نقشه سالمت

ثبت  ۲۵۵مادر
و نوزاد کرونا مثبت
در خراسان شمالی از
ابتدای امسال /ایسنا

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
ی بزرگ
صاحبامتیاز :موسسهفرهنگیابنسینا 
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
دبیرتحریریه :علی مالئکه
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،مریممنصوری ،مرجان یشایایی
صفحهآرایی :فرانک دزفولی ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ،روابطعمومی ،سازمان آگهیها09129243843 :
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

بستری شدن ۴۲۷
بیمار کرونای در بخش
مراقبتهایویژه
بیمارستانهایاصفهان/ایسنا

تازهها
فایزرمیگویدواکسن
کرونایشبرای
کودکان  ۵تا  ۱۱ساله
بیخطر و موثر است
بررسی جدید شرکتهای
فایزر و بیونتک نشان میدهد
که واکسن کرونای ساخت
آنها برای کودکان  ۵تا  ۱۱ساله
بیخطر و موثر است.
به گزارش از یواستودی،
کودکان با احتمال کمتری
نسبت به بزرگساالن ممکن است
دچار بیماری شدید کووید19-
شوند اما میتوانند ویروس را به
دیگران منتقل کنند .البته کودکان
هم گاهی پس از عفونت کرونا
دچار بیماری وخیم و پیامدهای
درازمدت میشوند.
پیش از آنکه واکسن فایزر/
بیونتک امکان استفاده در کودکان
 ۵تا  ۱۱سال را پیدا کند ،سازمان
غذاودارویآمریکاومرکزکنترل
و پیشگیری بیماریهای آمریکا
باید دادههای به دست آمده از
این بررسی را بازبینی کنند.

واکسن فایزر/بیونتک که با
نام تجاری  Comirantyبه
فروش میرسد ،در حال حاضر
برای افراد  ۱۶سال به باال تاییدیه
کاملوبرایکودکان۱۲تا۱۵سال
مجوز مصرف اضطراری دارد.
میزان دوز واکسن فایزر/بیونتک
برای بزرگساالن در هر تزریق
 ۳۰میکروگرم است اما این
شرکتها برای کودکان  ۵تا ۱۱
ساله دوز ۱۰میکروگرمیواکسن
را توصیه میکنند .این واکسن
در کودکان نیز مانند بزرگساالن
در دوز به فاصله دستکم سه
هفته تزریق میشود.
پژوهش فایزر و بیونتک نشان
میدهد که واکسن در این دوز
پایینتر برای کودکان در این رده
سنی بیخطر است و عوارض
جانبی ناشی آن جزیی و مشابه
عوارض جانبی مشاهده شده در
نوجوانان و بزرگساالن است.
در این بررسی در ۲۲۶۸
داوطلب  ۵تا  ۱۱ساله واکسن
باعث ایجاد همان نوع پاسخ
ایمنی قوی شد که در نوجوانان
و بزرگساالن مشاهده شده بود.
از آنجایی قبال اثربخشی این
واکسن در گروههای سنی
باالتر ثابت شده است ،این
شرکتها فقط باید نشان
دهند که واکسن باعث ایجاد
پاسخ ایمنی مشابه در کودکان
میشود و نیاز به ثابت کردن
اثربخشی در پیشگیری از
عفونت کووید 19-نیست ،به
همین علت این بررسی روی
شمار بسیار کمتری از کودکان
نسبت به کارآزمایی 44هزار
نفری در بزرگساالن انجام شد.
این شرکتها در حال بررسی
واکسنشاندرکودکان ۲تا ۵سالهو
 ۶ماهه و  ۲ساله هم هستند اما این
کارآزماییهاهنوزکاملنشدهاند.
در این کودکان کمسنتر با دوز
 ۳میکروگرمیواکسن آزمایش
میشود.

■ 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.

