
اینکه  درباره  و چینی  آمریکایی  دانشمندان 
شیوع ویروس کرونا- مانند سرماخوردگی و 
آنفلوانزا- با افزایش دمای هوا و تغییر فصل 
فروکش کند و محو شود، ابراز تردید می کنند.
به گزارش وب ام دی، کارشناسان در آکادمی 
ملی علوم آمریکا در این باره می گویند: »با 
توجه به اینکه کشورهایی مانند ایران و استرالیا 
که آب وهوای گرم تری دارند گسترش سریع 
ویروس کرونا را تجربه می کنند، کاهش موارد 
بیماری با افزایش رطوبت یا درجه حرارت در 

کشورهای دیگر را نباید فرض گرفت.«
نتایج یک بررسی جدید هم در فاصله اوایل 
ژانویه و اوایل مارس در ۲۲۴ شهر در سراسر 
چین که شیوع محلی )آندمیک( ویروس کرونا 
را داشتند نیز نظر این کارشناسان را تایید 
می کند. این بررسی نشان داد ظاهرا سرایت 
ویروس کرونا با نوسان در دما و رطوبت 
روزانه تغییری نمی کند. این پژوهشگران به 
سرپرستی یه یائو از دانشگاه فودان در شانگهای 
می گویند: »بررسی ما از این فرضیه که دمای 
باال یا میزان باالی پرتوهای ماورای بنفش 
کووید-۱۹  سرایت  بتواند  خورشید(  )نور 
ممکن  نمی کند.  حمایت  دهد،  کاهش  را 
است هنوز زود باشد بر آب وهوای گرم تر 
به عنوان عاملی برای کنترل کووید-۱۹ حساب 
کرد.« با این وجود دالیلی برای امیدواری 

هم وجود دارد. همان طور که پژوهشگران 
چینی هم گفته اند، مدت هاست  معلوم شده 
عفونت های تنفسی در فصل های سرد سال 
شایع تر می  شوند. دالیل دقیق این وضعیت 
روشن نیست اما پژوهشگران چینی می گویند 
عوامل متعددی ممکن است در این تغییر 

فصلی نقش داشته باشند.
تابستان  با روزهای آفتابی بیشتر می تواند باعث 
افزایش میزان تولید ویتامین D در پوست شود 
و ویتامین D ممکن است باعث تقویت دستگاه 
ایمنی بدن شود. همچنین می دانیم پرتوهای 
ماورای بنفش به کشته شدن ویروس هایی 
سرماخوردگی  و  آنفلوانزا  ویروس  مانند 
کمک می کنند. به گفته پژوهشگران چینی، در 
بیشتر کشورها در تابستان ها بچه ها به مدرس 
نمی روند و این موضوع می تواند میزان سرایت 

ویروس های تنفسی را کمتر کند.
 آیا ویروس جدید کرونا نیز از این لحاظ شبیه 
ویروس های آنفلوانزا و سرماخوردگی است؟
آمریکا می گویند:  آکادمی علوم  کارشناسان 
دمای  میان  رابطه ای  تجربی  »بررسی های 
باال و رطوبت و کاهش فعال ماندن ویروس 
کووید-۱۹ را در آزمایشگاه نشان می دهد.« 
اما این کارشناسان تاکید می کنند عوامل بسیار 
دیگری در انتشار ویروس های جدید کرونا موثر 
هستند. پژوهشگران چینی برای بررسی عمیق تر 

این موضوع تجزیه وتحلیل پیچیده ای از انتشار 
ویروس جدید کرونا در سراسر چین از جمله 
در ایالت هوبی، کانون شروع پاندمی کووید-۱۹ 
انجام دادند. آنها داده های همه گیری شناختی را با 
نوسان های روزانه در دما و میزان نور خورشید 

و نیز تغییرات رطوبت مقایسه کردند.
این پژوهشگران که نتایج کارشان را در ۹ 
آوریل در مقاله ای در مجله تنفسی اروپا منتشر 
کرده اند، دریافتند پس از تعدیل تاثیر رطوبت و 
میزان پرتوهای ماورای بنفش، توانایی انتشار 
کووید-۱۹ با افزایش دما تغییری نمی کند. 
همچنین پس از تعدیل تاثیر دما و رطوبت، 
میزان پرتوهای ماورای بنفش  بر میزان سرایت 
تاثیری نداشت. این پژوهشگران اشاره می کنند 
این الگوها مشابه الگویی است که در شیوع دیگر 
مربوط به ویروس کرونا، انتشار ویروس عامل 
»نشانگان تنفسی خاورمیانه« )مرس( دیده شده 

