
9بهداشت و سالمت

دكه مطبوعات

گروه بهداشت و سالمت- 
مولکــول آنتــی بیوتیــک 
جدیــد ده ها نــوع از 
ابــر  ســخت ترین 
میکروب هــا را از 

بین می برد.
طور  همــان 
که می دانید ، باکتری ها 
به ســرعت در برابر بهترین 
دارو هــا مقاومت می کنند و ما را 
در آستانه یک بحران بزرگ 

سالمتی قرار می دهند. 

اما یــک آنتی بیوتیک جدید در 
برابــر چندین ابــر میکروب کلیدی 
نویدبخش است، در حالی که آسیب 
را در برابر باکتری های خوب در بدن 
به حداقل می رساند.باکتری ها مانند 
کتاب درسی تکاملی، عمل می کنند.

هنگامــی که آن هــا با خطرات 
محیطی مانند آنتی بیوتیک ها مواجه 
می شــوند، تنهــا قوی ترین ها برای 
تکثیــر زنده می ماننــد، به این معنی 
که در نهایــت کل جمعیت توانایی 

مقاومت در برابر دارو ها را دارند.
دسته ای که به عنوان باکتری های 
ِگرم منفی شناخته می شوند، به ویژه 
مشکل ساز هســتند و با دیواره های 
ســلولی ضخیم تــر و پمپ هــای 
مولکولی کــه دارو ها را رد می کنند، 

از خود دفاع می کنند.
به این ترتیب، آنتی بیوتیک های 
مؤثر به ســرعت تمام می شــوند و 
مــا را بــه »عصر تاریک پزشــکی« 
بازمی گردانــد که در آن عفونت های 

کوچک دوباره کشنده می شوند.
دانشــمندان در مطالعه جدید 
اکنون یک نامزد آنتی بیوتیک جدید 

ساخته اند که امیدوار کننده است. 
ایــن تیم با یک آنتــی بیوتیک 
موجود کــه در برابــر باکتری های 
ِگرم مثبت موثر اســت شروع کردند 
و آن را بــا یــک ســری تغییــرات 
ســاختاری برای قوی تر کردنش در 
 برابر ســویه های ِگــرم منفی تطبیق 

دادند.

ایــن دارو کــه فابیمایســین 
نام داشــت، بر روی بیــش از ۲۰۰ 
کلنی جــدا شــده بالینــی باکتری 
مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک، که در 
 E. coli، مجمــوع ۵۴ گونه ماننــد
و   Klebsiella pneumoniae
 Acinetobacter baumannii
 را شــامل می شــد، بــه خوبــی 

عمل کرد.
آزمایش هایــی کــه روی  در 
موش ها انجام شــد، فابیمایســین 

موارد مقــاوم بــه داروی ذات الریه 
یــا عفونت های دســتگاه ادراری را 
از بین می برد و ســطح باکتری ها را 
حتــی کمتر از قبل از عفونت کاهش 

می دهد.
نکتــه مهــم ایــن اســت که 
فابیمایســین در حمله خود نســبتًا 
انتخابــی بــود و برخــی از انــواع 
باکتری هــای بــی ضرر را دســت 

نخورده باقی گذاشت.
این یک پیشــرفت مهم نسبت 

بــه بســیاری از آنتی بیوتیک هــای 
موجود اســت که شناخته شده اند و 
بسیاری از اشکاالت مفید موجود در 
میکروبیوم را از بین می برند، که منجر 
 به طیف وســیعی از عوارض جانبی 

می شوند.
توسعه بیشتر در نهایت می تواند 
فابیمایســین یا مولکول های مشابه 
را بــه مجموعه ایمنــی در برابر ابر 
میکروب ها، به ویژه آن عفونت هایی 
که به ســختی قابل درمان هســتند، 

اضافه کند.

