
 ترجمه: محمد کیوان

سپید: به نظر می رسد هیالری کلینتون 
نامزد دموکرات انتخابات آینده ریاست 
رقیب  با  مبارزه  در  آمریکا  جمهوری 
دونالد  خود  جمهوریخواه  انتخاباتی 

ترامپ راه دشواری پیش رو دارد.
ترامپ  دونالد  از  مخالفان هیالری 
و مشاوران ارشدش گرفته تا رسانه ها 
ایجاد  در  راست  جناح  وبالگ های  و 
شک و شبهه درباره سالمت او بی وقفه 
می کوشند. درحالی که ترامپ در کمپین 
انتخاباتی ریاست جمهوری خود با عدم 
شهروندان  حمایت  جلب  در  توانایی 
آمریکایی خارج از حوزه انتخاباتی اش 
در مسیری دشوار به جلو می رود، با وارد 
شدن رقابت ها به مرحله حیاتی فشار 
مضاعفی از طرف ترامپ و طرفداران 
او برای تضعیف کاندیداتوری هیالری 
کلینتون در حال شکل گیری است. در 

انتخابات ریاست جمهوری پیشین نیز با زیر سوال رفتن وضعیت 
شهروندی باراک اوباما صالحیت وی تحت الشعاع قرار گرفته 
بود. حاال، مخالفان کلینتون با استفاده از این ادعاها استدالل 
می کنند که وی از صدمات مغزی ناتوان کننده ای رنج می برد. با 
این حال، کمپین هیالری کلینتون این ادعاها را توطئه می خواند.

در هفته ای که گذشت رودی جولیانی شهردار پیشین 
نیویورک و مشاور ارشد دونالد ترامپ در مصاحبه ای با برنامه 
فاکس نیوز ساندی رسانه های جمعی را به پنهان کردن شواهد 
بیماری مشکوک کلینتون متهم کرد و به تشویق کاربران به تحقیر 
وی در دنیای مجازی پرداخت. به گفته جولیانی، ویدیویی از 
هیالری کلینتون در یوتیوب منتشر شده که نشان می دهد وی 
در جمع خبرنگاران به نوعی حمله عصبی دچار می شود. اما 
هیالری با در اختیار گرفتن رسانه ها و مطبوعات سعی در مخفی 
نگه داشتن بیماری خود و محافظت از آینده سیاسی خود دارد.  از 
سوی دیگر پزشک شخصی هیالری کلینتون بارها سالمت وی 
را تایید کرده است. دوشنبه گذشته هیالری در شوی تلویزیونی 
جیمی کیمل ادعاهای حزب جمهوریخواه درباره سالمتی خود 
را یک استراتژی غیرعادی و دیوانه وار خواند. او گفت: »من 
نمی دانم چرا آن ها این چیزها را می گویند. از یک طرف فکر 
می کنم این بخشی از استراتژی نامعقول آن ها است. آن ها تمام 

تالش خود را می کنند تا بتوانند نظر مردم را به طرف خود جلب 
کنند.« در ماه دسامبر ۲۰۱۲ چند روز قبل از شهادت هیالری در 
مورد حمالت تروریستی بنغازی در کاخ کنگره آمریکا او به 
علت کم آبی بدن از حال رفت و به سرش ضربه محکمی وارد 
شد. رقبای سیاسی کلینتون به ویژه سفیر پیشین و جمهوریخواه 
آمریکا در سازمان ملل جان بولتون ادعا کرد که کلینتون برای 
اجتناب از پاسخ گویی به کنگره خود را به مریضی زده است. 
چند هفته بعد هیالری در بیمارستان بستری می شود و برای 
از بین بردن لخته خونی که در سینوس وریدی پشت گوش 
راستش به وجود آمده بود برای او داروهای رقیق کننده خون 
تجویز می شود. به گزارش پزشک هیالری لخته خون منجر 
به سکته مغزی یا هرگونه عوارض عصبی نشد. در روز ۲۳ام 
ژانویه ۲۰۱۳، تقریبا یک ماه بعد از این حادثه، کلینتون در کنگره 
حاضر شد و در برابر کمیته مجلس سنا و کاخ سفید درباره حمله 
تروریستی بنغازی شهادت داد. در ماه مه سال ۲۰۱۳،  تقریبا یک 
سال بعد از این که هیالری کلینتون وزارت امور خارجه را ترک 
کرد کارل رو استراتژیست جمهوریخواه و مشاور رئیس جمهور 
اسبق آمریکا، جورج بوش، با ادعای این که هیالری در سال 
۲۰۱۲ دچار ضربه شده این خبر را به سرعت به رسانه ها کشاند. 
به گزارش نیویورک پست کارل رو گفت: »۳۰ روز در بیمارستان 

