
علیرضا ناجی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر شیوع آبله میمون، اظهار کرد: در بریتانیا، پرتغال، 
اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی شیوع این بیماری گزارش شده است.

وی افزود: تاکنون ۶۸ مورد مرگ مشــکوک از جمله ۸ مورد در انگلســتان، ۲۰ مورد در پرتغال، 
هفت مورد در اســپانیا، ۱۳ مورد در کانادا و نیز یک مورد در ایاالت متحده گزارش شــده است و 
نکته اینجا است که سرنخ هایی وجود ندارد که این افراد از کجا به ویروس آبله میمون مبتال شده اند.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این نگرانی وجود دارد که 
ویروس ممکن اســت به طور وســیع و خاموش در جامعه و احتماال از طریق یک مسیر جدید 

انتقال منتشر شود.
آبله میمون یک عفونت ویروسی نادر و شبیه به آبله انسان

ناجی با اشاره به این که آبله میمون یک عفونت ویروسی نادر و شبیه به آبله انسان است، تاکید کرد: 
این بیماری اولین بار در سال ۱۳۵۸ در میمون هایی که برای تحقیق نگهداری می شدند کشف شد 

و اولین مورد آبله میمون نیز در انسان در سال ۱۹۷۰ شناسایی شده است.
وی با بیان این که در گذشته این بیماری معموال به غرب و مرکز آفریقا تعلق داشت، عنوان کرد: 

معموال موارد بیماری در سایر مکان های جغرافیایی با سفر به آفریقا مرتبط بود.
آبله میمون چطور پخش می شود؟

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان این که آبله میمون می تواند از طریق گاز گرفتن 
حیوان آلوده، تماس با خون، مایعات بدن یا زخم و ضایعات آن منتقل شود، ادامه داد: تصور می شود 

که توسط جوندگانی مانند موش و سنجاب نیز پخش شود.
وی اضافه کرد: ممکن اســت با خوردن گوشــت حیوان آلوده که به درستی پخته نشده است به 
این بیماری مبتال شوید به این شکل که انتقال بین انسان ها بیشتر از طریق قطرات تنفسی بزرگ 

صورت می گیرد.
او تاکید کرد: از آنجایی که قطرات تنفسی بزرگ نمی توانند فاصله زیادی را طی کنند، تماس چهره 

به چهره و نزدیک و طوالنی مدت می تواند باعث انتقال این ویروس شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی با اشاره به این که ویروس آبله میمون 
می تواند از طریق مایعات بدن و تماس غیرمستقیم با مواد ضایعه وارد بدن شود، خاطرنشان کرد: 
مقامات بهداشتی هشدار داده اند که برخی از موارد عفونت می تواند از طریق تماس جنسی هم 

منتقل شود.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی، وی ادامه داد: سازمان جهانی 
بهداشــت اعالم کرده بســیاری از موارد گزارش شده افرادی هستند که به عنوان همجنسگرا یا 

دوجنس گرا شناخته شده اند.
نشانه های ابتال به آبله میمون را بشناسید

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به نشانه های ابتال به این بیماری اشاره کرد 
و افزود: این بیماری در انســان باعث تب، بدن درد، بزرگ شــدن غدد لنفاوی و در نهایت آبله یا 

تاول های دردناک پر از مایع روی صورت، دست ها و پاها می شود.
وی با اشاره به این که طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت دوره کمون )فاصله از عفونت تا شروع 
عالیم( آبله میمون معموال از شــش تا ۱۳ روز اســت، اضافه کرد: حتی این دوره می تواند از ۵ تا 

۲۱ روز نیز ادامه داشته باشد.
وی با تاکید بر این که یکی از انواع ویروس آبله میمون می تواند کشــنده باشــد، خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه گونه ای که در حال حاضر در انگلستان شیوع پیدا کرده مالیم است و مرگ و میری 

از آن گزارش نشده است.

