی به طبیعت روی آورده اند. مینجی دای
شیمیدان آلی دانشگاه پردو)Purdue University( آمریکا و 
گروه پژوهشی وی، از دانشمندانی هستند که باور دارند طبیعت، 

کلید درمان سرطان است.
دای و ژونگ یین ژانگ)Zhong-Yin Zhang(، استاد شیمی 
پزشکی دانشگاه پردو، آرایش مولکولی و احتمال درمان با کمک 
درختی موسوم به نراد بایشان)Abies beshanzuensis( را که 

یک گونه در حال انقراض است، بررسی کردند.
این گروه پژوهشی، چندین آنالوگ ساختاری از ترکیبات موجود 
 ،SHP۲ در درخت تهیه کردند. یکی از این ترکیبات موسوم به
آنزیمی است که دانشمندان آن را از عوامل مرتبط با سرطان های 
پستان، لوسمی، کبد، معده، حنجره، دهان و دیگر انواع سرطان 

می دانند.
دای در این باره گفت: SHP۲، در حال حاضر یکی از مهم ترین 
اهداف حوزه داروسازی برای مبارزه با انواع بسیاری از تومورها 
است. بسیاری از شرکت ها تالش می کنند داروهایی ارائه دهند که 

توانایی مبارزه با این آنزیم را داشته باشند.
 compound(۳۰ پژوهشگران، ترکیب جدید خود را ترکیب
۳۰( نامیدند. این ترکیب، به پروتئین SHP۲ متصل است و 
یک پیوند کوواالنسی را شکل می دهد؛ در صورتی که بیشتر 
ترکیب هایی که پژوهشگران پیش از این برای هدف قرار دادن 
SHP۲ ارائه داده اند، چنین پیوند بادوامی را شکل نمی دهند. 

دای ادامه داد: این پیوند، ایمن تر و بادوام تر است اما ما تعامل این 
مولکول با پروتئین های دیگر را نیز بررسی کردیم.

پژوهشگران برای بررسی این موضوع، از ترکیبی موسوم به 
ترکیب compound(۲۹ ۲۹( استفاده کردند که کمی با ترکیب 
۳۰ تفاوت دارد. آنها یک برچسب شیمیایی را به این ترکیب متصل 
کردند تا آن را به عنوان طعمه به کار ببرند و به پروتئین های دیگر 
دست پیدا کنند. نتیجه این کار، شناسایی آنزیم دیگری موسوم به 
پل POLE۳( ۳( بود که به شکل گیری و ترمیم DNA کمک 
می کند. پژوهشگران، میان پل ۳ و ترکیب ۲۹ تعامل برقرار کردند 

اما ترکیب ۲۹ به تنهایی تأثیری بر سلول های سرطانی نداشت.
این بررسی، به پژوهشگران نشان داد که ادغام ترکیب ۲۹ با یک 
داروی سرطانی که شکل گیری DNA را تحت تأثیر قرار می دهد، 
می تواند مؤثر باشد. دای و گروهش، پس از بررسی داروها دریافتند 

اتوپوساید)etoposide(، داروی مناسبی برای این هدف است.
اتوپوساید، یک داروی شیمی درمانی است که در درمان برخی 
سرطان ها کاربرد دارد. این دارو هم به صورت خوراکی و هم به 
صورت تزریق وریدی تجویز می شود و عوارض جانبی بسیار شایع 
استفراغ، بی اشتهایی،  انواع گلبول های خون،  آن، کاهش همه 
آن،  شدید  جانبی  عوارض  و  است  تب  و  مو  ریزش  اسهال، 

واکنش های آلرژیک و فشار خون پایین است.
ترکیب ۲۹ به تنهایی نمی تواند سرطان را از بین ببرد اما هنگامی 
که با اتوپوساید ترکیب می شود، تأثیر بسیاری دارد. این ترکیب 
می تواند تأثیر بسیاری از داروهای کنونی سرطان را بهبود بخشد 
و نکات جدیدی در مورد پل ۳ نیز ارائه دهد. یافته های پژوهش 

ما می تواند راهبردهای جدیدی برای درمان سرطان ارائه دهد.
 American Chemical Society نتایج این پژوهش، در مجله

به چاپ رسید.
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سال آینده یکی از پر ترافیک ترین سال ها برای والیبال است

بالتکلیفی والیبال تا کی؟
سال آینده یکی از پر ترافیک ترین سال ها برای والیبال 
رئیس  تعیین  از  خبری  هنوز  وجود  این  با  ولی  است 
برای  ملی  تیم  برنامه های  تا  نیست  والیبال  فدراسیون 