زمانی که )هیالری( در انظار عمومی ظاهر شد عینکی به چشم 
زده بود که برای افرادی که دچار صدمات مغزی شده اند استفاده 
می شود؟  ما باید بدانیم قضیه از چه قرار است.«  کارل رو روز بعد 
از انتشار گفته هایش در رسانه ها گفت که او هرگز آن جمالت 
را بر زبان نیاورده بود. او همچنین اذعان کرد که کلینتون فقط سه 
روز در بیمارستان بستری بود. از سوی دیگر نشریه پولیتی فکت 
ادعای کارل رو مبنی بر استفاده کلینتون از عینک به دلیل وخیم تر 
شدن حال وی را یک ادعای اشتباه خواند. در ماه جوالی سال 
۲۰۱۵ دکتر لیزا بارداک پزشک شخصی کلینتون از سال ۲۰۰۱ 
تاکنون، برای از بین بردن تردیدها درباره سالمتی او گواهی 
سالمت وی را صادر کرد. بارداک در بیانیه ای که از طرف کمپین 
هیالری منتشر شد نوشت: »آزمایش های پزشکی کلینتون در 
سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که اثرات ضربه و همچنین لخته خون 
ناشی از آن کامال از بین رفته است. نتایج تمام آزمایش های 
مربوط به اختالالت انعقادی نیز منفی بود.« در ژوئن امسال 
کلینتون با جمعی از سیاستمداران طرفدار کمپین خود در 
یک مغازه کیک فروشی حاضر شد و به سواالت خبرنگاران 
پاسخ داد. چند روز بعد ویدیویی از وی در اینترنت منتشر شد 
که حرکات غیرعادی و ناگهانی سر کلینتون را هنگام پاسخ به 
سواالت یکی از خبرنگاران نشان می داد. یک ماه بعد، یکی از 

وبالگ نویسان طرفدار ترامپ ویدیو را 
در وب سایت خود با این مضمون قرار 
داد: »آیا هیالری کلینتون در برابر دوربین 
تشنج کرد؟« و بدین ترتیب ویدیو به 

سرعت در صفحه مجازی منتشر شد.
عکس هایی از هیالری کلینتون که 
در ماه فوریه منتشر شد نشان می دهد 
چند نفر درحالی که دستان او را گرفته اند 
به او برای باال رفتن از پله های خانه اش 
کمک می کنند. به نظر می رسید که او از 
پله ها به پایین پرت شده بود. وبالگ 
پستی  در   American Mirror
سالمت  مشکوک  »شرایط  نوشت: 
هیالری باید به عنوان یک مسئله مهم و 
حیاتی در کمپین ۲۰۱۶ بررسی شود.« 
علیه  توطئه  تئوری های  درحالی که 
کلینتون اوج می گیرد، اظهارات تکراری 
ترامپ مبنی بر خستگی و ضعف مزمن 
اداره  در  وی  توانایی  عدم  و  هیالری 
کاخ سفید نیز تشدید می شود. سواالتی 
از طرف وبالگ نویسان جناح راست درباره صحت تشنج 
هیالری کلینتون مطرح می شود که نشان می دهد یکی از 
محافظان شخصی کلینتون یک سرنگ اتوانژکتور برای تزریق 
داروی ضد تشنج دیازپام با خود حمل می کند. صبح روز 
دوشنبه سخنگوی کاخ سفید نیکول مینور به CNN گفت که 
شی ای که در دست محافظ کلینتون دیده می شود یک چراغ قوه 
 است. این شایعه زمانی قوت یافت که یک اکانت توییتر به نام 
@HillsMedRecords با انتشار مدارکی که به ادعای آن ها 
مدارک پزشکی هیالری کلینتون بود نشان می داد که وی مبتال به 
زوال عقل زودرس شده است. هرچند بالفاصله پزشک کلینتون 
آن ها را بی اساس و جعلی خواند و گفت آن مدارک توسط وی 
نوشته نشده و حقیقت ندارد. شبکه خبری بریت بارت که از 
حامیان اصلی مطرح کردن تئوری های توطئه بیماری کلینتون 
است از همان روزهای اولیه آغاز کاندیداتوری دونالد ترامپ 
به عنوان نشریه داخلی ترامپ فعال بوده است. بنا بر ادعای این 
نشریه کلینتون به دلیل شرایط نامطلوب ناشی از صدمات مغزی 
در مناظره انتخاباتی دسامبر سال گذشته کمی دیر حاضر شده 
بود. روز جمعه ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت: »هیالری 

