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پرسش و اپسخ پزشیک
آیا اب داشنت فقط ییک از عالیم کروان ابید به
پزشک مراجعه کنیم و احمتال ابتال به بیماری
وجود دارد؟
دکتر دیوید کارل پاسخ میدهد ،از دو عاملی که در تشخیص

سالمت

کرونا دارای اهمیت باالیی است ،شرح حال و همچنین شدت
عالیمی است که بیمار از خودش نشان میدهد .شرح حال به

درحالی که بسیاری از کشورها در انتظار پایان زیر
سویه  BA.5هستند،نیچر گزارش داد دانشمندان
فراگیری یک زیرسویه جدید را پیش بینی می کنند

پزشک کمک میکند احتمال ابتال به بیماری را تشخیص دهد.
برای مثال آیا در چند روز گذشته در محیطهای شلوغ بودید؟ آیا
با فرد ناقل در تماس مستقیم قرار گرفتید؟ آیا سابقه ابتال به
آلرژی و حساسیت دارید؟و نوع عالیم شامل گلودرد ،آب ریزش
بینی ،سردرد ،خستگی ،کاهش بویایی و چشایی ،کمردرد و ...
است.اگریکیازعالیمدرشمابروزکردوروندافزایشیداشت



در کانون شـ�یوع BA.2.75قرار دارد  .این زیر
سویه یک جهش از زیرشاخهA.2 Omicron
است و به طور گســترده در اوایل سال2022
گسترشیافتهاست.محققانهندیازماهمی
بیشازهزارنمونهازایننوعراتوالییابیکرده
اند .شهید جمیل ،ویروس شناس در دانشگاه
آکسفورد انگلستان که قب ً
ال توالی یابی سویه
ها در هند را رهبری می کرد ،میگوید« :داده
هانشانمیدهدهماینکحدوددوسومموارد
جدیدتوسط BA.2.75ایجادمیشود».
انتقالسریعتروموجعفونت
تامونسلیرز،زیستشناستکاملیکهرشداین
زیر سویه را مدل سازی کرده است ،میگوید:
«به نظر میرســد این نوع جدید دارای انتقال
بســیار قابل توجهی نســبت به  BA.5در هند
استکه قطع ًاباعثایجادموجعفونتشدیدی
میشود».اوادامهمیدهد«:تعدادعفونتهای
تایید شــده و همچنین درصد تســتهایی که
مثبت میشوند ،در سراسر هند افزایش یافته
است».
گونههارقابتمیکنند
تاکنون BA.2.75،با نرخ های نســبت ًا پایینی
در خارج از هند ،در کشورهایی از جمله ژاپن،
آمریــکا و انگلســتان کــه در میانه یا قلــه های



افزایش ناشـ�ی از BA.5هســتند ،شناســایی
شدهاست.درنتیجهدانشمندانانتظارندارند
 BA.2.75موجهای بزرگی را در کشــورهای
زیادیایجادکند.آنهامعتقدند«:مابهنقطهای
میرســیم که این گونهها به نوعــی با یکدیگر
رقابت میکنند و تقریب ًا برابر هستند وافرادی
کــه BA.5داشــتهاند ،بــا BA.2.75عفونــت
جدیدینخواهندداشتوبرعکس».
مصونیتدربرابر«دلتا»،مصونیتدر
برابر BA.2.75
در ســال  ،2021کشــور هنــد شــاهد مــوج
انفجاریازمواردناشیازنوعدلتابودکهدارای
جهش کلیــدی با BA.5اســت .دانشــمندان
مشکوک هســتند که عفونت های قبلی دلتا
محافظـ�ت بیشـ�تری در برابـ�ر  BA.5ایجــاد
میکند و دریچه ای برای BA.2.75باقی می
گذارد .محققان دریافتند کــه چندین نفر که
پس از واکسیناســیون دچار عفونت دلتا شده
بودند ،آنتی بــادی هایی تولید کردنــد که در
برابر BA.5قویتراز BA.2.75بودند.محقق
ارشد این تیم میگوید« :حدس من این است
که BA.2.75احتما ًال در خارج از هند چندان
غالب نخواهد بود ،بهویژه در کشورهایی که از
دلتاآسیبیندیدهاند».

