
دوربين سالمت 

3 دوز واکسن کرونا 
می تواند باعث بهبود 

محافظت در افراد گیرنده 
اندام پیوندی شود

یک بررسی جدید نشان می دهد 
دادن یک دوز اضافی واکسن کرونا 
ممکن است باعث حفاظت بیشتر 
در افراد گیرندگان اندام پیوندی در 

برابر کووید-۱۹ شود.
گیرندگان   GMA گزارش  به 
اندام های پیوندی توپر مانند کلیه، 
کبد، قلب و ریه ها بخشی از گروه 
نقصان  دچار  افراد  از  بزرگ تری 
ایمنی  دستگاه  که  هستند  ایمنی 
ضعیف تری دارند. این افراد برخالف 
پاسخ ایمنی شدید و حفاظت ایجاد 
شده در افراد با دستگاه  ایمنی سالم، 
هنگامی که واکسن های کرونای از 
نوع mRNA به آنها تزریق می شود، 
پاسخ ایمنی ضعیفی نشان می دهند.

بالینی شگفت آور  مشاهدات  این 
نیستند چرا که افراد دچار نقصان 
ایمنی در بررسی های واکسن های 
وارد   mRNA نوع  از  کرونای 
پیوند  که  افرادی  بودند.  نشده 
عضو می شوند، به علت دریافت 
داروهای تنظیم کننده پاسخ ایمنی 
پس از پیوند، اعمال مکرر پزشکی 
کارکنان  با  متعدد  تماس های  و 
مراقبت بهداشتی بیشتر در معرض 
دچار شدن به کووید-۱۹ قرار دارند. 
چنین وضعیتی به همراه بی اثر بودن 
واکسیناسیون می تواند این بیماران 
و  در معرض عفونت های شدید 

عوارض خطرناک قرار دهد.
اما پژوهشی جدید در بیمارستان 
دانشگاه جانز هاپکینز نشان می دهد 
که ممکن است راهی برای افزایش 
حفاظت در برابر کووید-۱۹ در این 
بیماران وجود داشته باشد: دادن یک 

دوز سوم واکسن کووید-۱۹.
این بررسی که نتایج آن در مجله 
»سالنامه های پزشکی داخلی« منتشر 
شده است، سه بیمار دریافت کننده 
جانز  در  را  توپر  پیوندی  اندام 
هاپکینز را پیگیری کرده است که 
 mRNA دو دوز واکسن کرونای
یعنی واکسن های فایز یا مدرنا را 
دریافت کرده بودند. ایمنی در برابر 
آنتی بادی  آزمایش  با  کووید-۱۹ 
تخمین زده شد و  برحسب میزان 
ضدکروناویروس  آنتی بادی های 
یافت شده در خون بیماران از بدون 

ایمنی تا ایمنی باال رده بندی شد.
واکسن،  دوز  دو  تزریق  از  بعد 
۸۰ درصد از بیماران دارای نقص 
ایمنی دارای هیچ آنتی بادی نبودند. 
۲۰ درصد این بیماران نیز با میزان 
کم آنتی بادی در رده »ایمنی کم« قرار 
می گرفتند. با افزودن دوز سوم اکسن 
کرونا از نوع جانسون اند جانسون، 
فایزر یا مدرنا، میزان ایمنی در ۳۳ 
درصد افرادی که قبل در رده »بدون 
ایمنی« بودند و در صددرصد افراد 

در رده »ایمنی کم« افزایش یافت.
می گویند  پژوهشگران  این  البته 
بررسی شان در روی حدود ۳۰ بیمار 
انجام شده، نه به صورت کارآزمایی 
رسمی ۲۰۰ بیماری با زمان بندی و 
اهداف نهایی استانداردشده اما همین 
داده های مقدماتی این امید را ایجاد 
می کنند که دستگاه ایمنی بیماران 
پیوندشده نهایت خواهد توانست 
پاسخ موثری به واکسن ایجاد کند.

پژوهشگران می گویند که با وجود 
پاسخ امیدوارکننده به واکسن، میزان 
ایمنی از بیماری به بیمار دیگر متفاوت 
بود که احتماال به نوع داروهای مورد 
استفاده بیمار و مدت زمان گذشته از 

پیوند عضو در فرد ارتباط داشت.

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.

