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کمبریج«  »دانشگاه  محققان 
در مطالعــه اخیرشــان اظهار 
هوایی  و  آب  تغییرات  کرده اند، 
احتماال نقش مستقیمی در ظهور 
 کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ 

داشته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از تک 
اکسپلوریســت، جنوب چین کانون 
شیوع کروناویروس  خفاش بود. حال 
یک مطالعه جدید نشان می دهد که 
انتشار گازهای گلخانه ای جهانی شاید 

نقش مهمی در آن موضوع داشته اند.
در یک مطالعه جدید که توسط 
محققان دانشــکده جانورشناســی 
دانشگاه کمبریج انجام شده، محققان 
اظهــار کرده اند کــه تغییرات آب و 
هوایی ممکن اســت باعــث ظهور 
کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ 
شده باشــد. یافته های محققان در 
این مطالعــه اختالفات زیادی را در 
نوع پوشش گیاهی در استان یوننان 
جنوب چین و مناطق مجاور میانمار 
و الئوس طی قرن گذشــته نشــان 

داده است.
تغییرات آب و هوایی شامل افزایش 
دما، نور خورشید و دی اکسیدکربن 
جوی اســت که بر رشــد گیاهان و 
درختــان تأثیر می گــذارد که این 
موضوع نیز زیستگاه های طبیعی اعم 
از بوته زارهای گرمسیری و دشت های 
گرمسیری و بیشــه زارهای برگ ریز 
را تغییر داده اســت. ایــن امر یک 
محیط مناسب برای زندگی بسیاری 
از گونه هــای خفاش کــه عمدتا در 

جنگل هــا زندگی می کننــد، ایجاد 
کرده است.

موجود  کرونا  ویروس های  تعداد 
در یــک منطقه مســتقیماً با تعداد 
گونه های مختلف خفاش موجود آنجا 
مرتبط است. به گفته دانشمندان، ۴۰ 
گونه خفاش دیگر نیز در قرن گذشته 
به استان یوننان در جنوب چین نقل 
مــکان کرده اند و حــدود ۱۰۰ نوع 
کروناویروس خفاش، در آنجا به وجود 
 آمده است. این مکان »نقطه جهانی«
)global hotspot( ظهور ویروس است 

و داده های ژنتیکی نشــان می دهد 
اســت کروناویروس سندرم  ممکن 
 حاد تنفســی ۲ در آنجــا به وجود 

آمده باشد.
 )Robert Beyer( »دکتر »رابرت بیر
محقق دانشکده جانورشناسی دانشگاه 
کمبریج و اولین نویسنده این تحقیق 
گفت: تغییر آب و هوا در قرن گذشته 
باعث شــده که زندگی در اســتان 
یوننان در جنوب چین برای گونه های 

خفاش بیشتر مناسب باشد. 

درک چگونگــی تغییــر توزیع 
جهانی گونه هــای خفاش در نتیجه 
تغییرات آب و هوایی، ممکن اســت 
گام مهمی در بازسازی و درک منشأ 

شیوع کووید-۱۹ باشد.
دانشمندان برای دستیابی به نتایج 
مذکور، نقشــه ای از پوشش گیاهی 
جهان تهیه کردند. برای این منظور 
آنها از سوابق دما، بارش و پوشش ابر 
استفاده کردند. سپس آنها از داده های 
مربوط به پوشــش های گیاهی برای 
درک زیســتگاه مورد نیــاز زندگی 

گونه هــای مختلف خفاش در جهان 
در اوایل دهه ۱۹۰۰ استفاده کردند.
بیر گفــت: با تغییــر آب و هوا 
در زیســتگاه ها، گونه هــا مناطق را 
ترک کــرده و به مناطــق دیگری 
رفتنــد و ویروس های خــود را نیز 
با خود بردند. ایــن موضوع نه تنها 
مناطقی را که ویــروس وجود دارد 
تغییــر داده بلکه بــه احتمال زیاد 
امکان تعامالت جدید بین حیوانات 
و ویروس هــا را فراهم کرده و باعث 
 انتقال یا تکامــل ویروس های مضر 

