
داده های مربوط کارآزمایی  واکسن بالقوه کرونا 
ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترا-زنکا 
ممکن است تا پایان سال جاری میالدی برای 

تایید مقامات ناظر داده شود.
به گزارش رویترز واکسن آکسفورد در نخستین 
کارآزمایی  انسانی اش پاسخ ایمنی ایجاد کرده 
است و یکی از نامزدهای پیشگام در مسابقه 
برای به دست آوردن واکسنی برای مقابله با 

ویروس کرونا است.
آندرو پوالرد، رئیس »گروه واکسن آکسفورد« 
بزرگتر  کارآزمایی های  در  پیشرفت  درباره 
افراد  گفت: »اگر  واکسن  این  نهایی  مرحله 
مرحله  این  در  واکسن  آزمایش  برای  الزم 

به سرعت جمع شوند، ممکن است بتوانیم 
داده ها را تا پایان سال به سازمان های ناظر ارائه 
دهیم. سپس فرآیندی شروع می شود تا ارزیابی 
کاملی این داده ها انجام شود.« کارآزمایی های 
واکسن آکسفورد به خصوص هنگامی مورد 
توجه قرار گرفت که روزنامه فایننشال تایمز 
گزارش کرد که دولت ترامپ به دنبال تایید 
استفاده این واکسن از »مسیر سریع« است تا قبل 
انتخابات رئیس جمهوری در ۳ نوامبر )۱۳ آبان( 
واکسنی برای کرونا در اختیار باشد. فایننشال 
تایمز نوشته بود که یک گزینه مورد نظر در 
این باره این است که سازمان غذا و داروی 
آمریکا )FDA( در ماه اکتبر این واکسن بالقوه 

را »مصرف اضطراری« مجوز دهد.
باید  هم  مورد  این  »در  گفت:  پوالرد 
کارآزمایی ها  از  آمده  دست  به  داده های 
به دقت بررسی شوند و شواهدی درباره 

تاثیربخشی واقعی واکسن در دست باشد.« 
فایننشال تایمز گزارش کرده بود که واشنگتن 
در نظر دارد تایید اضطراری این واکسن را فقط 
بر اساس یک بررسی کوچک انجام شده برروی 

۱۰۰۰ نفر در بریتانیا انجام دهد. 
پوالرد و همکارانش در گروه واکسن آکسفورد 
حدود ۲۰۰۰۰ نفر ار در کارآزمایی های در 
بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی وارد کرده اند و 
شرکت آسترا-زنکا هم کارآزمایی این واکسن 

را در ۳۰۰۰۰ نفر در آمریکا پیش  می برد. 
پوالرد گفت: »مساله اندازه این کارآزمایی ها 
نیست، بلکه الزم است موارد کافی در طول زمان 

مشاهده در این کارآزمایی ها جمع شوند.«

دوربين سالمت

موارد شدید یا مرگبار 
کرونا در کودکان 
بسیارنادر است

نتایج یک بررسی جدید نشان 
می دهد کودکان و نوجوانان با 
دچار  کمتری  بسیار  احتمال 
کرونا  عفونت  شدید  موارد 
از  ناشی  مرگ  و  می شوند 
میان  در  کووید-۱9  بیماری 

کودکان بسیار نادر است.
به گزارش رویترز این بررسی 
در میان بیماران پذیرفته شده در 
۱۳۸ بیمارستان در بریتانیا نشان 
داد که کمتر از یک درصد این 
بیماران و کمتر از یک درصد 
از افراد جان باخته - یعنی در 
مجموع ۶ مورد- کودک هستند. 
هر شش کودک جانباخته دچار 
مشکالت  یا  شدید  بیماری 

پزشکی زمینه ای بودند.
این پژوهشگران می  گویند ما 
می توانیم کامال مطمئن باشیم 
که کووید-۱9 به خودی خود 
باعث آسیب چندانی به کودکا 
نمی شود. به گفته آنها والدین 
باشد  راحت  خیالشان  باید 
بازگشتن  با  کودکانشان  که 
مستقیم  طور  به  مدرسه  به 

آسیبی نمی بینند.

