
نتایج بررسی مقدماتی در فرانسه نشان می دهد 
حتی افرادی که بیماری خفیف ویروس کرونا 
دارند، می توانند آنتی بادی هایی تولید کنند که 
می تواند آنها را برای چند هفته یا بیشتر در 

برابر این ویروس مصون کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پژوهشگران 
فرانسوی می گویند این نتایج که هنوز مورد 
داوری کارشناسان مستقل برای انتشار قرار 
نگرفته، امیدوارکننده است چراکه هنوز درباره 
ویروس  برابر  در  مصونیت  سازوکارهای 
دچار  افراد  در  به خصوص  کرونا  جدید 

اشکال خفیف بیماری چیز زیادی نمی دانیم.
آرنو فونتانه، رئیس بخش بهداشت جهانی در 
انستیتو پاریس که  سرپرست این بررسی در 

بیمارستان دانشگاهی در استراسبورگ بوده، 
می گوید: »ما می دانیم افراد دچار اشکال شدید 
بیماری در طول ۱۵ روز پس از شروع عالئم 
آنتی بادی تولید می کنند. اکنون می دانیم این 
موضوع درباره افرادی که دچار اشکال جزئی 
بیماری می شوند، هم مصداق دارد، هرچند 
میزان آنتی بادی ها احتماال پایین تر است.« این 
بررسی میان ۱۶۰ نفر از کارکنان پزشکی در 
دو بیمارستان در استراسبورگ انجام شده که 
همه آنها آزمایش مثبت کرونا داشتند و دچار 
اشکال مالیم بیماری بودند. دو نوع آزمایش 

سرولوژیکی که عفونت قبلی را نشان می دهند، 
در این افراد انجام شد. یک نوع آزمایش در ۱۵۳ 
نفر از ۱۶۰ نفر و آزمایش دیگر در ۱۵۹ نفر 
از ۱۶۰ نفر نشان داد که در طول ۱۵ روز پس 
از شروع عفونت آنتی بادی ضدویروس ایجاد 
شده است. این پژوهشگران در قدم بعدی این 
موضوع را بررسی کردند که آیا این آنتی بادی ها 
می توانند ویروس را خنثی کنند یا نه. نتایج نشان 
داد در ۹۸ درصد داوطلبان در طول ۲۸ تا ۴۱ 
روز پس از ظهور نخستین نشانه های عفونت 

دارای این آنتی بادی های خنثی کننده بودند.

دوربين سالمت

آزمایش یک ترکیب 
دو دارویی دیگر برای 
درمان کرونای شدید

داروسازی  بزرگ  شرکت 
سوئیس روش اعالم کرد قصد 
دارد ترکیب داروی ضدآرتریتش 
به نام »توسیلیزوماب« و داروی 
»رمدسیویر«  ضدویروسی 
ساخت شرکت گیلئاد را برای 
درمان موارد شدید کووید-۱۹ 

آزمایش کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
شرکت روش در بیانیه ای اعالم 
شرکت  با  همکاری  در  کرد 
گیلئاد کارآزمایی بالینی مرحله 
سوم جهانی برای تعیین ایمنی 
داروی  ترکیب  تاثیربخشی  و 
توسیلزوماب )با نام تجاری آکترما 
و روآکترما( را با داروی رمدسیویر 
در بیماران دچار ذات الریه شدید 
ناشی از ویروس کرونا آزمایش 

خواهد کرد.

بنا به اعالم شرکت روش، این 
کارآزمایی بالینی قرار است اوایل 
ماه ژوئن )میانه خرداد( با حدود 
۴۵۰ بیمار در آمریکا، کانادا و اروپا 
برای ارزیابی تاثیربخشی ترکیب 
این دو دارو در مقایسه با دارونما 

