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عمرانسان های آینده چند سال خواهد بود؟
نتایج تحقیقات حاکی از این است که همه گیری در بعضی از 
مناطق باعث کاهش امید به زندگی شده اما نتایج مطالعه اخیر 
نشان می دهد که فرد در شرایط ایده آل می تواند تا 1۵0 سال عمر 

کند و تالش ها برای افزایش طول عمر نیز ادامه دارد.
به گزارش سپید به نقل از ویفروم، در حال حاضر امید به زندگی 
در بدو تولد برای مردان ۷0 و برای زنان ۷۵ سال است. پیش بینی 
می شود جمعیتی که از 100 سال به باال عمر می کند، از 9۵ هزار نفر 
سال 1990 به  ۳.۷ میلیون نفر در سال 20۵0 برسد. طبق بررسی ها 
محدودیت شدیدی)hard limit( که اوایل سال جاری درباره 
طول عمر، به استثنای بیماری و فجایع طبیعی، ارائه شد، انسان به 
عمر 1۵0 سال خواهد رسید. پیشرفت حاصل شده در افزایش 
طول عمر با توجه به واکسن ها و سایر موفقیت ها در بعضی از 
مناطق، مشکالتی مانند مشکل تامین بودجه بازنشستگی برای 

جمعیت های مسن در حال رشد را ایجاد کرده است.
چشم انداز زندگی طوالنی تر در برخی نقاط خاص جذاب به نظر 
نمی رسد؛ برای مثال امید به زندگی در ایاالت  متحده در سال گذشته 
بیشترین کاهش را از جنگ  جهانی دوم تاکنون تجربه کرده زیرا بیماری 
همه گیر کووید- 19 موجب شد برخی افراد به مصرف بیش از اندازه 

مواد مخدر روی آورند.
در سال 2020 فرانسه نیز با کاهش امید به زندگی مواجه شد اما مواردی 
وجود دارد که نشان می دهد افراد به سن باالتر خواهند رسید. البته 

جذابیت زندگی طوالنی تر به کیفیت آن بستگی دارد.
ری کرزویل، مخترع و آینده نگر آمریکایی، ژنوم انسان را به نرم افزار 

منسوخ تشبیه و پیری را به عنوان یک مساله مهندسی قابل حل توصیف 
کرده است. وی گفت: در نهایت ما می توانیم طول عمر را به مدت 
نامحدود افزایش دهیم؛ به  زودی ممکن است اضافه  کردن یک سال 

اضافی به طول عمر هر سال را شروع کنیم.
الزم به ذکر است اگر افراد بتوانند عمر طوالنی تری داشته باشند، در 
حالی که سالم ترند، مزایای اقتصادی بهتری خواهند داشت. بررسی 
که در اوایل ماه جاری بر اساس داده های ایاالت متحده منتشر شد، 
نشان می دهد که کاهش موثر روند پیری معمولی در طول یک سال، 
افزایش امید به زندگی و ۳۸ تریلیون دالر ارزش ایجاد کند. با این  
حال مشخص نیست که چگونه امکانات مورد نیاز برای زندگی 
طوالنی تر و سالم تربه طور یکسان ارائه خواهد شد زیرا نابرابری از 

نظر مراقبت های بهداشتی و طول عمر حتی در کشورهای نسبتا 
ثروتمند کامال جدی شده است.

از  گروهی   ،)OECD(اقتصادی توسعه  و  همکاری  سازمان 
کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی گزارش کردند، در 2۵ کشور 
عضو، افرادی که باالترین سطح تحصیالت را دارند می توانند انتظار 
داشته باشند که نسبت به افراد با سطح تحصیالت پایین تر، حدود 
6 سال بیشتر عمر خواهند کرد. پتانسیل نوآوری موثر ضد پیری 
برای بدترکردن نابرابری در آینده بحث هایی ایجاد کرده است، 
برخی بر این باورند که افراد مرفه برای بدست  آوردن همه چیز 
از جمله داروهای محافظت کننده از دیگران جلوتر خواهند بود.

ممکن است این فرضیه مبنای علمی داشته باشد که استرس 
کمتر با افزایش طول عمر مرتبط است زیرا ژنی که از سلول های 
بنیادی مغز و اثرات مضر استرس محافظت می کند با طول عمر 
ارتباط دارد. بر اساس نتایج تحقیقات یک روش موثر در کاهش 
روند پیری، عدم قرارگیری در معرض آالینده هایی مانند دودسیگار، 

الکل و آفت کش هاست.
همچنین کاهش امید به زندگی در سال گذشته در ایاالت متحده یکسان 
نبوده است و به طور کلی یک سال و نیم کاهش یافته است، اما افراد 

رنگین پوست و اسپانیایی  تبارها سه سال کاهش را تجربه کردند.
بر اساس نتایج بررسی ها، احتمال مرگ در اثر مواردی مانند ابتال به 
سرطان یا بیماری قلبی هر هشت یا 9 سال تقریبا دو برابر می شود اما 
این مطالعه استدالل می کند که روش های سنتی محاسبه طول عمر 

کشف جدیدی در پزشکی نیست.

وزارت بهداشت روسیه از تایید آزمایشات مشترک دو واکسن 
کروناویروس آسترازنکا و اسپوتنیک الیت خبر داد.

