
دوربين سالمت          

ژاپن هم یک سویه جدید 
جهش یافته کووید-۱۹ 

کشف کرد
ژاپن تایید کرده است که سویه 
جدیدی از کووید-۱۹ را یافته 
عفونت  خوشه  یک  و  است 
در  سویه جدید  این  از  ناشی 
توکیو  در  مهاجران  مرکز  یک 

ظهور کرده است.
به گزارش رویترز، کشف این 
سویه جدید چالشی جدید را در 
برابر ژاپن قرار داده است که تالش 
می کند از پس موج سوم شیوع در 
این کشور برآید. این سویه جدید 
کروناویروس در ۹۱ مورد بیماری 
در منطقه کانتو در شرق ژاپن و 
در دو مورد بیماری در فرودگاه ها 
یافت شده است. دولت ژاپن میزان 
نظارت بر سویه های جهش یافته 
داده  افزایش  را  کرونا  ویروس 
است، چرا که ممکن است این 
واکسن ها  به  مقاوم تر  سویه ها 
باشند و این در حالی است که 
ژاپن توزیع عمومی واکسن کرونا 
را در این کشور آغاز کرده است.

ارشد  منشی  کاتو،  کاتسونوبو 
کابینه ژاپن گفت:»این سویه جدید 
ممکن است واگیرتر از سویه های 
معمول باشد و اگر با انتشار محلی 
در کشور ادامه دهد و به افزایش 
سریع در موارد کرونا بینجامد.«

موسسه ملی بیماری های عفونی 
ژاپن می گوید ظاهرا سویه جدید 
ویروس یافت شده در این کشور از 
خارج منشاء گرفته است اما با سایر 
سایر سویه هایی که به طور تک گیر 
در ژاپن یافت شده اند، متفاوت 
است. درصورتی که این سویه 
جهش E484K مربوط به پروتئین 
گل میخی ویروس را داشته باشد 
که در سویه های دیگر ماننند سویه 
آفریقای جنوبی یافته شده است، 
ممکن است اثربخشی واکسن ها 

را تضعیف کند.
ژاپن تا به حال ۱۵۱ مورد ابتال با 
سویه های جهش یافته بریتانیایی، 
آفریقای جنوبی و برزیل گزارش 
کرده است. این کشور تا به حال 
ابتال  مورد  400هزار  از  بیش 
 ۱۹4 و  7هزار  و  کووید-۱۹ 

مرگ ناشی از آن داشته است.
در این شرایط است که ۵ نفر از 
کارکنان و ۳۹ نفر از بازداشتی های 
خارجی در یک مرکز نگهداری 
مهاجران در توکیو آزمایش مثبت 
کرونا پیدا کرده اند. سخنگوی دفتر 
منطقه ای مهاجرت توکیو گفت 
همه ۱۳0 نفر بازداشتی در این 
مرکز آزمایش شده اند. هیچ کدام 
از این موارد وخیم نیستند و همه 
بازداشتی های دچار عفونت در 
قرنطینه دور از دیگران نگهداری 
درباره  سخنگو  این  می شوند. 
افراد دچار عفونت در  تابعیت 
جزئیاتی  بازداشتی ها  این  میان 
ارائه نکرد. نظام بازداشت ژاپن 
قوانین  از  تخطی کنندگان  برای 
مهاجرت و پناه جویان به خاطر 
معیارهای  اجرای  در  ضعف 
و  بازداشتیان  پایش  پزشکی، 
پاسخ به موارد اضطراری به طور 

گسترده ای مورد انتقاد بوده است.

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 که نخستین مورد در نوع 
خود است نشان می دهد قرار گرفتن در معرض 
آلودگی هوا به طور قابل توجهی خطر ناباروری 

را در جمعیت عمومی افزایش می دهد.
به گزارش گاردین تجزیه وتحلیل ۱8هزار زوج 
در چین نشان داد آنهایی که در مناطق با میزان 
در حد متوسط باالتر از آلودگی با ذرات معلق 
کوچک زندگی می کنند، ۲0 بیشتر در معرض 
خطر ناباروری- باردار نشدن در طول یک سال 

تالش برای بچه دار شدن- هستند.
طراحی این بررسی این امکان را به دانشمندان 
نمی دهد که تعیین کنند آلودگی هوا چگونه به 
باروری آسیب می زند اما ذرات معلق آالینده 
هوا یک عامل شناخته شده ایجاد التهاب در 
بدن هستند که می تواند به تولید تخمک و 

اسپرم آسیب بزند.
یک بررسی اخیر دیگر در ۶00 زن که به یک 
درمانگاه ناباروری در آمریکا مراجعه کرده بودند، 

