نقشه سالمت
تختهای
ویژه  ۳بیمارستان
پذیرنده کروناییها
در سمنان افزایش
مییابد/ایسنا

کرونا در کردستان
سیر نزولی پیدا کرده
است/ایسنا

تازهها
آزمایش واکسن چینی
کرونا در روسیه
آغاز میشود
شرکت روسی پتروواکس
کارآزمایی مرحله نهایی واکسن
کرونای ساخته شده بهوسیله
شرکتچینیکانسینوبایولوجیکز
را در روسیه آغاز کرده است.
بهگزارشرویترزاینشرکتچینی
آزمایشهای واکسن کرونایش را
درکشورهایخارجیافزایششده
است تا بتواند تایید سازمانهای
ناظر برای آن را به دست آورد.
این واکسن با نام  nCoV-Ad5قبال
پس از انجام کارآزماییهای بالینی
مرحله اول و دوم برای استفاده
در ارتش چین مجوز گرفته بود
و کارآزماییهای مرحله نهایی آن
درمکزیکوعربستانسعودیهم
قرار است انجام شود.
شرکت کانسینو ماه پیش اعالم
کرد در حال مذاکره با عربستان
سعودی ،روسیه ،برزیل و شیلی
برای انجام کارآزماییهای مرحله
سوم یا مرحله نهایی است.
این شرکت این هفته تاییدیه حق
ثبتاینواکسنراازدولتدریافت
کرد .این نخستین کارآزمایی یک
واکسن بالقوه کرونت تولید شده
بهوسیلهیکشرکتخارجیاست
که در روسیه انجام میشود .خود
روسیهنیزآمادهمیشودتولیدانبوه
واکسن کرونای داخلیاش را که
انستیتو گامالیای مسکو ساخته
است ،شروع کند.

شرکت داروسازی روسی،
پتروواکس در بیانیهای در روز
شنبه تایید کرد که کارآزمایی
واکسن کانسینو را آغاز میکند.
پتروواکس گفت اگر این واکسن
در روسیه تایید شود ،تولید آن را
در تاسیساتش در منطقه مسکو
انجام خواهد داد و قصد دارد نیاز
بازار روسیه و کشورهای مستقل
مشترکالمنافع را تامین کند.
شرکت کانسینو و رقیبانش در
چین از جمله شرکت سینوواک
بیوتک و گروه داروسازی ملی
چین (سینوفارم) در حال آزمایش
واکسنهای نامزدشدهشان در
کشورهای خارجی هستند ،زیرا
چین به علت شمار کم موارد
کووید ۱۹-برای انجام کارآزمایی
مرحل هسومچندانمناسبنیست.
موفقیتآمیز
تکمیل
کارآزماییهایمرحلهسومعموما
برایکسبتاییدسازمانهایناظر
برای توزیع واکسن برای استفاده
عمومی الزم است.
واکسن شرکت کانسینو بر اساس
یک آدنوویروس حامل ژنهای
پروتئینهای گلمیخی کرونا
ویروس است ،یعنی همان روشی
که واکسن دانشگاه آکسفورد و
واکسن تایید شده روسی برای
کرونا هم به کار گرفتهاند.
ماه پیش گروه زیستفناوری
روسی ،بیوکد اعالم کرد در جال
مذاکره با برای تولید یک واکسن
بالقوه کووید ۱۹-ساخته شده
بهوسیلهانستیتویویروسشناسی
دولتی «وکتور» روسیه است.

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
ی بزرگ
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینا 
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
دبیرتحریریه :علی مالئکه
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،مریممنصوری ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ،روابطعمومی ،سازمانآگهیها09129243843 :
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

بار ویروسی باالتر کرونا با دوره کوتاهتر عالئم ارتباط دارد
یک بررسی جدید نشان میدهد بار ویروسی
ویروس کرونا در بیماران بستریشده پایینتر
است و بار ویروسی باالتر با دوره کوتاهتر
عالئم و بستری شدن همراهی دارد.
پژوهشگران آمریکایی در شهر نیویورک
همراهی میان بار ویروسی و شاخصهایی
مانندشدتعالئم،مدتبستریشدنوپذیرش
در بخش مراقبتهای ویژه را در یک همگروه
شامل  ۲۰۵بیمار بررسی کردند.

