
موفقیت یک داروی 
کنترل باروری مردان 

در پیشگیری از بارداری 
در آزمایش های حیوانی

یک داروی ضد باروری ایجاد 
پژوهشگران  به وسیله  شده 
آمریکایی ممکن است به یک 
گزینه کوتاه مدت و سریع االثر 
برای مردان برای پیشگیری از 
گزارش  شود.به  بدل  بارداری 
یاهو نیوز یک داروی ضدبارداری 
بررسی  اساس  بر  تجربی 
منتشرشده بوسیله پژوهشگران 
در  کورنل  ویل  پزشکی  کالج 
نیویورک توانستهاست به طور 
موقت اسپرم ها را در موش های 
این  به  و  بیندازد  کار  از  نر 
ترتیب دانشمندان یک قدم به 
ایجاد یک قرص پیشگیری از 
بارداری کوتا ه مدت و سریع االثر 
قرص های  )مانند  مردان  برای 
ضد بارداری فعلی برای زنان( 

نزدیک تر شده اند.

در این بررسی یک دوز واحد از 
ترکیبی به موش های نر داده شد 
که به طور موقت »آدنیل سیکالز 
محلول« )sAC( – آنزیمی را که 
برای فعال کردن توانایی اسپرم 
برای شنا کردن و بالغ شدن در 
حین حرکت در دستگاه تناسلی 
تخمک  کردن  بارور  و  زن 

ضروری است- مهار می کرد.
این بررسی نشان داد که موش های 
نری که با این ترکیب درمان شده 
بودند، »رفتار جفت گیری طبیعی« 
در  بارداری  هیچ  دادند،  نشان 
موش های ماده رخ نداد، در حالی 
که موش های نری که دارونما یا 
پالسبو دریافت کرده بودند، در 
۳۰ درصد موارد جفت  هایشان را 
باردار کردند. موش های نر تا ۵/۲ 
ساعت نابارور باقی ماندند و سه 
ساعت پس از دریافت دارو برخی 
از اسپرم هایشان دوباره توانایی 
حرکت را به دست آوردند. پس از 
۲۴ ساعت، موش های نر باروری 
کامل را به دست آوردند و هیچ 
عارضه جانبی در موش های نر 

مشاهده نشد.
این پژوهشگران می گویند این 
بررسی نشان داد که ایجاد یک 
دارو ضد بارداری برای مردان 

هدفی قابل دست یابی است.
سازمان  جمعیت  صندوق 
از  نیمی  تقریبا  می گوید  ملل 
هستند  ناخواسته  بارداری ها 
و بار پیشگیری از بارداری به 
طور نامتناسبی بر دوش زنان 
بررسی همچنین  این  می افتد. 
از یک رویکرد غیر هورمونی 
استفاده کرده بود که یک مزیت 
عمده شمرده می شود و این دارو 
به عوارض ناخواسته  قرص های 
معمول هورمونی پیشگیری از 

بارداری نمی انجامد.
می گویند  پژوهشگران  این 
این  آزمایش  حال  در  اکنون 
 sAC ترکیب مهارکننده آنزیم
در خرگوش ها هستند که دستگاه 
انسان ه  به  شبیه  تناسلی شان 
ااست و در عین حال در حال 
بهبود بخشیدن به ترکیب های 
نامزدشده برای این داروی در 

مرحله پیش بالینی هستند.

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.
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جهانی  سازمان  ایمن سازی  بخش  مدیر 
بهداشت روز جمعه چین را به خاطر پیشرفت 
سریع در واکسیناسیون سالمندان در مقابل 
کنترل های  برداشتن  هنگام  از  کووید-1۹ 
سختگیرانه ضد ویروس در ماه پیش ستود.
به گزارش رویترز جمعیت ۴/1 میلیارد نفری 
چین از هنگام ظهور کروناویروس جدید 
عامل بیماری کووید-1۹ در شهر ووهان 
در مرکز این کشور، عمدتا از این بیماری 
مصون مانده است. از هنگام برداشته شدن 
محدودیت های ضد کرونا در ماه دسامبر 
اوج گیری  دستخوش  چین  ماه(،  )آذر 
بی سابقه موارد عفونت کرونا بوده است، 
گرچه مقامات می گویند این شیوع از نقطه 

