
دوربين سالمت

وضع نوزادان مادران 
دچار کووید-19 

چه می شود؟

نشان  جدید  بررسی  یک 
از  متولدشده  نوزادان  می دهد 
کووید-19  به  مبتال  مادران 
ندرتا دچار عوارض ناشی از 

کروناویروس می شوند.
نیوز،  هلث دی  گزارش  به 
نشان  بررسی  این  یافته های 
می دهد این نوزادان عموما در 
6 تا 8 هفته پس از تولد حال 
خوبی دارند اما اگر مادرشان در 
طول 2 هفته پیش از زایمان به 
کووید-19 دچار شده باشد، با 
است  ممکن  بیشتری  احتمال 
ویژه  مراقبت های  »بخش  در 
نوزادان« )NICU( بستری شوند.
به وسیله  که  بررسی  این 
کالیفرنیا  دانشگاه  پژوهشگران 
در سانفرانسیسکو روی بیش از 
2۰۰ نوزاد انجام شد، نشان داد 
عوارضی شامل تولد زودرس و 
پذیرش در NICU میان مادران 
مبتال به کووید-19 و غیرمبتال 
ندارد.  تفاوتی  بیماری  این  به 
همچنین در طول 8 هفته این 
بررسی ذات الریه یا عفونت های 
مجاری تحتانی تنفسی در این 

بیماران رخ نداده بود.
می گویند  پژوهشگران  این 
اطالعات  کرونا  شیوع  ابتدای 
چندانی درباره آثار کووید-19 
بر خانم های باردار و نوزادانشان 
این  بنابراین  نداشت  وجود 
یافته ها را باید خبر خوشی به 

حساب آورد.

 26۳ میان  از  بررسی  این  در 
مادران  از  متولدشده  نوزاد 
نوزاد   ۴۴ کووید-19،  دچار 
در NICU بستری شدند اما 
هیچ کدامشان دچار عفونت های 
یا  تنفسی  تحتانی  مجاری 
 ۵6 میان  نبودند.  ذات الریه 
نوزادی که از لحاظ عفونت های 
مجاری تنفسی فوقانی بررسی 
شدند، در دو نوزاد که از مادران 
کرونا مثبت و یک نوزاد که از یک 
مادر کرونا منفی به دنیا آمده بود، 
این نوع عفونت شناسایی شد.

می گویند  پژوهشگران  این 
گرچه این یافته های اولیه درباره 
نوزادان مادران دچار کووید-19 
امیدبخش است، باید به این نکته 
هم اشاره کرد که این نوزادان 
از مادرانی به دنیا آمده بودند 
سوم  سه ماهه  در  اغلبشان  که 
دچار عفونت با ویروس کرونا 

شده بودند.
نوزاد  دو  نوزادان،  این  میان   
به  مبتال  مادران  از  متولدشده 
ماهه سوم  سه  در  کووید-19 
تولد  هنگام  نقایص  دچار 
دچار  نوزادان  از  یکی  بودند. 
کلیوی  قلبی،  ناهنجاری های 
و مهره ای بود. نوزاد مشکالت 
صورت، دستگاه تناسلی، کلیه، 
مغز و قلب داشت. یک مادر 
هم که آزمایش کرونایش هنگام 
تولد منفی شده بود، نوزادای با 
و  کلیوی  گوارشی،  مشکالت 

قلبی به دنیا آورد.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

گرچه ابتدای همه گیری کرونا پزشکان عمال 
هیچ دارویی برای بیماری کووید-19 در دست 
نداشتند، اکنون چند درمان برای موارد شدید 

این بیماری تایید شده اند.
به گزارش بیزنس اینسایدر، پزشکان در حال 
داروی  یک  دگزامتازون،  می توانند  حاضر 
کورتونی ارزان و ژنریک را برای افراد مبتال 
به شکل بسیار شدید بیماری کووید-19 ناشی 
از کروناویروس تجویز کنند و بررسی ها نشان 
داده اند این دارو می تواند به طور قابل توجهی 
میزان مرگ را در بیماران در وضعیت بحرانی 
کاهش دهد. یک بررسی اخیر به وسیله سازمان 
جهانی بهداشت نشان داد به طور کلی داروهای 
کورتونی می توانند میزان های مرگ را میان این 

بیماران پایین بیاورند.

