
دوربين سالمت 

ترکیب کردن دو 
واکسن چینی کرونا 

پاسخ ایمنی قوی تری 
ایجاد می کند

درباره  چین  در  بررسی  یک 
ترکیب کردن واکسن های کرونا 
نشان داد که تزریق دو دوز از یک 
واکسن چینی کرونا و تزریق دوز 
سوم از نوع دیگری از واکسن های 
چینی پاسخ ایمنی بسیار قوی تری 

ایجاد می کند.
به گزارش رویترز، این بررسی یکی 
از نخستین بررسی ها در چین درباره 
ترکیب واکسن های متفاوت کرونا 
است و در حالی یافته های آن منتشر 
می شود که مقامات چینی می گویند 
با توجه به نگرانی درباره کاهش 
حفاظت ناشی از واکسن ها در طول 
زمان تزریق دوزهای یادآور واکسن 
را در گروه های خاصی از افراد 

مورد نظر قرار داده اند. 

این بررسی که یافته های آن روز 
دوشنبه پیش از»داوری همتا«منتشر 
شده است، نشان داد در افرادی 
که یک دوز سوم یادآور با یک 
»کان سینوبایو«  شرکت  واکسن 
سه تا شش ماه پس از دوز دوم 
واکسن سینوواک دریافت کرده 
بودند، دو هفته بعد از این تزریق 
میانگین  در  برابری  افزایش ۷۸ 
میزان های آنتی بادی خنثی کننده 

رخ داده است.
در گروهی دیگری از این افراد 
که دوز سوم یادآورشان از نوع 
میزان  بود،  سینوواک  واکسن 
خنثی کننده  آنتی بادی  افزایش 

15/2 برابر بود.
باالخره در گروه سومی که یک دوز 
واکسن سینوواک و بعد در فاصله 
یک تا دو ماه بعد یک دوز یادآور 
واکسن کان سینوبایو دریافت کرده 
بودند، افزایش 25/۷ برابری در 
میزان های آنتی بادی خنثی کننده 
که  افرادی  )در  بود  ایجاد شده 
به طور استاندارد دو دوز واکسن 
سینوواک دریافت کرده بودند، پس 
از دوز دوم افزایش 6/2 برابری 
در میزان آنتی بادی خنثی کننده رخ 
داده بود.( یافته های این بررسی 
بر مبنای آنالیز داده های به دست 
آمده از ۳۰۰ فرد بزرگساالن 1۸ 
تا 5۹ سال به دست آمده است. 
البته این پژوهشگران می گویند 
از  ناشی  حفاظت  بررسی  این 
تزریق دوزهای یادآور در برابر 
کووید-1۹ )در دنیای واقعی( را 
ارزیابی نکرده و همچنین آنتی بادی  
خنثی کننده مربوط به سویه  واگیر 
دلتا را آزمایش نکرده است. تا 
به حال بیش از 1/4 میلیارد دوز 
واکسن کرونای شرکت سینوواک 
در سطح جهان تزریق شده است 
که سه چهارم آن مربوط در چین 

انجام شده است.
چین که عفونت های محلی کرونا 
را مهار کرده است، تا روز دوشنبه 
6 سپتامبر )15 شهریور( حدود 
6۹ درصد جمعیتش را به طور 
کامل واکسینه کرده است. مقامات 
چین می گویند تا روز دوشنبه 2/1 
میلیارد دوز واکسن را در این کشور 

تجویز کرده اند.

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.

آزمایش کرونا در بازاری در بانکوک پایتخت تایلند
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دانش آموزان انگلیسی پیش از بازگشت به مدرسه آزمایش کرونا می دهند.
                       گتی ایمجز

یک بررسی جدید نشان می دهد که تزریق یک 
دوز سوم یادآور واکسن کرونای شرکت چینی 
سینوواک افت آنتی بادی های ضدسویه  دلتای 

کروناویروس را برطرف می کند.
به گزارش رویترز، این یافته ها برخی نگرانی ها 
درباره پاسخ ایمنی درازمدت ناشی از واکسن  به 
سویه  بسیار واگیر دلتای کرونا را کاهش می دهد.
یافته های این بررسی در هنگامی منتشر می شود که 
نگرانی ها درباره اثربخشی واکسن چینی سینوواک 
در برابر سویه  دلتا که حتی در کشورهای با پوشش 
واکسیناسیون باال باعث افزایش موارد عفونت های 

جدید شده است، باال گرفته است.
چند کشور که در برنامه واکسیناسیون شان عمدتا بر 

واکسن سینوواک تکیه کرده بودند، دادن دوزهای 
سوم یادآور با واکسن های ساخت شرکت های 
غربی را به افراد کامال واکسینه شده با این واکسن 
چینی آغاز کرده اند. در این بررسی، در نمونه های 

