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کرونا جان ۷۶۳
کرمانی را گرفت/
خبرگزاری مهر

تازهها
واکسن شرکت فایزر
وارد مرحله نهایی
میشود
شرکت آمریکایی فایزر اعالم
کرد کارآزمایی مرحله نهایی
واکسن کرونایش را بر روی
 ۳۰۰۰۰نفر آغاز میکند.
به گزارش رویترز موفقیت
در این کارآزمایی میتواند
به تایید واکسن کرونای
شرکت فایزر و استفاده
گسترده از آن تا پایان
سال بینجامد.
کارآزمایی واکسن فایزر نیز
مانند کارآزمایی نهایی یک
واکسن دیگر برای کرونا
ساخت شرکت آمریکایی
مدرنا ،با حمایت مالی یک
برنامه دولت ترامپ برای
تسریع تولید واکسن برای
کووید 19-انجام میشود.
هر دوی این واکسنها بر
تکنولوژی جدیدی تکیه
دارند که امکان توسعه
و تولید سریعتر را نسبت
به روشهای نستی تولید
واکسن را میدهد ،اما این
نوع جدید واکسنها سابقه
درازمدتی ندارند.

در این واکسنها از
 mRNAاستفاده میشود،
یک  RNAپیامبر مصنوعی
که به دستگاه ایمنی
میآموزد تا چگونه
آنتیبادیهایی تولید کند
که با اتصال به پروتئینهای
گلمیخی سطح ویروس آن
را خنثی میکنند.
شرکت مدرنا که تا به حال
هیچگاه واکسنی را به بازار
نفرستاده است ،حدود یک
میلیار دالر از دولت آمریکا
دریافت کرده است.
فایزر توافق کرده است
در صورت ثابت شدن
تاثیربخشی واکسن تولید
شدیش ،با دریافت  ۲میلیارد
دالر واکسنهای الزم برای
 ۵۰میلیون نفر را به دولت
آمریکا بفروشد.
یک شرکت دیگر آمریکایی،
جانسون و جانسون ،نیز
این هفته کارآزمایی بالینی
واکسنش را شروع کرده است
و ممکن است کارآزمایی
بزرگتری مرحله نهایی این
واکسن را تا ماه سپتامبر
(شهریور) شروع کند.
شرکت بریتانیایی آسترا-
زنکا نیز کارآزمایی بزرگ
نهایی واکسن کرونای
دانشگاه
پژوهشگران
آکسفورد را این تابستان در
آمریکا آغاز خواهد کرد.
هدف شرکت فایزر این است
که تا پایان سال  ۲۰۲۱حدود
 ۱.۳میلیارد دوز واکسن
تولید کند و هدف شرکت
کدرنا تولید  ۵۰۰میلیون تا
یک میلیارد دوز واکسن از
شروع سال  ۲۰۲۱است.

■ 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.

آزمایش کرونای کودکان بیعالمت ممکن است هفتهها مثبت بماند
یک بررسی جدید کودکان در کره جنوبی نشان
میدهد درصد باالیی از آنها با وجود عفونت
ویروسکرونابیعالمتمیمانندوممکناست
ش کرونایشان مثبت بماند.
هفتهها آزمای 
به گزارش یاهونیوز این بررسی که نتایج آن در
مجله JAMA Pediatricsمنتشر شده است۹۱،
کودک در کره جنوبی که در فاصله  ۱۸فوریه تا
 ۳۱مارس عفونتشان با ویروس کرونا ثابت
شده بود ،پیگیری شدند .یافتهها این بررسی
نشاندادهمانطورکهتا ۴۰درصدافرادبزرگسال
ممکن است دچار عفونت بیعالمت باشند،
شمار عمدهای از کودکانی که آزمایش مثبت
داشتند،هیچنشانهایازعفونترانشاننمیداند.
از میان این گروه  ۹۱نفره ۲۱ ،کودک در
طول دوره عفونت کامال بیعالمت بودند،
 ۱۸کودک هنگام تشخیص عفونت بیعالمت
بودند (و بعدا عالمتدار شده بودند) و ۵۳
کودک عالمت داشتند که در اغلب موارد در
حد خفیف تا متوسط بود.

