
شماره هفتصدوشصت ودو   اول شهریور نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

اقدامی درست برای آینده کودکان؛ چاق ها شناسایی می شوند

وزیر آموزش وپرورش دستورالعمل پروژه »کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج 
سبک زندگی فعال و سالم« را ابالغ کرد.

به گزارش »سالمت« به نقل از ایسنا، در این دستورالعمل آمده است: »تربیت متوازن و تمام 
بنیادین آموزش  و پرورش است به نحوی که در  از مطالبات سند تحول  ساحتی دانش آموزان 
بیانیه ارزش های این سند بر سالمت جسمانی و نشاط دانش آموزان تأکید شده است. یکی از 
علل اصلی که سالمت امروز و فردای نسل در حال رشد را به مخاطره می اندازد، شیوع افزایش 

وزن و چاقی در سنین خردسالی و دانش آموزی است.«

این دستورالعمل می افزاید: »این پدیده یک پیامد هزاره سومی 
است که برخی از کشورهای جهان را به وضعیت هشدار 
رشدی  روبه  روند  از  نیز  ما  درکشور  و  رسانده  دهنده ای 
برخوردار شده است. افزایش وزن و چاقی نه تنها سالمت 
کودکان و نوجوانان را در طول تحصیل به خطر می اندازد، 
با  بلکه بر زندگی آنان در آینده تأثیرگذار است و آنان را 
مشکالت بهداشتی، سالمتی و شیوع بیماری های غیر واگیر 

مواجه خواهد کرد. 
به همین منظور وزارت آموزش وپرورش مصمم است پروژه 

»کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی 
فعال و سالم« را تدوین و از رهگذر اجرای آن نقش مؤثری در 

تأمین سالمت عمومی امروز و آینده جامعه ایفا کند.
تعیین شاخص توده بدنی دانش آموزان در مرحله اولیه یا پیش آزمون 
حداکثر تا ۱۵ آبان ماه صورت می گیرد و دانش آموزان دارای 

اضافه وزن و چاق شناسایی می شوند..
منابع موردنیاز اجرای این پروژه از اعتبارات معاونت تربیت بدنی 
و سالمت تأمین خواهد شد و دریافت هرگونه هزینه از دانش 

آموزان با هر عنوانی ممنوع است.«

خبــر

شیوع کرونا و شدت گرفتن 
و  محققان  جهان،  در  آن 
داروسازی  شرکت های 
ساخت  درگیر  را  متعددی 
واکسن کووید- ۱9 کرده و یک مسابقه جهانی 
برای توسعه واکسن راه افتاده اما همچنان بسیاری 
از محققان هشدار می دهند تا زمانی که پادتنی 
زندگی  دیگر  نشود،  تهیه  ویروس  این  برای 

روزمره به حالت عادی برنخواهد گشت.
بر اساس اعالم مراجع  به گزارش »سالمت«، 
امروز ۱۶۵ واکسن در شرکت های  بین المللی 
داروسازی، مؤسسات دانشگاهی و سازمان های 
دولتی در سراسر جهان در حال ساخته شدن است 
که بیش از ۷۰ مورد آنها از سوی سازمان جهانی 
بهداشت در حال پیگیری است. ۲۷ عدد از این 
واکسن ها وارد مراحل بالینی در ۱۰ کشور شده 
و ۷ مورد هم وارد مرحله سوم بالینی شده اند.
درحالی که تعدادی از این واکسن ها امیدی را در 
دل ها ایجاد کرده اند، کارشناسان هشدار می دهند 
که باز هم مشخص نیست تولید این واکسن ها 
در مقیاس بزرگ عملی باشد یا نه. با این  حال 
آلمان  استرالیا،  روسیه،  آمریکا،  چین،  ۶کشور 
و انگلیس در ساخت و تولید واکسن عملکرد 
آزمایش  در حال  هم اکنون  و  داشته اند  بهتری 
واکسن های خود روی انسان هستند. البته توسعه 
یک واکسن موفقیت آمیز آخر راه نیست زیرا 
بسیاری از کشور ها برای تولید مقادیر انبوه برای 
تأمین مصونیت شهروندان خود با چالش های 