گرفته شده از افراد شش ماه پس از دریافت دوز 
دوم واکسن سینوواک فعالیت  آنتی بادی خنثی کننده 
ضدسویه  دلتا شناسایی نشد اما  چهار هفته پس از 
انجام واکسیناسیون، در افرادی که دوز سوم یادآور 
واکسن سینوواک دریافت کرده بودند، نسبت به 
افرادی که دو دوز معمول واکسن سینوواک را 
دریافت کرده بودند، در نمونه های خون گرفته 
شده فعالیت آنتی بادی خنثی کننده بر ضدسویه  

دلتا افزایشی 2/5 برابری پیدا کرده بود.
پژوهشگران آکادمی علوم چین، دانشگاه فوران 
چین، شرکت سینوواک و چند موسسه دیگر که 
این بررسی را انجام داده اند، در مقاله شان در این 
باره بحث نکرده اند که این تغییرات در فعالیت 

آنتی بادی به طور خاص چطور در پیشگیری 
از بیمار شدن افراد با سویه  دلتا تاثیر می گذارد.

این بررسی آزمایشگاهی بر مبنای نمونه های به 
دست آمده از 66 فرد شرکت کننده شامل ۳۸ 
داوطلب می شد که یا دو دوز واکسن سینوواک 

یا سه دوز از آن دریافت کرده بودند.
سازمان جهانی بهداشت قصد دارد از طریق برنامه 
کوواکس حدود 1۰۰ میلیون دوز واکسن های چینی 
سینوواک و سینوفارم را تا پایان ماه جاری میالدی 
به سراسر جهان، عمدتا به آسیا و آفریقا بفرستد اما  
برخی از کشورها از پذیرفتن واکسن های چینی 
خودداری و به نبود داده ها درباره اثربخشی در 

برابر سویه  دلتا استناد کرده اند.

سازمان ناظر دارویی اروپایی اعالم کرد درحال 
بازبینی خطر یک عارضه التهابی نادر به دنبال تزریق 

واکسن های کرونا است.
به گزارش رویترز، هیات ایمنی »آژانس دارویی 
اروپا« )EMA( در حال بررسی عارضه ای به نام 
»نشانگان التهابی چندسیستمی« )MIS( است که در 
یک نوجوان 1۷ ساله پس از تزریق واکسن کرونای 
فایزر/ بیونتک رخ داده است. این نوجوان اکنون به 
طور کامل بهبود یافته است. به گفته EMA، این 
عارضه همچنین پس از برخی دیگر از واکسن های 
کرونا هم رخ داده است. به گفته این سازمان، »نشانگان 
التهاب چندسیستمی« )MIS( قبال در افراد مبتال 

به کووید-1۹ هم گزارش شده است اما  در مورد 
نوجوان هلندی، هیچ سابقه ای از عفونت کرونا 
وجود نداشته است.  در این نشانگان وخیم اما نادر، 
بخش های متفاوت بدن از جمله قلب، ریه ها، کلیه، 
مغز، پوست، چشم  ها و اندام های گوارشی ملتهب 
می شوند. EMA می گوید در حال حاضر هیچ 
تغییری در توصیه  هایش درباره استفاده از واکسن 
فایزر یا سایر واکسن های کرونا انجام نداده است.

در منطقه اقتصادی اروپا تا ۹ اوت )1۸ مرداد( پنج 
 )MIS( »مورد از »نشانگان التهابی چندسیستمی
پس از دریافت واکسن فایزر، یک مورد از این 
عارضه به دنبال تزریق هر یک از واکسن های 

جانسون اند جانسون و مدرنا گزارش شده است.
داده های مربوط به بی خطر بودن واکسن ها که به 
وسیله مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا 

و شرکت فایزر منتشر شده اند، اشاره ای به وقوع 
هیچ موردی از عارضه MIS در افراد دریافت کننده 
واکسن کرونای فایزر که ماه پیش در آمریکا تایید 
کامل گرفت، ندارند. هیات ایمنی آژانس دارویی 
اروپا همچنین در حال بازبینی موارد گزارش شده 
لخته شدن خون در وریدها یا »ترمبوآمبولی وریدی« 
در دریافت کنندگان واکسن کرونای جانسون اند 
جانسون است. به گفته این سازمان، این عارضه 
نادر لخته شدن خون با عارضه نادر دیگر لخته شدن 
خون همراه با افت پالکت های خون که پس از 
دریافت واکسن جانسون اند جانسون )و نیز واکسن 

آسترازنکا( گزارش شده بود، متفاوت است.

