
عجله هندی ها در آماده سازی واکسن کووید-۱۹
هندی ها قصد دارند واکسن کروناویروس را تا ماه 

آتی در دسترس قرار دهند. 
به گزارش سپید، سرعت قابل توجه دولت هند در 
آزمایش و تایید واکسن »کووید-۱۹«سبب ایجاد 
همهمه میان دانشمندان هندی و دیگر دانشمندان 
جهان شده است. هند اعالم کرد که تا ۱۵ ماه اوت 
سال جاری واکسن کرونا را معرفی می کند و این باعث 
می شود زمان کمی برای آزمایش مناسب واکسن بماند. 
آکادمی علوم هند این زمان بندی را غیرمنطقی و 
بی سابقه خواند. در حال حاضر، ۶ شرکت هندی در 

حال توسعه واکسن کرونا ویروس هستند. 
هفته گذشته دولت هند به دو شرکت با نام های 
"Bharat Biotech" و " Zydus Cadila," چراغ سبز 
نشان داد تا آزمایش بالینی مرحله یک و دو واکسن 
 "covaxin " خود را آغاز کنند. این واکسن ها به ترتیب

و " ZyCov-D " نام دارند. 
واکسن  تولید  برای   "Bharat Biotech" شرکت 
"کواکسین")covaxin( با موسسه ملی ویروس شناسی 
 )ICMR ("که بخشی از "شورای تحقیقات پزشکی هند
است، همکاری کرده است. همچنین این شرکت 
در حال توسعه واکسن کرونای دیگری با همکاری 

دانشگاه های آمریکایی است.  مدیر شورای تحقیقات 
پزشکی هند گفت: »پیش بینی می شود که این واکسن 
پس از گذراندن آزمایشات بالینی، حداکثر تا ۱۵ اوت 
سال ۲۰۲۰ میالدی برای استفاده حاضر خواهد بود.«
این در حالی است که بسیاری از دانشمندان عجله 
هندی ها برای توسعه واکسن در این زمان کوتاه را 
بی تاثیر می دانند. چراکه برای اطمینان از ایمنی یک 

واکسن باید مراحل متعددی طی شود. 
"جیکوب جان")Jacob John(، مدیر یکی از کالج های 

هند گفت: »نباید در انجام آزمایش های بالینی واکسن 
عجله شود.« وی ادامه داد: »حتی در صورت تعجیل در 
فرآیند ساخت واکسن هم مراحل یک و دو آزمایش 

بالینی حداقل ۵ ماه زمان می برد.«
مدت زمان مرحله سوم آزمایش بالینی هم به چندین 
عامل بستگی دارد.  این عوامل شامل تعداد افراد آزمایش 
شونده و تصمیم های اتخاذ شده توسط هیئت نظارت 
بر ایمنی می شود و ممکن است حداقل ۶ ماه دیگر 

هم به زمان آماده سازی نهایی واکسن اضافه کند. 

وی در نهایت افزود: ممکن است اهداف "شورای 
تحقیقات پزشکی هند" خوب باشد، اما فرآیند آن ها 

نه. این خطر می تواند واکسن را هم مختل کند. 
شورای تحقیقات پزشکی هند اعالم کرده است که 
در مواجهه با ماهیت بی سابقه "کووید-۱۹"، کلیه 
کاندیداهای تولید واکسن در سراسر جهان نیز به 

سرعت به دنبال ساخت واکسن بیماری هستند. 
هند مشتاقانه به دنبال تولید واکسن کووید-۱۹ است؛ 
چراکه روزانه تعداد زیادی از هندی ها به کووید-۱۹ 

مبتال می شوند. 
بهداشت  جهانی  همکار  یک  که  "اَجوم"  مدیر 
افزایش  به  متعهد  و  است  عمومی-خصوصی 
فقیر  کشورهای  در  مصون سازی  به  دسترسی 
است، گفت: »هند باید به خاطر داشته باشد که 
اغلب کاندیداهای ساخت واکسن کووید-۱۹ با 

شکست مواجه شده اند.«
به گزارش ایسنا به نقل از ساینس مگ،  وی ادامه 
داد: »به طور معمول، احتمال موفقیت یک واکسن در 
مرحله پیش  بالینی حدود ۷ درصد است و این میزان 
در آزمایش های بالینی به ۱۵ تا ۲۰ درصد می رسد؛ 

 »."ZyCov-D " و "Covaxin" مانند واکسن های

بیماری  سازمان ملل اعالم کرد: »جهان در حال درمان عالئم 
کووید-۱۹ است و از علت همه گیری این بیماری غافل است.« 

به گزارش سپید، در گزارش سازمان ملل آمده است: »جهان در 
حال درمان عالئم جسمی و اقتصادی شیوع کروناویروس جدید 
است و به عوامل زیست محیطی آن توجهی ندارد. در نتیجه 
انتظار میرود طی سال های آینده جهان با جریانی از بیماری ها 

مواجه شود که از حیوان به انسان منتقل می شوند.«
مواردی از چنین بیماری ها و شیوع آنها رو به افزایش است 
که ابوال، سارس، ویروس نیل غربی و تب دره ریفت از جمله 

آنهاست و عامل ریشه ای آن می تواند تخریب طبیعت توسط 
بشر و افزایش تقاضای گوشت باشد. 

