
دوربين سالمت

نتایج یک بررسی 
جدید: ماسک ها تاحدی 
جلوی ذرات ویروسی 

را می گیرند

جدید  بررسی  یک  نتایج 
میزان  ماسک ها  می دهد  نشان 
حامل  هواپخش  ذرات  انتشار 
مانند  تنفسی  ویروس های 
کروناویروس را از دهان و بینی 
فردی که ماسک زده است، کاهش 
ماسک های  حتی  اما  می دهند، 
حرفه ای هم به کلی این خطر 

را رفع نمی کنند.
نتایج  رویترز،،  گزارش  به 
دانشگاه  پژوهشگران  بررسی 
توکیو  که در mSphere یک 
مجله با دسترسی آزاد انجمن 
میکروب شناسی آمریکا منتشر 
شده است، نشان دادماسک های 
پارچه ای، ماسک های جراحی 
می توانند   N95 ماسک های و 
باعث کاهش سرایت قطرک های 
حاوی کروناویروس شوند اما  
نمی کنند.  سد  را  آنها  کلی  به 
دانشمندان،  این  گفته  به  البته 
سرایت ویروس کرونا میان دو 
نفر هنگامی که هر دو ماسک زده 

باشند، بسیار کمتر است.

این پژوهشگران نوشتند: »اگر هم 
پخش کننده ویروس و هم گیرنده 
ویروس ماسک زده باشند، یک 
اثر هم افزا به وجود می آید که 
امکان انتقال را بسیار کمتر می کند.«
پژوهشگران در این بررسی یک 
محفظه بسته ساختند که دو مانکن 
درون آن روبروی هم قرار داشتند. 
کردن  از سرها سرفه  یکی  در 
شبیه سازی شد و ذرات واقعی 
کرونا ویروس را منتشر کرد. در 
سر دیگر تنفس طبیعی شبیه سازی 
شد و با یک اتاقک گردآوری 
در انتهای راه های  تنفسی ذرات 

ویروس گردآوری شدند.
تنفس کننده   مانکن  هنگامی 
ماسک کتانی به چهره داشت، 
میزان انتقال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد 
کاهش یافت. ماسک N95 باعث 
شد راه ۸۰ تا 9۰ درصد ذرات 
پخش شده سد شود. هنگامی  که 
روی صورت مانکن سرفه  کننده 
هم ماسک پارچه ای یا ماسک 
جراحی گذاشته شد، میزان انتشار 
کاهش  درصد   5۰ تا  ویروس 
یافت. وجود ماسک N95 روی 
ویروس  پخش کننده  صورت 
درصد   9۰ تا  را  انتقال  میزان 

کاهش داد.
بررسی  این  محدودیت  یک 
پژوهشگران  که  است  این 
نمی توانند بگویند ذرات عبور 
می توانند  ماسک ها  از  کرده 
کنند  ایجاد  بیماری  یا  عفونت 
پایداری  میزان  به عالوه،  نه.  یا 
ویروس در هوا بر اساس اندازه 
قطرک و ذره هواپخش )آئروسل( 

تغییر می کند.
این پژوهشگران توصیه می کنند 
که با توجه به بار ویروسی باال 
 در بینی و گلوی بیماران اعم 
بی عالمت  و  عالمت دار  از 
ماسک زدن در فضاهای عمومی 

توصیه می شود.

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.

واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد که در مراحل 
پیشرفته آزمایشی قرار دارد، در سالمندان نیز 
به همان اندازه افراد جوان پاسخ ایمنی ایجاد 
می کند و به این ترتیب امیدها برای دستیابی به 

یک واکسن موثر افزایش می یابد.
به گزارش رویترز، شرکت بریتانیایی آسترا-زنکا 
که واکسن کرونای ساخته شده به وسیله دانشگاه 
آکسفورد را در دست تولید دارد، روز دوشنبه ۲۶ 
اکتبر )5 آبان( اعالم کرد این واکسن همچنین 

عوارض جانبی کمتری در سالمندان ایجاد کرده 
است. دسترسی به یک واکسن موثر می تواند نقش 
تعیین کننده ای در مبارزه با کروناویروس جدید 
که تا به حال باعث مرگ بیش از  1/15میلیون 

نفر شده داشته باشد.
سخنگوی شرکت آسترا-زنکا گفت: »خوشبختانه 
و  سالمندان  میان  در  ایمنی زایی  پاسخ های 
بروز  میزان  و  بود  جوان ترمشابه  بزرگساالن 
عوارض جانبی در سالمندان که دچار بیماری 

شدیدتر کووید-19 می شوند، پایین تر بود.« این 
سخنگو با اشاره به نام فنی این واکسن گفت: 
»این نتایج به مجموعه شواهد درباره بی خطر 
بودن و ایمنی زایی واکسن AZD1۲۲۲ افزوده 
آکسفورد/ واکسن  می رود  انتظار  می شوند.« 

آسترا-زنکا یکی از نخستین واکسن های کرونای 
ساخت شرکت های بزرگ است که به همراه 
واکسن ساخت شرکت های فایزر و بیو ان تک 

مجوز سازمان های ناظر را به دست آورند.

