
دوربين سالمت

چین می خواهد سالی 
یک میلیارد دوز واکسن 

کرونا تولید کند

یک مقام بهداشتی چین می گوید 
این کشور قصد دارد با ساختن 
جدید  کارخانه های  سریع 
ساالنه  ظرفیت   واکسن سازی 
تولید واکسن برای کروناویروس 
میلیار  به یک  بعد  در سال  را 

دوز برساند.
به گزارش آسوشیتدپرس ژنگ 
ملی  کمیسیون  از  ژونگ وی 
بهداشت چین گفت انتظار می رود 
این ظرفیت تولید واکسن در این 
کشور تا پایان سال جاری میالدی 

به ۶۱۰ میلیون دوز برسد.
او در یک کنفرانس خبری گفت: 
»سال آینده، ظرفیت ساالنه تولید 
واکسن ما به بیش از یک میلیارد 

دوز خواهد رسید.« 
بزرگ  داروسازی  شرکت های 
هم  مدرنا  و  فایزر  آمریکایی 
میلیارد  تولید یک  را  هدفشان 
 ۲۰۲۱ سال  در  واکسن  دوز 
تعیین کرده اند. ژنگ گفت در 
توزیع این واکسن ها اولویت به 
گروه هایی مانند کارکنان پزشکی، 
پرسنل مرزبانی و سالمندان داده 
بعد  مرحله  در  و  شد  خواهد 
مردم  همه  اختیار  در  واکسن 

قرار خواهد گرفت. 
چین  ساخت تاسیسات آزمایش 
واکسن و کارخانه های تولید آن را 
افزایش داده و ناظران مستقل را 
مسوول پایش روند ساختن آنها 
کرده است. چین در حال حاضر 
۱۱ واکسن بالقوه کرونا را وارد 
کارآزمایی های بالینی کرده است 
و چهار واکسن اکنون در مرحله 
سوم و نهایی کارآزمایی قرار دارند.

یکی از این واکسن های چینی 
شرکت  که  است  »کروناواک« 
را  آن  »سینوواک«  خصوصی 
ساخته است که هم اکنون در یک 
تاسیسات زیست امن در بیرون از 
پکن پایتخت این کشور در مرحله 

تولید انبوه قرار دارد.  
یین ویدانگ، رئیس سینوواک 
کار  این  گفت  پنجشنبه  روز 
خانه در طول چند ماه ساخته 
شده است و در صورت تقاضای 
برای واکسن بیشتر شود، امکان 
ساخت کارخانه های بیشتر وجود 
دارد. برخی از کشورها در حال 
تالش هایشان  کردن  همگام 
برای موفقیت در مبارزه با این 
 ۱۵۰ از  بیش  هستند.  بیماری 
کشور »مرکز دسترسی جهانی 
کووید-۱9«  واکسن های  به 
 )COVAX( »کوواکس«  یا 
جهانی  سازمان  سرپرستی  با 

بهداشت تاسیس کرده  اند.
هدف برنامه »کوواکس« تولید ۲ 
میلیارد دوز واکسن کرونا برای 
جمعیت  درصد   ۲۰ به  تلقیح 

جهان است. 
کل  مدیر  قبریسوس،  تدروس 
در  بهداشت  جهانی  سازمان 
اوائل این ماه در این باره گفت: 
»هدف باید این باشد که به جای 
واکسن زدن به همه افرد برخی 
از کشورها، شماری از افراد در 

همه کشورها واکسینه 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.

شرکت ژاپنی سازنده داروی ضدآنفلوانزای 
فاویپیراویر با نام تجاری »آویگان« می گوید 
نشان  بالینی  کارآزمایی های  آنکه  از  پس 
بهبودی  باعث  می تواند  دارو  این  دادند 
سریع تر بیماران کرونا شود، به دنبال کسب 
درمان  برای  آن  از  استفاده  برای  مجوز 

هستند. کروناویروس 
شرکت  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
شیمیایی تویاما وابسته به شرکت فوجی فیلم 
اعالم کرد که کارآزمایی های بالینی مرحله 
)اواخر  مارس  ماه  در  که  دارو  این  سوم 

اسفند( اکنون کامل شده است.
زمان  داد  نشان  نفر   ۱۵۶ در  بررسی  این 
میانه بهبودی در گروه دریافت  کننده داروی 

آویگان ۱۱/9 روز است در حالی در بیماران 
دریافت کننده دارونما این زمان ۱4/7 روز 
است. بهبودی در این کارآزمایی به صورت 
آزمایش های  در  ویروس  شناسایی  عدم 
دما،  به  مربوط  عالئم  هنگامی  و   PCR

سینه  قفسه  تصویربرداری  اکسیژن  اشباع 
بهبود پیدا کرده بودند.

