
آمریکا در مواجهه 
با شیوع بیشتر آبله 
میمونی واکسن های 

بیشتری می خرد
مقامات بهداشتی آمریکا می گویند 
بین المللی  شیوع  که  حالی  در 
بی سابقه آبله میمونی همچنان رو 
به افزایش است، دولت این کشور 
در حال خریدن شمار بیشتری از 
این  از  پیشگیری  برای  واکسن 

بیماری است.
به گزارش آسوشیتدپرس آمریکا 
تا به حال ۴۵ مورد بیماری را در 
۱۵ ایالت و منطقه کلمبیا )شامل 
واشنگتن شهر پایتخت( شناسایی 
کرده است. بیش از ۱۳۰۰ مورد دیگر 
بیماری هم در حدود ۳۰ کشور دیگر 
در خارج از منطقه شیوع بوم گیر 
یا آندمیک آبله میمونی در آفریقا 

شناسایی شده اند. 

مقامات بهداشتی آمریکا می گویند 
آبله  به  عادی  افراد  ابتال  خطر 
با  آنها  اما  است،  پایین  میمونی 
انجام اقداماتی برای مقابله با این 
مشکل در حال اطمینان بخشیدن 
به مردم هستند. یک واکسن دو 
دوزی با نام تجاری Jynneos در 
آمریکا برای پیشگیری از آبله میمونی 
تایید شده است. یک مقام بهداشتی 
مسئول نظارت بر ذخیره واکسن ها و 
داروهای اضطراری در آمریکا گفت 
که دولت در حال حاضر ۷۲۰۰۰ 
دوز واکسن Jynneos در اختیار 
دارد و ۳۰۰۰۰۰ دوز دیگر از این 
واکسن را نیز از »باوارین نوردیک«، 
شرکت تولیدکننده این واکسن در 
طول چند هفته آینده دریافت خواهد 
کرد. همچنین .۵۰۰۰۰۰ دوز بیشتر 
واکسن Jynneos  را نیز تا اواخر 
سال جاری بوسیله شرکت باوارین 
نوردیک تحویل خواهد شد. دولت 
آمریکا همچنین سفارش برای تولید 
دوزهای بیشتری از این واکسن هم 

به این شرکت داده است.
آبله میمونی یک بیماری بوم گیر 
یا آندمیک در آفریقا است و مردم 
در آنجا معموال به علت گاز گرفته 
شدن بوسیله جوندگان یا حیوانات 
کوچک حامل ویروس بیماری به 
آن مبتال می شوند. ویروس بیماری 
معموال به سادگی میان افراد منتشر 
نمی شود. از ماه پیش، مواردی از 
آبله میمونی در کشورهای اروپایی 
و آمریکایی شمالی شروع به ظهور 
کردند که در بسیاری از موارد نه 
همه آنها  مربوط به افرادی می شدند 
که در حین مسافرت بین المللی به 
ویروس مبتال شده بودند. اغلب 
این مبتالیان مردانی بودند که با 
مردان دیگر آمیزش جنسی داشتند، 
اما مقامات بهداشتی تاکید می کنند 
که هر کسی دیگری هم ممکن 

است به آبله میمونی مبتال شود.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
آمریکا این هفته اعالم کرد که در همه 
موارد شناسایی شده آبله میمونی در 
آمریکا تماس بسیار نزدیک عامل 

انتقال بیماری بوده است.
مقامات بهداشتی آمریکا به پزشکان 
موارد  مراقب  که  داده اند  هشدار 
احتمالی آبله میمونی باشند و به 
افراد در تماس نزدیک با مبتالیان به 

ابله میمونی واکسن ارائه 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.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: موسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
  روابط عمومی، سازمان آگهی ها: 09129243843

 تحریریه: 09129243843   مشترکین:09395693786
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یافته های اولیه نشان می دهند یک شکل روزآمده 
شده واکسن کرونای شرکت مدرنا می تواند میزان 
آنتی بادی ها بر ضد سویه اُمیکرون را هشت برابر 