داده های جهانی درباره انتشار 
پاندمی ویروس کرونا نیز نشان 
می دهد که کودکان و نوجوانان 
موارد  از  درصد   ۲ تا   ۱ فقط 
کووید-۱9 در جهان را تشکیل 
می دهند. اکثریت موارد عفونت 
گزارش شده در کودکان با عالئم 
خفیف یا بی عالمت بوده اند و 
شمار معدودی مرگ در کودکان 

رخ داده است.
پژوهشگران در این بررسی که 
نتایج آن در مجله پزشکی بریتانیا 
منتشر شده است، وضعیت ۶۵۱ 
نوزاد و کودک زیر ۱9 سال که 
در فاصله ۱۷ ژانویه تا ۳ ژوئیه در 
بیمارستان های بریتانیا بستری 
شده بودند، را ارزیابی کردند.
این پژوهشگران می گویند هر 
شش کودکی در گذشته بودند، 
شدید«  همراه  »بیماری های 
داشتند و میزان کشندگی بیماری 
در این گروه سنی بسیار پایین 
)کمتر از یک درصد( بود، در 
حالی که این میزان در مجموع 
گروه های سنی )از صفر تا ۱۰۶ 

سال( ۲۷ درصد بود.
پژوهشگران  این  گفته  به 
کلی  خطر  اینکه  وجود  با 
بیماری شدید  به  دچار شدن 
کووید-۱9 در کودکان »بسیار 
نیز  کودکان  در  است،  کم« 
کودکان  بزرگساالن،  مانند 
سیاه پوست و کودکان چاق به 
طور نامتناسبی دچار عوارض 

شدید بیماری می شوند.
نشان  همچنین  بررسی  این 
است  ممکن  کودکان  که  داد 
شامل  عالئم  از  مجموعه ای 
درد  استفراغ،  تهوع،  گلودرد، 
دانه های  و  اسهال  شکمی، 
عالئم  بر  عالوه  را  پوستی 
و  نفس  تنگ  تب،  معمول 

سرفه داشته باشند.

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.

زدن واکسن آنفلوانزا امسال به علت پاندمی 
کووید-۱9 حتی مهمتر از همیشه است.

به گزارش یو اس تودی کارشناسان می گویند 
امسال باید واکسیناسیون آنفلوآنزا باید جدی تر 
گرفته شود و هر کسی واجد شرایط است 
باید واکسن بزند. البته واکسن آنفلوانزا همیشه 
تاثیربخش نیست، اما از هیچ کار نکردن بهتر 
است. با توجه به اینکه چند هفته طول می کشد 
تا واکسن آنفلوانزا باعث مصونیت شود، معموال 
توصیه می شود این واکسن در اواخر شهریور 
یا اوائل مهرها تزریق شود. حتی اگر در این 
زمان واکسن آنفلوانزا را نزده باشید، واکسن زدن 

دیرهنگام آنفلوانزا بهتر از نزدن آن است.
هنوز دقیقا معلوم نیست که شیوع آنفلوانزا چه 
اثراتی بر کووید-۱9 خواهد داشت. فصل آنفلوانزا 
در نیمکره جنوبی تا به حال مالیم بوده است. اما 

در مورد کشورهای نیمکره شمالی، هنوز روشن 
نیست که گونه های ویروس آنفلوانزای در گردش 
در امسال چه گونه هایی هستند یا آیا همان اقدامات 
بهداشتی که برای جلوگیری از کووید-۱9 به کار 
می  رود- زدن ماسک، فاصله  گیری اجتماعی و 
شستن مکرر دست ها- می تواند شیوع آنفلوانزا 
را هم متوقف کند یا نه. تابه حال شمار زیادی 
از افراد به طور همزمان به آنفلوانزا و کووید-۱9 
مبتال نشده اند. این بیماران عالئم خفیف تا متوسط 
داشته اند، گرچه دست کم دو مورد مرگ در 
چنین بیمارانی گزارش شده است. به هر حال 
کارشناسان درباره عفونت همزمان با ویروس 
آنفلوانزا و ویروس کرونا ابراز نگرانی می کنند 
و پژوهش های فراوانی اکنون در این باره در 
حال انجام است. در آمریکا در فصل آنفلوانزای 
۲۰۸-۲۰۱9 حدود ۴9۰۰۰۰ نفر به علت آنفلوانزا 