به گفته شرکت فوجی فیلم در این »بررسی 
مقایسه ای تصادفی شده با کنترل دارونما 
یک سو کور« هیچ عارضه جانبی جدیدی 
در  می گوید  شرکت  این  نشد.  مشاهده 
حال تجزیه و تحلیل داده های به دست 
آمده از این کارآزمایی است و به زودی 
درمان  برای  دارو  این  تایید  خواستار 

می شود. کرونا  بیماران 
فاویپیراویر در سال ۲۰۱4 برای استفاده 
که  هنگامی  فقط  اما  تایید شد،  ژاپن  در 
موجود  داروهای  آنفلوانزا  شیوع  در 

نباشند. تاثیربخش 

این دارو هنوز در بازار در دسترس نیست 
و فقط با درخواست دولت ژاپن می توان 

آن را تولید و توزیع کرد.
فاویپیراویر که به صورت قرص خوراکی 
توانایی  از  با جلوگیری  مصرف می شود، 
ویروس در تکثیر درون سلول عمل می کند.
بررسی ها در حیوانات نشان داده اند که این 
دارو می تواند بر رشد جنین تاثیر بگذارد، 
بنابراین نباید برای زنان باردار تجویز شود.
دولت ژاپن به شدت از این دارو حمایت 
است  خواسته  فوجی  شرکت  از  و  کرده 
تولید این دارو را برای مصرف داخلی و 
برای عرضه رایگان آن به کشورهایی که 

درخواست دارند، باال ببرد.

یک مقام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
چین می گوید واکسن های کرونا تولید شده 
در این کشور ممکن است تا اواسط آبان 

برای استفاده عموم مردم آماده شده باشد.
به گزارش رویترز چهار واکسن چینی کرونا 
در مرحله نهایی کارآزمایی بالینی هستند که 
دست کم سه تای آنها از هم اکنون بر اساس 
یک برنامه استفاده اضطراری که در ماه ژوئیه 
اختیار کارکنان  تیر( آغاز شد، در  )اواسط 

بخش های ضروری قرار گرفته اند.
ایمنی زیستی  ارشد  کارشناس  وو،  گیوژن 
بیماری های  ییشگیری  و  کنترل  مرکز  در 
در  شهریور   ۲4 دوشنبه  روز  چین 

با تلویزیون دولتی این کشور  مصاحبه ای 
گفت کارآزمایی های بالینی مرحله سوم این 
واکسن ها بدون مشکل دارد پیش می رود 
و ممکن است این واکسن ها در ماه نوامبر 

عموم  اختیار  در  آذر(  یا  )آبان  دسامبر  یا 
قرار گیرند. وو گفت خودش در ماه آوریل 
)اردیبهشت( یک واکسن تجربی کرونا را 
دریافت کرده است و در ماه های اخیر دچار 

هیچ عالمت غیرطبیعی نشده است.
چین  داروسازی  ملی  گروه  واحد  یک 
در  سینوواک  چینی  و شرکت  )سینوفارم( 
حال ساخت 3  واکسن برای کرونا اساس برنامه 
استفاده اضطراری دولت این کشور هستند.
هم  کووید-۱9  برای  چهارم  واکسن  یک 
بوسیله شرکت چینی کان سینو برای مصرف 
)خرداد(  ژوئن  ماه  در  کشور  این  نظامیان 

تایید شده بود.

از  پس  ژوئیه  ماه  در  سینوفارم  شرکت 
واکسن  سوم  مرحله  کارآزمایی های  پایان 
این  است  ممکن  کرد  اعالم  تولید ی اش 
برای  پایان سال میالدی جاری  تا  واکسن 

استفاده عمومی آماده باشد.
سازندگان واکسن در سراسر جهان در تالش 
هستند که واکسنی موثر بر ضدکروناویروس 
تولید کنند که تا به حال بیش از 9۲۵۰۰۰ 
نفر را کشته است. شرکت های غربی پیشگام 
که  داده  اند  قول  کرونا  واکسن  ساختن  در 
معیارهای علمی بررسی را رعایت کنند و 
تسلیم فشارهای سیاسی برای شتاب دادن 

به این فرآیند نشوند.

