
شیوع آبله میمونی 
در اروپا را می توان 

ریشه کن کرد

جهانی  سازمان  مقامات 
بهداشت می گویند ریشه کن 
میمونی  آبله  شیوع  کردن 
است  امکان پذیر  اروپا  در 
کند  درباره  شواهدی  به  و 
شدن شمار موارد بیماری در 
اشاره  قاره  این  چند کشور 

است. کرده 
به گزارش رویترز نشانه های 
کاهش  از  تشویق کننده ای 
مداوم هفته به هفته در موارد 
از  بسیاری  در  میمونی  آبله 
جمله  از  اروپایی  کشورهای 
پرتغال،  آلمان،  فرانسه، 
کند  نیز  انگلیس   و  اسپانیا 
شدن مشابهی در روند شیوع 
بیماری در برخی از بخش های 
آمریکا با وجود کمبود منابع 

واکسن مشاهده می شود.

منطقه   مدیر  کلوگ،  هانس 
این  در  ملل  سازمان  اروپای 
باره گفت: »به نظر ما می تون 
سرایت مداوم انسان به انسان 
آبله میمونی را در منطقه اروپا از 
بین برد. برای حرکت به سوی 
حذف بیماری.. الزم است ما 
تالش هایمان را به طور فوری 

افزایش دهیم.«
باوارین  واکسن  توزیع 
پیشگیری  برای  که  نوردیک 
است،  شد  تایید  هم  آبله  از 
عرضه  محدودیت  علت  به 
گرفته  قرار  تاثیر  تحت  آن 
سازمان های  گرچه  است، 
کشورها  در  بهداشتی  ناظر 
قدم هایی برای استفاده  بیشتر 
از ذخابر موجود برداشته اند.

سازمان های ناظر بهداشتی در 
اتحادیه اروپا و انگلیس از شیوه 
تزریق دوزهای کمتر واکسن 
داخل پوستی  صورت  به 
امکان  که  می کند  حمایت 
استفاده از یک ویال واکسن 
را برای پنج نفر فراهم می کند.
بهداشت  جهانی  سازمان 
کمبود  بر  عالوه  می گوید 
عرضه واکسن با توجه به این 
افراد  به  واکسن  رساندن  که 
می برد  وقت  شرایط  واجد 
می کشد  طول  هم  مدتی  و 
نظر  به  کند،  تاثیر  واکسن  تا 
اصلی  عوامل  که  می رسد 
شدن  کند  این  زمینه ساز 
بیماری  سریع تر  شناسایی 
بیماران  می شود  باعث  که 
ایزوله  را  خودشان  زودتر 
کنند و تغییرات رفتاری باشد.
 ۴۷۶۰۰ از  بیش  حال  به  تا 
آبله  بیماری  تاییدشده  مورد 
میمونی در ۹۰ کشور که سابقه 
آندمیک  یا  بوم گیر  شیوع 
بیماری دارند، از اوائل ماه مه 
)اوائل اردیبهشت( شناسایی 
جهانی  سازمان  است.  شده 
بهداشت شیوع آبله میمونی را 
یک اضطرار بهداشت جهانی 

اعالم کرده 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.

»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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یک کالهک که الکترودهایی درون آن کار گذاشته 
شده است، تحریک های کوچک الکتریک به مغز 
وارد می آورد ظاهرا حافظه را در گروهی از سالمنان 

دست کم برای یک ماه تقویت کرده است.
به گزارش ان بی سی نیوز پژوهشگران می گویند 
این فناوری ممکن است روزی به صورتی که 
درمان خانگی برای بهبود حافظه برای کسانی 
درآید که در معرض خطر زوال عقل قرار دارند و 
اصالح رژیم غذایی یا سایر تغیبرات سبک زندگی 

برایشان به تنهایی کافی نبوده است.
کارشناسان می گویند در حالیکه میانگین طول 
عمر افراد در حال افزایش یافتن است،این رویکرد 
می تواند به وسیله مهمی برای حفاظت یا حتی 

تقویت حافظه در سالمندان تبدیل شود.
این بررسی جدید شامل ۱۵۰ فرد در سنین 
نورولوژیکی  اختالل  که  می شد   ۸۸ تا   ۶۵

)عصب شناختی( تشخیص داده نشده نداشتند.
پژوهشگران با استفاده از این کالهک یک جریان 
الکتریکی ضعیف را به مغزهای شرکت کنندگان 
وارد کردند و در همان حال از آنها خواستند 
که پنج فهرست شامل ۲۰ کلمه  را به خاطر 
بسپارند.  چهل نفر از افراد درمان بی اثر دریافت 
اما  بر سر گذاشتند،  آنها کالهک را  کردند- 

تحریک الکتریکی دریافت نمی کردند.

