
یک بررسی جدید نشان می دهد نوع جدیدی 
از المپ ماورای بنفش ممکن است بتواند 

ویروس های آنفلوانزا را در هوا از بین ببرد.
به گزارش الیوساینس، این بررسی نشان داد 
 C ((far-UVC نور ماورای بنفش دور نوع
می تواند ویروس های آنفلوانزای معلق در هوا 
را در شرایط آزمایشگاهی شبیه  فضای عمومی 
بکشد. از طرف دیگر، پژوهشگران نشان داده اند 
این نوع نور ماورای بنفش به بافت انسانی آسیب 
نمی زند. به گفته این پژوهشگران در مرکز 
پژوهش رادیولوژی در مرکز پزشکی ایروینگ 
در دانشگاه کلمبیا، گرچه این یافته های جدید 
هنوز باید در بررسی های آینده تایید شود، اما 
ممکن است روزی از این نوع نور ماورای بنفش 

برای محدود کردن انتشار بیماری های میکروبی 
منتقل شونده از راه هوا مانند آنفلوانزا استفاده کرد. 
 UVC پژوهشگران دهه هاست می دانند نور
وسیع الطیف که طول موجی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ 
نانومتر دارد، در کشتن ویروس ها و باکتری ها 
 UVC موثر است. درواقع المپ میکروب کش
اغلب برای ضدعفونی کردن وسایل جراحی به 
کار می رود، اما این المپ ها برای سالمت انسان 
خطرناک هستند و ممکن است باعث سرطان 

پوست و آب مروارید شوند.
تازگی  به  کلمبیا  دانشگاه  پژوهشگران 
دریافتند نور UVC با طیف باریک – ۲۰۷ تا 
۲۲۲ نانومتر- می تواند میکروب ها را بدون 
آسیب زدن بیولوژیک به پوست در معرض 

بکشد. این نوع نور طیف بسیار محدودی دارد 
و نمی تواند از الیه بیرونی پوست که متشکل از 
سلول های مرده است یا الیه اشک روی چشم 
عبور کند، بنابراین خطری برای سالمت انسان 
ندارد، اما به علت اینکه باکتری ها و ویروس ها 
بسیار کوچک تر از سلول های انسان هستند، 
این نوع نور UVC می تواند به DNA آنها 

برسد و آنها را بکشد. پژوهشگران در این 
بررسی ها ذرات معلق ویروس آنفلوانزای نوع 
H1N1 را درون یک محفظه آزمایش که برای 
شبیه سازی سرفه و عطسه انسان طراحی شده 
بود، آزاد کردند. پس از تابش دوزهای پایین نور 
far- UVC معلوم شد این نور به طور موثری 
بیشتر از ۹۵ درصد از ذرات ویروس آنفلوانزا را 
غیرفعال کرده است؛ یعنی با تاثیربخشی تقریبا 
معادل المپ UVC میکروب کش معمولی. 
هنگامی که پژوهشگران سلول های پوست را 
در معرض این ویروس های آنفلوانزای معلق در 
هوا که این نوع ماورای بنفش به آن تابیده شده 
بود، قرار دادند، ویروس ها نتوانستند سلول های 

پوست را آلوده کنند.
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دوربين سالمت

رابطه آکنه و افسردگی

نشان  جدید  پژوهش  یک 
را   فرد  می تواند  آکنه  می دهد 
دچار افسردگی کند. به گزارش 
پژوهشگران  نیوز،  هلث دی 
کانادایی دریافتند بیماران مبتال به 
آکنه در اولین سال تشخیص این 
بیماری در مقایسه با افراد بدون 
آکنه با احتمال ۶۳ درصد بیشتر 
ممکن است به افسردگی اساسی 
دچار شوند. این افزایش خطر در 
نخستین  از  پس  اول  سال   ۵
می یابد.  ادامه  آکنه  تشخیص 
به  مربوط  داده های  محققان، 
1۳۴هزار بیمار آکنه را با داده های 
آکنه  بدون  بیمار  میلیون   1/۷
پژوهش های  کردند.  مقایسه 
قبلی نشان داد که تا یک چهارم 
مبتالیان به آکنه دچار مشکالت 
می شوند.  روانی  سالمت 
فقط  افسردگی  خطر  افزایش 
در ۵ سال اول پس از تشخیص 
بررسی  این  بود.  آشکار  آکنه 
ثابت نمی کند خود آکنه علت 
این افسردگی باشد. با این حال، 
پژوهشگران توصیه می کنند با 
توجه به یافته های جدید باید 
مشکالت اعصاب و روان این 

بیماران جدی گرفته شود.