سازمان جهانی بهداشت: گونه دلتا »واگیرترین« 
نوع تا به حال شناخته شده کروناویروس است

رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت گونه دلتا 
کروناویروس که برای نخستین بار در هند یافت 
شد، »واگیرتر گونه شناخته شده این ویروس تا به 
حال است« و هشدار داد که این گونه اکنون دست کم 

در ۸۵ کشور در حال انتشار است.
به گزارش رویترز، تدروس آدهانوم قبریسوس 
در یک گردهمایی خبری گفت نبود واکسن در 
کشورهای فقیر وضعیت سرایت گونه دلتا را در 
کشورهای فقیر بدتر می کند. او به اجالس اخیری 
اشاره کرد که در آن با یک گروه حمایتی برای 

تخصیص واکسن های کرونا مالقات کرده بود.
او گفت: »آنها بسیار ناامید بودند که واکسنی 
برای کشورهای فقیر تخصیص پیدا نکرده است« 
و از کشورهای ثروتمند به خاطر خودداری از 
فرستادن فوری واکسن به کشورهای در حال 

توسعه انتقاد کرد.«
تدروس گفت که جامعه جهانی در تحقق این هدف 
شکست خورده است و در معرض خطر تکرار 
اشتباهات مرتکب شده در جریان بحران ایدز در 
دهه پیش و در جریان همه  گیری آنفلوانزای خوکی 

سال ۲۰۰۹ است که واکسن ها هنگامی به کشورهای 
فقیر رسید که شیوع این آنفلوانزا پایان یافته بود.

داروی  تا  کشید  طول  سال   ۱۰« گفت:  او 
ضدرتروویروسی )داروهای ضدویروس ایدز( 
به کشورهای کم درآمد برسد، یعنی پس از آنکه 
شیوع ویروس ایدز کشورهای ثروتمند را هم 
فراگرفته بود. آیا می خواهیم دوباره همین اشتباه 
را تکرار کنیم.« کواکس، برنامه تحت حمایت 
سازمان ملل برای توزیع واکسن های کرونا میان 
کشورهای فقیر چند بار در تحقیق اهداف زمانی 
تعیین شده اش برای رساندن واکسن به این کشورها 
موفق نبوده است و به نظر نمی رسد بزرگ ترین 
تامین کنندگان واکسن برای این برنامه زودتر از 
پایان سال واکسنی را به این کشورها صادر کند. 
میلیون ها دوز واکسن کرونای اهدایی که کشورهایی 
مانند انگلیس و آمریکا وعده آن را داده اند، بعید 
است به این زودی ها به کشورهای کم درآمد برسد.

دکتر بروس آیالوارد، مشاور ارشد رئیس سازمان 
جهانی بهداشت تایید کرد: »ما در این ماه از طریق 
کواکس هیچ دوز واکسن آسترازنکا، هیچ دوز 
واکسن فایزر و هیچ دوز واکسن جانسون اند 
جانسون دریافت نکرده ایم.« از طرف دیگر در 

حالی که محدودیت  های مرزی و سایر اقدامات 
بهداشت عمومی در سراسر اروپا،  آمریکا و سایر 
کشورهای با میزان باالی پوشش واکسیناسیون 
دارد کاهش داده می شود، مقامات سازمان جهانی 
بهداشت درباره اینکه این تصمیمات به ظهور دوباره 

موج بیماری منجر شود، هشدار دادند.
کووید-۱۹  فنی  سرپرست  کرکوف،  ان  ماریا 
در سازمان جهانی بهداشت گفت که وضعیت 
اینکه  با  و  است  بسیار شکننده  هنوز  جهانی 
بوده  کاهش  حال  در  اروپا  در  کرونا  سرایت 
است  ممکن  برداشتن محدودیت ها  اما  است 

باعث انتشار دوباره بیماری شود.
او گفت: »گونه دلتا کروناویروس همچنان تحول 

خواهد یافت. در حال حاضر اقدامات بهداشت 
عمومی و اجتماعی ما موثر هستند، واکسن های 
ما موثر هستند و اقدامات تشخیصی و درمانی ما 
در برابر آن موثر هستند اما ممکن است زمانی 
فرابرسد که این ویروس طوری تحول پیدا کند 

که اثربخشی این اقدامات از بین برود.«
مقامات انگلیس در ابتدای این ماه گفتند اجازه 
حضور 6۰۰هزار  طرفدار فوتبال در مسابقات 
نیمه نهایی و نهایی قهرمانی فوتبال اروپا را در 
این  و  داد  را خواهند  لندن  ورزشگاه ویمبلی 
تصمیم مورد انتقاد برخی از کارشناسان بهداشت 