بستری شدند و بیش از ۳۵۰۰۰ نفر به علت آن 
درگذشتند که یک سال »متوسط« را از لحاظ 
شیوع آنفلوانزا نشان می دهد. از طرف دیگر 
از ماه مارس )اواخر اسفند( تا به حال بیش 
از ۳۴۵۰۰۰ آمریکایی به علت کرونا بستری 

شده اند و ۱۷۰۰۰۰ نفر به علت درگذشته اند.
کارشناسان می گویند دست کم سه دلیل برای زدن 

واکسن آنفلوانزا وجود دارد: برای خودتان، برای 
دیگران و برای کاهش ترس. اگر شیوع اوج گرفته 
کرونا تا فصل آنفلوانزا )پاییز و زمستان( ادامه یابد، 
جدا کردن آنها از یکدیگر خیلی مشکل است، 
زیرا عالئمشان بسیار شبیه به هم است. هر کسی 
که با عالئم شبیه آنفلوانزا به بیمارستان مراجعه 
کند، به عنوان بیمار کووید-۱9 درمان خواهد 
شد. بیمارستان ها هم اکنون با مشکل ازدحام 
بیماران کووید-۱9 مواجه هستند. افزوده شدن 
بیماران آنفلوانزا به این بیماران سالمت همه را 
به خطر خواهد انداخت، چرا که ممکن است 
باعث کمبود تخت یا دستگاه تنفس مصنوعی 

برای سایر بیماران شود.
از طرف دیگر چون فصل آنفلوانزا با شروع 
مدارس همزمان است، واکسن زدن می تواند 

به بازگشایی و بازماندن مدارس کمک کند.

شمار زیادی از افراد دارای عفونت کرونا ممکن 
است هرگز دچار عالئم قابل توجه نشوند، اما 
دانشمندان می گویند حتی این افراد هم ممکن 
است از آسیب قلبی و ریوی ناشی از این 

عفونت در امان نمانند.
به گزارش وب ام دی افراد بی عالمت دچار 
کرونا که بر اساس برخی تخمین ها تا ۴۰ 
درصد موارد عفونت را تشکلیل می دهد تب 
نمی کنند، سرفه یا احساس تنگی نفس ندارند و 
مجموعه از عالئم عجیب دیگر مانند اسهال، از 
دست دادن حس بویایی یا چشایی و دانه های 

پوستی را بروز نمی دهند.
از  باالیی  پژوهشگران می گویند درصد  اما 
این افراد گرچه عالمتی ندارند و بیماری شان 
خاموش است، در داخل بدنشان آسیب می بینند، 

بدون اینکه ما از آن خبری داشته باشیم.
پژوهشگرانی که قلب  و ریه این افراد را که 

دارای آزمایش مثبت کرونا اما بدون عالمت را 
اسکن کرده اند، می گویند نشانه هایی از آسیب 
را دیده اند. دانشمندان در ریه افراد نواحی سفید 
ابرمانندی را که اصطالحا »کدورت های شیشه 
مشجر« نامیده می شوند. این کدورت های شیشه 
مشجر در افراد با بیماری شدید کووید-۱9 

هم دیده می شوند.
در میان چهار بررسی متفاوتی در افراد بی عالمت 

دارای عفونت کرونا، حدودی نیمی از آنها در 
سی تی اسکن ریه هایشان کدورت های شیشه 
مشجری داشتند. این نواحی سفید در اسکن 
ریه ها، در واقع نواحی دچار التهاب در ریه ها 
هستند. البته هنوز دقیقا معلوم نیست که این 
تغییرات تا چه زمانی دوام پیدا می کنند و باعث 
ایجاد بافت جوشگاهی می شوند یا پس از 