گروه بهداشــت و سالمت- 
یــک تحلیــل جدید نشــان می دهد 
کــه جایگزین کردن نمــک با کلرید 
پتاســیم، فشار خون و در نتیجه خطر 
حمله قلبی، سکته و بیماری های قلبی 

عروقی را کاهش می دهد.
دکتر »بروس نیل«، محقق ارشد 
و مدیر اجرایی مؤسسه جرج استرالیا، 
توضیح داد: »بیشتر مردم در کشورهای 
توسعه یافته نمک خود را از غذاهای 
آماده و فرآوری شده دریافت می کنند.«

وی افــزود: »تامین کنندگان باید 
به جای فروش نمک معمولی از نمک 
غنی از پتاســیم استفاده کنید و به این 
ترتیــب مردم از مزایــای آن بهره مند 

خواهند شد.«
نیل گفــت: »با جایگزینی کلرید 
پتاســیم در مقادیــر مختلف به جای 
کلرید ســدیم )نمک معمولی غذا(، 
فشار خون افراد و خطر سکته مغزی، 
حمله قلبی و ســایر عوارض فشــار 
خون باال به طور چشــمگیری کاهش 

می یابد.«
آخریــن یافته ها بر اســاس یک 
مطالعه بزرگ در روستاهای چین بود 
که با اســتفاده از یک جایگزین نمک 
غنی شده با پتاسیم، کاهش چشمگیری 

در حمالت قلبی و سکته مغزی نشان 
داد.

اما تیم به این فکر کرد که آیا نتایج 
مشابهی در سایر کشورها و جمعیت ها 
نیــز دیده می شــود. بنابرایــن نیل و 
همکارانش نتایج ۲۱ مطالعه منتشــر 
شده را که شــامل نزدیک به ۳۰,۰۰۰ 
نفر بود، بررسی کردند. این مطالعات 
در اروپــا، منطقه غربی اقیانوس آرام، 
قاره آمریکا و آســیای جنوب شرقی 
انجام شــد.مقدار کلرید ســدیم در 
جایگزین هــای نمک از ۳۳% تا %۷۵ 

و مقدار کلرید پتاسیم از ۲۵% تا %۶۵ 
متغیر بود. تجزیه و تحلیل نشان داد که 
جایگزین های نمک فشار خون را در 
همه شرکت کنندگان کاهش می دهند.

کاهش فشــار خون سیستولیک 
نزدیــک به ۵ میلی متر جیوه و کاهش 
فشار خون دیاستولیک تقریباً ۲ میلی 

متر جیوه بود.
هر میزان کاهــش ۱۰ درصدی 
در کلرید سدیم در جایگزین نمک با 
کاهش ۱.۵ میلی متر جیوه در فشــار 
خــون سیســتولیک و کاهش حدود 

۱ میلــی متــر جیوه در فشــار خون 
دیاستولیک مرتبط بود.

تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان 
داد که جایگزین های نمک خطر مرگ 
زودهنگام را تا ۱۱ درصد، بیماری های 
قلبی عروقــی را تا ۱۳ درصد و خطر 
حمله قلبی یا ســکته را تا ۱۱ درصد 
کاهش می دهند. تیم تحقیق همچنین 
دریافتند که برای اکثر مردم اســتفاده 
از پتاســیم بی خطر اســت. به گفته 
محققان، »با این حال، جایگزین های 
نمک زمانی که شرایطی مانند بیماری 

کلیوی، بیماری قلبی، فشار خون باال، 
بیماری کبد یا دیابت دارید، می توانند 
خطرناک باشــند.« این بیماری های 
مزمن گاهی اوقات می توانند سطح 

پتاسیم را در خون افزایش دهند و 
پتاسیم موجود در جایگزین های 

نمک می تواند به طور خطرناکی تعادل 
را برهم زند.