»کروناویر«  داروی  فروش  مجوز  روسیه 
را  کشور  این  ساخت   )Coronavir(
برای درمان بیماران دچار بیماری خفیف 

تا متوسط کووید-۱9 صادر کرد.
»آر-فارم«  شرکت  رویترز  گزارش  به 
اعالم  دارو  این  سازنده   )R-Pharm(
کرد روز جمعه ۲۸ شهریور اعالم کرد این 
هفته  تا  است  ممکن  ضدویروس  داروی 
آینده در داروخانه ها در روسیه عرضه شود.
تایید داروی کروناویر که به نسخه پزشک 
قابل تهیه است، به دنبال تایید یک داروی 
کووید-۱9  درمان  برای  روسی  دیگر 
مه  در   )Avifavir( »آویفاویر«  نام  به 

است.  اردیبهشت(  )اوائل 
این داروها بر اساس ماده فعال  هر دوی 
»فاویراپیر« )favipiravir( ساخته شده در 
ژاپن تولید شده اند که به طور گسترده ای 
در این کشور به عنوان اساس درمان های 

ضدویروسی به کار رفته است.
این اعالم شرکت داروسازی روسی، نشانه ای 
دیگر از این است که این کشور به شدت 
در تالش است که پیشگامی در مبارزه با 

کروناویروس را حفظ کند. 
روسیه قبال تست های کووید-۱9 ساخت 
معامله  چند  و  کرده  صادر  را  کشور  این 
بین المللی برای عرضه واکسن ضدکرونای 

 »V ۱ ساخت این کشور به نام »اسپوتنیک
امضا کرده است.

انجام  مجوز  می گوید  آر-فارم  شرکت 
شامل  سوم  مرحله  بالینی  کارآزمایی هایی 

۱۶۸ بیمار را برای کروناویر دریافت کرده 
است. این دارو قبال در ماه ژوئیه )تیر( برای 
استفاده در بیماران کووید-۱9 بستری در 

بیمارستان تایید شده بود.
کارآزمایی بالینی کروناویر روی شمار نسبتا 

کمی از بیماران انجام شده است.
از طرف دیگر سازمان ناظر دارویی اروپا روز 
جمعه استفاده از داروی کورتونی دگزامتاوزن 
برای درمان بیماران کووید-۱9 تایید کرد. 
که  می شود  انجام  آن  از  پس  تایید  این 
پژوهشگران بریتانیایی در بررسی چند هزار 
بیمار موثر بودن این دارو برای درمان بیماران 

بستری شده کووید-۱9 ثابت کردند.

یک بررسی جدید نشان می دهد میزان های 
پایین ویتامینD در خون ممکن است احتمال 
بیماری شدید یا حتی مرگبار کووید-۱9 

را باال ببرد.
به گزارش هلث دی نیوز دکتر مایکل هالیک 
و  بیوفیزیک  فیزیولوژی،  پزشکی،  استاد 
پزشکی  دانشکده  در  مولکولی  پزشکی 
دانشگاه بوستون و سرپرست این پژوهش 
داشتن  یافته ها  این  به  توجه  با  می گوید 
است  »ممکن   Dویتامین طبیعی  مقدار 
جمله  از  کرونایروس  عفونت  عوارض 
طوفان سایتوکاینی )آزاد شدن مقدار بیش 
از حدی از پروتئین های التهاب زا با سرعت 
بیش از حد به درون خون( و نهایتان مرگ 

ناشی از کووید-۱9 را کاهش دهد.«
نامیده  هم  آفتاب«  »ویتامین   Dویتامین

می شود، چرا که تابش مستقیم نور خورشید 
پوست  در  آن  طبیعی  باعث ساخته شدن 
می شود. البته این ویتامین را می توان از راه 
ّ ها هم دریافت کرد. برخی از غذاها و مکمل 
که  نشان  داده اند  هم  پیشین  بررسی  های 
در  بدتر  بالینی  پیامد  با   Dویتامین کمبود 
کووید-۱9 ارتباط دارد. این یافته ها جای 
تعجب ندارد، چرا که به نظر می رسد ویتامین
D اثری سودمند بر دستگاه ایمنی و ترمیم 

زخم داشته باشد.
هالیک و همکارانش در این بررسی جدید 
میزان های ویتامینD را در نمونه های خون 
کردند.  اندازه گیری  را  بستری  بیمار   ۲3۵
این نمونه های خون همچنین از لحاظ یک 
 »C شاخص التهابی به نام »پروتئین واکنشی
لنفوسیت ها )نوعی از سلول های  و شمار 

ایمنی که به مبارزه با عفونت کمک می کند( 
بررسی شدند.