افزایش دهد.
به گزارش گاردین این واکسن جدید شرکت 
آمریکایی مدرنا که نخستین واکسن با ترکیب 
»دو ظرفیتی« است باعث محافظت در برابر سویه 
اُمیکرون کروناویروس و سویه اصلی آن می شود 
و به گفته این شرکت نامزد اصلی برای برنامه ها 
تزریق دوز یادآور یا تقویتی واکسن در پاییز است.
دکتر پل برتون، مدیر پزشکی ارشد شرکت مدرنا 
گفت این واکسن جدید میزان آنتی بادی ها را به چنان 
میزانی باال برده است که تزریق سالی یکبار آن به 
عنوان واکسن یادآور یا تقویتی می تواند کافی باشد، 
مگر اینکه سویه  کامال متفاوتی از کرونا شایع شود 
که نیاز به طراحی دوباره واکسن را به وجود آورد. 
این واکسن جدید به نام  mRNA۱۲۷۳.۲۱۴  از 

ترکیب ۲۵ میکروگرم از واکسن اصلی مدرنا با ۲۵ 
میکروگرم از واکسنی که به طور اختصاصی برای 
سویه اُمیکرون تهیه شده است، ساخته می شود. 
این واکسن ۵۰ میکروگرمی در کارآزمایی های 
مرحله دوم/سوم به ۴۳۷ نفر که قبال دو دوز اولیه 
و یک دوز یادآور واکسن اصلی مدرنا را در ابتدای 

پاندمی دریافت کرده بودند، تزریق شد.
شرکت مدرنا هنوز داده های کامل این کارآزمایی را 

منتشر نکرده است، اما بر اساس بیانیه مطبوعاتی اش، 
در افرادی که یک تزریق این واکسن را دریافت 
کرده اند- یعنی چهارمین واکسن شان در کل- را 
دریافت کرده اند- میزان های آنتی بادی بر ضد 
اُمیکرون در چهار هفته نخست پس از تزریق 

هشت برابر افزایش یافته است.
حدود یک چهارم افرادی که در این کارآزمایی 
شرکت کرده بودند، قبال دچار کووید شده بودند، 
و در این افراد میزان آنتی بادی حتی بیشتر افزایش 
یافت. به گفته برتون، در حالی که میزان های 
آنتی بادی باالی ۴۰۰ واحد برای پیشگیری از 
عفونت کافی به نظر می رسد، در این کارآزمایی 
میزان های آنتی بادی تا حد ۶۰۰۰ هم در افراد بدون 
سابقه عفونت کووید و میزان های تا حد ۹۵۰۰ 

در افراد با سابقه عفونت کووید مشاهده شد.
نخستین زیرسویه کرونای اُمیکرون با نام BA.۱ در 
اواخر سال میالدی گذشته شناسایی شد و امواج 

شدیدی از کووید را در سراسر جهان ایجاد کرد. 
گرچه ظاهرا این سویه شدت کمتری از سویه های 
پیشین داشت، اما واگیری باالی آن باعث شد که 
میزان بستری ها و مرگ ها ناشی از کرونا افزایش 
یابد و سیستم های بهداشتی زیر فشار شدید قرار 
گیرند. بعدها زیرسویه هایی حتی واگیرتر کرونای 
اُمیکرون شامل BA.۲ و نیز BA.۴ و BA.۵ هم 
ظهور کردند که امواج بیماری بعدی را باعث شدند.
 ۱.BA واکسن دوظرفیتی شرکت مدرنا زیرسویه
را هدف قرار می دهد، اما به گفته برتون، حتی 
اگر میزان حفاظت ایجاد شده به وسیله آ در برابر 
زیرسویه های جدیدتر اُمیکرون اندکی کاهش 
یابد، باز هم برای ایجاد محافظت درازمدت 
کافی خواهد بود. اگر این واکسن یادآور باعث 
حفاظت یک ساله در برابر کووید شود، راه 
برای برخورد با این بیماری به شیوه ای مشابه 

ویروس آنفلوآنزا گشوده می شود. 