بود. در آن شیوع هم، ویروس کرونای عامل 
بیماری حتی در دمای باالی شبه جزیره عربستان 
هم انتشار یافته بود. البته بررسی پژوهشگران 
چینی حرف آخر در این مورد نیست و یقینا 
انجام بررسی های بیشتر با دورهای پیگیری 
طوالنی تر و طیف گسترده تر دما ضروری است.
دانشمندان آکادمی ملی علوم آمریکا با این نظر 
موافقند و می نویسند:  »بررسی های بیشتر در 
حالی که پاندمی در حال گسترش است، الزم 
است انجام شود تا تاثیر آب وهوا بر سرایت 

این ویروس روشن تر شود.«
آنها می افزایند:  »گرچه شواهدی وجود دارد 
ویروس  سرایت  کارایی  است  ممکن  که 
کووید-۱۹ در محیط های با دما و رطوبت 
باالتر کاهش یابد، با توجه به اینکه جمعیت 
جهان در برابر این ویروس مصونیت ندارند، 
این کاهش کارایی سرایت ویروس ممکن است 
باعث کاهش قابل توجه در انتشار بیماری نشود، 
مگر اینکه همزمان مداخالت عمده بهداشت 

عمومی انجام شود.«
جز  به  دیگر  عوامل  کارشناسان،  گفته  به 
رسیدن تابستان ممکن است درنهایت پاندمی 
کووید-۱۹ را پایان ببخشد، از جمله یافته شدن 
درمانی موثر یا ساخت واکسن یا اقدامات 
فاصله گیری اجتماعی در کشورها که سرایت 

ویروس را کاهش می  دهند.

نخستین مورد ثابت شده بیماری کووید-۱۹ 
مدت ها پس از پاک شدن ویروس کرونا از 
بینی اش، میزان قابل شناسایی ذرات واگیردار 

ویروسی را در چشمانش داشت.
به گزارش الیوساینس این زن ۶۵ ساله در 
۲۳ ژانویه از ووهان چین – کانون اولیه شیوع 
ویروس کرونا- به ایتالیا پرواز کرد. این زن 
۵ روز بعد عالئم کووید-۱۹ را بروز داد و 
روز بعد در بیمارستان بستری شد. عالئم 
اولیه او سرفه خشک، گلودرد، آبریزش و 
گرفتگی بینی و قرمزی چشم )التهاب ملتحمه 
چشم( بود. آزمایش این زن برای ویروس 
جدید کرونا )سارس-کوو-۲( مثبت شد و 
چند روز بعد تب، تهوع و استفراغ هم به 

عالئمش افزوده شد.
پزشکان در روز سوم بستری این زن از چشم 

او نمونه گرفتند و RNA یا ماده ژنتیکی 
ویروس را در آن کشف کردند.

پزشکان گرفتن نمونه از چشم این زن را ادامه 
دادند. گرچه قرمزی و التهاب چشم این زن 
در روز بیستم بستری برطرف شد، ویروس 
تا روز ۲۱ بستری در ترشحات چشمی او 
یافت می شد. سپس برای چند روز ویروس 

در بینی و چشمان او قابل شناسایی نبود اما 
در روز ۲7 بستری یک بار دیگر ویروس در 

چشم های این زن پیدا شد.
پزشکان ایتالیایی که مورد این زن را گزارش 
ویروس   RNA« می نویسند:  کرده اند، 
ترشحات  نمونه های  در  سارس-کوو-۲ 
ناپدید  از  پس  روزها  بیمار  این  چشمی 
شدن آن در نمونه های ترشحات بینی یافت 
شد.« مهم تر اینکه این پژوهشگران با استفاده 
از تکنیک های آزمایشگاهی که شمار ذرات 
کردند   ثابت  می دهد،  افزایش  را  ویروسی 
این نمونه های ویروسی برداشته از چشم های 
این زن قابلیت تکثیر دارند بنابراین می توانند 

