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دولت ها،  از  جهانی  اتحادی  سپید: 
طرح  نیکوکاران  و  بهداشتی  متخصصان 
از  کردن  پیشگیری  برای  را  جدیدی 
همه گیری های آینده با ایجاد بنیادی برای 
آمادگی برای ایجاد واکسن های جدید به 

اجرا در خواهند آورد. 
شیوع  به  واکنش  در  که  اتحاد  این 
در  غربی  آفریقای  در  ابوال  مصیبت بار 
سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ که پیش از تولید 
یک واکسن موثر به ۱۱۳۰۰ نفر را کشت، 
به وجود آمده است، قصد دارد تضمین 
کند که دیگر چنین شیوع های مرگباری 

رخ نخواهند داد.
اجرایی  مدیر  راتینگن،  آرن  جان- 
موقت »اتحاد برای ابداعات برای آمادگی 
در برابر همه گیری ها« )CEPI( گفت: »این 
اتحاد به عنوان یک سیاست بیمه جهانی 
در برابر تهدید های اپیدمی ها و پاندمی ها 

عمل می کند.«
از اجالس مجمع   CEPI بنیانگذاران 

تا  کردند  استفاده  سوئیس  داووس  در  جهانی  اقتصاد 
راه اندازی آن را با اعتبار اولیه ۴۶۰ میلیون دالر از سوی 
دولت های آلمان، ژاپن، نروژ، بنیاد بیل و ملیندا گیتس 

و بنیاد جهانی نیکوکاری »تراست ولکام« اعالم کنند.
بیل گیتس یکی از نیکوکاران پیشگام در زمینه بهداشت 
جهانی و یکی از دو رئیس بنیاد گیتس گفت: »همه گیری های 
اخیر بیمارهای ویروسی – ابوال و زیکا- نشان دادند که 
جهان چقدر به طور مصیبت باری برای شناسایی شیوع   های 
محلی و پاسخ با سرعت کافی برای پیشگیری از تبدیل 

آنها به همه گیر ی های جهانی ناتوان است.«
او گفت: »بدون سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه، ما 
هنگام روبرو شدن با تهدید بعدی دست بسته باقی خواهیم 
ماند. توانایی تولید و تحویل سریع واکسن ها هنگامی 
که بیماری ناشناس جدیدی ظهور می کند، باعث نجات 

جان مردم و جلوگیری از پیامدهای اقتصادی مصیبت بار 
می شود.« این تعهد اولیه مالی به معنای این است که 
CEPI تقریبا نیمی از یک میلیارد دالر مورد نیاز برای 
پنج سال اول کارش را گردآوردی کرده است. اکنون 
این اتحاد خواستار ارسال پروپوزال ها از پژوهشگران 
تولید  برای  می خواهند  که  است  شده  شرکت هایی  و 
واکسن بر ضد نخستین بیماری های هدف گرفته شده 
ویروس های نشانگان تنفسی خاورمیانه  بوسیله آن – 

)MERS(، السا و نیپا- کار کنند.
ویروس مرس از شترها منشا گرفت و از سال ۲۰۱۲ 
در خاورمیانه در گردش بوده است. این ویروس یک 
سوم افرادی را دچار عفونت با آن شده اند، کشته است 
و گرچه به نظر نمی رسد به آسانی از شخصی به شخصی 
دیگر منتقل شود، این وضعیت ممکن است تغییر کند. 

ویروس نیپا در خفاش های میوه خوار وجود دارد و در 
سال ۱۹۹۹ باعث همه گیری عمده ای در مالزی است؛ 
شیوع  این ویروس هنوز به طور مرتب در بنگالدش و 
هند رخ می دهد. تب السا بوسیله موش های صحرایی 
و در همان بخش هایی در آفریقا که اخیرا ابوال در آن 
شیوع یافت، منتقل می شود؛ صدها هزار عفونت با این 
ویروس در هر سال رخ می دهد. همه این ویروس ها 
خطر شدیدی دارند و واکسن های بالقوه برای مقابله با 

