
دوربين سالمت

علت احتمالی لخته 
شدن خون در بیماری 
کووید-۱۹ یافته شد

یکی از خطرات بسیار کووید-۱۹ 
توانایی اسرارآمیز آن برای افزایش 
در  خون  شدن  لخته  احتمال 
اکنون یک  سراسر بدن است. 
می دهد  نشان  جدید  بررسی 
کروناویروس با تحریک ایجاد 
آنتی بادی ها یا پادتن های ویژه ای 
خون  شدن  لخته  محرک  که 
هستند، این کار را انجام می دهد.
در  الیوساینس  گزارش  به 
اتو- خودایمنی  بیماری های 
آنتی بادی هایی )خودپاتن هایی( 
تولید می شوند که به بافت های 
خود شخص حمله می کنند. انواع 
خاصی از این خودپادتن هایی که 
»خودپاتن های ضد فسفولیپیدی« 
نامیده می شوند، به شیوه ای به 
سلول ها حمله می کنند که ایجاد 
لخته خون را تحریک می کنند.

پژوهشگران در این بررسی که 
 Science مجله  در  آن  نتایج 
  Translational Medicine
چنین  است،  شده  منتشر 
خودپادتن هایی را در حدود نیمی 

از بیماران بستری شده یافتند. 

استادیار  کانتی،  یوگن  دکتر 
در  فرانکل  عروق  قلب  مرکز 
ایالت میشیگان آمریکا، یکی از 
این پژوهشگران گفت: »براساس 
آنچه ما یافته ایم این خودپادتن ها 

ممکن است مقصر باشند.«
به گفته کانتی، این خودپادتن ها 
ایجاد چرخه  ممکن است در 
التهاب  و  شدن  لخته  معیوب 
باعث  که  باشند،  داشته  نقش 
می شود بیماری در افراد دچار 
بگیرد.  شدت  کووید-۱۹ 
پژوهشگران در این بررسی جدید  
روی ۱۷۲ بیمار بستری شده به 
علت کووید-۱۹ در ۵۲ درصد 
آزمایش  خودپادتن ها  بیماران 

خون پیدا کردند. 
همچنین  دانشمندان  این 
خودپادتن ها  میزان های  میان 
در  دیگر  ماده  یک  میزان های 
خارج  »دام های  نام  به  خون 
 )NET( نوتروفیل«  سلولی 
رابطه ای پیدا کردند. این ساختار ها 
شبیه تار عنکبوت که به وسیله 
سفید  سلول های  از  گروهی 
خون )به نام نوتروفیل ها( آزاد 
می شوند، می توانند ویروس ها 
و سایر عوامل بیماری زا را به 
پژوهشگران  این  بیندازند.  دام 
معتقدند خودپادتن ها و NET ها 
ممکن است همراه با هم باعث 
تحریک لخته شدن خون شوند.
در حال حاضر بیماران شدید 
موارد  بسیاری  در  کووید-۱۹ 
شدن  ضدلخته  داروهای  با 
خون درمان می شوند تا خطر 
ایجاد لخته های خونی مرگبار 
گفته  به  یابد.  کاهش  آنها  در 
این پژوهشگران ممکن است 
مهار کردن یا خارج کردن این 
خودپادتن ها هم بتواند به بهبود 

بیمار کمک 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.

یافته های یک بررسی بزرگ نشان می دهد 
گرچه بیماری کوویدد-۱۹ تب و سرفه را به 
یاد ما می آورد، دست کم ۱۶ درصد بیماران 
دچار عفونت با کروناویروس جدید فقط عالئم 

گوارشی دارند.
به گزارش هلث دی نیوز گروهی از پژوهشگران 
از دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آلبرتا 
در کانادا ۳۶ بررسی منتشرشده میانه ژوئیه )تیر( 

را بازبینی کردند.
این پژوهشگران دریافتند که ۱۸ درصد بیماران 

کووید-۱۹ دارای عالئم گوارشی هستند و 
۱۶ درصد بیماران فقط عالئم گوارشی دارند.
عالئم گوارشی کووید طیف گسترده ای دارند 
و می توانند شامل بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، 