دیگری روبرو هستند.
از سوی دیگر تجربیات جهانی نشان می دهد 
تنها ۱۰ درصد از واکسن هایی که وارد فاز سوم 
بالینی می شوند، موفق خواهند بود و متوسط زمان 
ساخت واکسن در چند دهه اخیر از زمانی که 
شروع شده ۷ سال طول کشیده اما اینکه اکنون 
اعالم می شود واکسن کرونا می تواند دو ساله 
تولید شود به این شکل است که برخی موارد 
ایمنی را به دلیل شرایط اورژانسی رد می کنند.
حال در ادامه نگاهی کوتاه بر روند تحقیق و تولید 
موفقیت های  و  بزرگ  در شرکت های  واکسن 
آنها و نیز خبرهای جدید از آخرین تحوالت 

می اندازیم.

ثبت اولین واکسن در روسیه
در هفته های اخیر بود که روسیه رسما نخستین 
واکسن کروناویروس جهان را که توسط موسسه 
تحقیقات اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا 
)Gamaleya( ساخته شده را به ثبت رساند. پس 
از این اعالم، وزارت بهداشت روسیه خبر از 
آغاز تولید انبوه اولین واکسن کووید- ۱9 خود 
واکسن  نخست  مرحله  »در  کرد:  اعالم  و  داد 
برای ایمن سازی پزشکان و کادر درمان مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.«
 اما به رغم اظهارات مقامات روسی برخی محققان 
ادعای آنها را رد کرده و می گویند که هنوز هیچ 
تأییدیه  غیرروسی  چه  و  روسی  چه  واکسنی 
مراجع بین المللی را نگرفته و ادعای روس ها 

یک نمایش رسانه ای است.
در تازه ترین رویداد هم رئیس انستیتوی تحقیقاتی 
آغاز  از  روسیه  واگیردار  بیمه های  و  بیولوژی 
واکسیناسیون سراسری کرونا در روسیه تا یک ماه 
آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  گینزبورگ  الکساندر 
»واکسیناسیون سراسری با تأخیر ۲ تا 3 هفته 
یا حتی یک ماهه خواهد بود و دلیل آن هم این 
است که بخش اعظم واکسن تولیدشده باید مورد 
مطالعات در زمینه ثبت قرار گیرد و در ادامه بقیه 
واکسن ها برای مردم قابل دسترسی خواهد بود.«

هزینه چند صدمیلیون دالری 
آمریکا برای واکسن

در آمریکا اما همچنان تالش ها ادامه دارد. اواخر 
اردیبهشت ماه یک کارخانه داروسازی بزرگ در 
این کشور به نام »مدرنا« در ایالت ماساچوست 
اعالم کرد که نتایج اولیه آزمایش یک نوع واکسن 
جدید که به سیستم ایمنی بدن نحوه مقابله با 
و  بوده  مثبت  می دهد،  یاد  را  کرونا  ویروس 
توانسته بدن بیماران را از عفونت های ناشی از 

کووید- ۱9 مصون دارد. این شرکت چند روز 
پیش هم از پیشرفتی تازه در روند آزمایش های 

انسانی واکسن ویروس کرونا خبر داد.
مدیران شرکت مدرنا روز ۱4 ژوئیه برابر با۲4 تیر 
ماه اعالم کردند که واکسن احتمالی آنها در خون 
همه 4۵ نفر که به طور آزمایشی آن را دریافت کرده 
بودند، بدون به بار آوردن عوارض جانبی جدی، 
پادتن های ضدویروس کرونا ایجاد کرده است. 
گفتنی است، این تحقیقات با نظارت موسسه 
به این ترتیب  انجام می شود و  آمریکا  بهداشت 
روند تحقیقات متخصصان این شرکت حدود 
میالدی جاری  ماه   ۲۷ روز  از  دیگر  هفته  دو 
وارد مرحله سوم آزمایش می شود که آخرین 

