
نوشیدن مقدار زیادی 
چای در روز ممکن است 

خطر دچار شدن به 
دیابت را کاهش دهد 

یافته های دانشمندان چینی که در 
اجالس ساالنه انجمن اروپایی 
بررسی دیابت )EASD( ارائه 
نوشیدن  می دهد  نشان  شد، 
چای  فنجان  چهار  کم  دست 
خطر دچار شدن به دیابت نوع 

۲ را کاهش می دهد.
به گزارش ان بی سی نیوز نتایج 
این پژوهش که بر اساس بازبینی 
۱۹ بررسی کوهورت یا هم گروه 
در این مورد است، نشان داد که 
نوشیدن دست کم چهار فنجان 
چای سیاه، سبز یا اولونگ در 
طول یک دهه ۱۷ درصد خطر 
دچار شدن به دیابت نوع ۲ را 

کاهش می دهد.

این پژوهش که به وسیله گروهی 
انجام  چینی  پژوهشگران  از 
شد، شامل بیش از یک میلیون 
بزرگسال از هشت کشور می شد. 
این یافته های نشان می دهند که 
نوشیدن فنجان های کمتر چای 
این  از  کمتری  سودمند  اثر  با 
لحاظ همراهی دارد. یافته های 
این بررسی نشان داد که نوشیدن 
فقط یک تا سه فنجان چای در روز 
خطر دیابت نوع ۲ را تا ۴ درصد 
ازای هر  به  کاهش می دهد و 
فنجان چای اضافی روزانه خطر 
دیابت یک درصد کاهش یافت. 
این اثر کاهنده خطر دیابت به نوع 
چای نوشیده شده بوسیله افراد، 
جنسبت افراد و محل زندگی شان 
مربوط نبود، بلکه ظاهرا مقدار 
چای نوشیده شده مهمتر از هر 

عامل دیگری بود.
شیاینگ لی، پژوهشگر دانشگاه 
علوم و تکنولوژی ووهان چین 
درباره این بررسی گفت: »نتایج ما 
جالب است، زیرا نشان می دهد 
که افراد می توانند با انجام کاری 
به سادگی نوشیدن چهار فنجان 
چای در روز بالقوه خطر دچار 
شدن به دیابت را کاهش دهند.«
البته لی گفت پژوهش بیشتری 
الزم است تا میزان دقیق چای 
نوشیده شده برای ایجاد این اثر 
سودمند و فرایندهای زمینه ساز 

آن مشخص شود.
به گفته لی ممکن است ترکیبات 
خاصی مانند پلی فنول ها میزان 
قند خون را کاهش دهند، اما باید 
مقدار کافی از این ترکیبات وارد 
بدن شوند تا موثر واقع شوند.

یک بررسی دیگر در انگلیس 
که نتایج آن ماه پیش منتشر شد، 
نشان داد که نوشیدن روزانه دو 
فنجان یا بیشتر چای سیاه خطر 
کلی مرگ را  نسبت به افرادی 
که اصال چای نمی نوشیدند، در 
طول یک دوره ۱۴ ساله ۹ تا ۱۳ 

درصد کاهش داده است. 
این بررسی همچنین رابطه ای 
میان نوشیدن تعداد زیادی فنجان 
کاهش خطر  و  روز  در  چای 
بیماری کورونری قلبی و سکته 

مغزی را نشان داد.

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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را  تنفسی  ماسک  می گویند  دانشمندان 
ساخته اند که می تواند ویروس کرونای معلق 
در هوا را در فقط ۱۰ دقیقه شناسایی کند.
به گزارش تلگراف این ماسک بسیار حساس 
می تواند ویروس کرونا را در هوا شناسایی 
کند و از طریق اپلیکیشنی روی تلفن شان 
به فردی که ماسک زده است، هشدار دهد. 
این ماسک همچنین می توانند ویروس های 
آنفلوانزای خوکی و آنفلوانزای پرندگان را 

شناسایی کند.
این بیماری ها به سرعت از طریق قطرک هایی 
در هوا که افرا دچار عفونت هنگام صحبت 
آزاد  کردن  عطسه  و  کردن  سرفه  کردن، 

می کنند، منتشر می شوند. 
این مولکول های ریز نامرئی می توانند برای 
مدتی طوالنی در هوا معلق بمانند و افرد با 
استنشاق خوشه بزرگی از این موکلول ها به 

بیماری مبتال شوند.
پژوهشگران در چین با اسپری کردن مایعی 
حاوی پروتئین ویروسی روی ماسک آن 
را در اتاقکی محصور امتحان کردند. این 
حسگر به قطرک هایی تا اندازه کوچک ۰.۳ 

