
دوربين سالمت 

اتحادیه اروپا موارد 
نادر التهاب پس از 

واکسن های کرونا را 
بازبینی می کند

اروپایی  داریی  ناظر  سازمان 
اعالم کرد درحال  روز جمعه 
بازبینی خطر یک عارضه التهابی 
نادر به دنبال تزریق واکسن های 

کرونا است.
هیات  رویترز،  گزارش  به 
اروپا«  دارویی  »آژانس  ایمنی 
بررسی  حال  در   )EMA(
»نشانگان  نام  به  عارضه ای 
 )MIS( »التهابی چندسیستمی
است که در یک نوجوان ۱۷ ساله 
پس از تزریق واکسن کرونای 

فایزر/بیونتک رخ داده است.
این نوجوان اکنون به طور کامل 
 ،EMA بهبود یافته است. به گفته
این عارضه همچنین پس از برخی 
دیگر از واکسن های کرونا هم رخ 

داده است.

به گفته این سازمان، »نشانگان 
 )MIS( التهاب چندسیستمی« 
قبال در افراد مبتال به کووید-۱9 
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، 
گوارشی  اندام های  و  چشم  ها 

ملتهب می شوند.
EMA می گوید در حال حاضر 
توصیه  هایش  در  تغییری  هیچ 
درباره استفاده از واکسن فایزر 
یا سایر واکسن های کرونا انجام 

نداده است.
شرکت فایزر، سازمان غذا و داروی 
آمریکا و مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری های آمریکا تا به حال در این 

باره اظهارنظری نکرده اند.
 9 تا  اروپا  اقتصادی  منطقه  در 
از  مورد  پنج  مرداد(   ۱۸( اوت 
»نشانگان التهابی چندسیستمی« 
)MIS( پس از دریافت واکسن 
فایزر، یک مورد از این عارضه به 
دنبال تزریق هر یک از واکسن های 
مدرنا  و  جانسون  اند  جانسون 

گزارش شده است.
داده های مربوط به بی خطر بودن 
مرکز  به وسیله  که  واکسن ها 
کنترل و پیشگیری بیماری های 
منتشر  فایزر  شرکت  و  آمریکا 
شده اند، اشاره ای به وقوع هیچ 
موردی از عارضه MIS در افراد 
کرونای  واکسن  دریافت کننده 
آمریکا  در  پیش  ماه  که  فایزر 

تایید کامل گرفت، ندارند.
هیات ایمنی آژانس دارویی اروپا 
همچنین در حال بازبینی موارد 
گزارش شده لخته شدن خون در 
وریدها یا »ترمبوآمبولی وریدی« 
واکسن  دریافت کنندگان  در 
جانسون  اند  جانسون  کرونای 
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.

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.
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کارکنان یک مرکز واکسیناسیون در پکن در انتظار مردم هستند.
             رویترز

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 
بودن و  داد بی خطر  اجازه  در حیدرآباد هند 
تحمل پذیری واکسنی کرونای تولیدی  اش به 
در  را   )CORBEVAX( »کوربواکس«  نام 

»کوربواکس« یک  کند.  بررسی  این جمعیت 
واکسن پروتئین پایه )براساس زیر واحد پروتئینی 
کروناویروس( است و شرکت  BioE با اعتباری 
که از »سازمان توسعه بین المللی آمریکا« دریافت 
می کند، قصد دارد ظرفیت تولید این واکسن را 
تا پایان سال 2022 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 ۱۱/2۸ 

درصد 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 ۱2 ساله و 

باالتر تایید کرده بود.