کجاست؟ آیا او خواب است؟!«
CNN :منبع

تــازه ها

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

سپید: پژوهشی که به تازگی منتشر شده نشان می دهد که ویروس زیکا 
می تواند به صورت آمیزشی از یک مرد به زن منتقل شود، حتی در صورتی 
که مرد هیچ نشانه ای از بیماری زیکا را نداشته باشد. این یافته ها برگرفته 
از یک مطالعه در مریلند آمریکا است؛ جایی که یک مرد که در جمهوری 
دومینیکن به زیکا مبتال شده بود ولی هیچ عالمتی نداشت، شریک جنسی 
خود را که به مناطق دارای شیوع زیکا سفر نکرده بود آلوده کرد. این تحقیق 
که در گزارش هفتگی سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا 
چاپ شد، آشکار کرد که انتقال جنسی زیکا در کسانی که عالمتی ندارند 
تفاوتی با افراد دارای عالمت ندارد. توصیه های کنونی برای پیشگیری از 
انتقال جنسی این بیماری از مسافران بازگشته، بسته به اینکه آیا شخص 
عالمت دارد یا زوج قصد بارداری دارند یا خیر متفاوت است؛ موضوعی 

که ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد. 
پژوهش های اخیر به تصویر در حال تحول از تاثیرات زیکا اضافه 
کرده است؛ ویروسی که تا پیش از این تصور می شد خفیف باشد و اکنون 
مشخص شده می تواند موجب نقص جدی مادرزادی به نام میکروسفالی 
و همچنین بیماری نخاعی )سندرم گیلن باره( در بزرگساالن شود.  
دستورالعمل های کنونی برای جلوگیری از انتقال جنسی زیکا بیان 
می کنند که در زوج هایی که یک نفر از آنها از منطقه ای با شیوع این 
بیماری می آید اما عالمتی از زیکا نشان نمی دهد، برای بچه دار شدن باید 
8 هفته صبر کرد. ولی در مردانی که مبتال به زیکا تشخیص داده می شوند، 
برای داشتن فرزند حداقل ۶ ماه و در زنان آلوده به زیکا حداقل 8 هفته 
صبر الزم است. به گفته مقامات، هر چه بیشتر درباره میزان ماندگاری 
ویروس زیکا در اسپرم مردان آلوده بدانیم؛ توصیه ها برای پیشگیری از 

انتقال جنسی این بیماری در صورت نیاز به روزرسانی خواهند شد.
Reuters :منبع

انتـقـال زیـکـا  
تشنـج از مردان بـدون عـالمت به زنـان

به نفـع 
رقیـب

روزانمه

بیماری مرموز هیالری کلینتون؛  دسیسه یا حقیقت؟

سپید: پژوهشگران از پالستیک های بازیافتی در ساخت 
اندام مصنوعی استفاده کردند. یک دستگاه چاپگر سه بعدی، 