آنها در مراحل اولیه ساخت هستند.
راتینگن گفت: »همه این ویروس ها این توانایی را 
نشان داده اند از مرزها بگذرند و به شیوع  با گسترش 
سریع تبدیل شوند که به مرگ و بیماری منجر می شود.« 
CEPI قصد دارد تا مدت زمان ساختن واکسن ها برای 
محافظت در برابر این ویروس ها و ویروس های دیگر را 

که ممکن است به طور ناگهانی به صورت 
تهدیدهایی برای بهداشت عمومی در جهان 

ظهور کنند، بسیار کوتاه کند.
او یادآور شد که درباره ابوال، علیرغم 
کار  برای  بین المللی  بسیار  تالش های 
سریع تر، فقط در ماه های نهایی همه گیری 
آفریقای غربی و پس از آن که هزاران نفر در 
گینه، سیرالئون و لیبریا دچار عفونت شدند 
و مردند، واکسنی تولید شد که ایمنی زایی 
ثابت شد. او گفت: »این  ۱۰۰ درصد آن 
اتحاد در تالش است تا اطمینان حاصل 
کند که فاجعه ابوال فراموش نمی شود. اینها 
لحظاتی از زمان است که ما باید به یاد 
داشته باشیم.« شرکت های داروساز، سازمان 
جهانی بهداشت و بنیاد خیریه بین المللی 
بهداشتی »پزشکان بدون مرز« )MSF( هم 

از CEPI حمایت می کنند.
لیو، رئیس پزشکان بدون مرز  جوان 
استقبال   CEPI افتادن  راه  به  از   MSF
کرد، اما گفت که قیمت، ایمنی و سرعت 
عواملی ضروری هستند. او گفت: »برای 
اینکه واکسن های جدید شرایط را تغییر 
دهند، باید پیش از اوج گیری شیوع ساخته و آزمایش 
شوند و برای همه اجتماعات در زمان بحران بهداشتی 

در دسترس و در حد توانایی مالی شان باشند.«
CEPI  به پژوهشگران پول می دهد تا واکسن ها بر 
ضد این سه ویروس را در موش و میمون آزمایش کنند. 
این اتحاد کارآزمایی های اولیه در انسان ها را اجرا خواهد 
کرد تا نشان دهد که این واکسن ها بی خطر هستند و به 
درستی دستگاه ایمنی را تحریک می کنند. کارآزمایی های 
نهایی در مقیاس بزرگ در هنگام شیوع ویروس انجام 
خواهد شد تا معلوم شود آیا این واکسن  ها واقعا موثر 
هستند یا نه. برای انجام چنین کارآزمایی هایی باید از 
پس  یک وضعیت پیچیده از لحاظ لجستیک، مجوزهای 

اخالقی و ترتیبات قانونی برآمد.
Reuters :منبع

تــازه ها

سپید: یک مطالعه تازه نشان می دهد مردانی که مدت زیادی از زندگی 
کاری خود را در مشاغل پر استرس سپری می کنند، ممکن است در 
آینده بیشتر مبتال به مشکالت سالمتی شوند. محققان کانادایی دریافتند 
که بار کاری باال و فشار برای رسیدن به موقع به نتیجه، احتماال منجر 
به افزایش خطر ابتال به انواع متعددی از سرطان می شوند. با این حال 
متخصصان می گویند بعید است که استرس باعث بروز سرطان شود 
و دیگر عوامل سبک زندگی که به وسیله استرس ایجاد می شوند، 
ممکن است این خطر را باال ببرند. این مطالعه، شیوع سرطان در میان 
مردانی در مونترال که فکر می کردند دارای مشاغل استرس زا هستند 
را مورد بررسی قرار داد. در مجموع، ۳۱۰۳ مورد بررسی شدند که 
شامل ۱۱ نوع مختلف از سرطان بین سال های ۱۹7۹ و ۱۹8۵ بودند. 
به طور متوسط، این شرکت کنندگان دارای ۴ شغل بوده اند و برخی 

از آنها، بیش از یک دوجین شغل داشته اند.
محققان ارتباط قابل توجهی میان ۵ گونه سرطان با استرس در محل 
کار یافتند. آن ها عبارت بودند از سرطان های: ریه، کولون، مقعد، معده 
و لنفوم غیر هوچکین. این موارد در مردانی که به مدت ۱۵ تا ۳۰ 
سال در مشاغل پر استرس قرار داشتند، دیده شد. هیچ ارتباطی در 
مردانی که کمتر از ۱۵ سال در مشاغل پر استرس بودند، مشاهده نشد.