مرحله به حساب می آید.
یادشده روی 3 هزار  در مرحله سوم واکسن 
داوطلب آزمایش خواهد شد. مدرنا همچنین 
در صورت  کرده  اعالم  خود  جدید  بیانیه  در 
مثبت ماندن روند تحقیقات و تأیید آن توسط 
نهاد های فدرال، این شرکت ساالنه ۵۰۰ میلیون 
واکسن و احتماال حداکثر تا سقف یک میلیارد 
واکسن در ابتدای سال ۲۰۲۱ میالدی به بازار 

عرضه خواهد کرد.
البته دولت آمریکا تاکنون چند صدمیلیون دالر 
داروسازی  شرکت   4 اختیار  در  مالی  کمک 
جانسون-جانسون، مدرنا، آسترازنکا و نووکس 
قرار داده و مقامات این کشور اعالم کرده اند 
اواخر  از  دولت  شریک  داروساز  شرکت های 
تابستان به طور فعاالنه تولید این واکسن را آغاز 

خواهند کرد.

ثبت دومین واکسن در چین
کشور چین هم ۵ واکسن کاندید برای آزمایش 
بالینی دارد که 3 واکسن در این کشور در دست 
تولید است و ۲ مرحله از 3 مرحله آزمایش های 
بالینی را طی کرده و اکنون وارد مرحله نهایی 
 mRNA شده اند. یکی از این واکسن ها، واکسن
پروتئین های  تولید  به  را  انسان  بدن  تا  است 

ویروسی فریب دهد.
چین ادعا کرده این واکسن را برای انجام آزمایش 
کلینیکی تصویب کرده است. این واکسن تولید 
شرکت  نظامی،  علوم  آکادمی  ارتش،  مشترک 
شهر  در  بیوساینس  و  والواکس  بیوتکنولوژی 
سوجو واقع در شرق چین است. البته تحقیقات 
نشان می دهد این واکسن که روی موش ها و 
آزمایش  بوزینه های خرچنگ خوار  از  گونه ای 
شده، می تواند در بدن به میزان بسیار باال تولید 
پادتن کند. این پادتن ها خنثی هستند و از طرف 
دیگر ویروس از سلول های بدن در برابر بیماری 

دفاع می کند.

غیر از این، واکسن دیگری نیز مراحل بالینی خود 
را طی کرده که کانسینو کووید- ۱9 نام دارد و 
یکی از واحد های تحقیقاتی ارتش چین آن را 
تولید کرده و پس از انجام برخی آزمایش های 
بالینی، ایمن بودن آن تأیید شده است. این واکسن 
آکادمی  کانسینو و واحد تحقیقاتی  را شرکت 
علوم نظامی چین تولید کرده اند و قرار است 
فعال به صورت محدود برای ارتش استفاده شود. 
پشتیبانی لجستیک  اداره  تا زمانی که  ازاین رو 
ارتش اعالم نکند و نتایج و عوارض احتمالی 
انسانی آن معلوم نشود، نمی تواند در  استفاده 

ابعاد گسترده تر مورد استفاده قرار گیرد.
مؤسسات سازنده محصوالت بیولوژیکی پکن و 
ووهان، زیرمجموعه های شرکت سینوفارم، نیز 
روی واکسن ویروس غیرفعال کار می کنند که 
آزمایش های مرحله آخر آن در امارات متحده 
مبتالبه  افراد  تعداد  زیرا  می شود  انجام  عربی 
است. یک  کم  بسیار  در چین  کرونا  ویروس 
شرکت دیگر زیست فناوری با نام سینوواک نیز 
در چین در حال آزمایش بالینی واکسن خود 
است که به زودی آزمایش آن را در برزیل آغاز 

خواهد کرد.
در آخرین خبر از چین، رسانه های وابسته به 
دولت اعالم کردند که این کشور رسما اولین 
واکسن بیماری کوویدـ ۱9 را تأیید کرده است. 
چین اولین حق اختراع واکسن کووید- ۱9 را که 
توسط تیم »چن وی« که متخصص بیماری های 