آغاز شود.
تنهایی  به  رمدسیویر  داروی 
کامل شده  برررسی  یک  در 
نتایج امیدوارکننده ای در درمان 
بیماران کووید-۱۹ داشته و یک 
درباره  نیز  جداگانه  کارآزمایی 
تاثیربخشی بالقوه توسیلیزوماب 
انجام  حال  در  ضدبیماری  بر 
است. شواهدی در دست است 
که ترکیب کردن این دو دارو باعث 
تاثیربخشی بیشتر آن دو می شود.
 شرکت روش اعالم کرده ترکیب 
کردن یک داروی ضدویروسی 
با یک داروی تنظیم کننده ایمنی 
می تواند رویکرد بالقوه موثری 
برای درمان بیماران دچار بیماری 

شدید کووید-۱۹ باشد.
نتایج یک بررسی بزرگ در آمریکا 
که هفته پیش منتشر شد، نشان داد 
رمدسیویر که ابتدا برای مقابله با 
ویروس ابوال تولید شد، به بیماران 
دچار بیماری شدید کووید-۱۹ 
که نیاز به اکسیژن درمانی داشتند، 
کمک کرده و به بهبود آنها شتاب 

بخشیده است.
استفاده  قبال  ژاپن  و  آمریکا 
اضطراری از این دارو را تایید 
کرده اند و اروپا نیز قصد دارد 

اقدام مشابهی انجام دهد.
در همین حال بررسی در فرانسه 
که هنوز در جریان است، نشان 
داده توسیلیزوماب که به طور 
آرتریت  درمان  برای  معمول 
قرار  استفاده  مورد  روماتوئید 
به  است  ممکن  می گیرد، 
التهاب شدید در  پیشگیری از 
افراد دچار بیماری شدید کرونا 

کمک کند.
پژوهشگران اعتقاد دارند این دارو 
می تواند مانع واکشن ایمنی شدید 
)توفان سایتوکاینی( در بیماران 
باعث  که  شود  کووید-۱۹ 
آسیب زدن به اندام های حیاتی 

بدن می شود.

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.

نتایج یک بررسی کوچک در فرانسه نشان 
می دهد سه چهارم بیماران کرونا بستری شده در 
بخش مراقبت های ویژه دچار لخته های خونی 

خطرناک در وریدهای پا شده اند.
به گزارش هلث دی نیوز، لخته های خونی در 
وریدهای عمقی پا )DVT ممکن است پس از 
کنده شدن از راه گردش خون به ریه ها برسند 
و باعث عارضه بالقوه مرگبار »آمبولی ریوی« 
شوند. این عارضه در افرادی که در پروازهای 
هوایی برای مدت زیادی می نشینند، شایع است 
و »نشانگان کالس اکونومی« هم نامیده می شود.
در  خونی  لخته های  کارشناسان،  گفته  به 
به  افراد را  وریدهای عمقی می توانند جان 
خطر بیندازند و شیوع باالی آن در بیماران 

کووید-۱۹ هشداردهنده است.
در این بررسی، ۶۵درصد از بیماران پذیرش شده 
کووید-۱۹ هنگام پذیرش شواهد DVT در 
پاها را داشتند و دو روز پس از پذیرش این 

میزان به ۷۹ درصد افزایش یافت.
این پژوهشگران می گویند با توجه به این یافته ها 

همه بیماران بستری شده کووید-۱۹ باید از 
لحاظ نشانه های لخته  شدن خون آزمایش 
شوند و برای بیمارانی که در معرض خطر 
لخته شدن قرار دارند داروی رقیق کننده خون 
یا ضدانعقاد تجویزشود. یکی از نشانه های 
غیرمنتظره و مشکل آفرین کووید-۱۹ تاثیر 
آن بر لخته شدن خون و افزایش خطر سکته 
مغزی حتی در بیماران جوان تر است.  عامل 
افزایش »چسبندگی« در خون در این بیماران 
هنوز روشن نیست اما ممکن است پیامد »توفان 
التهابی« باشد که در عفونت ویروس کرونا 
رخ می دهد یا به اختاللی در کارکرد پوشش 

