
دوربين سالمت

آنتی بادی های ضدکرونا 
تا چهار ماه پس از بهبودی 

در خون بیماران می ماند

نتایج یک بررسی در ایسلند نشان 
می دهد آنتی بادی ها ضد ویروس 
کرونا در بیماران ابتدا افزایش و بعد 
در ۹۰ درصد بیماران بهبودیافته 
تا چهار ماه در حد ثابتی می ماند.
به گزارش رویترز بررسی های 
که  بودند  داده  نشان  پیشین 
آنتی بادی  های ضد ویروس کرونا 
در طول چند ماه پس از عفونت 
کاهش شدیدی پیدا کرده اند و 
درباره  پرسش هایی  نتیجه  در 
مدت مصونیت افراد بهبودیافته 

از عفونت مطرح شده بود. 
اما این یافته های جدید ممکن است 
پیامدهایی از لحاظ خطر عفونت 
دوباره و مدت مصونیت بخشی 
واکسن داشته باشد. پژوهشگران 
برای اینکه دریابند چه شماری 
از افراد در ایسلند دچارعفونت 
با کروناویروس جدید شده اند و 
وضعیت مصونیت آنها پس از 
بهبودی چگونه است، میزان های 
 ۳۰۰۰۰ از  بیش  در  آنتی بادی 
ایسلندی را اندازه گرفتند. براساس 
این نتایج، این پژوهشگران تخمین 
درصد  یک  حدود  می زنند 
جمعیت ایسلند دچار عفونت 
کروناویروس شده باشند. در گروه 
مورد بررسی، در۵۶ درصداز پس 
انجام آزمایش PCR تشخیص 
کرونا  ویروس  عفونت  قطعی 
داده شد. حدود ۱۴ درصد افراد 
تشخیص رسمی نداشتند، اما پس 
از قرارگیری در معرض ویروس 
خودشان را قرنطینه کرده بودند. در 
۳۰ درصد باقیمانده افراد آزمایش 
آنتی بادی عفونت قبلی با ویروس 

کرونا را نشان داد.

به گزارش این پژوهشگران، در 
آزمایش  که  نفری  میان ۱۲۱۵ 
PCR عفونت ویروسی را در 
آنها نشان داده بود، در ۹۱ درصد 
افراد میزان آنتی بادی در دو ماه اول 
پس از تشخیص افزایش یافت 

و بعد به حد ثابتی رسیده بود.
ژورنال  در  که  نتایج  این  البته 
شده  منتشر  نیوانگلند  پزشکی 
از  یکنواختی  گروه  بر  است، 
واحد  کشور  یک  از  جمعیت 
ممکن  بنابراین  بود،  متمرکز 
های  بخش  در  یافته ها  است 
دیگر جهان با جمعیت ها متنوع تر 
این  با  نباشد.  یافته ّا  این  مشابه 
وجود این بررسی نشان می دهد 
که آزمایش های دقیق آنتی بادی 
می تواند شیوع حقیقی عفونت 

ویروس کرونا را نشان دهد.
در مقاله تفسیری در همین شماره 
ژورنال هشدار داده است که هنوز 
روشن نیست که آنتی بادی های 
آنها  از  بیماران  در  موجود 
درباره عفونت دوباره حفاظت 
ظاهرا  اما  نه.  یا  کرد  خواهد 
ممکن  آنتی بادی  آزمایش های 
به صرفه  جانشین  یک  است 
برای آزمایش های خود ویروس 
باشند و ممکن است در بررسی 
جمعیت ها در کشورهایی که قصد 
بازگشایی اقتصادها و مدارس شان 

را دارند، سودمند 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.

یافته های یک بررسی جدید این احتمال را 
مطرح می کند ویروس کرونا ممکن است در 
پروازهای درازمدت به آسانی انتشار یابد.