این بررسی نشان داد که در افرادی که برای 
چهار روز این تحریک الکتریکی را دریافت 
کرده بودند، کارکرد حافظه حدود ۵۰ تا ۶۵ 
درصد بهبود یافته است. این میزان بهبودی معادل 
به خاطر آوردن چهار تا شش کلمه بیشتر به 
طور میانگین نسبت به گروهی است که تحریک 
دروغین دریافت می کردند و به گفته کارشناسان 

این میزان بهبودی اثر کوچکی نیست.
این بررسی همچنین نشان داد که این مداخله 
می تواند هم حافظه کاری و هم حافظه درازمدت 
را تقویت کند. هر دو نوع این حافظه ها مهم 
هستند- اولی به ذخیره بیشتر اطالعات برای چند 
ثانیه تا چند دقیقه کمک می کند، مثال هنگامی 
که الزم است شمار تلفنی را به خاطر بسپاریم. 
حافظه درازمدت هم برای ذخیره اطالعت برای 

روزها، ماه ها و سال ها مهم است.
نکته مهم به گفته پژوهشگران این بود که افرادی 

که با بدترین وضعیت کارکرد شناختی وارد این 
تجربه شده بودند، بیشترین بهبودی را در حین 
این مداخله و یک ماه بعد نشان دادند و به این 
ترتیب ممکن است زمینه برای یک کارآزمایی 
بالینی در افراد مبتال به آلزایمر با این کالهک 

تحریک کننده فراهم شود.
این پژوهش هنوز در مراحل اولیه است. هنوز 
بررسی های بیشتری مورد نیاز است که تا تعیین 
کند آیا این اثرات مثبت می تواند بیشتر از یک 
ماه طول بکشد و نیز اینکه آیا این روش می تواند 
کارکرد حافظه را در افرادی که به خاطر بیماری های 
توانایی های  آلزایمر  مانند  تحلیل برنده عصبی 
شناختی شان کاهش یافته است، بهبود بخشد یا نه.
این فناوری محدودیت های خودش را هم دارد. 
این رویکرد نمی تواند مرگ سلول های مغزی 
را تصحیح کند، فرآیندی در میان افراد مبتال به 

بیماری های تحلیل برنده مغزی رایج است. 

کالهک مغزی که حافظه شما را دست کم برای یک ماه تقویت می کند

نخستین دو بیمار مبتال به اختالل پرخوری افراطی 
که با یک شیوه جدید تجربی جراجی شده اند، 
می گویند یک سال بعد از این درمان احساس 
کنترل بیشتری بر چیزهایی که می  خورند دارند، 
و موارد کمتر ولع به خوردن در آنها رخ می دهد.
به گزار ان بی سی رابین بالدوین ۵۸ ساله اهل سیتروی 
هایتز کالیفرنیا یکی از این بیماران می گوید: »من 
کامال از حمله های ولع خوردن خودم اطالع دارم. 
گاهی می توانم این حمله ها را متوقف کنم، نفس 

بکشم و بگویم نه.«
بالدوین به همراه لنا تالی ۴۸ ساله اهل شهر الک 
گرو کالیفرنیا پس از اینکه به درمان های دیگر برای 
رفع اختالالت ولع خوردن آنها پاسخ ندادند، این 

شیوه جراحی برای آنها استفاده شد.
یافته های مقدماتی درباره اثرات این جراحی که 
بخشی از یک بررسی مقدماتی است شامل شش بیمار 
 Nature Medicine خواهد بود در در ژورنال
منتشر شده است. این برای نخستین بار است که 
»تحریک عمقی مغز« برای درمان اختالل پرخوری 
افراطی استفاده می شود. جراحان در این بررسی 
وسیله ای در مغز بیماران کاشتند که توانست زمان های 
حمله پرخوری افراطی در این افراد را شناسایی کند 
و بعد با ایجاد یک تحریک الکتریکی کوچک به مغز 
مانع این حمله شود یا شدت آنها را کاهش دهد.
دکتر کای میلر، استادیار جراحی اعصاب در کلینیک 
مایو در روچستر مینه سوتا می گوید: »این حقیقت که 
چنین کاری را می توان انجام داد شگفت انگیزاست.«
دکتر میلر که در این پژوهش جدید دخالت نداشت،  
گفت: »این کار یک نوع جراحی مغز است و 
خطرات خاص خودش را دارد. اما این بیماران در 
طول زمان بهبود پیدا کردند و به حمالت پرخوری 