و اســتفاده از جایگزین هــای 
نمک در حین مصرف برخی داروها، 
به ویــژه مهارکننده هــای ACE و 
دیورتیک های نگهدارنده پتاســیم، 
می تواند ســطح پتاسیم خون را بیش 
از حد باال ببــرد. محققان می گویند: 
»اثربخشــی جایگزین های نمک در 

بیــن جمعیت های مختلف، به عنوان 
مکملی برای درمان پزشکی و تغییرات 

ســبک زندگی از جمله ورزش، یک 
یافته عالی است.«

گروه بهداشت و سالمت- این 
متخصصان ویــروس جدیدی را در 
شرق چین ردیابی و شناسایی کرده اند 
که از حیوان به انسان منتقل شده و تا 
زمان انجام این مطالعات، ده ها تن را 

آلوده کرده است.
کــه  حاکیســت  گزارش هــا 
ویروس تازه شناســایی شده موسوم 
به "النگیا" و از گونه هنیپاویروس در 
استان های شاندونگ و هنان در شرق 
چین و عمدتا در میان کشاورزانی که 
با حیوانــات از نزدیک تماس دارند، 

شیوع داشته است.
تاکنــون ۳۵ مورد ابتــال به این 
ویــروس در اواخــر ۲۰۱۸ تا آغاز 
۲۰۲۱ شناســایی شده است. هرچند 
این موارد ابتال در این بازه زمانی رخ 
داده امــا، این ویروس در هفته جاری 

به طور رسمی شناسایی شده است.
گزارش این یافته جدید، توسط 
گروهــی از دانشــمندان اهل چین، 
ســنگاپور و اســترالیا در هفته نامــه 
پزشــکی  "نیوانگلند" منتشــر شده 

است.
کارشناسان می گویند که منشاء 

این ویروس احتماال از حیوان اســت 
امــا درک بهتر این عامــل بیماری زا 
همچنــان نیازمند مطالعات بیشــتر 

است.
در متنــی کــه ۴ اوت در مجله 
پزشــکی نیوانگلنــد منتشــر شــد 
دانشمندان نوشته اند که هیچ نشانه ای 
از انتقــال ویروس النگیا از انســان 
به انســان مشاهده نشــده است. آنها 
هم چنیــن اعالم کرده اند که منشــاء 
این ویروس به احتمال زیاد جانوران 
هستند و گروه پژوهشگران شواهدی 
یافته اند کــه جانورانــی از خانواده 
موش کور ناقل طبیعی ویروس النگیا 
هستند، البته این امر هنوز برای تائید 

نهایی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
از ۳۵ مــورد این بیماری که در 
چین مشــاهده شد ۲۶ مورد به دقت 
بررســی شــده اند و مشخص شده 
اســت که همه آنها تب داشــته اند و 
در برخی موارد با نشــانه هایی مانند 
خستگی شــدید )۵۴ درصد(، سرفه 
)۵۰ درصد(، ســردرد )۳۵ درصد( و 
حالت تهوع )۳۵ درصد( همراه بوده 

است.

ناهنجاری ها  متوجــه  محققان 
و مشــکالتی در کبد )۳۵ درصد( و 
کلیــه )۸ درصد( بیماران مبتال به این 
ویروس شدند. اما هنوز هیچ گزارشی 
مبنی بر مرگ بیماران مبتال در دست 
نیســت. متخصصــان در گفتگو با 
بی بی ســی گفتند که کشف ویروس 
جدید به معنای بروز همه گیری جدید 
نیست اما کشف ویروسی از خانواده 
هنیپاویــروس باعث نگرانی اســت 
چون بیماری های دیگری که خانواده 
ایــن ویروس پیش از این ایجاد کرده 

باعث شــیوع و بــروز بیماری های 
شــدیدی در آســیا و اقیانوسیه شده 
اســت و همین امــر در حال حاضر 
موجب شده متخصصان این ویروس 

را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند.
بیماری هــای دیگــر خانواده 
النگیاویــروس بــه نــام هنــدرا 
هنیپاویــروس )هــی وی( و نیپــا 
بــوده  وی(  )نــی  هنیپاویــروس 
اســت. بنابر اطالعــات مرکز کنترل 
آمریکا )سی دی ســی(   بیماری های 
بیماری های ناشــی از ویروس هندرا 

بســیار نادر است اما میزان مرگ ومیر 
ناشــی از آن باال و حدود ۵۷ درصد 

است.
به دلیــل روش های گوناگون و 
اطالعات مختلفی که هر کشــور در 
هــر دوره در اختیار می گــذارد این 
بیماری را نمی توان به آسانی با میزان 