واکسن جدید شرکت مدرنا بر کرونای اُمیکرون موثر است

بریتانیا  این هفته ۱۰۴ مورد جدید تایید شده 
آبله میمونی را در انگلستان گزارش کرد که 
بیشترین افزایش در موارد شناسایی شده بیماری 

تا به حال است. 
 )UKHSA(»سازمان امنیت بهداشتی بریتانیا«
اعالم کرد با این موارد جدید، شمار کل موارد 
شناسایی شده آبله میمونی در بریتانیا تا ۱۲ ژوئن 
)۲۲ خرداد( به ۴۷۰ مورد رسید که ۴۵۲ مورد 
آن در انگلستان، ۱۲ مورد آن در اسکاتلند، ۲ 
مورد آن در ایرلند شمالی و چهار مورد آن 

در ویلز شناسایی شده اند.
UKHSA روز جمعه یک سند فنی منتشر کرد 
که بر اساس آن شیوع فعلی آبله میمونی در سطح 
دوم از چهار سطح انتقال بیماری های عفونی در 
این کشور قرار دارد، به این معنا که انتشار آبله 
میمونی درون »یک زیرجمعیت معین با شمار 

زیاد تماس های نزدیک« انجام می گیرد.
بر اساس این گزارش، اکثریت موارد بیماری در 

بریتانیا مربوط به لندن و در میان مردان رخ داده 
است و اغلب موارد بیماری در افرادی شناسایی 
شده اند که اخیرا سفری به یک کشور با شیوع 

بوم گیر یا آندمیک آبله میمونی »نداشته اند«.
UKHSA همچنان از افراد می خواهد در صورتی 
که دچار دانه ها و ضایعات پوستی تاول مانند شدند 
و تماس نزدیک با کسی داشتند که در سه هفته 
گذشته دچار آبله میمونی بوده است، به کلینیک های 
بهداشت جنسی مراجعه کنند. این سازمان همچنین 
به افراد دارای چنین ضایعات پوستی که در سه 

هفته گذشته به آفریقای غربی یا مرکزی سفر 
کرده آند، توصیه کرده است که به کلینیک های 

بهداشت جنسی مراجعه کنند.
ایالت  بهداشت عمومی  اداره  دیگر،  از طرف 
ماساچوست آمریکا نیز روز دوشنبه اعالم کرد 
۲ مورد جدید آبله میمونی را در دو مرد بزرگسال 
که در تماس نزدیک با یکدیگر بوده اند، شناسایی 
کرده است. داده های منتشرشده بوسیله مرکز کنترل 
و پیشگیری بیماری های آمریکا )CDC( نشان 
می دهد که تا به حال در سا جاری ۴۹ مورد عفونت 
با آبله میمونی در این کشور شناسایی شده اند که 
از جمله شامل نخستین مورد شناسایی شده در 

آمریکا در ایالت ماساچوست می شود.
تا به حال هیچ مورد مرگی در بیماران آبله میمونی 
در شیوع اخیر جهانی  آن گزارش نشده است و 
بیماران عموما در طول ۲ تا ۴ هفته به طور کامل 
بهبود یافته اند. گرچه موارد اولیه شناسایی شده آبله 
میمونی با سفرهای بین المللی مربوط بودند، موارد 

اخیر بیماری چنین ارتباطی را نشان نمی دهند.
مردان همجنسگرا و دوجنسگرا و سایر مردان 
با آمیزش جنسی با مردان تا به حال اکثریت 
عمده بیماران شناسایی شده را تشکیل می دهند، 
اما کارشناسان می گویند هرکسی که در تماس 
نزدیک با افراد مبتال به ابله میمونی باشد، در 
معرض خطر دچار شدن به این بیماری است. با 
این که ویروس بیماری به سادگی میان افراد منتقل 
نمی شود، افراد هنگام عالمت دار شدن می توانند 