در افرادی که بیماری شدید کووید-19 دارند اما 
شدت بیماری در آن حد نیست که نیاز به اتصال 
بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی باشد، پزشکان 
دو گزینه درمانی در اختیار دارند که سازمان غذا 
و داروی آمریکا آنها را تایید کرده است؛ یکی 
داروی ضدویروسی رمدسیویر )که در اصل 

برای درمان ابوال ساخته شده بود( و دیگری 
پالسمای خون بهبودیافتگان که حاوی آنتی بادی 
ضدکروناویروس است. صدها درمان تجربی 
برای کووید-19 در حال تولید و آزمایش است. 
به تازگی نتایج امیدوارکننده ای در دو زمینه به 
دست آمده است؛ یکی داروهای جدید متشکل 
از آنتی بادی و دیگری داروهای ضدالتهابی که 
در اصل برای درمان التهاب روماتیسمی مفاصل 
)آرتریت روماتوئید( به کار می روند و در بیماران 
کووید-19 هم موثر بوده اند. بررسی ها نشان 
دادند یک داروی آنتی بادی ساخت شرکت 
بزرگ داروسازی آمریکایی االی لیلی احتمال 
بستری شدن بیماران کووید-19 را کاهش 
می دهد. کارآزمایی بالینی یک داروی آنتی بادی 
دیگر ساخت شرکت آمریکایی رجنرون هم هفته 

پیش شروع شد.داروهای درمان کننده آرتریت  
روماتوئید ساخت شرکت های داروسازی االی 
لیلی و شرکت داروسازی سوئیسی روش هم 
توجه ها را به خود جلب کردند. بررسی  ها 
نشان دادند داروی باریسیتینیب، ساخت االی 
لیلی هنگامی که با داروی رمدیسیویر همراه 
می شود، بهبود بیماران کووید-19 را تسریع 
می کند. داروی آکتمرا ساخت شرکت روش 
به  بیماران  شدن  متصل  احتمال  ظاهرا  نیز 
دستگاه تنفس مصنوعی را کاهش می دهد. اما 
داده های برخی از این بررسی  ها هنوز به وسیله 
کارشناسان مستقل بازبینی نشده اند و از طرف 
دیگر داروهایی مانند آکتمرا که در گذشته برای 
بیماران بستری شده کووید-19 تجویز شد ه، 

نتوانسته اند تاثیر قابل توجه درمانی ایجاد کنند.

مادون قرمز  غیرتماسی  دماسنج های 
مدت هاست در کودکان مورد استفاده بوده اند 
و اکنون در دوران شیوع کرونا برای غربالگری 
تب در مکان های عمومی استفاده می شوند. 
به گزارش رویترز، یک بررسی کوچک نشان 
می دهد این دماسنج ها ممکن است دمای بدن 

بزرگساالن را به دقت اندازه گیری نکنند.
این دماسنج ها در فاصله نزدیکی از پیشانی 
نگه داشته می شوند تا دمای بدن را اندازه 
بگیرند. از آنجایی که این وسایل هیچگاه با 
پوست تماس داده نمی شوند، ممکن است به 

پیشگیری از انتقال میکروب ها کمک کنند و 
الزم نیست پس از هر بار استفاده استریل شوند.

 26۵ بررسی  در  استرالیایی  پژوهشگران 
بزرگسال در دو بیمارستان نتایج اندازه گیری 
دماسنج های مادون قرمز با اندازه گیری های 
روی  که  گیجگاهی«  »شریان  دماسنج های 
پیشانی قرار داده می شوند، مقایسه کردند.