کروناویروس جدیدی که باعث همه گیری جهانی 
فعلی شده است، با نام علمی »سارس-کوو-2« 
فقط یکی از انواع خانواده »کروناویروس ها« است.
به گزارش بیزنس اینسایدر گروهی از پژوهشگران 
در انستیتوی »واکسن انسانی دوک« در آمریکا 
کروناویروس ها«  همه  برای  واکسن  »یک 
)pan-coronavirus vaccine( ساخته اند 
که ممکن است باعث محافظت در برابر چند گونه 
کروناویروس در خانواده »سارس« باشد، شامل 
کروناویروس عامل همه  گیری نشانگان شدید حاد 
تنفسی )سارس( در سال  2003 با نام علمی 
»سارس-کوو-۱« و کروناویروس جدید عامل 

همه گیری فعلی با نام علمی سارس-کوو-2.
پژوهشگران دانشگاه دوک در یک بررسی جدید 
دریافتند که واکسن ساخته شده شان باعث محافظت 
میمون ها رزوس در برابر کروناویروس جدید 
یا سارس -2 )از جمله همه گونه های جدید 
جهش یافته  آن( و نیز ویروس سارس- یک و 
نیز ویروس های دیگر این خانواده می شود که 
در خفاش ها در حال گردش هستند اما هنوز 
به انسان  ها راه نیافته اند. البته این پژوهشگران 
یافته های امیدوارکننده آنها در بررسی در حیوانات 
آزمایشگاهی تضمین کننده موثر بودن این واکسن 
در انسان ها نیست اما اگر رویای این دانشمندان 

به تحقق بپیوندد، واکسنی در اختیار انسان ها قرار 
خواهد گرفت که بالقوه می تواند باعث محافظت 
انسان ها در برابر کروناویروس های دیگر خانواده 

سارس که ممکن است زمانی از خفاش ها به انسان  ها 
منتقل شوند و باعث همه گیری جدیدی شوند، 
حفاظت ایجاد کند و به این ترتیب نقطه پایانی بر 
هر همه گیری آینده ای که از کروناویروس ها منشاء 
بگیرد بگذارد. پژوهشگران دانشگاه دوک امیدوار 
واردن کردن افراد به کارآزمایی بالینی این واکسن 
در سریع ترین زمان ممکن است- در طول ۱۸ ماه 
تا 2/5 سال آینده شروع کنند. گروه های پژوهشی 
دیگر هم در حال آزمایش واکسن های مشابهی 
هستند، آنچنان که مجله »ساینس« گزارش کرد، 
چند طرح تحقیقاتی مشابه برای ساختن واکسنی 

موثر بر همه کروناویروس ها در دست انجام است.

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

واکسن جدیدی که ممکن است ما را در برابر همه انواع کروناویروس محافظت کند

»سازمان ملی بهداشت« )NHS( بریتانیا روز 
دوشنبه بزرگ ترین کارآزمایی یک آزمایش خون را 
آغاز می کند که می تواند برای شناسایی بیش از 50 
نوع سرطان پیش از ظهور عالئمشان به کار رود.
به گزارش رویترز، این آزمایش خونی به نام 
»گریل«  شرکت  ساخت   )Galleri( »گالری« 
)Grail( DNA در گردش در خون بیماران 
را بررسی می کند تا تعیین کند آیا این مواد ژنتیکی از 
سلول های سرطانی منشاء گرفته اند یا نه. تشخیص 

زودرس سرطان ها به افزایش قابل توجه در میزان 
زنده ماندن بیماران منجر خواهد شد.

NHS اعالم کرد که قصد دارد ۱40هزار برای 
تعیین میزان کارآیی این آزمایش ۱40هزار داوطلب 
را در انگلیس وارد این کارآزمایی کنترل شده و 
تصادفی شده کند. در نیمی از افراد شرکت کننده 
نمونه های خون گرفته شده به وسیله آزمایش 

»گالری« غربالگری می شود.
هدف این بررسی این است که معلوم شود که 

آیا این آزمایش خون می تواند باعث تشخیص 
زودرس سرطان ها و کاهش موارد تشخیص 

سرطان در مراحل دیررس شود یا نه. 
ناشی  مرگ  علت  شایع ترین  ریه  سرطان 
کل  یک پنجم  و  است  بریتانیا  در  سرطان  از 
مرگ های ناشی از سرطان را تشکیل می دهد. 
در مجموع سرطان های ریه، روده، پروستات 
و پستان حدود 45 درصد مرگ های ناشی از 

سرطان را در این کشور تشکیل می دهند.

