
نتایج یک بررسی جدید بر اساس داده های 
چند کشور نشان می دهد بیشتر کودکان مبتال 
به کرونا در مقایسه با بزرگساالن پیامد بالینی 

بهتری داشته اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پژوهشگران در 
دانشگاه تگزاس در سان  آنتونیو یک فراتحلیل 
)متاآنالیز( از داده های مربوط به کودکان و جوانان 
مبتال به بیماری کووید-19 ناشی از ویروس 
جدید کرونا انجام دادند. این گروه پژوهشگران 
مجموعه ای از 1۳1 بررسی منتشرشده در فاصله 
۴ ماهه ۲۴ ژانویه تا 1۴ مه را که شامل ۷۷۸۰ 

بیمار از همه سنین می شد، تحلیل کردند.
نتایج این پژوهش که در مجله »لنست« منتشر 
شده، نشان می دهد 19 درصد کودکان مبتال 
به کووید-19 بی عالمت بودند، 5/6 درصد 

عفونت های همراه مانند آنفلوانزا داشتند و فقط 
۳/۳ درصد آنها در بخش مراقبت های ویژه 
بستری شده بودند.  میان این کودکان فقط ۷ 

مورد مرگ گزارش شده است.
آلوارو موریرا، استادیار بیماری های کودکان و 
نوزادان در دانشگاه تگزاس و سرپرست این 

بررسی گفت: »در این بررسی ما شایع ترین 
و  آزمایشگاهی  کمی  یافته های  عالئم، 
ویژگی های تصویربرداری پزشکی کودکان 

مبتال به کووید-19 را توصیف می کنیم.«
بر اساس این بررسی، در کودکان نیز مانند 
سرفه  و  تب  عالئم  شایع ترین  بزرگساالن 
است که به ترتیب در 59 و 56 درصد موارد 

مشاهده شد.
میان ۲۳۳ کودک بیماری که سابقه پزشکی شان 
آنها را به ویروس آسیب پذیرتر می کرد، 15۲ 
کودک دچار اختالل دستگاه ایمنی یا بیماری 

تنفسی یا قلبی زمینه ای بودند.
فقط شمار اندکی از کودکان عالئمی را بروز داده 
بودند که می شد آنها را دچار »نشانگان التهابی 
چندسیستمی« که شبیه بیماری کاوازاکی است، 

شمرد. بیماری  این کودکان شبیه اشکال شدیدتر 
کووید-19 مشاهده شده در بزرگساالن بود.

کودکان با التهاب عمومی کاهش قابل توجه در 
لنفوسیت ها- یک نوع از سلول های ایمنی در 
خون- داشتند. در کودکان با آزمایش مثبت 
کرون که دچار شکل شدید بیماری نبودند، 
درصد لنفوسیت های خون ۴۲ درصد بود، در 
حالی که در کودکان با نشانگان چندسیستمی 

این میزان 11 درصد بود.
البته این پژوهشگران همچنین هشدار می دهند 
این بررسی اوج گیری در شمار کودکان دچار 
نشانگان التهابی چندسیستمی در نیویورک، 
بریتانیا و ایتالیا را که باعث شده اکنون متخصصان 
شمار بیشتری از کودکان مبتال به این نشانگان 

را ببینند، در برنمی گیرد.

دوربين سالمت

آزمایش انسانی یک 
واکسن دیگر کرونا در 
بریتانیا آغاز می شود

امپریال  در  دانشمندان 
انسانی  آزمایش  لندن  کالج 
برای  تجربی  واکسن  یک 
هفته  این  را  کرونا  ویروس 

آغاز خواهند کرد.
این  در  آسوشیتدپرس،  به 
آزمایش قرار است دو دوز 
این واکسن تجربی روی ۳۰۰  

فرد سالم آزمایش شود.
پژوهش  که  شاتوک  رابین 
در  را  واکسن  این  درباره 
رهبری  کالج  ایمپریال 
این  »مزیت  گفت:  می کند، 
واکسن این است که مقدار 
کمی از آن برای ایمن  سازی 
الزم است. دوز این واکسن 
واکسنی  دوز  یک صدم 
آمریکایی  شرکت  که  است 
ملی  موسسه های  و  مدرنا 
می کنند.  آزمایش  بهداشت 
به این ترتیب میلیون ها دوز 
واکسن را می توان به سرعت 

تولید کرد.«

از  کالج  ایمپریال  واکسن 
رمز  مصنوعی  زنجیره های 
بر  ساخته شده  ژنتیکی 
ویروس  ژن های  اساس 

