
سازمان غذا و داروی آمریکا به طور اضطراری 
نخستین کیت خانگی برای نمونه گیری از بینی 

برای آزمایش ویروس کرونا را تایید کرد.
 به گزارش نیویورک تایمز، سازمان غذا و 
داروی آمریکا اعالم کرده شرکت لب کورپ، 
سازنده این تست، داده هایی را درباره بی خطر 
بودن و دقت این کیت خانگی به عنوان وسیله 
نمونه برداری در مطب پزشکان، بیمارستان ها و 
خانه ها به این سازمان ارسال کرده است. افراد با 
استفاده از این کیت  می توانند به راحتی و بدون 
خطر از بینی شان نمونه بگیرند و بعد آن را در 
بسته ایزوله برای شرکت بازپس بفرستند تا روی 

آن آزمایش شود. این تست که »پیکسل« نام دارد 
با نسخه پزشک در اختیار مصرف کنندگان قرار 
خواهد گرفت. شرکت سازنده این کیت های 
نمونه گیری شخصی را ابتدا در اختیار کارکنان 
پزشکی و  بخش اورژانس و سپس  سایر 

مصرف کنندگان قرار خواهد داد.
با توجه به اینکه مصرف کنندگان با این کیت 
نمونه گیری را از خانه خودشان انجام خواهند داد، 
میزان نیاز به ماسک ها و سایر تجهیزات محافظتی 
برای جمع آوری نمونه کاهش خواهد یافت.

این کیت نمونه گیری ۱۱۹ دالر قیمت گذاری 
شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از الیوساینس،مت 
هانکوک، وزیر بهداشت بریتانیا اعالم کرد 
که دولت این کشورتمام امکانات خود را 
کرونا  ویروس  واکسن  تا  می گیرد  کار  به 

ساخت پژوهشگران دانشگاه آکسفورد را 
به تولید انبوه برساند.

واکسن که پژوهشگران دانشگاه آکسفورد 
ساخته  اند  ترکیبی از نسخه ضعیف شده یک 

ویروس معمول سرماخوردگی که رمزهای 
ان گنجانده  ژنتیکی ویروس کرونا درون 

شده است.
قرار است آزمایش این واکسن روی ۵۱۰ 
در سراسر  تا ۵۵  در سنین ۱۸  سالم  فرد 

بریتانیا انجام شود.
نیمی از این افراد در گروه آزمایش، واکسن 
کرونا و نیمی دیگر در گروه شاهد، یک واکسن 
مننژیت  عامل  باکتری  یک  بر ضد  کنترل 
و عفونت خونی را دریافت خواهند کرد.

ادامه  ماه   ۶ حدود  بالینی  کارآزمایی  این 
خواهد داشت.

این  آکسفورد  دانشگاه  پژوهشگران 
یک  شده  ضعیف  نسخه  از  را  واکسن 
نام  به  معمولی  سرماخوردگی  ویروس 
آدنوویروس مربوط به شامپانزه ها ساخته 

است. شده 

این پژوهشگران این آدنویروس را از لحاظ 
ژنتیکی طوری تغییر داده اند تا نتواند در بدن 

انسان ها رشد و تکثیر پیدا کند.
همچنین ژن هایی در این واکسن گنجانده 
شده است که یک پروتئین ویروس کرونا 
را می سازند که در اتصال ویروس کرونا 

به سلول های بدن نقش دارد. 
سائول فاست، مدیر موسسه ملی تحقیقات 
این  سالمت ساوت همپتون گفت: »هدف 
واکسن افزایش آنتی بادی های ضدویروس 
کرونا در بدن و توانا ساختن سیستم ایمنی 

برای تخریب ویروس است.«
در حال حاضر بیش از ۷۰ طرح در کشورهای 
در  کرونا  واکسن  ساختن  برای  گوناگون 
ماه   ۱۸ تا   ۱۲ حدود  اما  اجراست،  حال 
طول می کشد تا یک واکسن برای مصرف 

ساخته، آزمایش و تایید شود.

نقشه سالمت

پذیرش ۹۰ بیمار 
مشکوک به کرونا 

در مراکز درمانی قم/
خبرگزاری مهر

سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان: آمار کرونا 

در کرمان اوج گرفت/
خبرگزاری مهر

دوربين سالمت

توانایی کروناویروس 
برای جهش یافتن 
جدی گرفته نشده 

می گویند  چینی  دانشمندان 
برای  کرونا  ویروس  توانایی 
گرفته  جدی  یافتن  جهش  
نشده و انواع متفاوت ویروس 
شیوع یافته ممکن است تاثیرات 
متفاوتی بر بخش های متفاوت 
گزارش  به  بگذارند.  جهان 
دیلی میل، پژوهشگران چینی 
در گروه کوچکی از بیماران 
کووید-۱۹ جهش های بسیاری 
یافتند که قبال گزارش نشده 
بود. این دانشمندان همچنین 
برای نخستین بار ثابت کردند 
جهش های معینی ممکن است 
باعث مرگبارتر شدن انواعی از 
ویروس کرونا نسبت به انواع 

