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گروهی از متخصصان مرکز پزشکی تافتس 
در ایاالت متحده براساس دستورالعمل های 
به روز شده اعالم کردند: »افراد مسن که به 
بیماری قلبی مبتال نیستند، نباید برای پیشگیری 
از بروز اولین حمله قلبی یا سکته مغزی به 

مصرف آسپرین اقدام کنند.«
در  متخصصان  این  سپید،  گزارش  به 
شده  روز  به  دستورالعمل های  پیش نویس 
اظهار داشتند: »افرادی که دچار بیماری قلبی 
نیستند الزم نیست برای جلوگیری از وقوع 
اولین مورد حمله قلبی یا سکته مغزی از 
گفته  به  کنند.«  مصرف  آسپرین  پایین  ُدز 
متخصصان خطرات خونریزی در افراد ۶۰ 
سال به باال که سابقه سکته قلبی یا مغزی 
مصرف  بالقوه  مزایای  از  بیشتر  نداشته اند 
این  بار  اولین  برای  است.  آسپرین  قرص 

گروه از متخصصان اظهار داشتند که ممکن 
است مصرف این دارو برای افراد ۴۰ ساله 
که خطر خونریزی آنان را تهدید نمی کند 
مزایای کمی داشته باشد. همچنین اطالعات 
کافی در مورد مزایای مصرف این دارو در 
افراد سالم ۵۰ تا ۶۰ ساله وجود ندارد. این 
توصیه ها تنها برای افرادی است که دارای 
فشار خون باال، کلسترول باال، چاقی یا سایر 
بیماری هایی هستند که احتمال حمله قلبی یا 
سکته مغزی را در آنان افزایش می دهد. صرف 
نظر از سن، بزرگساالن باید با پزشک در مورد 
قطع یا شروع مصرف آسپرین مشورت کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی، محققان 
بر این باورند: »استفاده از آسپرین می تواند 
آسیب های جدی ایجاد کند و با باال رفتن 

سن این خطر افزایش می یابد.«

داروساز بریتانیایی اعالم کرد که داروی تجربی 
کووید-۱۹ آسترازنکا به کاهش خطر ابتال به 
بیماری شدید و مرگ ومیر کمک خواهد کرد و 
تالش های خود را برای تولید داروهایی فراتر از 
واکسن افزایش داده است. این دارو که ترکیبی 
از دو آنتی بادی است، اولین دارو در نوع خود 
است که در مراحل پایانی آزمایش های بالینی 
به عنوان داروی پیشگیرانه و درمانی ارائه شده 
است. درمان با آنتی بادی که با تزریق انجام می شود، 
خطر ابتال به کووید-۱۹ شدید یا مرگ را در 
بیماران غیربستری که عالئم آنها به مدت 7 روز 
یا کمتر است تا ۵۰ درصد کاهش می دهد. این 
دارو برای محافظت از افراد در معرض خطر که 
واکنش ایمنی کافی در برابر واکسیناسیون فعلی 
ندارند، طراحی شده است. داروی جدید حاوی 
آنتی بادی های آزمایشگاهی است که برای ماه ها 

در بدن ماندگار شده و در صورت عفونت با 
ویروس مبارزه می کند و واکسن آسترازنکا که 
در سراسر جهان استفاده می شود به یک سیستم 
ایمنی سالم متکی است تا آنتی بادی های هدفمند 
و سلول های مبارزه کننده با عفونت را ایجاد کند. 
این آزمایش در ۱۳ کشور انجام شد و بیش از ۹۰۰ 
فرد بزرگسال در آن شرکت کردند. آسترازنکا قبال 
از مقامات آمریکایی درخواست تایید اضطراری 
کرده است تا بتواند از کوکتل آنتی بادی به عنوان 

یک درمان پیشگیرانه استفاده کند.
شرکت غول دارویی آمریکایی مرک نیز درخواست 
تایید فوری قرصی را برای درمان بیماران مبتال به 
عفونت خفیف تا متوسط  کرده است و اگر تایید 
شود، مولنوپیراویر، اولین داروی ضد ویروسی 
خوراکی این بیماری می شود و می توان این قرص 

را در خانه مصرف کرد.

