
دوربين سالمت 

هشدار سازمان جهانی 
بهداشت درباره 
افزایش کرونا در 

منطقه مدیترانه شرقی
بهداشت  جهانی  سازمان 
درباره اوج گیری عفونت های 
کشور   ۲۲ در  کروناویروس 
منطقه مدیترانه شرقی که ایران 
هم جزو آن است، هشدار داد.
آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
جهانی  سازمان  مقامات 
بهداشت می گویند پس از دو 
شمار  در  مداوم  کاهش  ماه 
عفونت ها در منطقه مدیترانه 
شرقی اکنون شمار عفونت ها 
به علت افزایش مسافرت های 
رعایت  کاهش  بین المللی، 
اقدامات حفاظتی و محدودیت 
واکسیناسیون دوباره شروع به 

افزایش کرده است.
شامل  شرقی  مدیترانه  منطقه 
کشورهای حوزه خلیج فارس، 
کشورهای شمال آفریقا و چند 
کشور آسیایی می شود. از سال 
پیش تاکنون بیش از ۱۱ میلیون 
۲۲۰هزار  از  بیش  و  عفونت 
ثبت  کرونا  از  ناشی  مرگ 

کرده است.

ایران در میان کشورهای این 
منطقه از لحاظ شمار عفونت ها 
و مرگ ها در رده اول قرار دارد 
و عراق رده بعدی را به خود 

اختصاص دا ده است.
احمد المنظری، مدیر منطقه ای 
سازمان جهانی بهداشت گفت 
در  منطقه  این  که کشورهای 
را  مرزهایشان  هستند  تالش 
باز و اقتصادهایشان فعال نگه 
اوج گیری  احتماال  اما  دارند 
دوباره همه گیری در ماه های 
تابستان در آنها رخ خواهد داد.
کرونا  شیوع  اوج گیری  این 
از  گوناگون  عوامل  از  ناشی 
جمله شناسایی گونه   واگیرتر 
دلتای کرونا در ۱۳ کشور از 
این ۲۲ کشور و توزیع محدود 
واکسن در این کشورها است.
المنظری گفت: »این وضعیت 
باعث بروز اوج گیری اخیر در 
شمار موارد کرونا و مرگ های 
ناشی از آن شده است« و از 
کشورهای این منطقه خواست 
توانایی خود برای توالی یابی 
ژنتیکی ویروس های کرونا و 
اشتراک داده ها را بهبود بخشند 
تا امکان شناخت بهتر ویروس 

فراهم آید.
المنظری تصریح کرد که بیش 
واکسن  دوز  میلیون   ۵۰۰ از 
برای واکسینه کردن دست کم 
۴۰ درصد جمعیت کشورهای 
منطقه مدیترانه شرقی تا پایان 
میالدی   ۲۰۲۱ جاری  سال 

الزم است.
بسیار  فاصله  »ما  افزود:  او 
این  به  رسیدن  با  زیادی 
اطالعات  و  داریم  هدف 
اثربخشی  درباره  نادرست 
کروناویروس  و  واکسن ها 
مردم  تردید  تشدید  باعث 
این  در  زدن  واکسن  درباره 

منطقه شده است.«

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.

واکسن  از  دارند  قصد  چینی  پژوهشگران 
کرونای ساخت شرکت »کان سینو بایولوجیکز« 
به عنوان واکسن یادآور برای افرادی که قبال سایر 

واکسن ها را دریافت کرده اند، استفاده کنند.
به گزارش رویترز، چین تا به حال مخلوط 
که  را  کرونایی  واکسن های  دوزهای  کردن 
کرده اند،  استفاده  متفاوت  فناوری های  از 
و  کنترل  مرکز  رئیس  اما  نکرده  تصویب 
آوریل  ماه  در  چین  بیماری های  پیشگیری 
)فروردین( گفته بود که این کشور مخلوط 
به عنوان راهی  کردن واکسن های کرونا را 
برای تقویت کارایی واکسن ها مد نظر قرار 

