
پژوهشگران چینی می گویند استرس واردآمده بر 
بدن در بیماری شدید کووید-19 ممکن است 
حتی در افراد بدون بیماری دیابت باعث باال 

رفتن خون شود. 
به گزارش وب ام دی، این پژوهشگران همچنین 
می گویند این پدیده با 2 برابر شدن احتمال فوت 
به علت کووید-19 هم ارتباط دارد. بررسی این 
پژوهشگران به سرپرستی دکتر یانگ جنین از 
بیمارستان یونیون و کالج پزشکی تونج در ووهان 
در چین نشان داد میزان باالی قندخون هنگام 
پذیرش بیماران با بیماری شدیدتر کووید-19 

و عوارض ناشی از آن ارتباط دارد.

این پژوهشگران سوابق پزشکی بیش از ۶۰۰ 
بیمار متوالی کرونا را در بیمارستان های ووهان در 
حدود ۳۰ روز در ماه های ژانویه و فوریه بررسی 

کردند. میانگین سنی این بیماران ۵9 سال بود.
پژوهشگران به خصوص به میزان  قند خون، شدت 
ذات الریه مربوط به کووید-19 و پیامدهای بالینی 
بیماران از لحاظ شدت بیماری و مرگ توجه 
کردند. هیچ کدام از این بیماران دیابت تشخیص 
داده شده نداشتند. در مجموع 11۴ نفر از بیماران 
در این بیمارستان به علت کووید-19 درگذشتند. 
مردان با احتمال ۷۵ درصد بیشتر از زنان به علت 
این بیماری درگذشته بودند. میزان باالی قند خون 
در این بیماران با یک عامل پیش بینی کننده قوی 
مرگ است. این ارتباط با شدت ذات الریه بیماران 
ارتباطی نداشت بنابراین اثر قندخون باال بر خطر 

مرگ بیماران مستقل از این بود که شدت بیماری 
تنفسی بیماران چقدر باشد. میزان قندخون ناشتای 
یک سوم این بیمارن )29 درصد( آنقدر باال بود 
که در صورت تداوم می شود آنها را دچار دیابت 
نوع2 تشخیص داد. میزان قندخون در حدود 1۷ 
درصد نیز در رده »پیش دیابت« بود. این بررسی 
نشان داد بیمارانی که رده میزان بسیار باالی 
قندخون قرار داشتند، با احتمال 2/۳ برابر بیشتر 
از افرادی که پایین ترین میزان قندخون را داشتند، 
ممکن است فوت کننند و حتی در افرادی که 
میزان قند خونشان در حد پیش دیابت بود، نیز 

خطر مرگ ۷1 درصد بیشتر بود.

دوربين سالمت

علت از دست رفتن حس 
بویایی در بیماران کرونا 

کشف شد

چگونه  دریافته اند  دانشمندان 
کووید-19  بیماران  از  بسیاری 
دست  از  را  بویایی شان  حس 

می دهند.
به گزارش یو اس تودی، همچنین 
را  این خبر خوش  دانشمندان 
هم داده اند که ظاهرا از دست 
بیماران  در  بویایی  رفتن حس 
چرا  است  موقت  کووید-19 
در  که  عصبی  سلول های  که 
بینی بوها را شناسایی می کنند، 
آسیب نمی بینند. از دست رفتن 
حس بویایی که پزشکان آن را 
»آنوسمی« یا »نابویایی« می نامند، 
یکی از زودرس ترین و شایع ترین 
وسیله  به  گزارش شده  عالئم 

بیماران کووید-19 است.
در واقع، بررسی ها نشان می دهند 
نابویایی نسبت به تب و سرفه 
عامل پیش بینی کننده بهتری برای 
دقیق  علت  اما  است  عفونت 
اینکه بیماران کووید-19 حس 
بویایی شان را از دست می دهند، 

روشن نبود.