ویروس را به دیگران منتقل کنند.
آمریکا  بیماری های  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
از طریق  )CDC( می گوید سرایت ویروس 
تماس مستقیم با مایعات بدنی و ضایعات و 
زخم های پوستی مبتالیان، لمس کردن اشیایی 
که با این مایعات یا زخم ها آلوده شده اند )مانند 
لباس، ملحفه و غیره( یا به میزان کمتر از طریق 
قطرک های تنفسی به دنبال تماس طوالنی چهره 

به چهره رخ می دهد. 

جاستین بیبر، خواننده مشهور کانادایی گفت دچار 
اختالل نادری شده است که نیمی از صورتش را 
فلج کرده و باعث شده است فعالیتهای هنری اش 

را فعال متوقف کند.
به گزارش آسوشیتدپرس این خواننده برنده چند 
جایزه موسیقی »گرمی« در ویدئویی که این هفته 
در حساب اینستاگرامی اش ارسال کرد، گفت دچار 
نشانگان رامسی هانت است. این نشانگان باعث 
فلج صورت می شود و ناشی از التهاب اعصاب 
در صورت در هنگام بروز بیماری زونایعنی فعال 
شدن دوباره ویروس »واریسال زوستر« عامل آبله 

مرغان در مسیر رشته های عصبی است.
این پست بیبر پس از آن ارسال شد که او برنامه هایش 
را در تورنتو و واشنگتن دی سی لغو کرد. این 
خواننده در ویدئویش نشان داد که نمی تواند یک 
طرف صورتش را تکان دهد و این بیماری را 

»بسیار جدی« خواند. بیبر در این ویدئو گفت 
مطمئن نیست که برطرف شدن بیماری اش چه 
مدتی طول خواهد کشید، اما ظاهرا درباره بهبودی 

کامل با استراحت و درمان خوش بین بود.
دریک وید، متخصص توانبخشی عصبی و استاد 
مدعو دانشگاه آکسفورد بروکس در بریتانیا به 
اسکای نیوز گفت زمان بهبودی از این عارضه 
می تواند بسیار متفاوت باشد. او گفت: »آسیب 
عصبی که به این علت به وجود می آید، در برخی 
از افراد ممکن است بسیار سریع در طول چند روز 
تا چند هفته بهبود پیدا کند و در افراد دیگر روند 
بهبودی می تواند ماه ها به طول بینجامد. بنابراین 

این موضوعی کامال غیرقابل پیش بینی است.«
نشانگان رامسی هانت یا به طور دقیق تر نشانگان 
رامسی هانت نوع ۲ )که برای نخستین بار به وسیله 
نوررولوژیست یا عصب شناس معروف آمریکایی 

جیمز رامسی هانت( توصیف شد، به شکل دانه های 
پوستی دردناک در اطراف گوش، روی صورت 
و روی دهان ظهور می کند و ناشی از فعال شدن 
دوباره ویروس »واریسال زوستر« عامل بیماری 
آبله مرغان در بدن است. ویروس در این فعال 
شدن دوباره باعث عفونت و التهاب در مسیر 
رشته های عصبی در یک طرف صورت می شود.
شکل شاخص این نشانگان به صورت سه گانه ی 

فلج یکطرفه صورت، درد گوش و تاول های پوستی 
روی صورت، روی گوش یا درون گوش است، 
اما ممکن است عالئم دیگری مانند از دست رفتن 
یکطرفه شنوایی و سرگیجه هم در مبتالیان رخ 
دهد. فلج یک طرفه صورت باعث اشکال در 
بستن یک چشم، اختالل در غذا خوردن )بیرون 
ریختن غذا از گوشه دهان(، اشکال در بیان حاالت 