بررسی  یک  اینسایدر  بیزنس  گزارش  به 
و  کنترل  مراکز  پژوهشگران  به وسیله 
 )CDC( آمریکا  بیماری های  پیشگیری 
نشان داد عفونت کروناویروس ۱۶ احتماال 
از  هوایی ۱۰ ساعته  در جریان یک سفر 
پایتخت  به هانوی  انگلیس  پایتخت  لندن 
ویتنام رخ داده است که یکی از مسافران در 
بخش بیزنس کالس آن یک ناقل بی عالمت 

ویروس بوده است.
این بررسی مورد نشان داد که ۹۲ درصد 
مسافرانی که در در فاصله دو صندلی یا کمتر 
از این مسافر نشسته بودند، به کروناویروس 

دچار شده اند.
از همه مسافران قبل از سوار شدن به هواپیما 
درباره عالئم احتمالی کرونا پرسش شده 
بود و دمای بدنشان اندازه گیری شده بود. 
اما یک زن تاجر ۲۷ ساله دچار بودنش به 
گلودرد و سرفه را گزارش نکرده بود و دمای 

بدنش هنگام اندازه گیری هم طبیعی بود.
عالئم این زن در روزهای بعدی بدتر  و 

آزمایش کرونایش مثبت شده بود. 
زن  این  که  داد  نشان  بعدی  بررسی های 
مسافر   ۱۵ به  پرواز  حین  در  را  ویروس 

دیگر منتقل کرده است. 
این پرواز در اوائل ماه مارس )اواخر اسفند( 

انجام شده بود هنگامی که هنوز ماسک زدن 
در هواپیماها  اجباری نبود. بنابراین احتمال 
اغلب مسافران ماسک به صورت نداشتند.
و  بهداشت  ملی  انستیتوی  پژوهشگران 
ردیابی  انجام  با  ویتنام  همه گیرشناسی 
تماس در مورد ۱۸۴ فرد سوار بر هواپیما 
– شامل مسافران و خدمه- ۱۵ نفر را شناسایی 
کردند که دچارشدنشان به کرونا به طور 
قابل اعتمادی به سفر هوایی شان مرتبط بود 

نه رویدادی دیگر.
هیچکدام از این مسافران دچار عفونت پیش 
یا در حین پرواز عالئمی نشان نداده بودند 
و هیچ کدامشان با فرد دیگر دارای عفونت 
ثابت شده به جز این زن تاجر تماسی نداشتند.

۱۲ نفر از افراد مبتال در بخش بیزنس کالس 
هواپیما و همه آنها به جز یک نفر در فاصله 
۲ صندلی یا کمتر از این زن قرار داشتند. 
بخش  در  مسافر   ۲ به  همچنین  ویروس 
اکونومی کالس هواپیما  و یکی از خدمه 

منتقل شده بود. 
این پژوهشگران نتیجه گرفتند که این زن 
با احتمال زیاد از طریق قطرک های تنفسی 
یا ذرات ریز هواپخش آلوده بقیه مسافران 

را آلوده کرده است.
یافته ها  این  اساس  بر  پژوهشگران  این 
شرکت های  می رسد  نظر  به  می گویند 
کرونا  ویروس  انتقال  خطرات  هواپیمایی 
را در پروازها کمتر از حد واقعی نشان داده اند.

به گفته این پژوهشگران در آخرین راهنمایی 
خطر  بین المللی  هوایی  سفرهای  صنعت 
انتقال ویروس در حین پرواز خیلی پایین 
برآورد شده و فقط ماسک زدن پیشنهاد شده 
بدون اینکه سایر اقدامات مانند افزایش فاصله 
فیزیکی میان مسافران با بستن صندلی های 

میانی توصیه شود.
این همه گیرشناسان می گویند حتی بستن 
صندلی های میانی برای افزایش فاصله میان 
از  ویروس   از سرایت  نمی تواند  مسافران 
هر  کند،  جلوگیری  کامال  »ابرناقل«  افراد 
چند در این بررسی مسافر بیمار ویروس را 
عمدتا به مسافران تا ۲ صندلی آن طرف تر 

منتقل کرده بود.
که  است  این  دانشمندان  این  پیشنهاد 
دولت ها  و  هواپیمایی  شرکت های 
برای  را  سخت گیرانه تری  سیاست های 
غربالگری مسافران اعمال کنند، هر مسافری 
را که از هواپیما پیاده می شود، آزمایش کنند 
و همه مسافران تازه وارد شده به کشورها 

را برای ۱۴ روز قرنطینه کنند.
در حال حاضر خطوط هواپیمایی آمریکا 
فقط مسافران را ملزم به زدن ماسک به جز 
در هنگام خوردن و نوشیدن می کنند. اما همه 
مسافران برای این کار همکاری نمی کنند 
و واداشتن همه مسافران به ماسک زدن در 
یک پرواز طوالنی مانند پرواز ۱۰ ساعته 

لندن به هانوی کار مشکلی است.

