
واکسن آبله میمونی با 
نام تجاری »ایموانکس«   

از کمیسیون اروپا 
مجوز دریافت کرد

زیست فناوری  شرکت 
دانمارکی »باوارین نوردیک« 
اعالم کرد که کمیسیون اروپا 
به واکسن ساخت این شرکت 
برای آبله میمونی با نام تجاری 
 )Imvanex( »ایموانکس« 
»آژانس  توصیه  دنبال  به  را 
در   )EMA( اروپا«  دارویی 
هفته پیش مجوز داده است.

تایید  به گزارش رویترز این 
فقط یک روز پس از آن انجام 
جهانی  سازمان  که  می شود 
بهداشت شیوع به سرعت در 
حال گسترش آبله میمونی را 
به عنوان یک اضطرار بهداشت 

جهانی اعالم کرد.

تنها  باوارین  شرکت  واکسن 
آمریکا  واکسنی است که در 
پیشگیری  برای  نیز  کانادا  و 
از بیماری آبله میمونی مجوز 
گرفته است و اتحادیه اروپا تا به 
حال فقط آن را برای پیشگیری 

از آبله تایید کرده بود.
با این وجود، این شرکت در 
طول شیوع اخیر آبله میمونی 
این واکسن را به چندین کشور 
اتحادیه اروپا برای استفاده به 
off-  صورت غیر رسمی یا

label ارسال کرد.
به گفته باوارین نوردیک این 
تایید در همه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و نیز کشورهای 
نروژ  لیختن شتاین و  ایسلند، 

اعتبار دارد.
اروپا«  دارویی  »آژانس 
ارزیابی  وظیفه   )EMA(
اتحادیه  در  را  داروها  علمی 
اروپا به عهده دارد و درباره 
اینکه یک دارو باید وارد بازار 
شود یا نه توصیه می کند. اما بر 
اروپا،  اتحادیه  اساس قوانین 
این سازمان قدرتی برای دادن 
مجوز قانونی برای وارد شدن 
واقعی دارو به بازار را ندارد 
و کمیسیون اروپا یعنی بازوی 
است  اروپا  اتحادیه  اجرایی 
مجوزی  چنین  می تواند  که 

صادر کند.
نوردیک  باوارین  شرکت 
می گوید تولید این نسل جدید 
واکسن برای آبله و آبله میمونی 
سرمایه گذاری  علت  به 
آمریکا  دولت  قابل توجهی 

امکان پذیر شده است. 
این واکسن در آمریکا با نام 
تجاری Jynneos و در کانادا 
 Ivamune تجاری  نام  با 

عرضه می شود.
بهداشت  جهانی  سازمان 
آبله  فعلی  شیوع  شنبه  روز 
حال  به  تا  که  را  میمونی 
در  را  نفر   ۱۶۰۰۰ حدود 
است،  کرده  مبتال  کشور   ۷۵
»یک اضطرار بهداشت عمومی 
دارای جنبه بین المللی«- یعنی 
این  هشدار   سطح  باالترین 

سازمان- نامید.

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.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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مبتال شدن جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به 
عفونت کرونا توصیفی آشکار از این حقیقت 
است که واکسن های کرونای هر چقدر هم 
که قدرتمند باشند، برخالف آنچه دانشمندان 
زمانی امید داشتند، سپرهای نفوذناپذیر نیستند.
به گزارش نیویورک تایمز بایدن چندین دوز 
واکسن فایزر- بیونتک دریافت کرده است که 
آخرین آن یعنی دوز دوم یادآور مربوط به ۳۰ 
مارس )۱۰ فروردین( می شود. بررسی ها نشان 
داده اند تزریق دوزهای یادآور واکسن حفاظتی 
قدرتمند در برابر بیماری شدید ایجاد می کند – و 
در واقع عفونت کرونای بایدن که روز پنجشنبه 
شناسایی شد، تا به حال فقط عالئم خفیفی 

