
دوربين سالمت 

نخستین مورد ابتال به 
کرونا در فروشنده ای 

در بازار حیوانات 
ووهان رخ داده است

یک بررسی جدید نشان می دهد 
شناخته شده  مورد  نخستین  که 
در  فروشنده  یک  در  کووید-19 
چین  در  ووهان  شهر  در  بازاری 
رخ داده است، نه آنطور که تصور 
می شد در حسابداری که ارتباطی با 

این بازار نداشته است.
منشا  رویترز،  گزارش  به 
سارس- یا  جدید  کروناویروس 
کوو-۲ که باعث بیماری کووید-19 
می شود، هنوز دقیقا روشن نشده و 
به موضوعی مورد بحث میان چین 
تبدیل شده است. یک  آمریکا  و 
سازمان  و  چین  مشترک  بررسی 
جاری  سال  در  بهداشت  جهانی 
این نظریه را که کووید-19 به علت 
نشت کروناویروس از آزمایشگاهی 
در شهر ووهان رخ داده است، رد کرد 
و محتمل ترین فرضیه را انتقال طبیعی 
این ویروس به انسان ها احتماال از 
طریق بازار حیوانات وحشی دانست.
گروهی از کارشناسان سامان جهانی 
بهداشت به همراه دانشمندان چینی 
چهار هفته را در ماه مارس )فروردین( 
در شهر ووهان در مرکز چین به 
بررسی گذراندند و به این نتیجه 
رسیدند که کروناویروس جدید یا 
سارس-کوو-۲ احتماال از طریق یک 
حیوان واسط از خفاش ها به انسان ها 
منتقل شده  است، اما در عین حال 
پژوهش های بیشتر در این باره را الزم 
دانستند. یکی از مشکالت در این 
گزارش این بود که نخستین مورد 
بیماری را مربوط به یک مرد حسابدار 
بدون ارتباط با این بازار دانسته بود که 
عالئمش در ۸ دسامبر بروز کرده بود.

در بررسی جدید که به وسیله مایکل 
وروبی، رئیس بخش بوم شناسی و 
زیست شناسی تکامل در دانشگاه 
آریزونا انجام شده و یافته های آن 
روز پنجشنبه در مجله »ساینس« 
منتشر شده است، نشان داده شده 
است فردی که به عنوان نخستین مورد 
ابتال به کرونا ویروس در گزارش 
معرفی  بهداشت  جهانی  سازمان 
شده است، در واقع چند روز پس 
از تاریخ ذکر شده به کرونا مبتال 
سازمان  گزارش  در  است.  شده 
جهانی بهداشت تاریخ ابتالی این 
بیمار که کارش حسابداری است 
و ارتباط با بازار حیوانات ووهان 
نداشته است، ۸ دسامبر ۲۰19 ذکر 
شده است اما بررسی جدید ثابت 
می کند که تاریخ درست ابتالی این 
مرد 1۶ دسامبر است. علت اشتباه 
در تاریخ ابتال این بوده که او در ۸ 
دسامبر برای یک عمل دندانپزشکی 
به بیمارستان مراجعه کرده است. این 
بررسی می گوید: »شروع عالئم این 
مرد هنگامی که رخ داد که چندین 
مورد ابتال در کارکنان بازار هوانان 
در شهر ووهان رخ داده بود و در بین 
این افراد یک فروشنده زن غذاهای 
دریایی زودتر از همه در 11 دسامبر 

عالئم بیماری را بروز داده بود.« 
بخش  به  عالمت دار  اولیه  موارد 
می  شوند  مربوط  بازار  این  غربی 
که قفس های یک جانور سگ سان 
بومی شرق آسیا به نام »سگ راکون« 
در آن نگهداری می شد و شاهدی 
قوی در حمایت از این نظریه فراهم 
می شود که این بازار منشا  همه گیری  
بوده است. سازمان جهانی بهداشت 
ماه پیش پیشنهاد کرد که یک گروه 
کارشناسی جدید برای بررسی منشا 

کروناویروس به کار گماشته شوند.