شده است.
منطقه ای که دانشمندان به عنوان 
نقطه داغ شناسایی کردند همچنین 
محل زندگی پانگولین ها نیز اســت. 
اعتقاد بر این اســت که پانگولین ها 
میزبان واســط کروناویروس سندرم 

حاد تنفسی ۲ هستند.
بیشتر مطالعات نشان می دهد که 
ویــروس احتماالً از خفاش ها به این 
حیوانات رســیده است و آنها نیز در 
یک بازار حیات وحش در ووهان)جایی 
که شیوع اولیه ویروس به انسان رخ 

داده است( فروخته شده اند.
ه  ر نــد آ « ر  فســو و پر
)Andrea  Manica (  » نیــکا  ما

از دانشــکده جانورشناسی دانشگاه 
کمبریج گفت: همه گیری کووید-۱۹ 
آســیب های اجتماعــی و اقتصادی 
فوق العاده زیادی ایجاد کرده اســت. 
دولت ها بایــد از فرصت اســتفاده 
کنند تا خطرات بهداشــتی ناشی از 
بیماری های عفونی را با اقدامات قاطع 
برای کاهــش تغییرات آب و هوایی 

کاهش دهند.
محققان در ادامــه افزودند: این 
واقعیــت که تغییــرات آب و هوایی 
می توانــد ســرعت انتقــال عوامل 
بیمــاری زای حیوانات به انســان را 
تســریع کند، باید یــک زنگ خطر 
فوری برای کاهش انتشــار گازهای 

گلخانه ای باشد.

دانشمندان می گویند، برخی از شهاب سنگ هایی که این اواخر 
به زمین برخورد کرده اند ممکن است در یک میلیون سال گذشته 
دارای آب  بوده اند و این بدان معناست که سنگ های فضایی در 

طول زمان آب را به سیاره  ما آورده اند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیوساینتیست، بسیاری از دانشمندان 
گمان می کنند که شهاب سنگ ها روزگاری آب را به زمین آورده اند، اما 
تحقیقاتی که پیش تر انجام شده نشان می دهد که واکنش های شیمیایی 
درون  آنها که شامل آب نیز بوده  است میلیاردها سال پیش متوقف شده 
است و اکنون این سؤال مطرح است که آیا این شهاب سنگ ها آب خود 

را مدت ها پیش از دست داده اند یا خیر.
سایمون ترنر)Simon Turner( از دانشگاه مک کواری)Macquarie( در 
ســیدنی، استرالیا و همکارانش ۹ شهاب سنگ را که در قرن گذشته به 
زمین افتاده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این شهاب سنگ ها 
زمانی قسمتی از سیارک هایی بودند که حدود ۴/5 میلیارد سال پیش 

تشکیل شده اند.
ترنر می گوید: زمانی که یخ درون شــهاب سنگ ها آب می شود آب 
ایجاد شــده به همراه مواد محلول در آن از قســمتی به قسمت دیگر 
می رود و از آنجا که اورانیوم برخالف توریم عنصری محلول در آب است 
محققان می توانند با بررسی توزیع ایزوتوپ های این دو عنصر به دنبال 
شــواهدی از وجود آب باشند. اورانیم و توریم نیمه عمر بسیار کوتاهی 
دارند و بنابراین فقط وقایعی را که در طول یک میلیون ســال گذشته 
اتفاق افتاده اند ثبت می کنند. الگوی های اورانیوم و توریم نشان می دهد 
که شهاب ســنگ ها در طول یک میلیون ســال گذشته واکنش های 

شیمیایی با حضور آب داشته اند.
ســارا راسل )Sara Russell( از موزه تحقیقاتی لندن که در این مقاله 
شرکت نداشته می گوید: ما همیشــه شهاب سنگ ها را اجرامی  تصور 
می کردیم که از ابتدای تشــکیل منظومه  شمســی تغییر نکرده اند اما 
مطالعات جدید نشــان می دهد که آنها از نظر شیمیایی فعال بوده اند. 
این شهاب سنگ ها احتماال در گذشته آب و مواد آلی به زمین آورده اند. 
این فرضیه را می توان با آزمایش نمونه هایی که مستقیما از سیارک ها 
گرفته شده به عنوان مثال توسط فضاپیمای Hayabusa۲ ژاپن و فضاپیمای 

OSIRIS-REx ناسا مورد بررسی قرار داد.