این دادهها که در  ۲۲مرکز بهداشتی گردآوری
شده بود ،عمدتا بر اساس برنامه بسیار فعال
س (یافتن افراد در تماس با افراد
ردیابی تما 
دارای عفونت) بود و آزمایش افراد خانوارهای
قرار گرفته در معرض ویروس (از جمله افراد
بیعالمت) بود .به گفته این پژوهشگران اگر
قرار بود فقط افراد عالمتدار آزمایش شوند،
 ۹۳درصد موارد عفونت کشف نمیشدند.
اینپژوهشگرانباتوجهبهاینیافتههامینویسند:
«کودکان دارای عفونت کروناویروس چه
بیعالمت و چه با عالمت ممکن است مورد
توجه قرار نگیرند و به فعالیتهای معمولشان
ادامه دهند و در نتیجه در انتشار ویروس در
جامعهشان سهم داشته باشند».
کارشناسان میگویند با توجه به بازگشایی
مدارس در صورتی که نظامی برای شناسایی
کودکان بیعالمت وجود نداشته باشد ،ممکن
است شیوع کرونا به خصوص در مناطقی که
میزان ماسک زدن افراد در آنها کم است ،بدتر

شود.تمرکزنکردنبرکودکاندرطولهمهگیری
کرونا باعث ایجاد باورهای نادرست خطرناکی
در این مورد شده است ،از جمله این پیام بیش از
حد ساده شده که کرونا بر کودکان هیچ تاثیری
ندارد،درحالیکهاینگونهنیست.بااینکهدچار
نشدن کودکان به بیماری شدید امیدوارکننده
است ،اما با توجه به شمار باالی کودکانی که
هنگامتشخیصعفونتبیعالمتهستندیابعدا
عالمتدار میشوند ،باید به تاثیر آنها بر انتشار
ویروس در جامعه به خصوص با بازگشایی

دوربين سالمت

کودکان ماسک زده به مدرسهای در شهر پامپلونای اسپانیا باز میگردند.

مدارستوجهداشتودستورالعملهایباتوجه
به این وضعیت تهیه کرد.
یک یافته مهم دیگر بررسی کره جنوبی در این
بارهاستکهتاچهمدتیویروسازبدنمبتالیان
(مثال از طریق عطسه و سرفه کردن) در محیط
پخش میشود .اندازهگیری این پژوهشگران
نشان داد میانگین مدت ریزش ویروس از
کودکان دچار عفونت  ۱۷روز است .این رقم
در کودکان بیعالمت پایینتر بود (میانگین
 1/14ر وز) و در کودکان عالمتدار باالتر،
به طوری که دست کم نیمی از این کودکان در
روز  ۲۱همچنان آزمایششان از لحاظ ویروس
کرونا مثبت بود .البته این موضوع لزوما به
معنای آن نیست که ریزش ویروس از فرد در
حدی است که میتواند باعث انتقال عفونت به
دیگران شود .به هر حال این یافتهها دست کم
نشان میدهد که باید تاکید بیشتری بر ماسک
زدن همگانی و ردیابی تماس در افراد دارای
عفونت باید انجام شود.