احتمال مرگ ناشی از کرونا در افراد واکسینهنشده  ۱۱برابر افراد واکسینهشده است
یافتههای بررسی جدید مرکز کنترل و پیشیگیری
بیماریهایآمریکا()CDCکهروزجمعهمنتشر
شد ،نشان میدهد که احتمال مرگ ناشی از
کووید 19-در افراد واکسینهنشده نسبت به افراد
کامال واکسینهشده  ۱۱برابر بیشتر است.
به گزارش سیبیاس نیوز ،این یافتهها شواهد
بیشتری در تایید اثربخشی واکسنهای موجود
در پیشگیری از بیماری شدید ،حتی با وجود رخ
دادن موارد خفیف عفونت پس از واکسیناسیون با
علت انتشار سوی ه دلتا ،به دست میدهد.
راشل ولنسکی ،مدیر  CDCدر اینباره گفت:
«بررسی موارد بیماری در طول دو ماه گذشته
که سوی ه دلتا به ویروس در گردش غالب
در این کشور بدل شده است ،نشان میدهد
که افراد واکسینهنشده نسبت به افراد کامال
واکسینهنشده با احتمال  4/5برابر بیشتر ممکن

است کووید 19-بگیرند ،با احتمال  ۱۰برابر
بیشتر ممکن است در بیمارستان بستری شوند
و با احتمال  ۱۱برابر بیشتر ممکن است به
علت بیماری بمیرند».
این آخرین دادههای منتشرشده همچنین شاهدی
دیگریدرحمایتاستفادهازدوزسومیادآوراست
که ممکن است تزریق آن در ماههای آینده برای

بسیاری از افراد در آمریکا ضروری اعالم شود.
CDCهمچنیندربررسیمیزانبروزکووید19-
در  ۱۳منطقه آمریکا گزارش کرد که احتمال اینکه
حتی افراد کامال واکسینهشده دچار کووید19-
شوند ،با افزایش شیوع سوی ه دلتا در سراسر این
کشور بیشتر میشود.
دانشمنداندرآمریکاانتظارداشتندتادرصورتیکه
واکسنهایاثربخشیحداکثریشاندرپیشگیری
از عفونت را حفظ کنند ،افراد کامال واکسینهشده
در فاصله اواخر ژوئن تا ژوئیه (خرداد تا تیر)
حدود  ۱۰درصد موارد عفونت را تشکیل دهند
اما این بررسی نشان داد افراد واکسینهشده ۱۸
درصد موارد مشاهدهشده را شامل میشوند،
یافتهای که به گفته این پژوهشگران «با کاهش
بالقوه حفاظت ناشی از واکسن در برابر عفونت
ثابتشده کرونا مطابقت دارد».

دوربين سالمت

دانشآموزی در بنگال غربی هند در کالس فضای آزاد از میکروسکوپ
استفاده میکند			.
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با این حال ،میزان محافظت ناشی از واکسن در
برابر بستری شدن و مرگ در این بررسی در
طول میانه ماه ژوئیه نسبت باال باقی مانده است.
CDCهمچنیندادههایجدیدیرامنتشرکرده
است که نشاندهنده کاهش حفاظت در برابر
بیماری شدید در میان سالمندان در آمریکا است.
این دادهها نشان میدهند که اثربخشی از لحاظ
حفاظت در برابر بستری شدن در بزرگساالن
 ۷۵ساله و باالتر نسبت به افراد جوانتر در
طول ماه اوت (مرداد) «به طور قابلتوجهی
پایینتر است».
بررسی در مراکز پزشکی کهنهسربازان در
آمریکا نیز به نتیجه مشابهی رسیده است و
نشان میدهد اثربخشی از لحاظ محافظت در
تماشاچی سینما در جاکارتای اندونزی با فاصله اجتماعی منتظر شروع فیلم است.
برابر بستری شدن در بزرگساالن  ۶۵ساله و
گتی ایمجز
		
باالتر در حد  ۸۰درصد است.