میکرولیتر پاسخ داد. این اندازه بین ۷۰ تا ۵۶۰ 
بار کوچکتر از قطرک های تنفسی تولیدشده 
بوسیله فردی است که عطسه می کند و حتی 
فردی  ایجاد شده  از قطرک های  کوچکتر 

است که سرفه یا صحبت می  کند.
 )aptamer( آپتامر  حاوی  حسگر  این 
نوعی مولکول مصنوعی است که می تواند 
پروتئین های عوامل بیماری زا را شناسایی 

آپتامرهایی  با  پژوهشی  مدل  این  کند. 
آزمایش شد که می توانند ویروس های کرونا، 
آنفلوانزای خوکی و آنفلوانزای پرندگان را 

شناسایی کنند.
هنگامی که آپتامرها به پروتئین های ویروس 
معلق در هوا متصل شدند، یک ترانزیستور 
 )ion-gated transistor( با دروازه یونی
به فردی که ماسک زده است، از طریق یک 

که  فردی  به  همراه  تلفن  روی  اپلیکیشن 
ماسک زده است، هشدار می دهد.

پژوهشگران دانشگاه تونگجی چین که این 
ماسک را ساخته اند، می گویند پژوهش های 
قبلی نشان داده اند که زدن ماسک به صورت 
ابتال به بیماری ها  انتشار و  می تواند خطر 

را کاهش دهد.
را  ماسک  این  پژوهشگران  این  گفته  به 
بدی  تهویه  که  فضایی  همه  در  می توان 
دارند مانند آسانسورها یا اتاق های محصور 
به  است،  باال  آنها  در  عفونت  خطر  که 

صورت زد. 
صورت  در  نیز  آینده  در  می گویند  آنها 
به  می  توان  دیگر  تنفسی  ویروس  ظهور 
شناسایی  برای  را  طراحی حسگر  آسانی 

این عوامل بیماری زای جدید تغییر داد.
را  ماسکی  می  خواهند  اکنون  تیم  این 
بیماری ها  سریع تر  حتی  شناسایی  برای 
پوشیدن  قابل  وسائلی  و  ببرند  کار  به 
ایجاد کنند که بتوانند به افراد در کنترل 
بیماری  و  سرطان  مانند  بیماری ها  سایر 

قلبی به کار برد. 

ماسکی که می تواند ویروس کرونای معلق در هوا را در فقط ۱۰ دقیقه شناسایی کند

سازمان غذا و داروی آمریکا درباره خطر 
برخی از انواع سرطان از جمله کارسینوم 
سلول سنگفرشی و لنفوم های )سرطان های 
لنفاوی( گوناگون که ایجاد آنها در  بافت 
ایمپلنت های  اطراف  جوشگاهی  بافت 
پستانی گزارش شده است، هشدار داده است.
داروی  و  به گزارش رویترز سازمان غذا 
آمریکا اعالم کرد که گرچه خطر ایجاد این 
سرطان ها در کپسول اطراف ایمپلنت های 
پستانی ممکن است نادر باشد، اما پزشکان و 
افرادی که این ایمپلت ها را دارند یا می خواهند 
آنها را کار بگذارند، باید از این موارد بروز 
سرطان آگاه باشند و آنها و هر نوع سرطان 
دیگر را که در اطراف این ایمپلنت ها یافت 

شده است به این سازمان گزارش دهند.

به گفته FDA، لنفوم های گوناگونی که در 
این بیانیه ذکر شده است، همان لنفوم هایی 
پستانی  ایمپلنت های  با  رابطه  در  قبال  که 

توصیف شده است، نیستند.
البته در مجموع به گفته FDA  در بازبینی 
مقدماتی مقاالت منتشرشده کمتر از ۲۰ مورد 
از  از کارسینوم سلول سنگفرشی و کمتر 
۳۰ مورد از لنفوم های گوناگون در کپسول 
اطراف ایمپلنت پستانی گزارش شده است.
البته به گفته FDA، افرادی دارای ایمپلنت 
پزشکی  مراقبت های  نیست  الزم  پستانی 
جدید  اطالعیه  این  اساس  بر  معمولشان 
تغییر دهند، اما باید از برخی از عالمت ها 
و نشانه های بروز سرطان از جمله تورم، 
درد، توده یا تغییرات در پوست آگاه باشند.

رابطه میان ایمپلنتهای پستانی و بیماری های 
سیستمیک شامل بیماری های خودایمنی از 

دهه ۱۹۶۰ به بعد گزارش شده است.
بار  نخستین  برای   ۲۰۱۱ سال  در   FDA
رابطه ای احتمالی میان ایمپلنت های پستانی 
لنفوم سلول  نام  به  نادر  ایجاد سرطانی  و 

بزرگ آناپالستیک مربوط به ایمپلنت پستانی 
شناسایی کرد.

