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واکسنسلمرگهایناشیازکووید۱۹رامحدودمیکند
محققان معتقدند واکسن ب ث ژ دارای توانایی محافظت کوتاه 
مدت در مقابله با بیماری کووید۱۹ شدید، حداقل برای کادر 

درمان یا بیماران پرخطر است. 
که  سلی  واکسن  ب ث ژ،  دریافتند  محققان  سپید،  گزارش  به 
معموالً به کودکان در کشورهای با نرخ باال عفونت سل داده 
می شود، نقش مهمی در کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری 

کووید ۱۹ دارد. 
»لوئیز اسکوبار«، سرپرست تیم تحقیق از موسسه علوم زندگی 
فرالین ویرجینیا، در این باره می گوید: »در تحقیق اولیه ما مشخص 
شد در کشورهای با نرخ باال واکسیناسیون ب ث ژ، نرخ مرگ 

و میر ناشی از کووید ۱۹ به مراتب کمتر بود.«
تیم تحقیق در این مطالعه، داده های مربوط به مرگ و میر ناشی 
از کروناویروس را در جهان جمع آوری کرده و با بررسی تمام 
متغیرها مشخص شد کشورهای دارای نرخ باالتر واکسیناسیون 
 ۱۹ کووید  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ  کمتر  نرخ  با  ب ث ژ 

مواجه بودند. 
یک مثال مربوط به کشور آلمان بود که قبل از اتحاد دو نیمه 
غربی و شرقی در سال ۱۹۹۰ دارای الگوهای متفاوت واکسن 
بود. در حالیکه در آلمان غربی واکسن ب ث ژ از سال ۱۹۶۱ تا 
۱۹۹۸ به نوزادان داده شد، در المان شرقی واکسیناسیون ب ث ژ 

یک دهه زودتر آغاز شد. 
این موضوع بدین معناست که آلمانی های مسن تر  یعنی جمعیت 

با ریسک باالتر در معرض بیماری کووید ۱۹ در مناطق شرقی 
کشور آلمان در مقایسه با همسن و سال های خودشان در شهرهای 
غربی آلمان، محافظت بیشتری در مقابل پاندمی کنونی داشتند. 
داده ها نشان داد مرگ و میر در شهرهای غربی آلمان 2.۹برابر 

بیشتر از شهرهای شرق آلمان بود. 

به گزارش مهر، با این حال سازمان بهداشت جهانی اذعان دارد 
که هیچ سند و مدرک مطمئنی در مورد تاثیر واکسن ب ث ژ در 
محافظت از افراد در مقابل بیماری کووید ۱۹ وجود ندارد و در 
حال حاضر واکسیناسیون ب ث ژ را برای پیشگیری از بیماری 

کووید ۱۹ پیشنهاد نمی کند.

 تحقیقات روی اولین واکسن جهان علیه ویروس کرونا 
به روی داوطلبان توسط محققان دانشگاه سیچنوفسکی 

مسکو، با موفقیت به پایان رسید. 
به گزارش سپید، دانشگاه سیچنوفسکی مسکو با موفقیت 

آزمایشات اولین واکسن کووید ۱۹ خود را انجام داد. 

و  ترجمه  پزشکی  مؤسسه  مدیر  تاراسوف،  وادیم 
بیوتکنولوژی، گفت: »آزمایش های بالینی اولین واکسن 
ساخته شده در دانشگاه علوم پزشکی سچنوفسکی مسکو 
برای ویروس کرونا روی داوطلبان با موفقیت انجام شده 
است.« وی افزود: »اکنون گروه نخست داوطلبان در روز 
چهارشنبه، ۱۵ جوالی )2۵ تیر ماه( و گروه دوم در تاریخ 

2۰ جوالی )۳۰ تیر ماه( مرخص خواهند شد.«
به گفته الکساندر لوکاچف، مدیر موسسه انگل شناسی 
پزشکی، بیماری های گرمسیری، هدف از این مرحله از 
مطالعه نشان دادن ایمنی واکسن بر روی انسان بود که با 

موفقیت انجام شد. 
لوکاشف افزود: »مراحل توسعه این واکسن شامل پیچیدگی 
شرایط اپیدمیولوژیک ویروس کرونا و چگونگی افزایش 

تولید دوز بیشتر می شود.«باشگاه خبرنگاران جوان

دولت لبنان که عملکرد نسبتاً مناسبی در مقابل کرونا داشته از بروز 
موج دوم کرونا و میزان باالی تعداد موارد جدید ابتال به کرونا در 

کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، دولت لبنان اعالم کرد که تعداد موارد قطعی ابتال به 
کروناویروس در این کشور برای سومین روز متوالی رکورد زد و به 
۸۶ مبتال در روز افزایش یافته است. لبنان از فوریه تاکنون 2 هزار و 
۱۶۸ مورد قطی ابتال به کرونا و ۳۶ مورد فوتی را گزارش کرده است. 
حمد حسن، وزیر بهداشت لبنان اعالم کرد که موج جدید مبتالیان 
در کشور تا حدودی به دلیل ورود مهاجرانی بود که پس از بازگشایی 

فرودگاه ها از اول ژوئیه به لبنان آمدند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز وی افزود که هم اکنون شاهد موج 
دیگری از مبتالیان در بین پرستاران و پزشکان و پرسنل خدمات 

مراکز درمانی هستیم.ایسنا

رکورد آمار روزانه مبتالیان کرونا پایان موفقیت آمیز آزمایش نخستین واکسن کرونا در روسیه
در لبنان شکسته شد

خبـر

شماره ۱۶۹۶ 2۳ تیـر ۱۳۹۹

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا اعالم کرد: 
»در حدود ۴۰ درصد از افراد آلوده به کروناویروس جدید، 

عالئمی از بیماری مشاهده نمی شود.«
به گزارش سپید، طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا در حدود ۴۰ درصد از افراد مبتال به بیماری کووید-۱۹ 

هیچ گونه عالئمی از بیماری بروز پیدا نمی کند.«
برآوردهای کارشناسان این مرکز حاکی از آن است که حدود ۴۰ 
درصد از مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ ناقل خاموش هستند. 

این مرکز در ماه مه اعالم کرده بود که در ۳۵ درصد از افراد 
آلوده به کروناویروس عالئمی از بیماری مشاهده نمی شود. 

همچنین طبق بهترین برآوردها، نرخ مرگ و میر ناشی از این 
بیماری حدود ۰.۶۵ درصد است؛ به این مفهوم که ۰.۶۵ درصد 
از افراد آلوده به کروناویروس جان خود را از دست می دهند. 
حدود  این،  بر  عالوه  ان،  ان  سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
فرد  شدن  بیمار  از  پیش  بیماری  این  انتقال  موارد  از  نیمی 

اتفاق می افتد.ایسنا

۴۰ درصد مبتالیان به کووید-۱۹ بی عالمت هستند