مرگ ومیر کوویدـ ۱۹ مقایسه کرد.
هرچنــد می توان گفــت میزان 
کشــندگی ویروس های هندرا و نیپا 
که برای اولین بار دســامبر ۲۰۱۹ در 
چین مشــاهده شد به طور مشخص 

در زمان شــیوع باالتر از میزان مرگ  
بر اثر ویــروس کرونا در همه گیری 

اخیر بوده است.  به گفته متخصصان، 
ویروس های هندرا و نیپا، بســتگان 

نزدیــک ویروس النگیــا، از طریق 
خفاش ها انتقال پیدا می کنند.

گروهی از متخصصان و دانشمندان حوزه علوم پزشکی در جهان اعالم کرده اند ویروس جدیدی را به تازگی 
در چین شناسایی کرده اند که از خانواده "هنیپاویروس" است؛ ویروس هایی که پیش تر سابقه بروز بیماری جدی 

در میان انسان ها را داشته اند.

»النگیا« زیر ذره بین متخصصان؛

ویروسی که به تازگی در چین 
شناسایی شده چقدر جدی است؟

گروه بهداشــت و سالمت- 
محققان اســترالیایی گــزارش می 
دهند که پوشــش بینی کودکان بهتر 
از بزرگساالن در برابر عفونت ناشی 

از کروناویروس محافظت می کند.
»کریســتی شــورت«، یکی از 
نویســندگان این مطالعه از دانشگاه 
کوئینزلنــد اســترالیا، گفــت: »در 
کودکان نســبت به بزرگساالن نرخ 

ابتالء به کووید ۱۹ کمتر بوده و عالئم 
خفیف تــری دارند، اما دالیل این امر 
ناشــناخته است. ما نشــان دادیم که 
پوشــش بینی کودکان نسبت به بینی 
بزرگساالن پاسخ التهابی بیشتری به 

کروناویروس دارد.«
او گفــت: »محققــان هنــگام 
مقایسه واکنش شــرکت کنندگان به 
انواع کووید، تفاوت های عمده ای را 

بر اساس سن پیدا کردند.«
بــرای ایــن مطالعــه، آنهــا 
نمونه هایی از ســلول های پوششی 
بینی ۲۳ کودک سالم و ۱۵ بزرگسال 
سالم را در معرض کروناویروس قرار 
دادنــد. محققان دریافتند که ویروس 
در ســلول های کودکان کمتر تکثیر 
می شود و پاسخ ضدویروسی بیشتر 

است.
شورت گفت: »چندین توضیح 

احتمالی در این باره وجود دارد.«
وی افزود: »این شرایط می تواند 
ســازگاری بــا افزایــش تهدیدات 
مهاجمیــن خارجی مانند ویروس ها 
یــا باکتری هایی باشــد که در دوران 
کودکی مشاهده شــده اند. همچنین 
ممکن اســت افزایش قــرار گرفتن 
در معرض ایــن تهدیدات در دوران 
کودکی، به پوشــش بینــی کودکان 
آموزش دهد تا پاســخ پیش التهابی 

قوی تری ایجاد کنند.«
شــورت افزود: »بیــان ژن های 

مبارزه کننده با ویروس ممکن است 
به دلیل تفاوت هــای متابولیکی بین 

کودکان و بزرگساالن تغییر کند.«
این مطالعه نشان داد که نوع دلتا 
کوویــد به طور قابــل توجهی کمتر 
از بزرگســاالن در ســلول های بینی 
کودکان تکثیر می شــود. با این حال، 
این الگو با نوع مســری تر اومیکرون 
کــه اکنون در سراســر جهان غالب 

است، کمتر مشهود بود.
شورت می گوید: »در مجموع، 
این یافته ها نشان می دهد که پوشش 
بینی کودکان از عفونت و تکثیر کمتر 
کروناویروس پشــتیبانی می کند، اما 
ممکن اســت این مســئله با تکامل 

ویروس، در حال تغییر باشد.«
بــرای تأیید این یافته ها و تعیین 
نقش عوامل دیگر مانند آنتی بادی ها 
در محافظــت از کــودکان در برابر 
تحقیقات  کروناویــروس،  عفونت 
بیشــتری در جمعیت بزرگ تر مورد 

نیاز است.