حضور در رویدادهای پیش رو پیگیری شود.
به گزارش ایسنا، با به اجرا درآمدن قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان دو فدراسیون والیبال و کاراته همزمان با یکدیگر با 
مسئله کنار رفتن رؤسای خود مواجه شدند،    اتفاقی که پس از 
آن همه اهالی ورزش منتظر بودند تا رئیس جدید برای این دو 
فدراسیون خصوصاً والیبال انتخاب شود که این اقدام تا کنون 

صورت نگرفته است.
در حالی که ثبت نام نامزدهای فدراسیون کاراته انجام شده 
و ۱۰ کاندیدای اصلی برای حضور در انتخاباتش تعیین شده اند، 
فعاًل خبری از انتخابات والیبال نیست. این موضوع در شرایطی 
است که سال آینده یکی از پر ترافیک ترین سال ها از نظر تعداد 
مسابقات برای والیبال است که موفقیت در این رویدادها نیازمند 
در  رئیس  نبود  با  که  مهمی  است،  پیگیری  و  برنامه  داشتن 

فدراسیونی چون والیبال وجود ندارد.
مسابقات لیگ ملت ها و انتخابی های المپیک را می توان از 
انتظار  که  دانست  والیبال  آینده  سال  مهم  رویدادهای  جمله 
می رفت با معرفی هرچه سریع تر رئیس جدید برنامه های تیم 
ملی برای حضور در آن ها تدوین شود، اتفاقی که رخ نداد و ادامه 
یافتن آن می تواند باعث بالتکلیفی و ضربه خوردن والیبال شود، 

همانگونه که تا کنون خبری از برنامه های تیم ملی نیست!
بهنام محمودی پیشکسوت تیم ملی والیبال ایران نیز در این 
خصوص به ایسنا گفت: در حال حاضر دوستان می گویند که باید 
والیبال به آرامش برسد تا انتخابات را برگزار کنند، من نیز دوست 
دارم که آرامش در والیبال حاکم باشد ولی واقعیت این است که 
باید هر چه سریع تر تکلیف والیبال را مشخص کنیم. هرکسی که 
می خواهد بیاید باید برنامه خوبی برای دو بخش بانوان و آقایان 
در عرصه های داخلی و خارجی داشته باشد. ما امسال مسابقات 
لیگ جهانی و مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ را پیش رو داریم 
که به اعتقاد من باید هر چه سریع تر موضوع انتخابات فدراسیون 
والیبال به پایان برسد تا برنامه های مشخصی در راستای موفقیت 
تیم های ملی تدوین شود تا بیش از این زمان را از دست ندهیم.
همچنین محمد ترکاشوند کارشناس والیبال ایران که سال ها 
یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی بود، در این خصوص به ایسنا 
گفت: از نظر من هر چه زودتر انتخابات فدراسیون والیبال برگزار 
شود به نفع این رشته و تیم ملی است. تا آنجایی که من می دانم 
سال پیش رو یک سال پر ترافیک برای والیبال است و باید به 
فکر آینده بازی های تیم ملی بود. بهتر است رئیس فدراسیون 
زودتر انتخاب شود تا با ارائه برنامه ها والیبال را در مسیر درست 
تا  را  از دست رفت کار  این چند ماهی هم که  حرکت دهد، 
حدودی سخت کرد و من نمی فهمم چه دلیلی برای به تعویق 

انداختن این انتخابات وجود دارد!
با شنیدن صحبت های خانواده والیبال می توان به این موضوع 

پی برد که نبود رئیس تا چه اندازه می تواند باعث ضعف والیبال 
و خصوصاً تیم ملی شود، اما این بالتکلیفی همچنان وجود دارد 
و وزارت ورزش هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات ندارد. 
بحث دیگری که با نبود رئیس در فدراسیون والیبال به چشم 
و دبیر  نایب رئیس  یعنی  اساسی  نداشتن دو رکن  می خورد، 

فدراسیون است.
همانگونه که مشخص است دبیر فدراسیون یکی از اصلی ترین 
سمت ها برای امور اجرایی فدراسیون است. اما در حال حاضر 
خبری از دبیر در فدراسیون والیبال نیست و دلیل آن را می توان 
نداشتن رئیس دانست تا فرد اصلح برای این پست را انتخاب 
والیبال  برنامه های  اجرای  در  قطعاً  نبودش  که  سمتی  کند. 
مشکالتی را به وجود می آورد و باید دید تا کی این بالتکلیفی 

ادامه خواهد داشت.
محمودی: مسائل والیبال روی زمین نماند

بهنام محمودی کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال در خصوص 
نبود دبیر نیز به ایسنا گفت: در حال حاضر هدایت فدراسیون 
را سرپرست بر عهده دارد که پستی موقت است. به همین 
دلیل برخی افراد نمی توانند دبیری فدراسیون را قبول کنند 