افراطی کمتری دچار شدند.«
برای بالدوین، این تغییرات تقریبا فوری بودند. 
او گفت: »درطول چند روز، می توانستم بگویم 
حمالت اشتیاق شدید به غذا خوردن تحت کنترل 
قرار گرفته اند. دیگر به طور مداوم به غذا خوردن 

فکر نمی کردم.« برای تالی مدت بیشتری طول 
کشید تا احساس کند اثری ایجاد شده است، اما 
پس از چند ماه احساس کنترل را به دست آورد. 
»گرچه بعید می دانم بتوانم به طور کلی خوردن 
کربوهیدرات ها را کنار بگذارم، اما االن رابطه بهتری 
با آنها دارم و انتخاب های بهتری انجام می دهم.«

شایع ترین  از  یکی  افراطی  پرخوری  اختالل 
 )eating disorder( اختالل های خورد و خوراک
است و شایع تر از دو اختالل خوردوخوراک دیگر 
یعنی اختالل »بی اشتهایی عصبی« و اختالل »جوع 
عصبی« است. افراد مبتال به اختالل پرخوری افراطی 
نمی توانند حتی پس از احساس سیری دست از 

غذا خوردن دست بردارند.
این بررسی که  دکتر کیسی هالپرن، سرپرست 
متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی 
اعصاب استرئوتاکتیک و کارکردی در مرکز پزشکی 
پن در فیالدلفیا است، این از دست رفتن کنترل 
در نتیجه سیگنال هایی در مغز است که به طور 

نادرست فرستاده می شوند. 

اینشیوهدرمانیچطورعملمیکند؟
یک وسیله شبیه ضربان ساز در حین جراحی 
زیر پوست سر کاشته می شود. بعد این وسیله 
که  مغز  از  منطقه ای  اکامبنس«،  »نوکلئوس  به 

نقشی اساسی در تجربه پاداش و رضایت دارد، 
متصل می شود.

هارپلن و همکارانش به طور خاص به مدارهای 
عصبی که به دو بخش کوچکتر مغز متصل می شدند، 
توجه داشتند: یکی بخش مغز که چگونگی کنترل 
»تکانه« )میل آنی( به غذا خوردن را بوسیله فرد 
را اداره می کند و بخش دیگری که مسئول کنترل 
اشتها است. وسیله کاشته شده در مغز این دو بیمار 
دو کار را انجام می دهد. یکی فعالیت مغز را ثبت 
می کند و می تواند پالس های الکتریکی کوچکی را 
به مغز بفرستد که به برطرف شدن میل شدید به 
غذا خوردن کمک می کند. هنگامی که این پالس 
الکتریکی فرستاده می  شود، حس فیزیکی خاصی 
ایجاد نمی شود، اما بیماران احساس می کنند که 
خلق وخویشان تغییر کرده است. در ابتدا این وسیله 
باید طوری برنامه ریزی شود که بتواند انواع فعالیت 
مغزی مربوط به میل شدید به پرخوری را شناسایی 
کند. برای انجام این کار این دو بیمار یک وسیله 
عصامانند دارای بار مغناطیسی را هنگامی که احساس 
پرخوری داشتند، روی سرشان حرکت می دادند و 
به این وسیله پیام می دادند که فعالیت مغزی در آن 
هنگام دارد ثبت می کند به میل شدید به خوردن مربوط 
است. در نهایت، وسیله کاشته شده در مغز می تواند 
به تنهایی چنین فعالیت های مغزی را رمزگشایی 

کند و در هنگامی که به نظر می رسد فرد احتماال 
می خواهد شروع به پرخوری پالس الکتریکی برای 