دوز سوم یادآور واکسن سینوفارم کاهش میزان آنتیبادیهای ضدکرونا را برطرف میکند
یک بررسی در مقیاس کوچک در چین نشان داد
دوز سوم واکسن کرونای شرکت چینی سینوفارم
باعث میشود آنتیبادیهای کاهشیافته پس از
دوز دوم این واکسن دوباره افزایش یابد.
به گزارش رویترز ،این بررسی همچنین نشان داد
که تزریق دوز سوم یادآور واکسن سینوفارم باعث
تشدید پاسخ ایمنی از نوع سلولی هم میشود.
یافتههای این بررسی که هنوز در مرحله پیش از
انتشار در مجلههای پزشکی است و داوری همتا
نشدهاست،هنگامیمنتشرمیشودکهچینشروع
به تجویز دوز واکسن کرونا به افراد در معرض
خطربیماریشدیدکردهونگرانیهادربارهکاهش
میزان آنتیبادیهای ناشی از واکسن در طول زمان
و تضعیف حفاظت در برابر ویروس باال گرفته
است .واکسن سینوفارم که یکی از واکسنهای

اصلی مورد استفاده چین برای ایمن سازی در
این کشور است ،در کشورهایی مانند امارات
متحد عربی و کامبوج نیز به طور گسترده به
کار رفته است .آنالیز نمونههای گرفته شده از
کارکنان بهداشتی واکسینهشده در چین نشان داده
است که حدود پنج ماه پس از دریافت دوز دوم
واکسن سینوفارم ،میانگین غلظت آنتیبادیهای
خنثیکننده ضدویروس نسبت به غلظت این
آنتیبادیها در چهار هفته پس از دوز دوم تا ۷۰
درصد کاهش پیدا میکند .اما به گفته پژوهشگران
در دانشگاه سو ن یات-سن چین یک هفته پس از
تزریق این دوز سوم واکسن غلظت آنتیبادیها تا
 7/2برابر میزان مشاهده شده در ماه پنجم پس از
دوز دوم افزایش یافت .البته نویسندگان مقاله این
بررسی درباره واکسن سینوفارم با نام BBIBP-

 CorVبه این بحث نپرداختهاند که این تغییرات
در غلظت آنتیبادی چگونه میتواند بر اثربخشی
کلی واکسن و اثربخشی آن بر ضدسویهها یا
واریانتهای جدید واکسن تاثیر بگذارد.
کاهش میزان آنتیبادیها در طول زمان در چند
واکسن کرونای دیگر هم مشاهده شده است و

سازندگاناینواکسنهاچنیندادههاییرادلیلیبر
نیازبهتزریقدوزیادآوریاتقویتیواکسنمیدانند.
اما برخی از دانشمندان میگویند پیش از
تصمیمگیری درباره لزوم تزریق دوز یادآور
واکسن باید دادههای بیشتری در دست باشد.
یافتههای پژوهشگران چینی نشان میدهد
پاسخهای سلولی که بخش مهم دیگر از دستگاه
ایمنی انسان به جز آنتیبادیها هستند ،نیز پس از
تزریقدوزسومواکسنسینوفارمافزایشمییابد.
این پژوهشگران مینویسند« :هم پاسخهای
هومورال (ناشی از آنتیبادی) و هم پاسخهای
سلولی دستگاه ایمنی با تزریق دوز سوم واکسن
به شدت و سرعت افزایش یافتند» و میافزایند
پاسخهای سلولی ممکن است کلید حفاظت
طوالنیمدت افراد در برابر کرونا باشد.

خیابانی خالی در یک شهر قرنطینهشده به علت شیوع کرونا در ویتنام
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شیر مادر واکسینهشده حاوی آنتیبادیهای ضدکرونا است
یک بررسی جدید نشان میدهد مادران
واکسینهشده در برابر کووید 19-ممکن است
بتوانند آنتیبادیهای حفاظتکننده را از راه شیر
دادن به نوزادانشان منتقل کنند.
به گزارش یواستودی ،پژوهشگران بخش
بیماریهای کودکان و نوزادان کالج پزشکی
دانشگاه فلوریدا که این بررسی را انجام دادهاند،
میگویند آنتیبادیهایی که از طریق شیر مادر به
بدننوزادمیرسند،براینوزادانسودمندهستنداما
بررسیبیشتریالزماستتاتاثیراینآنتیبادیهای
ضدکرونا در حفاظت از نوزادان ثابت شود.
هنگامینوزادان به دنیا میآیند ،دستگاههای
ایمنیشان رشد کامل پیدا نکرده است و از طرف
دیگر سن آنها آنقدر کم است که نمیتوان به آنها
واکسن کرونا زد و خودشان هم توان محافظت
از خودشان را ندارند اما شیر مادر حاوی مواد

