سالمت در جهان

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

دانشمندان :بدن مبتالیان  ۴ماه پس از بهبود همچنان پادتن کرونا دارد

نتیجه تحقیق جدید دانشمندان نشان میدهد سطح پادتن بیماری «کووید »۱۹ -در بدن بیش از  ۹۰درصد مبتالیان به
ویروس جدید کرونا در ایسلند پس از ابتال افزایش یافته و تا  4ماه پس از بهبود ثابت مانده است.
یافتههای جدید محققان در مورد میزان پادتن (آنتیبادی) در بدن بهبودیافتگان از بیماری «کووید »۱۹ -چند روز پیش
منتشر شد .نتیجه تحقیقهایی که پیش از این منتشر شده بود نشان میداد سطح پادتن در بدن بهبودیافتگان طی چند ماه
به شدت کاهش یافته بود .امری که نگرانیهایی در زمینه ایجاد ایمنی در برابر نوع جدید ویروس کرونا پدید آورده بود.
دانشمندان در تحقیق جدید سطح پادتن بیماری «کووید »۱۹ -را در بدن بیش از  ۳۰هزار نفر از شهروندان ایسلند اندازه
گرفتند .آنها براساس نتیجه بررسیهای خود تخمین میزنند که حدود یک درصد جمعیت ایسلند تاکنون به نوع جدید
ویروس کرونا مبتال شدهاند .به گفته محققان ،ابتالی  ۵۶درصد از این افراد به وسیله آزمایش «پیسیآر» ( )PCRتایید
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شده بود .این در حالی است که  ۳۰درصد آنها نیز به وسیله آزمایش پادتن دریافتند پیش از این به ویروس جدید کرونا
مبتال شده بودند .نتیجه پژوهش دانشمندان نشان میدهد سطح پادتن در بدن  ۹۱درصد از کسانی که ابتالی آنها به
«کووید »۱۹ -به وسیله آزمایش «پیسیآر» تایید شده بود تا  2ماه بعد افزایش مییافته است .این در حالی است که
سطح پادتن در بدن آنها پس از این مدت ثابت باقی مانده است .با این وجود محققان تاکید میکنند هنوز مشخص
نیست پادتن تولیدشده مانع از ابتالی مجدد بهبودیافتگان به بیماری «کووید »۱۹ -خواهد شد یا نه.
نتیجه تحقیق جدید دانشمندان در نشریه «مجله پزشکی نیوانگلند» منتشر شده است .آنها از بررسیهای خود نتیجه
گرفتهاند اندازهگیری سطح پادتن میتواند جایگزینی برای آزمایشهای ابتال به ویروس جدید کرونا باشد و به درک
بهتر از وضعیت شیوع بیماری «کووید »۱۹ -در جوامع کمک کند.
منبع :یورونیوز

