اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ  ۹۹ﺳﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺳﻮل ﺧﺮدﻣﻨﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﭘﯿﺮزن  ۹۹ﺳﺎﻟﻪای اﻫﻞ ﺷﻬﺮ اورﮔﻮن واﻗﻊ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﻮت ﺷﺪ .ﻣﺎﺟﺮا
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺟﺰو ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .ارﮔﺎنﻫﺎی درون ﺑﺪن وی در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎه
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺮزن ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ،ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اورﮔﻮن اﻫﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻓﻮت ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ،اﺳﺘﺎد و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن
اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﮐﺘﺮ »ﮐﻢ واﮐﺮ« ،داﻧﺸﯿﺎر رﺷﺘﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮ
اورﮔﻮن در ﺑﺨﺸﯽ از اراﺋﻪاش در اﻧﺠﻤﻦ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن را اراﺋﻪ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ
واﮐﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ،ﻧﺎم ﭘﯿﺮزن را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد :رز ﻣﺮی ﺑﻨﺘﻠﯽ.

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎدری ﮐﻪ ﺑﻨﺘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻣﺎدرزادی ﺑﻪ ﻧﺎم situs inversus with levocardia
اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻠﺐ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﯾﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ
ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن ﻗﺮار دارد ،در ﺑﺪن اﯾﻦ زن در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺳﯿﺘﻮس اﯾﻨﻮرﺳﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻠﺐ در ﻫﺮ  ۲۲ﻫﺰار ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﭼﺮا اﯾﻦ زن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

و ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ واﮐﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ در ﺟﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎنﺳﯿﻨﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در

ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﺘﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻗﻠﺐ ﻋﺮوﻗﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۵اﻟﯽ  ۱۳درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺗﯿﻦ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی واﮐﺮ ،از ﻫﺮ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺗﺎ ۱۰۰
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺘﻠﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش از ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ آرﺗﺮﯾﺖ )اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ(
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﺮاز ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺘﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻣﺎدرزای ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رز ﻣﺮی روﺣﺶ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎدرزادیاش ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