انگلیس بزرگ ترین بررسی آزمایش خون برای ۵۰ نوع سرطان را آغاز می کند

دانشمندان انگلیسی می گویند حفاظت ناشی از 
واکسن ها در برابر عفونت کروناویروس و بیماری 
شدید ناشی از آن به احتمال زیاد در طول زمان 
کاهش می یابد بنابراین کارزارهای واکسیناسیون 

احتماال برای سال ها ادامه خواهد یافت.
به گزارش رویترز، دانشمندان در خالصه اجرایی 
اضطرارها«  علمی  مشاور  »گروه  به  که  سندی 
است،  شده  ارائه  انگلیس  دولت   )SAGE(
می نویسند: »به احتمال زیاد مصونیت ناشی از 
ناشی از آنها )هرچند احتماال به میزان کمتر( در طول واکسن ها در برابر سارس-کوو-2 و بیماری شدید 

زمان از بین خواهد رفت.« این دانشمندان می افزایند: 
»بنابراین احتماال کارزارهای واکسیناسیون در برابر 
سارس-کوو-2 برای سال های آینده ادامه خواهد 
یافت اما در حال حاضر نمی دانیم فاصله زمانی 
افراد  برای  دوباره  واکسیناسیون  برای  مطلوب 
آسیب پذیر در برابر بیماری کووید چقدر است.« این 
سند را ویروس شناسان و همه گیری شناسان برجسته 
از امپریال کالج لندن، دانشگاه بیرمنگام و سازمان 
بهداشت عمومی انگلستان نوشته اند. انگلیس سه 
واکسن آکسفورد- آسترازنکا، فایزر-بیونتک و مدرنا 

را برای برنامه واکسیناسیون عمومی اش که از دسامبر 
2020 )دی ۱399( آغاز شد، به کار برده است.

داده ها نشان می دهند که این واکسن ها اثربخشی 95 
درصد یا بیشتر در برابر سویه  آلفای کروناویروس 
دارند، گرچه توانایی این واکسن ها در حفاظت در 
برابر عفونت بی عالمت و سرایت به دیگران پایین تر 
است. این دانشمندان می گویند می توان انتظار داشت 
که اثربخشی این واکسن ها در پیشگیری از بیماری 
شدید باال باقی بماند اما در برابر بیماری خفیف و 

عفونت بی عالمت در طول زمان می تواند افت کند.

حفاظت ناشی از واکسن های کرونا به احتمال زیاد در طول زمان کاهش می یابد

آفریقای جنوبی واکسیناسیون گروهی از کودکان و 
نوجوانان را در بخشی از کارآزمایی بالینی مرحله 
سوم واکسن کرونای شرکت چینی سینوواک برای 

کودکان شش ماهه تا ۱۷ ساله آغاز کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این بررسی جهانی 
واکسن سینوواک در کودکان و نوجوانان شامل 
2هزار شرکت کننده در آفریقای جنوبی و ۱2هزار 
شرکت کننده دیگر در کشورهای کنیا، فیلیپین، 

شیلی و مالزی می شود.
شرکت سینوواک در بیانیه ای اعالم کرد نخستین 
علوم  دانشگاه  در  آفریقای جنوبی  در  کودکان 
بهداشتی سفاکو ماکگاتو در شهر پرتوریا، پایتخت 
این کشور واکسن را دریافت کردند و کودکان دیگر 

در شش محل متفاوت دیگر در این کشور نیز 
واکسن را دریافت خواهند کرد. در این بیانیه آمده 
است، هدف اولیه این بررسی ارزیابی اثربخشی دو 
دوز کروناواک )واکسن کرونای شرکت سینوواک( 
در برابر موارد عالمت دار ثابت شده کووید-۱9در 
کودکان و نوجوانان است. اثربخشی واکسن در 
برابر بستری شدن و موارد شدید کووید-۱9 هم 
ارزیابی خواهد شد. آفریقای جنوبی با 2/۸ میلیون 
مورد ثابت شده کرونا شامل ۸4هزار و 32۷ مورد 
مرگ بیش از 35 درصد موارد کرونای گزارش شده 
در آفریقا را به خود اختصاص می دهد و اخیرا با 
اوج گیری شیوع کرونا به علت انتشار سویه  دلتا 
روبرو بوده است. آفریقای جنوبی در 24 ساعت 