ایجاد کرده است.
اما حتی تزریق دوزهای یادآور یا تقویت کننده 
واکسن کرونا نمی تواند حفاظت چندانی در 
برابر عفونت به خصوص عفونت سویه های 
جدیدتر کروناویروس ایجاد کند. از طرف دیگر 
بررسی های متعدد نشان داده اند که حفاظت ناشی 
از واکسن ها در برابر عفونت به سرعت و در 
مدت کوتاهی افت می کند. در مورد بایدن، دوز 

یادآور واکسن حدود چهار ماه پیش تزریق شده 
بود، احتماال اغلب قدرتش را در پیشگیری از 

عفونت را از دست داده بود.
کارشناسان در ابتدای پاندمی کرونا عقیده داشتند 
که واکسن ها نه تنها از بیماری شدید جلوگیری 
ایجاد  از  مانع  میزان زیادی  به  بلکه  می کنند، 
عفونت ویروسی هم می شوند. در عفونت ناشی 
از سویه های اولیه ویروس از جمله سویه دلتا که 
به همه جهان گسترش یافت، به نظر می رسید 

که این عقیده درست باشد.
اما ظهور سویه اُمیکرون کرونا این امیدها را بر 
باد داد. در حالی که شمار بیشتری از جمعیت از 

طریق دچار شدن به عفونت یا تزریق واکسن 
میزانی از ایمنی را به دست می آوردند، ویروس 
هم طوری تحول یافت که از این سدهای دفاعی 
بگذرد. BA.۱، زیرسویه ای از اُمیکرون که در 
طول زمستان در گردش بود، طوری سازگاری 
یافته بود که حتی در افرادی که یک دوز یادآور 
واکسن را فقط چند هفته پیش دریافت کرده 

بودند، عفونت ایجاد کند.
زیرسویه های بعدی اُمیکرون توانایی حتی بهتری 
در این دور زدن ایمنی پیدا کردند. BA.۵ که 
اکنون حدود ۸۰ درصد موارد عفونت در آمریکا 
را ایجاد می کند، از این لحاظ بیشترین توانایی 
را دارد. داده های مشروح گردآوری شده در قطر 
نشان می دهد که ایمنی ناشی از عفونت های قبلی 
و تزریق واکسن کمترین تاثیر را بر BA.۵ در 

مقایسه با زیرسویه های قبلی دارد.
BA.۵ همچنین بسیار واگیر است. در آمریکا 
هر روز به طور میانگین حدود ۱۳۰هزار مورد 
عفونت ثبت می شود و احتماال میزان واقعی 
عفونت ها بسیار باالتر از این مقدار است، چرا 
که بسیاری از افراد از تست های خانگی استفاده 

 ۵.BA می کنند یا اصال آزمایش نمی دهند. گرچه
ظاهرا باعث بیماری شدیدتری نسبت به اشکال 
دیگر اُمیکرون نمی شود، شمار موارد بستری هم 

در طول چند هفته گذشته اوج گرفته است،
با توجه به تغییرات بسیاری که در ویروس 
کرونا ایجاد شده است، مقامات بهداشتی آمریکا 
در حال بحث در این مورد هستند که آیا تایید 
کردن تزریق دوز های اضافی واکسن ساخته 
شده از ویروس اصلی در پاییز و ارائه دوز دوم 
یادآور )دوز کلی چهارم واکسن( به افراد زیر ۵۰ 
سال ارزشی دارد یا نه. یک هیات کارشناسی 
مشاور سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد 
واکسن سازان جدیدترین سویه های ویروس را 

باید در واکسن هایشان بگنجانند.
اما هنوز روشن نیست که آیا این واکسن های 
جدید به موقع وارد بازار خواهند شد تا مانع 
پاییز  در  کرونا  شیوع  احتمالی  اوج گیری  از 
ابتدای فصل های سرد شوند و همچنین  در 
اینکه آیا ویروس کرونا دوباره طوری تحول 
واکسن ها هم  این  تاثیر  از  که  یافت  خواهد 

بگریزد یا نه.  