عفونی است، تأیید و ثبت کرده است.
خبرگزاری دولتی شینهوا از چین گزارش داد 
که این واکسن با استناد به داده های آزمایش های 
آمریکا  پزشکی  انجمن  مجله  در  که  بالینی 
منتشر   )American Medical Association(
شده، ایمن بوده و واکنش ایمنی ایجاد می کند. 
این تحقیقات شامل آزمایش  روی 3۲۰ داوطلب 
که  بوده است  تا ۵9 سال  سالم در سنین ۱۸ 

از این تعداد، 9۶ نفر در کارآزمایی های بالینی 
نیز در کارآزمایی های  نفر  مرحله اول و ۲۲4 

بالینی مرحله دوم شرکت داشته اند.

ورود 3 واکسن به مرحله آزمایش 
بالینی در استرالیا

در کشور استرالیا هم 3 واکسن کاندید وجود 
بالینی  آزمایش های  انجام  حال  در  که  دارد 
هستند. یکی از آنها توسط شرکت زیست دارویی 
کلوور واقع در چین توسعه یافته است. شرکت 
نیز  آمریکا  در  واقع  نوواواکس  زیست فناوری 
استرالیا  در  را  دیگر  آزمایش های یک واکسن 
آغاز کرده و انتظار می رود به زودی آزمایش هایش 

در آمریکا و کشور های دیگر گسترش یابد. این 
واکسن ساخت شرکت نوواوکس در مریلند، با 
استفاده از روشی متفاوت از واکسن های دیگر 

تولیدی در جهان ساخته شده است.
واکسن  که  نوواوکس  شرکت  واکسن 
کامال  بازترکیب شده خوانده می شود، گونه ای 
متفاوت است. این واکسن از مهندسی ژنتیک 
برای رشد نسخه های بی ضرر پروتئین ویروس 
کرونا در ظروف بزرگ سلولی استفاده می کند. 
دانشمندان سپس پروتئین را استخراج، تصفیه و 
به شکل ذرات نانو در مقیاس ویروس بسته بندی 

می کنند.
توسط  که  است  واکسن سل  واکسن،  سومین 
موسسه تحقیقاتی کودکان مرداک در حال آزمایش 
است و تصور نمی شود که این واکسن به طور 
مستقیم در برابر کووید- ۱9 ایمنی ایجاد کند، 
غیراختصاصی  ایمنی  واکنش  است  ممکن  اما 

بدن را افزایش دهد.

ادعای آکسفورد برای تولید 
واکسن برتر جهان

دانشگاه آکسفورد انگلیس هم در اواخر ماه آوریل 
انگلستان  دولت  از  بودجه  دالر  میلیون   ۲۵ با 
آزمایش های انسانی را برای یک واکسن کرونا 
آغاز کرد. در اواخر ماه ژوئن، دانشمند ارشد 
واکسن  کرد  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان 
احتماال  آسترازنکا  داروسازی  شرکت  ساخت 
کاندیدای برتر جهان است. بر اساس این گزارش 
در صورت پیشرفت این طرح، در نخستین مرحله 
3۰ میلیون نفر در انگلستان در پاییز امسال این 
واکسن را خواهند گرفت. واکسن های کاندید 
دیگری نیز در مراحل آزمایش هستند که توسط 

محققان امپریال کالج لندن ساخته شده اند.
فایزر، غول دارویی ایاالت متحده آمریکا هم در 
حال همکاری با شرکت آلمانی BioNTech و 
شرکت چینی Fosun Pharma  روی واکسنی 
به زودی  و  آلمان  در  آوریل  ماه  در  که  است 
در آمریکا آزمایش های انسانی را آغاز می کند. 
شرکت آلمانی CureVac آزمایش های اولیه را 
ژوئن  ماه  در  دیگر  واکسن  کاندید  یک  برای 

آغاز کرده است.

