
دوربين سالمت 

کروناویروس 
می تواند چند روز پس 
از عفونت به قلب و مغز 

منتشر شود

یک بررسی جدید نشان می دهد 
در  می تواند  کروناویروس  که 
طول چند روز پس از عفونت 
منتشر شود و  به قلب و مغز 
این  در  ماه ها  برای  می تواند 

اندام ها باقی بماند.
این  وب ام دی  گزارش  به 
ویروس  این  پژوهشگران 
می تواند تقریبا به هر سیستم اندام 
بدنی منتشر شود و ممکن است 
در عالئم مداومی که در بیماران 
»کووید درازمدت« دیده می شود، 
نقش داشته باشد. این بررسی یکی 
از فراگیرترین بازبینی ها درباره 
چگونگی تکثیر کروناویروس در 
سلول های انسانی و باقی ماندن آن 
در بدن انسان  در روند بازبینی برای 
انتشار در مجله Nature است. 
کارشناسان می گویند یافته های 
تاحدی  می تواند  بررسی  این 
»کووید  چرا  کند،  روشن 
درازمدت« بر سیستم های اندامی 
بسیاری در بدن اثر می گذارد و 
عفونت  که  افرادی  حتی  چرا 
کروناویروس درآنها خفیف یا 
بی عالمت بوده است، می توانند 

دچار کووید درازمدت شوند.
ملی  موسسه  پژوهشگران 
از   )NIH( آمریکا  بهداشت 

بافت های ۴۴ بیمار درگذشته 
اول  سال  در  کرونا  علت  به 
همه گیری نمونه برداری انجام 
بررسی  را  نمونه ها  و  دادند 
مداوم  حضور  آنها  کردند. 
بخش  چند  در  را  ویروس 
مغز  و  قلب  جمله  از  بدن، 
تا  طوالنی  مدت های  برای 
۲۳۰ روز پس از شروع عالئم 
یافتند. به گفته این پژوهشگران 
این یافته ها ممکن است بیانگر 
ویروسی  ذرات  با  عفونت 
ناقص باشد که در عفونت های 
مداوم در میان بیماران مبتال به 
سرخک هم دیده شده است. 
برخالف  پژوهشگران  این 
به  مربوط  پژوهش های  سایر 
کالبدشکافی بیماران درگذشته 
از کرونا، روند گردآوری بافتی 
پس از مرگ فراگیرتری را انجام 
دادند که به طور معمول یک روز 
پس از مرگ بیمار انجام شده 
بود. این پژوهشگران همچنین 
از مجموعه ای از شیوه ها برای 
نگهداری بافتی استفاده کردند 
تا بتوانند میزان های ویروسی 
را مشخص کنند.آنها توانستند 
از بافت های گردآوری شده در 
از بافت های متفاوت از جمله 
قلب، ریه ها و غده های آدرنال 

ویروس را رشد دهند.
این پژوهشگران نوشتند: »نتایج ما 
در مجموع نشان می دهد گرچه 
باالترین بار ویروس کرونا در 
دیده  ریه ها  و  هوایی  مجاری 
می شود، این ویروس می تواند 
از همان ابتدای عفونت در بدن 
منتشر شود و سلول ها را در سراسر 
از جمله به طور گسترده در سراسر 

مغز دچار عفونت کند.«

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.

نگهبانان امنیتی با ماسک در شهر شانگهای چین که موارد جدید کرونا درآن 
 گزارش شده گشت می  زنند.         رویترز

نمونه گیری برای انجام آزمایش کرونا در بیمارستانی در شهر دهلی نو پایتخت هند
   رویترز

مردی در ایستگاه قطاری در رم ایتالیا گذرنامه کرونایش را به ماموران نشان می دهد.
   رویترز

مردی در کاتماندو پایتخت نپال واکسن کرونا دریافت می کند.
   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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مردی در مانیل پایتخت فیلیپین دوز سوم واکسن کرونا را دریافت می کند.
   رویترز

کارشناسان می گویند از دست رفتن حس بویایی 
و چشایی که زمانی عالمت شاخص کرونا شمرده 
می شود، اکنون در دوران شیوع سویه اُمیکرون به 