فعال و زنده باشند.
به گفته این پزشکان، با توجه به این یافته ها 
ترشحات چشمی از بیماران کووید-۱۹ ممکن 

است حاوی ویروس  های عفونت زا باشند 
بنابراین اهمیت اقدامات بهداشتی مانند پرهیز 
از تماس دست با بینی، دهان و چشم ها و 
شستشوی مکرر دست بیشتر روشن می شود.
همچنین چشم پزشکان هنگام معاینه بالینی باید 
احتیاط بیشتری کنند چراکه چشم ها هم محل 
ورود ویروس و هم منشاء انتشار آن هستند.

عنوان  به  نیز  قبال  چشم  التهاب  و  قرمزی 
شده  گزارش  کووید-۱۹  احتمالی  عالمت 
کرده  پیشنهاد  نیز  چین  از  گزارش ها  بود. 
بودند چشم ها می  توانند محل تکثیر ویروس 
و منشاء انتشار عفونت باشند اما هنوز روشن 
نیست میزان سرایت دهندگی ترشحات چشمی 
حاوی ویروس کرونا چقدر است. گزارش این 
پژوهشگران در ۱7 آوریل در مجله »سالنامه های 

پزشکی داخلی« منتشر شده است.

مردان نسبت به زنان بیماری شدیدتری را زمان 
آلوده شدن به ویروس کرونا تجربه می کنند و 
احتمال مرگشان هم بیشتر است، اکنون قرار 
است دو کارآزمایی بالینی به بررسی این موضوع 
بپردازند که آیا تفاوت های هورمون های جنسی 
ممکن است این تفاوت را توضیح دهند یا نه.
ظهور  هنگام  از  الیوساینس،  گزارش  به 
کووید-۱۹ در چین، مردان در سراسر جهان 
نسبت به زنان با احتمال بیشتری به علت این 
بیماری کارشان به بخش مراقبت های ویژه 

کشیده یا به این علت درگذشته اند.
برای مثال 7۵ درصد بیماران کووید-۱۹ که در 
مرکز پزشکی سدراس سینای در لس آنجلس 
در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند یا 
به دستگاه تنفس مصنوعی متصل شده اند، مرد 
هستند. آمار در نیویورک تا اوایل ماه آوریل نشان 
می دهد مردان با نسبت دوبرابر بیشتر نسبت به 
زنان به علت بیماری کووید-۱۹ درگذشته اند. 
علل گوناگونی برای این تفاوت میان مردان 

و زنان ذکر شده است، از جمله شیوع باالتر 
مشکالت قلبی و ریوی در مردان نسبت به 
زنان، سیگارکشیدن بیشتر، مصرف الکل بیشتر 
و قرار گیری بیشتر در معرض آلودگی هوا در 
مردان نسبت به زنان. از طرف دیگر، شواهدی 
وجود دارد که دستگاه ایمنی زنان بسیار قوی تر 

از دستگاه ایمنی مردان است.
هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون 
که در زنان نسبت به مردان به مقدار بسیار 
دستگاه  تنظیم  به  می شوند،  تولید  بیشتری 
ایمنی در زنان کمک می کنند و ممکن است 
باعث مقاومت ویژه زنان در برابر عفونت ها 
و نیز پاسخ های شدید دستگاه ایمنی شوند که 

خودشان زیانبار هستند.
دانشمندان در مرکز پزشکی سدراس سینای و 
دانشکده پزشکی رنسانس در دانشگاه سونی 
به  توجه  با  آمریکا  نیویورک در  بروک در 
این یافته ها قصد دارند گروه های کوچکی از 
بیمارن کووید-۱۹ را با هورمن های جنسی 

در  تفاوتی  آیا  ببینند  تا   کنند  درمان  زنانه 
وضعیت بیماران ایجاد می شود یا نه. کارآزمایی 
سونی بروک شامل ۱۱۰ بیمار با تشخیص 
احتمالی یا ثابت شده کووید-۱۹ خواهد بود 
که دست کم یک عالمت وخیم بیماری مثال 
تب باال، تنگ نفس یا ذات الریه را داشته باشند 
اما نیاز به اتصال به دستگاه تنفس مصنوعی 