نشان داد افزایش قرارگیری در معرض آلودی 
هوا با کاهش شمار تخمک های در حال بالغ 

شدن در تخمدان ها همراهی دارد.
ناباروری میلیون ها زوج را در سراسر جهان 
مبتال می کند اما تا به حال پژوهش چندانی در 
رابطه با تاثیر آلودگی هوا بر آن انجام نشده 
است. البته بررسی های قبلی نشان داده اند که 
آلودگی هوا با افزایش خطر عوارض در سایر 
جنبه های تولیدمثل همراهی دارد، از جمله 

زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد.
میزان های معمول دی اکسید نیتروژن- یکی 
از آالینده های معمول هوا- به همان اندازه 
دود سیگار خطر سقط خودبه خودی جنین را 
افزایش می دهند و ذرات آالینده هوا در طرف 

جنینی جفت در رحم یافت شده اند.
کین لی در مرکز پزشکی تولید مثلی در بیمارستان 
سوم دانشگاه پکینگ که سرپرست این پژوهش 
بود، گفت والدین آینده باید به آلودگی هوا 
»بررسی های  گفت:  او  باشند.  داشته  توجه 
بسیار نشان داده اند که آلودگی هوا با موارد 
بسیاری از عوارض زیانبار مربوط به بارداری 

همراهی دارد.«
لی و همکارانش در مقاله شان نوشتند: »تقریبا ۳0 
درصد از زوج های نابارور دچار ناباروری بدون 
علت مشخص هستند«. به گفته این پژوهشگران 
با در نظر گرفتن سن، وزن و سیگار کشیدن 
که عوامل شناخته شده موثر بر باروری هستند، 

»بررسی ما نشان می دهد آلودگی هوا با ذرات 
معلق کوچک یک عامل غیرقابل نادیده گیری 

خطرساز در ناباروری است.«
بررسی های پیشین در این باره به نتایج متناقضی 
رسیده اند اما این بررسی ها بر اساس گروه هایی 
از افراد بودند که زوج های نابارور از آنها حذف 
شده بودند یا بر عکس در درمانگاه های ناباروری 

انجام شده بودند.
لی گفت:»بررسی ما بر اساس نمونه های از 
افراد بود که از جمعیت عمومی جلب شده 
بیشتر  احتمال  ما  یافته های  بنابراین  بودند، 

قابل تعمیم هستند.«
کارشناسان می گویند اندازه آثار آلودگی بر 
باروری آنچنانکه در این بررسی مشاهده شده 
است، بسیار باال است و اگر در بررسی های 
آینده به خصوص در محیط های با آلودگی 
کم ارقام مشابهی به دست آید، باید در این 

باره نگران بود.

نخست وزیر روسیه روز شنبه این کشور از 
این  ساخت  کرونای  واکسن  سومین  تایید 

کشور خبر داد.
به گزارش رویترز، البته میخائیل میشوستین 
در سخنانش در تلویزیون دولتی روسیه گفت 
کارآزمایی های بالینی مقیاس بزرگ این واکسن 
که »کوی واک« )Covivac( نامیده می شود و 
در مرکز پژوهشی فدرال چوماکوف مسکو 

ساخته شده است، هنوز شروع نشده است.
شامل  کووید-۱۹  واکسن  دو  قبال  روسیه 
واکسن اسپوتنیک V ساخته شده به وسیله 
انستیتو گامالیای روسیه را با رویکرد مشابهی 
پیش از مشخص شدن نتایج کارآزمایی مرحله 
نهایی تایید کرده بود. این تایید های پیش هنگام 
نگرانی ها را در میان برخی از دانشمندان در 
غرب برانگیخته است اما تلقیح های دو واکسن 
اول کرونای ساخت روسیه در مقیاس وسیع 
فقط پس از از اینکه کارآزمایی های به نتیجه 

رسیدند و موفقیت نشان دادند.
اسپوتنیک V در ماه اوت )مرداد( امسال تایید 
و کارآزمایی مرحله نهایی آن در ماه سپتامبر 
)شهریور( شروع شد. واکسیناسیون همگانی 
با این واکسن در ماه دسامبر )دی( پس از 
معلوم شدن اثربخشی ۹۱/4 درصدی آن در 

نتایج مقدماتی کارآزمایی آغاز شد.
از آن هنگام به بعد، به گفته میخائیل موراشکو، 
وزیر بهداشت روسیه در ۱0 فوریه )۲۳ بهمن( 

بیش از دو میلیون روسی با دست کم یک دوز 
واکسن اسپوتنیک Vٰ واکسینه شده اند.