اسهال و درد منتشر شکمی باشند.
به گفته این پژوهشگران شمار فزاینده ای مقاالت 
نشان می دهند که عالئم شکمی یک تظاهر 
رایج در کووید-۱۹ است. این پژوهشگران 
متخصصان رادیولوژی شکم را ترغیب می کنند 
پاندمی کرونا هشیار باشند و عالئم التهاب که هنگام تصویر برداری از بیماران در دوران 

روده، وجود هوا در روده و سوراخ شدن روده 
را جستجو کنند. گرچه این عالئم شدید نادر 
هستند، اما وجود آنها ممکن است به معنای آن 

است که بیماری پیشرفته وجود دارد.
البته این پژوهشگران می گویند وجود این عالئم 
رادیولوژیک لزوما به معنای دچار بودن فرد به 
کووید-۱۹ نیست و ممکن است بسیاری علل 
دیگر هم داشته باشد. اما یکی از این علل بالقوه 
عفونت ناشی از کروناویروس ها که دوران شیوع 

باالی کووید-۱۹ باید به آن توجه داشت.

تینیتوس یا وزوز گوش یک مشکل شایع 
شنوایی است، اما یک پژوهش جدید نشان 
می دهد کووید-۱۹ ممکن است این عارضه 
را بدتر کند و حتی احتمال دارد کروناویروس 

جدید عامل ایجاد آن باشد.
به گزارش هلث دی نیوز این بررسی همچنین 
نشان داد افراد دچار وزوز گوش ممکن است به 
علت تغییرات سبک زندگی ناشی از همه گیری 

کرونا دچار مشکالت بیشتری شوند.
تینیتوس به معنای احساس صداهایی در گوش 
و سر از جمله صداهایی مانند زنگ زدن، 
وزوز کردن یا هوهو کردن است. این عارضه 
باعث کاهش بهزیستی عاطفی، افسردگی و 

اضطراب می شود.
انگلیا راسکین در  پژوهشگران در دانشگاه 
کمبریج انگلستان بیش از ۳۱۰۰ نفر در ۴۸ 
کشور، عمدتا در آمریکا و بریتانیا را بررسی 
کردند. آنها دریافتند که ۴۰ درصد افرادی که 
دارای عالئم کووید-۱۹ بودند، دچار بدتر شدن 
تینیتوس موجودشان شده بودند. برخی از افراد 
هم گزارش کرده بودن که تینیتوس شان از ابتدا به 
علت دچار شدن به عالئم کرونا بروز کرده بود.
این پژوهشگران می گویند این یافته ها نشان 
می دهند که تینیتوس یا وزوز گوش ممکن 
است در موارد طول کشیده کووید در برخی 
از بیماران بروز کند. این پژوهشگران همچنین 

دریافتند که بسیاری از شرکت کنندگان در این 
بررسی معتقدند اقدامات فاصله گیری اجتماعی 

باعث بدتر شدن این عارضه شود. 
ویدئویی،  تماس های  افزایش  افراد  این 

افزایش  و  خانه  محیط  بودن  پرسروصداتر 
مصرف قهوه و اکل را مقصر بدتر شدن وزوز 
گوش شان دانسته بودند. حدود یک سوم این 
افراد همچنین ترس از دچار شدن به کووید-
در  مشکل  و  تنهایی  مالی،  ۱۹،نگرانی های 
به خواب رفتن را عامل تشدیدکننده وزوز 
گوش شان شمرده بودند. زنان و افراد زیر ۵۰ 
سال بیش از دیگران وزوز گوش را در دوران 
همه گیری به خصوص آزارنده دانسته بودند.

این پژوهشگران می گویند درمان نشدن وزوز 
گوش در مراحل اولیه ممکن است باعث بدتر 
شدن آن شود و تینیتوس شدید ممکن اثر بزرگی 

بر بهداشت روانی داشته باشد.