این پژوهشگران دریافتند که پس از تعدیل
نتایج بر اساس سن ،جنس ،نمایه توده بدنی و
بیماریهای همراه بار ویروسی تشخیصداده
شده در بیماران بستری به طور قابلتوجهی
کمتر از بیماران غیربستری بود.
از طرف دیگر در همه بیماران و بیماران
بستریشده بار ویروسی باالتر با مدت کوتاهتر
عالئم و مدت کوتاهتر بستری در بیمارستان
همراهی داشت .همراهی قابلتوجهی میان بار

ویروسی ،پذیرش در بخش مراقبتهای ویژه،
مدتاکسیژندرمانیوبقایکلیوجودنداشت.
اینپژوهشگراننتیجهمیگیرند:درحالیکهبه
نظر میرسد بار ویروسی تشخیصی کاربردی
از لحاظ پیشبینی پیامد بیماری کرونا ندارد،
اما بار ویروسی شاخص همهگیرشناختی
جایگزین مهمی از سرایتدهندگی ویروس
به خصوص در بیماران با عالئم خفیف و
بسترینشده است.

دوربين سالمت

پزشکان و دانشجویان پزشکی کره جنوبی به افزایش پذیرش دانشجویان
			
پزشکی اعتراض میکنند.
AFP

نخستین سری واکسن روسی کرونا تا  2هفته آینده آماده میشود
مقاماتروسیهمیگویندنخستینسرینخستین
واکسن تاییدشده کووید۱۹-در جهان تا هفته
آینده آماده خواهد بود و نگرانیهای ابراز شده
درباره بیخطر بودن این واکسن به علت تایید
سریع آن« ،بیپایه» است.
به گزارش رویترز این واکسن که در یادبود
نسختین ماهواره پرتابشده در جهان دوران
اتحاد شوروی در « ،۱۹۵۷اسپوتنیک  »Vنامیده
شده است ،هنوز مرحله نهایی کارآزمایی بالینی
را نگذرانده ست و برخی دانشمندان نگران این
هستند که مسکو برای برنده شدن در مسابقه
واکسن کرونا مالحظات درباره بیخطر بودن
واکسن را نادیده گرفته است.
در خیابانهای مسکو ،برخی از روسها
میگویند حاضر به زدن این واکسن نیستند
و برخی دیگر با دولتشان موافقند که ابراز
تردید کارشناسان خارجی درباره این واکسن

ناشی از حسادت است.
اکاترینا سباداش  ۳۶ساله که در بیرون تئاتر
بولشوی مسکو ایستاده بود ،گفت« :من به طور
کلی به واکسنهای روسی اعتماد ندارم .من
قطعا این واکسن را نمیزنم».
آلکساندر که عکاس است هم نگران است:
«تا زمانی که نتایج کارآزماییهای بالینی نهایی
اعالم نشود و نتایجکندهای تاییدکنندهای به

دست نیاید ،من میترسم این واکسن را بزنم».
برخی دیگر از روسها میگویند درک میکنند
چرا مسکو برای به دست آوردن واکسن جدید
عجله دارد و به این واکسن اعتماد دارند ،اما
تردیددارندکهدربارهاینواکسنقدرتانتخاب
داشته باشند.
ایرینا فاشچوسکایا ،ساکن مسکو میگوید« :من
آموزگار هستم و آنها توصیه خواهد کردند که
ما این واکسن را بزنیم .ما مجبور خواهیم بود
این کار را انجام دهیم».
میخائیل موراشکو ،وزیر بهداشت روسیه یک
روز پس از اعالم تایید شدن این واکسن بهوسیله
والدیمیر پوتین گفت« :به نظر میرسد همکاران
خارجیمنامتیازاترقابتیویژهواکسنروسی
دارند میبینند و نگرانیها را ابراز میکند که به
نظر ما کامال بیپایه است».
مقامات روسیه میگویند این واکسن بهوسیله