جانسون اند  آمریکایی  داروسازی  شرکت 
جانسون یک بررسی بزرگ نهایی را شروع 
کرده است تا ثابت کند یک دوز واحد واکسن 
کووید-19 ساخت این شرکت می تواند باعث 

حفاظت در برابر ویروس کرونا شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، این بررسی که یکی 
از بزرگ ترین بررسی های واکسن کروناویروس 
تا به حال است، تزریق یک دوز این واکسن 
جنوبی،  آفریقای  آمریکا،  در  افرادی  در  را 
آرژانتین،برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو 
آزمایش می کند.  چند واکسن کرونای دیگر، از 
جمله واکسن های ساخت شرکت های مدرنا و 
فایزر در آمریکا و چند واکسن در کشورهای دیگر 

از جمله چین در مراحل نهایی آزمایشی هستند.
کارشناسان می گویند امیدوارند تا پایان سال میالدی 
جاری دست کم یک واکسن موثر برای کرونا در 
آمریکا یافت شود. مقامات بهداشتی در آمریکا 
می گویند بی خطر و موثر بودن واکسن را فدای 
شتاب برای تایید واکسنی برای کرونا نخواهند کرد. 
دکتر فرانسیس کالینز، رئیس موسسه های ملی 
بهداشت آمریکا به خبرنگاران گفت: »ما همه 
تالش مان را می کنیم بدون نادیده گرفتن مسائل 
مربوط به بی خطر بودن و تاثیربخشی واکسن، 
به واکسن هایی دست یابیم که زندگی  افراد را 
نجات دهد.« اما بسیاری از متخصصان واکسن 
در آمریکا می پرسند آیا سازمان غذا و داروی 

آمریکا در صورت فشار شدید دولت ترامپ به 
این اهداف پایبند خواهند ماند یا نه. 

ترامپ روز چهارشنبه لینک گزارش خبری 
مربوط به بررسی واکسن جانسون اند جانسون 

را توئیت کرد و نوشت سازمان غذا وداروی 
آمریکا »باید سریع تر عمل کند.« در همین 
حال، آزمایش یک واکسن تجربی دیگر برای 
کرونا در آمریکا که شرکت آسترا-زنکا آن را 
ساخته است، همچنان متوقف است و با اینکه 
بررسی های این واکسن در کشورهای دیگر از 
سر گرفته شده است، مقامات بهداشتی آمریکا 
در حال بررسی علت به وجود یک عارضه 
جانبی وخیم در دو نفر از دریافت کنندگان 
این واکسن هستند. حتی اگر سازمان غذا و 
داروی آمریکا اجازه استفاده اضطراری یک 
واکسن کرونا را تا پایان سال میالدی جاری 

بدهد، عرضه این واکسن محدود خواهد بود.

دانشمندان پروتئینی را در سلول های انسانی 
کشف کرده اند که ممکن است توضیح دهنده 

واگیر بودن شدید کروناویروس باشد.
به گزارش الیوساینس می دانیم که پروتئین های 
به  اتصال  با  کروناویروس  سطح  گل میخی 
گیرنده های ACE۲ در سلول های انسانی وارد 

آنها می  شوند و درون آنها تکثیر می کنند.
اکنون پژوهشگران در دانشگاه فنی مونیخ در آلمان 
و دانشگاه هلسینکی در فنالند پروتئین دیگری 
واگیر بودن شدید کروناویروس باشد. این پروتئین را کشف کرده اند که ممکن است توضیح دهنده 

که نوروفیلین 1 نام دارد در سلول های پوشاننده 
حفره های بینی وجود دارد. این پروتئین پیام های 
درد را در انسان ها انتقال می دهد و در رشد رگ های 
خونی نقش دارد. اکنون پژوهشگران دریافته اند که 
این پروتئین همچنین نقشی به عنوان گیرنده دارد و 
ورود کروناویروس جدید یا سارس-کوو-۲ را به 
سلول ها تسهیل می کند. این پژوهشگران به دنبال 
پاسخ به این پرسش بودند که چرا کروناویروس 
عامل سارس )نشانگان شدید حاد تنفسی( با نام 
علمی »سارس- کوو« در سال ۲۰۰۳ شیوع بسیار 

کوچک تری را باعث شد، اما کروناویروس جدید 
یا »سارس-کوو-۲« رفتار کامال متفاوتی دارد، 
در حالی که گیرنده اصلی برای هر دو ویروس 
پروتئین های ACE۲ در غشای سلول ها هستند. 
آزمایش های انجام شده  روی نمونه های برداشته 
شده از افراد درگذشته به علت کووید-19 و 
موش ها ثابت کرد که نوروفیلین-1 ورود ویروس را 
درون دستگاه عصبی تسهیل می کند. این دانشمندان 
اکنون می خواهند از این کشف برای یافتن راه های 

برای مبارزه با ویروس استفاده کنند.