داده است.
۵ واکسن از ۷ واکسن مورد استفاده در برنامه 
»غیرفعال شده«  نوع  از  چین  واکسیناسیون 
کروناویروسی  از  که  معنی  این  به  هستند، 
در  نمی تواند  که  می شود  استفاده  آنها  در 

سلول های انسانی تکثیر کند. این واکسن ها 
از  واکسن  دو  و  »سینوواک«  واکسن  شامل 

شرکت »سینوفارم« هستند.
یک  از  کان سینو بایو  شرکت  واکسن 

ویروس سرماخورگی تغییرشکل یافته به نام 
»آدنوویروس-Ad۵( »۵( برای انتقال ژن های 
مسوول ساخت پروتئین کروناویروس داخل 

بدن استفاده می کند.

۳۰۰ فرد بزرگسال سالم ۱۸ تا ۵۹ ساله برای 
این کارآزمایی جذب خواهند شد.

برخی از مشارکت کنندگان که یک یا هر دو 
را  غیرفعال شده  کرونای  واکسن های  دوز 
نوع  از  یادآور  واکسن  یک  دریافته کرده اند، 
»کان سینو بایو« دریافت خواهند کرد. بقیه افراد 
برای مقایسه، واکسن »سینوواک« را به عنوان 

واکسن یادآور دریافت خواهند کرد.
این کارآزمایی در حال حاضر در مرحله جذب 
بیماری ها  کنترل  مقامات  و  است  داوطلبان 
آن  از  چین  شرق  در  جیانگ سو  ایالت  در 
حمایت می کنند. مقامات این ایالت همچنین 
یک کارآزمایی را در دست انجام دارند که 
دوزهای واکسن تولید شده به وسیله شرکت 
کان سینو بایو و واکسن تولید شده به وسیله 
واحد »فراورده های زیستی چانگ کنیگ ژیفئی« 

را مخلوط می کند.

چین استفاده از واکسن کرونای »کان سینو بایو« را به عنوان واکسن یادآور آزمایش می کند
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این  می گوید  بهداشتی چین  ارشد  مقام  یک 
ایمنی جمعی مجبور  به  برای رسیدن  کشور 
خواهد بود ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم را به طور 

کامل واکسینه کند.
به گزارش بیزنس اینسایدر، این تخمین افزایش 
قابل توجه نسبت به پیش بینی های قبلی است و 
نشان می دهد شکست دادن کووید-۱۹ سخت تر 

از آنی است که چین انتظارش را داشت.
مقامات چینی می گویند برای رسیدن به حد 
ایمنی جمعی در چین باید بیش از ۲/۲ میلیارد 

دوز واکسن تزریق شود.
این اخبار هنگامی منتشر می شود که اوج گیری 
دوباره موارد کووید-۱۹ در کشورهایی با پوشش 
واکسیناسیون   باال با واکسن های کرونای چینی 
سینوفارم و سینوواک، پرسش هایی درباره میزان 

اثربخشی این واکسن ها مطرح کرده است .

چین قبال گفته بود که پوشش ۷۰ درصد جمعیت 
با واکسیناسیون برای رسیدن به ایمنی جمعی 

کافی است.

کارشناسان عموما توافق دارند که برای رسیدن 
به ایمنی جمعی بین ۷۰ تا ۸۵ درصد جمعیت 

باید واکسینه شوند.

چین ۴واکسن تولید داخلی اش را برای استفاده 
عمومی تایید کرده است. ۲ واکسن از این ۴ 
واکسن مجوز مصرف اضطراری سازمان جهانی 

بهداشت را هم گرفته اند.
اثربخشی هر کدام از این واکسن ها در پیشگیری 

از بیماری عالمت دار به این ترتیب است:
 واکسن کروناواک ساخت شرکت سینوواک: 
۵۱ درصد بر اساس گزارش سازمان جهانی 

بهداشت.
 واکسن BIBP ساخت شرکت سینوفارم: ۷۹ 
درصد بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت.
 واکسن WIV۰۴ شرکت سینوفارم: ۷۲ 

درصد بر اساس داده های منتشرشده.
 واکسن شرکت کان سینو بایولوجیکز: ۶۸ 
داده های مقدماتی که هنوز  اساس  بر  درصد 

داوری همتا نشده اند.