تصور می رفت آسیب یا التهاب 
سلول های عصبی حسی بویایی 
که بوها را شناسایی و پیام های 
مربوط به مغز می فرستند، عامل 
بررسی  اما  باشد  نابویایی  این 
جدید نشان می دهد این نظریه 
نادرست است. مقاله ای که روز 
جمعه ۳ مرداد منتشر شد، نشان 
جدید  کروناویروس  می دهد 
باعث  که  سارس-کوو-2  یا 
بیماری کووید-19 می شود، نه 
به سلول های عصبی شناساگر بو، 
بلکه به سلول های پشتیبانی کننده 

آنها حمله می کند.
استاد  داتا،  رابرت  ساندیپ 
در  عصب زیست شناسی 
دانشکده پزشکی هاروارد و یکی 
از نویسندگان این مقاله که در مجله 
Science Advances منتشر 
»کروناویروس  می گوید:  شده، 
جدید حس بویایی را در بیماران 
نه با عفونت مستقیم نورون ها یا 
سلول های عصبی بلکه با تاثیر 
بر کارکرد سلول های  گذاشتن 

پشتیبان تغییر می دهد.«
است  خوبی  خبر  یافته ها  این 
چرا که به معنای این است که 
عفونت احتماال به طور دائمی به 
مدارهای عصبی بویایی در بیماران 
کووید-19 آسیب نمی زند.« داتا 
می گوید: »هنگامی که عفونت 
الزم  ظاهرا  می شود،  برطرف 
بویایی  سلول های  نیست 
جایگزین یا بازسازی شوند ولی 
ما نیاز به داده های بیشتر و درک 
بهتری از سازوکارهای زمینه ای 
برای تایید این نتیجه گیری داریم.«
در  بیماران کووید-19 معموال 
طول دوره ای چندهفته ای حس 
در  می  یابند.  باز  را  بویایی شان 
سایر عفونت های ویروسی که 
سلول های عصبی بویایی آسیب 
می بینند، ممکن است ماه ها طول 
بکشد تا حس بویایی به حالت 

طبیعی دربیاید.«

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.

پژوهشگران در استرالیا آزمایشی را ارائه کرده اند 
که می تواند عفونت کروناویروس جدید را با 
استفاده از نمونه خون در مدتی حدود 2۰ دقیقه 

تشخیص دهد.
به گزارش گاردین، پژوهشگران در دانشگاه 
موناش گفتند که این آزمایش می تواند معین کند 
آیا فرد در حال حاضر دچار عفونت کروناویروس 
است یا در گذشته دچار این عفونت بوده است.

 ACS این پژوهشگران در مقاله ای که در مجله
»کاربرد  نوشتند:  کرده اند،  منتشر   Sensors
کوتاه مدت این آزمایش شناسایی سریع موارد 

عفونت و ردیابی تماس برای محدود کردن 
انتشار ویروس است و در بلندمدت می توان این 
آزمایش را برای غربالگری جهت تعیین میزان 
گسترش عفونت ویروسی در جوامع به کار برد.« 
 BioPRIA این پژوهش به سرپرستی شرکت
و بخش مهندسی شیمی دانشگاه موناش انجام 
شده است. آزمایش مذکور از 2۵ میکرولیتر 
پالسمایی به دست آمده که از نمونه های خون 
استفاده می کند تا به دنبال »آگلوتیناسیون«، به 
هم چسبیدن خوشه ای سلول های قرمز خون، 

به علت ویروس کرونا بگردد.
در حال حاضر نمونه گیری از ترشحات بینی 
یا حلق برای شناسایی افراد دچار عفونت با 

کروناویروس استفاده می شود اما این آزمایش 
بر اساس آگلوتیناسیون- آنالیزی برای شناسایی 
وجود و مقدار ماده ای در خون- همچنین می تواند 
افرادی را که به تازگی دچار عفونت بوده اند 

و عفونت شان برطرف شده، تشخیص دهد.
این پژوهشگران می گویند با این شیوه می توان 
صدها نمونه را در هر ساعت آزمایش کرد 
و امیدوارند از این شیوه بتوان برای شناسایی 
آنتی بادی هایی که در پاسخ به واکسیناسیون در 
بدن افراد باال می روند هم استفاده کرد تا به 

کارآزمایی بالینی واکسن ها کمک شود.