هنوز پاسخ بسیاری از سواالت داده نشده

سوال بزرگ والدین :باید بچه را به مدرسه فرستاد یا نه؟
امروز والدین باید تصمیمی
ترجمه:
مهم بگیرند؛ باید فرزند خود
مرجان
را به مدرسه بفرستند یا نه؟
یشایایی
یکدانشمنددراینبارهتوضیح
میدهد« :در تمام طول تابستان ،همراه با ارائه انواع
اطالعات درباره تاثیر ویروس کرونا بر کودکان،
من سرگرم ایجاد تعادلی در نقشه چند و چون
این اطالعات در ذهن خود بودم .هر مطالعهای
که انجام شد یا با هر کارشناسی که صحبت
کردم ،دالیل مثبت یا منفی برای فرستادن بچهها
به مدرسه ،بخشی از این نقشه را تکمیل کرد.
در مرکز نقشهای که در ذهن من ترسیم میشد،
مطالعه انجامشده در شیکاگو بود که ادعا میکرد
بچهها میتوانند مقادیر زیادی از ویروس در بینی
و گلوی خود داشته باشند ،حتی احتماال بیشتر از
بزرگساالن 2.مطالعه انجامشده در کره جنوبی هم
میگویند کودکان میتوانند باعث شیوع ویروس
به دیگران شوند .از طرف دیگر ،گزارشها از
اروپا حاکی از آن است که میتوان مدارس را باز
کرد اما سوال این است که آیا میتوان اقدامات
پیشگیرانه و احتیاطیکشورهای مختلف یا سطح
پایین آلودگی در برخی و آلودگی شدیدتر در
برخی دیگر را بر هم منطبق کرد؟
من در بروکلین زندگی میکنم که مدارس در
آنجا اواخر شهریور باز میشوند ،البته اگر باز
شوند .بنابراین من و همسرم وقت کافی برای
آماده کردن خودمان با وضعیت جدید را داریم.
در ضمن قادریم رایانهها و وای فای الزم برای
آموزشازراهدوررابرایفرزندانمانتدارکببینیم.
اما وقتی به عنوان یک متخصص مورد این پرسش
قرار میگیرم که چه برنامهای برای آینده دارم،
تالش میکنم از دید یک کارشناس جواب بدهم:
ما درباره ویروس کرونا و ارتباط آن با بچهها چه
میدانیم و والدین باید چه کنند؟
مگانرانی،متخصصبهداشتبزرگساالنعقیده
دارد ،از عمر شیوع ویروس کرونا مدتی کوتاه
میگذردبنابرایننمیتوانبهاینپرسشهاپاسخی
قطعی داد .هر روز مطالعات متعددی درباره این
ویروس در همه جای جهان در حال انجام است
اما همه آنها محتوای خوبی ندارند و نمیتوانند به
اصطالح گندم را از کاه تمییز دهند.
با وجود نظرات متفاوت ،او و سایر کارشناسان
در یک موضوع متفقالقولند :مدارس تنها باید در
مناطقی باز شوند که میزان چرخش ویروس در
آنها پایین است؛ یعنی کمتر از 5درصد مردمی که
آزمایش میشوند ،آزمایش مثبت دارند .براساس
این معیار ،بازگشایی اغلب مدارس در کشور
نمیتواند بدون مشکل باشد.
عامل شماره یک ،میزان انتقال ویروس در محل
زندگی هر فرد است .اگر شما در مناطق داغ انتقال
بیماری زندگی میکنید ،احتمال اینکه کسی که
به مدرسه میآید به دلیلی آلوده شود ،زیاد است.
کودکان کمتر از بزرگساالن مبتال میشوند ،اما
عفونت کودکان غیرمعمول نیست.
درروزهایاولهمهگیریگزارشهادربارهابتالی
کودکان آنقدر کم بود که نمیشد فهمید کودکان
اصوال مبتال میشوند یا نه .محققان در آن زمام

تصمیم درباره بازگشایی موکول
به داشتن تهویه مناسب ،حتی در
حدپنجرهای باز ،محفظههای کوچک
برای جلوگیری از سرایت ویروس
از ناقالن بیعالمت به سایر افراد
و انجام آزمایشهای مکرر برای
قطع زنجیره انتقال است .معلمان
و مراقبان مدارس نیازمند وسایل
حفاظت فردی هستند .رمز تفاوت
وسایل حفاظت فردی است و
مدارس باید این وسایل را برای
معلمان خود تهیه کنند

والدین باید چه کنند؟

حدس میزدند ،حتی اگر کودکی به بیماری مبتال
شود ،اغلب عالئم بیماری را نشان نخواهد داد.
مطالعات بعدی نشان دادند گمانهزنیها درست
است و به گفته کارشناسان ،شواهد روشنی وجود
دارند که کودکان هم میتوانند به ویروس مبتال
شوند .با گسترش همهگیری و جمعآوری
اطالعات بیشتر ،معلوم شد بچههای کوچکتر
در مقایسه با بزرگساالن احتماال کمتر به ویروس
آلوده میشوند ،در صورتی که بچههای بزرگتر
در خطر مساوی با بزرگساالن در ابتال به بیماری
قرار دارند .اما باز هم نمیتوان مطمئن بود .در
اغلبکشورهایبامیزانباالیابتال،محدودیتها
و بستن مدارس بچهها را در خانهها حبس کرد و
از منابع آلودگی دور نگه داشت و وقتی بیشتر این
کشورها فعالیتها را از سر گرفتند ،باز هم بیماری
با استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی مهار شد.
کارشناسان عقیده دارند ،کودکانی که وارد اجتماع
میشوند در خطر کمتر ابتال قرار دارند اما این
تفاوت آنقدر معنیدار نیست که براساس آن بتوان
تصمیم گرفت که مدارس باید باز شوند یا نه.
در ایاالت متحده کودکان زیر  19سال هنوز
حدود9درصد از موارد آلودگی با کرونا را تشکیل
میدهنداماتعدادبچههایمبتالدرتابستانناگهان
باال رفت و به نیم میلیون مورد رسید .سرعت
شیوع ویروس بین بچهها بیشتر از سرعت آن
در اواسط زمستان سال قبل بود.
این آمار تنها درباره کودکانی بود که آزمایش
روی آنها انجام گرفته .کارشناسان نگران هستند
که بسیاری موارد بدون عالمت یا با عالئم مالیم
را از قلم انداخته باشند.