مواد خام به دست آمده از لیوان های پالستیکی بازیافتی 
برای ساخت  وسایل الزم  و یک گوشی هوشمند 

اندام مصنوعی ارزان قیمت هستند. محققان آلمانی 
می گویند هزاران انسان ساالنه در اثر برخورد با 
مین های ضدنفر، عضو یا اندامی از بدن خود را 
از دست می دهند؛ اما تنها شمار اندکی از این 
معلوالن توان مالی خرید اندام ساختگی )پروتز( را 

دارند. تخمین زده می شود 8۰ درصد از انسان هایی 
که به دالیل گوناگون معلول شده اند، در کشورهای 

درحال توسعه زندگی می کنند. اکنون تصور کنید که 
یک گوشی هوشمند، یک دستگاه چاپگر سه بعدی و مواد 
خامی که از لیوان های پالستیکی بازیافتی به دست آمده اند، 
همه آن چیزی باشد که با آن بتوان به معلوالن کمک کرد.

کریستین تساگل که در رشته انفورماتیک تجاری دانشگاه 
ارالنگن پژوهش می کند، سرپرستی گروهی تحقیقاتی را به 
عهده دارد که از یک سال و نیم گذشته تحقیقات خود را 
روی امکان کمک به معلوالن در کشورهای در حال توسعه 
و چگونگی آن متمرکز کرده اند. تساگل قصد دارد سازه های 
مقرون به صرفه خود را برای معلوالن با کمک چاپگرهای 
سه بعدی بسازد. مواد خام این اندام های ساختگی قرار 

است از لیوان های پالستیکی بازیافتی تامین شود.
تنها کاری که طبق گفته این پژوهشگر به عهده پزشک 
درمانگر خواهد بود، اندازه گیری عضو آسیب دیده و گرفتن 

۲۰-۳۰ عکس از آن و ارسال آنها به چاپگر است. یک نرم افزار 
مسئول تهیه مدلی سه بعدی بر پایه این اندازه ها است. 

به گفته این پژوهشگر هیچ اندامی شبیه دیگری نخواهد 
بود، چون هر یک از تولیدات بر اساس نیازها و اندازه گیری 
یا آسیب عضو ساخته شده است. وی  دقیق محل قطع 
توضیح می دهد که تمام سیستم باید به گونه ای طراحی 
شده باشد و عمل کند که کار کردن با آن آسان باشد و 

دانش ویژه ای طلب نکند.
دستگاه چاپگر هم اکنون ۴۵۰۰ یورو است. زمان چاپ 
یک عضو به این روش، ۳۰ ساعت تخمین زده می شود. 

دستگاه های چاپگر حساس اند و فشار هوا و دما در طول 
چاپ باید ثابت بماند. بهای ماده ای که چاپگر به آن نیاز 
دارد نیز زیاد است. به همین خاطر پژوهشگر آلمانی به 

فکر استفاده از پالستیک بازیافتی افتاده است.
برای ذوب کردن این پالستیک ارزان قیمت و 
تبدیل آن به فرمی که چاپگر سه بعدی بتواند با 
آن کار کند، به دستگاهی به نام اکستروژن نیاز 
 ۴۰۰۰ حدود  اروپا  در  هم  آن  بهای  که  است 
یورست. میانگین بهای پروتزهای معمولی در اروپا 
حدود ۱۵۰ یوروست. هدف تساگل این است که 
اندام های ساختگی تولید کند که حدود ۱۰ یورو قیمت 
داشته باشند. تساگل و همکارانش می خواهند اندام های 
چاپی شان را امسال آزمایش و سال دیگر روانه بازار کنند.