دانشآموزی در تهران پس از عبور از تونل ضدعفونی وارد میشود.
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نتایج یک بررسی :کشورهای با رهبران زن بهتر کرونا را کنترل کردهاند
یک بررسی جدید نشان میدهد کشورهای
با رهبران زن مدیریت همهگیری کرونا را «به
طورسامانمند و قابلتوجهی بهتر» از کشورهای
با رهبران مرد انجام دادهاند.
به گزارش بیزنس اینسایدر بررسی ۱۹۴کشور به
وسیله پژوهشگران دانشگاه بریستول و دانشگاه
ردینگ در بریتانیا نشان داد« :داشتن رهبر زن
برای کشورها در بحران فعلی امتیازی شمرده
میشود ».این مقاله که هنوز در مجلههای علمی
منتشر نشده و مورد بازبینی کارشناسان مستقل
قرار نگرفته است .این پژوهشگران میگویند
کشورهای با رهبران مرد مانند آمریکا ،اسپانیا،
ایتالیا ،برزیل و بریتانیا در مواجهه با همهگیری
کرونا بسیار بد عمل کردهاند و باالترین موارد
تلفات ناشی از آن در جهان گزارش کردهاند.
در مقابل کشورهای با رهبران زن مانند آلمان،
دانمارک ،نیوزیلند ،تایوان ،ایسلند و فنالند موارد
بسیار کمتری از مرگ ناشی از کووید 19-را

گزارش کردهاند (البته برخی از کشورهای با
رهبران مانند جمهوری چک و یونان هم شمار
کمی از مرگهای ناشی کرونا ثبت کردهاند).
این پژوهشگران که شمار موارد عفونت و مرگ
کرونا را از این لحاظ بررسی کردهاند که آیا
رهبران کشورها اقدام قاطع برای قرنطینه عمومی
انجام دادهاند یا «سبک واضح ارتباطی» که به کار
بردهاند.آنهابهایننتیجهرسیدهاندکهکشورهایبا
رهبرانزنبهطورقابلتوجهیبهترعملکردهاند.

این پژوهشگران مینویسند« :یافتههای ما نشان
میدهند که پیامدهای کووید19-در کشورهای
با رهبران زن به طور روشمند و قابلتوجهی بهتر
بودهاند و این تفاوت ممکن است به علت به
کار گرفتن سیاستهای کنشگرانه قابل توضیح
باشد ».برای مثال ،نیوزیلند مدتها پیش از آنکه
شمار موارد عفونت اوج بگیرد و غیرقابلکنترل
شود ،قرنطینه عمومی درازمدتی را اعمال کرد.
از میان  ۱۹۴کشوری که در این مقاله بررسی
شدهاند ۱۹ ،کشور رهبران زن داشتند .دادههای
مورد استفاده در این مقاله از این کشورها در
فاصلهشروعهمهگیریتا ۱۸مهبهدستآمدهاند.
این پژوهشگران همچنین هر یک از  ۱۹کشور
با رهبران زن را کشورهای همسایهشان مقایسه
کردند تا ببینند آیا این تفاوت باز هم وجود دارد
یا نه .آنها میگویند «با کنترل عوامل موثر دیگر
مانند سرانه تولید ناخالص داخلی ،جمعیت،
اندازه جمعیت شهری و شمار سالمندان ،باز

هم کشورهای با رهبران زن نسبت به کشورهای
با رهبران مرد بسیار بهتر عمل کرده بودند».
شواهد نشان میدهد که زنان رهبران بهتر
و مهربانتری هستند که در سالهای اخیر
در گفتمانهای سیاسی و حتی در جریان
همهگیری پیشگام بودهاند.
از هنگامی که این بررسی در  ۳ژوئیه تکمیل
شده است ،همهگیری کروناویروس همچنان
با شدت ادامه یافته است ،اما باز هم رهبران
زن شیوع را در کشورهایش به طور نسبی زیر
کنترل داشتهاند.
در اوائل این ماه ،نیوزیلند ،پس از بیش از
 ۱۰۰روز متوالی بدون گزارش عفونت جدید
کروناویروس ،دچار یک شیوع جدید شد.
جسیکا آردن ،نخستوزیر کشور بالفاصله
محدودیتهای شدیدی را در اوکلند ،شهر
محل شیوع ،برقرار کرد و انتخابات را یک
ماه به تاخیر انداخت.

