
دوربين سالمت

آسترازنکا یک 
داروی جدید را برای 
پیشگیری از کرونا 

آزمایش می کند
آسترازنکا  داروسازی  شرکت 
کارآزمایی مرحله نهایی ترکیبی 
مونوکلونال  آنتی بادی های 
طوالنی اثر را به عنوان »درمان 
پیشگیری  برای  پروفیالکتیک« 
در  افراد  در  کرونا  عفونت  از 
معرض خطر تا حداکثر ۱۲ ماه 

آغاز کرده است.
آنالین  همشهری  گزارش  به 
کارآزمایی  رویترز  از  نقل  به 
مرحله سوم بین المللی این دارو 
در  را  نفر   ۵۰۰۰ مجموع  در 
چند کشور در اروپا و آمریکا 
جذب خواهد کرد تا بی خطر 
این آمیزه  تاثیربخشی  بودن و 
 AZD744۲ آنتی بادی ها به نام

را ارزیابی کردند.

درمان پروفیالکتیک با واکسن 
از این لحاظ متفاوت است که به 
جای وادار کردن دستگاه ایمنی 
آنتی بادی ها،  ساختن  به  بدن 
وارد  را  آنتی بادها  مستقیم 
درمان  این  می کند.  بدن 
افرادی  در  است  ممکن 
بدنشان  ایمنی  دستگاه   که 
ضعیف تر یا مختل است و به 
واکسیناسیون پاسخ نمی  دهند، 
در   آسترازنکا  باشد.  سودمند 
واکسنی  نهایی  آزمایش  حال 
همکاری  با  کووید-۱۹  برای 

است. آکسفورد  دانشگاه 
آنتی بادی  این  کارآزمایی های 
در  شنبه  روز  از  مونوکلونال 
بریتانیا آغاز می شود و ۱۰۰۰ 
شرکت کننده در ۹ محل جذب 

خواهند شد.
بررسی  این  در  پژوهشگران 
به دنبال پاسخ به این پرسش 
با  درمان  این  آیا  که  هستند 
آنتی بادی هایی  کردن  وارد 
ویروس  خنثی کننده  که 
از دچار شدن  کرونا هستند، 
پیشگیری  کووید-۱۹  به 
این  امید  نه.  یا  می کند 
که  است  این  پژوهشگران 
باعث  ماه  تا چند  این درمان 
حفاظت در برابر عفونت شود. 
مونوکلونال  آنتی بادی های 
ساخته  آزمایشگاه  در  که 
آنتی بادی های  اثر  می شوند، 
مبارزه  برای  بدن  که  طبیعی 
می کند،  تولید  باعفونت ها 

می کنند.  تقلید 
داروی آسترازنکا دو آنتی بادی 
مونوکلونال را که هر دو بالقوه 
بیماری  پیشرفت  از  می توانند  
در افراد مبتال به کروناویروس 
بیماری  و  جلوگیری  جدید 
عنوان  به  کنند،  درمان  را  آنها 
یک داروی پیشگیری کننده در 
افرادی مانند کارشناسان پزشکی 
معرض  در  قرارگیری  از  قبل 

ویروس استفاده می کند.
طور  به  آنتی بادی های  این 
خاصی مهندسی شده اند تا به 
عمر« طوالنی  »نیمه  اصطالح 
کم  دست  و  باشند  داشتن 
 ۱۲ تا  احتماال  و  ماه   6 برای 
در  افراد  حفاظت  باعث  ماه 

برابر کروناویروس شوند.

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 در بریتانیا نشان می دهد 
افراد جوان و قبال سالمی که دچار عالئم مداوم 
کووید-۱۹ می شوند، 4 ماه پس از تشخیص 
اولیه نشانه های آسیب  به اندام های متعدد بدن را 
نشان می دهند. به گزارش گاردین، این یافته ها 
به شناسایی بهتر علل زمینه ای جسمی و تولید 
درمان هایی برای برخی از عالئم عجیب و 
متنوع در افراد دچار »کووید بلندمدت«  کمک 
کند. برآورد می شود بیش از 6۰۰۰۰ نفر در 

بریتانیا دچار این عالئم باشند.
شایع ترین عالئمی که این افراد گزارش می کنند 
خستگی، متمرکز نبود، تنگی نفس و درد است.