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.

دانش آموزان دبیرستانی در ویتنام در انتظار واکسن کرونای فایزر هستند.
EPA   

کودکان آواره یمنی در اردوگاهی بازی می کنند.
   گتی ایمجز

کف های شیمیایی ناشی از آلودگی صنعت رودخانه ای در دهلی نوی هند را پوشانده اند.
AP   

ساکنان زاغه ای در بنگالدش برای تزریق واکسن کرونای آسترازنکا صف کشیده اند.
   رویترز

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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مسافران اتوبوسی در شهر غازان روسیه در میانه اوج گیری شیوع کرونا ماسک زده اند.
   رویترز

یک وسیله پوشیدنی ارتعاشی که در اصل برای 
کمک به افراد ناشنوا برای تجربه موسیقی زنده 
ساخته شده بود، ممکن است به توقف لرزش 
دست در افراد دچار پارکینسون هم کمک کند.

پوترینو،  دیوید  مدیکال اکسپرس  گزارش  به 
فیزیوتراپیست و رئیس مرکز ابداعات توانبخشی 
در سیستم بهداشتی مونت سینایی در نیویورک در 
حال بررسی یک دستکش ارتعاشی بود تا به تجربه 
موسیقی زنده در افراد ناشنوا کمک کند تا یکی 
از دوستانش به او متذکر شد که همین فناوری 
ممکن است به توقف لرزش دست در مبتالیان 
به پارکینسون هم کمک کند. پدر دوست او مبتال 
به پارکینسون بود و هنگامی که این وسیله روی 
مچ او قرار داده شد، لرزش دستش از بین رفت.
این بیمار که قبال پیانو نواز بود توانست با استفاده 
از این وسیله دوباره نواختن پیانو را از سر بگیرد.
این وسیله که روی مچ دست یا قوزک پا بسته 
می شود، تقریبا به اندازه و وزن یک ساعت هوشمند 

است ممکن است به شیوه ای بی خطر و موثر برای 
کاهش لرزش در حال استراحت در مبتالیان به 
بیماری پارکینسون تبدیل شود. این دستبند پیام هایی 
را به مغزی می فرستد که ریتم های الکتریک ناهنجار 
سلول های عصبی را که عامل ایجاد لرزش دست 
در حال استراحت در بیماری پارکینسون است، 
مهار می کند. لرزش دست در بیماران پارکینسون 
معموال در هنگامی که عضالت در حال استراحت 

هستند، مثال هنگامی که دست ها روی زانوها قرار 
داده شده اند، رخ می دهند. هنگامی که فرد انجام 
عملی فعال را شروع می کند یا در حین خواب 

این لرزش ها متوقف می شونند.
داروها و روش های تهاجمی تری مانند تحریک 
عمقی مغز برای شکستن همزمانی غیرطبیعی میان 
مناطق مغز در پارکینسون که باعث ایجاد عالئمی 

مانند لرزش دست می شود، به کار رفته است.

در یک بررسی ابتدایی برای ارزیابی بی خطر بودن 
این وسیله 44 نفر فرد مبتال به پارکینسون که از این 
وسیله را روی مچ های دست یا قوزک های پایشان 
گذاشتند. نتایج نشان داد که این بیماران دچار عارضه 
جانبی مهم نشده اند. برخی از افراد شدت ارتعاش 
وسیله برایشان زیاد بود، این شدت را کاهش دادند 
و برخی دیگر گفتند که ارتعاش های آن برایشان 
خوشایند است. قدم بعدی این است که بررسی  
بزرگتری انجام شود و اثربخشی این وسیله با یک 
وسیله بی تاثیر )پالسبو( در استفاده روزانه مقایسه 
شود. لرزش دست انواع متفاوتی دارد و ممکن 
است ناشی از بیماری های عصب شناختی متفاوت 
باشد. پژوهشگران قصد از این وسیله ارتعاشی برای 
بیماری های دیگر مانند آسیب طناب نخاعی، سکته 
مغزی و سایر مشکالت عصب شناختی به کار ببرند. 
یافته های این بررسی در شماره 1۸ نوامبر مجله 
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منتشر شده است.