شرکت آمریکایی فایزر می گوید بر اساس 
داده های ابتدایی یک بررسی بزرگ واکسن 
تجربی اش در پیشگیری از کووید-۱۹ بیش 

از ۹۰ درصد موثر است.
به گزارش آسوشیتدپرس شرکت فایزر و همکار 
آلمانی اش شرکت بیوان تک نخستین شرکت ها 
نشان دهنده  داده های  که  هستند  داروسازی 
موفقیت کارآزمایی بالینی بزرگ مرحله نهایی 

یک واکسن کروناویروس را منتشر کرده اند.
با این اعالم این شرکت ها در مسر درخواست 

مجوز مصرف اضطراری واکسن شان از سازمان 
غذا و داروی آمریکا قرار می گیرند. 

این آنالیز مقدماتی که بوسیله یک هیات پایش  
داده های مستقل انجام شده است، نشان داد در 
بررسی شامل حدود ۴۴۰۰۰ نفر در آمریکا و 
پنج کشور دیگر که این واکسن را دریافت کرده 
بودند، فقط ۹۴ مورد عفونت رخ داده است.

هنوز شرکت فایزر جزئیات بیشتری درباره این 
موارد ارائه نکرده و هشدار داده است که میزان 
پایان  یافتن بررسی تغییر کند. حتی اعالم چنین حفاظت ابتدایی واکسن ممکن است تا هنگام 

داده های مقدماتی در مسیر ساخت واکسن ها 
بسیار غیرعادی است.

دکتر بیل گروبر، معاون ارشد ریاست بخش 
تولید بالینی شرکت فایزر گفت: »ما در موقعیتی 
قرار داریم که بالقوه بتوانیم تا حدی امید داشته 
باشیم. ما بسیار دلگرم شده ایم.« مقامات بهداشتی 
آمریکا تاکید کرده اند که بعید است واکسنی برای 
کروناویروس به این زودی پیش از پایان سال 
میالدی وارد بازار شود و واکسن های عرضه 

شده در ابتدا سهمیه بندی می شوند.

شناخت چگونگی واکنش دستگاه ایمنی بدن به 
کروناویروس جدید می تواند روشن کند آیا افرادی 
که یکبار به این ویروس مبتالم می شوند نسبت به 

آن مصونیت دائمی پیدا می کننند یا نه.
این موضوع از لحاظ ساختن موثرترین واکسن 
برای پیشگیری از انتشار کروناویروس نیز اهمیت 
دارد. اینکه عد ه ای از بیماران پس گذر دوران حاد 
بیماری و منفی شدن آزمایش همچنان برای هفته  ها 
یا ماه ها دچار عالئمی هستند ممکن است به واکنش 

دستگاه ایمنی به ویروس مربوط باشد.
دستگاه ایمنی بدن را می توان به دو بخش دستگاه 
ایمنی ذاتی و دستگاه ایمنی تطبیقی تقسیم کرد. هر 
دوی این قسمت ها نقشی اساسی در کمک به مقابله 
با ویروس ها و سایر عوامل مهاجم دارند. دستگاه 
ایمنی ذاتی از لحاظ فرگشتی بخش قدیمی تر 
دستگاه ایمنی است که »موج اول دفاعی« را ایجاد 
می کند. همین واکنش است که اغلب عالئم اولیه 
مانند تب را در کووید-۱۹ ایجاد می کند. در مرحله 
بعد، دستگاه ایمنی تطبیقی وارد میدان می شود. 
پاسخ این بخش بسیار اختصاصی تر است. دستگاه 
ایمنی گروهی معینی از سلول علی سفید خون به 
نام »لنفوسیت ها« را برای پاسخ دفاعی برمی انگیزد. 
 T و B این لنفوسیت ها شامل دو نوع لنفوسیت
نام  لنفوسیت های B پروتئین هایی به  می شود. 
آنتی بادی ) یا پادتن( تولید می کنند که به آنتی ژن ها 

)پادگن(، پروتئین های معینی در ویروس یا عامل 
مهاجم دیگر متصل می شوند و آن را نشان دار 
می کنند و به سلول های ایمنی دیگر کمک می کنند 

تا آن را از بین ببرند.
سلول   های لنفوسیت T به دو شکل وجود دارند: 
کشنده.  سلول های  و  کمک کننده  سلول های 
سلول های کشنده به طور مستقیم به آنتی ژن ها 
حمله می کنند و با آزاد کردن مواد شیمیایی به 
نام سایتوکاین ها به دستگاه ایمنی کمک می کنند.