درمان خاصی برای آبله میمون وجود ندارد
استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان این که بیماری بین دو تا تا چهار 
هفته برطرف می شــود، اظهار کرد: درحال حاضر درمان خاصی برای آبله میمون وجود ندارد و 
بیماران باید در یک بیمارســتان تخصصی بستری شوند تا عفونت گسترش نیافته و درمان های 

عالمتی انجام شود.
وی با بیان این که ویروس آبله میمون قابل کنترل است و می توان از شیوع آن جلوگیری کرد، افزود: 
واکسن آبله سیدوفوویر و گلوبولین ایمنی واکسینیا می تواند از شیوع این بیماری پیشگیری کند.

ناجی ادامه داد: مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا با توجه به اطالعات موجود درباره مزایا و خطرات 
واکسیناســیون آبله و استفاده از دارو برای پیشگیری از مدیریت آبله میمون و سایر عفونت های 

ارتوپاکس ویروس دستورالعمل هایی دارد.
آبله میمون خویشاوندی نزدیکی با ویروس ایجاد کننده آبله دارد

وی با اشــاره به این که یکی از واکســن های موجود برای آبله میمون JYNNEOSTM  با نام 
Imvanex  یا Imvamune شــناخته می شــود، تاکید کرد: این واکسن ها برای پیشگیری از 
آبلــه میمــون و آبله در ایاالت متحده مجوز دریافت کرده اند و از آنجایی که ویروس آبله میمون 
خویشاوندی نزدیکی با ویروس ایجاد کننده آبله دارد، واکسن آبله نیز می تواند افراد را از ابتال به 

آبله میمون محافظت کند.
به گفته این استاد ویروس شناسی، اطالعات به دست آمده از کشور آفریقا نشان می دهد که واکسن 

آبله حداقل ۸۵ درصد در پیشگیری از آبله میمون اثربخشی دارد.
او تاکید کرد: کارشناسان بر این باورند که واکسیناسیون پس از در معرض قرار گرفتن آبله میمونی 

ممکن است به پیشگیری از بیماری یا کاهش شدت آن کمک کند.
وی ادامه داد: واکسن ACAM۲۰۰۰ نیز که حاوی ویروس زنده واکسینیا است، مجوز ایمن 
ســازی در افرادی را دارد که حداقل ۱۸ ســال ســن دارند و در معرض خطر ابتال به عفونت آبله 
هستند و چنانچه این واکسن به طور گسترده استفاده شود می تواند در افرادی که در معرض آبله 

میمون قرار دارند محافظت ایجاد کند.
 ناجی با بیان این که واکسن آبله در حال حاضر در دسترس عموم نیست، گفت: در صورت ادامه 
شیوع بیشتر آبله میمون ممکن است دستورالعمل هایی تدوین شود تا مشخص کنیم چه افرادی 

را باید در برابر این ویروس واکسینه کنیم.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی در خاتمه تاکید کرد: مطالعات 
در گذشته حاکی از این مهم است که واکسن های آبله ای که در گذشته تزریق شده می تواند تا ۸۵ 
درصد از ابتال به آبله میمون مصونیت ایجاد کند ولی نکته اینجا است که در حال حاضر با مرور 
زمان و نوع ویروس جدید این که مصونیت به چه میزان است هنوز مشخص نشده و این موضوع 

توسط محققان در حال آزمایش و بررسی است.
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   گروه بهداشت و سالمت -   رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با تاکید بر این که ویروس آبله میمونی 
فرم های ژنتیکی مختلف دارد که بســته به نوع آن می تواند کشنده باشد، 
گفت: خوشبختانه گونه ای که در حال حاضر بیشترین شیوع را دارد، مالیم 

بوده و مرگی از آن گزارش نشده است.