استفاده می کند.
واکسن  این  که  هنگامی 
درون عضله تزریق می شود، 
سلول های خود بدن شروع 
به تولید نسخه هایی از یک 
ویروس  گل میخی  پروتئین 
دستگاه  که  می کنند  کرونا 
و  می کند  فعال  را  ایمنی 
تولیدشده  آنتی بادی های 
برابر  در  مصونیت  باعث 
کرونا  بعدی  عفونت های 

می شوند.
این  حیوانی  آزمایش های 
و  بودن  بی خطر  واکسن 
ایجاد  در  را  آن  بودن  موثر 
پاسخ ایمنی نشان داده است.
این  می گویند  کارشناسان 
باید  نظری  به طور  واکسن 
باعث مصونیت بلندمدت در 
برابر ویروس کرونا شود اما 
آزمایش ها باید این موضوع 

را ثابت کنند.
دولت بریتانیا ۴1 میلیون پوند 
برای پژوهش در این واکسن 

اختصاص داده است.
آکسفورد  دانشگاه  قبال 
خودش  تولیدی  واکسن 
پیشرفته  مرحله  وارد  را 
کرده  بالینی  کارآزمایی 
را  داوطلب  هزار   1۰ که 

دربرمی گیرد. 
ژوئیه  ماه  در  نیز  آمریکا 
حتی  بالینی  کارآزمایی 
 ۳۰ شامل  که  بزرگ تری 
می شود  داوطلب  نفر  هزار 
شروع می کند که چند واکسن 
نامزدشده متفاوت از جمله 
آکسفورد  دانشگاه  واکسن 
و  مدرنا  شرکت  واکسن  و 
موسسه های ملی بهداشت را 

آزمایش خواهد کرد.

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.

دانشمندان می گویند میزان پایین اکسیژن خون 
در بیماران مبتال به ویروس کرونا ممکن است 
به علت آسیب سلول های قرمز خون باشد که 

حامل اکسیژن هستند.
آمریکایی  پژوهشگران  رویترز،  گزارش  به 
می گویند آسیب ایجادشده به وسیله ویروس 
قرمز خون که  کرونا در غشای سلول های 
عامل  است  ممکن  هستند،  اکسیژن  حامل 
میزان بسیار پایین اکسیژن خون در بسیاری از 
بیماران کووید-19 باشد. آنجلو دوآلساندرو از 

دانشگاه کلرادوی آمریکا می گوید: »ویروس 
کرونا به طور خاص به یکی از فراوان ترین 

پروتئین ها در غشای سلول های قرمز خون به 
نام band ۳ حمله می کند.« این پروتئین برای 
پایداری ساختارهای غشایی سلول های قرمز 
خون ضروری است و بر سوخت وساز این 
سلول ها و پایداری واکنش های هموگلوبین- 
رنگدانه ای درون این سلول ها که اکسیژن را 

منتقل و بعد آزاد می کند- موثر است.
این ویروس با مختل کردن ارتباط میان پروتئین 
band ۳ و هموگلوبین توانایی حمل اکسیژن 

به وسیله سلول های قرمز را مختل می کند.

به گفته دوآلساندرو، با توجه به این یافته ها و 
از آنجایی که سلول های قرمز خون برای 1۲۰ 
روز در خون در گردش هستند، می توان توضیح 
داد چرا ممکن است بهبود بیماران کووید-19 
ماه ها طول بکشد. بهبود کامل هنگامی به دست 
می آید که سلول های قرمز جدید بدون آسیب 
تولید و وارد گردش خون شوند. یافته های 
این پژوهشگران پیش از بازبینی کارشناسان 
مستقل برای انتشار در نشریات علمی در سایت 

mesRxiv قرار داده شده است.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد بارداری 
ممکن است خطر شکل شدید کووید-19 را 
افزایش دهد، هر چند ظاهرا احتمال مرگ به 
علت این بیمار در خانم های باردار بیشتر نیست.
به گزارش وب ام دی، این بررسی جدید که مراکز 
 )CDC( کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا
منتشر کرده اند، نشان می دهد خانم های بارداری 
که مبتال به کرونا می شوند، نسبت به افراد 
غیرباردار مبتال به کرونا با احتمال بیشتری ممکن 
است در بخش مراقبت های ویژه بستری شوند 
و نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کنند اما 
درنهایت خانم های باردار نسبت به خانم های 
غیرباردار در معرض خطر مرگ بیشتر نیستند.