گذشته 6 هزار و2۷0 مورد عفونت جدید و ۱۷5 
مرگ ناشی از آن را در 24 ساعت گذشته گزارش 
کرده است. این کشور اکنون به همه بزرگساالن 
۱۸ ساله و باالتر واکسن عرضه می کند و هدفش 

این است که تا پایان سال میالدی جاری دست کم 
40 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیون نفری اش را 
واکسینه کند، هر چند که هنوز نتوانسته است به 
هدف واکسینه کردن دست  کم 300هزار نفر در روز 
برسد. وزیر بهداشت آفریقای جنوبی روز جمعه 
صدور گواهی دیجیتال واکسیناسیون را برای ساکنان 
این کشور را نیز اعالم کرد. دولت آفریقای جنوبی 
گفته است مردم را به واکسن زدن مجبور نخواهد 
کرد اما برخی از شرکت ها گفته اند که واکسیناسیون 

را برای کارکنانشان اجباری خواهند کرد.
و  کافه ها  مانند  پذیرایی  مکان های  همچنین 
رستوران ها نیز خودشان باید تصمیم بگیرند که 

آیا به افراد واکسینه نشده سرویس بدهند یا نه.

آفریقای جنوبی واکسن های چینی کرونا را در کودکان آزمایش می کند

یونان در یک برنامه آزمایشی برای تشویق 
شمار بیشتری از مردم این کشور به واکسن 
بیرون  زدن تجویز واکسن های کرونا را در 

از کلیساها آغاز کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، واحدهای »سازمان 
بهداشت ملی سیار« یونان تجویز واکسن های 
کرونا را در حیاط کلیسایی در آرکانس، شهرکی 
در نزدیک شهر هراکلیون در جزیره جنوبی 

»کرت« در این کشور آغاز کردند.
واکسن  واکسیناسیون  روز  نخستین  در 
تک دوزی جانسون اند جانسون در این مرکز 
با نوبت قبلی به مردم تزریق شد و افرادی که 
برای واکسن زدن حاضر شده  نوبت  بدون 

بودند، نیز واکسن دریافت کرده بودند.
دولت یونان این برنامه برای تزریق واکسن ها 
در میدان های شهرها در بیرون کلیساها به وسیله 
واحدهای سیار مراقبت بهداشتی را ماه پیش 

در جزیره  ابتدا  برنامه  این  بود.  کرده  اعالم 
کرت شروع می شود و بعد به شهرهای اصلی 

یونان گسترش پیدا می کند.
مقامات یونان به دنبال جلب بیشتر مردم برای 
واکسیناسیون با اعطای شماری از پاداش ها 
هستند و همچنین می خواهند حمایت کلیسای 
هم  را  کشور  مسیحی  ارتدوکس  قدرتمند 
یونان  در  کرونا  واکسیناسیون  کنند.  جلب 
بخش  در  بهداشتی  مراقبت  کارکنان  برای 
و  است  شده  اجباری  دولتی  و  خصوصی 
مانند  تفریحی  و  پذیرایی  مراکز  از  برخی 
برای  فقط  دربسته  کافه های  و  رستوران ها 
تاییدیه  بود که  قابل استفاده خواهند  کسانی 

واکسیناسیون یا بهبود اخیر از بیماری را داشته 
باشند. واکسن های کرونا در یونان برای هر فرد 
باالی ۱2 سالی که دارای شمار تامین اجتماعی 
باشند، به طور رایگان در دسترس است. تا به 
حال 5/۷ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۱ میلیون 
نفری یونان به طور کامل واکسینه شده اند. بر 
اساس ارقام رسمی وزات بهداشت یونان، 90 
درصد از 3۸۱ بیمار کووید-۱9 در این کشور 
در بخش مراقبت های ویژه که لوله تنفسی برای 

آنها کار گذاشته شده است، واکسینه نشده اند.
یونان در مجموع حدود 600هزار مورد ثابت شده 
کرونا و بیش از ۱3هزارو۸00 مرگ ناشی از آن 

را گزارش کرده است.

یونان برای تشویق مردم در بیرون کلیساها واکسن کرونا می زند

رئیس جمهور روسیه به علت شیوع کرونا در نزدیکانش خودش را ایزوله کرده است.
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