بهبودی از عفونت برطرف می شوند.
کارشناسان می گویند اگر فرد جوان باشد و 
ذخیره ریوی کافی داشته باشد، از آنجایی 
مشکلی برای کارکردش بوجود نمی آید، متوجه 

آن نمی شود.
بررسی ها در کودکان دچار کووید-۱9 در چین 
هم نشان داده است که اسکن های ریه کودکان 
بی عالمت هم دارای تغییرات مشابهی است.
پیامدهای درازمدت کرونا بر قلب هم مورد 
توجه قرار گفته است. گروهی از پژوهشگران 

در آلمان اخیر قلب های ۱۰۰ بیمار - شامل ۱۸ 
بیمار بی عالمت- را که به تازگی از کووید-۱9 
بهبود پیدا کرده بودند، آزمایش کردند و دریافتند 
که در ۷۸ نفر آنها نشانه های آسیب قلبی، از 
جمله باال بودن میزان های تروپونین، پروتئین 
آزاد شده از عضله قلب هنگام آسیب دیدگی 
آن، وجود دارد. گرچه همه افراد بی عالمت 
شاخص های آسیب قلبی را نداشتند، اما چند 
نفری از آنها یکی از باالترین میزان های تروپونین 
اندازه گیری شده در این بررسی را داشتند. در 
مجموع بخش قابل توجهی از بیماران بی عالمت 

در این گروه دچار التهاب قلب بودند.
البته این بررسی کوچک است و به خصوص 
نتایج آن درباره بیماران بی عالمت را نمی توان 
با قلب  افراد  از  برخی  داد، چرا که  تعمیم 
طبیعی هم گاهی میزان های باالی تروپونین 

درخونشان دارند.

سریع ترین  وسیله  به  مدل سازی  یک 
کامپیوتر جهان در ژاپن نشان می دهد که 
بافته نشده  مواد  از  ماسک های صورت که 
پروپیلنی )ماسک های یکبار مصرف( ساخته  
شده  اند، تاثیربخشی بیشتری در جلوگیری از 
انتشار ویروس کرونا نسبت به ماسک های 

پارچه ای دارند.
به گزارش گاردین کامپیوتر فوگاکو که می تواند 
بیش از ۴۱۵ کوادریلیون محاسبه در ثانیه انجام 
دهد، در شبیه سازی های کارآمدی سه نوع 
ماسک نشان داد ماسک های بافته نشده نسبت 
به ماسک های پارچه ای تهیه شده از پارچه 
کتان و پلی استر بیشتر مانع خروج قطرک های 
تنفسی هنگام سرفه کردن می شوند. ماسک های 

بافته نشده همان ماسک های پزشکی یک بار 
مصرفی هستند که مردم کشورهایی مانند ژاپن 
به طور رایجی در فصول سرد هنگام شیوع 
آنفلوانزا و اکنون در پاندمی کروناویروس به 
صورت می زنند. این ماسک ها از پروپیلن ساخته 
می شود و تولید آنها در شمار باال نسبتا ارزان 
درمی آید. ماسک های بافته شده ماسک هایی 
هستند که از پارچه هایی مانند کتان ساخته 
می شوند و در برخی از کشورها هنگام کمبود 
ماسک های یکبارمصرف در اوائل شیوع کرونا 
وارد بازار شدند. ماسک های پارچه ای چند 
بار قابل مصرف هستند و راحت تر می توان 
با آنها نفس کشید. سازمان جهانی بهداشت 
می گوید این ماسک ها را باید با صابون یا ماده 

شوینده و آب با دمای دست کم ۶۰ درجه 
دست کم یک بار در روز شست.کارشناسان 
در انستیتوی پژوهشی ریکن در شهر کوبه 
در غرب ژاپن با این مدل سازی کامپیوتری 
به این نتیجه رسیدند که استفاده از ماسک های 