عالمت نسبتا نادری تبدیل شده است.
به گزارش بیزنس اینسایدر، تا همین اواخر، بسیاری 
از افراد مبتال به بیماری کووید-19 مشکل شدید 
در شناسایی بوهای تند مانند عطرها یا شناسایی مزه 
شیرینی، تلخی یا ترشی را گزارش می کردند، در 
حدی که فراسوی کاهش حس بویایی و چشایی در 
عفونت های تنفسی قبلی مانند سرماخوردگی بود. 
پژوهشگران در سال ۲۰۲۰ میالدی در بیمارستان 
عمومی ماساچوست و کینگز کالج لندن بر اساس 
عالئم روزانه در۲/6 میلیون نفر دریافتند که از 
دست رفتن حس چشایی و بویایی قوی ترین 
عامل پیش  بینی کننده عفونت کروناویروس است

اما شیوع سویه اُمیکرون باعث شده است که 
این عالمت شاخص کووید-19 کمتر مشاهده 
شود، در مقابل عالئم شبیه سرماخوردگی مانند 

آبریزش بینی، عطسه و گلودرد به خصوص در 
میان افراد واکسینه شده شیوع بیشتری پیدا کنند.

آخرین داده های به دست آمده از »بررسی عالئم 
کووید Zoe« در انگلیس که از یک اپلیکیشن تلفن 
هوشمند برای برای ثبت عالئم روزانه افراد استفاده 
می کند، نشان داد کمتر از ۲۰ درصد افرادی که در 
چند هفته گذشته آزمایش مثبت کرونا داشته اند، 
از دست رفتن حس بویایی را گزارش کرده اند. 
از دست رفتن حس بویایی در فهرست عالئم 

کرونا در این اپلیکیشن در رده هفدهم قرار دارد 
که به معنای آن است عالمتی »نسبتا نادر« است. 
این در حالی است که در ماه های پیشین هنگامی 
که سویه دلتا سویه غالب کرونا در انگلیس و 
واکسن های کرونا به طور گسترده در دسترس 
بودند، از دست رفتن حس بویایی در رده ششم 
قرار داشت و پیش از موج دلتا و واکسیناسیون 
گسترده 6۰ درصد از بزرگساالن 16 تا 65 ساله 
که مبتال به کرونا از دست رفتن بویایی را گزارش 

کرده بودند. 
در گزارش  های موارد شیوع سویه اُمیکرون در 
کشورهای دیگر هم الگوی مشابهی گزارش شده 
است. در گزارشی که در ماه دسامبر در مرکز کنترل 
و پیشگیری بیماری های آمریکا درباره ۴۳ مورد 
ثابت شده عفونت اُمیکرون در این کشور فقط 
سه مورد از دست رفتن حس بویایی یا چشایی 

وجود داشت. 
پس از شیوع اُمیکرون در یک مهمانی کریسمس 

در نروژ فقط ۲۳ درصد افراد دچار عفونت با این 
سویه کاهش حس چشایی و 1۲ درصد کاهش 
حس بویایی را گزارش کردند، در حالی که 8۳ 
درصد این افراد سرفه و 78 درصد آنها آبریزش 
یا گرفتگی بینی را گزارش کرده بودند. اغلب این 
افراد با دوز واکسن  mRNA واکسینه شده بودند. 
بررسی های قبلی نشان داده اند که علت از دست 
رفتن حس بویایی یا چشایی در افراد مبتال به کرونا 
احتماال ناشی از تهاجم کروناویروس به سلول های 
پشتیبان سلول های عصبی بویایی است که پیام ها 

بویایی را به مغز منتقل می کنند. 
آسیب این سلول های پشتیبان ممکن است مانع 
از انتقال پیام های بویایی حتی در هنگامی شود 
که گرفتگی بینی وجود ندارد. همچنین به گفته 
دانشمندان در موارد التهاب شدید، ممکن است 
آسیب مستقیم سلول های بویایی به وجود آید و 
حس بویایی برای چند ماه یا حتی چند سال و 

شاید به طور دائم مختل شود.