درجه   ۳7/۵ زیر  بدن  درمای  که  هنگامی 
سلسیوس بود، این دو نوع دماسنج نتایج 

مشابهی به دست می دادند.
اما بر اساس گزارش این پژوهشگران که 
در مجله کنترل عفونت آمریکا منتشر شده 
است، در دماهای باالتر بدن، دماسنج های 

البته  نداشتند.«  چندانی  »دقت  غیرتماسی 
به  توجه  با  می گویند  پژوهشگران  این 
شرکت کنندگان  از  نفر   ۳7 فقط  اینکه 
است  الزم  داشتند،  تب  بررسی  این  در 
بررسی های بزرگ تری انجام شود تا این 

شوند. ثابت  یافته ها 
اگر  می کنند  پیشنهاد  آنها  حال  عین  در 
دماسنج مادون قرمز دمای بدن یک بزرگسال 
را باالی ۳7/۵ درجه نشان داد، اندازه گیری 
دمای بدن با دماسنج های با تماس مستقیم 

به بدن هم انجام شود.

خون  آزمایش  یک  ژاپنی  پژوهشگران 
ساخته اند که ظاهرا می تواند به عنوان یک 
وخیم  موارد  برای  اولیه  هشدار  سیستم 

کووید-19 به کار برود.
به گزارش رویترز، این تست خونی در ۵۰۰ 
ماشین خودکار اولیه تعبیه شده و کارآزمایی 
آن برای تعیین کارآمدی آن در سراسر این 

کشور در حال انجام است.
پژوهشگران در مرکز ملی بهداشت و پزشکی 
جهانی در ژاپن ابتدا ۵ترکیب در خون 28 بیمار 
کووید-19را اندازه گیری کردند و دریافتند 
خون  در   |CCL17 ماده  پایین  میزان های 

این افراد پیش بینی کننده عفونت های وخیم 
کروناویروس در آنهاست.

این پژوهشگران می گویند این نتایج که قرار 
است این ماه در مقاله ای منتشر شود، بیانگر این 
است که آزمایش های ابتدایی خون می تواند 
به تعیین اینکه کدام بیماران نیاز به بستری 

شدن پیدا می کنند، کمک کند.
پژوهش  این  ماسایا سوگی یاما، سرپرست 
گفت: »اگر میزان CCL17 در خون کمتر از 
1۰۰ پیکوگرم در میلی لیتر باشد، ما از بیماران 
می خواهیم در بیمارستان بستری شوند اما اگر 
این میزان باالی ۴۰۰ باشد، بیماران می تواند 

در هتل یا خانه شان بمانند و هر ۳ روز یکبار 
عالئمشان بررسی می شود.«

سوگی یاما گفت برای ثابت کردن نتایج این 

بررسی کوچک داده های بیشتری مورد نیاز 
است اما از هنگام انجام این کارآزمایی در 
28 بیمار، این پژوهشگران همکاری با یک 
شرکت ژاپنی را شروع کرده اند تا نمونه های 
اولیه ماشین های آزمایش برای اندازه گیری این 
ماده در خون ساخته شود. به گفته او، حدود 
۵۰۰ ماشین از این نوع در حال حاضر در 
این کشور به کار گرفته شده  اند که می توانند 

نتایج را حدود 2۰ دقیقه ارائه کنند.
این پژوهشگران همچنین به دنبال گرفتن تایید 
این وسیله در ژاپن و نیز کسب مجوز برای 

صادرات آن به بازارهای خارجی هستند.