یک شرکت دانش بنیان موفق شد با ایجاد تغییرات نرم افزاری 
و سخت افزاری در دوربین های مداربسته مراکز خرید و کارخانه ها 

با هزینه کم آنها را به دوربینی چندمنظوره تبدیل کند. 
به گزارش ایرنا، رئیس  هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان در مورد 
ویژگی هــای دوربین پالک خوان گفت: بــرای کنترل تردد خودروها در 
جاده ها و خیابان ها نیاز به یک دوربین ویژه است که باید قابلیت خواندن 

پالک خودروها در روز و شب را داشته باشد.
نسیم توکلی افزود: تصویربرداری از یک پالک برای پردازش تصویر 
مســتلزم رعایت نکات زیادی از حیث ابعاد تصویر، ســرعت دیافراگم، 
تنظیمات مختلف نور پس زمینه و نکات دیگری است که نیازمند استفاده 

از یک دوربین خاص است.
این مدیر شــرکت دانش بنیان خاطرنشان کرد: معموال دوربین های 
پالک خــوان توانایی نمایش تصاویر کنار خــودرو را ندارند اما دوربین 
پالک خــوان عرش گســتر دارای دو دوربین اســت کــه یکی وظیفه 
تصویر برداری از پالک و دیگری وظیفه تصویربرداری از محل تردد را دارد.

توکلی همچنین در مورد میزان تســهیالت دریافت شده از صندوق 
نوآوری و شکوفایی گفت: تسهیالت مختلفی چون  اشتغالزایی، نمونه سازی 
و سرمایه در گردش فوری از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کردیم. 
با حمایت و بهره مندی از تســهیالت سرمایه در گردش فوری صندوق 
نوآوری موفق به راه اندازی خط تولید قطعات الکترونیک خودرو شــامل 
قطعه الکترونیک ایموبالیزر شــدیم، البته ما دوربین مداربســته تولید 
نمی کنیم بلکه فنــاوری ارتقایافته را به تولیدکنندگان عرضه می کنیم 
تا در دوربین ها تعبیه کنند، همچنین از تسهیالت نمونه سازی صندوق 

نوآوری برای تولید دوربین پالک خوان استفاده کردیم.
وی دربــاره توانمندی اضافه شــده به دوربین های مداربســته نیز 
خاطرنشان کرد: دوربین های مداربسته ای که در کارخانه ها، پارکینگ ها 
و مراکز خرید نصب می شود به دلیل ویژگی فنی و عدم توانمندی ثبت 
فریم در ثانیه نمی تواند برای ثبت پالک خودرو کاربردی باشد به عبارت 
دیگر با دوربین های معمولی نمی توان پالک خودرو را ثبت کرد،  در این 
راستا با تغییراتی که به صورت نرم افزاری و سخت افزاری در دوربین های 
مداربســته ایجاد کردیم این قابلیت با دوربین های مداربسته معمولی با 
هزینه کمتر نیز قابل اســتفاده شده است و دوربینی چندمنظوره تولید 

می شود.
صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری در مورد صادرات 
دوربیــن پالک خوان اعالم کــرد: ارزش اقتصادی ایــن محصول برای 
ســازندگان دوربین و همچنین مصرف کنندگان باال اســت و ما بیشتر، 
تامیــن نیاز داخل را در برنامه خود قــرار دادیم،  البته به عنوان اولین 
تجربه صادراتی 5۰ هزار دالر به چین صادرات داشــتیم. مزیت رقابتی 
ما قیمت پایین به همراه کیفیت رقابت پذیر با نمونه های خارجی است.