گروه بهداشــت و سالمت- به 
گفته محققان، اگر دهلیز فوقانی سمت 
چپ قلب به درستی کار نکند، احتمال 

زوال عقل افزایش می یابد.
تحقیقات جدید نشــان می دهد 
که ممکن اســت ناهنجاری در دهلیز 
فوقانی ســمت چپ قلب خطر زوال 
عقــل را تا ۳۵ درصــد افزایش دهد، 
حتی در افرادی که هرگز سکته مغزی 

یا فیبریالسیون دهلیزی نداشته اند.
دهلیز چپ، یکی از چهار حفره 
قلب، خــون را از ریه ها به بطن چپ 
)حفــره چپ پاییــن( منتقل می کند، 
تــا خــون در بقیه بدن توزیع شــود. 
کاردیوپاتی دهلیزی، یک ناهنجاری 
در ســاختار یا عملکرد دهلیز چپ، 
اغلب پیش بینی کننــده خطر بیماری 
قلبی اســت. فیبریالسیون دهلیزی و 

ســکته مغزی هر دو با افزایش خطر 
زوال عقل مرتبط هستند و کاردیوپاتی 
دهلیزی با ایجاد فیبریالسیون دهلیزی 

و سکته مغزی مرتبط است.
محققان دانشــگاه جان هاپکینز 
ســعی کردند مشــخص کنند که آیا 
ارتباطی بیــن کاردیوپاتی دهلیزی و 
زوال عقل وجــود دارد یا خیر، و اگر 
وجــود دارد، آیا ایــن ارتباط متمایز 
 از فیبریالســیون و ســکته مغــزی 

است.
در این مطالعه ۱۵ هزار شــرکت 
کننده در رده ســنی ۴۵ تا ۶۵ ســال 
حضور داشتند. همه شرکت کنندگان 
هر سه ســال یک بار تحت معاینات 
بالینی قــرار می گرفتند، و این مطالعه 
شــرکت کنندگان را از طریق ششمین 
ویزیت شــأن، بین سال های ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۷، و هفتمین ویزیت شــأن، بین 
سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ردیابی کرد.
در پنجمین، ششمین و هفتمین 

ویزیــت بالینی عملکرد شــناختی 
شــرکت کنندگان از نظــر زوال عقل 

ارزیابی شد.
ارزیابی های مختصری از سرعت 
پردازش، حافظــه اپیزودیک، زبان، 
توجه و عملکرد اجرایی در مجموعه 
آزمون هــای عصبی روان شــناختی 
گنجانــده شــد. یــک متخصص، 
تشــخیص زوال عقل را با استفاده از 

این معیارها تعیین کرد.
برای ارزیابــی اندازه و عملکرد 
دهلیز چپ قلب، ارزیابی قلبی شامل 
اکوکاردیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی 

و آزمایش خون انجام شد.
طی بیش از ۳۰ ســال پیگیری، 
۷۶۳ نفــر دچار زوال عقل شــدند و 
۱۷۰۹ نفر مبتال به کاردیوپاتی دهلیزی 
تشخیص داده شدند. به نظر می رسد 
که احتمال زوال عقل در افراد مبتال به 
کاردیوپاتی دهلیزی ۳۵ درصد بیشتر 

بود.

سالح مخفی کودکان در مقابله با کووید ۱۹

ناهنجاری دهلیز فوقانی قلب خطر زوال عقل را افزایش می دهد

آنها هم چنین اعالم کرده اند که منشــاء این ویروس به احتمال زیاد جانوران هســتند و 
گروه پژوهشــگران شواهدی یافته اند که جانورانی از خانواده موش کور ناقل طبیعی 
ویروس النگیا هستند، البته این امر هنوز برای تائید نهایی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

ابر آنتی بیوتیک جدید را بشناسید

استفاده از جایگزین نمک می تواند خطرات قلبی را کاهش دهد
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