سلول های کمک کننده به سلول های B برای ساختن 
آنتی بادی های محافظ یاری می رسانند.

تا ۹۰ درصد افرادی که دچار عفونت کروناویروس 
می شوند، آنتی بادی تولید می کنند. افرادی که عفونت 
دارد، اما عالئمی بروز نمی دهند، پاسخ آنتی بادی 
ضعیف تری بروز می دهد و گاهی میزان آنتی بادی ها 

در خون آنقدر کم است ک ه قابل شناسایی نیست. 
اما ویروس در اغلب افراد پاسخ ایمنی برمی انگیزد 
و باعث ایجاد آنتی بادی ها از جمله آنتی بادی های 
خنثی کننده  آنتی بادی های  می شود.  خنثی کننده 
همانطور که از اسمشان برمی آید، با خنثی کردن 
اثر زیانبار ویروس یا عوامل مهاجم دیگر از سلول دفاع 
می کنند. همین آنتی بادی  های خنثی کننده هستند که 
باعث محافظت می شوند. اگر میزان این آنتی بادی ها 
به حد کافی برسد، شما دست کم در برابر عفونت 
با همان سویه ویروس ایمن می  شوید. هدف از 
واکسن زدن هم در واقع ایجاد همین آنتی بادی های 
خنثی کننده در افراد است. پژوهشگران دریافته  اند که 
چگونه سلول های T در افراد گوناگون پاسخ های 
متفاوتی به ویروس می دهند، عوامل موثر دراین زمینه 
شامل شدت بیماری و جنسیت فرد است- زنان 
نسبت به مردان پاسخ ایمنی شدیدتری در برابر 

ویروس می دهند. 
ایمنی شناسی  الیوالی  انستیتوی  پژوهشگران 
آمریکا و سایر موسسه ها در یک بررسی اخیر 
شیوه  یک  باید  ایمنی  دستگاه  که  دادند  نشان 
دفاعای »چند الیه« مختص ویروس را به کار 
کنترل  را  کروناویروس  عفونت  بتواند  تا  ببند 
نمونه های  بررسی  این  در  پژوهشگران  کند. 
خون ۵۰ بیمار کووید-۱۹ را گرفتند و از لحاظ 
 T آنتی بادی های خاص کروناویروس، سلول های

کمک کننده و سلول های Tکشنده بررسی کردند. 
آنها دریافتند که در بیمارانی که پاسخ قوی و 
اختصاصی سلول های T در برابر عفونت وجود 
دارد، بیماری به طور خفیف تری بروز می کند. 
کمتر   T سلول های  پاسخ  آنها  در  که  افرادی 
هماهنگ یا ضعیف بود، دچار بیماری شدیدتری 
شده بودند. این یافته ها ممکن است توضیح دهد 
چرا افراد باالی ۶۵ سال که با احتمال بیشتر پاسخ 
ضعیف تر سلول T دارند، در معرض خطر بیشتری 
عفونت شدید و مرگ هستند.توانایی دستگاه ایمنی 

با افزایش سن تضعیف می شود.
پژوهشگران کانادایی در آنالیز نمونه های از ۳۱ فرد 
بهبودیافته از کووید-۱۹ آنتی بادی ها را با فواصل یک 
ماه اندازه گیری کردند و دریافتند که این آنتی بادی 
۶ تا ۱۰ هفته پس از شروع عالئم افت می کنند. در 
یک بررسی دیگر نیز افرادی که بیماری شدیدتر 
کووید-۱۹ داشته اند، آنتی بادی ها تا ۴ ماه پس از 

شروع عالئم باال باقی مانده اند.
یک بررسی درباره چهار مورد عفونت دوباره نشان 
داد هیچکدام از این افراد نقص ایمنی ندارند. دو 
نفر از این چهار نفر در بار دوم عفونت شدیدتری 
داشتند. یک بررسی دیگر هم توانست ثابت کند فرد 
بیمار در بار دوم با سویه متفاوتی از ویروس آلوده 
شده است. بنابراین ممکن است یک بار ابتال به 

ویروس کرونا ایجاد ایمنی کامل را تضمین نکند.