عدم امنیت شغلی، مشکالت مالی، شرایط کار خطرناک، مسئولیت ها، 
پرداخت مبتنی بر کمیسیون، رفت وآمد سخت و درگیری با همکاران از 
عوامل ذکر شده مرتبط با استرس هستند. پر استرس ترین مشاغل شامل 
آتش نشان، مهندس صنعتی، مهندس هوافضا، سرکارگر مکانیک و کارگر 
تعمیرکار تجهیزات راه آهن و وسایل نقلیه بودند. این مطالعه حاکی از 

اهمیت سنجش استرس در نقاط مختلف از زندگی کاری افراد است.
WebMD :منبع

افـزایـش خطـر ابتـال به سرطان 
تولید واکسن قبل ازشیوع بیماریدر مـردان مضطـرب

روزانمه

اتحادی جهانی قصد دارد تا با واکسن های جدید از همه گیری ها پیشگیری کند

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

سپید: تحقیقات جدید نشان می دهد 
حدود سه نفر از هر ۱۰۰ نوزاد آمریکایی 
مبتال به یک نقص مادرزادی جدی است 
بهداشتی  مراقبت های  هزینه های  و 
مجموع  در  عوارض،  این  با  مرتبط 
حدود ۲۳ میلیارد دالر در سال است. 
محققانی از مراکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های آمریکا می گویند، ممکن 
است این یافته ها به ایجاد انگیزه تغییر 
برای کاهش هزینه های مرتبط با نقایص 
هنگام تولد از طریق پیشگیری، تشخیص 
زودهنگام و مراقبت در سراسر طول 
مادرزادی،  نواقص  کنند.  کمک  عمر 

بیماری هایی در نوزادان هستند که شکل یا کارکرد یک یا 
چند قسمت از بدن را تغییر می دهند. نقایص مادرزادی شایع 
و جدی شامل نقص های قلبی، شکاف لب یا کام و اسپاینا 

بیفیدا )نقص عمده نخاعی( هستند.
هر سال در ایاالت متحده، بیش از ۱۲۰ هزار نوزاد با 
یک نقص مادرزادی به دنیا می آیند. هزینه آنها برای سالمت 
کودک و سالمت عاطفی والدین می تواند بسیار زیاد باشد.

یک گروه که توسط سارا تینکر، از مرکز ملی نواقص 
مادرزادی و ناتوانی های رشدی مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری های آمریکا هدایت می شد، به دنبال بررسی هزینه های 

مالی درازمدت این بیماری ها بودند. پژوهشگران برای انجام 
این امر، داده ها از یک نمونه بزرگ از بیماران بستری را در 
بیمارستان در سراسر این کشور طی سال ۲۰۱۳ ارزیابی 
کردند. آن ها دریافتند که هزینه ساالنه بستری های مرتبط با 
نواقص مادرزادی در ایاالت متحده در سال ۲۰۱۳، ۲۲/۹ 
میلیارد دالر بوده که این رقم برای همه افراد مبتال به نقص 
هنگام تولد با هر سنی است. محققان این سازمان اشاره کردند 
که بستری شدن در بیمارستان به دلیل نواقص مادرزادی، 
هزینه بیشتر به طور متوسط نسبت به موارد بیمارستانی 
معمول دارد. بنابراین در حالی که موارد مربوط به نقایص 

هنگام تولد، ۳ درصد از کل بستری ها 
را تشکیل می دهند، آن ها ۵/۲ درصد 
از مجموع هزینه های بیمارستانی را در 

بر می گیرند.
جای تعجب نیست که هزینه ها برای 
مواردی شامل نوزادان و کودکان زیر ۱ 
سال، در باالترین میزان هستند. مراقبت 
از این نوزادان ضعیف، تقریبا ۹ میلیارد 
دالر برابر با ۳۵ درصد از کل هزینه ها 