با لوله گذاری پیدا نکرده باشند.
مردانی که در این کارآزمایی وارد می شوند ۱۸ 
ساله و باالتر و زنان شرکت کننده ۵۵ ساله و باالتر 

خواهند بود )یعنی زنانی که در سنین یائسگی 
هستند و میزان هورمون استروژنشان افت کرده 
است(. نیمی از شرکت کنندگان برای یک هفته 
برچسب پوستی حاوی استروژن و نیم دیگر 
درمان معمول پزشکی را دریافت خواهند کرد. 
بررسی  های گذشته نشان داده تجویز استروژن 
ممکن است به پاک شدن ویروس از بدن و نیز 
ترمیم بافت های آسیب دیده پس از فروکش 

کردن عفونت کووید-۱۹ کمک کند.
شرکت کنندگان در کارآزمایی مرکز  سدراس- 
سینای به جای هورمون استروژن، هورمون 
پروژسترون دریافت خواهند کرد. پروژسترون 
ممکن است خواص ضدالتهابی داشته باشد و 
بتواند از شروع »توفان سایتوکاینی« در بیماران 
جلوگیری کند. سایتوکاین یک ماده پیام دهنده 
پاسخ ایمنی و ایجاد التهاب در بدن است و 
در »توفان سایتوکاینی« پیام دهنده های التهابی 
در بدن به شدت فعال می شوند و پاسخ ایمنی 

شدید باعث آسیب رساندن به بدن می شود.

نقشه سالمت

استاندار خوزستان: 
وضعیت خوزستان از 

نظر کرونا عادی نشده 
است/ایرنا

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 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

کالبدشکافی جنازه نخستین مورد شناخته شده 
مرگ ناشی از ویروس جدید کرونا در آمریکا 
نشان داده این شخص به علت پارگی قلب 
ناشی از حمله ویروس کرونا درگذشته است.
به گزارش الیوساینس پاتریشیا، دوود ۵7 ساله، 
اهل سان خوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا در ۶ 
فوریه )۱7 بهمن( پس از دچار شدن به عالئم 

شبیه آنفلوانزا  در خانه اش درگذشت.
بررسی درباره علت مرگ او نشان داد در واقع 
دچار عفونت با ویروس جدید  شده و به این 
ترتیب معلوم شد  مرگ های ناشی از کووید-۱۹ 

هفته ها پیش از زمانی که تصور می شد، در آمریکا 
رخ داده است.  ابتدا تصور شده بود مرگ این 

زن ناشی از حمله قلبی است اما اکنون گزارش 
کالبدشکافی نشان می دهد ویروس به عضله قلب 
او انتشار یافته و عفونت باعث شده دریچه ای در 
قلب او پاره شود. دکتر جوید ملینک، آسیب شناس 
قانونی که در کالبدشکافی این زن شرکت نداشت، 
می گوید: »دستگاه ایمنی به ویروس حمله کرده 
و در حمله به ویروس باعث آسیب قلب شده 

و بعد قلب اساسا منفجر شده است.«
 این نوع پارگی قلب معموال در افراد با میزان 
باالی کلسترول خون و ناهنجاری در عضله 
قلب رخ می دهد اما به گفته ملینک، مورد این 

زن بسیار غیرمعمول است زیرا قلب او اندازه 
و وزن طبیعی داشت. ملینک می گوید: »این 
حقیقت که یک قلب کامال طبیعی پاره شود، 
این  به  طبیعی  قلب  است.  غیرعادی  کامال 
سادگی پاره نمی شود.« خانم دوود ظاهرا وضع 
سالمت خوبی داشته و به طور مرتب ورزش 
می کرده است. بررسی های پیشین رابطه ای میان 
کووید-۱۹ و قلب نشان داده اند، از جمله یک 
بررسی کوچک در چین که نشان داد بیش از 
یک پنجم بیماران کووید-۱۹ درنتیجه عفونت 

دچار آسیب قلبی شده اند.