درونی رگ های خونی مربوط باشد. این پژوهش 
جدید به سرپرستی دکتر تریستان موریشو- 
بوشان، متخصص مراقبت های ویژه در مرکز 
بیماری های قلب شما در شهر سن دنی فرانسه 
انجام شد. این بررسی روی ۳۴ بیمار کووید-۱۹ 
پیاپی پذیرش شده در بخش مراقبت های ویژه 
این مرکز در فاصله میانه ماه مارس و شروع 
ماه آوریل انجام شد. همه این بیماران هنگام 
پذیرش داروی رقیق کننده خون دریافت کردند و 
پزشکان نیز دستور انجام سونوگرافی وریدهای 
پا هنگام پذیرش و ۴۸ ساعت بعد را داده بودند.
شاخص  یک  بررسی  برای  خون  آزمایش  
کلیدی خطر لخته شدن خون به نام دی-
 دایمر )D-dimer( نیز از هر بیمار گرفته شد.
دی- دایمر یک فراورده جانبی فعالیت لخته 
شدن و اغلب به عنوان آزمایش غربالگری برای 
رد کردن احتمال DVT یا آمبولی ریوی به 
کار می رود. این گروه میزان های بسیار باالی 
DVT را در این بیماران یافت. بیش از سه چهارم 
بیماران دچار لخته خون در وریدهای پا شدند. 

در برخی موارد، این لخته ها تا روز دوم پس از 
پذیرش بیمارستانی تشکیل نشدند.

به گفته کارشناسان، این میزان باالی DVT در 
این بیماران با وجود تجویز پیشگیرانه داروی 
رقیق کننده خون قبل از بستری شدن در آی سی یو 

واقعا نگران کننده است.
بسیاری از این بیماران دچار بیماری شدید 
کووید-۱۹ همچنین دچار مشکالت پزشکی 
زمینه ای بودند؛ تقریبا نیمی از آنها )۴۴ درصد( 
دیابت و بیش از یک سوم )۳۸ درصد( فشارخون 

باال داشتند و بسیاری از آنها چاق بودند.
با توجه به باال بودن میزان خونی دی- دایمر 
در این بیماران که نشانه خطر لخته شدن خون 
است، تشخیص زودهنگام لخته شدن خون و 
شروع فوری داروهای ضدانعقادی یا رقیق  کننده 
خون ممکن است پیامدهای درمانی را در آنها  
بهبود ببخشد.  همچنین به گفته این پژوهشگران، 
استفاده زودرس از داروهای رقیق کننده خون 
در این بیماران و ادامه آن حتی پس از مرخص 

شدن ضروری است.

تاثیر  درباره  زیادی  اختالف نظر  و  بحث  ها 
به  آنها  نقش  و  کودکان  بر  کرونا  ویروس 
عنوان ناقل بالقوه بیماری در جریان بوده اما 
کمبود داده ها در این باره باعث شده اظهارنظر 

درمورد آن مشکل باشد.
آنجایی که  از  اینسایدر،  بیزنس  به گزارش 
کودکان احتماال دچار عالئم خفیف عفونت 
کرونا می  شوند یا اصال عالمتی بروز نمی دهند، 
داده های  و  بالینی  بررسی های  اغلب  در 
گردآوری شده از مراکز آزمایش حضور ندارند.
برخی مقامات بهداشت عمومی نبود داده ها را 
دلیلی می د انند که کودکان نسبت به بزرگساالن 

کمتر ویروس کرونا را سرایت می دهند.
 مجموعه فزاینده ای از پژوهش ها نشان می دهند 

کودکان می توانند مانند افراد بزرگسال ویروس 
کرونا را به دیگران منتقل کنند. پژوهشگران 
در آلمان به این نتیجه رسیدند که عالئم عامل 
پیش بینی کننده خوبی برای عفونت نیست چراکه 
بزرگساالن و کودکان حتی هنگامی که عالمتی 
ندارند، ذرات ویروسی را منتشر می کنند. کودکان 
زیر ۱۰ سال حدود یک درصد از موارد ثابت شده 
عفونت با ویروس کرونا را تشکیل می دهند 
اما هنوز روشن نیست علت این درصد پایین 
چیست؟ بزرگ ترین بررسی درباره کودکان 
دچار ویروس کرونا که به وسیله مراکز کنترل 
و پیشگیری بیماری های آمریکا انجام شده، نشان 
داد ۱۸ درصد کودکان آزمایش مثبت دارند اما 
عالئمی را گزارش نمی دهند. البته این گزارش 