عمومی قرار گرفت.
دانشگاه  در  ویرو س شناسی  یانگ،  الورنس 
گننده  نگران  را  اقدارم  این  انگلیس  وارویک 
و گیج کننده نامید و گفت که به خصوص با 
توجبه شیوع گونه واگیرتر دلتا شواهد چندانی 
در بی خطر بودن اجازه دادن به چنین گردهمایی 
وجود ندارد. او گفت: »در چنین رویدادهایی 
برای سرایت  اجتناب ناپذیری که  فرصت های 
ّ ها  ویروس در مکان های دربسته مانند دستشویی 
به وجود می آید، ممکن است باعث اوج گیری 

دوباره شیوع کرونا شود.«

سازمان جهانی بهداشت: گونه دلتای کروناویروس به گونه غالب در جهان تبدیل می شود
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مدیرعامل شرکت فایزر، ابراز درباره اثربخشی 
واکسن کرونای ساخت این شرکت در برابر گونه 
دلتای کروناویروس که در ابتدا در هند کشف شد و 
دانشمندان درباره آن هشدار می دهند، ابراز اطمینان 
کرد. به گزارش سی بی اس نیوز آلبرت بورال، رئیس 
و مدیرعامل فایزر در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: 
»من کامال اطمینان دارم که ما می توانیم این گونه 
جدید ویروس را پوشش دهیم. ما نیاز به واکسنی 
ویژه برای آن نخواهیم داشت و واکسن فعلی آن 
را پوشش می دهد. با اینکه واکسیناسیون گسترده 
باعث بهبود قابل توجه شرایط در آمریکا از لحاظ 
شیوع کروناویروس شده است اما شمار مرگ های 
ثبت شده ناشی از کروناویروس در این کشور به مرز 
6۰۰۰۰۰ نفر رسیده است. رهبران هفت دموکراسی 
ثروتمند جهان متعهد شدند که در طول سال آینده 

بیش از یک میلیارد دوز واکسن به کشورهای فقیر 
اهدا کنند. آمریکا حدود نیمی از این دوزها را از 
طریق همکاری با شرکت فایزر اهدا خواهد کرد.
و بورال معتقد است که شرکت فایزر آماده ساختن 
واکسن های جدید بر ضد گونه های احتمالی جدید 
کروناویروس در مدتی به کوتاهی ۱۰۰ روز است.

او گفت: »ما در همه کشورها- در سراسر جهان- 
که  هنگامی  هستیم-  پایش  سیستم های  دارای 
یک گونه جدید کروناویروس ظاهر می شود- ما 
فورا آزمایش واکسن فعالی از لحاظ اثربخشی در 

برابر این گونه جدید را آغاز می کنیم.«
مدیرعامل فایزر گفت نیاز به زدن دوزهای یادآور 
برای واکسن های موجود ثابت نشده است اما 
پژوهش هایی برای بررسی ضرورت داشتن این 
کار در جریان است. او گفت اما بر اساس داده های 
موجود فایزر پیش بینی می کند که افراد نیاز به 
تزریق یادآور- یعنی در واقع دوز سوم واکسن- در 
طول هشت تا ۱۲ ماه پس از دوز دوم واکسنشان 
خواهند داشت. فایزر همچنین امیدوار است که تا 
پاییز با تغییر فرموالسیون واکسن کرونایش امکان 
ذخیره را در دماهای باالتر فراهم کند و همچنین 

پیش بینی می کند واکسن کرونایش برای کودکان 
تا حداقل سنی ۵ سال تایید شود. بورال توضیح 
داد که هدف رسیدن به ایمنی جمعی است. او 
گفت: »هنگامی به ایمنی جمعی دست یابیم، هر 
فرد ایمن شده باعث محافظت دیگران هم می شود 
و کودکان نقش مهمی در رسیدن به این وضعیت 
ایفا می کنند.« فایزر با پیوستن به تالش با رهبری 
دولت آمریکا برای دسترس پذیرتر کردن واکسن 
کرونا متعهد شده که در مجموع دو میلیارد دوز 
واکسن کرونا در طول ۱/۵ سال آینده آماده کند که 
اغلب آن به دست کشورهای با درآمد کم خواهد 
رسید. بورال گفت: »اهدای این واکسن ها اوال و 
بیش از همه از لحاظ اخالقی کار درستی است 
اما به جز این مالحظات اخالقی، به نظر من این 

