
10

خبـر

شماره 1717 16 مرداد 1399

نقش ژنتیک در ابتال به کرونا
محققان موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بررسی شواهد 
موجود می گویند: »با توجه به شواهد موجود، ژنتیک 
می تواند با عالئم بیماری مانند تب و اسهال، از دست 
دادن حس چشایی و بویایی و میزان ابتال به بیماری 
کووید-19 ارتباط داشته باشد و یک سری از افراد به 
دلیل ساختار ژنتیکی خاص نسبت به ابتال به بیماری 

مقاوم هستند و یا دچار عالئم خفیف می شوند.«
به گزارش سپید، در سراسر دنیا میلیون ها نفر به 
ویروس کرونا آلوده شده اند، اما بسیاری دیگر بیمار 
نشده اند. افرادی که این بیماری را تجربه می کنند، 
می توانند عالئم گسترده از جمله از دست دادن 
حس بویایی یا چشایی، مشکالت گوارشی، تب، 
سرفه و مشکالت تنفسی را داشته باشند. اگر چه 
افراد سالخورده و افرادی با شرایط خاص از قبیل 
بیماران قلبی و دچار دیابت، احتماالً عوارض شدیدی 
را متحمل می شوند، اما صدها نفر از افراد جوان و 
سالم نیز عالئم شدیدی را تجربه کرده و بر اثر این 
بیماری درگذشته اند. حال سوال اینجاست که چرا 
یک سری از افراد نسبت به کووید-19 حساس 
هستند. آیا این عالئم و میزان ابتال با ژنتیک افراد 
در ارتباط است؟ محققان موسسه ملی تحقیقات 

سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران می گویند: »عده ای از بیماران مبتال به کووید 
-19 دارای عالئم شدیدتری از بیماری هستند، بدون 
اینکه دارای بیماری زمینه ای و یا سالخورده باشند. 
چندین مطالعه در کشورهای مختلف در این زمینه 
انجام شده است؛ از جمله در کشور انگلیس، محققان 
مطالعه ای روی بیش از ۲6۰۰ دوقلو انجام دادند تا 
سعی کنند تشخیص دهند که آیا عالئمی که توسط 
افراد مبتال به کووید -19 پیش بینی می شود مربوط 

به ساختار ژنتیکی افراد است یا خیر.«

نتیجه مطالعه نشان داد که عوامل ژنتیکی، حدود ۵۰ 
درصد تفاوت بین عالئم افراد مبتال به کووید-19 را 
تعیین می کند. به طور خاص، این تیم، تأثیر ژنتیکی 
قابل توجهی برای عالئم تب، اسهال و از دست دادن 
حس چشایی و بویایی را در این مطالعه نشان دادند. 
در مقابل آن،  سرفه، درد قفسه سینه و درد شکم 
با ساختار ژنتیکی مرتبط نبودند. این نتایج همچنین 
می تواند به محققان سراسر جهان در توضیح اینکه 
چرا برخی از افراد عالئم کووید-19 را به صورت 

شدید یا خفیف نشان می دهند، کمک کند.

محققان دیگر از مدل های رایانه ای برای تحلیل تغییرات 
ژنتیکی شناخته شده در سیستم ایمنی بدن استفاده 
کردند. نتایج مدل سازی نشان داد که تفاوت هایی در 
DNA افراد وجود دارد که می تواند توانایی آن ها 
در پاسخ به عفونت کووید-19را تحت تأثیر قرار 
دهد. براساس این مطالعه، تنوع در ژن ها، بخشی 
از توضیح تفاوت های زیاد در شدت عفونت در 
بسیاری از بیماران مبتال به کووید-19 است. درک 
چگونگی تغییر در انواع ژن ها بر دوره بالینی کووید-19 
می تواند به شناسایی افراد در معرض خطر بیماری 
کمک کند. در یک مطالعه در زمینه ارتباط بین عالئم 
بیماری کووید-19 و ژنتیک، متخصصین ژنتیک 
ایتالیایی، نمونه های DNA بیماران را از 11 بیمارستان 
جمع آوری کردند. نتیجه  به دست آمده حاکی از آن 
است که تفاوت های ژنتیکی یک عامل کلیدی برای 

ابتال به ذات الریه شدید حاد است.
به گزارش ایسنا، با توجه به شواهد موجود، ژنتیک 
می تواند با عالئم بیماری مانند تب و اسهال، از دست 
دادن حس چشایی و بویایی و میزان ابتال به بیماری 
کووید-19 ارتباط داشته باشد و یک سری از افراد به 
دلیل ساختار ژنتیکی خاص نسبت به ابتال به بیماری 

مقاوم هستند و یا دچار عالئم خفیف می شوند.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد سرماخوردگی معمولی می تواند 
مصونیت در برابر بیماری کووید-19 را تقویت کند. 

