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تازهها
اتحادیهاروپاموارد
نادر التهاب پس از
واکسنهایکرونارا
بازبینیمیکند
سازمان ناظر داریی اروپایی
روز جمعه اعالم کرد درحال
بازبینی خطر یک عارضه التهابی
نادر به دنبال تزریق واکسنهای
کرونا است.
به گزارش رویترز ،هیات
ایمنی «آژانس دارویی اروپا»
( )EMAدر حال بررسی
عارضهای به نام «نشانگان
التهابی چندسیستمی» ()MIS
است که در یک نوجوان  ۱۷ساله
پس از تزریق واکسن کرونای
فایزر/بیونتک رخ داده است.
این نوجوان اکنون به طور کامل
بهبود یافته است .به گفته،EMA
اینعارضههمچنینپسازبرخی
دیگر از واکسنهای کرونا هم رخ
داده است.

به گفته این سازمان« ،نشانگان
التهاب چندسیستمی» ()MIS
قبال در افراد مبتال به کووید19-
هم گزارش شده است اما در مورد
نوجوان هلندی ،هیچ سابقهای از
عفونتکروناوجودنداشتهاست.
در این نشانگان وخیم اما نادر،
بخشهای متفاوت بدن از جمله
قلب ،ریهها ،کلیه ،مغز ،پوست،
چشمها و اندامهای گوارشی
ملتهبمیشوند.
 EMAمیگوید در حال حاضر
هیچ تغییری در توصیههایش
درباره استفاده از واکسن فایزر
یا سایر واکسنهای کرونا انجام
نداده است.
شرکتفایزر،سازمانغذاوداروی
آمریکا و مرکز کنترل و پیشگیری
بیماریهایآمریکاتابهحالدراین
باره اظهارنظری نکردهاند.
در منطقه اقتصادی اروپا تا ۹
اوت ( ۱۸مرداد) پنج مورد از
«نشانگان التهابی چندسیستمی»
( )MISپس از دریافت واکسن
فایزر ،یک مورد از این عارضه به
دنبالتزریقهریکازواکسنهای
جانسون اند جانسون و مدرنا
گزارش شده است.
دادههای مربوط به بیخطر بودن
واکسنها که بهوسیله مرکز
کنترل و پیشگیری بیماریهای
آمریکا و شرکت فایزر منتشر
شدهاند ،اشارهای به وقوع هیچ
موردی از عارضه  MISدر افراد
دریافتکننده واکسن کرونای
فایزر که ماه پیش در آمریکا
تایید کامل گرفت ،ندارند.
هیات ایمنی آژانس دارویی اروپا
همچنین در حال بازبینی موارد
گزارششده لخته شدن خون در
وریدها یا «ترمبوآمبولی وریدی»
در دریافتکنندگان واکسن
کرونای جانسون اند جانسون
است .به گفته این سازمان ،این
عارضه نادر لخته شدن خون با
عارضهنادردیگرلختهشدنخون
همراه با افت پالکتهای خون که
پسازدریافتواکسنجانسوناند
جانسون(ونیزواکسنآسترازنکا)
گزارششدهبود،متفاوتاست.

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

هند مجوز آزمایش بالینی واکسن کرونای داخلی را در کودکان میدهد
هند به شرکت داروسازی داخلی «بایولوجیکال
ای»( )BioEدر این کشور اجازه داده است که
آزمایش بالینی مرحله میانی واکسن کرونایش
را در کودکان و نوجوان آغاز کند.
بهگزارشرویترز«،کنترلکنندهعمومیداروهای
هند» ( )DCGIبه این شرکت داروسازی مستقر
در حیدرآباد هند اجازه داد بیخطر بودن و
تحملپذیری واکسنی کرونای تولیدیاش به
نام «کوربواکس» ( )CORBEVAXرا در

این جمعیت بررسی کند« .کوربواکس» یک
واکسنپروتئینپایه(براساسزیرواحدپروتئینی
کروناویروس) است و شرکت BioEبا اعتباری
که از «سازمان توسعه بینالمللی آمریکا» دریافت
میکند ،قصد دارد ظرفیت تولید این واکسن را
تا پایان سال  ۲۰۲۲میالدی دستکم به یک
میلیارد دوز برساند.
تا به حال ،هند به شش واکسن کرونا برای استفاده
در این کشور مجوز داده است و حدود 11/28

دوربين سالمت

تظاهرات بر ضد واکسیناسیون اجباری کرونا در نیویورک

درصد جمعیت این کشور با این واکسنها به
طور کامل واکسینه شدهاند .از این شش واکسن،
دو واکسن به وسیله شرکتهای هندی بهارات
بیوتک و زیدوس کادیال داخل این کشور ساخته
و تولید شدهاند .هند همچنین در پایان ماه اوت
(مرداد) واکسن کرونای شرکت کادیال را که
نخستین واکسن کرونای از نوع  DNAاست،
برای استفاده اضطراری در کودکان  ۱۲ساله و
باالتر تایید کرده بود.