س اولیها با حفظ فاصله جسمی در مدرسه شهر نووسیبریسک روسیه.
کال 
TASS

آزمایش بزاق هم میتواند عفونت ویروس کرونا را شناسایی کند
نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد یک
آزمایش بزاق ایجاد شده بوسیه پژوهشگران
دانشگاهییلدستکمبههماناندازهنمونهگیری
از ترشحات بینی میتواند عفونت ویروس
کرونا را شناسایی کند.
به گزارش وبامدی این یافته ممکن است
به امکان استفاده بیشتر از نمونههای که خود
اشخاص جمع میکنند ،برای انجام آزمایش
ویروس کرونا کمک کند .پژوهشگران
دانشگاه ییل در آمریکا در نامهای به مجله
پزشکی نیوانگلند درباره انجام این آزمایش
در  ۷۰بیمار گزارش دادهاند .این بیماران قبال
بااستفادهازنمونهگیریازترشحاتبینیدچار
عفونتکروناویروسجدیدعاملکووید19-
تشخیص داده شده بودند .یک تا  ۵روز پس از
تشخیص ،آزمایش نمونههای بزاق  ۸۱درصد
این افراد از لحاظ ویروس کرونا مثبت بود ،در
حالیکه این میزان با سواب بینی (نمونهگیری

از ترشحات بینی)  ۷۱درصد بود.
کارشناسان میگویند این یافتهها پیشرفت
مهمی در انجام آزمایش برای شناسایی عفونت
کروناویروس جدید است .قبال پژوهشگران
در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا نیز تالشهای
برای استفاده از نمونههای بزاق برای شناسایی
عفونت کووید 19-انجام داده بودند.شیوهای
که پژوهشگران دانشگاه ییل استفاده کردند،
میتواندبهحلمشکلکمبودتجهیزاتپزشکی
برای انجام آزمایش کرونا هم کمک کند .برای
مثال این پژوهشگران از لیوانهای استریل که
در آزمایشگاهّا برای جمعآوری ادرار استفاده
میشوند ،برای گردآوری نمونههای بزاق
استفاده کرده بودند.
این پژوهشگران قبال مجوز اضطراری برای
استفاده از یک پروتکل آزمایشی مربوط به
نام  SalivaDirectرا از سازمان غذا و داروی
آمریکا به دست آورده بودند.

سازمان غذا و داروی آمریکا میگوید این
پنجمین آزمایشی است که برای استفاده
از بزاق به عنوان نمونهای برای آزمایش
کووید 19-تایید کرده است .اما شیوه مورد
استفاده از پژوهشگران دانشگاه ییل با شیوه
سایرآزمایشهایتشخیصیمتفاوتاست.این
پژوهشگرانپلتفرمآزمایشیشانرابااستفادهاز
چندین ماده «شناساگر» معمول و در دسترس
طراحی و تایید کردهاند .این پژوهشگران

میگویند  SalivaDirectیک پروتکل است،
نه یک کیت و هدف از ایجادش این است که
سایر موسسههای پزشکی نیز بتوانند آزمایش
«ارزانقیمت بر اساس بزاق» را انجام دهند .این
پروتکل به صورت منبعباز در اختیار همه قرار
دارد و هم اکنون دانشگاه ایلینوی در امریکا
با استفاده از آن آزمایش بزاق خاص خودش
را برای شناسایی ویروس کرونا ساخته است.
کارشناسان میگویند انتشار نتایج این پژوهش
ممکناستبهاستفادهگستردهترازآزمایشهای
بزاق برای شناسایی ویروس کرونا کمک کند.
آزمایش بزاق از این لحاظ اهمیت دارد که بزاق
عامل اصلی انتقالدهنده ویروس کروناست.
خ قطعیتری درباره وجود
از طرف دیگر پاس 
داشتن یا نداشتن عفونت به دست میدهد.
دسترسی بیشتر و آسانی آزمایشهای
کووید 19-برایانجامغربالگریگستردهبرای
جلوگیری از انتشار ویروس ضروری است.