یک دستبند ارتعاشی ممکن است به کاهش لرزش دست در پارکینسون کمک کند

یک بررسی جهانی که نخستین در مورد خود 
است، نشان می دهد ماسک زدن موثرترین ابزار 
بهداشت عمومی در مقابله با شیوع کرونا است و 
می تواند میزان بروز آن را تا 53 درصد کاهش دهد.

به گزارش گاردین، گرچه واکسن ها ابزاری موثر و 
بی خطر برای جلوگیری از بیماری شدید و مرگ 
ناشی از کووید-19 هستند اما اغلب واکسن های 
موجود حفاظت 1۰۰ درصد افراد نمی شوند و 
اغلب کشورها به پوشش همه افراد جمعیت 
این  نیست  معلوم  دیگر  طرف  از  نرسیده اند. 
واکسن ها بتوانند از سرایت سویه های نوظهور 

کروناویروس جلوگیری کنند.
متاآنالیز  و  سیستماتیک  بازبینی  یک  اکنون 
درباره  انجام شده  بررسی های  )فراتحلیل( 
نقش اقدامات بهداشت عمومی و غیردارویی 
برای نخستین بار نشان داده است که ماسک 
زدن، حفظ فاصله فیزیکی و شستن دست ها 
در مقابله با بروز کرونا موثر هستند و در میان 

این اقدامات ماسک زدن از همه موثرتر است.
پژوهشگرانی که نتایج بررسی شان در این باره در 
مجله پزشکی بریتانیا )BMJ( منتشر کرده اند، 
می گویند الزم است افراد همچنان به ماسک 
زدن، فاصله گیری اجتماعی و شستن دست ها 

به همراه واکسن زدن ادامه دهند.
پژوهشگران در دانشگاه موناش و دانشگاه ادینبورو 
که این بررسی را انجام داده اند، می گویند درباره 
اثربخشی  اقدامات چندوجهی مانند قرنطینه 
عمومی و بستن مرزها، تعطیلی مدارس و محل های 
کار الزم است آنالیز بیشتری انجام شود تا آثار 
بالقوه منفی آنها نیز بر جمعیت ها ارزیابی شود.

بررسی های قبلی نشان داده اند که اقدامات بهداشت 
عمومی یا غیردارویی در مقابله با عفونت های 
تنفسی مانند آنفلوانزا موثر هستند و کشورها در 
سراسر جهان در جریان  همه گیری  برای مقابله با 

شیوع این بیماری از آنها استفاده کرده  اند.
اما تا به حال بررسی ها درباره این اقدامات آنقدر 

قوت علمی نداشتند تا کارشناسان نتیجه گیری 
قاطعی درباره اثربخشی آنها انجام دهند.

این پژوهشگران در این بررسی تازه نتایج بیش 
از 3۰ بررسی از سراسر جهان را به طور مشروح 
تجزیه و تحلیل کردند و کاهش معنادار از لحاظ 
آماری 53 درصدی در میزان بروز کووید را با 
ماسک زدن و  کاهش ۲5 درصدی بروز این 

بیماری با فاصله گیری اجتماعی را نشان دادند.
شستن دست ها نیز باعث کاهش قابل توجه 53 

درصدی در میزان بروز کووید شده بود اما با 
توجه به شمار اندک بررسی هایی درباره شستن 
دست ها که در این تحلیل وارد شده بودند، این 

میزان کاهش از لحاظ آماری معنادار نبود.
به گفته این پژوهشگران آنالیز مشروح درباره سایر 
اقدامات مانند قرنطینه و ایزوله کردن، تعطیلی 
سراسری، بستن مرزها، مدارس و محل های کار 
با توجه به تفاوت طراحی بررسی ها، اندازه گیری 