هزینه انتقال اندام های ساختگی توسط چاپگر به کشورهای 
در حال توسعه از جمله مواردی است که این گروه تحقیقاتی 
در پی حذف آنها پس از شروع تولید است. یک راه برای 
کم کردن هزینه ها استقرار چاپگرهای سه بعدی در خود 

کشورهای در حال توسعه است.
هم اکنون حدود ۰/۵ درصد جمعیت جهان به یک اندام 
مصنوعی یا به یک ارتز احتیاج دارند. ارتز وسیله ای است 
که عملکرد یک اندام یا عضو را بهبود می بخشد یا درد را 
در آن عضو یا اندام کاهش می دهد؛ اما طبق همین گزارش 
تنها ۲۰ درصد از نیازمندان به برسازه یا ارتز در کشورهای 

جهان سوم، هم اکنون به این امکانات دسترسی دارند. 
Gizmag :منبع

سـاخت انـدام مصنـوعی از پالستیک هـای بـازیـافتـی
آزمـایـش خـون هـای 

اهـدایی در آمـریکـا 
از لحاظ ویروس زیکـا

خبــر

سپید: سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه 
کرد همه خون های اهدایی در ایاالت متحده 
آمریکا و قلمروهایش از لحاظ ویروس زیکا 
آزمایش شوند تا از انتقال ویروس از طریق 
ذخایر خونی جلوگیری شود. تصمیم این 
سازمان برای گسترش غربالگری خون های 
اهدایی در آمریکا به علت نگرانی ها درباره 
موارد بیشتر سرایت محلی عفونت زیکا در 
فلوریدا، شمار فزاینده موارد عفونت زیکا 
درباره  نگرانی ها  و  مسافرت  به  مربوط 
احتمال استفاده از خون های آلوده به این 
ویروس برای زنان باردار است که نوزادان به 
دنیا نیامده را در معرض خطر نقایص شدید 

هنگام تولد قرار می دهد.
و  ارزیابی  مرکز  رئیس  مارکس،  پیتر 
پژوهش بیولوژیک در FDA  دراین باره 
گفت: »انتقال خون به زنان باردار با خون 
آلوده به ویروس زیکا ممکن است پیامدهای 
هولناکی داشته باشد.« شیوع فعلی زیکا برای 
نخستین بار در سال گذشته در برزیل کشف 
شد و از آن هنگام ویروس زیکا در سراسر 
قاره آمریکا انتشار یافته است. زیکا به بیش از 
۱8۰۰ مورد میکروسفالی در برزیل مربوط 
شده است و مقامات آمریکایی می گویند؛ 
میکروسفالی  مورد   ۲۷۰ تا  دارند  انتظار 
انتقال گسترده محلی  پورتوریکو که  در 

ویروس در آن وجود دارد، رخ دهد.
فراوانی  به  توجه  »با  گفت:  مارکس 
این  متحده،  ایالت  درون  افراد  مسافرت 
خطر وجود دارد که افراد دارای عفونت 
زیکا اما بدون عالمت اهدای خون انجام 
دهد و از این طریق ویروس انتقال یابد.« 
او حدود یک درصد خون های  به گفته 
اهدایی در پورتوریکو از لحاظ ویروس 
آزمایش هایی  مثبت شده اند. چنین  زیکا 
به شناسایی یک واحد خون آلوده به زیکا 

نیز در هفته های گذشته کمک کرده است.
Reuters :منبع

تــازه ها

سپید: با آنکه جواب منفی آزمایش اولین بیمار مشکوک به زیکا 
تا حدودی خاطر مقامات محلی هنگ کنگ را آسوده کرده است 
اما مسئوالن بهداشتی این منطقه با اعالم آماده باش همگانی تدابیر 

بهداشتی را تشدید کرده اند.
بیمار مشکوک به زیکا یک زن ۳8 ساله بود که به تازگی به 

منطقه کارائیب سفر کرده بود. 
کار  هنگ کنگ  در  بین المللی  تجاری  مرکز  یک  در  زن  این 
می کرد و از اوایل هفته جاری عالئمی چون دل دردهای شدید و 
قرمزی چشمان در وی آشکار شده بود. بعد از آن بود که دولت 
هنگ کنگ بی درنگ تبلیغات و آموزش های الزم برای جلوگیری 
از ابتال به این بیماری را در مراکز درمانی و بهداشتی و محل های 