صورت و انجام حرکات ظریف آن می شود.
برای درمان این عارضه که عمدتا در بزرگساالن 
التهابی  داروهای ضد  از  رخ می دهد،  معموال 
قوی از نوع استروئیدی )مانند پردنیزون( استفاده 
می شود. داروهای ضد ویروسی مانند آسیکلوویر 

و واالسیکلوویر نیز ممکن است تجویز شوند.
همچنین تجویز داروهای ضد درد قوی نیز ممکن 
است در صورتی که درد با وجود تجویز استروئیدها 

ادمه یابد، ضرورت پیدا کند. 

گروهی از بیماران دچار سرطان راست روده پس 
از دریافت یک داروی تجربی جدید در یک مرکز 
سرطان در نیویورک آمریکا به طور بی سابقه ای 
بدون اینکه عارضه جانبی چندانی داشته باشند، 

شاهد محو شدن تومورهایشان بودند.
به گزارش  الیوساینس پزشکان در مرکز سرطان 
»مموریال اسلون کترینگ« )MSK( در نیویورک 
در این کارآزمایی بالینی داروی »دوستارلیمباب« 
)dostarlimab( از آن برای درمان ۱۲ بیمار مبتال 
به سرطان راست روده )سرطان انتهای روده بزرگ 
که به مقعد منتهی می شود( استفاده کردند و همه 

این بیماران توانستند این دارو را تحمل کنند.
اما نتایج حاصل از درمان با این دارو شگفت آور 

بود. سرطان در همه این بیماران ناپدید شد.
دکتر لوئیس ای دیاز جونیور از MSK و نویسنده 
اصلی مقاله ای درباره نتایج استفاده از این داروی 
»گالکسواسمایت کالین«  داروسازی  شرکت 
 )GSK( در ژورنال پزشکی نیوانگلند این هفته 
می گوید هیچ بررسی دیگری را نمی شناسد که در 
آن یک شیوه درمانی باعث مهار سرطان در همه 

بیماران شرکت کننده در آن شده باشد.
بیماران شرکت کننده در این بررسی دچار نوعی از 
سرطان راست روده بودند که معموال به شیوه های 
معمول شیمی درمانی و پرتودرمانی مقاومت نشان 

می دهد. این نوع سرطان مقاوم راست روده ناشی از 
یک مشکل ژنتیکی به نام »نقصان ترمیم ناجوری ها« 
)mismatch repair-deficiency( است. این 
نوع سرطان هنگامی ایجاد می شود که سازوکارهای 
ترمیم خطاهای DNA یا ماده ژنتیکی سلول دچار 
اشکال می شود. حدود ۱۰ درصد بیماران مبتال به 
سرطان راست روده از این نوع هستند و این گروه 
بیماران معموال به شیمی درمانی و پرتودرمانی پاسخ 
نمی دهند و با احتمال بیشتری نیاز به عمل جراحی 
به نام »پروکتکتومی« پیدا می کنند که در آن همه 
یا بخش هایی از راست روده )بخش  انتهایی روده 
بزرگ که به مقعد ختم می شود( برداشته می شود 
و این جراحی ممکن است به آسیب رشته های 
عصبی، بی اختیاری ادراری و مدفوعی و اختالل 

کارکرد جنسی بینجامد.
پژوهشگران در MSK با این امید این داروی جدید 
را در این بیمارن آزمایش کردند تا بالقوه از این 
عوارض بالقوه جراحی در آنها جلوگیری شود.

آنها گمان می کردند که داروی »دوستارلیماب« با 
توجه به کارآزمایی های قبلی داروی دیگر از همین 
رده دارویی، به نام »پرمبرولیزوماب« باعث کوچک 
شدن تومورهای بیماران شود. هر دوی این داروها 
جزء گروهی از داروها به نام »مهارکننده های وارسی 
ایمنی« )checkpoint inhibitors( هستند که 

کارکرد سلول های ایمنی در شناسایی و حمله 
به سلول های سرطانی را تشدید می کنند.