یک گونه ژن که به عنوان کاهش دهنده طبیعی 
درد عمل می کند، ممکن است علت این پدیده 
باشد که برخی زنان هنگام زایمان نیازی به 

تسکین درد ندارند.
به گزارش هلث دی نیوز، میزان درد و ناراحتی 
که زنان هنگام زایمان حس می کنند، بسیار 
متفاوت است بنابراین پژوهشگران در دانشگاه 
کمبریج در انگلستان تصمیم گرفتند علت اینکه 
برخی زنان درد کمتری را هنگام زایمان حس 

می کنند، دریابند.
دکتر مایکل لی، یکی از این پژوهشگران که 
متخصص پزشکی درد است، گفت:  »اینکه 
زنان به خصوص در زایمان اول تقاضای نوعی 

بی حسی را نکنند، غیرمعمول است.«
به گفته لی، هنگامی که چنین زنانی آزمایش 
شدند، روشن بود که آستانه درد آنها به طور 

کلی بسیار باالتر از زنان دیگر است.
لی و همکارانش زنانی را که هنگامی زایمان 
نخستین  تولد  برای  عارضه  بدون  طبیعی 
فرزندشان تقاضای تسکین درد نکرده بودند، 
بررسی کردند. پژوهشگران برای آزمایش آستانه 
درد آنها از کاربرد حرارت و فشار روی بازوها 
و فروبردن دست ها در آب یخ استفاده کردند.

این زنان در مقایسه با گروه شاهدی از زنان 
که هنگام زایمان نیاز به تسکین درد داشتند، 
تحمل باالتری در برابر درد ناشی از حرارت، 

سرما و فشار مکانیکی نشان دادند.
هیچ تفاوتی میان این دو گره زنان از لحاظ 
توانایی های عاطفی و فکری مشاهده نشد 
بنابراین تفاوتی در توانایی حس کردن درد 

در میان این دو وجود داشت.
آزمایش های ژنتیکی در این دو گروه زنان نشان 
داد زنانی که آستانه تحمل باالی درد داشتند، 
 KCNG۴ میزان بروز یک گونه یا واریانت ژن
بیش از حد انتظار است. حدود یک درصد 

زنان این  گونه ژنی را دارند.
 Cell این پژوهشگران در مقاله ای که در مجله
Reports منتشر کردند، می گویند این گونه 
ژنی توانایی سلول های عصبی برای فرستادن 

پیام های درد به مغز را محدود می کند.
ایوان سنت جان اسمیت از بخش داروشناسی 
دانشگاه کمبریج و سرپرست این پژوهش 
می گوید: »این گونه ژنی که ما در زنانی که هنگام 
زایمان احساس درد نمی کنند، پیدا کردیم باعث 
نقصانی در شکل گیری سوئیچ در سلول های 
مانند  نقصان  این  درواقع  می شود.  عصبی 
بی حسی اپیدورال )نخاعی( طبیعی می شود.«

به گفته او، این نقصان باعث می شود پیام های 
قوی تر یا به عبارت دیگر انقباض های قوی تر 
هنگام زایمان الزم است تا این سوئیچ را روشن 
کند. در نتیجه با احتمال کمتری پیام های درد 

به مغز می رسد.
این پژوهشگران می گویند امیدوارند این کشف 
برای مهار درد  به تولید داروهای جدیدی 

منجر شود.