اختالل بویایی و چشایی عالمت شایع کرونای اُمیکرون نیست

یک مرد آمریکایی مبتال به بیماری العالج قلبی 
سه روز است که با یک قلب خوک تغییر ژنتیکی  

داده شده درون قفسه سینه اش زندگی می کند.
به گزارش رویترز، این جراحی پیوند که در مرکز 
پزشکی دانشگاه مریلند انجام شده است، از نخستین 
موارد استفاده از یک خوک تغییر ژنتیکی داده شده 
به عنوان دهنده پیوند به انسان است و با دستیابی به 
ابزارهای جدید ویرایش ژن امکان پذیر شده است.

دانشمندان امیدوارند با استفاده از این نوع پیوند 
از حیوانات تغییر ژنتیکی شده به انسان بر مشکل 

کمبود اعضای اهدایی غلبه کنند.
دکتر بارتلی گریفیث که عمل جراحی پیوند قلب 
خوک به این بیمار را انجام داد، گفت: »این یک 
عمل جراحی راهگشا است و ما را یک گام به 
حل مشکل کمبود اعضای پیوندی نزدیک می کند.«
»دیوید بنت« مرد 57 ساله  اهل ایالت مریلند که 
این پیوند روی انجام شده است، گزینه دیگری 
در اختیار نداشت. بنت یک روز قبل از جراحی 
گفت:  »یا باید بمیرم یا این پیوند را انجام دهم. 

من می خواهم زنده بمانم. می دانم که این کار مانند 
تیری در تاریکی است، اما آخرین گزینه من است.«

دانشگاه مریلند برای انجام این جراحی تجربی در 
شب سال نوی میالدی از سازمان غذا و داروی 

آمریکا مجوز اضطراری گرفته بود. 
ساالنه حدود 11هزار آمریکایی وارد فهرست انتظار 
پیوند اعضا می شوند و بیش از 6هزار نفرشان پیش 

ا زدریافت عضو می میرند.
قلب تغییر ژنتیکی شده که به بنت پیوند زده شد، 
به وسیله شرکت Revivicor، یک شرکت پزشکی 

ترمیمی است که مستقر در ایالت ویرجینیای آمریکا 
است. تیم پیوند در صبح روز جراحی قلب خوک 
یک ساله 1۰۰ کیلوگرمی را خارج کردند و آن را 
در وسیله مخصوصی قرا ردادند که کارکرد آن را 
تا زمان جراحی حفظ می کند. این خوک تغییر 
ژنتیکی داده شد به طور خاص برای این منظور 

پرورش داده شده بود.
خوک ها از مدت ها پیش به عنوان منبع بالقوه 
برای اندام های پیوندی مورد توجه بوده اند، چرا 
که اندازه اعضای آنها مشابه اعضای بدن انسان 
است.برای مثال، قلب یک خوک پرواری در هنگام 
کشتار تقریبا به اندازه قلب یک انسان بالغ است.

اندام های دیگر خوک  ها که برای پیوند به انسان ها 
مورد استفاده قرار گرفته اند شامل کلیه ها، کبد و 
ریه ها می شوند. تالش های قبلی برای پیوند از 
خوک به انسان به علت تفاوت های ژنتیکی که 
باعث رد پیوند می شوند یا ویروس هایی که خطر 

عفونت ایجاد می کنند، شکست خورده بودند. 
اکنون دانشمندان با ویرایش کردن ژن های بالقوه 

زیانباری که باعث رد پیوند می شوند، حل کرده اند.
در قلبی که به این بیمار پیوند شد، سه ژن که 
قبال با رد پیوند مربوط شده اند، از خوک دهنده 
»حذف شده بود« و شش ژن انسانی مربوط به 
پذیرش به وسیله دستگاه ایمنی و رد نشدن پیوند 

به ژنوم این خوک اضافه شده بود.
پژوهشگران همچنین یک ژن خوکی را که مانع 
از رشد مفرط باقت قلب خوک می شد، حذف 
کرده اند. هزینه این پیوند تا حدی از یک اعتبار 
پژوهشی 15/7 میلیون دالری تامین شده است که 
شرکت Revivicor برای ارزیابی پیوند قلب های 
خوکی تغییرژنتیکی داده شده در میمون های بابون 

دریافت کرد بود.
»بنت« در حال حاضر بدون نیاز به دستگاه تنفس 
مصنوعی تنقس می کند، هر چند که هنوز به ماشین 
ECMO )اکسیژناسیون غشایی برون پیکری( 
متصل است که حدود نیمی از کار پمپ کردن 
قلب را در بدن او انجام می دهد. پزشکان قصد 

دارند بتدریج او را از این دستگاه جدا کنند.