اوج خود عبور کرده است.
کیت اوبراین، در یک جلسه رسانه ای در 
ژنو در مقر سازمان جهانی بهداشت گفت: 
»چین پیشرفت عمده ای در این زمینه کرده 
است و در تالش است هم دوزهای اولیه 
واکسن و هم دوزهای یادآور آن را به هر 
سالمندی در این کشور برساند.« البته او افزود 
که برای برخی از سالمندان درک تغییرات 
در سیاست واکسیناسیون »مشکل« است، 
چرا که قبال به آنها توصیه شده بود به دنبال 

حفاظت از ویروس نباشند.«
مقامات بهداشتی چین روز پنجشنبه اعالم 
کردند که شمار افراد نیازمند مراقبت ویژه در 
بیمارستان هیا چین از نقطه اوج خود گذشته 
است و این در حالی است که میلیون ها نفر 
در این کشور در دوران تعطیالت سال نو 
قمری در حال مسافرت برای تجدید دیدار 
با خانواده هایشان هستند و نگرانی ها درباره 

بروز شیوع های تازه افزایش یافته است. ارقام 
رسمی شیوع کرونا چین از هنگام برداشته 
شدن ناگهانی محدودیت ها در این کشور 
از  را  نفر  میلیارد   ۴/1 سال  سه  برای  که 
این بیماری دور نگهداشت، با تردیدهای 

گسترده ای روبرو شده است.
چین در شنبه پیش اعالکرد حدود ۶۰۰۰۰ 
نفر در بیمارستان های این کشور در فاصله 
کووید  علت  به  ژانویه   1۲ تا  دسامبر   8
برابری   1۰ حدود  افزایش  که   – مرده اند 
برای  قبلی  اعالم شده  آمارهای  به  نسبت 

مدت های مشابه است.
اما در این شمار مرگ ها افراد درگذشته در 
خانه به حساب نیامده اند و برخی از پزشکان 
در چین گفته اند که از گذاشتن نام بیماری 

کووید در گواهی های فوت نهی شده اند.
یک شرکت داده های بهداشتی در انگلیس 
گرفتن  اوج  با  که  است  کرده  پیش بینی 
مسافرت ها در ایام پرازدحام تعطیالت سال 
نوی قمری شمار مرگ ها روزانه از بیماری به 
۳۶۰۰۰ مورد برسد. برخی دیگر از کارشناسان 
هم پیش بینی می کنند در سال جاری میالدی 
در چین حدود یک میلیون نفر به علت کرونا 

بمیرند. اما یک مقام کمیسیون ملی بهداشت 
چین در یک گردهمایی خبری در روز پنجشنبه 
گفت چین از دوره اوج بیماران کرونا در 
و  اورژانس  بخش های  تب،  کلینیک های 

بخش های مراقبت  ویژه گذشته است.
به گفته این مقام، شمار بیماران در بخش های 
مراقبت ویژه بیمارستان ها در 17 ژآنویه )۲7 
دی( بیش از ۴۰ درصد کمتر از ۵ ژانویه بود.
اعالم  آن  از  پس  جدید  داده های  این 
رئیس جمهور  جین پنگ،  شی  که  می شود 
چین درباره مجهز نبودن مناطق روستایی 
برای رویارویی با اوج گیری شمار عفونت ها 
در دوران تعطیالت که به طور رسمی از ۲1 
ژانویه شروع می شود و ساکنان شهرها را به 
زادگاه   هایشان می  کشاند، ابراز نگرانی کرد.
پیش از ظهور کووید در شهر ووهان در مرکز 
چین در اواخر سال ۲۰1۹  فصل تعطیالت 
سال نوی قمری در چین به عنوان بزرگترین 
مهاجرت ساالنه مردم بر روی کره زمین 

شناخته می شد.
برای  پیامش  در  چهارشنبه  روز  در  شی 
تعطیالت که در تلویزیون دولتی چین پخش 
شد، گفت: »پیشگیری و کنترل کووید در 
چین هنوز در وضعیتی از تنش است، اما 
روشنایی در پیش است و استقامت به پیروزی 

منجر می شود.«
شی گفت: »من بیش از همه درباره مناطق 
روستایی و کشاورزان نگران هستم. مراکز 
پزشکی در مناطق روستایی نسبتا ضعیف 
مناطق  این  در  پیشگیری  بنابراین  هستن، 
دوش  به  سنگینی  وظیفه  و  است  مشکل 