چرا بایدن با وجود دریافت چهار دوز واکسن کرونا گرفت؟

مقامات بهداشتی نیویورک روز پنجشنبه اعالم 
کردند یک فرد بزرگسال جوان در نیویورک که 
اخیرا به پولیو یا فلج اطفال مبتال شده است، 
نخستین مورد این بیماری در طول حدود یک 

دهه در این کشور است.
به گزارش آسوشیتدپرس این بیمار که در راکلند 
کانتی زندگی می کند، دچار فلج اندام ها شده است. 
به گفته مقامات بهداشتی محلی، این شخص یک 
ماه پیش این عالیم را پیدا کرده بود و به خارج 

از آمریکا سفر نکرده بود.
به نظر می رسد این بیمار به سویه ای از ویروس 
پولیو )عامل بیماری فلج اطفال( مبتال شده است 
که از واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده 
این بیماری مشتق می شود. این نوع واکسن فلج 
اطفال در کشورهای به جز آمریکا مورد استفاده 
است و ممکن است این بیمار از فردی که این 
واکسن را دریافت کرده، ویروس را گرفته باشد.
به گفته مقامات بهداشتی این شخص دیگر واگیر 
شمرده نمی شود، اما بازرسان در تالش هستند 

که مشخص کنند این عفونت چگونه رخ داده 
است و آیا افراد دیگری هم در معرض ویروس 

قرار گرفته اند یا نه. 
اغلب آمریکاییان در برابر ویروس پولیو عامل 
بیماری فلج اطفال واکسینه هستند، اما کارشناسان 
می گویند بروز این مورد باید هشداری برای افرادی 
بهداشتی  مقامات  نشده اند.  واکسینه  که  باشد 

برای  را  واکسیناسیون  کلینیک های  نیویورک 
روزهای جمعه و دوشنبه برپا می کنند و از هر 
کسی که تا به حال در برابر فلج اطفال واکسینه 

نشده است، خواسته اند واکسن بزند.
پولیو زمانی یکی از ترسناک ترین بیماری ها در 
آمریکا بود و شیوع ساالنه باعث رخ دادن هزاران 
مورد فلج می شد. این بیماری عمدتا کودکان را 

مبتال می کند. واکسن پولیو در سال ۱۹۵۵ در 
دسترس قرار گرفت و واکسیناسیون عمومی 
باعث شد که شمار موارد فلج اطفال در آمریکا 
در دهه ۱۹۶۰ به کمتر از ۱۰۰ و در دهه ۱۹۷۰ 

به کمتر از ۱۰ برسد.
در سال ۱۹۷۹ اعالم شد که پولیو در آمریکا 
ریشه کن  شده است یعنی دیگر ویروس بیمار به 

طور معمول در حال انتشار نیست.
در سال های بعد موارد نادری از بروز بیماری 
پولیو در مسافران به آمریکا مشاهده شده است.

دو نوع واکسن پولیو وجود دارد. آمریکا و بسیاری 
از کشورهای دیگر از واکسن های ساخته شده از 
ویروس غیرفعال شده استفاده می کنند. اما برخی 
از کشورها که پولیو در آنها هنوز تهدیدی اخیر 
شمرده می شود، از ویروس زنده ضعیف شده 
استفاده می کنند که به صورت قطره خوراکی به 
کودکان داده می شود. این ویروس زنده ضعیف شده 
در موارد نادری ممکن است جهش پیدا کند و 

شیوع های جدید را باعث شود. 