گرچه این بررسی نمی تواند رابطه سببی را 
ثابت کند، اما نتایج نشان داد بیمارانی که 
مقدار کافی ویتامینD در خونشان دارند 
)دست کم 3۰ نانوگرم در میلی لیتر( به طور 
قابل توجهی در معرض خطر کمتر دچار شدن 

به عوارض وخیم کووید-۱9 از جمله از 
دست رفتن هوشیاری، افت میزان اکسیژن 

خون و مرگ هستند.
این بررسی نشان داد بیماران باالی 4۰ سال 
که مقدار کافی ویتامینD در خونشان دارند، 
نسبت به بیماران با میزان پایین یا ناکافی 
ویتامینD احتمال مرگ از ناشی از کرونا 

۵۱/۵ درصد کمتر است.
قبلی  بررسی  یک  در  پژوهشگران  همین 
کافی  مقدار  داشتن  که  بودند  داده  نشان 
خطر  است  ممکن  خون  در   Dویتامین
 ۵4 تا  را  جدید  کروناویروس  با  عفونت 
درصد کاهش دهد. به گفته این پژوهشگران 
داشتن مقدار کافی ویتامینD تاثیر مشابهی 
بر سایر عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی 

فوقانی مانند آنفلوانزا دارد.

کمبود ویتامینD با بیماری شدید کووید-19 ارتباط دارد

درخواست شرکت ژاپنی برای تایید داروی ضدآنفلوانزا برای درمان کرونا

پژوهشگران ژاپنی یک آزمایش خون ساخته اند 
که ظاهرا می تواند به عنوان یک سیستم هشدار 
اولیه برای موارد وخیم کووید-۱9 به کار رود.

به گزارش رویترز این تست خونی در ۵۰۰ 
ماشین خودکار اولیه تعبیه شده و کارآزمایی 
آن برای تعیین کارآمدی آن در سراسر این 

کشور در حال انجام است.
پژوهشگران در مرکز ملی بهداشت و پزشکی 
جهانی در ژاپن در ابتدا پنج ترکیب در خون 
اندازه گیری کردند  بیمار کووید-۱9 را   ۲۸
 |CCL۱7 و دریافتند میزان های پایین ماده
در خون این افراد پیش بینی کننده عفونت های 

وخیم کروناویروس در آنها است.
این پژوهشگران می گویند این نتایج که قرار 
است این ماه در مقاله ای منتشر شود، بیانگر این 

است که آزمایش های ابتدایی خون می تواند به 
تعیین اینکه کدام بیماران نیاز به بستری شدن 

پیدا می کند، کمک کند.
پژوهش  این  سرپرست  سوگی یاما،  ماسایا 
گفت: »اگر میزان CCL۱7 در خون کمتر از 
۱۰۰ پیکوگرم در میلی لیتر باشد، ما از بیماران 
می خواهیم در بیمارستان بستری شوند، اما اگر 
این میزان باالی 4۰۰ باشد، بیماران می تواند 
در هتل یا خانه شان بمانند و هر سه روز یکبار 

عالئمشان بررسی می شود.«
سوگی یاما گفت برای ثابت کردن نتایج این 
بررسی کوچک داده های بیشتری مودر نیاز 

است، اما از هنگام انجام این کارآزمایی در 
۲۸ بیمار، این پژوهشگران همکاری با یک 
شرکت ژاپنی را شروع کرده اند تا نمونه های 
اولیه ماشین های آزمایش برای اندازه گیری این 

ماده در خون ساخته شود.
نوع  این  از  ماشین  او حدود ۵۰۰  به گفته 
در حال حاضر در این کشور به کار گرفته 
شده  اند که می توانند نتایج را در حدود ۲۰ 

دقیقه ارائه کنند.
این پژوهشگران همچنین به دنبال گرفتن تایید 
این وسیله در ژاپن هستند و نیز کسب مجوز 

برای صادرات آن به بازارهای خارجی هستند.

تستی که می تواند بروز بیماری وخیم کرونا را از پیش هشدار دهد

واکسن چینی کرونا ممکن است اواسط آبان برای استفاده عمومی آماده باشد

روسیه به نخستین داروی کرونا در این کشور مجوز فروش در داروخانه داد

نمونه گیری برای آزمایش کرونا در یک مرکز آزمایش »درایو این« در لوس آنجلس 
AFP   

غذاخوردن در رستوران با فاصله گیری جسمی در نیویورک. 
   گتی ایمجز

سوگواری برای یک فرد درگذشته به علت کرونا در دهلی نو. 
   رویترز

دانش آموزان ماسک زده در انتظار ورود به مدرسه در هراره پایتخت زیمبابوه. 
AP   

پرستاری در بیمارستان حضرت علی  اصغر در حال مراقبت از نوزاد دچار کرونا. 
   رویترز

»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: ۱4۱4۵-۵۵7

 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:     ۰9۱۲9۲43۸43

   تحریریه: ۰9۱۲9۲43۸43 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

کیت تست سریع کرونا در مادرید پایتخت اسپانیا. 
AFP   

نقشه سالمت

محدودیت های 
کرونا در قم به 
مدت یک هفته 

اعمال می شود/مهر

۲۴۴ تفر به دلیل 
کرونا در بیمارستان های 

کرمان بستری هستند/مهر