کارکنان بهداشتی است.«

سیاست  از  چین  ناگهانی  تقریبا  خروج 
سختگیرانه،  عمومی  قرنطینه های 
آزمایش  و  مسافرتی  محدودیت های 
افزایش  باعث  همچنین  کووید  گروهی 
تقاضا برای داروهایی شده است که مردم 
برابر  در  خودشان  از  آنها  با  می خواهند 

بیماری محافظت کنند.
پنجشنبه  روز  دیلی  چاینا  دولتی  روزنامه 
گزارش کرد که شرکت های داروسازی در 
چین برای برآورده کردن این تقاضای فزاینده 
ظرفیت تولید خود برای داروهای اساسی 
ضد تب و سرفه تا سه برابر افزایش داده آند.
پاندمی بر  با  تا به حال برای مقابله  چین 
و  است  کرده  تکیه  داخلی  واکسن های 
داروهای خارجی برای کووید -1۹ هم به 

سختی در چین به دست می آیند.
ساخت  پاکسلووید  ویروسی  داروی ضد 
شرکت فایزر در چین در دسترس است، 
رسمی  مجاری  از  آوردن  دست  به  اما 
ویروسی  ضد  است.داروی  مشکل  بسیار 
داروسازی  شرکت  ساخت  مولنوپیراویر 
اما  است،  شده  تایید  چین  در  هم  مرک 

هنوز به طور گسترده در دسترس نیست.
استفان بانسل، مدیر عامل شرکت آمریکایی 
حال  در  که  گفت  چهارشنبه  روز  مدرنا 
رساندن  برای  مقامات  با  فعالی  مذاکرات 
جدیدتر  فناوری  با  کرونای  واکسن های 

mRNA این شرکت به چین است.
»سازمان ملی فراورده های پزشکی چین« در 
اجالسی در این هفته وعده داد که قیمت  
داروهای مربوط به کووید را تثبیت کند و 

جلوی فروش داروهای تقلبی را بگیرد.

سازمان جهانی بهداشت: چین در واکسیناسیون سالمندان »پیشرفت عمده ای« کرده است

خانوااده بروس ویلیس اعالم کردند بیماری 
او پیشرفت کرده است و او اکنون دچار زوال 
پیشانی-گیجگاهی  دمانس بخش  یا  عقل 

مغز تشخیص داده شده است.
خانواده  تودی  ای  یواس  از  گزارش  به 
هنگامی  گفتند: »از  بیانیه شان  در  ویلیس 
آفازی  تشخیص   ۲۰۲۲ بهار  در  ما  که 
کردیم،  مطرح  او  برای  را  )زبان پریشی( 
اکنون  و  است  کرده  پیشرفت  او  بیماری 
تشخیص اختصاصی تری برای او داده شده 

است: زوال عقل پیشانی-گیجگاهی.«
یک  فقط  ارتباطی  مشکالت  »متاسفانه 
عالمت بیماری است که بروس با آن مواجه 
است. با اینکه این وضعیت دردناک است، 
تشخیص  باالخره  که  است  تسکین  مایه 
واضحی برای بیماری او داده شده است.« 
این بیانیه جدید پس از آن منتشر می شود 
که خانواده ویلیس در مارس ۲۰۲۲ اعالم 
کردند که او به خاطر مشکالت سالمتی از 

بازیگری کناره می گیرد.

 )FTD( پیشانی-گیجگاهی  عقل  زوال 
آلزایمر  بیماری  با  اختاللی مغزی است و 
از  گروهی  شامل   FTD است.   متفاوت 
اختالالت مغزی می شود که به علت تحلیل 
رفتن بخش های پیشانی و/یا گیجگاهی مغز 
به وجود می آیند. این بخش های مغز عموما 

با شخصیت، رفتار و زبان ارتباط دارند.
این اختالل زیرنوع های گوناگونی دارد و با 
بیماری آلزایمر متفاوت است، چرا که افراد 
دچار زوال پیشانی- گیجگاهی معموال در 
سین پایین تر در اوائل دهه ۴۰ زندگی تا اوائل 