بریتانیا شبکه ای از بیش از 4۰ کلینیک تخصصی 

برای کووید بلندمدت ایجاد کرده است که 
پزشکان، پرستاران و درمانگران دیگر در آنها  
عالئم و جسمی و روانی این گروه بیماران را 
ارزیابی می کنند. هدف از این بررسی این است که 
تاثیر بلندمدت کووید-۱۹ بر سالمت  اندام ها در 
حدود ۵۰۰ فرد »کم خطر«- افرادی نسبتا جوان و 
بدون بیماری زمینه ای عمده ای – که دچار عالئم 
مداوم کووید هستند، ارزیابی شود. این بررسی با 
ترکیبی از اسکن های ام آر آی، آزمایش های خون، 
معاینات جسمی و پرسشنامه های آنالین انجام 
می شود. داده های مقدماتی به دست آمده از ۲۰۰ 
بیمار اول که غربالگری شده اند، نشان می دهد 
تقریبا 7۰ درصد آنها 4 ماه پس از بیماری اولیه 

دارای اختالل در یکی یا چند اندام بدن، از جمله 
قلب، ریه ها، کبد و لوزالمعده هستند.

هستند،  خفیف  اختالل ها  این  خوشبختانه 
اما حتی به هر حال اختاللی وجود و در ۲۵ 

درصد افراد دو یا چند اندام را درگیر می  کند. 
داده های مقدماتی یک بررسی جداگانه در ۵۸ 
بیمار بستری شده به علت کووید-۱۹ به طور 
مشابهی ناهنجاری هایی در ریه در 6۰ درصد، 
در کلیه در ۲۹ درصد، در قلب در ۲6 درصد 
و در کبد در ۱۰ درصد افراد را ۲ تا 3 ماه پس 
از عفونت اولیه نشان داد و همچنین تغییرات 

بافتی در بخش هایی از مغز مشاهده شد.
است  ممکن  همچنین  یافته های جدید  این 
کووید  دچار  افراد  درمان  برای  کاربردهایی 
بلندمدت داشته باشد، مثال همکاری با متخصصان 
پزشکی مانند متخصصان قلب، گوارش و مغز 

و اعصاب.

داروی  به  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
تجربی حاوی آنتی بادی شرکت داروسازی 
آمریکایی رجنرون مجوز مصرف اضطراری 

برای درمان بیماران کووید-۱۹ داد.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از رویترز 
سازمان غذا و داروی آمریکا روز شنبه اول آذر 
اعالم کرد آنتی بادی های مونوکلونال موجود در 
این دارو به نام های کاسیریویماب و ایمدویماب 
باید به همراه هم برای درمان موارد خفیف 
تا متوسط کووید-۱۹ در بیماران بزرگسال و 
کودک که آزمایش مثبت کرونا دارند و در 
معرض خطر باالی پیشرفت به بیماری شدید 

کووید-۱۹ هستند، به کار روند.

از جمله این بیماران افراد 6۵ ساله یا باالتر یا 
افرادی هستند که دچار برخی از بیماری های 
مزمن هستند. این دارو بخشی از رده ای از 
داروها به نام آنتی بادی های مونوکلونال است 
که کپی آنتی بادی های هستند که بدن برای 

مبارزه با عفونت تولید می شوند.
REGEN- داروی شرکت رجنرون به نام
آنتی بادی  یک  از  مخلوطی  که   ۲-COV
ساخته شده در آزمایشگاه ویک آنتی بادی به 
دست آمده از بیماران بهبودیافته از کروناست، 
طوری طراحی شده است که این دو آنتی بادی 
به پروتئین های گل میخی سطح ویروس متصل 

و مانع ورود آن به سلول شوند.