بافته نشده یکبار مصرف تقریبا جلوی همه 
قطرک های تنفسی خارج شده هنگام سرفه 
کردن را می گیرد. ماسک های کتانی و پلی استری 
کارآمدی اندکی کمتر داشتند، اما هنوز جلوی 
دست کم ۸۰ درصد از قطرک ها را می گرفتند.
بافته نشده  ماسک های  مدل،  این  اساس  بر 
یا همان ماسک های جراحی یا پزشکی در 
جلوگیری از قطرک های با اندازه ۲۰ میکرون 
)یک هزارم میلی متر( یا کمتر تاثیربخشی اندکی 
پایین تر داشتند و بیش از ۱۰ درصد از این 
ذرات می توانستند از میان لبه های ماسک و 
صورت به بیرون راه پیدا کنند. ماسک های 
پلی استری و کتانی امکان خروج تا ۴۰ درصد 

این قطرک های کوچکتر به بیرون را می دادند.

آزمایش  آسترا-زنکا  داروسازی  شرکت 
یک داروی بر اساس مخلوط دو »آنتی بادی 
درمان  و  پیشگیری  برای  را  مونوکلونال« 
از  گزارش  به  ست.  کرده  آغاز  کووید-۱9 
رویترز این شرکت بریتانیایی که در میان بازیگران 
عمده در مسابقه جهانی برای تولید واکسن 
برای کرونا هم هست، گفت این بررسی داروی 
AZD7442 را آزمایش خواهد کرد که ترکیبی 
از دو آنتی یادی مونوکلونال )پادتن تک دودمانی( 

است در آزمایش روی ۴۸ داوطلب سالم در 
فاصله سنی ۱۸ تا ۵۵ بی خطر و قابل تحمل بوده 
است. اگر این کارآزمایی مرحله اول این دارو در 
بریتانیا که به داوطلبان تزریق شده است، نشان 
دهد این دارو بی خطر است، آسترا-زنکا آزمایش 
این دارو را در بررسی های بزرگتر مرحله میانی 
و نهایی به عنوان درمان پیشگیرانه کووید-۱9 و 
درمانی برای افراد دچار بیماری ادامه خواهد داد.
برای  مونوکلونال  آنتی بادی های  ساختن 

هدف قرار دادن ویروس، رویکردی است 
که شرکت های رجنرون، االی لیلی، روش و 
مولکوالر پارتنرز نیز هم به کار گرفته  اند و 
دانشمندان برجسته هم از آن استقبال کرده اند.

آنتی بادی های مونوکلونال رفتار آنتی های طبیعی 
تولید شده درون بدن را در مبارزه با عفونت تقلید 
می کنند و می توان آنها در آزمایشگاه برای درمان 
بیماران ساخت. این نوع آنتی بادی ها برای درمان 

برخی از انواع سرطان هم به کار می روند.

واکسن کرونای آکسفورد تا آخر سال برای تایید به سازمان های ناظر ارائه می شود

واکسن آنفلوانزا در دوران پاندمی کووید-19 مهمتر از همیشه است

حتی بیماران بی عالمت کرونا هم ممکن است دچار التهاب ریوی و قلبی باشند

مدلسازی ابرکامپیوتر ژاپنی: ماسک های یک بارمصرف از ماسک های پارچه ای موثرترند

آزمایش انسانی یک درمان بر اساس آنتی بادی برای کرونا آغاز می شود

دانش آموزان در ووهان چین به سر کالس ها بازمی گردند. 
AFP   

لورین ویلنبرگ، زن آمریکایی بدون درمان از ویروس ایدز پاک شده است. 
AP   

دانش آموزان کالس  اولی در روسیه با فاصله گیری جسمی به مدرسه آمده ا ند. 
TASS   

عزاداران در نجف عراق با فاصله گذاری عزاداری می کنند. 
AFP   

چاودیک بوسمن، ستاره فیلم »پلنگ سیاه« که به علت سرطان روده بزرگ درگذشت. 
AP   

»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:     ۰9۱۲9۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰9۱۲9۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

مراسم تشییع نمایشی در جاکارتای اندونزی برای آگاهی بخشی درباره کرونا. 
AP   

نقشه سالمت

سفر عامل اصلی 
انتقال کرونا در 
مازندران است/ 

ایسنا

روزانه به طور میانگین 
دو تا سه نفر در پلدختر 

کرونا می گیرند/ایسنا