داروی پمبرولیزوماب توانسته بود به عنوان درمان 
خط اول در افراد دچار سرطان انتشاریافته از نوع 
دارای »نقصان ترمیم ناجوری« تا حدی سودمند 
باشد. این دارو به این بیماران در مهار رشد، 
کوچک شدن یا حذف تومورهایشان کرده و 

بنابراین طول عمرشان را افزوده بود.
مشابه  داروی  بررسی  در  پژوهشگران 
»دوستارلیمباب« بر روی بیمارانی که سرطان آنها 
هنوز انتشار نیافته بود و در راست روده محدود 
مانده بود، امیدوار بودند که به نتیجه مشابهی برسند.
این بیماران برای شش ماه هر سه هفته ۵۰۰ 
میلی گرم داری دوستارلیماب دریافت کردند. انتظار 
اولیه این بود که این بیماران پس از دریافت این 

دارو هنوز نیاز به ترکیب معمول شیمی درماین و 
پرتودرمانی و حتی احتماال جراحی داشته باشند. 
اما در عوض، سرطان این ۱۲ بیمار فقط با داروی 
دوستارلیماب محو شد. تومورهای آنها دیگر در 
  PETٍ  معاینه جسمی، آندوسکوپی و اسکن های
و ام آرآی قابل شناسایی نبود. حدود یک سال بعد 
این افراد نیازی به درمان بیشتری پیدا نکردند و 

سرطان در هیچکدامشان عود نکرد.
پژوهشگران MSK در بیانیه اشان در این هفته 
گفتند حتی اکنون، بیش از دو سال بعد، هیچ کدام 
از بیماران نیاز به ترکیب شیمی درمانی و پرتودرمانی 
پیدا نکرده اند و هیچ موردی از پیشرفت یا عود 
بیماری در معاینات پیگیری مشاهده نشده است.
کارشناسان می گویند گرچه نتایج این کارآزمایی 
باعث خوش بینی بسیاری می شود، اما هنوز بدون 
پژوهش بیشتر نمی توان درمان های استاندارد فعلی 
برای این نوع خاص از سرطان راست روده با 
این داروی تجربی جایگزین کرد. با این حال 
این نتایج امیدوارکننده این دارو که بر اساس 
شیوه جدید ایمنی درمانی عمل می کند، راه برای 
انجام کارآزمایی های جدید می گشاید و این نوید 
را ایجاد می کند که در آینده ایمنی درمانی بتواند 
به صورت یک درمان عالج کننده برای گروهی 

از بیمارن مبتال به سرطان راست روده درآید 

بریتانیا بیشترین افزایش در موارد آبله میمونی را اعالم کرد

خواننده مشهور کانادایی از علت نادر فلج شدن صورتش می گوید

نتایج شگفت آور یک داروی تجربی در درمان سرطان راست روده

نقشه سالمت

همدان در 
وضعیت قرمز، 

هوا آلوده تر 
می شود/ ایسنا

گرد وخاک در 
حال ترک آسمان 

کرمانشاه است/ ایسنا

دوربين سالمت 

شاگردان چینی در صندلی های تاشو در زیر میزهایشان خوابیده اند.
 گتی ایمجز

کارشناسان یک قورباغه سمی لمان را در کلمبیا آماده آزادسازی می کنند.
EPA       

نمونه گیری برای آزمایش کرونا در پکن پایتخت چین
 گتی ایمجز

نخست وزیر انگلیس کلم بروکلی بسته بندی می کند.
 گتی ایمجز

یک توله خرس در پارک وحش شهر وان ترکیه شیر می نوشد.
 گتی ایمجز

مردی در صنعا پایتخت یمن آردهای گندم در آسیا را امتحان می کند.
EPA       