انستیتو گامالیای مسکو ساخته شده است ،برای
کارآزمایی نهایی بر اساسی داوطلبانه به مردم از
ی رود
جمله پزشکان تزریق خواهد شد .انتظار م 
واکسیناسیون عمومی با این واکسن در روسیه
در ماه اکتبر (اوائل مهر) شروع شود.
کیریل دیمتریف ،رئیس بنیاد ثروت ملی RDIF
روسیه که برای تولید این واکسن سرمایهگذاری
کرده است ،از یک «جنگ اطالعاتی» بر
ضدکشورش سخن گفته است و بسیاری از
مردم روسیه هم با این سخنان همدلی دارند.
میخائیل مچیووف ،ساکن  ۴۲ساله مسکو،
میگوید او این هشدارهای کشورهای غربی
را از سر حسادت میداند.
اومیگوید«:محتاطبودنطبیعی است ،اماهدف
آنها کوچک شمردن موفقیت کشور ما است .به
نظر من کار بسیاری انجام شده است و ساختن
واکسن کاری فوقالعاده است».

کودکان کمسن حامل میزانهای باالتر ویروس کرونا هستند
یک بررسی جدید نشان میدهد که کودکان زیر
 5سال نسبت به کودکان بزرگتر و سالمندان
بین  ۱۰تا  ۱۰۰برابر بیشتر ماده ژنتیکی ویروس
کرونا در بینیهایشان دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این پژوهشگران
آمریکایی که نتایج کارشان را در مجله JAMA
Pediatricsمنتشرکردهاند،میگویندیافتههایشان
به این معنی است که بر خالف روایت غالب
فعلیممکناستکودکانعاملمهمیدرسرایت
کووید ۱۹-در جوامع باشند .این پژوهشگران در
فاصله  ۲۳مارس تا  ۲۷آوریل از ترشحات بینی
۱۴۵فرداهلشیکاگوکهدچاربیماریکرونامالیم
تا متوسط بودند ،یک هفته پس از شروع عالئم

نمونهبرداریکردند.اینبیمارانبه 3گروهتقسیم
شدند ۴۶ :کودک کمتر از  5سال ۵۱ ،کودک
پنج تا  ۱۷ساله و  ۴۸بزرگسال  ۱۸تا  ۶۵ساله.
مشاهده این پژوهشگران نشان داد که میزان ماده
ژنتیکی کروناویروس جدید یا سارس-کوو۲-
در مجرای تنفسی فوقانی کودکان کمسن بین۱۰
تا  ۱۰۰برابر بیشتر از دو گروه کودکان بزرگتر
و بزرگساالن است .این پژوهشگران افزودند که
یکبررسیاخیرآزمایشگاهینشاندادهاستکه
هر چه ماده ژنتیکی ویروسی بیشتری در نمونهها
وجود داشته باشد ،ویروس عفونتزای بیشتری
رامیتوانکشتداد.بررسیهایقبلیدربارهیک
ویروستنفسیدیگربهنام«ویروسسینسیشیال

تنفسی»( )RSVهم نشان دادهاند که کودکان با بار
ویروسی بیشتر با احتمال بیشتری باعث انتشار
بیماری میشوند .این پژوهشگران مینویسند:
«بنابراین ،کودکان کمسن بالقوه میتواند عوامل