پژوهشگران می گویند ماسک های معمول 
جریان  و  باشند  آزاردهنده  است  ممکن 
اکسیژن به ریه ها را حتی در بیماران ریوی 

شدید کاهش نمی  دهند.
آثار  پژوهشگران  این  رویترز،  گزارش  به 
استفاده از ماسک جراحی را بر تبادل گازها- 
فرایند وارد شدن اکسیژن به خون و برداشت 
دی اکسیدکربن از آن- در 1۵ پزشک سالم و 
1۵ نظامی کهنه کار دچار اختالل شدید ریوی 
از طریق 8 دقیقه پیاده روی یک سطح سخت 

صاف بررسی کردند. میزان های اکسیژن و 
دی اکسید کربن پیش و پس از آزمایش راه 

رفتن اندازه گیری شدند.
در پزشکان سالم و بیماران دچار اختالل 
تا ۳۰  یا  از آزمایش راه رفتن  ریوی پس 
دقیقه پس از آن با وجود ماسک زدن هیچ 
تغییری عمده ای در تبادل گازها رخ نداد.

این پژوهشگران که نتیجه کارشان در مجله 
Thorax منتشر شده، می گویند احساس 
کاهش ناراحتی افراد از ماسک زدن مربوط تنفس  و  بازدمی  دی آکسیدکربن  دوباره 

اکسیژن نیست. به گفته این پژوهشگران، 
این احساس ناراحتی ممکن است مربوط 
به تحریک اعصاب حساس صورت، گرم 
احساس  القای  یا  استنشاقی  هوای  شدن 

کالستروفوبیا )تنگناهراسی( باشد.
آنها می گویند چنین ناراحتی هایی نباید باعث 
شود افراد از ماسک زدن خودداری کنند 
بر  اثر سودمندی  این کار  ثابت شده  زیرا 
بهداشت عمومی دارد و انتشار ویروس را 

در جامعه کاهش می دهد.

نفس کشیدن با ماسک اکسیژن خون را کاهش نمی دهد

پیشرفت های عمده در 5 درمان بالقوه کرونا

یافته های یک بررسی جدید این احتمال را 
مطرح می کند ویروس کرونا ممکن است در 

پروازهای بلندمدت به آسانی انتشار یابد.
بررسی  یک  اینسایدر،  بیزنس  گزارش  به 
به وسیله پژوهشگران مراکز کنترل و پیشگیری 
بیماری های آمریکا )CDC( نشان داد عفونت 
کروناویروس 16 احتماال در جریان یک سفر 
هوایی 1۰ ساعته از لندن پایتخت انگلیس به 
هانوی پایتخت ویتنام رخ داده است که یکی 
از مسافران در بخش بیزنس کالس آن یک 

ناقل بی عالمت ویروس بوده است.
این بررسی مورد نشان داد که 92 درصد مسافرانی 
که در فاصله دو صندلی یا کمتر از این مسافر 
نشسته بودند، به کروناویروس دچار شده اند.

از همه مسافران قبل از سوار شدن به هواپیما 
درباره عالئم احتمالی کرونا پرسش و دمای 
بدنشان اندازه گیری شده بود اما یک زن تاجر 
به گلودرد و سرفه  بودنش  27 ساله دچار 
را گزارش نکرده بود و دمای بدنش هنگام 

اندازه گیری طبیعی بود.
عالئم این زن در روزهای بعدی بدتر و آزمایش 

کرونایش مثبت شده بود. بررسی های بعدی 
نشان داد این زن ویروس را حین پرواز به 1۵ 

مسافر دیگر منتقل کرده است. 
این پرواز اوایل ماه مارس )اواخر اسفند( انجام 
شده بود، هنگامی که هنوز ماسک زدن در 
هواپیماها اجباری نبود بنابراین احتمال اغلب 

مسافران ماسک به صورت نداشتند.
و  بهداشت  ملی  انستیتوی  پژوهشگران 
همه گیرشناسی ویتنام با انجام ردیابی تماس 
در مورد 18۴ فرد سوار بر هواپیما – شامل 
مسافران و خدمه- 1۵ نفر را شناسایی کرند که 
دچار شدنشان به کرونا به طور قابل اعتمادی به 