در سال ۲۰۱۳ را تشکیل داده بود.
همچنین  تولد  هنگام  نقایص  اما 
می تواند سالمت را در سراسر طول 
عمر تحت تاثیر قرار دهد. در واقع، هزینه 
متوسط مراقبت های بیمارستانی برای 
یک مورد مرتبط با نواقص مادرزادی 
در یک بیمار باالی ۶۵ سال، بیش از ۱۳ هزار دالر بود. آن ها 
تاکید می کنند که راه هایی برای مادران آینده وجود دارند که 
می توانند با انجام آنها، به پیشگیری از نقایص هنگام تولد 
این موارد عبارت اند از مصرف اسیدفولیک  کمک کنند. 
قبل و در طول بارداری برای کمک به کاهش خطر ابتال 
به ناهنجاری های شدیدی که نواقص لوله عصبی خوانده 
برای  بارداری«  از  پیش  »بررسی  می شوند؛ گذراندن یک 
اطمینان از سالمت؛ اجتناب از الکل در دوران حاملگی و 

حفاظت از خود در برابر عفونت های رایج. 
HealthDay :منبع

۲۳ میلیـارد دالر هزینه سـاالنـه نواقـص مادرزادی در آمریکا
قانونی شدن شاهدانه 

برای مصارف پزشکی

خبــر

سپید: مجلس فدرال آلمان در روز پنج شنبه 
قانونی را تصویب کرد که استفاده از شاهدانه 
به  افراد مبتال  برای مصارف پزشکی در 
بیماری های مزمن را قانونی می کند. کسانی 
که دچار بیماری های جدی مانند ام اس و 
درد مزمن یا فقدان اشتها یا تهوع هستند، 
می توانند تحت قانون از ماری جوانا استفاده 
کنند. پیش نویس این قانون می گوید، بیماران 
فقط باید در موارد استثنایی بسیار محدود با 
شاهدانه درمان شوند و به آنها اجازه داده 

نخواهد شد که شاهدانه خود را بکارند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت آلمان، 
شاهدانه تنها به عنوان آخرین راه حل استفاده 
می شود. یک مطالعه به طور همزمان برای 
بررسی اثرات مصرف شاهدانه در چنین 
مواردی انجام می شود. تاکنون بیماران تنها 
قادر به دسترسی به شاهدانه با مجوز خاص 
بودند که این امر را پیچیده کرده بود؛ اما 
اکنون آنها قادر به دریافت نسخه از پزشک و 
بازپرداخت آن از طریق صندوق بیمه درمانی 
خود خواهند بود. ایتالیا و جمهوری چک، 

هم این اجازه را صادر کرده اند.
Reuters :منبع

تــازه ها

سپید: بر اساس تحقیقات جدید، بیماران مبتال به شیزوفرنی ممکن است 
در معرض خطر ابتال به دیابت نیز قرار گیرند. شیزوفرنی، یک اختالل 
مغزی است که در آن، افراد واقعیت را غیرطبیعی تفسیر می کنند و با 
کاهش امید به زندگی تا ۳۰ سال در ارتباط است. به گفته پژوهشگران، 
این امر تا حد زیادی ناشی از شروع دیابت نوع ۲ است که خطر 
اختالالت فیزیکی مانند حمله قلبی یا سکته را افزایش می دهد. توبی 
پیلینگر از دانشگاه کینگ لندن گفت: »یافته های ما نشان می دهد افرادی 
که به تازگی مبتال به شیزوفرنی شده اند، در مسیر ابتال به دیابت قرار 
گرفته اند؛ حتی اگر آن ها مبتال به دیابت تشخیص داده نشده باشند.« 
برای این مطالعه گروه تحقیق، داده های ۱۶ مطالعه از 7۳۱ فرد مبتال به 
شیزوفرنی و ۶۱۴ نفر از جمعیت عمومی را مورد بررسی قراردادند. 
بیماران مبتال به شیزوفرنی دراز مدت، سه برابر بیشتر از جمعیت عمومی، 
به دیابت مبتال می شوند. مواردی مانند عادات رژیم غذایی و ورزش کم 
و همچنین استفاده از داروهای ضد روان پریشی، علت این امر هستند. 
افراد مبتال به شیزوفرنی، سطح باالتری از انسولین و مقاومت به انسولین 

داشتند که این امر خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را افزایش می دهد.
MNT :منبع

ارتبـاط شیـزوفـرنـی بـا 
افـزایـش خطـر دیـابـت
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