دهه ۶۰ زندگی  تشخیص داده می شوند.  
بر  بزرگتری  اثر  آلزایمر  به  نسبت   FTD
کار، خانواده و امور مالی فرد می گذارد. این 
بیماری ممکن است با آلزایمر، پارکینسون یا 
اختالل های روانپزشکی اشتباه شود و معموال 
بیش از سه سال طول می کشد تا تشخیص 
داده شود. در مورد ویلیس نیز ابتدا بیماری 
»آفازی« یا زبان پریشی تشخیص داده شد 

که بیماری متفاوتی است.
علت دقیق زوال عقل پیشانیی-گیجگاهی 
در حال حاضر معلوم نیست، اما جهش های 
ژنتیکی وجود دارند که با این بیماری مربوط 
شده اند. برخی از بیماران مبتال به FTD در 
سلول های مغزی شان ساختارهای ظریفی به 
نام اجسام Pick دارند که حاوی مقداری 
از  غیرطبیعی  نوع  یا  پروتئین  غیرطبیعی 

پروتئین است.
عامل زمینه ساز مشخصی که خطر دچار شدن 
به این بیماری را افزایش دهد، شناخته نشده 
است، اما در افرادی که در سابقه خانوادگی شان 

افراد دچار به زوال عقل وجود دارد، احتمال 
دچار شدن به این بیماری بیشتر است، اما در 
مجموع این بیماری »تک گیر« یا اسپورادیک 
شمرده می شود. یک علت احتمال دیگری 

بیماری ممکن است ضربه به سر باشد.
FTD بر رفتار و شخصیت شخص تاثیر 
در  مشکالت  باعث  می تواند  و  می گذارد 
بیماری در موارد  این  سخن گفتن شود.  
نادری می تواند مشکالت حرکتی ایجاد کند. 
هر بیمار FTD عالئم خاص خود را دارد 
که بسته به این دارد که بیماری کجای مغز 
را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه منتشر 
تدریج  به  معموال  بیماری  عالئم  می شود. 
بدتر می شوند و بیمار را زمین گیر می کنند.
این بیماری عالجی ندارد و هیچ درمانی که 
بتواند پیشرفت بیماری را ُکند یا متوقف کند، 
در دست نیست. معموال بیماران نه به علت 
عوارض  علت  به  بلکه  بیماری  این  خود 
مرگباری مانند ذات الریه، عفونت یا جراحات 

ناشی از افتدن می میرند.

بروس ویلیس دچار زوال »پیشانی-گیجگاهی« تشخیص داده شد

نقشه سالمت

هشدار نارنجی نفوذ 
 گردوغبار از عراق 
به خوزستان/ ایسنا

بستری شدن 27 بیمار مبتال 
به کرونا در فارس/ ایسنا

دوربين سالمت 

پرچم ترکیه برای یادبود قربانیان زلزله روی مجسمه مسیح منجی در ریودوژانیروی 
برزیل انداخته شده است.      گتی ایمجز

مراسم نمادین تشییع جنازه امام موسی کاظم )ع( در بغداد
      رویترز

پوشش برف و یخ در کوه لو در لوشان چین. 
      رکس

یک کواال در مرکز توانبخشی در یک پارک ملی در استرالیا 
                       رکس

شکوفایی بیابان به علت باران شدیدتر از معمول در زمستان در رفح عربستان سعودی
 گتی ایمجز

یک پاندا در یک مرکز حفاظت و پژوهش در ون چوآن چین استراحت می کند.
      رکس

یک بررسی جدید که نتایج آن ر ژورنال لنست 
منتشر شده است، نشان می دهد که عفونت های 
گذشته کروناویروس حفاظتی قوی و درازمدت 
در برابر شدیدترین پیامدهای بیماری ایجاد 
دوز  دو  از  ناشی  حفاظت  با  که  می کنند  
واکسن های پیشرفته mRNA برابری می کند.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از ان بی 
سی نیوز این بررسی نشان داد که ایمنی ناشی 
از عفونت خطر بستری شدن و مرگ ناشی 
از عفونت دوباره تا دست کم 1۰ ماه تا 88 

درصد کاهش می دهد.
دکتر کریستوفر موری، رئیس انستیتوی سنجش 
و ارزیابی بهداشتی در دانشگاه واشنگتن و 
نویسنده ارشد مقاله این بررسی گفت: »این 
یافته ها خبری خوب هستند، از این لحاظ که 
حفاظت در برابر بیماری شدید و مرگ پس 

از عفونت تا 1۰ ماه ادامه پیدا می کند.«
شیوع  از  پیامدی  است  ممکن  یافته ها  این 
اُمیکرون کرونا در زمستان  انفجاری سویه 
گذشته باشند. به گفته موری، با وجود عفونت 
شمار بسیاری از افراد در این موج، با احتمال 
زیاد بسیاری از این افراد هنوز دارای حفاظت 

در برابر بیماری شدید هستند.

