
دوربين سالمت

کودکان ممکن است 
در ابتدا واکسن 

کرونا دریافت نکنند

پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
  )CDC( بیماری های آمریکا
واکسن های  کرد  اعالم 
است  ممکن  کووید-۱۹ 
دسترس  در  که  هنگامی 
قرار گیرند، در ابتدای برای 

کودکان توصیه نشوند.
به گزارش رویترز کودکان 
به ندرت دچار عالئم شدید 
کووید-۱۹ می شوند و تا به 
حال هیچ کدام از واکسن های 
تجربی کروناویروس در آنها 

آزمایش نشده اند. 
حال  به  تا  گفت   CDC
کارآزمایی های بالینی اولیه 
فقط  کرونا  واکسن های 
شامل بزرگساالن غیر باردار 
که  شد  یادآور  و  بوده اند 
گروه های که واکسیناسیون 
می شود  توصیه  آنها  در 
با  آینده  در  است  ممکن 
بیشتری  شمار  شدن  وارد 
کارآزمایی های  به  افراد  از 

بالینی تغییر کند.

شرکت داروسازی آمریکایی 
کودکان  است  گفته  فایزر 
۱۲ ساله و بزرگتری را که 
به  ویروس  انتقال  امکان 
گروه های پرخطر را دارند، 
در کارآزمایی  بزرگ واکسن 
تولید اش وارد خواهد کرد، 
اما شرکت آسترازنگا اعالم 
کرده است که در زیرگروهی 
در  شرکت کنندگان  از 
کارآزمایی بزرگش واکسن 
تولیدی اش را در کودکان 
پنج تا ۱۲ سال هم آزمایش 

خواهد کرد.
در حال حاضر هیچ واکسن 
کرونا  برای  شده ای  تایید 
وجود ندارد، اما واکسن های 
تجربی ساخت چند شرکت 
از جمله شرکت های فایزر 
نهایی  مرحله  به  مدرنا  و 

آزمایش رسیده است.
CDC همچنین اعالم کرد 
هر واکسن کرونایی دست 
کم در ابتدا باید بر اساس 
اضطراری  مصرف  مجوز 
سازمان غذا و داروی آمریکا 
به کار رود و به این ترتیب 
 ۲۰۲۰ سال  پایان  از  پیش 
شکل  به  واکسن ها  عرضه 
محدودی انجام خواهد شد.
به گفته CDC در صورت 
واکسن  محدود  عرضه 
شود  توصیه  است  ممکن 
ابتدا  در  گروه  ها  از  برخی 

واکسن را دریافت کنند.
یک هیات مستقل کارشناسی 
در ابتدای این ماه اعالم کرد 
که واکسن های کرونا باید در 
چهار مرحله عرضه شوند 
خط  بهداشتی  کارکنان  و 
را  واکسن  ابتدا  باید  مقدم 

دریافت کنند.

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.

یک بررسی جدید نشان می دهد کارکنان 
خواروبار با احتمال بیشتری در معرض خطر 

عفونت با کرونا ویروس جدید هستند.
به گزارش از هلث دی پژوهشگران می گویند 
کارکنان خواروبارفروشی همچنین به علت 
بی عالمت بودن درصد باالیی از افراد دچار 
آینده  انتشارهای  منشا  می توانند  عفونت، 

ویروس باشند.
پژوهشگران دانشکده بهداشت عمومی تی اچ  
آزمایش های  نتایج  هاروارد  دانشگاه  چان 
کارکنان یک فروشگاه خواروبارفروشی در 
بوستون را بررسی کردند. ۲۰ درصد کارکنان 
آزمایش کرونای مثبت داشتند و سه چهارم 

افراد با آزمایش مثبت بی عالمت بودند.
کارکنان  پژوهشگران  این  گفته  به 
از  دسته  یک  عنوان  به  خواروبارفروشی 
کارکنان ضروری می توانند منبع مهمی از 

پژوهشگران  این  گفته  به  باشند.  عفونت 
عفونت  دچار  ضروری  کارکنان  هنگامی 
انتقال  منبع  به  می شوند،  کروناویروس  با 
مهم ویروس به جامعه ای که به آن خدمت 

می کنند، می شوند.
درصد افرادی دچارعفونت کروناویروس 
در این فروشگاه بسیار باالتر از شیوع این 
آن  در  که  بود  محلی  جامعه  در  ویروس 