تزریق دوز سوم واکسن چینی آنتی بادی های ضددلتا را باال می برد

اتحادیه اروپا موارد نادر التهاب پس از واکسن های کرونا را بازبینی می کند

روزنامه نیکئی ژاپن می نویسد این کشور از ماه 
دسامبر )آذر ماه( گواهی آنالین واکسیناسیون 

کرونا صادر خواهد کرد.
به گزارش رویترز، این روزنامه بدون ذکر منابعش 
نوشت دولت ژاپن قصد دارد این گواهی را که 
بیشتر برای سفرهای خارجی است تا استفاده 
داخلی است - با یک کد اسکن QR از طریق 
یک اپلیکیشن تلفن هوشمند از میانه ماه دسامبر 

)اواخر آذر ماه( صادر کند.
یوشیده سوگا، نخست وزیر ژاپن و سایر اعضای 

کابینه این کشور دوشنبه در جلسه شورای ارتقای 
جامعه دیجیتال شرکت می کنندو در آنجا درباره 
دیجیتال  گذرنامه های  درباره  دولت  سیاست 

واکسن تصمیم خواهند گرفت.
به نوشته روزنامه نیکئی، این پروژه در الویت »آژانس 
دیجیتال« ژاپن خواهد بود، سازمان جدیدی که 
این هفته شروع به کار کرد و بر آنالین کردن 
زیربنای های دولت مرکزی و دولت های محلی 
متمرکز خواهد بود. از طرف دیگر، در حالی که 
)مهر یا آبان( بر ضدکرون واکسینه کند، تارو کونو ژاپن قصد دارد کل جمعیت را تا ماه اکتبر یا نوامبر 

وزیر مسوول عرضه واکسن در ژاپن روز یکشنبه 
وعده تزریق دوز سوم یادآور واکسن ها را داد.

او گفت: »دوزهای یادآور واکسن های فایزر و 
مدرنا که در ابتدای سال آینده وارد خواهند شد 
و کارکنان پزشکی و سالمندان که در اولویت 
واکسیناسیون بوده  و دومین دوز واکسن شان را 
در ماه ژوئیه )تیر( به آنها تزریق شد، در موقع 
مناسب دوز سوم یادآور را دریافت خواهند کرد.«
کونو در مصاحبه  تلویزیونی اش گفت: »هدف ژاپن 

رسیدن به میزان  ۸۰ درصد واکسیناسیون است.« 

ژاپن گواهی دیجیتال واکسیناسیون کرونا صادر می کند

هند به شرکت داروسازی داخلی »بایولوجیکال 
ای« ) )BioE در این کشور اجازه داده است که 
آزمایش بالینی مرحله میانی واکسن کرونایش را 

در کودکان و نوجوان آغاز کند.
به گزارش رویترز، »کنترل کننده عمومی داروهای 
هند« )DCGI( به این شرکت داروسازی مستقر در 
حیدرآباد هند اجازه داد بی خطر بودن و تحمل پذیری 
واکسنی کرونای تولیدی  اش به نام »کوربواکس« 
)CORBEVAX( را در این جمعیت بررسی 
زیرواحد پروتئینی کروناویروس( است و شرکت کند. »کوربواکس« یک واکسن پروتئین پایه )براساس 

 BioE با اعتباری که از »سازمان توسعه بین المللی 
آمریکا« دریافت می کند، قصد دارد ظرفیت تولید 
این واکسن را تا پایان سال 2۰22 میالدی دست کم 
به یک میلیارد دوز برساند. تا به حال، هند به شش 
واکسن کرونا برای استفاده در این کشور مجوز داده 
است و حدود 11/2۸درصد جمعیت این کشور 

با این واکسن ها به طور کامل واکسینه شده اند.
 از این شش واکسن، دو واکسن به وسیله شرکت های 
هندی بهارات بیوتک و زیدوس کادیال داخل این 

کشور ساخته و تولید شده اند.

هند همچنین در پایان ماه اوت )مرداد( واکسن 
کرونای شرکت کادیال را که نخستین واکسن کرونای 
از نوع DNA است، برای استفاده اضطراری در 
کودکان 12 ساله و باالتر تایید کرده بود. این واکسن 
به نام ZyCoV-D از بخشی از ماده ژنتیکی ویروس 
استفاده می کند که دستور ساخت پروتئین  خاصی 
را می دهد که دستگاه ایمنی آن را شناسایی می کند 
و به آن پاسخ می دهد. واکسن ZyCoV-D بر 
خالف اغلب واکسن های کرونا که نیاز به دو دوز 

یا حتی یک دوز دارند، در سه دوز تجویز می شود.

