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

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

دچار اشکال خفیف بیماری موارد زیادی 
دانسته نشده است.

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 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 بود.

دوربين سالمت

نیوزیلند کرونا را 
ریشه کن کرد

در  همچنان  کرونا  ویروس 
جهان  سراسر  کشورهای 
اما یک  است  انتشار  درحال 
عمال  بگوید  می تواند  کشور 
کرونا را ریشه کن کرده است.
به گزارش اینسایدر، وزارت 
بهداشت نیوزیلند در بیانیه ای 
در روز دوشنبه ۱۹ خرداد اعالم 
کرد هیچ مورد جدید یا فعال 
عفونت با ویروس کرونا در 

این کشور وجود ندارد.
این وزارت،  بیانیه  بر اساس 
۱۷ روز از زمانی که آخرین 
مورد جدید عفونت با ویروس 
کرونا در این کشور گزارش 

شد، می گذرد.
روز  از  بیانیه  این  اساس  بر 
هیچ  نیوزیلند  در  دوشنبه 
کس مراقبت بیمارستانی برای 
کووید-۱۹ دریافت نمی کند.

کل  مدیر  بلومفیلد،  اشلی 
این  در  نیوزیلند  بهداشت 
»نداشتن  کرد:  اعالم  بیانیه 
 ۲۸ از  کرونا  فعال  مورد 
نقطه  یقینا  تاکنون  فوریه 
شاخصی در پیکار ما با این 
ویروس است اما همان طور 
هوشیاری  گفته ایم  قبال  که 
همچنان  کووید-۱۹  درباره 
باقی  اساسی  وظیفه ای 
تا  نیوزیلند  ماند.«  خواهد 
مورد   ۱۱۵۴ فقط  حال  به 
تایید شده بیماری کووید-۱۹ 
و ۲۲ مورد مرگ ناشی از آن 

را گزارش کرده است. 
از  بهبودیافته  افراد  شمار 
کشور  این  در  نیز  بیماری 

هم اکنون ۱۴۸۲ مورد است.
سایر  به  نسبت  نیوزیلند 
از  آسان تر  توانست  کشورها 
خالص  کووید-۱۹  شیوع 
همان  از  که  چرا  شود 
جهانی  همه گیری  ابتدای 
سیاست های بهداشت عمومی 
سختگیرانه ای را برای مقابله 

با آن به اجرا درآورد.
 ۱۴( فوریه   ۳ از  نیوزیلند 
هنوز  که  وجودی  با  بهمن( 
مورد شناخته شده ای از بیماری 
در این کشور وجود نداشت، 
را  مسافرتی  محدودیت های 
به اجرا گذاشت و در همان 
حدود مدارس را هم تعطیل 
کرد. قرنطینه عمومی هم مدت 

کوتاهی بعد اعمال شد.
نیوزیلند تا پایان آوریل )اوایل 
ویروس  انتشار  اردیبهشت( 
برطرف  را  جامعه  سطح  در 
کرد. یک ماه بعد از آن دیگر 
شمار موارد جدید بیماری به 

صفر رسید.
این کشور همچنین به سرعت 
گسترده  انجام  به  شروع 
آزمایش کرونا کرد و ردیابی 
تماس را در اولویت قرار دارد؛ 
اساس  که  اقدامی  دو  یعنی 
اقدامات بهداشت عمومی در 
بیماری های  شیوع  با  مقابله 

واگیر است.

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.

آیا فناوری های پوشیدنی مانند »فیبیت« یا »اپل 
واچ« می توانند عفونت با ویروس کرونا را 

پیش از شروع عالئم شناسایی کنند؟
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پژوهشگران 
به طور فزاینده ای در فکر استفاده از این 
به  پوشیدنی  فناوری های  سایر  و  وسایل 
عنوان سیستم های هشدار اولیه برای ویروس 

کرونا هستند.
علوم  انستیتوی  در  دانشمندان  پیش،  ماه 
اعصاب راکفلر دانشگاه ویرجینیای غربی 
 Oura(  »آمریکا با استفاده از »حلقه اورا
ring( یک وسیله پوشیدنی آمادگی بدنی و 
ردیاب فعالیت- یک پلتفرم دیجیتال- ایجاد 
کردند که می تواند عالئم کووید-۱۹ را تا ۳ 