مفیدی است که میتواند بالقوه این آسیبپذیری
نوزادان را برطرف کند.
دکتر جوزف نو ،یکی از سرپرستان این پژوهش
گفت« :شیر مادهای پویا است .به عبارت دیگر با
توجه به اینکه نوزاد و مادر در معرض چه عواملی
در محیط قرار میگیرند ،تغییراتی در ترکیب شیر
مادر متناظر با این شرایط محیطی بهوجود میآید.

این وضعیت میتواند به طور خاص برای نوزاد
سودمند باشد ».این بررسی دانشگاه فلوریدا در
ماه دسامبر (دی) شروع شد که واکسنهای کرونا
تپزشکی
براینخستینباردراختیارکارکنانمراقب 
در آمریکا قرار گرفت و تا ماه مه (اردیبهشت)
ادامه پیدا کرد .این پژوهشگران از  ۲۱زنان شیرده
داوطلبی که در بخش مراقبتهای بهداشتی کار
میکردند و قبال به کووید 19-مبتال نشده بودند و
واجد شرایط برای دریافت واکسن کرونای فایزر/
بیونتک و مدرنا بودند ،نمونههای خون و شیر برای
سهبار آزمایش گرفتند :پیش از واکسیناسیون ،بعد
از دوز اول واکسن و بعد از دوز دوم واکسن.
اینپژوهشگراندریافتندکهدرشیرمادربهخصوص
پس از دوز دوم واکسن ،افزایشی  ۱۰۰برابری در
آنتیبادیهایازنوعترشحییاایمونوگلوبولینA
رخ میدهد .بررسیهای دیگر هم نشان دادهاند که

آنتیبادیهای تولیدشده بهوسیله خانمهای باردار
واکسینهشده برای کووید 19-از طریق خون بند
ناف به جنین منتقل میشوند.
بهگفتهنو،امااینبررسینشانمیدهدواکسیناسیون
در این  ۲۱مادر بیخطر بوده است و باعث ایمنی
آنها شده است .این پژوهشگران میگویند هدف
اصلی از بررسی آنها تاکید بر شیردهی مادران
در کرونا نبوده است بلکه امیدوارند یافتههایشان
شمار بیشتری از افراد را تشویق کند واکسن بزنند.
به گفته نو و مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای
آمریکا خانمهای باردار و در معرض خطر باالتر
بیماری شدید ناشی از کووید 19-هستند.
خانمهای باردار با احتمال بیشتری ممکن است
به علت کرونا به تهویه مکانیکی نیاز پیدا کنند،
دچار زایمان زودرس شوند و نوزادشان و جان
خودشان را از دست بدهند.

یک بیمار کرونایی بستری در شهر سارایوو پایتخت بوسنی
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کوبا واکسیناسیون کودکان  ۲سال به باال را در مقابل کرونا شروع میکند
کوبامیگویدباتوجهبهافزایششدیدمواردعفونت
و مرگ ناشی از کرونا در کودکان در این کشور
واکسیناسیون کودکان را از سن بسیار پایین  ۲سال
در مقابل این بیماری شروع کرده است.
بهگزارشوبامدی،اینبرنامهواکسیناسیونکودکان
کرونا که این هفته در کوبا شروع شده است ،این
کشور را به نخستین کشوری در جهان تبدیل میکند
که کودکان در چنین سن پایینی واکسینه میکند.
کوبا امسال چند مورد مرگ به علت کووید 19-در
میان کودکان از جمله مرگ در سه نوزاد دوماهه را
گزارش کرد ،در حالی که در سال  ۲۰۲۰میالدی