توزیع واکسن کرونای دوم روسیه که انستیتوی 
وکتور در نووسیبریسک ساخته است، دارد 

آغاز می شود.
نخست وزیر میشوستین گفت: »امروز روسیه 
تنها کشوری است که هم اکنون واکسن تاییدشده 

ضد کووید-۱۹ دارد.«
مرکز چوماکوف که در سال ۱۹۵۵ به وسیله 
میخائیل چوماکوف در سنت پترزبورگ بنیاد 
نهاده شد، به خاطر کارش با آلبرت سیبین، 
دانشمند آمریکایی در اوج جنگ سرد شهرت 
دارد که به تولید واکسن خوراکی فلج اطفال 

انجامید که استفاده گسترده جهانی پیدا کرد.
»کوی واک« برخالف واکسن اسپوتنیک Vٰ که 
از یک ویروس تغییریافته بی ضرر برای رساندن 
ژن های کروناویروس به درون بدن و تحریک 
دستگاه ایمنی استفاده می کند، یک واکسن از 

»ویریونی کامل« است.
منظور این است که این واکسن از کروناویروسی 
که غیرفعال شده یا توانایی تکثیرش را از دست 

داده ساخته شده است.
آیدار ایشموخامتوف، رئیس مرکز چوماکوف 
گفت: »واکسنی که ما تولید کرده ایم.. بازتابدهنده 
کل تاریخ روسیه و نیز علم جهانی واکسن  است.«
آلکساندر چپورنف، ویروس  شناس این مرکز 
می گوید سودمندی کوی واک این است که 

دارای همه اجزای ویروس است و پاسخ ایمنی 
گسترده تری ایجاد می کند که احتماال باعث 
حفاظت در برابر هر گونه  ای از ویروس می شود.
اما آزمایش واکسن های کووید-۱۹ روسیه بر 
ضد گونه های کروناویروس جدید )سارس-
کوو-۲( که در بریتانیا، آفریقای جنوبی و جاهای 
دیگر هنوز در مراحل اولیه انجام است. پوتین 
روز دوشنبه هفته پیش دستور داد نتیجه بازبینی 
واکسن های کوووید-۱۹ روسیه تا ۱۵ مارس 
)۲۵ اسفند( منتشر شد تا توانایی آنها برای 
حفاظت در برابر گونه های جدید کروناویروس 
مشخص شود. در حال حاضر تنها یک نامزد 
عمده واکسن کرونا وجود دارد که از رویکرد 
»ویرویون کامل« مانند واکسن روسی استفاده 
می کند و آن واکسن »کواکسین« ساخت شرکت 

هندی بهارات بیوتک است.
سازمان ناظر دارویی هند نیز معتقد است این 
واکسن که در آن همه اجزای ویروس و نه 

فقط »پروتئین گل میخی« ویروس دارد. بالقوه 
می تواند در مورد جهش ها موثرتر باشد.

مقامات روسی می گویند »کوی واک« در دوز با 
فاصله ۱4 روز تزریق شود. این واکسن در دمای 
معمولی یخچالی یعنی ۲ تا 8 درجه سلسیوس 

قابل نگهداری و قابل حمل ونقل است.
مقانمات روسی می گویند این واکسن قبال از 
لحاظ بی خطر بودن دروی ۲00 نفر در سنین 

۱8 تا ۶0 آزمایش شده است.
به گفته این مقامات کارآزمایی بالینی مرحله 
اولیه این واکسن در ۲۱ سپتامبر سال گذشته 
میالدی )۳۱ شهریور( آغاز شد، هیچ عارضه 
جانبی از جمله افزایش دمای بدن را نشان نداد.
به گفته مقامات روسی، کارآزمایی های مرحله 
میانی برای آزمایش پاسخ های ایمنی در داوطلبان 
نسبت به این واکسن جدید در حال انجام است.
تنها یک کارآزمایی در مقیاس بزرگ کنترل شده 
به وسیله دارونما می تواند اثربخشی یک واکسن 
را ثابت کند. اکنون هنگام ان رسیده است که 
این واکسن جدید روسی وارد این مرحله سوم 

کارآزمایی شود.
اما در عوض به گفته مقامات روسی، ۱۲0هزار 
دوز اول تولید شده این واکسن جدید برای 
برنامه ملی واکسیناسیون فرستاده خواهد شد.
میلیون  نیم  حدود  چاماکوف  مرکز  سپس 
دوز واکسن در ماه در کارخانه هایش تولید 

خواهد کرد.