پیامدها و کیفیت  بررسی ها ممکن نبود.
بسیاری کشورها ماسک زدن برای در شروع  
همه گیری  به کار گرفتند اما اکنون حدود دو 
سال از شروع شیوع کرونا می گذارد، بسیاری از 
کشورها از اجبار به ماسک زدن دست کشیده اند.
دولت هلند که با اوج گیری موارد کرونا روبرو 
شده است، این ماه تصمیم گرفت در تالش برای 
مهار شیوع دوباره ماسک زدن را اجباری کند. 
رومانی، جمهوری چک، اسلوواکی و لهستان نیز 

اخیرا مقررات ماسک زدن را سخت تر کرده اند.

نتایج یک بررسی جهانی: ماسک زدن واقعا میزان بروز کرونا را کاهش می دهد

از  برخی  می دهد  نشان  جدید  بررسی  یک 
داروهای رایج برای درمان بیماری های مزمن 
بر چگونگی پاسخ سلول های بددن انسان به 

ویروس آنفلوانزا تاثیر می گذارند.
بررسی  یافته های  وب ام دی،  گزارش  به 
 جدیدی که پژوهشگران در مجله »ویروس ها«  
)�◌ Viruses(  منتشر کرده اند، نشان می دهد 
یک داروی کاهنده چربی یا کلسترول خون 
داروی  یک  و  داروهای ضدافسردگی  نیز  و 
آنتی هیستامین یا ضدحساسیت می توانند پاسخ 
سلو ل های بدن به ویروس آنفلوانزا را تغییر دهند.
این نتایج از این لحاظ اهمیت دارند که افرادی 

که بیش از همه در معرض عوارض شدید 
آنفلوانزا هستند، یعنی سالمندان همچنین با 
احتمال بیشتری ممکن است از این داروها 

برای بیماری های مزمن استفاده کند.
این پژوهشگران در ابتدا از شبیه سازی کامپیوتری 
استفاده کردند تا ببینند 45 داروی رایج چطور 
ممکن است بر رابطه میان ویروس و سلول های 
انسانی تاثیر بگذارند. آنها سپس سلول های انسانی 
را در معرض مقادیر غیرسمی ماده موثر این داروها 
قرا ردارند و چگونگی پاسخ این سلول ها را 
پس از عفونت با ویروس آنفلوانزا دنبال کردند.
هیچ کدام از این 45 ترکیب مانع کشته شدن 
سلول ها به وسیله ویروس نشدند اما برخی از 
آنها ظاهرا آثار ویروس را تشدید می کردند، در 
حالی که داروهای دیگر آثار ویروس را کاهش 

می دهند. برخی از این داروها هنگام افزوده شدن 
به سلول های انسانی سوخت وساز این سلول ها و 
چگونگی استفاده آنها از DNA شان را تغییر دادند.
چگونگی  خاص  طور  به  داروها  از  برخی 
استفاده سلول ها از ژن های دخیل در پاسخ به 
عفونت ویروس را تغییر دادند، از جمله یک 
داروی »استاتینی« که برای کاهش کلسترول 
برای  که  دیگر  داروی  یک  می رود،  کار  به 
درمان فشارخون باال و نارسایی قلب استفاده 
می شود. همچنین دو داروی ضدافسردگی و 
یک داروی آنتی هیستامین )ضدحساسیت( نیز 

این ویژگی را نشان دادند.