زمان در حد ۰.۹ درصد تا ۱.۳ درصد بود. 
کارکنان  داد  نشان  همچنین  بررسی  این 
خواروبارفروشی که تماس چهره  به چهره 
با مشتریان دارند، با احتمال پنج برابر بیشتر 
ممکن است آزمایش مثبت داشته باشند. البته 
این  که  می دهند  هشدار  پژوهشگران  این 
بررسی کوچک و مربوط فقط یک مکان 

بوده است. 
کارکنان  از  نفر   ۹۹ از  چهارم  یک  حدود 
بهداشت  پرسشنامه  که  خواروبارفروشی 
روانی را پر کرده بودند، دست کم احساس 

اضطراب خفیف را گزارش کردند. 
بودند  پاسخ دهندگان گفته  از  نیمی  حدود 
نمی تواند فاصله گیری اجتماعی در محل کار را 
به طور مداوم رعایت کنند. کارکنایی توانسته 
بودند فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند، 

احساس اضطراب کمتری داشتند.

خفیف  افسردگی  کارکنان  از  نفر  هشت 
داشتند. این افراد با احتمال کمتری توانسته 
بودند فاصله گیری اجتماعی را در محل کار 
رعایت کند و برای آمدن به محل کار به 
سوار شدن اشتراکی ماشین یا حمل و نقل 

عمومی تکیه داشتند. 
افرادی که با ماشین خودشان یا با پای پیاده 
یا با دوچرخه به سر کار می آمدند، با احتمال 

کمتری افسردی را گزارش کرده بودند.
ّ ها  یافته  این  به  توجه  با  پژوهشگران  این 
توصیه می کنند که برای کارکنان ضروری 
کرونا  شیوع  روانی  فشارهای  با  باید  که 
شود.  فراهم  الزم  کمک های  بیایند،  کنار 
مقامات  و  صاحبکاران  از  همچنین  آنان 
دولتی می خواهند آزمایش مرتب کرونای 
کاهش  برای  راهبردهایی  و  کارکنان  این 

تماس آنها را در نظر داشته باشند.

یک بررسی در آمریکا نشان می دهد در 
۲۵ درصد زنان باردار عالئم کرونا ممکن 
است برای دو ماه یا بیشتر طول بکشد.

در  پژوهشگران  رویترز  گزارش  به 
و  سانفرانسیسکو  در  کالیفرنیا  دانشگاه 
در  آنجلس  لوس  در  کالیفرنیا  دانشگاه 
بزرگترین بررسی تا به حال در زنان باردار 
بستری نشده سیر بالینی و پیامدهای بالینی 
را در ۵۹۴ زن که آزمایش کرونایشان در 
و  تجزیه  بود،  شده  مثبت  بارداری  حین 

کردند. تحلیل 

نتایج نشان داد که شایع ترین عالمت اولیه 
زنن سرفه، گلودرد، بدن درد و تب است. 
نیمی از از زنان مورد بررسی سه هفته پس 
از شروع بیماری و ۲۵ درصد زنان هشت 
هفته پس از آن همچنن عالمت دار بودند.
این پژوهشگران می گویند زنان بارداری 
انتظار  باید  می شوند،  مبتال  کرونا  به  که 
طول کشیدن عالئمشان را داشته باشند.

بیشتر  باره  این  در  قبلی  پژوهش های 
اما  بود،  متمرکز  بستری  باردار  زنان  بر 
بربیماران سرپایی متمرکز  بررسی جدید 

بود که اکثریت بزرگساالن دچار ویروس 
تشکیل می دهند. را 

شایع  متعدد  عالئم  پژوهشگران  این 
کووید-۱۹ را در این زنان یافتند، اما بسیاری 
از این عالئم با عالئمی که در بارداری طبیعی 
مشاهده می شوند، همپوشانی داشتند، برای 

مثال تهوع، خستگی و گرفتگی بینی.
بررسی  این  در  زنان  اکثریت  مجموع  در 

بیماری خفیف داشتند و بستری نشدند.
این دانشمندان نتیجه گیری می کنند که با وجود 
خطرات بالقوه کووید-۱۹ برای زنان باردار 
و نوزادانشان، هنوز دانسته های ما درباره سیر 

بیماری و پیش آگهی کلی آن کامل نیست.