به گزارش سپید، متخصصان در بررسی خود دریافتند سرماخوردگی 
معمولی می تواند به مصونیت در برابر بیماری کووید-19 حتی 

در افرادی که به کروناویروس جدید آلوده نشده اند، کمک کند.
به گفته محققان این واکنش ایمنی حاصل پدیده ای موسوم به حافظه 
سلول تی است. حافظه سلول می تواند توجیه کند که چرا برخی 
افراد به اندازه سایر بیماران کووید-19 دچار عالئم شدید بیماری 
نمی شوند. محققان آمریکایی اظهار داشتند: »در این مطالعه، به شواهد 
قاطعی دست پیدا کرده ایم که نشان می دهد حافظه ایمنی موجود 

از قبل می تواند از قرار گرفتن در معرض سایر انواع کروناویروس 
که عامل سرماخوردگی معمولی هستند، ناشی شود.«

در این بررسی آمده است: »واکنش های سلول تی مختص به 
بیماری کووید-19 در بیش از ۵۰ درصد افرادی که در معرض 
آن قرار نداشته اند مشاهده شده که می تواند به دلیل ابتالی آنان به 

سرماخوردگی معمولی در گذشته باشد.«
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، سیستم ایمنی سلول های تی 
یا گلبول های سفید خون را برای مقابله با عفونت به کار می گیرد. 
همچنین این باور وجود دارد این دسته از سلول ها اطالعات مربوط 
به پاتوژن ها همچون سرماخوردگی معمولی را که در گذشته به 

بدن حمله کرده اند از طریق فرایندی موسوم به حافظه سلول تی 
در خود حفظ می کنند.ایسنا

سرماخوردگی معمولی عامل تقویت سیستم ایمنی در برابر کووید-۱۹

یک راهنمای کلینیکی در کانادا می گوید که چاقی را باید براساس 
سالمت افراد تعریف کرد نه فقط وزن آنها.

به گزارش سپید، این راهنما همچنین به پزشکان توصیه می کند در 
زمینه مقابله با چاقی صرفا از تجویز رژیم غذایی و ورزش فراتر روند 
و در عوض بر دالیل ریشه ای افزایش وزن تمرکز کنند و رویکردی 

جامع تر به سالمتی داشته باشند. 
این راهنما که روز سه شنبه در نشریه انجمن پزشکی کانادا منتشر شد 
به ویژه زدن برچسب های منفی مرتبط با چاقی به مراجعه کنندگان 

به نظام بهداشتی را مالمت می کند. 
این راهنما که قرار است مورد استفاده پزشکان عمومی در تشخیص 
و درمان چاقی قرار گیرد می گوید: »روایت فرهنگی غالب در مورد 
چاقی به فرضیاتی درباره بی مسئولیتی فردی و فقدان اراده دامن 
می زند و کسانی که با چاقی زندگی می کنند را مقصر می شناسد 

و سرافکنده می کند.«
شیمنا راموس-ساالس، مدیر تحقیقات و سیاستگذاری در اوبیسیتی 
کانادا و یکی از نویسندگان این راهنما گفت که تحقیقات نشان می دهد 
بسیاری از پزشکان علیه بیماران چاق تبعیض قائل می شوند و این 
می تواند صرفنظر از وزن مریض به نتایج بهداشتی بدتری منجر شود. 
به گفته سازمان آمار کانادا، میزان چاقی در سه دهه اخیر در این کشور 
سه برابر شده و اکنون یک چهارم مردم دچار اضافه وزن بیش از 
حد هستند. این راهنما از سال ۲۰۰6 اصالح نشده بود. نسخه تازه 
با کمک اوبیسیتی کانادا، انجمن پزشکان و جراحان متخصص چاقی 

کانادا و موسسه تحقیقات بهداشتی کانادا انجام شد. 
هرچند توصیه های تازه هنوز شامل معیارهای شناسایی مثل شاخص 
توده بدنی )بی ام آی( و اندازه دور کمر می شود، اما به محدودیت های 
کلینیکی این روش ها اذعان می کند و می گوید که پزشکان باید بیشتر 

بر چگونگی تاثیر وزن بر سالمتی شخص تمرکز کنند. 
این راهنما همچنین می گوید کاهش اندک وزن، یعنی حدود3.۵درصد، 
می تواند به بهبود وضع سالمتی منجر شود و بهترین وزن برای فرد 
چاق احتماال وزن ایدآلی که شاخص وزن بدن ارائه می کند نیست. 
این راهنما تاکید می کند که چاقی یک مشکل مزمن و پیچیده است 

که نیازمند مدیریت در دراز مدت است. 
راهنمای تازه به جای توصیه صرف به کمتر بخورید، بیشتر ورزش 
کنید پزشکان را تشویق می کند روان درمانی، کمک های پزشکی و 
عمل جراحی چاقی مثل عمل بای  پس معده را مد نظر قرار دهند. 
به گزارش بی بی سی، هرچند این راهنما توصیه های رایج در مورد 
شیوه های کاهش وزن را کامال کنار نمی گذارد، می گوید: »کلیه افراد، 
صرف نظر از اندازه یا ترکیب بدن از اتخاذ یک الگوی تغذیه متوازن 

و سالم و انجام فعالیت جسمی مرتب بهره مند شوند.«ایسنا

چاقی را با معیار سالمتی تعریف کنیم نه وزن