خبرهای خوش از واکسن ایرانی
کشورمان  محققان  که  بود  تیرماه  اواسط 
روی  کرونا  واکسن  موفق  آزمایش  از  خبر 
که  کردند  اعالم  و  دادند  حیوانی  نمونه های 
را  واکسن  این  آزمایش  نزدیک  آینده ای  در 
روی نمونه های انسانی آغاز خواهند کرد. به 
گفته وزیر بهداشت، از هفته های آغازین انتشار 
ویروس کرونا در کشور گروه های مختلف از 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در زمینه 
کرده  آغاز  را  خود  فعالیت های  واکسن  تهیه 
بودند و در آینده نزدیک خبرهای خوشی از 
این تالش ها رسانه ای خواهد شد. سعید نمکی 
گفت: »چند مورد از واکسن های ایرانی کرونا 
تست های انسانی را پاس کرده اند و به زودی 

وارد مطالعات بالینی خواهند شد.«
 در بخش پایانی گزارش نظرات علمی کارشناسان 
و  اثربخشی  درباره  تا  می کنیم  مرور  هم  با  را 

ایمنی واکسن بیشتر بدانیم.

واکسن حداکثر تا ۷۵ درصد مؤثر 
خواهد بود

و  آلرژی  ملی  موسسه  رئیس  فائوچی،  آنتونی 
بیماری های عفونی آمریکا ضمن ابراز خوش بینی 
در مورد تولید واکسن کرونا در اواخر سال ۲۰۲۰ یا 
اوایل سال ۲۰۲۱ میالدی، میزان اثرگذاری واکسن 
را زیر سؤال برد و اعالم کرد  میزان تأثیرگذاری 

واکسن ها احتماال ۷۰ تا ۷۵ درصد خواهد بود.
به گزارش وب سایت آمریکایی »مارکت واچ«، 
وی با هشدار درباره سطح انتظارات مردم به 
تأثیرگذاری واکسن، گفت: »شانس دستیابی به 
واکسن و تاثیرگذاری 9۸ درصدی آن زیاد نیست 
و این بدان معناست که نباید رویکرد رعایت 
بهداشت عمومی را رها کرد.« فائوچی افزود: 
»شما باید فکر کنید که واکسن ابزاری است که 
یک بیماری را از حالت همه گیری خارج می کند 
اما درواقع واکسن باید چیزی باشد که بیماری 

را به خوبی تحت کنترل درآورد.«
و  آلرژی  ملی  موسسه  رئیس  اعتقاد  به 
بیماری های عفونی آمریکا بعید است واکسن 
ایمنی صددرصدی ایجاد کند و بهترین نتیجه 
واقع بینانه در مورد تأثیرگذاری واکسن، ۷۰ تا ۷۵ 
درصد است. وی یادآور شد: »واکسن سرخک 
ایمنی  با درجه  تأثیرگذارترین واکسن ها  جزو 

9۷ درصد است.«
فائوچی در ادامه بر زدن ماسک، رعایت فاصله 
اجتماعی و دوری از حضور در اماکن شلوغ 
تأکید کرد و افزود: »اگر این کار را انجام دهیم 
آن وقت این شیوه ها مؤثر واقع می شود.« رئیس 
موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا 
گفت: »به طور خوش بینانه واکسن کرونا قبل از 
پایان سال ۲۰۲۰ میالدی آماده خواهد شد، اما 
یک  گذاشتن  اختیار  در  برای  تضمینی  هرگز 
واکسن ایمن و مؤثر وجود ندارد و بر اساس 
داده های به دست آمده از حیوانات و همچنین 
می توانیم  احتیاط  با  ما  انسانی،  اولیه  داده های 
پایان سال جاری  تا  بگوییم که واکسن کرونا 