یافته های یک بررسی جدید نشان می دهد 
کروناویروس  ضد  آنتی بادی های  که 
در  تابستان  طول  در  سرعت  به  جدید 

است. یافته  کاهش  بریتانیا  جمعیت 
به گزارش رویترز این یافته ها بیانگر این است 
که حفاظت در برابر عفونت کروناویروس 
ایمنی  نباشد و  ممکن است طوالنی مدت 

نسبت ویروس در جامعه کاهش یابد.
لندن  کالج  ایمپریال  در  دانشمندان 
جمعیت  در  آنتی بادی  میزان های 
بریتانیا را پس از موج اول عفونت های 
کووید-۱۹ در ماه های مارس و آوریل 

کردند. ردیابی  فروردین(  و  )اسفند 
بررسی آنها نشان داد که شیوع آنتی بادی 

از ۶ درصد جمعیت در پایان ماه ژوئن 
)اوائل تیر( به ۴.۴ درصد در ماه سپتامبر 

است.  یافته  کاهش  )شهریور( 
می کند  تقویت  را  نظر  این  یافته ها  این 
دوم  موج  آستانه  در  جمعیت  ایمنی  که 

عفونت که به قرنطینه های محلی و اعمال 
انجامید،  اخیر  هفته های  در  محدودیت 

پیدا کرده بود. کاهش 
گرچه ایمنی نسبت به کروناویروس جدید 
پیچیده است و جزئیات آن هنوز روشن نیست 
و ممکن است سلول های T و نیز سلول های 
B تحریک کننده تولید سریع آنتی بادی پس از 
قرارگیری مجدد به ویروس نیز در ایجاد آن 
نقش داشته باشند، این پژوهشگران می گویند 
تجربه با سایر کروناویروس ها نشان می دهد 
ایمنی در مقابل این ویروس ها ممکن است 

طوالنی مدت نباشد.
البته میزان کاهش آنتی بادی در افرادی که 
بیماری عالمت دار کووید-۱۹ داشتند، نسبت 

به افرادی که بی عالمت بودند و از عفونت  
اولیه شان آگاه نبودند، آنقدر بارز نبود.

میزان  در  که  بود  این  دیگر  یافته   یک 
کارکنان  در  شده  یافت  آنتی بادی های 
پزشکی تغییری رخ نداده بود که احتماال به 
علت قرارگیری مکرر آن در برابر ویروس 
ایمپریال  بررسی  یافته های  است.  کرونا 
کالج هنوز در مرحله قبل از انتشار است 

و داوری همتا نشده است.
البته به گفته این پژوهشگران کاهش سریع 
با ویروس  از عفونت  آنتی بادی های پس 
لزوما به معنای آن نیست که واکسن هایی 
که در حال حاضر برای کووید-۱۹ در حال 

آزمایش هستند، تاثیربخش نخواهند بود.

دولت بریتانیا اعالم کرد از کارآزمایی »چالش 
افراد  آن  در  که  می کند  حمایت  انسانی« 
عامدانه  طور  به  سالم  و  جوان  داوطلبان 
با کروناویروس آلوده می شوند تا تولید و 
تایید واکسن برای کووید-۱۹ تسریع شود.
اعالم  بریتانیا  دولت  رویترز  گزارش  به 
میلیون   ۴۳.۵( پوند  میلیون   ۳۳.۶ کرد 
همکاری  با  که  بررسی ها  این  در  دالر( 
   hVIVO لندن، شرکت  کالج  ایمپریال 
انجام  لندن  بهداشت  ملی  سرویس  و 

کرد. گذاری خواهد  می شود، سرمایه 
اگر این کارآزمایی ها بوسیله سازمان های 
نظارتی بهداشتی و کمیته اخالق پژوهشی 
در بریتانیا تایید شوند، بررسی ها در ماه 

و  می شوند  شروع   ۲۰۲۱ )دی(  ژانویه 
نتایج در ماه مه ۲۰۲۱ )اردیبهشت سال 

اعالم خواهند شد. بعد( 
hVIVO که واحدی از شرکت خدمات 
است،   Open Orphan داروسازی 
کارهای  که  بود  کرده  اعالم  جمعه  روز 
مقدماتی برای انجان این کارآزمایی ها را 

آغاز کرده است.
هدف پژوهشگران در این بررسی ها این 
است که با استفاده از دوزهای کنترل شده 
کمترین  که  دریابند  ابتدا  کرونا  ویروس 
مقدار ویروس که می تواند باعث بیماری 
افراد  از  کوچکی  گروه  در  کووید-۱۹ 
که   ۳۰ تا   ۱۸ بین  سنین  در  سالم  جان 

شدید  بیماری  خطر  کمترین  معرض  در 
شود. تعیین  هستند، 

تا ۹۰ فرد داوطلب ممکن است در مرحله 
اولیه این بررسی شرکت داده شوند.