یک پ نجم بیماران کووید-۱۹ فقط عالئم گوارشی دارند

داروی مسکن آسپیرین به عنوان درمان احتمالی 
کووید-۱۹ در یکی از بزرگترین کارآزمایی های 
در بریتانیا امتحان خواهد شد تا معلوم شود آیا 
می تواند خطر ایجاد لخته های خونی در بیماران 

جلوگیری کند یا نه.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از رویترز 
»ریکاوری«  کارآزمایی  مسئول  دانشمندان 
)RECOVERY( که مجموعه ای از درمان های 
بالقوه برای کووید-۱۹ را بررسی می کند، اعالم 
کردند آسپیرین را که معموال به عنوان رقیق کننده 
خون تجویز می شود، آزمایش خواهند کرد. 

بیماران مبتال به کروناویروس به علت فعال شدن 

ّ ها، قطعات سلولی که به  بیش از حد پالکت 
از خونریزی کمک می کنند، در  جلوگیری 
معرض خطر باالتر لخته شدن خون هستند. 

آسپیرین یک داروی ضد پالکت است و می تواند 
خطر ایجاد لخته های خونی را کاهش دهد.

در این کارآزمایی دست کم ۲۰۰۰ بیمار به 
طور تصادفی ۱۵۰ میلی گرم آسپیرین روزانه 
عالوه بر درمان های معمول دریافت می کنند. 
با  بیماران  این  از  آمده  دست  به  داده های 
که  دیگر  بیمار   ۲۰۰۰ کم  دست  داده های 
درمان استاندارد کووید-۱۹ دریافت می کنند، 

مقایسه می شوند.
بررسی ها نشان داده اند که دوزهای کم آسپیرین 
را کاهش  از سرطان ها  برخی  روزانه خطر 
می دهد. آسپیرین به عنوان یک رقیق کننده خون 

خطر خونریزی داخلی را افزایش می دهد و 
مصرف بیش از حد آن در مدت های طوالنی 

ممکن است به آسیب های کلیوی بینجامد.
کارآزمایی  در  که  دیگری  درمان های 
ریکاوری آزمایش می شوند، آنتی بیوتیک رایج 
آزیترومایسین و داروی حاوی دو آنتی بادی 
ساخت شرکت رجنرون )REGN.O( هستند.
بار  نخستین  برای  ریکاوری  کارآزمایی 
داروی  یک  دگزامتازون،  که  داد  نشان 
و  ارزان قیمت  استروئیدی  یا  کورتونی 
بیماران  جان  می تواند  دردسترس  کامال 

شدید کووید-۱۹ را نجات دهد.

آسپیرین به عنوان درمان بالقوه کووید-۱۹ در بریتانیا آزمایش می شود

کووید-۱۹ ممکن است باعث  وزوز گوش های شما شود

شرکت فایزر می گوید واکسن کرونایش بیش از ۹۰ درصد موثر است

جستجو برای شواهد ایمنی در برابر کروناویروس 

یک	دختربچه	در	شهر	تولسا	در	آمریکا	با	ماسک	به	مهدکودک	بازمی	گردد.	
AP	 	

یک	افسر	پلیس	در	سریالنکا	آزمایش	کرونا	می	دهد.
EPA	 		

مشتریان	در	یک	سلمانی	در	منچستر	انگلیس	قبل	از	شروع	قرنطینه	اصالح	می	کنند.
AFP	 		

یک	بیمار	کرونایی	در	شهر	آوینیون	فرانسه	برای	انتقال	با	هواپیما	برده	می	شود.
EPA	 		

»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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دو	مرد	اندونزی	به	خاطر	ماسک	نزدن	با	شنا	رفتن	تنبیه	می	شوند.
AFP	 	

نقشه سالمت

مرگ	۱۴	نفر	
مبتال	به	کرونا	در	
استان	ایالم/۲۲۴	
مبتالی	مثبت	در	

یک	شبانه	روز

پای	کرونا	روی	
گلوی	۲۴	کرمانی	

دیگر/ایسنا

دفن	یک	بیمار	درگذشته	دچار	کرونا	در	سنت	پترزبورگ	روسیه
	رویترز