رجنرون گفت: »شواهد بالینی از کارآزمایی 
بیماران سرپایی نشان می دهند که آنتی بادی های 
-REGEN-COV مانند     مونوکلونال 
۲هنگامی بیشترین تاثیر را دارند که به طور 

زودرس پس از تشخیص بیماری و در بیمارانی 
که هنوز پاسخ ایمنی خودشان ایجاد نشده 
است یا میزان باالی بار ویروسی در بدن دارند، 

تجویز شود.«
رجنرون انتظار دارد که تا پایان ماه میالدی 
جاری )نوامبر( دوزهای الزم برای ۸۰هزار 
بیمار و تا هفته اول ژانویه دوزهای الزم برای 
۲۰۰هزار بیمار و تا پایان ژانویه دوزهای الزم 
برای حدود 3۰۰هزار بیمار آماده کرده باشد.

سازمان غذا و داروی آمریکا می گوید این دارو 
برای استفاده در بیمارانی به علت کووید-۱۹ 
بستری شده اند یا به علت کووید-۱۹ نیاز به 

اکسیژن درمانی دارند، تایید نشده است.

شرکت داروسازی آمریکایی فایزر اعالم کرد 
برای نخستین بار در این کشور برای واکسن 
آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  از  کرونایش 
)FDA( تقاضای مجوز مصرف اضطراری  
خواهد کرد. به گزارش رویترز، این اعالم در روز 
جمعه 3۰ آبان گام عمده ای به سوی دسترسی 
به واکسن های محافظت کننده در برابر عفونت 

با کروناویروس جدید است.
این درخواست مجوز از FDA فقط چند روز 
پس از آن صورت می گیرد که فایزر و همکارش 
شرکت آلمانی بیو نتک گزارش کردند نتایج 
نهایی کارآزمایی مرحله سوم واکسن کروای 
تولید شان نشان دهنده اثربخشی ۹۵ درصدی 
آن در پیشگیری از کووید-۱۹ بدون ایجاد 

عارضه جانبی عمده است.
این درخواست همچنین شامل داده های مربوط 
بی خطر بودن واکسن در حدود ۱۰۰ کودک 

۱۲ تا ۱۵ ساله است. به گفته فایزر 4۵ درصد 
از شرکت کنندگان در کارآزمایی واکسن در 

آمریکا افراد ۵6 تا ۸۵ ساله هستند.
انتظار فایزر و بیونتک این است که FDA تا 
میانه ماه دسامبر )اواخر آذر( مجوز مصرف 
اضطراری را صادر کند و در آن هنگام آنها 
تقریبا بالفاصله تحویل دادن دوزهای واکسن 
را شروع خواهند کرد. فایزر گفته است که 
انتظار دارد تا پایان سال میالدی جاری ۵۰ 
میلیون دوز واکسن را تحویل دهد که برای 
واکسیناسیون ۲۵ میلیون نفر کافی خواهد بود.

گفته می شود کمیته مشورتی FDA قصد دارد 
در ۸ تا ۱۰ دسامبر )۱۸ تا ۲۰ آذر( تشکیل جلسه 

دهد تا درباره واکسن بحث کند.
داده های نهایی فایزر نشان داد که این واکسن در 
گروه های سنی و قومی متفاوت میزان یکسانی از 
محافظت ایجاد می کند- این نتیجه از این لحاظ 

امیدبخش است که بیماری کووید-۱۹بطور 
نامتناسبی افراد سالمند و اقلیت های قومی را 

در آمریکا بیشتر درگیر کرده است.
از میان ۱7۰ نفر داوطلبی که در کارآزمایی فایزر 
شامل بیش از 43هزار نفر کرونا گرفتند، ۱6۲ 
نفر دارونما دریافت کرده بودند و این به معنای 
اثربخشی ۹۵ درصدی واکسن است و بسیار 
بیشتر از میزانی در ابتدا انتظار می رفت. حداقل 