یک بررسی جدید نشان می دهد واکسن جدید 
پروتئین پایه کرونا ساخت شرکت چینی سینوفارم 
در صورتی که به عنوان دوز سوم یادآور استفاده 
شود، پاسخ آنتی بادی قوی تری بر ضداُمیکرون 

ایجاد می کند.
به گزارش رویتزر این بررسی که نتایج آن هنوز 
به وسیله کارشناسان مستقل بازبینی نشده است، 
در هنگامی منتشر می شود که نگرانی هایی درباره 
 BBIBP-CorV غیرفعال  واکسن  اثربخشی 
شرکت سینوفارم که یکی از دو واکسن اصلی 

صادراتی چین است، در برابر سویه اُمیکرون ابراز 
شده است. یک بررسی قبلی نشان داده بود که 
 BBIBP-Crov دوز سوم یادآور یا تقویتی واکسن
اثرخنثی کنندگی کمتری در برابر سویه اُمیکرون 
نسبت به سویه  اصلی کرونا شناسایی شده در شهر 
 ۰7-۰6-NVSI ووهان دارد. واکسن پروتئین پایه
شرکت سینوفارم که در ماه دسامبر )آذر( در امارات 
متحده عربی مجوز اضطراری گرفت، از فناوری 
متفاوتی نسبت به واکسن BBIBP-CorV استفاده 
است. این بررس در میان 19۲ فرد بزرگسال می کند که حاوی شکل غیرفعال شده کروناویروس 

سالم که شش ماه قبل یا بیشتر با واکسن غیرفعال 
سینوفارم واکسینه شده بودند، نشان داد در افرادی 
که واکسن جدید پروتئین پایه را به عنوان دوز سوم 
دریافت کرده اند، نسبت به کسانی که دوز سوم شان 
از همان واکسن غیرفعال بوده است، میزان باالتر 
آنتی بادی خنثی کننده بر ضدسویه اُمیکرون وجود 
دارد. البته پژوهشگرانی که این بررسی را انجام 
داده اند هشدار داده اند که هنوز روشن نیست اثر 
 ۰7-۰6-NVSI تقویتی یا یادآور واکسن جدید

سینوفارم تا چه مدتی به طول می انجامد.

پژوهشگران اتریشی می گویند یک تکنیک جدید 
ام آر آی ممکن است به تشخیص سریع تر و درمان 

افراد مبتال به ام اس کمک کند.
به گزارش وب  ام دی، با  این تکنیک می توان 
تغییرات شیمیایی در مغزهای افراد مبتال به ام اس 

را در مراحل اولیه بیماری شناسایی کرد.
ولفگانگ بوگنر از مرکز ام آرآ ی »های فیلد« در 
دانشگاه وین و سرپرست این بررسی گفت: 
»ام آر آی مواد عصبی شیمیایی امکان شناسایی 
تغییراتی در مغز بیماران مبتال به اسکلروز متعدد 
ام آر آی معمولی  را در مناطقی را می دهد که 
دیده نمی شوند. این تغییرات مشاهده شده در 
نوروشیمی بافت ظاهرا عادی مغز با ناتوانی های 

بیماران تطبیق داشت.« اسکلروز متعدد یا ام اس، 
یک بیماری دستگاه عصبی مرکزی است که در 
حال حاضر عالجی ندارد و باعث خستگی، درد، 
اختالل در هماهنگی حرارت و سایر عالئم عصبی 
شود. فیزیوتراپی و داروها می  توانند پیشرفت این 
بیماری را ُکند کنند. ام اس را می توان با دیدن 
ضایعاتی در ماده سفید در تصویربرداری استاندارد 
ام آر آی شناسایی کرد. این ضایعات به از دست 
دادن غالف محافظ اطراف رشته های عصبی به 
نام میلین مربوط شده اند. به  گفته پژوهشگران 
یک تکنیک پیشرفته به نام »طیف سنجی تشدید 
مغناطیسی پروتون« می تواند مواد تولیدشده در 
جریان سوخت وساز را که ممکن است بالقوه 