عمومی و از طریق رسانه ها آغاز کرده است. 
بررسی های روزنامه »ساوت چاینا« هنگ کنگ نشان می دهد که این زن 
در ماه جاری میالدی به کارائیب سفر کرده و در آنجا چند بار توسط پشه ها 

است.  شده  گزیده 
بهداشت  ملی  اداره 
را  ماجرا  هنگ کنگ 
جهانی  سازمان  به 
گزارش  بهداشت 
کرده و همکاری با این 
سازمان را افزایش داده 

است.
Reuter :منبع

هنـگ کنـگ بـرای 
مقـابلـه بـا زیکـا آمـاده شـد
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سپید: پژوهش تازه محققان انگلیسی در پی یک دهه 
اختالف نظر درباره تبعات هورمون درمانی، نشان 
می دهد که این روش خطر ابتال به سرطان پستان را 
تا ۳ برابر افزایش می دهد. موسسه ملی بهداشت و 
تعالی بالینی که نهادی وابسته به وزارت بهداشت 
انگلیس است، پارسال با این توجیه که شمار زیادی 
از زنان در سکوت درد و رنج یائسگی را تحمل 
می کنند، پزشکان را به تجویز هورمون درمانی 
تشویق کرد. هورم ون درمانی، برای درمان عالئم 
میگرن،  گرگرفتگی،  مانند  یائسگی  ناخوشایند 

اختالل خواب، تغییرات حالت روحی و افسردگی 
درمانی سطوح  این روش  در  می شود.  استفاده 
کاهش یافته هورمون های تولیدی بدن افزایش 
می یابد. به دنبال مطالعه ای در سال ۲۰۰۲ که نشان 
داد هورمون درمانی خطر ابتال به سرطان را افزایش 
می دهد، پزشکان برای تجویز این روش درمانی 
تمایلی نشان ندادند و جنجال زیادی بر سر این یافته به 
راه افتاد. اکنون نتایج مطالعه جدید و گسترده موسسه 
تحقیقات سرطان و سرطان پستان در انگلیس نشان 
می دهد که خطر اساسا دست کم گرفته شده است. 

مطالعه روی صد هزار زن باالتر از ۴۰ ساله نشان 
 داد که خطر ابتال به سرطان در زنانی که برای حدود

پروژسترون  و  استروژن  ترکیبی  قرص  سال   ۵
مصرف می کردند ۲/۷ برابر بیشتر از زنانی بود که 
قرصی مصرف نمی کردند یا تنها قرص استروژن 
مصرف می کردند. همچنین این خطر در مورد زنانی 
که برای مدت زمان ۱۵ سال یا بیشتر ترکیب داروهای 
می کردند،  مصرف  را  پروژسترون  و   استروژن 
۳/۳ برابر بود. براساس برآوردها، از هر هزار زنی 
که در دهه ۵۰ سالگی خود به سر می برند، ۱۴ نفر به 

سرطان پستان مبتال می شوند اما بر اساس نتایج 
این مطالعه این شمار برای زنانی که قرص ترکیبی 
 استروژن و پروژسترون مصرف می کنند، به 

۳۴ نفر در هر هزار زن افزایش می یابد.
موسسه  از  سوردلو  آنتونی  پروفسور 
تحقیقات سرطان که ریاست این مطالعه را بر 

عهده داشت، گفت: »تحقیقات ما نشان می دهد که 
خطر ابتال به سرطان پستان ناشی از هورمون درمانی 
احتماال دست کم گرفته شده است.« وی افزود: »ما 
متوجه شده ایم که در حال حاضر هورمون درمانی 
خطر ابتال به سرطان پستان را تا ۳ برابر بسته به مدت 
زمان استفاده از این روش درمانی، افزایش می دهد.«

نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که 
خطر ابتال به سرطان پستان با متوقف کردن هورمون 
درمانی کاهش می یابد و نیز زنانی که تنها استروژن 

مصرف می کنند، در معرض خطر نیستند.
Telegraph :منبع

خطـر سـه برابـری ابتـال به سرطـان پستـان بـا هورمـون درمـانی


