
دوربين سالمت

میزان کشندگی کرونا 
در آمریکا ۳۰درصد 

کاهش یافته است

احتمال مرگ ناشی از عفونت 
کروناویروس در ماه های اخیر 
در آمریکا به علت بهبود درمان ها 

۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش رویترز پژوهشگران 
ارزیابی  و  سنجش  انستیتوی 
سالمت )IHME( در دانشگاه 
واشنگتن می گویند کووید-۱۹ 
 ۰/۶ آریکا  در  در حال حاضر 
درصد )شش دهم درصد( از افراد 
دچار عفونت را می کشد در حالی 
که  اوائل  عالمگیر کرونا این 
رقم حدود ۰/۹ درصد )نه دهم 

درصد( بود.
این پژوهشگران می گویند این 
که  است  آن  از  ناشی  کاهش 
پزشکان شیوه های بهتری را برای 
به کار می برند،  بیماران  درمان 
رقیق کننده  داروهای  جمله  از 
درمان های  اکسیژن.  تجویز  و 
موثری مانند داروی استروئیدی 
دگزامتازون نیز شناخته شده  اند.

اندازه گیری  در  کارشناسان 
دقیق یک شاخص مهم در این 
عالم گیری دچار مشکل بوده اند: 
میزان کشندگی یا درصد افراد 
دچار عفونت با عامل بیماری زا 
که ممکن است بمیرند. محاسبه 
این  از  به خصوص  میزان  این 
لحاظ مشکل است که بسیاری 
عفونت  دچار  که  افرادی  از 
بروز  کرونا می شوند، عالئمی 
شناسایی  هرگز  و  نمی دهند 

نمی شوند.
عفونت- »میزان  از   HIME
استفاده   )IFR( کشندگی« 
می کند که بر اساس تحقیق های 
با در نظر گرفتن سن است. افراد 
سالمندتر نسبت به افراد جوان  تر 
در معرض خطر بیشتر مرگ به 

علت کووید-۱۹ هستند.
رئیس  موری،  کریستوفر 
»خطر  می گوید:   HIME
به  کامال  کرونا  از  ناشی  مرگ 
سن مربوط است. به ازای هر 
سال افزایش سن خطر مرگ ۹ 

درصد افزایش می یابد.«
شهر  در  مستقر  موسسه  این 
واشنگتن  ایالت  در  سیاتل 
برای  معتبری  منبع  که  آمریکا 
کووید-۱۹  درباره  پیش بینی ها 
است، همچنین تعیین کرده است 
که میزان کشندگی کووید-۱۹ 
در جوامع با میزان باالی چاقی 

بیشتر است.
 IFR این گروه می گوید میزان
در طول این ماه  تغییر کرده است 
عالمگیری  شروع  هنگام  از  و 
کرونا در ماه های مارس و آوریل 
شروع  تا  فروردین(  و  )اسفند 
ماه سپتامبر )شهریور( در آمریکا 
تقریبا ۰/۱۹ )نوزده صدم درصد( 

در روز کاهش یافته است.
این میزان در مکان های متفاوت 
به صورت تابعی از شیوع چاقی 
و همچنین بر اساس توزیع سنی 

جمعیت تغییر می کند.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

یک بررسی جدید در آمریکا نشان می دهد 
مالتونین ممکن است به عنوان هورمون درمان 
احتمالی مبتالیان به کروناویرس به کار رود.