مهم انتشار سارس-کوو ۲-در جمعیت عمومی
باشند ».بر اساس نتیجهگیری این پژوهشگران،
عادات رفتاری کودکان کمسن و تماسهای
نزدیک آنها در مدارس و مهدکودکها نگرانی
درباره تشدید انتشار سارس-کوو ۲-را در
این جمعیت پس از برداشتن محدودیتهای
اجتماعی برمیانگیزد .این یافتهها با دیدگاه
فعلی در میان مقامات بهداشتی معارض است
کهمیگویندثابتشدهکهکودکانبااحتمالبسیار
کمتری ممکن است دچار بیماری وخیم ناشی از
کروناویروسشوند،درانتقالویروسبهدیگران
نقش چندانی ندارند .تا به حال پژوهشهای
چندانی در اینباره انجام نشده است.

پالسمادرمانی خطر مرگ ناشی از کووید ۱۹-را کاهش میدهد
سازمان غذا و داروی آمریکا ممکن است به
زودی استفاده اضطراری از پالسمای خون
افراد بهبودیافته از بیماران کووید ۱۹-ناشی
از کروناویروس را برای درمان بیماران دیگر
کووید ۱۹-تایید کند.
به گزارش رویترز مجوز مصرف اضطراری به
پزشکان اجازه خواهد داد پالسمادرمانی را در
مراحلابتداییترعفونتکروناویروسکهتصور
میرودموثرترباشد،تجویزکنند.کارآزماییبالینی
بزرگی که برای ارزیابی تاثیر پالسمادرمانی در
بیماران کووید ۱۹-در آمریکا در جریان است ،تا
به حال بیش از  90هزار بیمار را دربرگرفته است.
تجزیهوتحلیل دادههپپای یکجاشده مربوط 8
بررسی قبلی تاثیر پالسمادرمانی که بیش از ۷۰۰
بیماربستریشدهدرسراسرجهانرادربرمیگیرد،
نشان داده است که این شیوه میتوان میزان مرگ

بیماران بستری به علت کووید ۱۹-را کاهش
دهد .این بررسی نشان داد که میزان مرگومیر
دربیماراندریافتکنندهپالسماحدود ۱۳درصد
است ،در حالی که در بیمارانی که آن را دریافت
نکردهبودند،اینرقمبهحدود۲۵درصدمیرسید.
یک بررسی قبلی برای تعیین بیخطربودن
این شیوه درمان روی 5هزار بیمار بستریشده

بزرگسال دچار شکل شدید یا تهدیدکننده حیات
کووید ۱۹-هم نشان داد که کمتر از یک درصد
بیماران در چهار نخست پس از تزریق پالسما
دچار عوارض جانبی میشوند.
سابقه پالسمادرمانی برای درمان بیماریهای
عفونی به سالها پیش بازمیگردد .در جریان
پاندمی آنفلوانزای اسپانیایی سال  ۱۹۱۸میالدی
پزشکان کشف کردند که تزریق خون بیمارانی
که قبال از آنفلوانزا بهبود یافتهاند به بیماران دیگر
میتواند آنها را بهبود بخشد.
پالسمای یا بخش مایع خون افراد بهبودیافته از
کروناویروس حاوی آنتیبادیهای خنثیکننده
است و تزریق داخل وریدی به بیماران میتواند
پاسخایمنیدرمقابلویروسرادرآنهاتقویتکند.
کارشناسانمیگویندبهجزاینکهتزریقپالسمای
بهبودیافتگان خطر مرگ در افراد دچار بیماری

شدید را کاهش میدهد ،احتماال اگر در مراحل
ابتدایی بیماری مورد استفاده قرار گیرد ،میتواند
از تبدیل شکل خفیف بیماری به شکل شدید
آن جلوگیری کند .البته استفاده گسترده از
پالسمادرمانی با محدودیتهای عمدهای هم
روبرو است .پالسما باید به سرعت از فرد
اهداکننده به فرد گیرنده منتقل شود و گروه
خونی دو نفر باید با هم مطابقت داشته باشد.
از طرف دیگر میزان پالسمایی که از بیماران
بهبودیافتهبهدستمیآیدمحدوداست،چراکهبا
توجه به اهدای خون بهوسیله بهبودیافتگان دارد.
بنابراین احتماال پالسمادرمانی درازمدت برای
ویروس نیست .پژوهشگران و شرکتهای
داروسازی پالسمادرمانی را یک درمان موقت
میدانند تا زمانی که واکسن در دسترس عموم
قرار گیرد.