نیویورک نخستین مورد فلج اطفال در آمریکا را پس از  حدود یک دهه اعالم می کند

تدروس آدهانوم قبریسوس، رئیس »سازمان 
جهانی بهداشت« )WHO( روز شنبه اعالم کرد 
شیوع به سرعت در حال افزایش آبله میمونی به 
حد وضعیت اضطراری بهداشت جهانی - یعنی 
باالترین سطح هشدار این سازمان- رسیده است.
به گزارش رویترزعنوانی که سازمان جهانی 
بهداشت برای این موارد به کار می برد، یعنی 
»وضعیت اضطراری بهداشت عمومی دارای 
هشدار  برای   )PHEIC( بین المللی«  جنبه 
بین المللی  تالش های  ضرورت  درباره  دادن 
و  الزم  اعتبارات  اختصاص  هماهنگ شده، 
اقدامات جهانی برای همکاری درباره تقسیم 

کردن واکسن ها و داروها است.
منابع آگاه می گویند اعضای یک کمیته کارشناسی 
این سازمان که روز پنجشنبه برای بحث درباره 
توصیه بالقوه برای وضعیت آبله میمونی دیدار 
کردند، در این باره اختالف نظر داشتند، اما تصمیم 
نهایی در این مورد در حیطه اختیارات مدیر 

کل سازمان جهانی بهداشت است.
تدروس نیز هنگام اعالم تصمیمش برای اعالم 
آبله میمونی به عنوان وضعیت اضطرار بهداشت 

جهانی تایید کرد که کمیته کارشناسی نتوانسته 
است در این باره به اجماع نظر برسد و ۹ عضو 
مخالف این اعالم و شش عضو موافق آن بودند.
وضعیت  اعالم  پیشین  موارد  در  تدروس 
بیماری ها  درباره  بهداشت جهانی  اضطراری 
اما  بود،  پذیرفته  را  کارشناسی  توصیه کمیته 
افزایش  درباره  نگرانی  به  توجه  با  او  ظاهرا 
موارد بیماری و ذخیره کم واکسن ها و داروهای 
دسترس برای آبله میمونی تصمیم گرفت با 
وجود نداشتن رای اکثریت کمیته کارشناسی 
برای آبله میمونی وضعیت اضطراری بهداشت 

جهانی اعالم کند.

شمار موارد آبله میمونی در سال جاری میالدی 
به بیش از ۱۶۰۰۰ مورد در بیش از ۷۵ کشور 
رسیده و پنج مورد مرگ ناشی از آن هم در 

آفریقا گزارش شده است.
این بیماری ویروسی که از طریق تماس نزدیک 
جسمی منتشر می شود و باعث ایجاد عالئم شبیه 
آنفلوانزا و ضایعات پوستی به شکل تاول های 
چرکی می شود- در شیوع فعلی  در کشورهای 
خارج از آفریقا عمدتا در میان مردان دارای 

آمیزش جنسی با مردان انتشار داشته است.
تا به حال، وضعیت اضطراری بهداشت جهانی 
برای پاندمی کرونا و نیز تالش ها برای ریشه کنی 

بیماری پولیو یا فلج اطفال اعالم شده است.
با فشار  سازمان جهانی بهداشت و دولت ها 
شدید از طرف دانشمندان و کارشناسان بهداشت 
عمومی روبرو هستند تا اقدامات بیشتری در 

مواجهه با شیوع آبله میمونی انجام دهند.
هنگام  از  ویروسی  بیماری  این  موارد  شمار 
نخستین دیدار کمیته کارشناسی سازمان جهانی 
بهداشت در پایان ماه ژوئن )سه هفته پیش( 
فقط حدود ۳۰۰۰ مورد بود، اما اکنون به بیش 

از ۱۶۰۰۰ مورد رسیده است.
پس از نخستین جلسه، این کارشناسان توافق 
کردند در صورتی که شیوع آبله میمونی تشدید 
شود، برای تجدید نظر احتمالی در موضعشان 

دوباره تشکیل جلسه دهند.
یکی از موضوعات کلیدی که ارزیابی دوباره را 
ضروری می کرد، این بود که آیا موارد بیماری 
که تا به حال عمدتا در میان مردان در آمیزش 
جنسی با مردان شناسایی شده است، به گروه های 
دیگر به خصوص کودکان یا دیگرانی که در 
شیوع های گذشته در کشورهای با شیوع بوم گیر 
در آفریقا نسبت به بیماری آسیب پذیری نشان 

داده اند، سرریز می کند یا نه.
کارشناسان این کمیته به دو گروه مخالف تقسیم 
شده بودند، گروهی که معتقد بودند اعالم وضعیت 
اضطراری باعث شتاب بخشیدن به اقدامات 
برای مهار بیماری می شود و گروه دیگری که 
به نظرشان معیارهای ذکرشده در باال برای اعالم 
وضعیت اضطراری محقق نشده است، چرا که 
بیماری هنوز در گروه های جدید افراد انتشار 

نیافته یا میزان باالی کشندگی نداشته است. 