درباره موارد تاییدشده بیماری در کودکان بوده، 
درنتیجه این درصد ممکن است واقعیت را 
نشان ندهد.با توجه به اینکه دستگاه ایمنی با 
افزایش سن بیشتر ممکن است دچار بی نظمی 
شود، برخی کارشناسان معتقدند دستگاه ایمنی 
کودکان نسبت به دستگاه ایمنی بزرگساالن در 

مبارزه با ویروس کرونا بهتر عمل می کند اما 
نوزادان استثنایی بر این قاعده هستند؛ ۶۲ درصد 
 CDC از نوزادان دچار عفونت در بررسی
بستری شده بودند که میان گروه های سنی 
کودکان بیشترین درصد را به خود اختصاص 
می دادند. با توجه به اینکه نوزادان پاسخ التهابی 
شدیدتری نسبت به سایر گروه های سنی کودکان 
بروز می  دهند، با احتمال بیشتری ممکن است 
دچار آسیب بافتی ناشی از واکنش دستگاه ایمنی 
شوند. دانشمندان همچنین شواهدی یافته اند که 
گیرنده های ACE۲ که محل ورود ویروس 
کرونا به سلول ها است، در کودکان بلوغ کمتری 
دارد بنابراین ورود ویروس کرونا به سلول های 

کودکان مشکل تر است.

دولت فرانسه دستوری را که اجازه استفاده 
پزشکان بیمارستان ها از هیدروکسی کلروکین 
برای درمان بیماران مبتال به شکل شدید بیماری 
کووید-۱۹ ناشی از ویروس کرونا را می داد، 

لغو کرد.
به گزارش رویترز، این اقدام در فرانسه نخستین 
اقدام در یک کشور در این باره از زمانی است 
که سازمان جهانی بهداشت یک کارآزمایی 
بزرگ این داروی ضدماالریا را برای بیماران 
کووید-۱۹ به علت نگرانی درباره عوارض 

جانبی آن لغو کرد. با لغو دستور دولت قبلی 
فرانسه که در بولتن رسمی این دولت  و نیز 
در بیانیه  وزارت بهداشت اعالم شد، استفاده 
از هیدروکسی کلروکین برای درمان بیماران 

کووید-۱۹ ممنوع خواهد بود.
فرانسه در پایان ماه مارس )اوایل فروردین( 
تصمیم گرفت اجازه دهد هیدروکسی کلروکین 
را که عالوه بر درمان ماالریا برای درمان لوپوس 
و آرتریت روماتوئید تایید شده، برای درمان 
بیماران کووید-۱۹ در موقعیت های خاص و در 

بیمارستان ها به کار برود. بررسی های بعدی در 
این باره که در مجله های پزشکی بریتانیا و لنست 

منتشر شد، نشان داد تجویز هیدروکسی کلروکین 
باعث افزایش میزان مرگ  و اختالل نظم ضربان 

قلب در بیماران کووید-۱۹ شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و سایرین 
در ماه های اخیر مصرف هیدروکسی  کلروکین 
را به عنوان درمانی احتمالی برای بیماری کرونا 
تبلیغ می کرده اند. هنوز هیچ واکسن یا دارویی 
برای درمان کووید-۱۹ که تا به حال باعث 
مرگ بیش از ۳۷۰ هزار نفر در سراسر جهان 

شده، تایید نشده است.

پزشکان ایتالیایی نخستین مورد عفونت دردناکم 
تیروئید با ویروس جدید کرونا را در یک 

نوجوان گزارش کرده اند.
به گزارش هلث دی نیوز، پژوهشگران از شهر 
پیزا در شمال ایتالیا می گویند این دختر ۱۸ ساله 
چند هفته پس از آنکه آزمایش ویروس کرونایش 
مثبت شد، دچار درد و بزرگی غده تیروئید 
شده بود. این عارضه که اصطالحا »تیروئیدیت« 
می نامند، پس از درمان این دختر با داروی 
کورتونی پردنیزون در طول یک هفته به طور 
کامل برطرف شد. با این وجود دکتر فرانچسکو 
التروفا، متخصص غدد درون ریز در بیمارستان 
دانشگاهی پیزا و سرپرست این پژوهشگران 
می گوید: »پزشکان درباره تظاهرات بالینی دیگر 