به گزارش وب ام دی، مالتونین به عنوان هورمون 
ریتم شبانه روزی و چرخه خواب-بیداری بدن 
را تنظیم می کند و به عنوان دارو برای کمک به 

خواب استفاده می شود.
این بررسی در کلینیک کلیولند در آمریکا نشان 
داد مصرف مالتونین با کاهش ۳۰ درصدی 
احتمال مثبت شدن آزمایش کرونا همراهی 
دارد. البته پژوهشگران می گویند الزم است 
بررسی های بیشتری در این زمینه انجام شود 

و افراد نباید بدون تجویز پزشک به مصرف 
مالتونین روبیاورند. این پژوهشگران می گویند 
بررسی  های مشاهده ای بزرگ و کارآزمایی های 
کنترل شده برای تایید سودمندی بالینی مالتونین 

برای بیماران کووید-۱۹ الزم است.
پژوهشگران در این بررسی داده های بیماران 
کووید-۱۹ در کلینیک کلیولند را آنالیز کردند و 
دریافتند که مصرف مالتونین با کاهش احتمال 
مثبت شدن آزمایش کرونا همراهی دارد. این 
پژوهشگران به طور خاص به عالئم شایع و مرگ 
در افراد دچار کووید-۱۹ شدید و سایر بیماری ها 
مانند عفونت خونی و نشانگان زجر تنفسی توجه 

کردند تا دریابند آیا داروهایی در بازار وجود 
دارد که بتواند به درمان کروناویروس کمک 
کند یا نه. این بررسی نشان داد که بیماری های 

خودایمنی، ریوی و عصب شناختی بیشترین 
شباهت را با بیماری ناشی از کروناویروس 
داشتند و ۳۴ داروی بالقوه را شناسایی کردند 
که ممکن است به درمان کووید-۱۹ کمک 
کند و مالتونین در رأس  آنها قرار داشت. این 
پژوهشگران می گویند کووید-۱۹ یک بیماری 
عمومی است که بر چند نوع سلول، بافت و 
اندام تاثیر می گذارد. همچنین شناختن رابطه 
دوجانبه این ویروس با بیماری های دیگر نیز 
برای شناخت عوارض ناشی از کووید-۱۹ و 
داروهایی موجودی که ممکن است به درمان 

کرونا کمک کنند، اهمیت کلیدی دارد.

شرکت آمریکایی مدرنا اعالم کرد واکسن 
مقدماتی  داده های  اساس  بر  تجربی اش 
کارآزمایی بالینی مرحله  نهایی ۹۴/5 درصد 

در پیشگیری از کووید-۱۹ موثر است.
به گزارش رویترز، این دومین شرکت آمریکایی 
است که در یک هفته اخیر نتایجی فراتر از انتظار 
از آزمایش واکسن تولیدی اش برای پیشگیری 

از عفونت کروناویروس اعالم می کند.
شرکت آمریکای فایزر که با شرکت آلمانی 
پیش  هفته  نیز  می کند،  همکاری  بیوان تک 
می دهد  نشان  ابتدایی  داده های  کرد  اعالم 
واکسن تجربی کرونایش بیش از ۹۰ درصد 
موثر است و منتظر داده های بیشتر درباره بی خطر 
بودن آن و بازبینی سازمان های ناظر است. به 
این ترتیب ممکن است آمریکا در ماه دسامبر 
)اوائل آذر( به دو واکسن کرونا که برای مصرف 
اضطراری تایید شده اند، دسترسی پیدا کند و ۶۰ 

میلیون دوز واکسن تا انتهای سال میالدی جاری 
آماده مصرف باشند. هر دوی این واکسن ها بر 
اساس یک فناوری جدید به نام RNA پیامبر 
یا mRNA ساخته شده اند که ابزار جدید 
قدرتمندی در مبارزه با شیوع کروناست که 
تا به حال 5۴ میلیون نفر را مبتال کرده و ۱/۳ 

میلیون نفر را کشته است.
آنالیز مقدماتی شرکت مدرنا بر اساس ۹5 مورد 
عفونت در میان شرکت کنندگان در کارآزمایی 
بالینی که پالسبو )دارونما( یا واکسن دریافت 
کرده بودند، انجام شده است. از میان این ۹5 
مورد عفونت، فقط 5 مورد در گروه واکسن - که 
دو دوز واکسن را به فاصله ۲۸ روز دریافت 
کرده بودند- رخ دادند. یک مزیت واکسن مدرنا 
این است که الزم نیست مانند واکسن شرکت 
فایزر در دماهای بسیار سرد نگهداری شود و 
در نتیجه توزیع آن آسان تر می شود. مدرنا انتظار 