کار برای کنترل جهانی همه  گیری هم مهم است.«

شرکت فایزر آماده ساختن واکسن  برای گونه های جدید کرونا است

یک بررسی جدید نشان می دهد انتشار ویروس 
عامل کووید-۱۹ ممکن است در اکتبر ۲۰۱۹ 
یعنی دو ماه زودتر از شناسایی آن برای نخستین 
به  کشور شروع  این  در  ووهان  در شهر  بار 

انتشار کرده باشد.
به گزارش رویترز، پژوهشگران دانشگاه کنت 
 PLOS در انگلیس در مقاله ای که در مجله
از  استفاده  با  کرده اند،  منتشر   Pathogen
حفاظت  علوم  در  استفاده  مورد  روش های 
نام  با  جدید  کروناویروس  که  زدند  تخمین 
علمی »سارس –کوو-۲« برای نخستین بار در 
اوائل اکتبر تا میانه نوامبر )اوائل مهر تا اواخر آبان 
۱۳۹۸( پدیدار شده باشد. محتمل ترین تاریخ برای 
نخستین مورد رسمی کووید-۱۹ در چین در 
دسامبر ۲۰۱۹ )اواسط آذر ۱۳۹۸( بود و به بازار 
غذاهای دریایی هونان در شهر ووهان مربوط شده 
بود.اما برخی از موارد اولیه کووید-۱۹ ارتباط 
شناخته شده ای با بازار هونان نداشتند بنابراین 
نشان می دادند سارس-کوو-۲ پیش از آنکه به 

این بازار برسد، در گردش بوده است.
جهانی  سازمان  و  مشترک چین  بررسی  یک 
بهداشت که در پایان ماه مارس )اوائل فروردین( 
منتشر شد، تایید کرد که ممکن است پیش از شیوع 
بیماری در شهر ووهان موارد تک گیر عفونت 
انسانی با این ویروس رخ داده باشد. از طرف 
دیگر، جس بلوم از »مرکز پژوهش سرطان فرد 
هاچینسون« در سیاتل آمریکا در مقاله  ای هنوز 
منتشرنشده در مجله های علمی در این هفته 
ژنتیکی  توالی  به  مربوط  داده های حذف شده 
کروناویروس های عامل موارد اولیه کووید-۱۹ 
در چین را بازیابی کرده است. این داده ها نشان 
می دهد که نمونه های گرفته شده از بازار ووهان 
»بیانگر« همه کروناویروس های جدید اولیه نیستند 
و یک گونه با توالی ژنتیکی پیش ساز قبل از این هنگام 
در بخش های دیگر چین در گردش بوده است.
یک بررسی دیگر دانشمندان استرالیایی که روز 
پنجشنبه در مجله Scientific Reports منتشر 
شد، از داده های ژنتیکی استفاده کرده است تا نشان 

دهد کروناویروس جدید یا سارس-کوو-۲ با 
آسانی بیشتری به گیرنده های سلول های انسانی 
متصل می شود تا گیرنده های سلول های گونه های 
جانوری دیگر، بنابراین به نظر می رسد هنگامی که 
این ویروس برای نخستین بار شناسایی شد، قبال با 
انسان ها سازگار شده بود. این پژوهشگران همچنین 
می گویند ممکن است یک حیوان ناشناخته دیگر 
با سازگاری قوی تر با کروناویروس جدید به 
عنوان گونه جانوری واسط عمل کرده باشد اما 
فرضیه نشت اتفاقی این ویروس از آزمایشگاه های 

شهر ووهان را نمی توان رد کرد.
دومینیک دوویر، کارشناسان بیماری عفونی در 
بیمارستان وست مید استرالیا که بخشی از تیم 
تحقیقاتی اعزامی سازمان جهانی بهداشت به 
شهر ووهان چین در امسال بود، گفت: »با اینکه 
روشن است که ویروس های اولیه تمایل باالیی 
به گیرنده های انسانی داشتند، این تمایل باال به 
معنایی آن نیست که این ویروس ها به اصطالح 