چرا که نمی دانند در صورت آمدن رئیس جدید آن ها سرکار 
سریع تر  چه  هر  جهت  این  از  خیر.  یا  ماند  خواهند  باقی 
تا چنین مسائل  والیبال است  نفع  به  برگزار شود  انتخابات 
از اصلی ترین مباحث همین  نماند. یکی  مهمی روی زمین 
مسئله نبود دبیر و پیش نرفتن برنامه ها است. خیلی از افراد 
موقت  و  کوتاه  زمان  مدت  یک  برای  که  نمی شوند  راضی 
دبیری فدراسیون والیبال را برعهده بگیرند مگر اینکه آقای 
داوری یا هر کس دیگری رئیس فدراسیون شده و آن ها را 
به عنوان دبیر انتخاب کند، به همین دلیل است که می گویم 
باید هر چه سریع تر یک رئیس انتخاب شود تا با ارائه برنامه 

والیبال را رو به جلو حرکت دهد.
سیدعباسی: نگذارند والیبال ضربه بخورد

جهانگیر سیدعباسی کارشناس والیبال ایران نیز در خصوص 
نبود دبیر و نایب رئیس، به ایسنا گفت: این دو پست از مهم ترین 
سمت های والیبال هستند. دبیر فدراسیون یعنی فرد اول امور 
کسی  نیست  مشخص  فدراسیون  رئیس  چون  اما  اجرایی، 
نمی تواند دبیری و نایب رئیسی فدراسیون والیبال را قبول کند 
یا  دبیری  آن ها سرپرستی  انتخاب شوند حکم  هم  اگر  چون 

سرپرستی نایب رئیس فدراسیون والیبال خواهد بود که نشان 
این موضوع هرچه  باید  ثباتی است. مسلماً  دهنده همان بی 
سریع تر برطرف می شد تا والیبال ضربه نخورد. االن فدراسیون 
دبیر ندارد، یعنی مهم ترین فرد برای برگزاری امور اجرایی والیبال 
انتخابات  نیست. حاال دیگر زمان  ندارد که اصالً خوب  وجود 
نیست و باید منتظر باشیم لیگ جهانی به پایان برسد تا شوک 
به تیم های ملی وارد نکنیم. اردیبهشت و خرداد بهترین زمان 

برای انتخابات است.
هدف والیبال ایران حضور در مسابقات المپیک است و رسیدن 
به این مهم نیازمند ساختاری منسجم است، مسئله ای که با 
این اتفاقات در فدراسیون ایران دور از ذهن به نظر می آید. با 
استناد به صحبت های اهالی والیبال، به نظر می رسد که بهتر 
است تکلیف فدراسیون والیبال مشخص شود. گذشته از همه 
حواشی که در خصوص سرمربی تیم ملی وجود دارد باید دید 
این بالتکلیفی در رأس فدراسیون والیبال تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشت! رشته ای که در این سال ها جایگاه ویژه ای میان 
جامعه پیدا کرده و موفقیتش در عرصه های بین المللی می تواند 

نشاط جمعی را ایجاد کند.
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پند روز

زنان خوش بین به دیابت مبتال نمی شوند

بررسی های جدید حاکی از تاثیر مثبت خوش بینی بر بیماری دیابت نوع 
2 در زنان است.

به گزارش ایسنا، متخصصان در بررسی های جدید خود به نقش خوش بینی و تأثیر 
حفاظتی آن در برابر دیابت نوع ۲ در زنان پس از دوران یائسگی پرداختند.

فاکتورهای متعددی بر خطر ابتالء به دیابت نوع ۲ تاثیرگذارند. برخی از این 
فاکتورها همچون رژیم غذایی، فعالیت بدنی و وزن قابل تغییر هستند. هرچند در 

فاکتورهای دیگر از قبیل سن و ژن قابلیت تغییر وجود ندارد.
همچنین متخصصان در چندین بررسی که اخیراً انجام داده اند به این نکته پی 
برده اند که خصوصیات روحی فرد می تواند بر خطر ابتالء به دیابت تأثیر داشته باشد. 

به طور مثال، عالئم افسردگی با خطر ابتالء به دیابت ارتباط نزدیکی دارند.
در این بررسی متخصصان آمریکایی به مطالعه روی اطالعاتی پرداختند تا مشخص 
شود آیا رفتارهای مثبت از قبیل خوش بینی می توانند خطر ابتالء به دیابت نوع دو 
را در زنان پس از دوران یائسگی کاهش دهد. محققان اطالعات مربوط به ۱۳۹ هزار 
و ۹۲۴ زن را که در شروع مطالعه به دیابت مبتال نبودند مورد ارزیابی قرار دادند. در 
مدت زمان ۱۴ سال، ۱۹ هزار و ۲۴۰ مورد ابتالء به دیابت نوع ۲ تشخیص داده شد. 