. . . دكه مطبوعات . . .. . . دكه مطبوعات . . .
      گروه بهداشت و سالمت   -  بر اساس یک مطالعه جدید، بیمارانی که در بیمارستان 
برای شان آنتی بیوتیک تجویز می شود، به دلیل اختالل در سیستم ایمنی در روده، با 

احتمال بیشتر ابتال به عفونت های قارچی روبرو هستند.
محققان دانشگاه بیرمنگام می گویند استفاده از داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی 
در کنار آنتی بیوتیک ها می تواند خطرات سالمتی ناشی از این عفونت های پیچیده 
را کاهش دهد.محققان این مطالعه پی بردند که آنتی بیوتیک ها سیســتم ایمنی در 
روده ها را مختل می کنند، به این معنی که عفونت های قارچی در آن ناحیه به خوبی 
کنترل نمی شوند. تیم تحقیق همچنین دریافت در جایی که عفونت های قارچی ایجاد 
می شود، باکتری های روده نیز می توانند رها شوند که منجر به خطر اضافی عفونت 

باکتریایی می شود.
این مطالعه پتانسیل داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی را نشان می دهد، اما محققان 
همچنین می گویند که این مطالعه نشان می دهد که چگونه آنتی بیوتیک ها می توانند 
تأثیرات بیشــتر بر بدن ما داشــته باشند که بر نحوه مبارزه با عفونت و بیماری تأثیر 

می گذارد.
دکتر »ربکا دراموند«، سرپرست تیم تحقیق، می گوید: »ما می دانستیم که آنتی بیوتیک 
ها عفونت های قارچی را بدتر می کنند، اما کشف اینکه عفونت های باکتریایی همزمان 
می توانند از طریق این فعل و انفعاالت در روده نیز ایجاد شوند، شگفت آور بود. این 

عوامل می توانند به یک وضعیت بالینی پیچیده تبدیل شوند.«

این یافته ها عواقب احتمالی استفاده از آنتی بیوتیک ها را در بیمارانی که در معرض 
خطر ابتالء به عفونت های قارچی هستند نشان می دهد.به گفته محققان، »اگر نحوه 
تجویز آنتی بیوتیک ها را محدود یا تغییر دهیم، می توانیم به کاهش تعداد افرادی که از 
این عفونت ها بسیار بیمار می شوند کمک کنیم و همچنین با مشکل بزرگ و رو به 

رشد مقاومت آنتی بیوتیکی مقابله کنیم.«

آنتی بیوتیک ها موجب عفونت قارچی می شوند

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد:

نشانه های ابتال به نشانه های ابتال به 
»آبله میمون«؛ بررسی »آبله میمون«؛ بررسی 

اثربخشی واکسن اثربخشی واکسن 
»آبله«»آبله«

عالئمی که فرد را برای تشخیص دیابت
 به اشتباه می اندازند

      گروه بهداشت و سالمت   -  دیابت اغلب 
بــا عالئم مختلفی مانند افزایش تشــنگی، 
تغییر در بینایی و خســتگی همراه است که 
تشــخیص ابتال به دیابت را برای فرد دشوار 

می سازد.
دکتــر »بایو کری وینچل«، مدیر و پزشــک 
مراقبت های فوری پزشــکی در بیمارستان 
سنت مری می گوید: بیماران من با مواجهه 
با این عالئم، اغلب به چشم پزشک مراجعه 
می کنند یا فکر می کنند که باید بینایی خود 
را بررســی کنند یا اغلب خستگی خود را با 

خواب ناکافی مرتبط می دانند.
افزایش تشنگی

دکتــر کری وینچل می گویــد: اگر متوجه 
شــدید مایعات بیشــتری می نوشید که با 
افزایش فعالیت یا ورزش مرتبط نیست، این 
موضوع می تواند نشــانه دیابت باشد.بدن 
نسبت به افزایش گردش قند خون )گلوکز( 
واکنش می دهد. کلیه ها برای کاهش میزان 
گلوکــز، مدت زمان مورد نیــاز برای ادرار 
کردن را افزایــش می دهند که این موضوع 
به افزایش مراجعه به دستشــویی و افزایش 
مصرف آب در حالی منجر می شود که بدن 

تالش می کند خود را دوباره پر کند.
تغییرات بینایی

بــه گفته دکتر کری وینچل، تغییرات بینایی 
مانند تاری دید به دلیل سطوح باالی گلوکز 
باعث می شــود رگ های خونی در چشم 
شما متورم و شــکننده شده و باعث نشت 