موردی از مرگ کودکان به علت کرونا در این کشور
گزارش نشده بود.
وزیر بهداشت کوبا گفت که در طول شیوع کرونا
117هزارو 500کودک شامل 7هزار و 660نوزاد
شیرخوار در این کشور به کووید 19-مبتال شدهاند.
کوبا در ماههای اخیر به علت انتشار سوی ه واگیر دلتا
شاهدافزایشمواردکووید19-درکودکانبودهاست.
کوبا جمعیت این کشور را از جمله کودکان را
با واکسن «سوبرانا» واکسینه میکند که بهوسیله
انستیتوی فاینلی درهاوانا پایتخت کوبا ساخته شده
است .سازمان ناظر دارویی کوبا یا CECMEDهفته

پیش واکسیناسیون کودکان  ۲تا  ۱۸سال را با دو
دوز واکسن «سوبرانا  »۰۲و سپس یک دوز واکسن

یادآور «سوبرانا پالس» تایید کرد CECMED .این
واکسن بر اساس کارآزمایی بالینی  ۳۵۰کودک بین
 ۳تا  ۱۸سال برای کودکان تایید کرده است .انستیتو
فاینلی میگوید  99/3درصد شرکتکنندگان  ۳تا
 ۱۱ساله و  92/9درصد شرکتکنندگان  ۱۲تا ۱۸
ساله در این کارآزمایی بالینی پاسخ آنتیبادی تولید
کردند که چهار برابر میزان پیش از واکسیناسیون بود.
انستیتوفاینلیمیگویدباتوجهبهنتایجاینکارآزمایی
بالینی واکسن سوبرانا  ۰۲برای تجویز در کودکان و
نوجوانانبیخطراست.ایننتایجهنوزدرمجلههای
پزشکی دارای داوری همتا منتشر نشده است.
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دادههای ابتدایی بیخطر بودن واکسن سینوفارم را برای کودکان  ۳سال به باال نشان میدهد
دادههای بررسیهای مقدماتی واکسن کرونای
شرکت چینیسینوفارمنشاندهندهبیخطربودن
آن در افراد  ۳تا  ۱۷ساله است.
بهگزارشروزنامهچاینامورنینگپست،دادههای
کارآزمایی بالینی مرحله اول و دوم منتشرشده در
مجله پزشکی «لنست بیماریهای عفونی» در
این هفته نشان داد که این واکسن ساختهشده
بهوسیلهانستیتویفراوردههایزیستیپکنوابسته
بهشرکتسینوفارمبرایافراد ۳تا ۱۷سالهخطری
ندارد .این واکسن دو دوزی با نام BBBIBP-
 CorVبهطورگستردهایدربرنامهواکسیناسیون

عمومیدرچینبهکاررفتهاستوقبالبرایاستفاده
در کودکان باالی  ۱۲ساله در این کشور مجوز

گرفته است .این کارآزمایی مقدماتی همچنین
نشان داد که این واکسن در کودکان باعث پاسخ
ایمنی «قوی» میشود ومیزانهای آنتیبادیهای
خنثیکننده ناشی از آن در کودکان با میزانهای
مشاهده در بزرگساالن مشابه است .تصور بر این
است که میزان آنتیبادیهای خنثیکننده نشانگر
اثربخشی واکسن در پیشگیری از عفونت کرونا
باشد .اما این بررسی که بهوسیله پژوهشگران
مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای چین و
شرکت سینوفارم انجام شده است ،دادههایی
درباره پاسخ ایمنی به سویهها یا واریانتهای

جدید کروناویروس در اختیار نمیگذارد .این
پژوهشگران میگویند دادههای بیشتر در اینباره
در کارآزمایی گستردهتر مرحله سوم در امارات
متحده عربی گردآوری میشود که کودکان سه
سال به باال در آنجا در برنامه ایمنسازی با واکسن
سینوفارمگنجاندهشدهاند.شیوعاخیرسوی هبسیار
واگیر دلتای کروناویروس که باعث ابتالی چند
کودک در دستکم در ده مدرسه در ایالت جنوب
شرقیفوجانچینشدهاست،توجههارابههنگام
امکانپذیر شدن واکسیناسیون کودکان کمسن در
این کشور جلب کرده است.
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