هند مجوز آزمایش بالینی واکسن کرونای داخلی را در کودکان می دهد

واکسن کرونای شرکت مدرنا به عنوان دومین 
واکسن در اتحادیه اروپا مجوز مصرف در نوجوانان 

12 تا 1۷ ساله را گرفت.
به گزارش همش رویترز به گفته »سازمان دارویی 
اروپا« )EMA( اعالم کرد استفاده از این واکسن 
با نام تجاری »اسپایک وکس« )Spikevax( در 
نوجوانان مانند افراد باالی 1۸ سال خواهد بود 
و پاسخ آنتی بادی ایجاد شده با این واکسن در 
نوجوانان قابل مقایسه با پاسخ آنتی بادی دیده شده 
در افراد 1۸ تا 25 سال است. با وجود شیوع سویه  
بسیار واگیر دلتای کروناویروس واکسیناسیون 

کودکان اقدامی ضروری برای رسیدن به ایمنی 
جمعی شمرده شده است. شرکت مدرنا در 
ماه مه )اردیبهشت( اعالم کرد که بررسی اش 
بی خطر و اثربخش بودن واکسنش در نوجوانان 

را ثابت کرده است.
EMA اعالم کرد که این واکسن دو دوزی با 
فاصله چهار هفته تزریق می شود و توصیه کمیته 
داروهای انسانی این سازمان بر اساس بررسی 
و  فایزر  .شرکت  است.  بوده  داوطلب   ۳۷۳2
شرکت آلمانی همکارش، بیونتک مجوز مصرف 
واکسنشان را برای نوجوانان در اتحادیه اروپا در 

ماه مه )اردیبهشت( گرفتند. به گفته آژانس دارویی 
اروپا، عوارض جانبی شایع پس از واکسناسیون با 

واکسن مدرنا شبیه عوارض مشاهده شده در افراد 
بزرگسال تر است اما  به علت اندازه کوچک تر 
بررسی در نوجوانان، کارآزمایی بالینی واکسن در 
آنها نتوانست آثار جانبی ناشایع را شناسایی کند 
یا خطر یکی از این عوارض شناخته شده یعنی 
التهاب عضله قلب )میوکاردیت( و پرده اطراف 
قلب )پریکاردیت( را تخمین بزند. آژانس دارویی 
اروپا التهاب قلب را به عنوان یک عارضه جانبی 
ممکن اما نادر پس از تزریق واکسن های کرونای 
از نوع mRNA مانند واکسن مدرنا و واکسن 

فایزر در بزرگساالن فهرست کرده است.

واکسن کرونای مدرنا در اتحادیه اروپا مجوز مصرف در نوجوانان را گرفت

شرکت داروسازی هندی »هترو« اعالم کرد که 
مجوز اضطراری برای ساختن شکل ژنریک 
دست  به  را  روش  شرکت  کرونای  داروی 

آورده است.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از رویترز، 
انتظار می رود شرکت هترو تولید این دارو به 
 )Tocira( »نام توسیلیزومب را با نام »توسیرا
نشان  بررسی ها  کند.  آغاز  ماه  این  پایان  در 
داده اند که توسیلزومب که در اصل یک داروی 
و شرکت روش آن را با نام تجاری »آکتمرا« پرفروش برای درمان آرتریت روماتوئید است 

تولید می  کند باعث کوتاه شدن زمان بهبود و 
کاهش نیاز به تهویه مکانیکی )دستگاه تنفس 
شدید  بیماری  به  مبتال  افراد  در  مصنوعی( 

کووید-1۹ می شود.
انتشار سویه  بسیار واگیر دلتای کرونا که باعث 
افزایش موارد کووید-1۹ در سراسر جهان شده 
است، به کمبود جهانی این دارو انجامیده است.
شمار موارد کووید-1۹ پس از گذر از قله موج 
دوم شیوع در ماه های آوریل و مه )فروردین و 
اردیبهشت( کاهش یافته است اما کارشناسان 

اعتقاد دارند که این کشور باید آماده موج سوم 
شیوع کرونا تا ماه اکتبر )مهر( باشد.

توسیلیزومب هندی یا »توسیرا« در کارخانه 
شرکت هترو در حیدرآباد ساخته خواهد شد.
شرکت هترو که داروهای دیگر مورد استفاده 
و  رمدسیویر  مانند  کووید-1۹  درمان  برای 
فاپیراویر را هم می سازد، قبال در ماه ژوئیه 
)تیر( تقاضای تایید اضطراری داروی تجربی 
خوراکی ضدکرونای شرکت داروسازی مرک 

را هم به دولت هند تسلیم کرده بود

هند مجوز اضطراری داروی کرونای شرکت روش را به دست می آورد

دانش آموز فلسطینی در کرانه غربی در روز اول مدرسه واکسن فایزر دریافت می کند.
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