یک آدامس آزمایشی که ذرات کروناویروس 
را »به دام می اندازد«، ممکن است میزان این 
ویروس را در بزاق کاهش دهد و باعث کاهش 

سرایت آن به دیگران شود.
به گزارش رویترز، این آدامس حاوی نسخه هایی 
از  پروتئین ACE۲ است، یعنی همان پروتئینی 
که به صورت »گیرنده هایی« در سطح سلول ها 
هم وجود دارد و کروناویروس  با اتصال به آن 

وارد سلول ها می شود و آنها را آلوده می کند.
پژوهشگران آمریکایی در دانشگاه پنسیلوانیا 

نشان دادند در بررسی های آزمایشگاهی با استفاده 
از بزاق و نمونه های گرفته شده از افراد دچار 
عفونت کرونا، ذرات ویروسی خودشان را به 
»گیرنده های« ACE۲ موجود در آدامس متصل 
می کنند و در نتیجه بار ویروسی در نمونه ها تا 

95 درصد کاهش پیدا می کند.
این پژوهشگران که نتایج کارشان را در مجله 
کرده اند،  منتشر   Molecular Therapy
مانند  این آدامس که مزه و حسی  می گویند 
برای  می تواند  را  دارد،  معمولی  سال ها در دمای اتاق نگهداری کرد و جویدن آدامس های 

 ACE۲ مولکول های  آسیب دیدن  باعث  آن 
درون آن نمی شود.

به نظر این پژوهشگران استفاده از این آدامس 
برای کاستن از  بار ویروسی در بزاق می تواند  
انتشار ویروس  از طریق ذرات ریز بزاق که 
هنگام صحبت کردن، نفس کشیدن یا سرفه 
کردن درون هوا منتشر می شوند، کاهش دهد 
و به عنوان مکملی برای واکسن ها به خصوص 
در کشورهایی که دسترسی کمتری به واکسن 

دارند، به کار رود.

دانشمندان که قبال سلول های بنیادی موش ها 
به اسپرم تبدیل کرده بودند، اکنون توانسته اند 
کار مشابهی را با سلول های بنیادی میمون های 

ماکاک انجام دهند.
به گزارش وب ام دی، این دانشمندان که نتایج 
 Fertility and Sterility  کارشان را در مجله
Science منتشر کرده اند، می گویند اسپرم های 
میمون تولیدشده به این روش توانسته اند در 
آزمایشگاه با سلول های تخمک ترکیب شوند 

و رویان ایجاد کنند.
این پیشرفت پژوهشگران را یک قدم به ایجاد 

درمان  برای  انسان  آزمایشگاهی  اسپرم های 
ناباروری مردانه نزدیک می کند، هر چند که 

این هدف  به  تا رسیدن  هنوز فاصله زیادی 
باقیمانده است.

پژوهشگران در این آخرین بررسی از سلول های 
بنیادی رویانی میمون های ماکاک استفاده کردند 
تا سلول های نابالغ اسپرم به نام »اسپرماتید« 
ر تولید کنند. این اسپرم های نابالغ فاقد سر 
و دم شاخص اسپرم بالغ هستند که آن را به 

سوی تخمک حرکت می دهد.
سپس این پژوهشگران این اسپرماتیدها را در 
آزمایشگاه با ترکیب شدن با تخمک واداشتند 
و رویان های ابتدایی را تولید کردند. 1۲ درصد 

این رویان ها توانستند تا مرحله ای رشد کنند 
تا تشکیل  آنها درون رحم کاشت  بتوان  که 

جفت و جنین دهند.
این پژوهشگران قصد دارند در مرحله بعدی 
کارشان این رویان ها را در رحم یک میمون 
جانشین بکارند و رشد آنها را تا هنگام تولد 
نوزاد میمون دنبال کنند. یک هدف دیگر این 
به  این است که  آینده دور  برای  دانشمندان 
جای استفاده از سلول های بنیادی رویانی از 
سلول های پوستی میمون ماکاک برای ساختن 

اسپرماتید استفاده کنند.

داروهای رایج بر چگونگی پاسخ سلول ها به ویروس آنفلوانزا  اثر می گذارند

آدامسی که از انتشار ویروس کرونا جلوگیری می کند

دانشمندان از سلول های بنیادی میمون اسپرم ساختند

یک چیدمان از پرچم های سفید به یادبود قربانیان کرونا در لس آنجلس
    گتی ایمجز
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