مراکز کنترل و پیشگیری راهنمای قبلی اش گفته 
بود که کووید-19 تاثیر متفاوتی بر خانم های 
باردار ندارد اما با یافته های جدید این سازمان 
در راهنمایش درباره خانم های باردار تجدیدنظر 
کرده و اکنون می گوید: »خانم های باردار در 
معرض خطر بیشتر دچار شدن به بیماری شدید 
ناشی از کووید-19 نسبت به خانم های غیربادار 
هستند.« این بررسی جدید که بزرگ ترین بررسی 
درباره کووید-19 در بارداری تا به حال است، 

اطالعات بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ خانم باردار 
و ۸۳ هزار و ۲۰۰ خانم غیرباردار در آمریکا 
را که در سنین 15 تا ۴۴ سال بودند و آزمایش 
کرونایشان در فاصله  ماه های ژانویه تا ژوئن 
مثبت شده بود، دربرمی گیرد. این بررسی نشان 
داد تقریبا یک سوم خانم های باردار مبتال به 
کووید-19 بستری می شوند، در حالی که این رقم 
در خانم های غیرباردار فقط 6درصد است. البته 
این بررسی نمی توانست میان خانم های بارداری 
که به علت زایمان یا سایر اعمال مربوط به بارداری 
بستر شده بودند و خانم هایی که به طور خاص به 
علت کووید-19 بستری شده بودند، فرق بگذارد. 
همچنین پژوهشگران می گویند پزشکان معموال 
آستانه پایین تری برای بستری کردن بیماران باردار 
دارند. به عبارت دیگر بستری شدن خانم های 
باردار لزوما ممکن است به علت بیماری شدید 
کووید-19 نباشد اما این بررسی همچنین نشان 
داد خانم های باردار مبتال به کووید-19 نسبت 
به خانم های غیرباردار با احتمال بیشتری ممکن 
است در بخش مراقبت های ویژه بستری شوند 
یا نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کنند.  به 
طور مشخص 1/5 درصد از خانم های باردار 

در بخش مراقبت های ویژه بستری شده بودند، 
در حالی که در خانم های غیرباردار این رقم 
۰/9 درصد بود. همچنین۰/5 درصد از خانم های 
باردار نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کره 
بودند، در حالی که این رقم در خانم های غیرباردار 
۰/۳ درصد بود. به گفته این پژوهشگران، هم 
پذیرش در بخش مراقبت های ویژه و هم نیاز 
به دستگاه تنفس مصنوعی نشانه های مشخص 
شدت بیماری هستند. البته خطر مرگ ناشی از 
کووید-19 در خانم های باردار و غیرباردار مشابه 
و در حد ۰/۲ درصد بود. بنابراین نتایج این 
بررسی هم خبرهای خوب و هم خبرهای بدی 
دارد. خبر خوب این است که ظاهرا خانم های 

باردار با احتمال بیشتری به علت کووید-19 
نمی میرند و خبر بد این است که با احتمال 
بیشتری ممکن است نیاز به پذیرش در بخش 
مراقبت های ویژه یا دستگاه تنفس مصنوعی 
پیدا کنند. این بررسی البته محدودیت هایی هم 
دارد، از جمله اینکه در هر دو گروه خانم های 
باردار و غیر باردار، پزشکان در بسیاری موارد 
نیاز به بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه، 
متصل شدن به دستگاه تنفس مصنوعی یا مردن  
بیماران را گزارش نکرده اند بنابراین این پیامدها 
در یک یا هر دو گروه شایع تر از حدی است 

که این بررسی تخمین زده است.
پژوهشگران می گویند بر اساس این داده ها 
می توان گفت که خانم های باردار به طور بالقوه 
در معرض خطر بیماری شدیدتر کووید-19 
هستند. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
آمریکا در حال حاضر توصیه می کند خانم های 
باردار حتی االمکان تماس هایشان را با دیگران 
محدود کنند و  احتیاطات الزم را رعایت کنند. 
خانم های باردار همچنین باید در ویزیت های 
دوران بارداری شان حضور یابند و دست کم برای 

۳۰ روز داروهای الزمشان را دریافت کنند.

بیماری کووید-19 ناشی از ویروس کرونا 
با لخته های خونی بالقوه مرگبار مرتبط شده 
علت  می گویند  پژوهشگران  اکنون  است، 

ایجاد این لخته ها را یافته اند.
به گزارش وب ام دی، دکتر آلفرد لی، استادیار 
پزشکی در مرکز سرطان ییل در آمریکا و 
اینکه  »با  گفت:  پژوهش  این  سرپرست 
بیماری های گوناگونی می توانند لخته خونی 
ایجاد کنند، آسیب سلول های اندوتلیالی یا 
پوشش درونی رگ ها در بیماران کووید-19 

نقش مهمی در ایجاد لخته دارد.«
به گفته لی، این بررسی برای نخستین بار 

پوشش  سلول های  آسیب  روند  داد  نشان 
اندوتلیالی در  درونی رگ ها یا سلول های 
کووید-19  بیماران  از  گسترده ای  طیف 
به خصوص بیماران بدحال و در وضعیت 