مهار این رفتار را می فرستد.
به گفته هالپرن، شش ماه بعد از کاشته و فعال 
شدن این وسیله، هر دوی این بیماران زن احساس 
کنترل بیشتری بر میل افراطی شان به غذا خوردن 
پیدا کردند و دیگر معیارهای تشخیصی مربوط به 

اختالل پرخوری افراطی در آنها وجود نداشت.
انتظار می رود داده های درازمدت تر در این باره 
بعدا آنالیز و منتشر شود. همچنین انتظار می رود 
دو بیمار دیگر در طول شش ماه آینده برای کاربرد 
این شیوه درمانی تحت عمل جراحی قرار گیرند. 
این بررسی در نهایت شامل شش بیماری می شود.
یک محدودیت یافته های فعلی هم این است که در 
بررسی دو زن به دست آمده است که خصوصیات 
جمعیت شناختی مشابه داشتند: دو زن میانسال و 

دارای اضافه وزن.
البته کارشناسان می گویند هنوز معلوم نیست که 
این یافته ها را تا چه حد می توان تعمیم داد و آیا 
این روش بر بیماران دیگر با خصوصیات متفاوت 

مثل با اندازه بدنی متفاوت هم موثر است یا نه.
همچنین این پژوهش نخستین استفاده از تحریک 
عمقی مغز برای کنترل میل شدید به خوردن نیست.
دکتر علی رضایی، جراح مغز و اعصاب و مدیر 
اجرایی انستیتو علوم اعصاب راکفلر در دانشگاه 
ویرجینیای غربی نیز در حال بررسی این شیوه برای 
درمان اختالل مصرف داروهای شبه افیونی هستند.

دکتر رضایی می گوید یافته های مربوط به استفاده 
از این شیوه برای درمان اختالل پرخوری افراطی 
با سایر بررسی ها مطابقت دارد که نشان می دهد 
تغییرات در فعالیت مغزی در افراد مبتال به سایر 
بیماری های عصب شناختی و روانپزشکی می تواند 
به درمان آنها کمک کند. دکتر رضابی افزود که 
ثابت کردن این یافته ها در بیماران دیگر مبتال به 
اختالل پرخوری افرطای و پیگیری کردن داده های 

درازمدت تر هم اهمیت دارد. 

یک شیوه تجربی برای درمان اختالل پرخوری افراطی

یک بررسی جدید نشان می دهد قرص ترکیبی 
چند دارویی »پلی پیل« احتمال بروز مشکالت 
قلبی-عروقی را در افرادی که قبال دچار حمله 

قلبی شده اند، کاهش می دهد.
به گزارش فاکس نیوز یافته های این بررسی که 
در در کنگره انجمن متخصصان قلب اروپا در 
بارسلونای اسپانیا اعالم شد، نشان داد مصرف 
این قرص میزان مرگ   ومیر ناشی از بیماری های 

قلبی عروقی را تا ۳۳ درصد کاهش می  دهد.
یافته های بررسی درباره این قرص ترکیبی که 
میلی گرم(،   ۱۰۰( آسپیرین  داروی  سه  حاوی 
داروی مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین به نام 
رامیپیریل )۲/۵، ۵ یا ۱۰ میلی گرم( و آتورواستاتین 
)۲۰ میلی گرم یا ۴۰ میلی گرم( است در ژورنال 

پزشکی معتبر نیوانگلند منتشر شده است.
نتایج این بررسی برای  به گفته پژوهشگران، 
نخستین بار نشان می دهد که »پلی پیل« می تواند  
مشکالت عودکننده قلبی-عروقی را در افرادی 

که از حمله قلبی بهبود یافته ا ند، کاهش دهد. 
این پژوهشگران همچنین می گویند علت این تاثیر 
مثبت این است که بیماران با این رویکرد ساده با 
استفاده از یک قرص حاوی چند دارو نسبت به 

مصرف جداگانه قرص ها در رویکردهای معمول، 
بهتر می توانند برنامه درمانی را رعایت و قرص ها 

را به طور منظم مصرف کنند.
به طور معمول، پس از اینکه یک بیمار از حمله 
قلبی بهبود پیدا می  کند، پزشکان چند دارو برای 
جلوگیری از عود مشکالت قلبی برای او تجویز 
می کنند که ممکن است شامل داروهای ضد پالکت 
برای جلوگیری از لخته شدن خون، داروهایی 
برای کنترل فشار خون و یک داروی پایین آورند 