در این گزارش آمده است: »حتی پیش از همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
هر سال حدود دو میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به بیماری های 
مشترک میان دام و انسان جان خود را از دست می دهند. بیماری 

کووید-۱۹ شدیدترین نوع آن بوده ولی اولین مورد نیست.«
در این گزارش تاکید شده اتخاذ رویکردی که بر اساس آن 
سالمت بشر، حیوانات و محیط زیست بهم پیوسته باشد ضروری 
است که کنترل و تحقیق روی بیماری ها و سیستم غذایی که 

عامل انتقال بیماری به انسان است یکی از آنهاست. 
به گزارش روزنامه گاردین، در گزارش سازمان ملل آمده است: 
»واکنش های بسیاری به بیماری کووید-۱۹ انجام گرفته اما بسیاری 
از آنها شیوع کروناویروس را یک چالش پزشکی یا شوک اقتصادی 

قلمداد می کنند.«
منشاء این بیماری در محیط زیست، سیستم غذایی و سالمت 
حیوانات است. این شرایط مانند آن است که در مواجهه با فرد 
بیمار تنها عالئم او را درمان کرده و درمان عوامل نهفته و زمینه ای 

مورد توجه قرار نگیرد.ایسنا

سازمان ملل: 

جهان از درمان علت اصلی همه گیری کووید-۱۹ غافل است

خبـر

شهردار هوستون به تازگی هشدار داده که ظرفیت سیستم بیمارستانی 
این شهر در تگزاس از بیماران کرونایی پر شده و این در حالی 
است که ظرفیت  بخش های مراقبت های ویژه )ICU( بیمارستان های 

آریزونا نیز رو به اتمام است . 
به گزارش سپید، سیلوستر ترنر شهردار شهر هوستون تگزاس 
اظهار داشت: »در صورتی که اقدامی سریع در برابر کروناویروس 
انجام ندهیم، طی دو هفته آینده سیستم بیمارستان های ما با مشکل 

بسیار جدی مواجه خواهد شد.«
 وی با فرصت طلب خواندن کروناویروس بیان داشت این بیماری 
هرکسی را که در معرض آن قرار بگیرد مبتال می کند و اکنون 
بیشترین تأثیر را بر رنگین پوستان به ویژه جمعیت اسپانیایی ها 
گذاشته است. همچنین جوانان نیز از این بیماری در امان نمانده اند. 

تگزاس یکی از ایاالت آمریکا است که با افزایش شدید شمار 
مبتالیان کرونا مواجه شده است. آخرین اطالعات اداره خدمات 
بهداشتی تگزاس نشان می دهد که این ایالت از ماه ژوئن شاهد 
افزایش مداوم در شمار مبتالیان کرونا بوده است. تنها در روز 
دوشنبه ۵۳۱۸ مورد جدید ابتال به این ویروس در تگزاس گزارش 

شده است. 
به گفته ترنر، تست کرونای یک نفر از هر چهار نفری که مورد 
آزمایش کرونا قرار می گیرند در هوستون مثبت اعالم می شود که 
در مقایسه با یک نفر از هر ۱۰ نفر در ماه گذشته افزایش زیادی 
بازگشایی  را  افزایش  این  است. شهردار هوستون علت  داشته 

عجوالنه دولت دانسته است. 
اداره خدمات بهداشتی و درمانی آریزونا نیز روز جمعه فاش کرد 

که ICUها در این ایالت به دلیل افزایش شمار مبتالیان کرونا تا 
۹۱ درصد ظرفیت تکمیل شده بود. این آمار تا روز یکشنبه  به 

۸۹ درصد ظرفیت کاهش یافته است. 
فرماندار آریزونا در تاریخ ۲۹ ژوئن در واکنش به افزایش شمار 
مبتالیان کرونا برگزاری تجمعات را ممنوع کرده و بازگشایی کافه ها، 
باشگاه ها، پارک های آبی و سالن های تئاتر را به تعویق انداخت. 
فرماندار ایالت آریزونای آمریکا همچنین بر افزایش شمار مبتالیان 

کرونا میان جوانان تاکید کرده است. 
بنا بر گزارش اسپوتنیک، دیگر ایاالت آمریکا نیز بازگشایی های 
قرار گرفته در دستور کار را متوقف کرده اند. برای مثال فرماندار 
کالیفرنیا پس از افزایش ۵۵ هزار نفره ی شمار مبتالیان کرونا در هفته 

گذشته، کافه ها و رستوران ها را در چندین منطقه تعطیل کرد.ایسنا

تکمیل ظرفیت  بیمارستان های تگزاس و آریزونا در پی افزایش مبتالیان کرونا
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