الزماستبهپزشکمراجعهکنید.همچنیندرابتالبهکرونابعد

مهسا کسنوی| مترجم
آنتی کرونا

منبعnature:

در حالی که در بســیاری از نقاط جهان از جمله کشور ما رعایت
پروتــکل های بهداشــتی کاهــش یافته اســت ؛یک زیرســویه
ُامیکـ�رون به نـ�ام  BA.2.75کــه با نــام مســتعار «»Centaurus

شــناخته میشــود ،در هند به ســرعت در حال رشــد اســت.
تعدادی از دانشــمندان زنــگ خطر را به صــدا در آوردند ،در حالــی که برخی
دیگــر معتقدند هنوز زود اســت کــه بگوییم این زیر ســویه به طور گســترده
گسـ�ترش خواهـ�د یافـ�ت BA.2.75 .در بیش از  20کشــور در سراســر جهان
شناسایی شده اسـ�ت و محققان منتظرند بدانند آیا پس از موجی از عفونت با
 BA.5باید منتظر موجی از یک زیرسویه جدید باشیم؟



2زیرسویهمشابه
مجموعهایازمطالعاتجدیدنشانمیدهند
که دو زیر ســویه اخیر امیکرون ،تقریب ًا دارای
ظرفیتهایمشابهیبرایجلوگیریازایمنی
ناشــی از عفونت و واکسیناسیون هستندو به
رغم قدرت انتقال باال قدرت بیماری کمتری
دارند.
ایــن دو زیرســویه توانایی مشــابه و محدودی
بــرای فــرار از آنتــی بــادی هــای ایجاد شــده
توســط واکسیناســیون و عفونت دارند .کائو،
ایمونولوژیســت در دانشــگاه پکن ،میگوید:

«افزایـ�ش BA.2.75در هند  ،جایی کهBA.5
وجوددارد،بسیارعجیباست».
این خبــر خوبی بــه نظر میرســد زیرا نشــان
میدهــد کــه « »Centaurusممکــن اســت
موارد بســتری را در خارج از هنــد ،حداقل در
زمانی که مصونیــت جمعیت باالســت و قبل
از این که جهشهای اضافی نداشــته باشیم،
خیلیباالترنبرد.
مسافریازهند
نظارت بر انواعسویه هادر بسیاری از کشورها
در حال کاهش اســت اما به نظر می رسد هند



تازه ها

هدفون های بلوتوثی ،عامل سرطان؟
نگرانی در خصوص میزان تشعشع در گجتهای الکترونیکی بیسیم چیز جدیدی نیست اما یک مقاله از رویترز این مسئله را بررسی کرده است
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این روزها نگرانیها درباره تشعشعات الکترومغناطیسی
ساطع شــده از هدفونهای بلوتوثی به ویژه هدفونهای
اپــل افزایــش یافتــه اســت .تشعشــعات
الکترومغناطیســی کــه شــامل امــواج
رادیویــی ،مایکروویــو ،اشــعه ایکــس
و پرتوهــای گامــا میشــود بــه تخریــب
بافتهای زنده و ایجاد ســرطان و سایر
بیماریهای کشنده معروف هستند.
بــر اســاس گــزارش اســکرین رنت،
نورخورشیدهمانرژیالکترومغناطیسی
ساطع میکند اما نور مرئی تنها بخش
کوچکی از طیف الکترومغناطیســی

را تشــکیل میدهد و به طور کلی میتوان نــور مرئی را بی
ضرر دانست.
نگرانــی در خصــوص میزان تشعشــع در
گجتهــای الکترونیکی بیســیم چیز
جدیدی نیســت اما یک مقاله از رویترز
ایــن مســئله را کــه هدفونهای بیســیم
میتوانند عامل ابتالی افراد به سرطان
باشــند ،رد کــرده اســت .بر اســاس
تحقیقات علمــی و مطالعاتــی که در
این گزارش ذکر شــده اســت« ،هیچ
مدرک ثابتــی» مبنی بــر مضر بودن
فرکانسهای رادیویی این هدفونها