مرتبط با ویروس جدید کرونا آگاه باشند.«
او و همکارانش نتایج کارشان را در مجله 
منتشر  متابولیسم  و  بالینی  اندوکرینولوژی 
کووید-۱۹  کارشناسان،  گفته  به  کرده اند. 
همچنان عالئم غافلگیرکننده جدیدی را بروز 

می دهد. ویروس کرونا در بسیاری از سیستم های 
اندامی متفاوت در سراسر بدن بروز کرده بنابراین 
جای تعجب نیست که تیروئید را هم درگیر کند.
آنها با توجه به مورد این دختر ایتالیایی پیشنهاد 
می کنند اگر بیماری دچار ویروس کرونا بود 
و بعد دچار درد جدید در گردن شد، باید از 

لحاظ التهاب تیروئید هم ارزیابی شود.
این دختر ایتالیایی در ۲۸ فوریه پس از اینکه 
پدرش به علت کووید-۱۹ در بیمارستان بستری 
شد، با نمونه گیری از بینی آلوده به ویروس کرونا 
تشخیص داده شد. این دختر ابتدا عالئم خفیف 
و گذرای تنفسی داشت اما حدود یک ماه بعد 
در ۱۷ مارس با تب، تپش قلب و درد گردن 
به بیمارستان پیزا مراجعه کرد. درد گردن او 

بدتر و غده تیروئیدش دردناک و بزرگ شد.
آزمایش ها التهاب تیروئید یا تیروئیدیت را ثابت 
کرد. بیمار با پردنیزون درمان شد که باعث شد 
درد گردن و تب او در طول دو روز فروکش 
کند. بقیه عالئم بیمار هم در طول یک هفته 

برطرف شد.
می شوند  یادآور  همکارانش  و  التروفا 
ویروسی  عفونت های  انواع  با  تیروئیدیت 
دیگر از جمله ویروس اوریون، اپستین-بار، 
هپاتیت E و ویروس ایدز دیده شده بنابراین 
التهاب تیروئید با ویروس جدید کرونا خیلی 
غافلگیرکننده نیست. تا جایی که دانشمندان 
گزارش شده  مورد  نخستین  این  می دانند 

تیروئیدیت با ویروس کرونای جدید است.

حتی بیماری خفیف ویروس کرونا ممکن است مصونیت ایجاد کند

لخته خونی  در وریدهای عمقی بسیاری از بیماران کرونا وجود دارد

بچه ها هم می توانند ویروس کرونا را منتقل کنند

فرانسه تجویز هیدروکسی کلروکین را برای درمان کرونا ممنوع کرد

ویروس کرونا می تواند باعث عفونت و التهاب تیروئید شود

پرستاری در بیمارستانی در انگلیس فیلم یک نوزاد را برای والدینش که به 
علت قرنطینه نمی توانند به بیمارستان بیایند، می فرستد.         

   رویترز

مردم در ساحلی در جنوب یونان با کاهش محدودیت های قرنطینه با 
 فاصه گذاری آفتاب می گیرند.               شین هوا

مشتریان در شهری در انگلیس برای ورود به فروشگاه ایکئا با فاصله گیری 
جسمی صف کشیده  اند.     

   گتی ایمجز

کارکنان بیمارستانی در مسکو پیش از ورود »منطقه قرمز« کرونا لباس های 
محافظ می پوشند.   

   تاس

یک آرایشگر در شهر سیلیگوری هند با وسایل محافظتی موهای سر مشتری 
را کوتاه می  کند.   

   گتی ایمجز

»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 ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

 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:     ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

مشتریان در یک »فودکورت« در بانکوک با فاصله گیری فیزیکی غذا می خورند.        
   آسوشیتدپرس

نقشه سالمت

کرونایی های 
سنندج به 

راحتی در شهر 
می چرخند/ایسنا

کرونا در سیستان 
و بلوچستان روند 

صعودی گرفته 
است/ایرنا