شرکت داروسازی »آلرگان« در سال ۲۰۱۹ 
ایمپلنت های پستانی و متسع کننده های بافتی 
نادر  این سرطان  با  که  را   Biocell برند 
مربوط شده بودند ، در سطح فراخوان کرد.
از آن به بعد تالش هایی به عمل آمده است 
تا به بیماران دریافت کننده ایمپلنت درباره 
خطرات بهداشتی بالقوه هشدار داده شود.
برایشان  پستان  ایمپلنت  که  زنانی  اغلب 
کار گذاشته می شود، عارضه ای جدید پیدا 
نمی کنند، اما تا ۲۰ درصد زنانی که برای 
بزرگ کردن پستان از این ایمپلنت ها استفاده 
می کنند،  مجبور می شوند در فاصله هشت 

تا ده سال ان را خارج کنند. 

ایمپلنت های پستان می توانند خطر ایجاد برخی از انواع سرطان را افزایش دهند

اعالم  »ایسایی«  ژاپنی  داروسازی  شرکت 
کرد داروی تجربی اش برای بیماری آلزایمر 
توانسته است به کاهش سرعت روند کاهش 
توانایی های شناختی در افراد در مراحل اولیه 

این بیماری کمک کند.
این شرکت  و  نیوز  ان بی سی  به گزارش 
 Biogen آمریکایی  شرکت  همکارش، 
اعالم کردند که این دارو به نام »لکانماب« 
)lecanemab( در مرحله سوم کارآزمایی 
بالینی توانسته است پس از  ۱۸ ماه  سرعت 
روند زوال توانایی های شناختی را تا ۲۷ 

درصد کاهش دهد. 
داروی لکانماب یک »آنتی بادی مونوکلونال« 
یا »پادتن تک دودمانی« است که »پالک های 
آمیلوئیدی« کالفه های پروتئینی »سمی« که 
تصور می شود علت از بین رفتن سلول های 
هدف  باشند-  آلزایمر  بیماری  در  مغزی 

قرار می دهد. 
این نتایج مقدماتی در یک بیانیه مطبوعاتی 
اعالم شده اند و هنوز پس از داوری همتا در 

ژورنال های پزشکی منتشر نشده اند.
نتایج  کارشناسان می گویند در تفسیر این 

نباید جانب احتیاط را از دست داد، چرا که 
یافته های این بررسی سودمندی »کوچکی« را 
برای این دارو نشان می دهند که پایین تر از 
آستانه ای است که برای بیماران قابل تشخیص 
باشد، اما به عنوان گام اول در مسیری طوالنی 
تحقیق درباره این دارو می توان خو ش بینی 

محتاطانه ای درباره آن ابراز کرد.
بیمار   ۱۷۹۵ بررسی  اساس  بر  نتایج  این 
بوده است که به طور اتفاقی به دو گروه 
دریافت کننده دارو یا دارونما هر دو هفته 

یکبار برای ۱۸ ماه تقسیم شده بودند. 
از  استفاده  با  بیماران  این  شناختی  زوال 
انجام  بالینی زوال عقل«  »مقیاس سنجش 

شد که بر شش حوزه متمرکز است: حافظه،  
تشخیص موقعیت، قضاوت و حل مسئله، 

امور اجتماعی، خانه و سرگرمی ها.
شرکت ایسایی اعالم کرد که این یافته ها را 
در یک کنفرانس بیماری آلزایمر در اواخر 
دارد  ارائه خواهد کرد و قصد  نوامبر  ماه 
مارس  ماه  تا  را  کارآزمایی  این  داده های 
تسلیم  دارو  مجوز  گرفتن  برای  )اسفند( 

سازمان غذا و داروی آمریکا کند.
یک داروی دیگر به نام »آدوکانوماب« )با 
نام تجاری»ادوهلم«  )Aduhelm( که  که 
شرکت آمریکایی بیوژن با همکاری شرکت 
ایسایی تولید کرده است و سال پیش در 
اقدامی بحث برانگیز به وسیله سازمان غذا و 
داروی آمریکا تایید شد، نیز یک آنتی بادی 
پالک های  میزان  که  است  مونوکلونال 

آمیلوئیدی در مغز را کاهش می دهد. 
نتایج  دارو  این  بالینی  کارآزمایی های 
متناقضی از لحاظ تاثیربخشی آن در بیماران 
از  به همین علت برخی  را  نشان داد و 
دانشمندان اصوال در نظریه تجمع پالک های 
آمیلیوئیدی به عنوان علت بیماری آلزایمر 

تردید کرده و به دنبال توضیحات احتمالی 
دیگر رفته اند.