کودکان به کووید 19 -مبتال میشوند
اما موارد مرگ نادر است

با وجود افزایش تعداد مبتالیان بین کودکان،
احتمالی که والدین از آن وحشت دارند؛ یعنی
بیماریسختیاحتیفوتکودکاندراثرآلودگی

به ویروس ،هنوز بسیار کمرنگ است.
کودکانوبزرگساالنتا 20سالکمتراز0/3درصد
فوتیها را شامل میشوند و از  21ایالت در
آمریکا هیچ مرگی از کودکان مبتال به ویروس
گزارش نشده است .این شاید ازجمله نکات
امیدوارکننده این بیماری باشد .گزارشها حاکی
از آن است که مرگ تنها نتیجه تلخ این بیماری
نیست .بسیاری از بزگساالنی هم که از مرگ
جان به در بردهاند ،برای هفتهها یا ماهها گرفتار
عالئم ناتوانکننده بیماری هستند .پزشکان هنوز
نمیدانند چند درصد از کودکانی که به ویروس
آلوده شدهاند در دبلندمدت نتایج نگرانکننده
بیماران بزرگسال را از خود نشان خواهند داد؟
نشانگان مولتیسیستم التهابی ،یک وضعیت
اسرارآمیز که در بیماری کووید 19-بروز میکند،
در  700کودک مبتال گزارش و باعث مرگ 11
کودکشدهاست.هرچنداینرقمبخشکوچکی
از کودکان مبتال را شامل میشود ،تعداد کودکانی
که بستری میشوند ،در حال افزایش است.
کودکان میتوانند منبع انتقال ویروس به دیگران
باشند اما کسی زمان آن را نمیداند.
انتقال ویروس یکی از چالشبرانگیزترین
جنبههای مرتبط با کودکان است که حتی با
اعمالمحدودیتهاحتیدشوارترهمشدهاست.
به دلیل آنکه اغلب کودکان مبتال بدون عالمت
هستند،بررسیهایخانوادگیومطالعاتیکهمردم
دارای عالمتهای بیماری را آزمایش می کنند،
اغلب کودکانی را که ممکن است منبع آلودگی
باشند،نادیدهمیگیرند.وقتیمدارسبستهباشندو
کودکانکمسنبیروننروند،بیشترازراههایدیگر،
آنها میتوانند ویروس را از بزرگساالن بگیرند.
برای اطمینان از راههای گسترش ویروس ،در
شکل ایدهآل کارشناسان باید سویههای مختلف
ویروسی را که از بچهها گرفتهاند از نظر ژنتیکی
بررسی کنند تا بفهمند آنها کجا و کی آلوده شدهاند
و آیا آلودگی را به کس دیگری انتقال دادهاند؟

هشدار دانشمندان:

عجله برای تولید واکسن ممکن است وضعیت شیوع کرونا را بدتر کند
درحالیکه سیاستمداران و شرکتهای داروساز مسابقه
گذاشتهاند تا زودتر خبر تولید واکسن کرونا را اعالم کنند،
پژوهشگران میگویند بهتر است منتظر نتایج آزمایشهای
سراسری بمانیم ،آزمایشهایی که ثابت کنند یک واکسن
دستکم  ۳۰تا  ۵۰درصد تأثیرگذاری دارد.
دکتر ریچارد پیتو ،استاد دانشگاه آکسفورد و مشاور
سازمان بهداشت جهانی میگوید اگر واکسنی به تولید
انبوه برسد ولو اگر کاراییاش کم باشد همه از آن استفاده
خواهند کرد .یعنی اگر حتی فقط بخش کوچکی از
جامعه را در برابر ویروس ایمن کند ،باز هم خودش
معیار واکسنهای بعدی خواهد شد که ممکن است از
آن هم ضعیفتر باشند.