گتیایمجز

انگلیس بزرگترین بررسی آزمایش خون برای  ۵۰نوع سرطان را آغاز میکند
«سازمان ملی بهداشت» ( )NHSبریتانیا روز
دوشنبهبزرگترینکارآزمایییکآزمایشخونرا
آغاز میکند که میتواند برای شناسایی بیش از۵۰
نوع سرطان پیش از ظهور عالئمشان به کار رود.
به گزارش رویترز ،این آزمایش خونی به نام
«گالری» ( )Galleriساخت شرکت «گریل»
( Grail) DNAدر گردش در خون بیماران
رابررسیمیکندتاتعیینکندآیااینموادژنتیکیاز
سلولهایسرطانیمنشاءگرفتهاندیانه.تشخیص

زودرس سرطانها به افزایش قابلتوجه در میزان
زنده ماندن بیماران منجر خواهد شد.
 NHSاعالم کرد که قصد دارد 140هزار برای
تعیینمیزانکارآییاینآزمایش140هزارداوطلب
را در انگلیس وارد این کارآزمایی کنترلشده و
تصادفیشده کند .در نیمی از افراد شرکتکننده
نمونههای خون گرفته شده بهوسیله آزمایش
«گالری» غربالگری میشود.
هدف این بررسی این است که معلوم شود که

آیا این آزمایش خون میتواند باعث تشخیص
زودرس سرطانها و کاهش موارد تشخیص
کارکنان یک مرکز واکسیناسیون در پکن در انتظار مردم هستند.
سرطان در مراحل دیررس شود یا نه.
		
سرطان ریه شایعترین علت مرگ ناشی
از سرطان در بریتانیا است و یکپنجم کل
مرگهای ناشی از سرطان را تشکیل میدهد.
در مجموع سرطانهای ریه ،روده ،پروستات
و پستان حدود  ۴۵درصد مرگهای ناشی از
سرطان را در این کشور تشکیل میدهند.

رویترز

یونان برای تشویق مردم در بیرون کلیساها واکسن کرونا میزند
یونان در یک برنامه آزمایشی برای تشویق
شمار بیشتری از مردم این کشور به واکسن
زدن تجویز واکسنهای کرونا را در بیرون
از کلیساها آغاز کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،واحدهای «سازمان
بهداشت ملی سیار» یونان تجویز واکسنهای
کرونا را در حیاط کلیسایی در آرکانس ،شهرکی
در نزدیک شهر هراکلیون در جزیره جنوبی
«کرت» در این کشور آغاز کردند.
در نخستین روز واکسیناسیون واکسن
تکدوزی جانسون اند جانسون در این مرکز
با نوبت قبلی به مردم تزریق شد و افرادی که
بدون نوبت برای واکسن زدن حاضر شده

بودند ،نیز واکسن دریافت کرده بودند.
دولت یونان این برنامه برای تزریق واکسنها
در میدانهای شهرها در بیرون کلیساها بهوسیله
واحدهای سیار مراقبت بهداشتی را ماه پیش

اعالم کرده بود .این برنامه ابتدا در جزیره
کرت شروع میشود و بعد به شهرهای اصلی
یونان گسترش پیدا میکند.
مقامات یونان به دنبال جلب بیشتر مردم برای
واکسیناسیون با اعطای شماری از پاداشها
هستند و همچنین میخواهند حمایت کلیسای
قدرتمند ارتدوکس مسیحی کشور را هم
جلب کنند .واکسیناسیون کرونا در یونان
برای کارکنان مراقبت بهداشتی در بخش
خصوصی و دولتی اجباری شده است و
برخی از مراکز پذیرایی و تفریحی مانند
رستورانها و کافههای دربسته فقط برای
کسانی قابلاستفاده خواهند بود که تاییدیه

واکسیناسیون یا بهبود اخیر از بیماری را داشته
باشند .واکسنهای کرونا در یونان برای هر فرد
باالی  ۱۲سالی که دارای شمار تامین اجتماعی
باشند ،به طور رایگان در دسترس است .تا به
حال  5/7میلیون نفر از جمعیت حدود  ۱۱میلیون
نفری یونان به طور کامل واکسینه شدهاند .بر
اساس ارقام رسمی وزات بهداشت یونان۹۰ ،
درصد از  ۳۸۱بیمار کووید 19-در این کشور
در بخش مراقبتهای ویژه که لوله تنفسی برای
آنها کار گذاشته شده است ،واکسینهنشدهاند.
یوناندرمجموعحدود600هزارموردثابتشده
کرونا و بیش از 13هزارو 800مرگ ناشی از آن
را گزارش کرده است.