شوند.
خستگی 

دکتر کری وینچل توضیح می دهد: اگرچه 
فکــر می کنید افزایش گلوکز باید به انرژی 
بیشــتر منجر شود، اما دقیقا برعکس است. 
این قند افزایش یافته اســتفاده نمی شود، در 
عوض در خون گــردش می کند، بنابراین 
اندام های شــما مانند مغز قادر به استفاده از 

آن نیستند.
اگر دیابت درمان نشود چه اتفاقی می افتد؟
دکتر کــری وینچل می گوید: از آنجایی که 
دیابت بر بسیاری از اندام های بدن تأثیر می 
گذارد، اگر درمان نشــود، می تواند منجر به 
عوارض جدی مانند از دســت دادن دائمی 
بینایــی، بیمــاری قلبی و بیمــاری کلیوی 

طوالنی مدت شود.
طبق اعــالم کلینیک مایو، عوارض طوالنی 

مــدت دیابت بــه تدریج ایجاد می شــود. 
هر چه مدت طوالنــی تری به دیابت مبتال 
باشــید - و قند خونتان کمتر کنترل شود - 
خطر عوارض بیشــتر می شود. در نهایت، 
عوارض دیابت ممکن اســت ناتوان کننده 
یا حتی تهدید کننده زندگی باشد. عوارض 

احتمالی عبارتند از:
بیمــاری قلــب و عروقی. دیابــت به طور 
چشــمگیری خطر ابتال به مشکالت قلبی 
عروقــی مختلف از جملــه بیماری عروق 
کرونــر همراه با درد قفســه ســینه )آنژین 
صدری(، حمله قلبی، ســکته مغزی و تنگ 
شــدن شریان ها )آترواسکلروز( را افزایش 
می دهــد. اگر دیابت دارید، احتمال ابتال به 
بیماری قلبی یا ســکته مغزی در شما بیشتر 

است.
آســیب عصبی )نوروپاتی(. قند اضافی می 
تواند به دیواره رگ های ریز خونی )مویرگ 
ها( که اعصاب شــما را تغذیه می کنند، به 
خصوص در پاها آسیب برساند. این مووضع 
می تواند باعث گزگز، بی حسی، سوزش یا 
درد شــود که معموالً از نوک انگشتان پا یا 
انگشــتان دست شروع می شود و به تدریج 
به ســمت باال گسترش می یابد.در صورت 
عدم درمان، ممکن اســت تمام حس خود 
را در اندام های آسیب دیده از دست بدهید. 
آسیب به اعصاب مربوط به هضم می تواند 
باعث ایجاد مشــکالتی مانند حالت تهوع، 

استفراغ، اسهال یا یبوست شود. 
آسیب کلیه )نفروپاتی(. کلیه ها حاوی میلیون 
ها خوشه رگ های خونی ریز )گلومرول ها( 

هســتند که ضایعات خون شما را فیلتر می 
کنند. دیابت می تواند به این سیســتم فیلتر 
ظریف آسیب برساند. آسیب شدید می تواند 
منجر به نارســایی کلیه یا بیماری غیرقابل 
برگشت کلیه شود که ممکن است به دیالیز 

یا پیوند کلیه نیاز داشته باشد.
آســیب چشم )رتینوپاتی(. دیابت می تواند 
به رگ های خونی شــبکیه آســیب برساند 
)رتینوپاتی دیابتی( که به طور بالقوه منجر به 
کوری می شود. دیابت همچنین خطر سایر 
بیماری های جدی بینایی مانند آب مروارید 

و گلوکوم را افزایش می دهد.
آسیب پا. آسیب عصبی در پا یا جریان خون 
ضعیف در پاها، خطر عوارض مختلف پا را 
افزایش می دهــد. در صورت عدم درمان، 
بریدگی ها و تاول ها می توانند عفونت های 
جــدی ایجاد کنند که اغلب به خوبی بهبود 
نمی یابند. این عفونت ها ممکن اســت در 