دست ساز انسان ها هستند.«
استوارت ترویل، استادیار در انستیتوی کربی هم 
در پاسخ به یافته های بررسی در انگلیس گفت 
برای اینکه بتوان نتیجه گیری قوی تری درباره 
منشا کووید-۱۹ کرد، هنوز باید نمونه های سرمی 

بیماران اولیه را آزمایش کرد.
او گفت: »متاسفانه با فشار فعلی درباره فرضیه 
نشت ویروس از آزمایشگاه و حساسیت های 
پژوهش های  انجام  درباره  چین  در  موجود 
پیگیری، ممکن است مدتی تا طول بکشد تا 

ما به گزارش های در این باره دست یابیم.«

یک بررسی جدید نشان می دهد »مراکز زایا«، 
»کارخانه های« کوچکی در گره های لنفاوی که 
تولید می کنند،  آنتی بادی  مولد   B  سلول های
تا ماه ها پس از دریافت واکسن های کرونای 
از نوع mRNA شرکت های فایزر و بیونتک 

فعال باقی می مانند.
به گزارش رویترز، در اغلب واکسن ها، این »مراکز 

زایا« فقط برای چند هفته فعال باقی می مانند.
 علی العبدی، ایمنی شناسی از دانشکده پزشکی 
دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس آمریکا که یکی 
از نویسندگان مقاله این بررسی در مجله »نیچر« 
است، گفت: »مراکز زایا کلید پاسخ ایمنی مداوم 
محافظت کننده هستند. مراکز زایا جایی هستند 
که خاطرات ایمنی ما در آنها شکل می گیرند. 
هر چه ما برای مدت طوالنی تر یک مرکز زایا 
را داشته باشیم، مصونیت ما در برابر یک عامل 

بیماری زا هم طوالنی تر خواهد بود چرا که یک 
روند انتخابی دقیق در آنجا رخ می دهد و تنها 

بهترین سلول ها ایمنی زنده باقی می مانند.«
یک بررسی قبلی به وسیله دکتر العبدی و گروهش 
نشان داده بود افرادی که واکسن های کرونای 
از نوع mRNA را دریافت کرده اند، ممکن 
است نیاز به واکسن یادآور نداشته باشند. این 

دانشمندان در آن هنگام گفتند ایمنی ناشی از 
کرونا در افرادی که دچار عفونت با ویروس 
شده اند و بعد واکسینه شده اند، ممکن است 

برای سال ها به طول بینجامد.
آنها در این بررسی جدید می خواستند دریابند 
آیا واکسیناسیون تنها هم می تواند اثر مشابهی 

از لحاظ ایمنی درازمدت ایجاد کند.
این پژوهشگران سلول های به دست آمده از مراکز 
زایای گره های لنفاوی زیربغلی ۱4 دریافت کننده 
واکسن فایزر/بیونتک را بررسی کردند. در همه 
این ۱4 نفر سه هفته پس از دریافت دوز نخست 
واکسن، مراکز زایا در گره های لنفاوی هنوز 
در حال تولید سلول های ایمنی نوع B )مولد 

آنتی بادی( بودند.
از  این پژوهشگران، پس   بر اساس گزارش 
 B دریافت دوز دوم واکسن تولید سلول های

»به شدت گسترش یافت« و به همین میزان باال 
باقی ماند. هشت نفر از نفری که از گره  های 
لنفاوی شان نمونه برداری شده بود، ۱۵ هفته پس 
از نخستین هنوز دارای مراکز زایای دارای کارکرد 
بودند. العبدی گفت: »ماه هنوز در حال بررسی 
مراکز زایای گره های لنفاوی این افراد هستیم. در 
برخی از افراد این مراکز همچنان فعال هستند.

این یافته ها واقعا قابل مالحظه هستند.«
به اعتقاد این پژوهشگران همین اثر به وسیله 
واکسن از نوع mRNA شرکت مدرنا هم ایجاد 
خواهد شد. در نهایت سلول های ایمنی به نام 
سلول  T پس از ناپدید شدن مراکز زایا کار آنها 
را به عهده می گیرند. این پژوهشگران قصد دارند 
در مرحله بعد گستردگی و مدت پاسخ سلول های 
T را دریافت کنندگان واکسن های کرونای از 

نوع mRNA بررسی کنند.

نخستین موارد کرونا در چین ممکن است ۲ ماه پیش از اعالم رسمی ظهور کرده باشند

واکسن های فایزر و مدرنا ممکن است برای سال ها ایمنی ایجاد کنند
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