روز پیش از بروز شناسایی کند.
ساخته شده  برنامه  می گویند  پژوهشگران 
به وسیله آنها که با این حلقه کار می کند 
می تواند با استفاده از هوش مصنوعی شروع 
عالئم مربوط به کووید-۱۹ مانند تب، سرفه، 
مشکالت تنفسی و خستگی را با دقت باالی 

۹۰ درصد پیش بینی کند.
به گفته این پژوهشگران، این سیستم می تواند 
شواهدی از عفونت را در افراد  هنوز بی عالمت 
به دست دهد  و به حل مشکالت مربوط 
به شناسایی و مهار شیوع کرونا کمک کند.
انستیتوی پژوهشی اسکریپز در آمریکا نیز 
بیش از ۳۰ هزار نفر را وارد بررسی مشابهی 
که  را  کرونا  عفونت  دارای  افراد  تا  کرده 
بی عالمت هستند یا عالئمشان هنوز بروز 

نکرده، شناسایی کند.
پژوهشگران انستیتوی اسکریپز قبال ارزش 

شیوع  پیش بینی  در  را  پوشیدنی  وسایل 
آنفلوانزا در بررسی ماه ژانویه که در مجله 

پزشکی لنست منتشر شد، نشان داده اند.
به گفته پژوهشگران اسکریپز، وسایل دیجیتال 
پوشیدنی می توانند تغییرات ظریفی را که 
بیانگر شروع بیماری ویروسی است، شناسایی 
کنند. به گفته این پژوهشگران، داده های به 
دست آمده از این وسایل ممکن است از 
اندازه گیری دمای بدن قابل اعتمادتر باشند.

حال  در  قلب  ضربان  سرعت  مثال  برای 
زمینه  این  در  خوبی  شاخص  استراحت 
از  ناشی  بروز تب  از  پیش  که  است چرا 

عفونت با ویروس افزایش می یابد.
قلب  ضربان  سرعت  در  تغییرات  این   
ممکن است تا ۴ روز پیش از ظهور تب 

قابل شناسایی باشد.
نام  به  کالیفرنیا  در  نوبنیاد  شرکت   یک 
تولید  برای  را  طرحی  نیز   Evidation
وسایل  اساس  بر  اولیه  هشدار  آلگوریتم 
خطر  معرض  در  که  نفر   ۳۰۰ پوشیدنی 

باالی دچار شدن به ویروس کرونا هستند، 
در دست اجرا دارد. تالش پژوهشی مشابهی 

نیز در آلمان در جریان است.
وسایل  می دهد  نشان  پژوهش   ها  آخرین 
برای  ابتدا  که  پوشیدنی  الکترونیکی 
استفاده های تفریحی و آمادگی بدنی ساخته 
شده  بودند، ممکن است برای پژوهش های 

پزشکی هم به کار بروند.
شرکت اپل بررسی هایی را برای استفاده از 
ساعت هوشمندش برای شناسایی مشکالت 
قلبی آغاز کرده است. شرکت فیت بیت در حال 
همکاری با حدود ۵۰۰ طرح متفاوت برای 
پژوهش درباره سرطان، دیابت، بیماری های 

تنفسی و سایر مشکالت بهداستی است.
به گفته دانشمندان، وسایل پوشیدنی می تواند 
داده  هایی درباره دمای بدن، سرعت ضربان 
الگوهای  خواب،  تنفس،  سرعت  و  قلب 
فعالیت جسمی و سایر شاخص ها به دست 
به  تشخیصی  ابزارهای  عنوان  به  که  دهد 

کار بروند.

می دهد  نشان  جدید  بررسی  یک  نتایج 
هیدروکسی  کلروکین، داروی ضدماالریایی 
که دونالد ترامپ آن را تبلیغ می کرد، تاثیری 
در پیشگیری از بیماری کووید-۱۹ ناشی از 

کرونا ندارد.
به گزارش هلث دی نیوز، این بررسی جدید 
در آمریکا از نوع کارآزمایی بالینی آینده نگر، 
تصادفی شده بود که »استاندارد طالیی« در 

پژوهش های پزشکی است.
تاثیر  داد  نشان  بررسی  این  نتایج 
از  پیشگیری  در  هیدروکسی کلروکین 