نهایت منجر به نیاز قطع پا شود.
اختالل شنوایی. مشکالت شنوایی در افراد 

مبتال به دیابت شایع تر است.
بیماری آلزایمر. دیابت نوع ۲ ممکن اســت 
خطر ابتال به زوال عقل مانند بیماری آلزایمر 
را افزایش دهد. هرچه کنترل قند خون شما 
ضعیف تر باشد، به نظر می رسد که این خطر 
بیشتر باشــد. اگرچه تئوری هایی در مورد 
چگونگی ارتباط این اختالالت وجود دارد، 

اما هنوز هیچ کدام ثابت نشده است.
افسردگی. عالئم افسردگی در افراد مبتال به 
دیابت نوع ۱ و نوع ۲ شایع است. افسردگی 

می تواند بر مدیریت دیابت تأثیر بگذارد.

      گروه بهداشــت و ســالمت   -    کافئین به محافظت در برابر دیابت، سکته 
مغزی، بیماری قلبی، افسردگی و سایر بیماری ها به افراد کمک می کند.

 برخی از افراد می توانند شبانه روز قهوه بنوشند و احساس خوبی داشته باشند، 
در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها پس از نوشیدن چند جرعه قهوه دچار 

عصبانیت، اضطراب یا سردرد شوند.
یک فنجان ۸ اونســی قهوه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلی گرم کافئین دارد، به این معنی 
که طبق توصیه باال، یک فرد بالغ متوســط می تواند با خیال راحت چهار یا پنج 
فنجان قهوه در روز بنوشد. با این حال، کافئین را می توان در چای سبز، نوشابه، 

نوشیدنی های انرژی زا، شکالت و برخی دارو ها نیز یافت.
البته این محرک طبیعی می تواند انرژی و اســتقامت شما را افزایش دهد، تمرکز 
ذهنــی را افزایــش داده و التهاب را کاهش دهد. در درازمدت، ممکن اســت به 
محافظت در برابر دیابت، سکته مغزی، بیماری قلبی، افسردگی و سایر بیماری ها 

کمک کند.
با این حال، کافئین بیش از حد می تواند بر سالمتی شما تاثیر بگذارد و منجر به 
بی خوابی، افزایش فشار خون و تپش قلب شود. کلینیک کلیولند هشدار می دهد 
که این خطرات برای افراد مبتال به اختالالت اضطرابی، مشکالت قلبی عروقی 

یا فشار خون باال بیشتر است.
خوشــبختانه، راه هایی برای کاهش عوارض جانبی کافئین وجود دارد و دوباره 

احساس می کنید که خودتان هستید.
کلینیک کلیولند توضیح می دهد که این محرک نیمه عمر حدود پنج ساعت دارد، 
به این معنی که در مدت ۱۰ ساعت یا بیشتر از بدن شما خارج می شود. پس چه 

کاری می توانید انجام دهید؟
زمانی که غرق در کار هستید، زیاده روی در مصرف کافئین آسان است. یک فنجان 
قهوه می نوشــید، یک تکه شکالت می خورید، یک فنجان دیگر قهوه می نوشید 

و غیره. زمانی شــما شروع به احساس عصبانیت می کنید. ضربان قلب شما باال 
می رود، معده شما درد می کند و دستان شما می لرزند.

یکی از راه های رفع این مشکالت افزایش مصرف آب است. نوشیدن یک لیوان 
آب بــه ازای هر فنجان قهوه برای جلوگیری از کم آبی توصیه می شــود. روش 

دیگر، نوشیدنی های الکترولیتی است.
به محض اینکه وقت آزاد داشــتید بدن خود را به حرکت درآورید. بر اســاس 
مطالعه ای که در سال ۱۹۹۸ در مجله پزشکی و علم در ورزش منتشر شد، فعالیت 

بدنی ممکن است به کاهش اضطراب ناشی از کافئین کمک کند.
آخرین، اما نه کم اهمیت، ممکن اســت مدیتیشــن، تنفس عمیق، یوگا و سایر 
تکنیک های تمدد اعصاب برای آرام کردن ذهن و کاهش تنش پس از نوشــیدن 

بیش از حد قهوه باشد.

کافئین التهاب را کاهش می دهد