سازمان جهانی بهداشت :انتظار نمیرود واکسیناسیون گسترده کرونا تا میانه  ۲۰۲۱شروع شود
سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اهمیت
وارسی دقیق تاثیربخشی و بیخطر بودن
واکسنها گفت انتظار ندارد که واکسیناسیون
گسترده بر ضد کووید 19-زودتر از میانه سال
میالدی آینده شروع شود.
به گزارش رویترز مارگرت هریس ،سخنگوی
سازمانجهانیبهداشتروزجمعه۱۴شهریور
گفت هیچکدام از واکسنهای بالقوه که در
مرحلهپیشرفتهکارآزماییبالینیهستند،تابهحال
«عالمت آشکاری» از امکان ایجاد حفاظت در
سطح دست کم  ۵۰درصد افراد نشان ندادهاند.
روسیه اخیر به یک واکسن کووید 19-ساخت
این کشور پس از کمتر از دو ماه آزمایش
انسانی مجوز داد و باعث شد کارشناسان
در کشورهای غربی درباره بیخطر بودن و
تاثیربخشی آن ابراز تردید کنند.
مقامات بهداشتی آمریکا و شرکت آمریکایی

فایزرروزپنجشنبهاعالمکردندکهممکناست
یک واکسن ضد کرونا تا اواخر اکتبر (اوائل
آبان) برای توزیع آماده شود .این زمان اندکی
قبل از سوم نوامبر ( ۱۳آبان) ،روز انتخابات
رئیسجمهوری آمریکا است که احتماال عامل
موثر عمدهای در تصمیمگیری رایدهندگان
دربارهانتخابدونالدترامپبرایدوردوماست.
هریس در یک جلسه خبری در ژنو گفت:

«ما واقعا انتظار واکسیناسیون گسترده زودتر
از میانه سال آینده را نداریم».
او افزود« :کارآزمایی مرحله سوم باید مدت
بیشتری طول بکشند ،چرا که الزم است معلوم
شود واکسن واقعا تا چه حد افراد را در برابر
واکسنکرونامحافظتمیکندوهمچنینالزم
است معلوم شود واکسن تا چه حدی بیخطر
است ».در کارآزماییهای مرحله سوم واکسن
در شمار بسیار بزرگی از افراد (هزاران نفر)
آزمایش میشود تا تاثیربخشی و بیخطر بودن
آن ثابت شود.
هریسبههیچواکسنبالقوهخاصیاشارهنکرد.
هریس همچنین گفت همه دادههای به دست
آمده از کارآزماییها باید در اختیار عموم قرار
گیرد و مقایسه شود .او گفت« :شمار بسیاری از
افراد واکسن دریافت کردهاند و در حال حاضر
نمیدانیم این واکسنها تا چه موثر هستند...در

این مرحله ما عالمت آشکاری در این باره در
اختیار نداریم که میزان تاثیربخشی و بیخطر
بودناینواکسندرحدقابلقبولیهستیانه».
سازمانجهانیبهداشتواتحادواکسنGAVI
درحالپیشبردنیکبرنامهتخصیصواکسن
هستند که کوواکس ( )COVAXنام دارد و
هدفش کمک به خرید و توزیع عادالنه واکسن
در جهان است .هدف این است کمه در ابتدا
افرادی که بیش از دیگران در معرض خطر
عفونتکروناویروسقراردارند،مانندکارکنان
مراقبت بهداشت واکسینه شوند.
برنامه کوواکس قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۱
دو میلیارد دوز از واکسنهای تایید شده را به
دست آورد و توزیع کند ،اما برخی از کشورها
از طریق توافقهای دوجانبه واکسنهای مورد
نیازشان را تامین کردهاند ،از جمله آمریکا که
گفته است به این برنامه ملحق نخواهد شد.

جسد مردی درگذشته از کرونا در دهلی نوی هند برای سوزاندن برده میشود.
Reuters

پزشکان اسپانیایی بیماران آیسییو را به کنار ساحل میبرند.
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زن جوانی در لیما در پرو ظرف خاکستر پدر درگذشتهاش به علت کرونا را در
				
دست دارد.
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