ایمپریال  ارشد  پژوهشگر  چیو،  کریس 

انسانی  چالش  بررسی  این  در  کالج 
گفت این کارآزمایی ها می تواند به شیوه 
منحصربه فردی شناخت ما از کووید-۱۹ 
و  درمان های  تولید  و  کنند  بیشتر 
ّ های بالقوه جدید را شتاب بخشند. واکسن 
حفظ  ما  یک  شماره  »اولویت  افزود:  او 
سالمت و ایمنی داوطلبان است. گروه من 
بیش از ۱۰ سال است که بررسی های چالش 
انسانی را با ویروس دیگر تنفسی را بدون 
ایجاد خطری انجام داده آند. هیچ بررسیی 
عاری از خطر نیست. اما همکاران  در برنامه 
چالش انسانی به شدت تالش خواهند کرد 
تا جایی که ممکن است احتمال خطر در 

نگهداشته شود.« پایین حد 

کودکان ممکن است در ابتدا با واکسن کرونا دریافت نکنند

اختالل بویایی عالمت شایعی در کووید-۱۹ 
است، اما یک بررسی جدید نشان می دهد 
آزمایش های مستقیم می توانند شمار موارد 
بیماری  این  در  را  اختالل  این  از  بیشتری 

کشف کنند.
به گزارش هلث دی نیوز پژوهشگران آمریکایی 
دریافتند در واقع حدود ۷۷ درصد از بیماران 
کووید-۱۹ در ارزیابی مستقیم دچار اختالل 
بویایی هستند، در حالیکه فقط ۴۴ درصدشان 

بویایی شامل واداشتن از این عارضه شکایت داشتند. اندازه گیری مستقیم 

بیماران به تشخیص بوهای گوناگون است، 
دست  از  درباره  شخصی  گزارش های  اما 
رفتن بویایی از طریق داده های به دست آمده 
از پرسشنامه های پرشده، مصاحبه یا سوابق 

پزشکی الکترونیکی به دست می آید.
این پژوهشگران می گویند اندازه گیری های 
شناسایی  برای  حساس تری  روش  عینی 
اختالل بویایی مربوط به کووید-۱۹ هستند. 
به گفته آنها اندازه گیری های شخصی با اینکه 
در مراحل اولیه پاندمی سودمند هستند، شیوع 

واقعی نابویایی را کمتر از حد واقعی تخمین 
می زنند و شناسایی از دست رفتن بویایی ابزار 
موثری برای تشخیص کووید-۱۹ در مراحل 

زودرس آن است.
این پژوهشگران در این تحقیق بررسی های 
قبال منتشر شده درباره کووید-۱۹ و از دست 

رفتن بویایی را بازبینی کردند.
به گفته این دانشمندان اندازه گیری حس بویایی 
ممکن است در آینده به یک کار معمول مانند 

اندازه گیری دمای بدن برای تب تبدیل شود.

اختالل بویایی در کووید-۱۹ شایع تر از حدی است که تصور می شود

عالئم کرونا در زنان باردار ممکن است مدت ها طول بکشد

نتایج یک بررسی جدید: آنتی بادی های ضد کووید-۱۹ در طول زمان افت می کنند

بریتانیا آماده آلوده کردن عامدانه داوطلبان سالم با ویروس کرونا می شود

دخترسه ساله ای که پس از ۶۵ ساعت از زیر آوار زلزله ترکیه بیرون آمده، در 
بیمارستان تحت نظر است.                              رویترز

کارکنان پزشکی در سالن یک استراحتگاه  تبدیل شده به بیمارستان در شهری 
 در روسیه منتظرند.             تاس

مردی در شهری در اسلواکی آزمایش سریع کرونا می دهد.
Getty Images   

دانش آموزان در کالس درس در قاهره مصر با طلق محافظ
   رویترز

»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: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

 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: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳

 تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک پرستار میزان اکسیژن خون یک بیمار کرونا در شهری در کنیا اندازه 
می گیرد.              رویترز
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صندلی هایی با نام کارکنان پزشکی درگذشته به علت کرونا در شهر بوگوتا در کلمبیا.
AFP 