تازهها

■ 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 
ناشر  از  کتبی  اجازه  به کسب  منوط 

است.

پژوهشگران دانشگاه ادینبورو برای نخستین بار 
رشد  آزمایشگاه  در  را  انسانی  تخمک های 
داده اند. به گزارش بی بی سی ساین، دانشمندان 
اسکاتلندی می گویند: »این تکنیک می تواند به 
ایجاد روش های جدیدی برای حفاظت باروری 
کودکانی که سرطانشان درمان می شود، بینجامد.« 
این تکنیک همچنین فرصتی برای کاوش درباره 
چگونگی رشد تخمک است، موضوعی که برای 
علم ناشناخته است. کارشناسان می گویند: »این 
تحول پیشرفت هیجان انگیزی است، اما پیش 
از اینکه بتوان از آن برای درمان بیماران استفاده 
کرد، پژوهش های بیشتری مورد نیاز است.« 
زنان با تخمک های نابالغ در تخمدان ها متوقف 

می شوند که فقط پس از بلوغ رشد می کنند.

دانشمندان پس از دهه ها تحقیق اکنون می تواند 
تخمک ها را بیرون از تخمدان رشد دهند و بالغ 
کنند. برای این کار الزم است شرایط آزمایشگاه 
هورمون ها،  اکسیژن،  میزان های  جمله  از 
پروتئین هایی که رشد را تحریک می کنند و 
محیطی که تخمک ها در آن کشت می شوند، 
به دقت کنترل شوند. این روش در حال حاضر 
هنوز چندان کارآمد نیست و فقط 1۰ درصد 

تخمک ها به رشدشان ادامه می دهند و بالغ 
می شوند. به گفته دانشمندان، الزم است شرایط 
کشت بهبود یابد و کیفیت تخمک ها آزمایش 
شود. روند رشد تخمک در بدن به دقت کنترل 
و زمان بندی می شود. برخی تخمک ها در دوران 
نوجوانی بالغ می شوند و برخی دیگر بیش از دو 
دهه بعد وارد این روند می شوند. تخمک باید 
در روند رشدش نیمی از مواد ژنتیکی اش را از 
دست بدهد، در غیر این صورت هنگام بارور 
 DNA شدن با اسپرم حاوی مقدار بیش از حدی
خواهد بود. مواد ژنتیکی اضافی درون یک سلول 
مینیاتوری به نام »جسم قطبی« فرستاده می شوند، 
اما در این بررسی این اجسام قطبی به طور 
غیرطبیعی بزرگ بودند. به گفته پژوهشگران، 

این موضوع مایه نگرانی است، اما به نظر آنها 
این مشکل با بهبود تکنولوژی قابل حل است. 
شیمی درمانی و پرتودرمانی فرد را در معرض 
خطر عقیم شدن قرار می دهد. زنان می توانند 
تخمک هایشان یا حتی رویان ها لقاح یافته با 
اسپرم مرد را پیش از درمان منجمد کنند اما این 
گزینه برای دختران دچار سرطان های دوران 
کودکی در دسترس نیست. گرچه در این بیمارن 
می توان بافت تخمدان را پیش از درمان منجمد 
کرد و بعدها درون بدن بازگرداند، اما در صورتی 
که ناهنجاری هایی در نمونه یخ زده وجود داشته 
باشد، ممکن است بیمار در معرض خطر قرار 
گیرد. امکان ساختن تخمک در آزمایشگاه گزینه 

ایمن تری برای این بیماران است.
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لیزا آالمیا، زن اهل تگزاس آمریکا، در کنار دخترش. او پس از یک جراحی روی 
فکش برای تصحیح جویدنش، ناگهان لهجه بریتانیایی پیدا کرده است!

 دیلی میرور

دیوید بکهام، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس، در ویدئویی برای حمایت از 
کارزار ضدماالریا درون یک اتاقک شیشه ای احاطه شده با۱۰هزار پشه قرار گرفت.
 دیلی میل

مردی دستش را  در ورودی کافه خبرنگاران در شهر گانگ نئونگ کره جنوبی 
ضدعفونی می کند. شیوع عفونت نوروویروس با عالئم شکم درد، تهوع و اسهال 

در المپیک زمستانی باعث نگرانی شده است.
 گلوبال نیوز