استاد بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با  اشاره به اینکه 
ویروس انگلیسی عالئم جدیدی ندارد 
و همان عالئم ویروس قبلی اســت، 
گفت: این نوع ویروس بیماری زایی و 

سرایت پذیری بیشتری دارد.
به گزارش مشــرق، کرونا یک سال 
پیش در همین روزها بود که سروکله اش 
به طــور رســمی در ایران پیدا شــد و 
دوران زندگــی کرونایی و توفیق اجباری 
همنشــینی نامأنــوس با ایــن بیماری 

هزار چهره و فریبکار، آغاز شد.
بیماری ای که حاال یک ســال است 
زندگی همه افراد را در اقصی نقاط جهان 
و از جملــه ایران دســتخوش تغییرات 
و دگرگونی های زیادی کــرده و انگار با 
آمدن خود، سبک و سیاق زندگی و رسم 
و رسومات ارتباطی و معاشرتی با سابقه 
دیرپای را تغییر داده و سبک جدید زندگی 

را پایه گذاری کرده است.
ویروس نامرئــی که با ورود نامیمون 
خود، محفل های خانوادگی و دوســتانه 
بســیاری از مردم را بر هم زده و بسیاری 
افراد را درگیر عوارض پیدا و پنهان خود 
کرده است؛ شناسنامه جماعت زیادی را 
باطل کرده و پرونده زندگی بسیاری را در 

میانه عمر پیچیده است!
اولین نوع ویروس کرونا یا کووید ۱۹ 
در ووهان چین سربرآورد و در کوتاه ترین 
زمان عالمگیر شــد؛ هــر روز مطالب و 
اطالعات جدیدی از آن شــنیده شــد و 
حاال چند ماهی است که صحبت از تولد 
نوع جدید کووید ۱۹، آن هم از کشــور 
انگلیس به گوش رســیده است؛ ویروس 
جهش یافته ای که بنا بر شــواهد موجود 
پس از گذشــت حدود ۳ ماه از تولد آن 
در انگلیس، خبری شــده و نامش بر سر 

زبان ها افتاد.
این ویروس نیز به سان اجداد ناخلف 
خود، نقاط مختلــف دنیا را درنوردیده و 
حاال چند وقتی است پایش به کشورمان 
نیز باز شــده؛ آن طور که وزیر بهداشت 
در چند روز گذشــته اعالم کرد کرونای 
انگلیسی در کشور در حال چرخش است 
و دیگر هیچ نقطه ای را نمی توان مصون 

از حضور آن دانست.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه ویروس 
جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است 
و این زنگ  خطر جدی در مدیریت کرونا 
بوده که آغاز شــده است، گفت: روزهای 
سختی در انتظار ماســت و باید خود را 

آماده کنیم.

سعید نمکی، ادامه داد: روش مبارزه 
با ویروس جدیــد و جهش یافته کرونا با 
ویــروس ووهان هیچ تفاوتی ندارد و باید 
دســتورالعمل های توصیه شده را رعایت 

کنیم.
فرید نجفی، معــاون تحقیقات وزیر 
بهداشت نیز از افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی 
انگلیسی  انتقال ویروس کرونای  سرعت 

نسبت به ویروس قبلی خبر داد.
به عبارت بهتر باید گفت که دیگر در 
هیچ نقطه ای نمی توان این احســاس را 
داشت که امکان ابتال به کرونای انگلیسی 

وجود ندارد.
بیماری های  اســتاد  حمید عمادی، 
عفونی دانشــگاه علوم پزشکی تهران و 
رئیس  بخــش عفونی بیمارســتان امام 

خمینی)ره(، در پاســخ به این پرســش 
که »کرونای جهش یافته انگلیســی چه 
ویژگی ها و تفاوت هایی با ویروس کرونای 
ووهان در چین دارد؟«، بیان داشت: از نظر 
بالینی فرق زیادی بین این دو نیست؛ فقط 
مقداری احتمال سرایت کرونای انگلیسی 
بیشتر است و اگر ابتالیی باشد، بیماری 

شدیدتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: به طور کلی ویروسی 
است که قدرت سرایت آن بیشتر بوده و 
احتمال اینکه افراد دارای سیستم بدنی 

قوی و جوان را درگیر کند، وجود دارد.
و  بیماری زایی  انگلیســی  ویــروس 
سرایت پذیری بیشتری دارد و امکان مرگ 

در اثر ابتال به آن بیشتر است
استاد بیماری های عفونی افزود: حتی 
در ویروس ووهان نیز مشــاهده شد که 
افرادی مبتال و بیمار شدند که بدنی قوی 
داشتند؛ در نتیجه قانونی وجود ندارد که 
همــه افرادی که مبتال به ویروس ووهان 
آلوده شــدند از نوع خفیف بوده باشــد؛ 
البته در کل باید گفت ویروس انگلیسی 
بیشتری  و ســرایت پذیری  بیماری زایی 
دارد و امــکان مرگ در اثــر ابتال به آن 

بیشتر است.

عمادی در پاســخ به این پرسش که 
»ویروس هــای جهش یافتــه آفریقایی و 
برزیلی چه ویژگی دارند؟« ، ابراز داشت: 
ویروس کرونا، ویروس خیلی بزرگی است 
و در نتیجــه احتمال بــروز جهش های 

مختلف زیاد است.
وی با بیان اینکه این ویروس به سرعت 
جهش پیــدا می کند، تصریح کرد: اولین 
منطقه ای که ویروس جدید جهش یافته 
را پیــدا کنند اســم آن محل را روی آن 
می گذارنــد. ویروس کرونــا جهش های 
مختلفی داشــته که هرکدام مشخصاتی 

داشته است.
جهش ویروس الزاما به معنای 

خطرناک شدن نیست
استاد بیماری های عفونی خاطرنشان 

کرد: جهش ها ممکن است الزاما در جهت 
بدتر شدن پیش نروند؛ یعنی ممکن است 
ویروسی که مثل این ویروس جهش پیدا 
کرده بیماری زایی بیشتری نداشته باشد 
و ممکن اســت جهشی منجر به ضعیف 
شدن ویروس شود؛ در نتیجه باید بدانیم 
این طور نیست که فقط جهش به سمت 

بدتر شدن ویروس برود.
 کرونای انگلیسی 

عالمت خاصی ندارد
عمادی در پاســخ به این پرسش که 
»آیا ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی 
عالئم خاصی دارد؟«، گفت: عالئم جدیدی 
ندارد و همان عالئم ویروس قبلی است؛ 
مانند تب، ســردرد، بدن درد، سرگیجه، 
تهوع و اســتفراغ، تنگی نفس، ســرفه، 
اسهال، از دست حس بویایی و چشایی، 
احساس سنگینی در قفسه سینه، گلودرد؛ 
همه از عالئم ابتال به کروناست. وی متذکر 
شــد: البته معموال این طور نیست همه 
عالئم در یک فرد باشد و در افراد مختلف 

متفاوت است.
کرونای »انگلیسی« با کرونای 

»ووهان« چه تفاوتی دارد؟
استاد بیماری های عفونی خاطرنشان 

کرد: عالئم جدیدی وجود ندارد که بگوییم 
این عالمت نشانه جهش جدید در ویروس 
است؛ بلکه جهش فقط ویروس را مسری تر 
کرده و امکان اتصال به سلول های تنفسی 

را بیشتر کرده است.
عمادی یادآور شد: برای نمونه اگر قبال 
قطرک های تنفســی حاوی هزار قطرک 
متشکل از ویروس بود، ممکن بود از هزار 
ویروس۱۰ ویروس قابلیت سرایت داشته 
باشــد و بقیه نمی توانست آلودگی ایجاد 
کند اما اکنــون در هزار ویروس بیش از 
۴۰۰ تــا 5۰۰ ویــروس می تواند قدرت 
انتقال داشته باشند؛ یعنی سرایت پذیری 