دارد که این واکسن در دمای استاندارد یخچالی 
۲ تا ۸ درجه سلسیوس برای ۳۰ روز پایدار 
بماند و بتوان آن را تا ۶ ماه در دمای منهای 

۲۰ درجه سلسیوس نگهداری کرد.
در مقابل واکسن فایزر باید در دمای منهای 
۷۰ درجه سلسیوس نگهداری و حمل ونقل 
شود، یعنی دمایی در حد دما در زمستان قطبی. 
این واکسن را در دماهای استاندارد یخچالی 

می توان تا 5 روز نگهداری کرد. داده های به 
دست آمده از کارآزمایی بالینی ۳۰هزار داوطلب 
همچنین نشان داد که این واکسن از موارد شدید 
کووید-۱۹ هم پیشگیری می کند، در حالی که  
در مورد واکسن فایزر این موضوع هنوز روشن 
نیست. از میان ۹5 مورد عفونت در کارآزمایی 
مدرنا، ۱۱ نفر دچار بیماری شدید شدند و همه 
این ۱۱ مورد مربوط به داوطلبانی می شدند که 
دارونما دریافت کرده بودند. اغلب عوارض 
جانبی گزارش شده از این واکسن خفیف تا 
متوسط بوده اند اما بخش قابل توجهی از داوطلبان 
دچار دردهای شدیدتری پس از دریافت دومین 
دوز شدند، از جمله ۱۰ درصد که آنقدر دچار 
خستگی شدید بودند که فعالیت های روزانه شان 
را مختل می کرد و ۹ درصد دیگر دردهای بدنی 
شدید داشتند. اغلب این عوارض مدت کوتاهی 

طول کشیده بودند.

یک بررسی جدید نشان می دهد گونه ویروس 
کرونایی که در حال حاضر باعث ایجاد بیماری 
کووید-۱۹ می شود، همان گونه  ویروسی نیست 
که در چین ظهور کرد و تغییر اندکی کرده است 
که باعث واگیرتر شدن آن در میان  انسان ها 

شده است.
به گزارش وب ام دی، این گونه جدید به نام 
D۶۱۴G باعث ایجاد بار ویروسی بیشتری در 
بینی و گلو می شود، هر چند به نظر نمی رسد، 
بیماری شدیدتری ایجاد کند اما این ویروس 
جدید  این گونه  در  است.  مسری تر  بسیار 
ویروس کرونا تغییری در پروتئین گل میخی 
سطح ویروس که به گیرنده های سلولی متصل و 
باعث ورود ویروس به سلول می شود، رخ داده 
است. این تغییر باعث می شود ویروس بتواند با 

سرعت بیشتری از سلولی به سلولی دیگر در 
بدن ما منتقل شود و با سرعتی بسیار باال خود 
را تکثیر کند. تجربیات باریک و همکارانش 
روشن می کند چگونه D۶۱۴G که در ابتدا در 
ماه فوریه )بهمن سال پیش( در اروپا پدیدار 
شد، به سرعت به گونه غالب ویروس در حال 

انتشار در جهان تبدیل شده است.
در این بررسی جدید در دانشگاه ویسکانسین 
 D۶۱۴G همسترهای آلوده شده با گونه جدید
ویروس کرونا آن را با سرعت بیشتری نسبت 
به حیوانات دچار عفونت گونه اصلی ویروس 

آن را به حیوانات سالم منتقل کردند.
پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه 
این تغییرات در ساختار ویروس بر تاثیربخشی 
درمان های آینده از جمله واکسن هایی که در 

درست ساخت هستند، تاثیر خواهد گذاشت. 
همه واکسن هایی که اکنون در حال ساخت 
هستند بر اساس گونه اصلی ویروس که در 