ربکا پاول، ایمنی شناس آمریکایی شیر مادرانی 
را که از کرونا بهبود یافته اند، برای یافتن درمانی 

بالقوه برای این بیماری گردآوری می کند.
پاول که  اینسایدر، ربکا  بیزنس  به گزارش 
ایمنی شناس شیر انسان در دانشکده پزشکی 
ایکان در نیویورک است در تماس با مادران 
شیردهی بوده که دچار ویروس کرونا شده اند.
پاول شخصا بیش از ۵۰ نمونه شیر چنین مادرانی 
را گردآوری کرده و آزمایشگاهش نیز تا به حال 

۸۰۰ نمونه را دریافت کرده است.
 ابتدای شیوع کرونا برخی پزشکان مادران شیرده 
مبتال به کرونا را از دادن شیر به نوزادانشان 
منع می کردند اما اکنون معلوم شده ویروس 
کرونا از راه شیر منتقل نمی شود. شرکت های 
 داروسازی در حال تالش برای یک درمان بر 
اساس آنتی بادی یا پادتن برای تضعیف کردن 
ویروس کرونا یا حتی پیشگیری از آن بوده اند.

کارشناسان می گویند درمانی بالقوه از این نوع 
می تواند سریع تر از واکسن در دسترس قرار گیرد 
اما اغلب پژوهش ها بر آنتی بادی های موجود در 
خون متمرکز بوده اند، نه شیر مادر بنابراین کار 

پاول از این لحاظ منحصربه فرد است.
به گفته پاول، آنتی بادی های موجود در شیر 
مادر نسبت به آنتی بادی های موجود در خون 
مقاوم تر هستند زیرا این آنتی بادی ها برای باقی 

ماندن در روده و مجرای تنفسی نوزاد طراحی 
شده اند تا به جلوگیری از عفونت ها کمک کنند.
تولید  با  ایمنی  »پاسخ های  می گوید:  پاول 
آنتی بادی معموال برای مدتی طوالنی ماندگار 
هستند، به خصوص اگر به علت عفونت ایجاد 
شده باشند بنابراین اگر برای مثال شما در کودکی 
دچار سرخک شده باشید، تا آخر عمر در برابر 

آن مصونیت پیدا خواهید کرد.«
 HIV پاول ابتدا درباره انتقال ویروس ایدز یا
از طریق شیر مادر بررسی کرده بود. سپس به 
بررسی آنفلوانزا پرداخت و اکنون بر ویروس 

کرونا متمرکز شده است.
تا به حال او در شیر ۸۰ درصد زنان شیردهی 
که مبتال به کرونا شده بودند، آنتی بادی های 

ضدویروس کرونا را یافته است.
البته تا به حال بررسی های زیادی روی شیر مادر 
به عنوان درمان بالقوه برای درمان کووید-19 

داده اند  نشان  بررسی ها  است.  نشده  انجام 
شیر مادر می تواند باعث محافظت نوزاد در 
برابر بیماری های عفونی از جمله بیماری های 

ویروسی شود.
آنتی بادی ها  وجود  شد  یادآور  باید  البته 
معنای  به  مادر  شیر  در  کرونا  ضدویروس 
تضمین شدن مصونیت نوزادان در برابر این 

ویروس نیست.
به عالوه پژوهشگران هنوز مطمئن نیستند که 
ایمنی ناشی از این آنتی بادی ها تا چه مدتی 
باقی می ماند چرا که بررسی اخیر نشان داده 
مدتی  در  کرونا  ضدویروس  آنتی بادی های 
به کوتاهی 2 ماه پس از عفونت شروع به 
کاهش می کنند. با این حال پاول امیدوار است 
با ادامه بررسی هایش بتواند به درمانی بالقوه 
برای ویروس کرونا بر اساس آنتی بادی های 

موجود در شیر مادر دست یابد.