مسافران یک اتوبوس عمومی در سنگاپور ماسک زدهاند.

AFP

آفریقای جنوبی واکسنهای چینی کرونا را در کودکان آزمایش میکند
آفریقایجنوبیواکسیناسیونگروهیازکودکانو
نوجوانان را در بخشی از کارآزمایی بالینی مرحله
سوم واکسن کرونای شرکت چینی سینوواک برای
کودکان شش ماهه تا  ۱۷ساله آغاز کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس ،این بررسی جهانی
واکسن سینوواک در کودکان و نوجوانان شامل
2هزار شرکتکننده در آفریقای جنوبی و 12هزار
شرکتکننده دیگر در کشورهای کنیا ،فیلیپین،
شیلی و مالزی میشود.
شرکت سینوواک در بیانیهای اعالم کرد نخستین
کودکان در آفریقای جنوبی در دانشگاه علوم
بهداشتی سفاکو ماکگاتو در شهر پرتوریا ،پایتخت
اینکشورواکسنرادریافتکردندوکودکاندیگر

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
دوزکروناواک(واکسنکرونایشرکتسینوواک)
در برابر موارد عالمتدار ثابتشده کووید19-در
کودکان و نوجوانان است .اثربخشی واکسن در
برابر بستری شدن و موارد شدید کووید ۱۹-هم
ارزیابی خواهد شد .آفریقای جنوبی با  2/8میلیون
مورد ثابتشده کرونا شامل 84هزار و  327مورد
مرگ بیش از ۳۵درصد موارد کرونای گزارششده
در آفریقا را به خود اختصاص میدهد و اخیرا با
اوجگیری شیوع کرونا به علت انتشار سوی ه دلتا
روبرو بوده است .آفریقای جنوبی در  ۲۴ساعت

گذشته  6هزار و 270مورد عفونت جدید و ۱۷۵
مرگ ناشی از آن را در  ۲۴ساعت گذشته گزارش
کرده است .این کشور اکنون به همه بزرگساالن
 ۱۸ساله و باالتر واکسن عرضه میکند و هدفش

این است که تا پایان سال میالدی جاری دستکم
 ۴۰میلیون نفر از جمعیت  ۶۰میلیون نفریاش را
واکسینه کند ،هر چند که هنوز نتوانسته است به
هدفواکسینهکردندستکم300هزارنفردرروز
برسد .وزیر بهداشت آفریقای جنوبی روز جمعه
صدورگواهیدیجیتالواکسیناسیونرابرایساکنان
این کشور را نیز اعالم کرد .دولت آفریقای جنوبی
گفته است مردم را به واکسن زدن مجبور نخواهد
کردامابرخیازشرکتهاگفتهاندکهواکسیناسیون
را برای کارکنانشان اجباری خواهند کرد.
همچنین مکانهای پذیرایی مانند کافهها و
رستورانها نیز خودشان باید تصمیم بگیرند که
آیا به افراد واکسینهنشده سرویس بدهند یا نه.

رئیسجمهور روسیه به علت شیوع کرونا در نزدیکانش خودش را ایزوله کرده است.
AP

حفاظت ناشی از واکسنهای کرونا به احتمال زیاد در طول زمان کاهش مییابد
دانشمندان انگلیسی میگویند حفاظت ناشی از
واکسنها در برابر عفونت کروناویروس و بیماری
شدید ناشی از آن به احتمال زیاد در طول زمان
کاهش مییابد بنابراین کارزارهای واکسیناسیون
احتماال برای سالها ادامه خواهد یافت.
به گزارش رویترز ،دانشمندان در خالصه اجرایی
سندی که به «گروه مشاور علمی اضطرارها»
( )SAGEدولت انگلیس ارائه شده است،
مینویسند« :به احتمال زیاد مصونیت ناشی از
واکسنها در برابر سارس-کوو ۲-و بیماری شدید