توصیه جدید درباره مصرف آسپرین آیا داروی جدید آسترازنکا مشابه واکسن آن عمل می کند؟
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بیش از ۳۴ میلیون مبتال به کرونا  در هند

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-۱۹« در جهان 
تاکنون به 2۳۹ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۴2 نفر رسیده 
و مرگ چهار میلیون و ۸۸2 هزار و ۱۰۴ نفر بر اثر 
ابتال به این بیماری تأیید شده است و 2۱۶ میلیون 
و ۸۶۳ هزار و ۶۰۶ نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ که تاکنون در 22۱ کشور و منطقه در 
جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.
بر اساس آمارهای جهانی، آمریکا با بیش از ۴۵.۴ 
میلیون مبتال و بیش از 7۳7 هزار قربانی همچنان در 
صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 

قرار دارد. هند نیز با آمار بیش از ۳۴ میلیون مبتال پس 
از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال 
قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل 
هم از 2۱.۵ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان 
است. همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای 
برزیل با بیش از ۶۰۱ هزار و هند با بیش از ۴۵۱ 
هزار جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید -۱۹ 

را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن از آمار 
2۱۸ هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات کرونا را 

در بین کشورهای اروپایی داشته است.

همچنین ایران با مجموع پنج میلیون و 72۹ هزار 
و 7۸۵ ابتال و ۱2۳ هزار و ۸۱ مورد فوت ناشی از 
بیماری کووید-۱۹ در رتبه هشتم در بین ۱۰ کشور 
دارای بیشترین آمار مبتالیان کرونا قرار گرفته است.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 
۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح امروز )چهارشنبه( 

به ترتیب به شرح جدول است:

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار فوق در حال 
رقم  از  مبتالیان  شمار  کشور،   ۱۵ در  حاضر 
از  پس  و  است  کرده   عبور  نفر  میلیون  سه 
همچنان  که   - برزیل  و  هند  متحده،  ایاالت 
دنیا  در  مبتالیان  شمار  رکورددار  کشور  سه 
ترکیه،  روسیه،  انگلیس،  کشورهای   - هستند 
فرانسه، ایران، آرژانتین، اسپانیا، کلمبیا، ایتالیا، 
سه  از  بیش  نیز  مکزیک  و  اندونزی  آلمان، 

میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت )WHO( از تزریق دوز 
سوم واکسن کروناویروس به افرادی با سیستم ایمنی ضعیف 

حمایت کردند.
به گزارش سپید، گروه مشاوران واکسن سازمان جهانی بهداشت 
روز گذشته )دوشنبه( توصیه کردند: »افرادی که سیستم ایمنی 
ضعیف دارند باید دوز سوم واکسن های کووید-۱۹ را که مورد 

تایید این سازمان است، دریافت کنند.«

کارشناسان این سازمان همچنین اظهار داشتند: »افراد باالی ۶۰ 
سال که با دریافت واکسن های سینوواک و سینوفارم به طور 
کامل در برابر کرونا واکسینه شده اند، باید سومین دوز واکسن 

را تزریق کنند.«
 )SAGE( گروه مشاوران راهبردی از متخصصان ایمن سازی
تاکید کرد که تزریق دوز تقویتی برای کل جمعیت توصیه نمی شود 
و این درحالی است که در حال حاضر برخی از کشورها اقدام 

به این کار کرده اند.« سازمان جهانی بهداشت خواهان توقف 
تزریق دوز سوم برای عموم مردم تا پایان سال است چرا که مردم 
کشورهای فقیر برای دریافت اولین دوز واکسن در اولویت هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، هدف این سازمان 
مبنی بر واکسیناسیون کامل ۱۰ درصد از جمعیت هر کشور تا پایان 
ماه سپتامبر )ماه گذشته میالدی( در ۵۶ کشور محقق نشد. هرچند، 

تقریبا ۹۰ درصد کشورهای پردرآمد به این هدف دست پیدا کردند.

نظر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در مورد دوز تقویتی واکسن کرونا
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