اعالم وضعیت اضطراری بهداشت جهانی برای شیوع آبله میمونی

یک بررسی جدید نشان می دهد که فشار خون 
باال حتی در افرادی که واکسیناسیون کامل انجام 
داده اند، خطر بستری شدن در افراد در دوران 
اُمیکرون  سویه  از  نشای  عفونت های  شیوع 

کروناویروس را بیش از دو برابر می کند.
به گزارش رویترز پزشکان در مرکز پزشکی 
سدراس-سینایی در لوس آنجلس ۹۱۲ نفر مبتال 
به کووید -۱۹ را هنگام غالب بودن سوبه اُمیکرون 
با وجود دریافت دست کم سه دوز واکسن   
mRNA از واکسن های فایزر/بیونتک یا مدرنا 
دچار عفونت شده بودند و ۱۴۵ نفرشان کارشان 

به بستری شدن در بیمارستان کشیده بود.
یافته های این پژوهشگران که در روز پنجشنبه 
در ژورنال Hypertension منتشر شده است، 
نشان داد که خطر دچار شدن به بیماری شدید 
افراد دارای عوامل خطرساز  کووید-۱۹  در 
یا  قلبی  نارسایی  باال،  مانند سن  شناخته شده 

بیماری کلیوی افزایش می یابد.  
اما به گفته این پژوهشگران بیماری فشار خون 
باال یا پرفشاری خون »با بیشترین میزان افزایش 
خطر« بیماری شدید همراهی داشتن، به طوری 
که احتمال بستری شدن فرد مبتال به کووید-۱۹ 

را بیش از دو برابر می کرد.
این بررسی نشان داد که فشار خون باال حتی 

در افراد جوانتر که اندام های حیاتی شان به طور 
کلی سالمتر است، »با افزایش قابل توجه و عمده 
خطر« بیماری شدید کووید-۱۹ همراهی دارد.

دکتر سوزان چانگ، سرپرست این بررسی گفت: 
»دانستن اینکه بسیاری از افرادی که به علت 
کووید-۱۹ بستری می شوند، فشار خون باال 
بیماری  برای  دارند و عوامل خطرساز دیگر 
شدید را ندارند، شگفت زده شدیم. این موضوع 
به خصوص با توجه به اینکه تقریبا نیمی از 
دارند،  باال  خون  فشار  بزرگسال  آمریکاییان 

نگران کننده است. 

فشار خون باال خطر بیماری وخیم ناشی کرونای اُمیکرون را دو برابر می کند

نقشه سالمت

اهواز آلوده ترین 
هوا را در میان 

کالنشهرهای ایران 
دارد/ ایسنا  

ثبت ۷۹ مورد 
بستری و یک مورد 

مرگ مربوط به کرونا 
در فارس/ ایسنا 

دوربين سالمت 

مردم در یک مانور حمله هوایی در یک پناهگاه در تایوان سرهایشان را پوشانده اند.
AP     

زنی در کنار جنازه شوهر کشته شده اش در حمله هوایی در خارکف اوکراین
EPA 

کارکنان بهداشتی در شانگهای چین آزمایش عمومی کرونا انجام می دهند.
                 گتی ایمجز

یک خرس قطبی در باغ وحش هانور آلمان خودش را خنک می کند.
AP      

گردآوری جنازه های پرندگان مرده به علت آنفلوآنزای پرندگان در انگلستان 
PA      

تظاهرات پزشکان و دانشجویان پزشکی در مکزیک در اعتراض به ناامنی 
محیط های کار.           رویترز