همچنین خصوصیات اخالقی این زنان ارزیابی شد.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، آنها مشاهده کردند در مقایسه با زنانی که از 
پایین ترین سطح خوش بینی برخوردار بودند، افراد خوش بین ۱۲ درصد کمتر در 
معرض ابتالء به دیابت نوع ۲ قرار دارند. همچنین زنانی که احساسات منفی خود را 

ابراز می کنند ۹ درصد بیشتر در معرض ابتالء به دیابت نوع ۲ هستند.

قابل پیشگیری ترین دالیل ایجاد سرطان در دنیا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: عفونت ها 
)ویروس هپاتیت، B C، میکروب عامل زخم معده و ویروس زگیل تناسلی( 

قابل پیشگیری ترین دالیل ایجاد سرطان در دنیا هستند.
دکتر سید احمد هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: دو میلیون مورد از 
سرطان ها در سطح جهان ناشی از عفونت ها هستند که اغلب افراد کمتر از 5۰ سال 

را مبتال می کنند.
وی تصریح کرد : ویروس های هپاتیت B ، C ، از علل عمده سرطان کبد در دنیا 
هستند که از طریق تزریق خون آلوده، سرنگ مشترک در داروهای تزریقی در افراد 

معتاد و فعالیت جنسی منتقل می شوند.
این مسئول افزود: افالتوکسین سم ناشی از قارچی است که روی مواد غذایی نظیر 
حبوبات، آجیل و نان که به درستی نگهداری نشده اند، رشد می کند و باعث ایجاد 

سرطان کبد می شود.
وی همچنین بیان کرد: میکروب هلیکو باکتر پیلوری علت اولیه زخم و التهاب 
معده است که می تواند در ابتالء به سرطان معده نقش داشته باشد، لذا درمان این 

عفونت می تواند از بروز نوع خاصی از سرطان معده جلوگیری کند.
هاشمی همچنین در خصوص ویروس HPV )پاپیلوم که منجربه زگیل تناسلی 
می شود( بیان کرد: این ویروس رایج ترین عفونتی است که از طریق آمیزش جنسی 
اتفاق می افتد، این عفونت در زنانی که دچار آن هستند در نهایت برطرف می شود 
امادر برخی از آنها به عفونت دائمی تبدیل می شود که از عوامل خطر ایجاد سرطان 

گردن رحم است.
وی افزود: در این راستا به همه زنان در معرض خطر این عفونت توصیه می شود 

که واکسن HPV را دریافت کنند.

خطر هپاتیت در مبتالیان به سرطان
متخصصان علوم پزشکی در آمریکا بر اساس یافته های خود اظهار داشتند 
که بسیاری از مبتالیان به سرطان به هپاتیت نیز دچارند و از بیماری خود 

اطالع ندارند.
به گزارش ایسنا، بنابر بررسی های این متخصصان در شبکه مطالعات سرطان 
SWOG تعداد قابل توجهی از بیماران مبتال به سرطان در آمریکا به هپاتیت نوع 

B و C دچار هستند که از ابتالی خود به این عفونت ویروسی آگاهی ندارند.
این دو نوع هپاتیت می توانند در رونِد درماِن بیمارِی سرطان اختالل ایجاد کرده 
و مشکالت جدی را متوجه بیمار کنند. به گفته این گروه از متخصصان آمریکایی 
معاینات الزم جهت بررسی احتمال ابتالی بیماران مبتال به سرطان به دو نوع 
هپاتیت B و C در کلینیک های سرطان حائز اهمیت است. بیماری هپاتیت می تواند 
به بروز مشکالت جدی از قبیل نارسایی کبدی و بیماری کلیوی منجر شود. در این 
مطالعه بیش از ۳۰۰۰ بیمار مبتال به سرطان از سراسر آمریکا شرکت داشتند که 
به منظور احتمال ابتالء به هپاتیت و HIV از آنان آزمایش خون گرفته شده بود. 
۶.5 درصد از بیماران در گذشته به هپاتیت نوع B مبتال بوده، ۰.۶ درصد به هپاتیت 
B مزمن دچار بوده، ۲.۴ درصد به هپاتیت نوع C و ۱.۱ درصد نیز به HIV مبتال 
بوده اند. به گفته محققان تعداد قابل توجهی از این افراد پیش از شروع مطالعه از 
ابتالی خود به بیماری هپاتیت اطالع نداشته اند. به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، 
همچنین این بررسی نشان داد که تعداد موارد ابتالء به ویروس HIV در افرادی که 
از بیماری خود اطالع نداشتند، پایین بوده است. به عالوه بسیاری از این بیماران در 

معرض فاکتورهای خطرزایی از قبیل تزریق مواد مخدر نبوده اند.
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