بیشتر شده است.
تب، سردرد، بدن درد، سرگیجه، تهوع 
و استفراغ، تنگی نفس، سرفه، اسهال، از 
دســت حس بویایی و چشایی، احساس 
سنگینی در قفسه سینه، گلودرد؛ همه از 

عالئم ابتال به کروناست.
وی در پاســخ بــه این پرســش که 
»ابتــالی کودکان در نــوع جهش یافته 
کرونای انگلیسی چگونه است؟«، تصریح 
کرد: اپیدمی در ایتالیا پدید آمده که در 
آن ۷۰ درصد مبتالیان کودکان هستند 
و آن یک نوع جهشــی است که کودکان 

بیشتر درگیر می شوند.
اســتاد بیماری های عفونــی افزود: 
امیدواریم ایــن ویروس های جهش یافته 
وارد کشور نشوند؛ البته این خیلی بستگی 
به مســئوالن دارد تا در کنترل مرزها و 
قرنطینه کردن تالش زیادی داشته باشند. 
ما در ایــن خصوص خیلی جدی نبود و 
سهل انگار بوده ایم؛ باید جدی تر برخورد 
کنیــم و با افرادی که از خارج از کشــور 
می آیند جدی تــر برخورد کرده و آنها را 

قرنطینه کنیم.
دقت کنیم! آنچه را که باید در شرایط 
خاص کرونایی این روزهای جامعه در نظر 
بگیریم، این اســت که آمدن و ورود هر 
نوع ویروس جهش یافته کرونا در کشــور 
که البته امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، 
بستگی به رعایت نکات و شیوه نامه های 
توصیه شده بهداشتی فردی و اجتماعی 
اســت؛ به طوری که اگر در رعایت دقیق 
این توصیه ها نهایت توجه و دقت را داشته 
باشــیم، می توانیم به مقدار خیلی زیاد از 
عدم ابتال به این ویروس مطمئن باشیم و 
باید همواره رعایت سه گانه کلیدی و مهم 
بهداشــت فردی؛ یعنی شستن دست ها، 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی را در سرلوحه هر فعالیت و اقدام 

خود قرار دهیم.

بی خوابی یکی از مشکالتی است که همه آن را در زندگی خود 
تجربه کرده ایم و با رعایت برخی نکات و بهره گیری از طب سنتی 

میتوان آن را درمان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بی خوابی یا کم خوابی یک عالمت 
است که فرد به طور مستمر به خواب نمی رود. به عبارتی دیگر مشکل در 
به خواب رفتن، بیدار شدن مکرر در خالل شب همراه با ناتوانی یا اشکال 
در به خواب رفتن مجدد، بیدارشدن خیلی زود در صبح و خوابی که باعث 

تجدید قوا نشود را بی خوابی گویند.
کم خوابی تنها به خســتگی روز بعد ختم نمی شود، بلکه ممکن است 
منجر به بروز افســردگی، چاقی، دیابت، ســکته، حمالت قلبی، آلزایمر و 

سرطان شود.
خوردن یک مشت مغز آجیل و یک لیوان شیر قبل از خواب می توان 

مشکل بی خواب ها را کمرنگ کرد.
کدو تنبل، یکی از درمان های عالی برای خوابیدن است آب کدو تنبل 
را بگیرید و کمی روغن کنجد را به همان نسبت به آن اضافه کنید قبل از 
رفتن به رختخواب، پوست سرتان را با این ترکیب ماساژ دهید و کال کدو 

تنبل را در رژیم غذایی خود قرار دهید.
گیالس و آلبالو محتوی مقــدار زیادی مالتونین و فیتونوترینت بوده 
و با داشــتن خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی کیفیت خواب را بهبود 