می کنند  تاکید  کارشناسان  حال،  این  با 
افراد  در  خصوص  به  واکسیناسیون  که 
واکسینه نشده شیوه بهتری برای ایجاد حفاظت 

در برابر خطرات کووید است. 
به گفته موری، مشکل این گفته »من دچار 
عفونت می شوم تا ایمنی به دست آورم« این 
است که شما یکی از افرادی بشوید که کارشان 

به بیمارستان می کشد یا می میرند.
این بررسی بزرگترین متاآنالیز یا فراتحلیل تا به 
حال درباره ایمنی به دنبال  عفونت کروناویروس 
است. این پژوهش شامل ۶۵ بررسی از 1۹ 
کشور می شد و خطر دچار شدن دوباره به 
کووید-1۰ را در افرادی که از عفونت های 
قبلی بهبود پیدا کرده بودند با افرادی که در 
موج قبلی کرون دچار عفونت نشده بودند، 
مقایسه می کند. افرادی که ایمین هیبرید یا 
دورگه یعنی ایمنی ناشی از هر دوی عفونت 
و واکسیناسیون را داشتند، از این بررسی کنار 
گذاشته شدند. زیرسویه های اُمیکرون که در 
اواخر پاییز و ابتدای زمستان سال پیش ظهور 
کردند، از جمله BQ1  و زیرسویه اکنون غالب 
XBB.!.۵ در این بررسی گنجانده نشده بودند.

با اینکه عفونت قبلی باعث میزان باالیی از 

حفاظت در برابر بیماری شدید شده بود، اما 
افراد همچنان می توانند دوباره دچار عفونت- 
به خصوص با زیرسویه های جدید اُمیکرون 
باره  این  با شواهد در  یافته ای که  شوند- 
مطابقت دارد که حفاظت در برابر عالمت دار 
شدن عفونت سریع تر از حفاظت در برابر 

بستری شدن و مرگ اُفت می کند.
این پژوهشگران می گویند ایمنی ایجاد شده 
اگر  اندازه،  به همان  از عفونت »دست کم 
نه باالتر« از ایمنی ناشی از دو دوز واکسن 
mRNA بود.  این پژوهشگران می گویند 
بی خطرترین  واکسیناسیون همچنان  گرچه 
روش برای حفاظت در برابر کرونا است، 
سابقه عفونت های قبلی کرونا باید دست کم 

در تصمیم های سیاستگذاری مانند ضرورت 
واکسیناسیون مورد توجه قرار گیرد.

به گفته موری، به همین دلیل است که در 
اروپا شواهد عفونت گذشته از لحاظ شرایط 
ورود به رویدادهای عمومی یا استخدام معادل 

واکسیناسیون شمرده می شود.
یک یافته دیگر این بررسی این بود که ایمنی 
به دست آمده پس از عفونت ظاهرا نسبت 
 mRNA به ایمنی ناشی از دو دوز واکسن
دوام بیشتری دارد و به سرعت کمتری کاهش 
پیدا می کند. البته به گفته موری تزریق دوز 
یادآور یا بوستر واکسن می تواند ایمنی ناشی 
از واکسن را دوباره به سطح باالیی بازگرداند.
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا در 
حال حاضر توصیه می کنند افراد پس از دچار 
شدن به عفونت سه ماه صبر کنند و بعد از آن 
دوز یادآور یا بوستر واکسن را تزریق کنند. اکنون 
با توجه به این یافته ها، کارشناسان می گویند 
در افراد که دستگاه ایمنی سالمی دارند ممکن 
است معقول باشد که این فاصله میان عفونت 
و دوز یادآور واکسن تا شش ماه افزایش یابد 
تا فرصت کافی به کامل شدن پاسخ ایمنی به 

عفونت داده شود.

عفونت های قبلی کرونا به همان اندازه واکسیناسیون از بیماری شدید و مرگ جلوگیری می کند