دیگر شود.
شاهد  نخستین  لی،  بررسی 
علمی درباره جهش هایی در 
ویروس کرونا است که می تواند 
بر شدت بیماری یا آسیب زایی 

آن در میزبان تاثیر بگذارد.
پژوهشگران انواع ویروس به 
دست آمده از ۱۱ بیمار مبتال 
به کووید-۱۹ از شهر هانگ ژو 
در ایالت شرقی ژجیانگ را در 
لحاظ  از  سلولی  کشت های 
کشندگی  میزان  و  جهش ها 
بررسی کردند. انواعی از ویروس 
که بیشتران میزان کشندگی را 
بیماران در  اغلب  داشتند، در 
اروپا هم یافت شده، در حالی 
که انواع با کشندگی خفیف تر 
ویروس کرونا در این بررسی، 
ویروس  غالب  نوع  همان 
آمریکا  غرب  در  شیوع یافته 
بودند. بررسی های دیگر نشان 
داده گونه های ویروس کرونا از 

نیویورک وارد اروپا شده اند. 
میزان مرگ ومیر در نیویورک بر 
اثر ابتال به کووید-۱۹ دست کم 
اندازه کشورهای اروپایی  به 

بوده است.

است  ممکن  یافته ها  این 
در  را  تفاوت ها  حدی  تا 
میان  مرگ ومیرها  میزان 
مناطق گوناگون روشن کند. 
متوجه  ژنتیک  دانشمندان 
تفاوت انواع ویروسی غالب 
میان مناطق جغرافیایی متفاوت 
شده اند. برخی پژوهشگران این 
فرضیه را مطرح کرده اند که 
میزان متفاوت تلفات بیماری 
ممکن  حدی  تا  کووید-۱۹ 
جهش های   به  مربوط  است 
این  اما  باشد  کرونا  ویروس 
تفاوت ها در تلفات ممکن است 
ناشی از عوامل بسیار دیگری از 
جمله سن، بیماری های زمینه ای 
و حتی نوع گروه خونی هم 
باشد. در حال حاضر بیماران 
بیمارستان ها  در  کووید-۱۹ 
بدون توجه به نوع ویروس شان 
به طور مشابه درمان می شوند اما 
به گفته این پژوهشگران، تعیین 
جهش های ویروسی در یک 
منطقه ممکن است به تعیین نوع 
اقدامات برای مبارزه با ویروس 

در هر منطقه 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.

پزشکان ایتالیایی مورد بیماری  را گزارش 
می دهند که پس از پاک شدن ویروس کرونا از 
بینی اش، میزان قابل شناسایی ذرات واگیردار 

ویروسی را در چشمانش داشت.
این زن ۶۵ ساله  به گزارش الیوساینس، 
که نخستین مورد ثابت شده کرونا در ایتالیا 
بود از شهر ووهان چین به این کشور پرواز 

کرده بود.
این زن ۵ روز بعد از ورود به ایتالیا عالئم 
در  بعد  روز  و  داد  بروز  را  کووید-۱۹ 

بیمارستان بستری شد.
عالئم اولیه او سرفه خشک، گلودرد، آبریزش 
و گرفتگی بینی و قرمزی چشم بود. آزمایش 
این زن برای ویروس جدید کرونا مثبت 
و  تهوع  تب،  دچار  بعد  روز  چند  و  شد 

استفراغ هم شد.
پزشکان در روز سوم بستری این زن از چشم 
او نمونه گرفتند و ماده ژنتیکی ویروس را 

در آن یافتند. 
گرچه قرمزی و التهاب چشم این زن در 
ویروس  برطرف شد،  بستری  بیستم  روز 
تا روز بیست و یکم بستری در ترشحات 

چشمی او یافت می شد. 
بعد برای چند روز ویروس از ترشحات 

بینی و چشم این بیمار ناپدید شد اما در 
دیگر  بار  یک  بستری  وهفتم  بیست  روز 
چشمی  ترشحات  نمونه های  در  ویروس 

این زن یافت شد. 
همچنین معلوم شد ویروس های یافت شده 

در چشم های بیمار قابلیت تکثیر دارند. 
این پزشکان با توجه به این یافته ها می گویند 
کووید-۱۹  بیماران  از  چشمی  ترشحات 

ممکن است حاوی ویروس های عفونت زا 
باشند و احتیاطات بهداشتی مانند پرهیز از 
و  و چشم ها  دهان  بینی،  با  دست  تماس 
شستشوی مکرر دست بیشتر ضروری است.
 همچنین چشم پزشکان هنگام معاینه بیماران 
باید احتیاط بیشتری کنند چراکه چشم ها 
هم محل ورود ویروس و هم منشاء انتشار 

آن هستند.