ناشیازآنها(هرچنداحتماالبهمیزانکمتر)درطول

زمانازبینخواهدرفت».ایندانشمندانمیافزایند:
«بنابراین احتماال کارزارهای واکسیناسیون در برابر
سارس-کوو ۲-برای سالهای آینده ادامه خواهد
یافت اما در حال حاضر نمیدانیم فاصله زمانی
مطلوب برای واکسیناسیون دوباره برای افراد
آسیبپذیردربرابربیماریکوویدچقدراست».این
سندراویروسشناسانوهمهگیریشناسانبرجسته
از امپریال کالج لندن ،دانشگاه بیرمنگام و سازمان
بهداشت عمومی انگلستان نوشتهاند .انگلیس سه
واکسنآکسفورد-آسترازنکا،فایزر-بیونتکومدرنا

رابرایبرنامهواکسیناسیونعمومیاشکهازدسامبر
( ۲۰۲۰دی  )۱۳۹۹آغاز شد ،به کار برده است.
دادهها نشان میدهند که این واکسنها اثربخشی۹۵
درصد یا بیشتر در برابر سوی ه آلفای کروناویروس
دارند ،گرچه توانایی این واکسنها در حفاظت در
برابرعفونتبیعالمتوسرایتبهدیگرانپایینتر
است.ایندانشمندانمیگویندمیتوانانتظارداشت
که اثربخشی این واکسنها در پیشگیری از بیماری
شدید باال باقی بماند اما در برابر بیماری خفیف و
عفونتبیعالمتدرطولزمانمیتواندافتکند.

کودکی در بروکلین نیویورک روز نخست تحصیلی به مدرسه باز میگردد.
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واکسن جدیدی که ممکن است ما را در برابر همه انواع کروناویروس محافظت کند
کروناویروسجدیدیکهباعثهمهگیریجهانی
فعلی شده است ،با نام علمی «سارس-کوو»۲-
فقطیکیازانواعخانواده«کروناویروسها»است.
بهگزارشبیزنساینسایدرگروهیازپژوهشگران
در انستیتوی «واکسن انسانی دوک» در آمریکا
«یک واکسن برای همه کروناویروسها»
( )pan-coronavirus vaccineساختهاند
کهممکناستباعثمحافظتدربرابرچندگونه
کروناویروس در خانواده «سارس» باشد ،شامل
کروناویروسعاملهمهگیرینشانگانشدیدحاد
تنفسی (سارس) در سال  ۲۰۰۳با نام علمی
«سارس-کوو »۱-و کروناویروس جدید عامل

همهگیری فعلی با نام علمی سارس-کوو.۲-
پژوهشگران دانشگاه دوک در یک بررسی جدید
دریافتندکهواکسنساختهشدهشانباعثمحافظت
میمونها رزوس در برابر کروناویروس جدید
یا سارس ( ۲-از جمله همه گونههای جدید
جهشیافت ه آن) و نیز ویروس سارس -یک و
نیز ویروسهای دیگر این خانواده میشود که
در خفاشها در حال گردش هستند اما هنوز
به انسانها راه نیافتهاند .البته این پژوهشگران
یافتههای امیدوارکننده آنها در بررسی در حیوانات
آزمایشگاهی تضمینکننده موثر بودن این واکسن
در انسانها نیست اما اگر رویای این دانشمندان

به تحقق بپیوندد ،واکسنی در اختیار انسانها قرار
خواهد گرفت که بالقوه میتواند باعث محافظت
انسانها در برابر کروناویروسهای دیگر خانواده

سارسکهممکناستزمانیازخفاشهابهانسانها
منتقل شوند و باعث همهگیری جدیدی شوند،
حفاظت ایجاد کند و به این ترتیب نقطه پایانی بر
هرهمهگیریآیندهایکهازکروناویروسهامنشاء
بگیرد بگذارد .پژوهشگران دانشگاه دوک امیدوار
واردن کردن افراد به کارآزمایی بالینی این واکسن
در سریعترین زمان ممکن است -در طول  ۱۸ماه
تا  2/5سال آینده شروع کنند .گروههای پژوهشی
دیگر هم در حال آزمایش واکسنهای مشابهی
هستند ،آنچنان که مجله «ساینس» گزارش کرد،
چند طرح تحقیقاتی مشابه برای ساختن واکسنی
موثربرهمهکروناویروسهادردستانجاماست.

یک کارمند رستوران مکدونالد در نیویورک از یک مشتری گواهی
			
واکسیناسیون میخواهد.
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