یک شرکت آمریکایی قصد دارد یکی از 
پنج واکسن بالقوه اش برای کرونا را برای 
در  کروناویروس  عفونت  از  جلوگیری 

گربه ها آزمایش کند.
به گزارش رویترز شرکت »اپالید دی ان ای« 
یک سازنده مشهور آزمایش های تشخیصی 
اعالم  شهریور   ۲۶ چهارشنبه  روز  است، 
کرد می خواهد کارآزمایی بالینی یکی از ۵ 
واکسن بالقوه ا ش برای کرونا را برای استفاده 

دامپزشکی برای جلوگیری از عفونت های 
کروناویروس در گربه های خانگی آغاز کند.

شرکت  همکاری  با  کارآزمایی ها  این 
زیست فناوری Evvivax پس از دریافت 
انجام  آمریکا  کشاورزی  وزات  از  مجوز 

خواهد شد.
این بررسی پاسخ ایمنی، بی خطر بودن و 
گربه ها  در  را  واکسن  این  پذیری  تحمل 
آنتی بادی  پاسخ  درباره  شواهد  و  ارزیابی 

تعیین  را  آنها  برابر  در   T سلول های  و 
خواهد کرد.

سالم  خانگی  گربه  در۳۰  کارآزمایی  این 
انجام خواهد شد که برای شش ماه پیگیری 

خواهند شد.
شرکت »اپالید دی ان ای« قبال اعالم کرده 
 DNA« بود پنج واکسن تولیدی اش از نوع
خطی« در دوزها پایین در بررسی در موش ها 

باعث ایجاد پاسخ آنتی بادی قوی شده اند.

پژوهشگران می گویند کووید-۱۹ می تواند 
به کلیه ها آسیب بزند و باعث افزایش خطر 

نیازمند شدن به دیالیز شود.
به گزارش وب ام دی این پژوهشگران همچنین 
هشدار داده اند که پزشکان باید آماده افزایش 
عمده ای در موارد بیماری مزمن کلیوی به 

علت پاندمی کرونا باشند.
این پژوهشگران در این بررسی داده های به 
دست آمده از حدود ۴۰۰۰ بیمار در سنین 
۱۸ و بیشتر بستری شده در نظام بهداشتی 
مونت سینایی در نیویورک را در فاصله ۲۷ 

فوریه و ۳۰ مه ۲۰۲۰ تجزیه و تحلیل کردند.
نتایج نشان داد »آسیب حادی کلیوی« در ۴۶ 

درصد بیماران رخ داده و یک پنجم بیماران به 
دیالیز نیاز پیدا کرده اند.

میزان مرگ های درون بیمارستانی در میان افراد 
دچار آسیب حاد کلیوی ۵۰ درصد بود، در 
حالیکه در افرادی که این عارضه را نداشتند، 
این میزان ۸ درصد بود. فقط ۳۰ درصد افرادی 
که دچار آسیب حاد کلیوی شده بودند زنده 

ماندند و وضع کلیه شان بهبود یافت.
این پژوهشگران می  گویند گرچه هنوز دقیقا 
معلوم نیست که ویروس کرونا در درازمدت 
چه اثراتی برای کلیه ها خواهد گذاشت، اما 

ممکن است پس از پاندمی کووید-۱۹ یک 
همه گیری بیماری  کلیوی رخ دهد و سپس 
شمار بیشتری از بیماران به دیالیز و پیوند 

کلیه نیاز پیدا کنند.
به گفته این پژوهشگران در قدم اول باید 
بیماران را به طور زودرس شناسایی کرد و 
از پیشرفت بیماری کلیوی جلوگیری کرد. 
این پژوهشگران می گویند دارند از یادگیری 
بتواند  که  مدل هایی  ساختن  برای  ماشینی 
پیامدهای مانند اختالل کلیوی را در کووید-۱۹ 

پیش بینی کند، استفاده می کنند.