میزان اثربخشی مورد قبول FDA ۵۰ درصد 
است. به گفته فایزر 4۲ درصد از شرکت کنندگان 
جهانی و 3۰ درصد از شرکت کنندگان آمریکایی 
در بررسی مرحله سوم واکسن پس زمینه های 

گوناگون نژادی و قومی دارند.
انتظار می رود شرکت مدرنا دومین شرکتی باشد 
که برای یک واکسن کووید-۱۹ در آمریکا 
تقاضای مجوز اضطراری کند. تحلیل ابتدایی 
داده های به دست آمده از کارآزمایی مرحله 
نهایی واکسن این شرکت هم اثربخشی۹4/۵ 
درصدی را نشان داد. انتظار می رود نتایج نهایی 
و داده های مربوط به بی خطر بودن واکسن 
مدرنا در روزها یا هفته های آینده به دست آید.
هر دوی این واکسن ها فناوری جدیدی برای 
ایجاد پاسخ ایمنی به کار می برند که شامل استفاده 
از RNA پیامبر مصنوعی است و می توان آنها را 

ّ های سنتی تولید کرد. بسیار سریع تر از واکسن 

رئیس علمی انستیتو پاستور فرانسه می گوید: 
»این انستیتو با وجود اعالم تاثیربخشی باالی 
و  فایزر/بیونتک  شرکت های  واکسن های 
برای ساخت 3 واکسن  به کار خود  مدرنا 

برای کووید-۱۹ ادامه می دهد.«
به گزارش همشهری آنالین به نقل از رویترز این 
انستیتوی ۱33 ساله که نامش را از زیست شناسی 
فرانسوی لوئی پاستور می گیرد، یکی از نخستین 
سازمان هایی بود که در ماه ژانویه )بهمن سال 
پیش( قصد خود را برای ساختن واکسنی برای 

کروناویروس جدید اعالم کرد.
از آن هنگام چند واکسن بالقوه در کشورهای 
گوناگون وارد این مسابقه برای ساخت واکسن 
کرونا شده اند. در حال حاضر هیچ واکسن 
تاییدشده در سطح بین المللی برای پیشگیری 

از بیماری کووید-۱۹ وجود ندارد اما شرکت 
فایزر روز جمعه 3۰ آبان اعالم کرد درخواست 
مجوز مصرف اضطراری واکسنش را به سازمان 
غذا و داروی آمریکا فرستاده است و انتظار 
می رود شرکت مدرنا هم به زودی این کار را 
انجام دهد.هر دو واکسن فایزر/بیونتک و مدرنا  

یک فناوری جدید را برای ایجاد پاسخ ایمنی 
به کار می برند که شامل استفاده از RNA های 
پیامبر ساخته شده در آزمایشگاه است که حاوی 
ژن های کروناویروس هستند. این نوع واکسن 
را می توان بسیار سریع تر از واکسن های معمول 

تولید کرد.
اما کریستوف دانفرت، رئیس علمی انستیتو 
پاستور گفت: »اعالم موفقیت واکسن های مدرنا 
و فایزر باعث نمی شود ما طرح هایمان را کنار 
بگذاریم. ما به کارمان ادامه می دهیم به امید که 
یکی از واکسن ها مورد بررسی ما در حفاظت 
از انسان ها در برابر کروناویروس موفق شود.«
او افزود: »هر واکسنی خصوصیات خودش را از 
لحاظ مدت ایمنی  و تاثیربخشی در جمعیت ها 
دارد. به جز اینها جنبه های دیگر مانند هزینه، 

تولید و تدارکات را هم باید در نظر داشت. 
بنابراین استفاده از شیو ه گوناگون برای ساخت 

واکسن از نظر ما معقول است.«
انستیتو پاستور در حال حاضر در حال کار روی 
واکسن بالقوه با همکاری شرکت آمریکایی مرک 
است که در آن یک حامل واکسن سرخک 
استفاده می شود و در حال حاضر در کارآزمایی 
مرحله اول است. دو واکسن دیگر پاستور که 
در مرحله پیش بالینی قرار دارند، در همکاری 
با گروه فرانسوی زیست فناوری »تراوکتیس« 
ساخته می شوند. یکی از این واکسن ها بر اساس 
یک ناقل لنتوویروسی- گروهی از ویروس ها 
که اچ آی وی هم جزء آنهاست- در دست تولید 
است. واکسن دیگر هم از فناوری بر اساس 

DNA استفاده می کند.