این  مثبت  یافته های  کارشناسان می گویند 
کند   ثابت  نمی تواند  هم  جدید  بررسی 
زوال  اصلی  علت  آمیلوئیدی  پالک های 
بیماران  کارکرد ذهنی در مشاهده شده در 
آلزایمر هستند و این پالک ها ممکن است یکی 
از چندین عاملی باشند که به پیشرفت بیماری 
منجر می شوند و هنوز پژوهش بیشتری در 

این زمینه الزم است. 
به جز داروی »ادوهلم« شرکت بیوژن، همه 
داروهای دیگر تاییدشده برای بیماری آلزایمر 
به کاهش عالئم آن کمک می کنند، و تاثیری 

در سرعت یپشرفت بیماری ندارند.
دو داروی دیگر از همین رده »آنتی بادی های 
مونوکلونال« که پال ک های آمیلوئیدی را برای 
آلزایمر  بیماری  پیشرفت  از  جلوگیری 
هدف قرا رمی دهند، به وسیله شرکت های 
داروسازی »روش« و »االی لیلی« مراحل 
انتهایی کارآزمایی بالینی را می گذرانند که 
انتظار می رود نتایجشان در چند ماه آینده 

اعالم شوند.

شناسایی  بهداشتی  مقامات  اینکه  از  پس 
موردی ازعفونت با سویه نادر سودان ویروس 
عامل تب خونریزی دهند ابوال در اوگاندا 
را تایید کردند، وزارت بهداشت اوگاندا و 
سازمان جهانی بهداشت شیوع این بیماری 
مرگبار را در این کشور آفریقایی اعالم کردند.
به گزارش رویترز یک مرد ۲۴ ساله در منطقه 
مرکزی موبنده در اوگاندا عالئم بیماری ابوال 

را بروز داد و بعدا درگذشت.
دیانا اتوین، معاون دائمی وزارت بهداشت 
اوگاندا گفت: »ما می خواهیم به کشورشیوع 
ویروس ابوال را که دیروز تایید شد، اعالم کنیم.«
تو گفت بیمار شناسایی شده تب باال، اسهال 

و دردهای شکمی داشت و خون استفراغ 
می کرد. او در ابتدا برای ماالریا درمان شده بود.
بهداشت  جهانی  سازمان  آفریقای  اداره 
گفت در حال حاضر هشت مورد مشکوک 

درمان  بهداشتی  مرکز  یک  در  ابوال  به 
بهداشتی  مقامات  و  می کنند،  دریافت 
به  تحقیق  برای  را  مامورانی  اوگاندا 

فرستاده اند. مبتال  منطقه 
سازمان جهانی بهداشت گفت تا به حال 
هفت شیوع قبلی سویه سودان ویروس ابوال 
رخ داده است که چهار مورد آن در اوگاندا 

و سه مورد آن در سودان رخ داده است.
مورد  آخرین  سازمان،  این  گفته  به 
گزارش شده شیوع سویه سودان ویروس 
ابوال در سال ۲۰۱۲ و آخرین مورد شیوع 
 ۲۰۱۹ سال  در  ابوال  ویروس  زئیر  سویه 
بهداشت  جهانی  سازمان  است.  داده  رخ 

می گوید واکسیناسیون جمعی افراد پرخطر 
انتشار  کنترل  در   Ervebo واکسن  با 
آن در کشور  ابوال در شیوع هیا  ویروس 
و  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  آفریقایی 
این  اما  است،  بوده  موثر  دیگر  جاهای 
واکسن فقط برای محفاظت در برابر سویه 

زئیر ویروس ابوال تایید شده است.
به گفته این سازمان، یک واکسن دیگر که 
بوسیله شرکت جانسون اند جانسون تولید 
شده است نیز ممکن است در پیشگیری از 
ابوال مفید باشد، اما هنوز به طور خاص 
برای پیشگیری از سویه سودان آزمایش 

نشده است.

موفقیت مقدماتی یک داروی جدید در کاهش سرعت اُفت توانایی های شناختی بیماران آلزایمر

اوگاندا شیوع بیماری مرگبار ابوال را اعالم کرد

نقشه سالمت

مداوای بیش از 
۶۴۰۰ بیمار قلبی 

در کردستان/ ایسنا

آغاز پویش سرطان پستان 
در استان فارس/ ایسنا

دوربين سالمت 

زنی در یک ایستگاه تست کرونا در پکن آزمایش می دهد.    
 رویترز

یک نوزاد تنها در زایشگاهی در بلغارستان که نرخ زادوولد بسیار پایین آمده
 گتی ایمجز

زنی در فیلیپین کودکش را در میان لگن از میان آبهای سیالب می گذراند.
 گتی ایمجز

شاگردان مدرسه در شهر هاندان چین روی زمین نقاشی می کنند.
AFP  

دختربچه ای در بیرون آلونکش پس از سیالب درکناره رودخانه یامونا در دهلی نو هند 
AP      

کودکی در شهر آلکساندرای آفریقای جنوبی با ترامپولین ورزش می کند.
EPA           