چربی خون مانند یک داروی استاتینی است.
مشکلی که پیش می آید این است که کمتر از 
نیمی از بیماران به طور مداوم این برنامه درمانی 
را رعایت می کنند. گرچه بسیاری از بیماران در 
مدت بالفاصله پس از بیماری حاد قلبی مثال حمله 
یا انفارکتوس قلبی درمان را رعایت می کنند، پس 
از چند ماه اول میزان رعایت درمان افت می کند.
هدف دیگر این پژوهشگران این بود که از همان 
آغاز دوره بهبودی برنامه درمانی شروع شده باشد 
و اغلب بیماران در این بررسی مصرف این قرص 
ترکیبی ساده را از هفته اول حمله قلبی آغاز کردند.
این پژوهشگران می گویند رعایت درمان پس 
انفارکتوس میوکاردی حاد )حمله قلبی( برای 

پیشگیری ثانوی )جلوگیری از عود بیماری( اساسی 
است و پلی پیل که داروهای اساسی مورد نیاز این 
بیماران در آن ترکیب شده است، کارآمدی خود 
را در این باره ثابت کرده است. هنگامی بیماران 
پذیرش بیشتر در مصرف داروهای الزم داشته 
باشند، خطر عود کردن مشکالت قلبی-عروق 
یک  به صورت  فعلی  بررسی  می شود.  کمتر 
کارآزمایی بالینی بین المللی تصادفی شده شامل 
۲۴۹۹ بیمار از هفت کشور اروپایی بود که دوران 
بهبودی از حمله قلبی را می  گذراندند. بیماران به 
طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده پلی پیل و 
دریافت کننده داروهای استاندارد معمول تقسیم 
شدند. سن میانگین بیماران ۷۶ سال بود و شامل 

افرادی با سابقه فشار خون باال، دیابت و سیگار 
کشیدن می شد. در این بررسی میزان بروز چهار 
مشکل عمده قلبی-عروقی در این بیماران تجزیه 
و تحلیل شد: مرگ ناشی از علل قلبی-عروقی، 
سکته مغزی غیرمرگبار، انفارکتوس میوکاردی 
)حمله قلبی( غیرمرگبار و نیاز به انجام جراحی 

اضطراری بای پس شریان های کرونری قلب.
نتایج نشان داد که بیماران دریافت کننده قرص 
ترکیبی پلی پیل نسبت به افرادی که داروها را 
جداگانه دریافت می کنند، ۲۴ درصد کمتر در 
معرض این چهار عارضه قلبی-عروقی هستند. 
شمار مرگ ها هم در گروه دریافت کننده داروهای 
جداگانه در مقایسه با گروه پلی پیل کمتر بود: ۷۱ 
مرگ در برابر ۴۸ مرگ. بیماران گروه پلی پیل 
همچنین میزان باالتر پذیرش درمان را نسبت به 
گروه شاهد داشتند که ممکن است علت سودمندی 
بیشتر پلی پیل باشد. پلی پیل که درمان را ساده تر 
و پذیرش درمان را در بیماران بهبود می بخشد،  
همچنین می تواند بخشی از یک رویکرد درمانی 
جهانی برای کمکک به پیشگیری از عود مشکالت 
قلبی-عروق در بیمارانی باشد که دچار حمله 

قلبی شده اند.

قرص ترکیبی »پلی پیل« خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد

نقشه سالمت

افزایش موارد 
ابتال به کرونا در 

فارس/ ایسنا 

هرمزگان با کمبود 
شدید پزشک مواجه 

است/ ایسنا

دوربين سالمت 

یک خفاش میوه خوار در باغ وحش بریستول در انگلیس
PA     

آزمایش کووید در شهر تیان جین چین
AFP 

یک مامور بهداشتی در پکن با لباس محافظ در یک دکه آزمایش کرونا
AP                 

کارکنان گردآوری زباله پس از نخستین اعتصابشان در ادیبنوروی اسکاتلند 
توده های جمع شده آشغال را پاک می کنند.    گتی ایمجز

مناطق زیرآب رفته مسکونی در ایالت سند پاکستان پس ازباران های شدید موسمی 
AFP      

همکالسی یک دانش آموز ۱۰ ساله کشته شده فلسطینی در غزه گریه می کند.
           رویترز