کووید-۱۹ بیشتر از دارونما نیست.
بدتر اینکه، ۴۰ درصد افرادی که هیدروکسی 

کلروکین مصرف کرده بودند، دچار عوارض 
جانبی مانند تهوع، دل آشوبه یا اسهال شدند. 
خوشبختانه در این بررسی عوارض جانبی 
نداد.  رخ  قلبی  مشکالت  مانند  وخیمی 
قلب  خطرناک  اختال ل های  خطر  افزایش 
بیماران  آن  در  که  پیشین  بررسی های  در 
برای  را  هیدروکسی کلروکین  کووید-۱۹ 
درمان دریافت کرده بودند، گزارش شده است.
پژوهشگران در این کارآزمایی بیش از ۸۰۰ 
نفر در آمریکا و کانادا را به طور اتفاقی به دو 
گروه دریافت کننده هیدروکسی کلروکین یا 
دارونما برای ۵ روز تقسیم کردند. همه این 
افراد در تماس با افرادی قرار گرفته بودند 

که بیماری کووید-۱۹ داشتند.
در گروه هیدروکسی کلروکین ۱۲ درصد 
افراد دچار کووید-۱۹ شدند، در حالی که 
در گروه دارونما این رقم ۱۴ درصد بود. 

این تفاوت از لحاظ آماری قابل توجه نبود.
آمریکا  در  مینه سوتا  دانشگاه  پژوهشگران 
که این بررسی را انجام داده اند، می گویند 
آیا  که  بود  پرسش  این  به  پاسخ  هدفشان 
در  نقشی  می تواند  هیدروکسی کلروکین 
داشته  کووید-۱۹  بیماری  از  پیشگیری 
پاسخ  یافته هایشان  به  توجه  با  که  باشد  
منفی است. یافته های این بررسی در مجله 

پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.
تاثیربخشی  بر  که  دیگر  بررسی  چند 
هیدروکسی کلروکین را در درمان کووید-۱۹ 
متمرکز بوده اند، نیز نتوانسته اند سودمندی 

احتمالی این دارو را از این لحاظ نشان دهند.

می دهد  نشان  کوچک  بررسی  یک  نتایج 
داروی ضد اسید که بدون نسخه قابل تهیه 
است ممکن است بتواند برای تسکین عالئم 

بیماری کووید-۱۹ به کار برود.
 به نقل از هلث دی نیوز، پژوهشگران می گویند 
فاموتیدین که از جمله با نام تجارتی پپسید 
)Pepcid( به فروش می رسد، ظاهرا عالئم 
دچار  که  را  بیماران  نفره   ۱۰ گروه  یک 

کووید-۱۹ بوده اند، بهبود بخشیده است.
بر اساس مقاله ای که این پژوهشگران در مجله 

Gut منتشر کرده اند، بیماران ۲-۱ روز بعد 
از مصرف فاموتیدین بهبود را در عالئمشان 
گزارش کردند. البته این بررسی بسیار کوچک و 
از نوع مشاهده ای است. پژوهشگران می گویند 
اکنون الزم است یک کارآزمایی بالینی انجام 
گیرد تا معلوم شود آیا فاموتیدین واقعا در 

بیماری کووید-۱۹ موثر است یا نه.
 H۲ فاموتیدین یک داروی مهارکننده گیرنده
است که با کاهش تولید اسیده معده سوزش 

پزشکان چینی ابتدای شیوع کرونا در شهر سردل را برطرف می کند.

ووهان دریافتند افراد سالمندی که در این 
شهر از داروهای ضد اسید معده استفاده 
می کنند، بیشتر از بیماری کووید-۱۹ جان 

به در برده اند. 
پس از بازبینی سوابق بیماران معلوم شد در 
افراد بستری شده به علت کووید-۱۹ که دچار 
سوزش مزمن سر دل بودند و از داروی ارزان 
گرانقیمت تر  داروی  جای  )به  فاموتیدین 
امپرازول( استفاده می کردند، میزان مرگ به 

نصف کاهش می یابد.