آیاگرمترشدنهواباعثفروکشکردنشیوعکرونامیشود؟

ویروسکرونادرچشمزنایتالیاییباقیماند

پزشکانهورمونهایجنسیزنانهرابرایدرمانکووید-۱۹امتحانمیکنند

نخستینموردمرگناشیازکرونادرآمریکابهعلتپارگیقلب

»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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ایالم: آمار کرونا 
شفاف و تفکیکی 
 اعالم می شود/ایرنا

آزمایشدارویضداسید
معدهبرایدرمانکرونا

برای  که  فاموتیدین  داروی 
سوزش ناشی از زیادی اسید 
در  می شود،  مصرف  معده 
بیمارستانی در نیویورک برای 
دست  کوویدـ۱۹در  درمان 

آزمایش است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به 
نقل از ساینس، هر روز تعداد 
مختلف  داروهای  از  زیادی 
کوویدـ۱۹  درمان  برای 
از  یکی  می شود.  آزمایش 
داروهای عجیب برای درمان 
نام  به  دارویی  ویروس  این 
برای  که  است  »فاموتیدین« 
سوزش معده به کار می رود.  
از هفتم آوریل نخستین بیمار 
در بیمارستان نورث ول هلث 
در نیویورک این دارو را برای 
درمان ویروس کرونا دریافت 
حالی  در  این  است.  کرده 
است که بیمارستان نورث ول 
آزمایش داروی فاموتیدین را 
بی سروصدا آغاز کرده است.
در  که  کوویدـ۱۹  بیمار   ۱۸7
بخش مراقبت های ویژه بستری 
بودند و بسیاری از آنها به دستگاه 
تنفس مصنوعی وصل بودند در 
این آزمایش شرکت کرده اند. 
نفر  است ۱۱7۴  قرار  در کل 
در این پژوهش شرکت کنند. 
از چین  گزارش های مختلف 
مدل سازی  نتایج  همچنین  و 
است  آن  از  حاکی  مولکولی 
که این دارو به درمان مبتالیان 
می کند.  کمک  کوویدـ۱۹  به 
فاموتیدین درحقیقت به یکی 
از آنزیم های کلیدی در ویروس 

کرونا می چسبد.
حواشی فراوان درباره داروی 
و  )کلروکین  ضدماالریا 
سبب  کلروکین(  هیدروکسی 
نتایج  شده پزشکان نسبت به 
اولیه تردید داشته باشند و از 
افشای اطالعات بیشتر و امیدوار 

کردن مردم خودداری کنند.
چشم انداز  درباره  محققان 
استفاده از فاموتیدین اطالعاتی 
روند  این  و  نمی کنند  ارائه 
حداقل تا مشخص شدن نتایج 
اولیه تاثیر مصرف آن روی ۳۹۱ 

بیمار ادامه می یابد.
نخستین بار پزشکان چینی در 
ووهان متوجه شدند بسیاری از 
نجات یافتگان سالمند و باالی 
داروی  بیماری  این  سال   ۸۰
سوزش معده مصرف می کنند. 
آنها متوجه شدند میزان زنده 
فقیر  سالمند  افراد  در  یافتن 
فقیر  سالمندان  است.  باالتر 
داروی  از  امپرازول  جای  به 
می کنند  استفاده  فاموتیدین 
 ۶ بررسی  است.  ارزان تر  که 
هزار و ۲۱۲ سابقه پزشکی در 
بیمارانی  میان  داد  چین نشان 
که به دستگاه تنفس مصنوعی 
وصل شده بودند، ۱۴ درصد از 
بیماران سالمندی که فاموتیدین 
مصرف می کردند درگذشته اند. 
مرگ ومیر  میزان  درمقابل 
مصرف  امپرازول  که  افرادی 

می کردند ۲7 درصد بود.

دوربين سالمت

یک طبال در شهر نابلس در فلسطین مردم را برای خوردن سحری بیدار می کند.  
      رویترز

پسری فلسطینی در شهر غزه به مناسبت شروع رمضان آتش چرخانی می کند.     
AFP      

مادربزرگ قرنطینه  شده در ایالت یوتای آمریکا از پشت شیشه با نوه اش دیدار می  کند.   
AP     

یک پدر اسپانیایی و دو دخترش پس از مجاز شدن کودکان به خروج خانه در 
خیابان می دوند.   

AFP      

یک مرد یمنی با دخترش در مسجد بزرگ صنعا قرآن می خواند.     
AFP      

مردم در شهر ویندسور انگلستان با فاصله از هم ورزش می کنند.   
      گتی ایمجز