می بخشند.
از بین محصوالت گیاهی، استفاده از چای بابونه نیز می تواند در بهبود 

بی خوابی مؤثر باشد.
یکــی از میوه هایی که به درمان بیخوابی کمک میکند کیوی اســت. 
محققان می گویند اگر ۴ هفته به رژیم غذایی تان کیوی اضافه کنید، بی 

خوابی تان از بین می رود.
چای ســبز، پر از تینین و اســید آمینه است که در مبارزه با اضطراب 
و اســترس به فرد کمک می کنند، ۱-۲ ساعت قبل از خواب یک فنجان 

چای سبز بنوشید.
زعفران، حاوی خواص آرام بخشی است که به درمان مشکل بی خوابی 

کمک می کند.
عوامل بی خوابی شبانه

کم خوابــی در واقع خود بیماری به حســاب نمی آید بلکه جزء عالیم 
بیماری محســوب می شــود. کم خوابی معموالً ناشی از اضطراب و تنش 
هیجانی است. از دیگر علل کم خوابی، می توان احساس عدم امنیت، ترس 

از تنهایی، افسردگی و مصرف کافئین را نام برد.
محققان می گویند گوشی بازی قبل از خواب گذشته از تاثیرات منفی 
که بر مغز می گذارد، می تواند کیفیت خواب شــما را پایین بیاورد و باعث 

بی خواب شدن تان شود.
عوارض کم خوابی

کاهش بهره ذهنی
ابتال به سرطان

کند شدن واکنش محیطی
خطر افسردگی

افزایش خطر اختالالت عصبی
ضعف سیستم ایمنی بدن

افزایش خطر ابتال به دیابت

رئیس مرکز پزشکی بوتانتان در سائو پائولو اعالم کرد: واکسن 
سینوواک در برابر انواع کرونای کشف شده در انگلیس و آفریقای 

جنوبی ایمنی ایجاد می کند.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، شریک برزیلی واکسن چینی شرکت 
سینوواک با استناد به نتایج آزمایش ها گفت: واکسن کووید ۱۹ که توسط 
شرکت سینوواک چین تولید شده، در برابر انواع ویروس کرونای کشف 

شده در انگلیس و آفریقای جنوبی موثر است.
دیمــاس کوواس، رئیس مرکز پزشــکی بوتانتان در ســائو پائولو که 
آزمایشات داخلی واکســن چینی را انجام می دهد و دوزهای الزم برای 
برزیل را تأمین می کند، گفت: »ما اثربخشی این واکسن در برابر گونه های 
انگلیســی و آفریقای جنوبی ویروس را آزمایش کرده و به نتایج مثبت 

رسیدیم«.
کوواس جزئیات بیشــتری در مورد میزان اثبات واکسن در برابر این 

گونه ها ارائه نداد.
رئیس مرکز پزشکی بوتانتان ادامه داد: این مرکز پزشکی همچنین در 
حال آزمایش واکسن معروف به »کروناواک« در برابر نوع ظاهر شده در 

شهر مانائوس در برزیل است.
کوواس گفت: به زودی نتیجه خواهیم گرفت و تصورمان بر این است 
که این واکسن در برابر نوع جدید کرونا در برزیل نیز ایمنی ایجاد می کند.

رئیس مرکز پزشــکی بوتانتان که در یک کنفرانس خبری در داخل 
ایالت سائوپائولو صحبت می کرد یادآور شد: واکسن ساخته شده توسط 
شرکت سینوواک به دلیلی فناوری که برای ساخت واکسن استفاده کرده، 

نسبت به سایر واکسن ها برتری دارد.
کارایی واکسن چینی علیه سویه برزیل به ویژه برای برزیل حیاتی است. 
دولت ۱۰۰ میلیون دوز از این واکسن را تأمین کرده و این واکسن را به 
عنوان یکی از محورهای اصلی کمپین واکسیناسیون خود قرار داده است.
پکن از قبل ۱۰/۷ میلیون دوز واکسن »کروناواک« و مواد الزم برای 

ساخت ۴۰ میلیون دوز واکسن دیگر را به برزیل فرستاده است.