بحرانی وجود دارد.
شاخص های  برخی  دریافتند  پژوهشگران 
فعال شدن سلول های اندوتلیالی در بیماران 
کووید-19 بستری شده در بخش مراقبت های 
ویژه تقریبا دو برابر بیش از بیماران بستری 

نشده در این بخش وجود دارد.
یکی از این شاخص ها به نام »ترومبومدولین« 
با میزان زنده ماندن میان همه بیماران ارتباط 

اندازه  می گویند  پژوهشگران  این  داشت. 
گرفتن ترمبومدولین می تواند به پزشکان در 
درمان بهتر این بیماران کمک کند. پزشکان بر 

این اساس می توانند بیمارانی را که با احتمال 
بیشتری ممکن است دچار پیشرفت بیماری 
شوند، دقیق تر تحت نظر بگیرند و مداخله 

درمانی زودهنگام تری انجام دهند.
یافتن  به  می توانند  همچنین  یافته ها  این 
راهبردهای درمانی که می تواند با محافظت 
از سلول های اندوتلیالی مانع تشکیل لخته 

خون در این بیماران شود، کمک کند.
یک داروی احتمالی که برای چنین مقصودی 
می تواند به کار برود، دی پیریدامول است 
هم  مغزی  سکته  از  پیشگیری  برای  که 

تجویز می شود.

یک شرکت نوآفرین ژاپنی ماسکی ساخته 
که می تواند کار ترجمه حرف های فرد را هم 

انجام دهد.
 Donut به گزارش سی نت شرکت نوآفرین
 c-mask ابزاری پالستیکی به نام Robotics
را ساخته است که روی ماسک معمولی قرار 
می گیرد و از طریق  بلوتوث به یک تلفن 
این وسیله دارای  هوشمند متصل می شود. 
تکنولوژی نقشه برداری از عضالت صورت 
آن را به وسیله متصل شده با بلوتوث بفرستد تا است که می تواند گفتار فرد را تفسیر کند و بعد 

همزمان تقویت، نسخه برداری یا ترجمه شود.
پردازش این عملیات به وسیله برنامه همراه 
ماسک انجام می شود که روی تلفن هوشمند یا 
تبلت نصب می  شود و همچنین می تواند ترجمه 
۸ زبان متفاوت از جمله انگلیسی، فرانسوی، 

اسپانیایی و ژ اپنی را انجام دهد.
تایسوکه اونو، مدیر عامل این شرکت می گوید 
مهندسانش هنگامی که به فکر چنین ماسکی 
افتادند دنبال ساخت فراورده هایی بودند که در 

دوران همه گیری سودمند باشند.

این شرکت پیش از شیوع کرونا قراردادی برای 
ساخت روبات هایی برای فرودگاه هاندا در 
توکیو داشت، اما پس از آنکه سفرهای هوایی به 
علت اقدامات قرنطینه متوقف شدند، این قرارداد 
معلق ماند. این شرکت برخی از تکنولوژی های 
مورد استفاده برای ساخت این روبات ها را در 
زمانی یک ماهه برای ساختن این ماسک های 

مترجم استفاده کردند.
این ماسک پاییز یا زمستان امسال به قیمت ۳9۸۰ 

ین ژاپن به فروش خواهد رسید.

کودکان نسبت به ویروس کرونا مقاوم ترند

ویروس کرونا به سلول های قرمز خون آسیب می زند

کووید-19 در خانم های باردار ممکن است شدیدتر باشد

دانشمندان منشاء لخته شدن خون  را در کرونا دریافتند

ماسک مترجم ژاپنی به بازار می آید

نمونه گیری برای آزمایش کرونا در یک دکه در دهلی نو، پایتخت هند 
AP   

دانش آموزان در شهری از تایلند با  کاله هایی برای فاصله گذاری جسمی در مدرسه     
EPA  

پانداهای عروسکی برای فاصله گذاری در رستورانی در آنکارا      
    شین هوا

شاگردی در مدرسه ای در بانکوک درون حفاظ پالستیکی     
EPA   

آتش نشانان برای ساکنان یک برج مسکونی در ملبورن استرالیا که قرنطینه 
شده اند، غذا توزیع می کنند.

AAP   

»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: 1۴1۴5-55۷

 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:     ۰91۲9۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰91۲9۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

تونل بهداشتی برای جلوگیری از انتقال کرونا در هتلی در پایتخت مکزیک    
   شین هوا

نقشه سالمت

۱۰ درصد کادر 
درمان نیشابور به 

کرونا مبتال شدند/
ایسنا

کرونا در کرمان 
شعله ور شده است/ایسنا