با ام اس مرتبط بودند، شناسایی کند. دانشمندان 
از این شیوه برای مقایسه تغییرات بیوشیمیایی 
درمغزهای 65 نفر مبتال به ام اس با ۲۰ فرد سالم 
استفاده کردند. آنها برای این تحقیق از یک اسکنر 

ام آرآی با قدرت مغناطیسی 7 تسال استفاده کردند. 
این پژوهشگران کاهش یک مشتق اسید آمینه به 
نام »ان استیل آسپارتات« )NAA( را در بیماران 
 NAA مبتال به ام اس یافتند. میزان های پایین
با اختالل یکپارچگی نورون ها در مغز مربوط 
شده است. افراد مبتال به ام اس میزان های بالی 
»میو-اینوزیتول« )MI(، یک ترکیب دخیل در 
پیام دهی سلولی را داشتند. میزان باالتر این ماده 
می تواند بیانگر فعالیت عمده بیماری التهابی باشد. 
پژوهشگران می گویند این نتایج نشا ن دهنده نقش 
بالقوه این تکنیک جدید ام آر آی در شناسایی 
ضایعات  ظهور  از  پیش  ام ا س  آسیب شناسی 

غالف میلین است.

یک هیات وابسته به سازمان جهانی بهداشت 
مصرف دو داروی ساخت شرکت های االی لیلی 
و گالکسو اسمیت کالین را برای درمان بیماران 

کووید-19 توصیه کرد.
جهانی  سازمان  داده های  رویترز،  گزارش  به 
بهداشت نشان می دهند سویه اُمیکرون که اکنون 
در 1۴9 کشور شناسایی شده، نسبت به بسیاری 
از واکسن ها و درمان ها مقاومت نشان می دهد. 
این هیات اعالم کرد استفاده از داروی باریسینیتیب 

شرکت االی لیلی با نام تجاری Oluminat، در 
ترکیب با داروهای کورتونی یا استروئیدی برای 
درمان بیماری شدید کووید-19 را قویا توصیه 
می کند. این هیات همچنین داروی حاوی آنتی بادی 
گالسکو اسمیت کالین  شرکت های  ساخت 
)GSK( و شرکت زیست فناوری Vir را برای 
درمان افراد دچار بیماری غیرشدید کووید که در 
معرض خطر پیشرفت بیماری و بستری شدن 
هستند، به طور مشروط تایید کرد. تا به حال داروی 

 GSK حاوی آنتی بادی مونوکلونال شرکت های
و Vir تنها دارویی بوده است که در بررسی های 
آزمایشگاهی بر ضد سویه اُمیکرون اثربخشی نشان 
داده، اما داروهای مشابه شرکت های االلی لیلی و 
رجنرون اثربخشی کمتری داشته اند. دستورالعمل 
جدید این هیات یادآور شده که داروی باریسیتینیب 
میزان بقای بیماران را افزایش و نیاز به استفاده از 
دستگاه تنفس مصنوعی را کاهش می دهد و افزایشی 

در میزان آثار جانبی آن مشاهده نشده است.

یک مرد آمریکایی سه روز است که با قلب خوک زندگی می کند

واکسن جدید پروتئین پایه سینوفارم واکنش قوی تری در برابر اُمیکرون ایجاد می  کند

تکنیک جدید ام آر آی ممکن است به شناسایی زودتر ام اس کمک کند

سازمان جهانی بهداشت دو داروی ضدکرونای دیگر را تایید کرد

صف انجام آزمایشگاه کرونا در یک مجتمع مسکونی در شهر آنیانگ در 
 ایالت هنان چین         رویترز

نقشه سالمت

۳۵ درصد معتادان 
همدان تریاک مصرف 

می کنند/ ایسنا

یک چهارم مردم 
فارس هر سه دوز 

واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند/ ایسنا