چین می گوید برای رسیدن به ایمنی جمعی باید ۸۵ درصد مردم واکسینه شوند

پژوهشگران می گویند واکسن های کرونا عالوه 
بر پیشگیری از بیماری و مرگ انسان ها ممکن 
از  با محدود کردن جهش های جدید  است 
»تحول لگام گسیخته« ویروس که باعث گریز 
آن از آنتی بادی ها می شوند، جلوگیری کنند.

به گزارش رویترز، این پژوهشگران به عنوان 
بخشی از یک بررسی بزرگ تر به طور دقیق 
به آنالیز توالی  ژنی در نمونه های ویروس به 
دست آمده از ۳۰ بیمار کووید-۱۹ واکسینه نشده 
پرداخته و ۲۳ بیمار واکسینه شده که با این وجود 

دچار کووید-۱۹ شده بودند، بررسی کردند.
به  مربوط  ژن های  به  خصوص  به  آنها 
ویروس  گل میخی  یا  شاخکی  پروتئین  های 

به  ویروس  ورود  باعث  که  کردند  توجه 
سلول ها می شوند.

این شاخک ها یا گل میخ ها هدف آنتی بادی های 
خنثی کنند ه ای قرار می گیرند که واکسن ها یا 
درمان های فعلی کرونا آنها را آزاد می کنند. 
هر چه این شاخک ها بیشتر جهش یابند یا 
تغییر کنند، احتمال اثربخشی کامل آنتی بادی ها 

کاهش می یابد.
 مقایسه نمونه های ویروس به دست آمده از افراد 
واکسینه شده دچار عفونت نسبت نمونه های 
ویروس به بیماران واکسینه نشده نشان داد که 
دارای  قابل توجهی  میزان  به  اول  نمونه های 

جهش های کمتری است.

آنالیز  شرکت  از  پژوهشگران  این  گفته  به 
داده های nference که یافته هایشان را پیش 
از داوری همتراز در سایت medRxiv منتشر 
کرده اند، هر چه شمار بیشتری از افراد دچار 

عفونت با ویروس کرونا شوند، فرصت های 
هنگام  ویروس  یافتن  جهش  برای  بیشتری 
نسخه برداری آن درون سلول های بدن به وجود 
می آید. به گفته این پژوهشگران، امکان دارد 
ایجادشده  نسخه های  شمار  کردن  مهار  با 
احتمال  واکسینه شده،  افراد  در  ویروس  از 

جهش یافتن را نیز کاهش داد.
کارشان  از  چنین  این  پژوهشگران  این 
نخستین  بررسی  می کنند: »این  نتیجه گیری 
شاهد شناخته از این مورد است که واکسن های 
کرونا به طور بنیادی راه های گریز در دسترس 
را  جدید(  )کروناویروس  کوو-۲  سارس- 

محدود می کنند.«

یک بررسی جدید در اسکاتلند نشان می دهد گونه 
دلتای کروناویروس که ابتدا در هند شناسایی 
شد، در مقایسه با گونه آلفا که ابتدا در انگلیس 
شناسایی شد، ممکن است خطر بستری شدن را 

در بیماران کووید-۱۹ دو برابر کند.
به گزارش رویترز، پژوهشگران به ۱۹ هزار و 
۵۴۳ مورد کووید-۱۹ و ۳۷۷ مورد بستری شدن 
در میان ۵/۴ میلیون نفر از جمله۷هزار۷۲۳ مورد 
عفونت با گونه دلتا و ۱۳۴ مورد بستری شدن 
ناشی از آن پرداختند. موارد عفونت با گونه 

دلتا در افراد جوان تر و مرفه تر رخ داده بود.