آماده خواهد شد.«

مطمئن نیستیم بیماری واکسنی 
داشته باشد

ایران  پاستور  انستیتو  رئیس  بیگلری،  علیرضا 
هم در پاسخ به ما درباره تالش ها برای ساخت 
واکسن کرونا، اظهار داشت: »در مورد ساخت 
واکسن برای این بیماری باید عمیق تر و منطقی تر 
فکر کرد اما چند فرضیه باید در ذهن هم وطنان 
این  نیستیم که  اینکه اصال مطمئن  ابتدا  باشد. 
بیماری حتما واکسن داشته باشد زیرا ما شاهد 
ابتالی مجدد در بهبودیافتگان هستیم و ممکن 
بیماری  این  برای  مؤثری  واکسن  عمال  است 
واکسن  اگر  اینکه  دیگر  فرض  باشیم.  نداشته 
داشته باشیم و این واکسن هم تأثیر داشته باشد، 
مدت تأثیر و ایمنی آن چقدر خواهد بود. برای 
مثال واکسن 3 یا ۶ ماه یا چه مدتی حفاظت 
فرد را برعهده خواهد داشت که مرور زمان به 

آن پاسخ خواهد داد.«
وی گفت: »نکته مهم این است که گروه هایی 
در  دارند  اشتغال  واکسن  تولید  به  دنیا  در  که 
بهترین حالت می توانند ۱ تا ۲ سال آینده واکسنی 
را تأمین کنند که بتواند ایمنی مورد نیاز برای 

افراد فراهم کند.«
شرکت های  تمام  اگر  »حتی  افزود:  بیگلری 
واکسن  تولید  وارد  هم  دنیا  در  واکسن سازی 
کرونا شوند، نخواهند توانست حدود ۸ میلیارد 
انسان نیازمند به واکسن را در یک یا دو سال 
است  نیاز  دلیل  به همین  دهند.  پوشش  آینده 
داخل کشور  گروه هایی به این عرصه وارد شوند. 
البته اگر کشورهای دیگر توانستند موفق شوند 
ما هم افراد و تیم هایی داریم که تجربه کافی 
در انتقال تکنولوژی و مهندسی معکوس دارند 

تا تولید واکسن را در کشور داشته باشیم.«
رئیس انستیتو پاستور تصریح کرد: »نکته اساسی 
که نیازمند توجه جدی هم وطنان است آن است 
که مطمئن نیستیم که واکسنی برای کرونا وجود 
داشته باشد و حتی اگر باشد هم چقدر مؤثر 
خواهد بود. از طرف دیگر نباید فراموش کنیم 
که ساخت واکسن طول خواهد کشید و همه 
ما باید بدانیم که حداقل در دو سال آینده مهم ترین 
نکته رعایت شیوه نامه های بهداشتی، زدن ماسک 
تجربه  است چراکه  اجتماعی  فاصله گذاری  و 
نشان داده کشورهایی که در آنها نظم اجتماعی 
و فرهنگ حکم می کند انسان ها تعهد اجتماعی 
خود را نشان دهند، در امر مبارزه با کووید- ۱9 

موفق بوده اند.«

 علی 
ابراهیمی

گزارش »سالمت« از تالش های جهانی برای تولید واکسن کرونا

بیم و امیدها همچنان ادامه دارد

 بعید است واکسن 
کرونا ایمنی 

صددرصدی ایجاد 
کند و بهترین نتیجه 

واقع بینانه در مورد تأثیرگذاری 
واکسن ۷۰ تا ۷۵ درصد است 

بنابراین همچنان زدن ماسک، رعایت 
فاصله اجتماعی و دوری از حضور در 

اماکن شلوغ تنها راه ایمنی است
- آنتونی فائوچی
رئیس موسسه ملی آلرژی آمریکا

چند فرضیه باید در 
ذهن همه هم وطنان 

باشد؛ ابتدا اینکه اصال 
مطمئن نیستیم که این 
بیماری حتما واکسن داشته باشد زیرا 

ما شاهد ابتالی مجدد در بهبودیافتگان 
هستیم و ممکن است عمال واکسن 

مؤثری برای این بیماری نداشته 
باشیم. فرض دیگر اینکه اگر واکسن 

هم داشته باشیم و این واکسن هم 
تأثیر داشته باشد، مدت تأثیر و ایمنی 

آن چقدر خواهد بود
- علیرضا بیگلری
رئیس انستیتو پاستور ایران