سفر هوایی شان مرتبط بود، نه رویدادی دیگر.
هیچ کدام از این مسافران دچار عفونت پیش یا 
حین پرواز عالئمی نشان نداده بودند و هیچ  
یک با فرد دیگر دارای عفونت ثابت شده به 

جز این زن تاجر تماسی نداشتند.
12 نفر از افراد مبتال در بخش بیزنس کالس 
هواپیما و همه آنها به جز یک نفر در فاصله دو 
صندلی یا کمتر از این زن قرار داشتند. ویروس 
همچنین به دو مسافر در بخش اکونومی کالس 

هواپیما و یکی از خدمه منتقل شده بود. 
این پژوهشگران نتیجه گرفتند این زن با احتمال 
زیاد از طریق قطرک های تنفسی یا ذرات ریز 
هواپخش آلوده بقیه مسافران را آلوده کرده است.
 پژوهشگران بر اساس این یافته ها می گویند به 
نظر می رسد شرکت های هواپیمایی خطرات 
انتقال ویروس کرونا را در پروازها کمتر از حد 

واقعی نشان داده اند.
به گفته این پژوهشگران، در آخرین راهنمایی 
صنعت سفرهای هوایی بین المللی خطر انتقال 
ویروس حین پرواز خیلی پایین برآورد شده 
و فقط ماسک زدن پیشنهاد شده، بدون اینکه 

سایر اقدامات مانند افزایش فاصله فیزیکی میان 
مسافران با بستن صندلی های میانی توصیه شود.
بستن  حتی  می گویند  همه گیرشناسان  این 
صندلی های میانی برای افزایش فاصله میان 
مسافران نمی تواند از سرایت ویروس  از افراد 
»ابرناقل« کامال جلوگیری کند، هر چند در 
این بررسی مسافر بیمار ویروس را عمدتا به 
مسافران تا دو صندلی آن طرف تر منتقل کرده بود.
که  است  این  دانشمندان  این  پیشنهاد 
شرکت های هواپیمایی و دولت ها سیاست های 
سخت گیرانه تری را برای غربالگری مسافران 
اعمال کنند، هر مسافری را که از هواپیما پیاده 
می شود، آزمایش کنند و همه مسافران تازه وارد 
شده به کشورها را برای 1۴ روز قرنطینه کنند.
در حال حاضر خطوط هواپیمایی آمریکا فقط 
مسافران را ملزم به زدن ماسک به جز هنگام 
خوردن و نوشیدن می کنند اما همه مسافران 
برای این کار همکاری نمی کنند و واداشتن 
همه مسافران به ماسک زدن در یک پرواز 
طوالنی مانند پرواز 1۰ ساعته لندن به هانوی 

کار مشکلی است.

شواهد بیشتر درباره انتشار آسان کرونا در پروازهای هوایی بلندمدت

دماسنج های غیرتماسی مادون قرمز ممکن است دقیق نباشند

تستی که می تواند بروز بیماری وخیم کرونا را از پیش هشدار دهد

دسر به شکل کروناویروس در کافی شاپی در پراگ پایتخت جمهوری چک
   گتی ایمجز

مسافران در ایستگاه قطار در کلمبو پایتخت سری النکا آزمایش کرونا می دهند.
EPA   

خطر تولید کارخانه »تاپ گلوو«، بزرگ ترین سازنده دستکش یکبارمصرف در مالزی.
EPA   

اندازه گیری دمای بدن مردم در محل رای گیری در قرقیزستان.
   رویترز

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: 1۴1۴۵-۵۵7

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
  مشترکین، روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۰91292۴۳8۴۳

 تحریریه: ۰91292۴۳8۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

مجسمه مومی ترامپ در موزه مادام توسو در آمستردام که قرنطینه شده است.
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۱۳ مبتالی دیگر به 
کرونا در فارس جان 

باختند./ مهر

پلیس در متروی لندن به مردی که ماسک نزده تذکر می دهد.
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