برای بدن انســان وجود ندارد .به نظر میرسد که سطوح
فرکانــس رادیویــی منتشــر شــده توســط دســتگاهها در
محدودههای تعیینشــده قرار دارد و به این ترتیب ،برای
عموم مردم ایمن اســت .ایــن گزارش همچنیــن توضیح
میدهــد کــه تمــام دســتگاههای الکترونیکــی از جمله
تلفنهای همــراه و هدفونهای بلوتوثــی باید نرخ جذب
خــاص یــا بــه اختصــار  SARرا در محــدوده  1/6وات بر
کیلوگرم نگه دارند.
تا زمانی که گجتها با ســطوح تشعشعات مجاز مطابقت
داشــته باشــند ،نباید هیچ گونــه آثار نامطلوب ســامتی
برای کاربران ایجاد کنند.
منبع  :باشگاه خبرنگاران جوان

از بروز تک عالمت ،عالیم دیگر کمکم خودشان را نشان خواهند
داد .بنابراین به محض روند افزایشی عالیم خود را قرنطینه
کنید و تحت درمان قرار بگیرید.



تغذیه

منبعWebMD:

چرانبایددرخوردن نودل زیادهرویکنیم؟
نودل یک غذای سریع ،ارزان و خوشمزه است که سیرکنندگی خوبی هم دارد .برای
همین شــاید انتخاب خیلی از ما برای وعدههــای غذای اصلی باشــد .انواع مختلفی
از این غذا بــا طعمهای متفاوت به شــکل فوری در بازار عرضه میشــود امــا این غذای
آسان ،مضراتیداردکهشایداگرآنهارابدانید،اشتیاقخوردننودلدرشماکورشود.
دارای مــواد نگهدارنــده مضــر| هیدروکســی آنیــزول بوتیلــه ( )BHAو
( t-butylhydroquinone (TBHQمواد نگهدارنده اصلی هستند که به نودل های فوری
اضافهمیشوندتاازگندیدگیجلوگیریکنندوآنهارابرایمدتطوالنیتریقابلاستفاده
نگهدارند BHA.بهعنوانیک عاملسرطانزابرایانسانشناساییشدهومیتواند سیستم
غدددرونریزرامختلکند.
افزایش ابتال به بیماری قلبی | نودل های فوری سرشــار از نمک و در نتیجه سرشــار
از ســدیم هســتند .ســدیم اضافی با فشــار خــون بــاال و درنتیجــه بیماریهــای قلبی و
ســکته مرتبط اســت .بــر اســاس مطالعــهای کــه در ســال  2014در مجلــه آمریکایی
 Hypertensionمنتشــر شــد ،مصرف زیاد ســدیم در رژیم غذایی به عنــوان یک عامل
اصلی در نرخ باالی مرگ و میر شناخته می شود.
فاقــد مواد مغــذی و عامــل چاقی|جوانه گندم و ســبوس کــه بخشهای مغــذی آرد
هســتند ،در فرایند تولید آرد تصفیه شده حذف می شــوند .تنها چیزی که باقی می ماند |
کربوهیدرات های فاقد مواد مغذی به شکل نشاسته است .کربوهیدرات ها سطح قند خون
را در بدن شما افزایش می دهند و در نتیجه خطر ابتال به دیابت را باال میبرند.
مصرف زیاد نودل فوری می تواند خطر قند اضافه در جریان خون را افزایش دهد .بدن شما
به تدریج قند اضافی را به چربی تبدیل و آن را برای اســتفاده بعدی ذخیره میکند که این
میتواند عامل چاقی باشد.
ســندروم رســتوران چینــی| برخــی از نودلهــای فــوری از  MSGبــه عنــوان یــک
عنصــر در طعــم دهنده هــا اســتفاده میکننــد .داده هــای بهداشــت و تغذیــه از ۱۰۹۵
بزرگ سال بالغ چینی که در طول سال های  ۱۹۹۱تا  ۲۰۰۶جمع آوری شده اند ،نشان
داد افزایش مصرف  MSGدر طول ســال بــا اضافه وزن ارتباط دارد .اگــر چه  FDAمعتقد
اســت که  MSGیک افزودنی امن اســت اما آثار مضر آن هنــوز در بین پژوهشــگران مورد
بحث اســت.از دهه  ،۱۹۶۰افرادی که به طور منظم
غذاهــای آســیایی غنــی از  MSGمصــرف
میکردند،سردردهایشدید،بیحسی
دهان و گردن ،درد قفسه سینه و تعریق
بیش از حد را گزارش کردند .این گروه
از عالیــم در نهایت بــه عنوان «ســندروم
رستوران چینی» شناخته شده است.