به گزارش سپید، وزارت بهداشت روسیه اعالم کرد: »آزمایش 
مشترک دو واکسن کروناویروس آسترازنکا و اسپوتنیک الیت مورد 
تایید قرار گرفته است.« این وزارتخانه متذکر شد: »آزمایش ساده، 
دو سو کور، دو فازی برای تعیین ایمنی و ایمنی زایی ترکیبی از 
AZD1222 و S-rAd26 در برنامه تقویت اولیه ناهمگن اجرا می 

شود تا از بروز عفونت کروناویروس در بزرگساالن پیشگیری کند.«
در این بررسی 1۵0 داوطلب شرکت خواهند کرد و قرار است 

آزمایشات در دوم مارس 2022 تکمیل شود.
اسپوتنیک الیت، نسخه تک جزئی واکسن کروناویروس روسی 
سرمایه  توسط صندوق  که  است  وی  اسپوتنیک  به  موسوم 
ساخته  گامالیا  موسسه  و   )RDIF( روسیه  مستقیم  گذاری 
شده است. گفته شده که واکسن اسپوتنیک الیت در جلوگیری 

از بروز بیماری کووید-19، ۷9.4 درصد اثربخشی دارد که 
اثربخشی آن از برخی واکسن های دو ُدز دیگر باالتر است. 
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک نیوز، همچنین واکسن 
آسترازنکا تولید محققان دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی 
آسترازنکاست. این واکسن پس از تزریق ُدز نخست ۷6 درصد 
در پیشگیری از بیماری کووید-19 و پس از تزریق ُدز دوم 

۸1.۳ درصد موثر است.

وزارت بهداشت روسیه خبر داد

تایید آزمایش های مشترک دو واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک الیت

سویه دلتا سریعترین و مسری ترین نسخه از ویروس کرونای عامل 
بیماری کووید-19 و با باالترین قدرت بیماری زایی است که در 
حال حاضر جهان با آن مواجه شده و طبق گفته ویروس شناسان، 
مفروضات مربوط به این بیماری را بر هم زده و این درحالیست که 
شماری از کشورها، اخیرا محدودیت ها را تسهیل کرده و فعالیت 

اقتصادی خود را از سر گرفته اند.
به گزارش سپید، بر اساس مصاحبه انجام شده با 10 متخصص 
برجسته بیماری کووید-19، قدرت واکسن برای ایجاد مصونیت 
در برابر نوع شدید بیماری و کاهش بستری ها بر اثر ابتال به هر 
نوع از کروناویروس، بسیار باالست و افرادی که بیشتر در معرض 
خطر هستند کسانی اند که هنوز در برابر بیماری واکسینه نشده اند.

با این وجود شواهد فزاینده ای نشان می دهد سویه دلتا که برای 
اولین بار در هند شناسایی شد، قادر است افراد واکسینه شده را نیز 
نسبت به نسخه های قبلی با سرعت بیشتری آلوده کند و نگرانی هایی 
مبنی بر این وجود دارد که حتی ممکن است ویروس را گسترش 

دهد. برخی از متخصصان در ایاالت متحده اخیرا اظهار داشتند: به 
همین دلیل استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و سایر 
اقدامات پیشگیرانه ممکن است حتی در کشورهایی که برنامه گسترده 

واکسیناسیون را در پیش گرفته اند، ضرورت پیدا کند.
مقامات بهداشتی در آمریکا این روزها در حال بررسی این موضوع 
هستند که آیا الزم است دستورالعمل استفاده از ماسک در افراد واکسینه 
شده مورد بازبینی قرار گیرد؟ در لس آنجلس، پرجمعیت ترین شهر 
ایاالت متحده، استفاده از ماسک حتی در بین افراد واکسینه شده در 

فضاهای عمومی سرپوشیده الزامی است.
"شارون پیکاک"، میکروبیولوژیستی که اقدامات انگلیس برای تعیین 
توالی ژن های انواع کروناویروس را اداره می کند، در این رابطه 
می گوید: در حال حاضر بزرگترین خطر برای جهان، سویه دلتاست 
که با سرعت باالیی منتقل می شود. ویروس ها به طور مداوم از طریق 
جهش و با ایجاد سویه های جدید، تکامل پیدا می کنند و گاهی اوقات 

سویه های جدید، خطرناک تر از نسخه اصلی ویروس هستند.

نگرانی اصلی در مورد سویه دلتا این نیست که شدت بیماری را 
افزایش می دهد بلکه این سویه بسیار راحت تر و سریعتر، از فردی 
به فرد دیگر منتقل می شود و در نتیجه می تواند موجب افزایش موارد 

ابتال و بستری در افراد واکسینه نشده شود.
سازمان بهداشت عمومی انگلیس روز جمعه اعالم کرد: از مجموع 
۳692 نفری که به دلیل ابتال به سویه دلتا بستری شده اند، ۵۸.۳ درصد 

واکسینه نشده و 22.۸ درصد کامال واکسینه شده اند.
در سنگاپور نیز که سویه دلتا شایع ترین نوع است، مقامات دولتی 
روز جمعه گزارش کردند که سه چهارم موارد کروناویروس در میان 
افراد واکسینه شده رخ داده، هرچند هیچ یک از آنان گرفتار نوع شدید 
بیماری نشده اند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، در 
ایاالت متحده که بیش از هر کشور دیگری موارد ابتال و فوت ناشی 
از کووید-19 را گزارش کرده، سویه دلتا حدود ۸۳ درصد از موارد 
جدید ابتال را تشکیل می دهد. تاکنون افراد واکسینه نشده نزدیک 

به 9۷ درصد موارد ابتالی شدید به بیماری را شامل می شوند.

دلتا چگونه مفروضات مربوط به کروناویروس را بر هم زد؟

لزوم استفاده از ماسک به رغم واکسیناسیون گسترده