شرکت  های آسترا-زنکا و جانسون اندجانسون 
آزمایش  که  اعالم کردند  آبان  روز جمعه ۲ 
واکسن های بالقوه شان برای کووید-19 دوباره 
آسوشیتدپرس  گزارش  به  کرده اند.  آغاز  را 
اوایل  در  آسترا-رنکا  بالقوه  واکسن  آزمایش 
سپتامبر )شهریور( متوقف شد و آزمایش واکسن 
جانسون اند جانسون در شروع هفته گذشته دچار 
وقفه شد. هر یک از این شرکت ها علت این توفق 
را دچار شدن یکی از داوطلبان دریافت کننده 
واکسن به عارضه وخیم بهداشتی اعالم کرده بودد.

چند  میان  در  کروناویروس  واکسن  دو  این 
واکسن نامزدشده در مرحله نهایی- قدم پیش 
از درخواست مجوز از سازمان های ناظر- هستند. 

این شرکت ها اعالم کردند روز جمعه تایید شروع 
دوباره آزمایش ها در آمریکا را دریافت کرده اند. 
چنین وقفه های موقتی در جریان آزمایش داروها 
و واکسن ها نسبتا شایع هستند: در پژوهشی که 
شامل هزاران شرکت کننده است، برخی از آنها 
ممکن است به دالیل گوناگون دچار بیماری 
شوند. متوقف کردن بررسی به پژوهشگران اجازه 
تحقیق در این باره را می دهد که بیماری ایجاد 
شده یک عارضه جانبی دارو یا واکسن است 

یا  صرفا یک همزمانی مطرح است.
آزمایش واکسن کرونای شرکت آسترا-رنکا که 
دانشگاه آکسفورد آن را ساخته است، قبال در 
کشورهای بریتانیا، برزیل، آفریقای جنوبی و 

ژاپن هم دوباره شروع شده بود.
بررسی آسترا-زنکا در آمریکا شامل ۳۰هزار 
نفر می شود که گروهی از آنها واکسن واقعی 
و گروهی دیگر تزریق بی اثر دریافت می کنند.

شد  متوقف  هنگامی  واکسن  این  آزمایش 
که یک شرکت کننده بریتاینایی دچار عالئم 
عصب شناختی شد که با »میلیت عرضی« یک 
یک التهاب نادر طناب نخاعی« تطبیق داشت. 
بررسی آسترا-زنکا یک بار دیگر هم در اوایل 

تابستان متوقف شده بود.
شرکت جانسون اندجانسون از شروع دوباره 
واکسن  بررسی  برای  داوطلب  افراد  جذب 
شرکت  این  داد.  خبر  آمریکا  در  کرونایش 
جزئیاتی درباره بیماری یکی از شرکت کنندگان 
که باعث توقف بررسی شد، بیان نکرد و فقط 
گفت ارزیابی کامل مشاهدی به دست نداد که 

واکسن باعث این عارضه شده باشد.

آمریکایی  شرکت  با  موافقت نامه ای  قطر 
تا  است  کرده  امضا  مدرنا  داروسازی 
را  شرکت  این  ساخت  بالقوه  واکسن 
به  شدن  وارد  و  تایید  از  پس  بالفاصله 

بخرد. بازار جهانی 
واکسن  هیچ  هنوز  رویترز،  گزارش  به 
برای  بین المللی  سطح  در  تایید شده ای 
از  واکسن  چند  اما  ندارد،  وجود  کرونا 
جمله واکسن های شرکت های فایزر، مدرنا 

نهایی  مراحل  در  جانسون  جانسون اند  و 
آزمایشی هستند.

عبداللطیف الخال، رئیس گروه ملی بهداشتی 
کووید-19 قطر گفت: »مذاکرات زودرس 
به  برای  را  ما  بخت  توافق  به  رسیدن  و 
به  واکسن  کافی  مقدارهای  آوردن  دست 

طور زودرس بیشتر می کند.«
قطر قبال قراردادهای مشابهی را با شرکت های 

فایزر و بیوان تک هم امضا کرده بود. 