یک بررسی جدید که نتایج آن در مجله پزشکی 
لنست منتشر شده است، نشان می دهد واکسن 
کرونای فایزر/بیونتک پس از تزریق اول 8۵ 
درصد در حفاظت در برابر بیماری کووید-۱۹ 

اثربخشی دارد.
در  که  پژوهش  این  رویترز،  گزارش  به 
بهداشتی  کارکنان  از  نفر  7هزار  از  بیش 
واکسینه شده مرکز پزشکی شبا در اسرائیل 
موارد عالمت دار  داد که  نشان  انجام شد، 

 ۲8 تا   ۱۵ فاصله  در  کووید-۱۹  بیماری 
روز پس از تزریق اولین دوز واکسن 8۵ 

است. یافته  کاهش  درصد 
میان  در  از جمله  موارد عفونت  کلی  شمار 
بیماران بی عالمت نیز تا 7۵ درصد کاهش یافت.

فایزر در بیانیه ای درباره یافته های این پژوهش 
گفت: »در حال بررسی داده های به دست آمده 
از افراد واکسینه شده در جهان واقعی از این 
تاثیر واکسن  تا  مرکز و سایر مکان ها است 

کرونایش را در برابر گونه های جدید در حال 
ظهور درک کند.«

انتشار این نتایج در مجله لنست یک روز پس 
از آن صورت می گیرد که پژوهشگران کانادایی 
باالی  میزان  به  توجه  با  که  کردند  پیشنهاد 
حفاظتی که دوز اول واکسن ایجاد می کند، 
می توان تزریق دوز دوم واکسن را به تاخیر 
انداخت تا امکان افزایش شمار افرادی که دوز 

اول واکسن را دریافت می کنند، ایجاد شود.

روسیه سومین واکسن کرونای تولیدی اش را تایید می کند

واکسن فایزر پس از تزریق اول ۸۵ درصد اثربخشی دارد

آلودگی هوا خطر ناباروری را به طور قابل توجهی باال می برد
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AFP 
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Zuma 
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»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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 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: ۱4۱4۵-۵۵7
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نوواکس روز  آمریکایی  داروسازی  شرکت 
داوطلب  کرد جلب ۳0هزار  اعالم  دوشنبه 
برای بررسی مرحله نهایی واکسن کرونایش 

را به اتمام رسانده است.
به گزارش رویترز، این شرکت ماه گذشته 
در  انجام شده  کارآزمایی  در  که  کرد  اعالم 
انگلیس واکسنش 8۹/۳ درصد در پیشگیری 
سویه  برابر  در  و  بوده  موثر  کووید-۱۹  از 
به  تقریبا  نیز  انگلیسی  واگیرتر  جهش یافته 

همان اندازه اثربخشی داشته است.
نوواکس برای تولید این واکسن که باید در 
دو تزریق استفاده شود و هم اکنون در اتحادیه 
اروپا به طور همزمان در حال بازبینی است، 
در چند مرکز تولید واکسن از جمله انستیتو 

سرم هند امضا کرده است.
این شرکت اعالم کرد داوطلبان ۱8 ساله و باالتر 
را از سراسر آمریکا و مکزیک برای بخشی از 
این کارآزمایی که »سازمان پژوهش و توسعه 

 )BARDA( »پیشرفته زیستی پزشکی آمریکا
از آن حمایت مالی می کند، جلب کرده است.
این شرکت گفت: »۲0 درصد از شرکت کنندگان 

در این کارآزمایی یعنی ۶هزار نفر التین تبار، ۱۳ 
درصد یعنی ۳هزار و ۹00 نفر سیاه  پوست و بقیه 
۳هزار و ۹00 نفر دیگر ۶۵ ساله و باالتر هستند.« 

نوواکس قبال اعالم کرده بود که شرکت کنندگان 
در کارآزمایی بالینی در آمریکا را پیش از بازبینی 
نتایج برای ۶ هفته تحت مشاهده نگه خواهد 
داشت. این شرکت همچنین گفته است با سازمان 
غذا و داروی آمریکا در حال مذاکره است تا 
مشخص شود آیا می تواند از داده های کارآزمایی 
واکسنش در انگلیس و آفریقای جنوبی هم برای 
کسب مجوز واکسن در آمریکا استفاده کند یا 
نه. واکسن کرونای ساخت شرکت آمریکایی 
نوواکس حاوی نانوذرات پروتئینی )که در واقع 
پروتئین های گل میخی ویروس هستند که در 
آزمایشگاه ساخته شده اند( به همراه یک ماده 
تحریک کننده ایمنی یا »ادجوان« است. »اتحاد 
ابداعات برای آمادگی در برابر همه گیری ها«  
یا CEPI از این واکسن حمایت مالی می کند. 
این واکسن باید در دوز تزریق شود و در 
درمای ۲ تا 8 درجه )دمای معمولی یخچالی( 

پایدار است.

چهارمین واکسن کرونای آمریکایی در آستانه مرحله نهایی کارآزمایی بالینی است