افراد مبتال به »کووید بلندمدت« دارای آسیب هایی  به اندام های بدن هستند

یک بررسی جدید در میان کارکنان مراقبت 
بهداشتی خط اول مبارزه با کرونا در بریتانیا 
نشان می دهد بسیار بعید است کسی دست کم 
در 6 ماه اول پس از نخستین عفونت کرونا 
دوباره به عفونت با این ویروس دچار شود.

به گزارش رویترز این یافته ها باید تاحدی به 
بیش از ۵۱ میلیون نفری که در سراسر جهان 

به کرونا مبتال شده اند، اطمینان خاطر دهد.
دیوید آیر، استاد بهداشت جمعیت در بخش 
نافیلد دانشگاه آکسفورد یکی از این پژوهشگران 
دخیل در این بررسی می گوید: »این خبر واقعا 

خوب است، چرا که دست کم در کوتاه مدت 
اغلب افرادی که دچار کووید-۱۹ می شوند، 

دوباره آن را نخواهند گرفت.« موارد معدود 
گزارش شده از عفونت دوباره با کروناویروس 
جدید این نگرانی را ایجاد کرده است که ایمنی 
ناشی از عفونت با این ویروس کوتاه مدت 
باشد اما نتایج این بررسی که در یک گروه 
کوهورت از کارکنان مراقبت بهداشتی در بریتانیا 
در فاصله ماه های آوریل تا نوامبر انجام شد 
که در معرض بیشترین خطر دچار شدن به 
کووید-۱۹ هستند، نشان داد که موارد عفونت  

دوباره بسیار نادر هستند.
عفونت  به  شدن  »دچار  می گوید:  آیر 

کروناویروس جدید باعث ایجاد محافظت در 
برابر عفونت دوباره در اغلب افراد برای دست کم 
6 ماه می شود. ما هیچ عفونت  عالمت دار جدیدی 
در هیچ کدام از شرکت کنندگان که آزمایش 

آنتی بادی هایشان مثبت بود، نیافتیم.«
به وسیله  هنوز  بررسی  این  یافته های  البته 
دانشمندان دیگر بازبینی نشده است، اما پیش 
از بازبینی روی سایت MedRxiv منتشر شده 
است. بررسی روی این گروه ادامه می یابد تا 
معلوم شود محفاظت در برابر عفونت دوباره 

آیا بیش از 6 ماه هم به طول می انجامد یا نه.

یافته های یک بررسی: عفونت دوباره با ویروس کرونا دست کم تا ۶ ماه نامحتمل است

داروی حاوی آنتی بادی شرکت رجنرون برای درمان کووید-۱۹ مجوز اضطراری گرفت

شرکت فایزر برای واکسن کرونایش درخواست مجوز اضطراری می کند

انستیتو پاستور فرانسه روی سه واکسن کرونا کار می کند

یک پژوهشگر دانشگاه آکسفورد روی واکسن کرونای ساخت این دانشگاه 
PA               .کار می کند 

زنی در میانه اعتراض آرایشگران به محدودیت های کرونا در مادرید اسپانیا 
AP              .موهایش ار کوتاه می کند 

آزمایش کرونا در شهر کلمبو پایتخت سری النکا.
EPA   

کارکنان گورستان در شهری در مکزیک یک درگذشته کرونا را خاک می سپارند.
Getty Images   

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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  چاپ: شرکت هم میهن فارس

کارکنان گورستان در شهر بوگور اندونزی یکی از درگذشتگان کرونا را 
AFP            .جابجا می کنند 
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کارکنان پزشکی در یک محل آزمایش کرونا در شهر تیان جین در چین.
VCG   