شرکت مدرنا ماه پیش اعالم کرد در مسیر 
تولید ۲۰ میلیون دوز واکسن تا پایان سال 
است و هدفش این است که در سال آینده 5۰۰ 
میلیون تا یک میلیارد دوز واکسن آماده کند.
حال  در  همچنین  آمریکایی  شرکت  این 
 Lonza AG همکاری با شرکت سوئیسی
است تا توان تولیدی اش برای واکسن بالقوه اش 
را باال ببرد تا بتواند واکسنش را به کشورهای 

دیگر به جز آمریکا نیز عرضه کند.

قطر با شرکت مدرنا برای خرید واکسن کرونا قرارداد امضا می کند

واکسن کرونای آکسفورد احتماال در سالمندان هم موثر است

شواهد بیشتری به دست آمده است که نوع 
گروه خونی ممکن است بر خطر دچار شدن 
به ویروس کرونا و بیماری شدید ناشی از 
گزارش وب ام دی  به  باشد.  داشته  تاثیر  آن 
به دو بررسی است که  یافته ها مربوط  این 
 Blood Advances مجله  در   آن  نتایج 

منتشر شده اند.
پژوهشگران در یک بررسی بیش از ۴7۳هزار 
از ۲/۲  بیش  با  را  به کووید-19  مبتال  فرد 

میلیون نفر جمعیت عمومی مقایسه کردند.
در میان بیماران دچار کووید-19 درصد افراد 
دارای گروه خونی O پایین تر و درصد افراد 

دارای گروه A، B و AB باالتر بود.
این یافته ها نشان می دهند که افراد دارای گروه 
خون A ،B و AB با احتمال بیشتری نسبت 

افراد دارای گروه خونی O به کووید-19 مبتال 
می شوند. میزان عفونت در میان افراد دارای 

گروه های خونی A، B و AB مشابه بود.
بررسی دیگر شامل 95 بیمار کووید-19 در 
وضعیت بحرانی بستری شده در بیمارستان های 
کانادا می شد. بیماران داری گروه خونی A یا 
AB با احتمال بیشتری نیاز به اتصال به دستگاه 
تنفس مصنوعی پیدا کرده بودند که نشان می داد 
میزان آسیب ریه ناشی از کووید-19 در این 

بیماران بیشتر بوده است. 
همچنین این بررسی نشان داد شمار بیشتری از 
بیماران دارای گروه خونی A و AB به دیالیز 

برای نارسایی کلیوی نیاز پیدا کرده بودند. 
به گفته پژوهشگران، این نتایج نشان می دهد 
 A بیماران کووید-19 دارای گروه های خونی
و AB نسبت به بیماران دارای گروه خونی 
اختالل  بیشتری  در معرض خطر   B یا   O
کارکرد یا نارسایی اندام های حیاتی هستند. 
این بررسی همچنین نشان داد با اینکه مدت 
 AB و A بستری بیماران دارای گروه خونی
به طور میانگین بیشتر از بیماران گروه خونی 
O یا B نیست، این بیماران مدت بیشتری در 
بخش مراقبت های ویژه بستری شده بودند 

که بیانگر بیماری شدید کووید-19 است.

نوع گروه خونی ممکن است خطر بیماری شدید کرونا را پیش بینی کند

یک بررسی بزرگ بین المللی برای تعیین تاثیربخشی یک واکسن تک دوزی کرونا شروع می شود

دانشمندان دروازه دوم ورود کروناویروس درون سلول ها را کشف کردند

 آزمایش متوقف شده دو واکسن کرونا در آمریکا از سر گرفته می شود

یک افسر پلیس یک درکارزار آگاهی بخشی برای کرونا در دهلی نو شرکت 
AFP            .کرده است 

یک مامور شهرداری در کواال المپور با لباس محافظ در یک مجتمع مواد 
AFP           .ضدعفونی کننده می پاشد 

کارکنان پزشکی با لباس های محافظ پیش از یک بازی فوتبال در برزیل
Getty Images   

یک مامور بهداشتی درون یک اتاقک بدون تماس برای گرفتن تست کرونا در مالزی
AFP   

»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: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: 1۴1۴5-557

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
  مشترکین، روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۰91۲9۲۴۳۸۴۳

 تحریریه: ۰91۲9۲۴۳۸۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک دختر دانش آموز در آلمان در کالس درس با پنجره هاای باز با کت زمستانی 
نشسته است.              رویترز

نقشه سالمت

کاهش سن 
فوتی ها کرونا در 

استان مرکزی/ایسنا

شمار قربانیان کرونا 
در کردستان رو به 
افزایش است/ ایسنا

یک مهماندار در سنگاپور در هواپیمایی که به رستوران تبدیل شده است، غذا 
AFP                   .سرو می کند 