وی میافزاید« :کشورها با شتابی برخاسته از م ّلیگرایی
یا سرمایهداری میخواهند واکسنی برای کرونا ثبت
کنند  ،همین کار باعث میشود ارزیابی دیگر واکسنها
دشوار شود».
گروهی از پژوهشگران بریتانیایی ،هفته گذشته در نشریه
تخصصی پزشکی النست اعالم کردند که نداشتن واکسن
بهتر از داشتن واکسن ضعیف است .در گزارش اخیر آنان
آمده است« :استفاده از یک واکسن ضعیف عم ً
ال امکان دارد
اوضاع را بدتر کند ،چون ممکن است مقامات به اشتباه
گمان کنند خطر را بسیار کم میکند ،یا مردم بهغلط فکر
کنند ایمن شدهاند و اقدامات احتیاطی را کمتر کنند».
منبع :یورونیوز

کارشناسان باز هم تکرار میکنند ،مطالعه راههای
انتقال کار بسیار سختی است.
طبقآخرینمطالعات،احتماالبچههایکمسنتر
ویروسراکمترازبچههایبزرگترانتقالمیدهند
و بچههای بزرگتر در مورد انتقال ویروس بیشتر
شبیه بزرگساالن هستند.

والدین در همه جای جهان میدانند که پاسخ
به این سوال آسان نیست .بخش بزرگی از این
ماجرا بستگی به شرایط خاص محدودیتهای
مدرسه ،جمعی که از نزدیک با آنها در تماس
هستید ،خانواده و فرزند شما مربوط میشود.
کارشناسان با اعتراف به اینکه پاسخ بسیاری از
این سوالها را هنوز نمیدانند ،عقیده دارند این
تصمیمی واقعا پیچیده است و باید هر کاری از
دستمانبرمیآیدبکنیمتاوالدینبتوانندتصمیم
درست بگیرند.
بعضی کارها هستند که هر کسی از خانه بیرون
میرودبایدرعایتکند،مثلزدنماسکیارعایت

فاصلهاجتماعی.دکتررانیمیگوید«:منبچههایم
را به مدرسه یا هر جای دربسته دیگری که همه
افراد در آنجا ماسک نزده باشند نمیفرستم».
وی ادامه میدهد« :حتی اگر مطمئن نباشیم چه
زمانی بچهها مبتال به ویروس یا باعث سرایت
آن میشوند و وقتی به ضررها و فواید این کار
نگاهمیکنید،بیشترفرضمیکنیدبچههامیتوانند
مبتال شوند یا ویروس را منتقل کنند».
تصمیم درباره بازگشایی مدارس موکول به
داشتن تهویه مناسب ،حتی در حد پنجرهای باز،
محفظههای کوچک برای جلوگیری از سرایت
ویروس از ناقالن بیعالمت به سایر افراد و انجام
آزمایشهای مکرر برای قطع زنجیره انتقال است.
معلمان و مراقبان مدارس نیازمند وسایل حفاظت
فردی هستند .رمز تفاوت وسایل حفاظت فردی
است و مدارس باید این وسایل را برای معلمان
خود تهیه کنند.
متخصصان عقیده دارند ،تا زمانی که این اقدامات
احتیاطیوپیشگیرانهدرستانجاممیشوند،بچهها
باید به مدرسه بروند تا اینکه بیرون مدرسه باشند.
معلمان هم باید در محیطهای آموزشی ایمنی
شغلی داشته باشند .در هر صورت ،مهمترین
نکتهدرتصمیمگیریبرایمدرسهفرستادنبچهها،
سرایت در اجتماع است .تا زمانی که جامعه آلوده
به ویروس است ،ما نمیتوانیم یک مدرسه را از
ویروس پاک نگه داریم.
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