چین ظهور کرد ساخته شده اند.
این پژوهشگران با آزمایش آنتی بادی به دست 
آمده از خون افراد مبتال به عفونت کووید-۱۹ 

با هر دو نوع اصلی و جدید ویروس دریافتند 
تفاوت چندانی از لحاظ تاثیر این آنتی بادی در 

خنثی کردن ویروس وجود ندارد.
به عبارت دیگر، افرادی که از عفونت با  گونه 
اصلی ویروس بهبود پیدا کرده باشند، تاحدی 
در برابر گونه جدید هم محافظت خواهند شد.
این پژوهشگران همچنین آنتی بادی های ساخته 
شده در آزمایشگاه را که به عنوان درمان برای 
ایجاد ایمنی غیرفعال در برابر ویروس به کار 
می روند، آزمایش کردند. در این مورد هم به 
نظر می رسید آنتی بادی ها به خوبی عمل می کنند.
که  واکسن هایی  پژوهشگران،  این  نظر  به 
ساخته  کرونا  ویروس  چینی  براساس گونه 
این گونه  برابر  در  حفاظت  باعث  شده اند، 

جدید هم می شوند.

یافته های یک بررسی جدید نشان می دهد 
که آنتی بادی های ضدکروناویروس جدید به 
سرعت در طول تابستان در جمعیت بریتانیا 

کاهش یافته است.
به گزارش رویترز این یافته ها بیانگر این است که 
حفاظت در برابر عفونت کروناویروس ممکن 
نسبت  ایمنی  و  نباشد  طوالنی مدت  است 

ویروس در جامعه کاهش یابد.
دانشمندان در ایمپریال کالج لندن میزان های 
آنتی بادی در جمعیت بریتانیا را پس از موج 
اول عفونت های کووید-۱۹ در ماه های مارس 

و آوریل )اسفند و فروردین( ردیابی کردند.
بررسی آنها نشان داد که شیوع آنتی بادی از ۶ 

درصد جمعیت در پایان ماه ژوئن )اوائل تیر( 
به ۴/۴ درصد در ماه سپتامبر )شهریور( کاهش 
یافته است. این یافته ها این نظر را تقویت می کند 
که ایمنی جمعیت در آستانه موج دوم عفونت 

که به قرنطینه های محلی و اعمال محدودیت در 
هفته های اخیر انجامید، کاهش پیدا کرده بود.
گرچه ایمنی نسبت به کروناویروس جدید 
پیچیده است و جزییات آن هنوز روشن نیست 
و ممکن است سلول های T و نیز سلول های 
B تحریک کننده تولید سریع آنتی بادی پس از 
قرارگیری مجدد به ویروس نیز در ایجاد آن 
نقش داشته باشند، این پژوهشگران می گویند 
تجربه با سایر کروناویروس ها نشان می دهد 
ایمنی در مقابل این ویروس ها ممکن است 
کاهش  میزان  البته  نباشد.  طوالنی مدت 
آنتی بادی در افرادی که بیماری عالمت دار 
که  افرادی  به  نسبت  داشتند،  کووید-۱۹ 

بی عالمت بودند و از عفونت  اولیه شان آگاه 
نبودند، آنقدر بارز نبود.

یک یافته  دیگر این بود که در میزان آنتی بادی های 
یافت شده در کارکنان پزشکی تغییری رخ نداده 
بود که احتماال به علت قرارگیری مکرر آن در 

برابر ویروس کرونا است.
یافته های بررسی ایمپریال کالج هنوز در مرحله 
قبل از انتشار است و داوری همتا نشده است.
البته به گفته این پژوهشگران کاهش سریع 
آنتی بادی های پس از عفونت با ویروس لزوما 
به معنای آن نیست که واکسن هایی که در حال 
حاضر برای کووید-۱۹ در حال آزمایش هستند، 

تاثیربخش نخواهند بود.

