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واکسنسلازنوزاداندربرابرکووید-۱۹محافظتمیکند
نتایج یک مطالعه نشان داد که واکسن سل می تواند 
نوزادان را در مقابل یک رشته بیماری تنفسی 

و احتماالً عفونت کووید-۱۹ محافظت کند.
به گزارش سپید، این مطالعه روی ۵۶۰ نوزاد 
در غنا برای بررسی بیماری های مختلف انجام 
شده است که در جریان آن ، یک گروه از نوزادان 
واکسن »باسیلوس کالِمت-گوئرین« )ب ث ژ( را 
در هنگام تولد و گروه دیگر همان واکسن را در 

شش هفتگی دریافت کردند.
نویسندگان این گزارش که در نشریه »لنست« 
واکسن  کردند  نتیجه گیری  است،  شده  منتشر 
»ب ث ژ« از نوزاد در مقابل سرماخوردگی، عفونت 
ریوی، عفونت پوستی و حتی اسهال محافظت 
می کند. نوزادان واکسینه شده تا شش هفته، ۲۵ 
درصد کمتر از نوزادانی که به آن ها واکسن تزریق 
نشده بود به عفونت های مختلف دچار شدند.

متخصصان می گویند تزریق واکسن در روز تولد 
نوزاد، بالقوه می تواند همه ساله جان هزاران کودک 
را در مناطقی که نرخ بیماری های عفونی در آن 

باال است، نجات دهد.
سل،  بیماری  از  فراتر  می تواند  ب ث ژ  اینکه 
در مقابل تعدادی از بیماری های عفونی دیگر 
مصونیت بدهد، این امیدواری را ایجاد کرده است 
که این واکسن بتواند بزرگساالن و کودکان را 
در مقابل ویروس کرونا و دیگر پاتوژن ها هم 
در آینده حفظ کند. در جریان همه گیری کرونا، 
کارشناسان این سؤال را مطرح کردند که آیا میان 

واکسن ب ث ژ و موارد کم تر مرگ ومیر ناشی از 
کووید-۱۹ ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

سارا پرنتیس از دانشکده بهداشت و بیماری های 
استوایی لندن )ال اس اچ تی ام( و نویسنده ارشد 
نتیجه  که  آنجایی  »از  می گوید:  گزارش  این 
مطالعه نشان داد احتماال ب ث ژ در مقابل یک 
رشته عفونت مصونیت می دهد، این امیدواری 
وجود دارد که این واکسن بتواند مردم را در 
آینده هم  همه گیری های  و  کووید-۱۹  مقابل 
مطالعات  دیگر  نتایج  باید  ما  اما  کند  حفظ 

ویژه را ببینیم تا در این مورد مطمئن شویم.«
به نظر می رسد نوزادان آسیب پذیر به ویژه نوزادان 

کم وزن از این پروژه بیشتر بهره مند شده اند.
محققان همچنین متوجه شدند که بین نرخ ابتال 
به بیماری های عفونی میان گروه اول نوزادان 
و نوزادانی که در شش هفتگی واکسینه شدند، 
تفاوتی وجود ندارد که به معنای آن است که 
میزان مصونیت گروه دوم پس از تزریق خود 

را به سطح مصونیت گروه اول رسانده است.
تیم محققان می گویند برنامه واکسیناسیون ب ث ژ 

در هنگام تولد باید در کشورهایی از جمله بریتانیا 
که بیماری سل در آن ریشه کن شده، از سر گرفته 
شود زیرا این واکسن می تواند نوزادان آسیب پذیر 

را در مقابل دیگر عفونت ها حفظ کند.
ِهیِزل داکِرل، استاد ایمیونولوژی در ال اس اچ تی ام 
و یکی دیگر از نویسندگان این گزارش می گوید: 
»این فرضیه که واکسن ب ث ژ می تواند نوزاد 
را عالوه بر بیماری سل در مقابل عفونت های 
خطرناک حفظ کند، بسیار هیجان انگیز است. 
هرچند تزریق ب ث ژ در هنگام تولد در بسیاری 
واکسیناسیون  اما  می شود،  توصیه  کشورها  از 
تاخیر  به  لجستیکی  مشکالت  دلیل  به  اغلب 
می افتد. تزریق واکسن در روز نخست تولد در 
مناطقی که با بیماری های عفونی دست به گریبان 
هستند می تواند تاثیر عمده ای در جلوگیری از 
بروز عفونت و مرگ در نوزادان داشته باشد.«

پیشتر نیز ارتباط میان واکسن ب ث ژ و نتیجه بهتر 
درمان ویروس کرونا مد نظر قرار گرفته بود. در 
ژوئیه گذشته، پژوهشگران متوجه شدند که نرخ 
مرگ ومیر در کشورهایی که موارد تزریق واکسن 