علت  به  بیمارستان  در  شدن  بستری  خطر 
کووید-۱۹ میان افراد دچار گونه دلتا نسبت 
به افراد دچار گونه آلفا دو برابر بود و آن خطر 
می یافت  افزایش  افرادی  میان  خصوص  به 
که دچار ۵ یا شمار بیشتری از بیماری های 
زمینه ای بودند که با بیماری شدید کووید-۱۹ 

ارتباط داشتند.
نتایج کار این دانشمندان که روز دوشنبه در مجله 
»لنست« منتشر شده است، همچنین نشان داد 
دو دوز واکسن های فایزر/بیونتک و آسترازنکا 
هنوز باعث محافظت قوی در برابر این گونه 

دلتا می شود، هر چند که شدت این محافظت 
به اندازه محافظت در برابر گونه آلفا نیست.

دو هفته پیش از تزریق دوز دوم واکسن فایزر/
بیونتک، این واکسن باعث ۷۹ درصد محافظت 
در برابر عفونت با گونه دلتا شده بود، در حالی که 
میزان حفاظت در برابر گونه آلفا ۹۲ درصد بود.

واکسن آسترازنکا نیز باعث ۶۰ درصد محافظت 
در برابر گونه دلتا شده بود، در حالی که میزان 

محافظت در برابر گونه آلفا ۷۳ درصد بود.
به  توجه  با  می گویند  پژوهشگران  این  البته 
است،  مشاهده ای  نوع  از  بررسی شان  اینکه 
پژوهش  های بیشتری الزم است تا این یافته ها 

تایید شوند.

واتیکان با اعالم اینکه بهبود پاپ از جراحی 
روده اش به طور رضایت بخشی ادامه دارد، آشکار 
کرد که معاینات نهایی نشان داد که او دچار 

تنگی »شدید« روده بزرگ است.
به گزارش آسوشیتدپرس، بر اساس بیانیه روزانه 
واتیکان هیچ نشانه ای از سرطان در بافت های 
برداشته شده روده بزرگ پاپ مشاهده نشده 
نشانه  نبود سرطان  پزشکان می گویند  است. 
خوبی است و شاهدی در این باره است که 
روده  شدن  تنگ  باعث  که  احتمالی  عارضه 
بزرگ پاپ شده به علت التهاب و ایجاد بافت 

جوشگاهی بوده است.

سخنگوی واتیکان گفت که پاپ ۸۴ ساله پس 
از جراحی اش که در آن نیمی از روده بزرگش 
برداشته شد، دیگر سرم داخل وریدی دریافت 

نمی کند و به طور منظم غذا می خورد.
کارشناسان می گویند این حقیقت که پاپ توانایی 
غذا خوردن پیدا کرده و سرم درمانی او قطع 
شده است به معنای آن است که کارکرد روده 

به حالت عادی بازگشته است.
به  دیورتیکولی  شدید  تنگی  نهایی  معاینه   
همراه نشانه های »دیورتیکولیت اسکلروزان« 
یا سخت شدگی کیسه هایی که گاهی در پوشش 

درونی روده ایجاد می شوند، را نشان داد.
به گفته کارشناسان، این سخت شدگی بافت های 
روده ممکن است در نتیجه التهاب عفونت مکرر 
باشد که باعث ایجاد بافت جوشگاهی و کاهش 

انعطاف پذیری روده بزرگ می شود.
چنین  در  همیشه  می گویند  کارشناسان  البته 
مواردی باید در نظر داشت که ممکن است یک 
کانون کوچک سرطانی که در تصویربرداری های 
قبلی دیده نشده است، وجود داشته باشد. در چنین 
مواردی متخصصان آسیب شناسی نمونه هایی 
متعدد از بافت برداشته شده را زیر میکروسکوپ 
می گذارند تا ببینند آیا سلول های سرطانی در 

آن وجود دارند یا نه.
نبود تومور سرطانی در بررسی آسیب شناسی، 
تشخیص اولیه بیماری دیورتیکولی روده بزرگ 

را تایید می کند.

واکسن های کرونا ممکن است مانع از جهش های جدید ویروس شوند

گونه دلتای کروناویروس خطر بستری شدن بیماران را دو برابر می کند

پاپ تنگی شدید روده داشت
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