قبرهایی که برای قربانیان کرونا در شهر جاکارتای اندونزی آماده شدهاند.
AFP

یک افسر پلیس در رم مردم را از لحاظ ماسک زدن بررسی میکند.

AFP

یک دلقک به کودکان در مهدکودکی در غزه ماسک زدن را آموزش میدهد.
AFP

یک دختر  6ساله لبنانی چشم چپش را در انفجار بیروت از دست داده است.
AFP

نتیجه یک بررسی جدید :همه ماسکهای به یک اندازه موثر نیستند
نتایجیکبررسیجدیدنشانمیدهدکههنگامی
که موضوع ماسکهای صورت مطرح است،
همه این ماسکها کارآمدی یکسانی ندارند.
بهگزارشهلثدیپژوهشگراندانشگاهدوک
در آمریکا شیوهای برای آزمایش کردن انواع
ماسکهاابداعکردندتادریابندکدامنوعماسک
تاثیربخشی بهتری در جلوگیریاز وارد شدن
قطرکهای تنفسی خارج شده از دهانهای
افراد به هوا دارد و در نتیجه در پیشگیری
از انتشار کروناویروس جدید کارآمدتر است.
این پژوهشگران برای بررسی این موضوع
دستگاهی متشکل از یک جعبه ،یک شعاع
لیزر یک عدسی و دوربین تلفن همراه ساختند.
ایندانشمنداننشاندادندحتیهنگامیکهافراد

صحبتمیکنند،قطرکهایریزیازدهانشان
بهبیرونپرتابمیکنند،بنابراینکروناویروس
میتواند با فقط حرف زدن بدون سرفه یا
عطسه کردن انتشار پیدا کند .همچنین این
بررسی نشان داد برخی از ماسکهای صورت
کارآمدی بسیار بیشتر در جلوگیری از خروج
ذرات خارج شده از دهان دارند.
این بررسی نشان داد ماسکها  N95بدون
سوپاپ بازدمی و در رده بعدی ماسکهای
جراحی یا ماسکهای پلیپروپیلنی بهترین
کارآیی از این لحاظ را دارند.
به گفته این پژوهشگران ماسکهای کتانی
دوخته شده در خانه نیز مقدار زیادی از
قطرکهای پرتاب شده در حین صحبت

کردن معمولی را متوقف میکنند.
اما دستمال گردن و شال گردن چندان
نمیتوانند از پاشیده شدن ذرات بزاق در
فضا جلوگیری کنند.
این پژوهشگران میگویند این نتایج مقدماتی

است و الزم است بررسی بیشتری درباره انواع
گوناگون ماسک ،اشکال گوناگون صحبت
کردن و اشکال متفاوت به صورت زدن
ماسکها انجام شود.
به نظر این پژوهشگران هنگامی که شرکتها
ماسک در اختیار کارکنانشان قرار میدهند،
باید آزمایشهای مشابهی را برای ارزیابی
کارآیی آنها انجام دهند.
دکتراریکوستمن،استادیارپزشکیدردانشگاه
دوک گفت« :اگر همه ماسک بزنند ،میتوانیم
از انتشار تا  ۹۹درصد این قطرکها به افراد
دیگر شویم .در غیاب واکسن یا داروهای ضد
ویروسی ،ماسک زدن یک راه ثابتشده برای
حفاظت از دیگران و نیز خودتان است».

یک مامور بهداشتی بازاری را در نزدیکی یک کانون شیوع کرونان در سئول
			
ضد عفونی میکند.
AFP