قرمزی و التهاب ملتحمه چشم قبال نیز به 
عنوان عالمت احتمالی کووید-۱۹ گزارش 

شده بود. 
بودند  کرده  گزارش  هم  چینی  پزشکان 
و  ویروس  تکثیر  محل  می توانند  چشم ها 
منشاء انتشار عفونت باشند اما هنوز معلوم 
نیست میزان مسری بودن ترشحات چشمی 

چقدر است. 

 پزشکان می گویند لخته های خونی کوچکی 
اندام های  سایر  و  ریه ها  رگ های  در  که 
عمده دیگر بدن تشکیل می شوند، ممکن 
است دلیل مرگبار بودن بیماری کرونا در 

برخی افراد باشند.به گزارش هلث دی نیوز، 
برخی  می دهد  نشان  پزشکان  مشاهدات 
کرونا دچار  بیماری شدید  به  مبتال  افراد 
لخته های خونی کوچک در ریه ها و سایر 

اندام های عمده بدن می شوند.
این لخته های خونی کوچک ممکن است 
یکی از دالیل نارسایی تنفسی در مبتالیان به 
کرونا یا مسوول ایجاد عالمت منحصربه فرد 
کرونا؛ یعنی از دست رفتن ناگهانی بویایی 
باشند. لخته شدن خون در رگ ها ممکن 
است علت بدتر شدن ناگهانی حال بیمارانی 
باشد که عالئمشان خفیف است یا در حال 

بهبود هستند.
کووید-۱۹  بیماران  در  خون  شدن  لخته 
آنقدر بارز بوده که برخی پزشکان داروهای 
رقیق کننده خون را برای مبتالیانی که دچار 

بیماری شدید هستند، تجویز کرده اند.
به تازگی پزشکان آمریکایی از درمان ۵ بیمار 
 tPA کووید-۱۹ در وضعیت بحرانی  با
داروی  بافتی(،  پالسمینوژن  )فعال کننده 
حل کننده لخته ای که برای بیماران سکته 

مغزی به کار می رود، خبر دادند.
دچار  بیماری شان  ابتدای  بیمار   ۵ این 

نارسایی تنفسی شده بودند. میزان  اکسیژن 
به  پروتئینی مربوط  خون و شاخص های 
لخته  شدن خون در این بیماران بیانگر ایجاد 
لخته های خونی در رگ های ریه آنها بود.
تجویز داروی حل کننده لخت باعث بهبود 
فوری در تنفس و میزان اکسیژن خون این 
بیماران شد، هر چند در نهایت این بیماران 

درگذشتند.
پزشکان هلندی نیز گزارش داده اند یک سوم 
۱۸۴ بیمار مبتال به ویروس کرونا که در 
بخش مراقبت های ویژه بستری بودند، دچار 
در  خون  شدن  لخته  به  مربوط  عوارض 
ریه ها یا پاها شده بودند یا حتی مواردی 
از سکته مغزی یا حمله قلبی ناشی از لخته 
شدن خون میان این بیماران وجود دارد. 
دانشمندان معتقدند آسیب سلولی ناشی از 
ویروس کرونا به طریقی روند لخته شدن 

خون را فعال می کند. 

تایید نخستین کیت خانگی نمونه گیری ویروس کرونا 

وزارت بهداشت بریتانیا اعالم کرد کارآزمایی بالینی یک واکسن »کرونا ویروس« این هفته آغاز خواهد شد

ترشحات چشمی بیماران کرونا واگیردار است

آیا لخته های خونی کوچک بیماری کرونا  را مرگبارتر می کند؟

یک زوج پس از پایان قرنطینه شهر ووهان، کانون شیوع کرونا در چین، کنار 
دریاچه این شهر عکس عروسی می گیرند.                    خبرگزاری فرانسه

یک وسیله نقلیه در دهلی نو، پایتخت هند، به صورت آزمایشگاه سیار کرونا 
درآمده است.                       پاسیفیک پرس

قلعه مون سن  میشل در شمال فرانسه که یکی از قطب های گردشگری است به 
علت قرنطینه کرونا خالی از بازدیدکنندگان است.            رویترز

یکی از کارکنان پزشکی در شهر نجف عراق از یک زن برای آزمایش کرونا 
نمونه می گیرد.                              خبرگزاری فرانسه

دختری در شهر روتردام با توجه به تعطیلی مدارس به علت شیوع کرونا در 
کالس درس دیجیتال از راه دور درس می خواند.    

   رکس

عینک محافظ یکی از کارکنان اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری پس از چند 
ساعت استفاده بخار گرفته است.     
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