پژوهشگران در لندن یک کارآزمایی بالینی 
در  را  ایبوپروفن  تاثیربخشی  بررسی  برای 

بیماران کرونای بستری شده آغاز کرده اند.
از  کارآزمایی  این  بی بی سی،  گزارش  به 
فرموالسیون  یک  لیپیدی«  »ایبوپروفن 
اختصاصی این دارو که در چربی حل شده، 
استفاده می کند، نه شکل معمول قرص  های 
این داروی مسکن که در داروخانه ها یافت 
می شود. این گروه پژوهشگران در بیمارستان 
لندن  کالج  کینگز  در  گایز و سنت توماس 
اعتقاد دارند این داروی مسکن ضد التهابی 
می تواند مشکالت تنفسی در بیماران بستری 
کووید-۱۹ را برطرف کند. آنها امیدوارند با 
کمک این دارو بتوانند نیاز بیماران بستری 

به دستگاه تنفس مصنوعی را برطرف کنند.
مخفف  طور  به  که  کارآزمایی  این  در 
از  نیمی  شده،  نامیده   LIBERATE
بیماران عالوه بر درمان استاندارد کووید-۱۹ 
ایبوپروفن دریافت خواهند کرد. هدف این 

است که معلوم شود آیا تجویز ۳دوز از این 
دارو بر پیشرفت بیماری به نارسایی تنفسی 
و مدت اتصال به دستگاه تنفس مصنوعی 

تاثیری دارد یا نه.
این پژوهشگران همچنین مدت نیاز افراد به 
مراقبت های ویژه، مدت بستری شدن و میزان 
زنده ماندنشان را هم بررسی خواهند کرد.

بیمارانی که سابقه حساسیت به ایبوپروفن، 
مشکالت  و  گوارشی  خونریزی  سابقه 
کبدی، کلیوی و قلبی دارند وارد این بررسی 

نمی شوند.
ماه  اسفند  اواخر  فرانسه  بهداشتی  مقامات 
ابراز نگرانی کرده بودند که ایبوپروفن ممکن 
است به افرادی که دچار شکل خفیف عفونت 

ویروس کرونا هستند، آسیب بزند. اولیویه 
زمان  آن  در  فرانسه  بهداشت  وزیر  وران، 
گفت که ایبوپروفن و سایر داروهای ضد 
التهابی غیراستروئیدی مانند آن می توانند باعث 
تشدید عفونت شوند. او در عوض توصیه 
کرد مردم از داروی مسکن استامینوفن استفاده 
کنند اما پس از آن سازمان های بهداشتی ملی 
و جهانی به این نتیجه رسیدند که استفاده 
عالئم  کردن  برطرف  برای  ایبوپروفن  از 
کرونا مانند تب و سایر عالئم شبیه آنفلوانزا 

بی خطر است.
با این وجود، هنوز برخی مقامات بهداشتی 
مصرف استامینوفن را به دلیل عوارض جانبی 

کمتر توصیه می کنند.

بیماری خفیف ویروس کرونا ممکن است مصونیت ایجاد کند

فناوری های پوشیدنی به عنوان سیستم هشدار اولیه ویروس کرونا

هیدروکسی کلروکین در پیشگیری از کرونا بی تاثیر است

یک داروی ضداسید عالئم کرونا را برطرف می کند

ایبوپروفن برای درمان بیماران کرونای بستری شده آزمایش می شود

نمونه برداری از بینی برای ویروس کرونا در شهر دنپاسار مرکز ایالت بالی 
در اندونزی         

   گتی ایمجز

یک دندان پزشک انگلیسی با ماسک و حفاظ صورت یک عمل اورژانس 
 دندان پزشکی را انجام می دهد.                               گتی ایمجز

یک آموزگار در پایتخت اردن با حفاظ صورت با یک کودک در 
مهدکودک صحبت می کند.     

   رویترز

بستگان یک بیمار درگذشته از ویروس کرونا در دهلی نو، پایتخت هند، او را 
به خاک می سپارند.   

   رویترز

کودکان یک مدرسه ابتدایی در شهر نیکو در ژاپن با حفاظ پالستیکی 
صورت به سر کالس بازگشته اند.   

   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

هنرمندان در پاریس کاله های رنگارنگ پاپیه ماشه را برای فاصله گیری جسمی به 
 سر گذاشته اند.                   رویترز

نقشه سالمت

هشدار درباره 
روند افزایش 

مبتالیان به کرونا 
در مشهد/ ایرنا

کرونا در کرمان 
رکورد زد؛ ابتالی ۱۴۷ 

نفر در روز/ ایسنا