پزشکان در فرانسه نخستین مورد تاییدشده انتقال 
ویروس کرونا از مادر به کودک متولدنشده در 

رحم را گزارش کرده اند.
در  مورد  این  اینسایدر،  بیزنس  گزارش  به 
سارس- عفونت  »انتقال  عنوان  با  مقاله ای 
 Nature مجله  در  جفت«  راه  از  کوو-2 

Communication منتشر شده است.
تا به حال برخی شواهد محدود دال بر انتقال 
ویروس کرونا درون رحم به کودک متولدنشده 
در  فرانسوی  پژوهشگران  اما  داشته  وجود 
بیمارستان آنتوان بکلر در پاریس ثابت کردند 
انتقال ویروس جدید کرونا یا سارس-کوو-2 

از راه جفت امکان پذیر است.

به گفته این پژوهشگران، زنی 2۳ ساله که در هفته 
۳۵ بارداری بود، در 2۴ مارس )اوایل فروردین( 
با شکایت تب و سرفه به این بیمارستان مراجعه 
کرد. این مادر که آزمایشش از لحاظ ویروس 
کرونا مثبت بود، از طریق سزارین پسرش را به 
دنیا آورد و نوزاد بالفاصله به بخش مراقبت های 

ویژه نوزادان بیمارستان منتقل شد.
آزمایش نوزاد عفونت او را هم با ویروس کرونا 
نشان داد. پس از مدتی نوزاد بهبود یافت و 1۸ 

روز بعد از بیمارستان مرخص شد.
پزشکان فرانسوی می گویند مغز نوزاد شواهدی 
از التهاب با ویروس کرونا را که از طریق جفت 
در رحم به جریان خون نوزاد راه یافته بود، 

نشان می داد. آنها این احتمال را که ویروس پس 
از تولد به نوزاد منتقل شده باشد، رد کردند.

»جفت  نوشتند:  مقاله شان  در  پزشکان  این 
نشانه هایی از عفونت حاد و مزمن میان پرزی 

را نشان می داد که با وضعیت التهاب شدید 
عمومی مادری ناشی از عفونت سارس-کوو-2 
مطابقت داشت.« این پزشکان اشاره می کنند که 
موارد مشابهی از تولد نوزادان دچار عفونت 
با ویروس کرونا قبال گزارش شده اما تا به 
حال به طور قطعی نمی شد گفت این نوزادان 
ویروس را در رحم گرفته باشند. یک بررسی 
کوچک در ۳1 زن در ایتالیا در ماه های مارس 
و آوریل شواهدی دال بر امکان انتقال نوزادان 

متولدنشده از مادرانشان به دست داده بود.
۳ بررسی دیگر هم که نتایجشان در ماه مارس 
منتشر شد، شواهد درباره امکان انتقال ویروس 

در رحم مادر را به دست داد.

کووید-19 ممکن است باعث باال رفتن قندخون شود

پژوهشگران استرالیایی آزمایش خون ۲۰ دقیقه ای کرونا اختراع کردند

ژنی که می تواند بی درد بودن زایمان برخی زنان را توضیح دهد

دانشمندی که شیر مادران را برای درمان کرونا جمع می کند

گزارش نخستین مورد انتقال کرونا به نوزاد در رحم در فرانسه

آرایشگری در انگلیس با فاصله گیری جسمی یک مشتری را مانیکور می کند. 
PA   

یک کادر از پزشکی در میانه گرمای احمدآباد هند آزمایش کرونا انجام می دهد. 
   رویترز

یک زوج سالمند در ساحلی در برزیل با لباس محافظ مدل فضایی راه می روند. 
   گتی  ایمجز

پرستاری در اندونزی کودکی را در یک مرکز واکسیناسیون وزن می کنند. 
EPA   

یک مشتری در رستورانی در توکیو در مقابل مانکنی برای فاصله گذاری 
EPA            .اجتماعی قرار دارد 

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: 1۴1۴۵-۵۵۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰91292۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰91292۴۳۸۴۳ 
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سربازان فرانسوی ر روز جشن ملی این کشور با ماسک رژه می روند. 
AP   
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