کووید-۱۹ می تواند آسیب شدیدی به کلیه  ها بزند

شواهد بیشتر درباره انتشار آسان کرونا در پروازهای هوایی درازمدت

یا  چین  زیست فناوری  ملی  گروه  رئیس 
سی ان بی جی می گوید واکسن های تجربی 
ساخت این شرکت برای کروناویروس در 
به  تا  کشور  این  اضطراری  تلقیح  برنامه 
حال به حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر تزریق شده اند.
به گزارش  ویترز چین فعاالنه واکسن های 
کرونایی را که هنوز در مرحله نهایی آزمایش 
هستند، به افراد در معرض خطر باالی عفونت   
ویروس کرونا عرضه کرده است و قصد 
دارد این برنامه واکسیناسیون را گسترش 
در  دوباره شیوع کرونا  اوج گیری  تا  دهد 

این کشور جلوگیری کند.
اما این شتاب چین در عرضه واکسنی که 
هنوز مراحل آزمایشی را می گذراند، نگرانی 
عوارض  بروز  احتمال  درباره  کارشناسان 

جانبی خطرناک را برانگیخته است.
تا به حال CNBG که واحدی از »گروه 
است،  )سینوفارم(  چین«  داروسازی  ملی 
برنامه  برای  را  کرونا  واکسن   ۳ دست کم 

استفاده اضطراری عرضه کرده است.
یانگ شیائومینگ، رئیس CNBG می گوید 

واکسن های  این  از  کدام  هیچ  حال  به  تا 
مورد استفاده در برنامه استفاده اضطراری 
یا  کارآزمایی بالینبی عارضه »تشدید وابسته 
با آنتی بادی« را نشان نداده اند. این عارضه 
جانبی هنگامی رخ می دهد که آنتی بادی های 
برطرف  به جای  ویروس  علیه  تولیدشده 

کردن عفونت، آن را بدتر می کنند.
یانگ در اجالسی که وزارت علم و فناوری 
چین برپا کرده بود، گفت: »همه جمعیت 

۱/۴میلیون نفری در چین نیاز به واکسیناسیون 
ندارند« و تلقیح واکسن به گروه های کلیدی 
می تواند برای پیشگیری از شیوع کافی باشد.
کارخانه   ۲ می رود  انتظار  یانگ،  گفته  به 
در  بتوانند  شرکت  این  واکسن  ساخت 
مجموع ۳۰۰ میلیون دوز واکسن در سال 
تولید کنند و CNBG قصد دارد که این 
تا ۸۰۰ میلیون  به ۶۰۰  ظرفیت ساالنه را 

دوز در سال برساند.

قبال اعالم شده بود که امارات متحده عربی 
به یک واکسن کروناویروس ساخت شرکت 
چینی سینوفارم ۶ هفته پس از شروع آزمایش 
انسانی یا کارآزمایی بالینی  آن مجوز مصرف 
اضطراری داده است. کارآزمایی بالینی مرحله 
نهایی این واکسن از ماه تیر شروع شده بود 

و هنوز ادامه دارد.
این واکسن در  اماراتی می گویند  مقامات 
اختیار کارکنان پزشکی که در خط اولی دفاعی 
در برابر کروناویروس هستند، قرار خواهد 
گرفت. این واکسن چینی از ویروس های 

غیرفعال شده کرونا ساخته شده است.
روسیه یک ماه پیش نخستین کشوری در 
جهان بود که به یک واکسن کرونای ساخت 
این کشور پس از گذشت کمتر از ۲ ماه از 
شروع آزمایش انسانی مجوز مصرف داد.

داوطلب   ۴۰۰۰۰ جذب  می گوید  روسیه 
برای کارآزمایی مرحله نهایی واکسنش را 
در اوائل شهریور آغاز کرد و انتظار می رود 
نتایج این بررسی در یکی- دو ماه آینده 

مشخص شود.

واکسن های تجربی چینی برای کرونا به ۳۵۰۰۰۰ نفر تزریق شده اند

واکسن کرونا برای گربه ها هم ساخته می شود

یک رهگذر از کنار عکس های کارکنان پزشکی ماسک زده در ملبورن 
AAP           .استرالیا می گذرد 

کارکنان بهداشتی در یک محل آزمایش کرونا در ملبورن استرالیا.
AAP           

کارکنان بهداشتی دمای بدن مردی را در ایگاراپه-میری برزیل اندازه می گیرند. 
AFP   

مادران ماسک زده با نوازادانشان در بخش مادران در مانیل فیلپین استراحت می کنند. 
   رویترز

یک مامور بهداشتی در حیدرآباد هند که برای کرونا نمونه  می گیرد، جلوی 
AFP                .پنکه نشسته است 

»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 تابوت وارد یک محل تدفین مسلمانان درگذشته از کرونا در جاکارتای 
 اندونزی می شود.           رویترز

نقشه سالمت

ابتالی ۴ 
دانش آموز البرزی 

به کرونا/ ایسنا

وجود مواردی از 
ابتالی دانش آموزان 

و معلمان به کرونا در 
خوزستان/ایسنا