ب ث ژ در آن ها گسترده تر بوده، کمتر است.
به گزارش ایندیپندنت، پژوهشگرانی که در مورد 
واکسن ب ث ژ و کووید-۱۹ تحقیق کرده اند، 
می گویند انتظار ندارند این واکسن راه حل نهایی 
کنار  در  می تواند  اما  باشد  )برای کووید-۱۹( 
از موارد مرگ ومیر  برنامه واکسیناسیون کرونا 
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تیمی از سازمان جهانی بهداشت که درباره منشأ ویروس 
کرونا تحقیق می کند، راسوهای سرنواری و خرگوش های 
فروخته شده در بازار چینی گوشت حیوانات را به عنوان 
انسان  به  حیوان  از  انتقال  در  ویروس  این  احتمالی  ناقل 

کرد. معرفی 
فروخته  ووهان  بازار  در  حیوان  دو  هر  سپید،  گزارش  به 
ویروس  از شیوع  گزارش شده  موارد  اولین  با  و  شده اند 

۲۰۱۹ مرتبط هستند. کرونا در دسامبر 
الشه منجمد راسوی نواری و خرگوش در این بازار پیدا شده 
که گرچه پاسخ آزمایش ابتالی خود آن ها به ویروس کرونا 
منفی است اما قادر به انتقال و سرایت این ویروس هستند.
بهداشت  جهانی  سازمان  محققان  تیم  یافته ها،  این  به رغم 
به  گفت  است،  داشته  به چین  ماهه  یک  سفری  اخیراً  که 
تمام  از  کاملی  فهرست  تا  است  نیاز  بیشتری  تحقیقات 
حیواناتی که در این بازار فروخته می شوند، ارزیابی شود. 
زنجیره عرضه فروشندگان این بازار نیز که گوشت حیوانات 
را زنده و مرده، قانونی و غیرقانونی خرید و فروش می کنند 

بررسی شود. باید 
این تیم همچنین از چین خواسته است که مراکز نگهداری 
راسو در کشور را بررسی کند، چرا که چند مورد از شیوع 
این ویروس در مزارع راسوها در اروپا گزارش شده است.
از  بازار  آن  در  ویروس  این  که  مورد  این  در  دانشمندان 
همه  در  آن  از  پیش  یا  کرده  سرایت  انسان  به  حیوانات 

که  معتقدند  آنان  نیستند.  مطمئن  هنوز  یافته  شیوع  جا 
این ویروس در اصل در خفاش ها ایجاد شده و از طریق 
است.  شده  منتقل  انسان ها  به  دیگر  جانوری  گونه های 
وحش  حیات  غیرقانونی  تجارت  کارشناسان،  از  بعضی 

در چین را نیز در این باره مقصر می دانند.
این  که  است  کرده  تاکید  همواره  پکن  دیگر  سوی  از 
طریق  از  سپس  و  بوده  چین  از  خارج  در  ابتدا  ویروس 
مواد غذایی منجمد به کشور وارد شده است. تیم سازمان 
باید  نیز  منطقه  کشورهای  سایر  می گوید  بهداشت  جهانی 
هم  کامبوج  و  تایلند  که  چرا  گیرند  قرار  تحقیق  مورد 
کرده اند. را شناسایی  مشابهی  کرونای  ویروس های  اخیراً 

پیتر داسزاک، جانورشناس عضو تیم سازمان جهانی بهداشت 
به وال استریت ژورنال گفت: »به نظرم کامال ممکن است که 
حیوانی از مرز عبور کرده باشد، حتی ممکن است که الشه 
منجمد حیوانی از آن طرف مرزها به کشور وارد شده باشد.«
این ویروس می تواند در دمای منجمد به زندگی خود ادامه 
انجماد موجب  از  باز شدن پس  دهد. ولی دوباره گرم و 
تضعیفش خواهد شد. دانشمندان نمی دانند که این ویروس 

در چنان شرایطی مسری خواهد بود یا نه؟
نیز  بهداشت  جهانی  سازمان  تیم  دبیر  امبارک،  بن  پیتر 
طریق  از  کرونا  ویروس  که  است  بعید  بود  گفته  پیشتر 
در  که  چرا  باشد،  رسیده  ووهان  به  منجمد  غذایی  مواد 
آن زمان شیوع گسترده کووید-۱۹ در هیچ کارخانه تولید 

مواد غذایی در هیچ جایی از جهان گزارش نشده بود.
خیلی  سناریوی  »ساینس«،  نشریه  با  مصاحبه  در  وی 
این  احتماال  آن،  اساس  بر  که  کرد  تبیین  را  محتمل تری 
ویروس از حیوانات وحشی فروخته شده در آن بازار به 
آن حیوانات  از  بسیاری  که  است، چرا  منتقل شده  انسان 
نسبت به بیماری های وخیم تنفسی آسیب پذیر هستند. بعضی 
از این گونه های جانوری نیز در استان هایی پرورش یافته اند 
که ویروس کرونا در آنجا در خفاش ها شناسایی شده است.
حال  عین  در  تیم  این  ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به 
در  آزمایشگاهی  در  کرونا  ویروس  شدن  خلق  فرضیه 
را  آن  خود  مطبوعاتی  مصاحبه  در  و  کرد  رد  را  چین 
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راسو و خرگوش های بازار ووهان، ناقالن احتمالی ویروس کرونا
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