هورمون مالتونین ممکن است به درمان کووید-۱۹ کمک کند

مسکو که می خواهد در رقابت با داروسازان 
غربی درباره واکسن کرونا عقب نماند، می گوید 
واکسن کرونای اسپوتنیک V ساخت این کشور 
در حفاظت افراد از کروناویروس ۹۲ درصد 

موفق بوده است.
از  نقل  به  آنالین  همشهری  گزارش  به 
مقاله ای  اولیه در دومین  نتایج  رویترزر،این 
آمده است که از کارآزمایی های بالینی واکسن 
روسی کرونا منتشر شده است. این نتایج بر اساس 
داده های به دست آمده از ۱۶ هزار شرکت کننده 
در کارآزمایی است که دو تزریق این واکسن 

دو دوزی را دریافت کرده اند.

کیریل دمیتریف، رئیس »بنیاد سرمایه گذاری 
و  تولید  از  که   )RDIF( روسیه«  مستقیم 
بازاریابی جهانی این واکسن حمایت می کند، 

روز چهارشنبه ۲۱ آبان گفت: »ما بر اساس 
این داده ها نشان داده ایم که این واکسن بسیار 
موثر است.« به گفته او، سازندگان این واکسن 
روزی با افتخار درباره آن با نوه هایشان صحبت 
خواهند کرد. این آنالیز پس از آن انجام شد که 
۲۰ نفر از شرکت کنندگان در کارآزمایی دچار 
کووید-۱۹ شدند و شمار افراد دریافت کننده 
واکسن در مقابل افراد دریافت کننده دارونما 

در میان این بیماران بررسی شدند.
بیماری  از ۹۴ مورد  این میزان بسیار کمتر 
کووید-۱۹ در کارآزمایی واکسن تولید شده 
به وسیله شرکت های فایزر و بیو ان تک است. 

فایزر می گوید برای تایید کردن میزان کارآمدی 
واکسن کارآزمایی اش را تا زمانی که شمار موارد 
عفونت در میان شرکت کنندگان به ۱۶۴ مورد 

برسد، ادامه خواهد داد.
RDIF گفت کارآزمایی واکسن روسی برای 
۶ ماه دیگر ادامه می یابد و داده های به دست 
آمده از آن پس از داروی همتا در یک مجله 

پزشکی بین المللی معتبر منتشر خواهد شد.
اعالم این نتایج از روسیه پس از آن انجام 
می شود که روز دوشنبه شرکت های فایزر و 
بیو ان تک اعالم کردند، واکسن تولیدی شان بیش 

از ۹۰ درصد تاثیربخش است.

روسیه می گوید واکسن کرونایش بیش از ۹۲ درصد موثر است

شرکت مدرنا می گوید واکسن کرونا حدود ۹۵ درصد موثر است

جهش جدید ویروس کرونا آن باعث انتشار سریع تر شده است

آنتی بادی های ضدکووید-۱۹ در طول زمان افت می کنند

یک پیست اسکیت  سواری در مسکو به بیمارستان موقت برای کرونا تبدیل 
 شده است.         رویترز

دانش آموزان در تورین ایتالیا به علت تعطیلی مدرسه ها به علت کرونا در خیابان 
EPA           .درس می خوانند 

پهپادها در سئول پیام های بهداشتی درباره کرونا را در آسمان ایجاد می کنند.
   گتی ایمجز

یک پرستار با لباس محافظ در بخش کرونای بیمارستانی در شهر شومن بلغارستان
AFP   

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴5-55۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 صفحه آرایی: فرانک دزفولی  ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
  مشترکین، روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳

 تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک بیمار مبتال به کرونا به بیمارستان یدر شهر گراس فرانسه منتقل می شود.
SIPA   

نقشه سالمت

فوتی های کرونا 
درکرمان به ۱۵۸۵ 

نفر رسید/ایسنا

حدود ۲۰۰۰ تخت 
بیمارستانی فارس در 

اشغال کرونا است/ایسنا 

کارکنان بهداشتی در دهلی نو جنازه یک درگذشته به علت کرونا را برای سوزاندن 
 آماده می کنند.             رویترز


