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فرشــته کیانــی| گزارشــی نشــان می دهــد کــه فقــط 
کســن کووید کــه به فقیرترین  یــک دوز از هفت دوز وا
کشورهای جهان وعده داده شــده بود، تحویل داده 

شده است. 
کســن مردم«، ائتالفی  بر اســاس تجزیه وتحلیل »وا
موسســه   ،)Oxfam( کســفام  آ شــامل  گروه هــا  از 
ActionAid  و عفــو بین الملــل، از 1.8 میلیــارد دوز 
کســنی که کشــورهای ثروتمنــد تعهد کــرده بودند،  وا
کشــورهای  فقــط 261 میلیــون دوز )14درصــد( بــه 
کم درآمــد رســیده اســت. تقریبــا یک ســال پــس از در 
کســن ها، فقــط 1.3 درصد از  دســترس قرار گرفتــن وا
افرادی که در فقیرترین نقــاط جهان زندگی می کنند 
کسینه شــده اند. این گزارش می گوید بریتانیا  کامال وا
متعهــد شــد 100 میلیــون دوز بــه کشــورهای فقیرتــر 
کنون کمتر از 10 درصد، تحویل داده  ارسال کند، اما تا
اســت. از وعده 40 میلیــون دوزی کانــادا 8 درصدش 
محقق شــده اســت. ایاالت متحــده بیشــترین دوز را 
تحویــل داده اســت، اما هنــوز با بیــش از یک میلیارد 
دوز وعــده داده شــده بســیار فاصلــه دارد.  بر اســاس 
گــزارش، در همین حــال، از 994 میلیــون دوز  ایــن 
 ،)Covax( کــس کووا کســن وعــده داده شــده بــه  وا
کســن، از ســوی جانســون  سیســتم توزیع جهانی وا
کسفورد/آســترازنکا و فایزر/  انــد جانســون، مدرنــا، آ

کنون  بایون تک، فقط  120 میلیون دوز )12 درصد( تا
تحویل داده شده است!

کسن سازان تعهدهای بی سرانجام وا
شــرکت های دارویی از تعهد خود به Covax ، ابتکار 

کسن برای کشورهای فقیر، سر باز زده اند! وا
بــود 40  شــده  متعهــد  فایزر/بایون تــک  شــرکت 
کــس تحویــل دهد که  کســن بــه کووا میلیــون دوز وا
فقط 16 میلیون دوز تحویــل داده، یعنی تا 40 درصد 
کســفورد/ از وعده اش محقق شــده اســت.  شــرکت آ

آســترازنکا تعهد کــرده بــود 720 میلیــون دوز تحویل 
کنون 104 میلیون دوز تحویل داده اســت،  دهد که تا
یعنــی تحقــق فقــط 14 درصــد از وعــده اش.  شــرکت 
جانســون  اند جانســون 200 میلیون دوز وعــده کرده 
کنــون هیــچ دوزی تحویــل نــداده اســت!  بــود کــه تا
شرکت مدرنا 30 میلیون دوز تعهد کرده بود که آن هم 

کسنی تحویل نداده است! هیچ وا

کس شکست ثروتمندان و شکست کووا
کــه ایــن آمــار  کســفام، گفــت  رابــی ســیلورمن، از آ
»شکســت کمک هــای کشــورهای غنــی و شکســت 
Covax « را نشــان می دهــد. او افــزود: »تنهــا راه پایان 

گذاشــتن  ک  دادن بــه ایــن همه گیــری، بــه اشــترا
فناوری و دانش با ســایر تولیدکنندگان واجد شرایط 
کســن های  اســت تا همه در هر کجا بتوانند به این وا
نجات بخــش دسترســی داشــته باشــند.« ســازمان 
بهداشت جهانی علناهشــدار داده است که تحویل 
دوزهــا بــه کشــورهای در حــال توســعه قبــل از پایــان 
امســال باید در اولویت جهانی قرار گیرد. با این حال، 
ایــن گزارش می گوید که کشــورهای ثروتمنــد در حال 
برنامه ریزی برای ارایه دوزهای بیشــتر در مقطعی در 
زمانی نامشخص در سال 2022 هستند!  این گزارش 
هشــدار می دهد که ایــن تأخیر منجر بــه مرگ هایی 
می شــود که می توان از آن جلوگیری کرد. مازا ســیوم، 
کســن مــردم آفریقــا، گفت:  از اتحــاد آفریقــا و اتحــاد وا
کارکنــان بهداشــت می میرنــد  »در سراســر جهــان 
و کــودکان، والدیــن و پــدر بــزرگ و مادربــزرگ خــود را 
از دســت می دهنــد. بــا توجــه بــه اینکــه 99 درصــد از 
کسینه نشده اند،  مردم کشــورهای کم درآمد هنوز وا
کسن ها خیلی کم و خیلی دیر بوده  دسترسی ما به وا

است.«

شکســت کشــورهای ثروتمنــد غربــی در اهدای 
کسن با توجه به وعده های اولیه وا

بر اســاس این گزارش، ایاالت متحده وعده اهدای 
1.1 میلیــارد دوز را داد کــه 177 میلیــون دوز تحویــل 

داد؛ یعنی تحقق 18 درصدی وعده ها.
اتحادیــه اروپــا، ایســلند و نــروژ وعــده اهــدای 500 
میلیون دوز را دادند کــه 10 درصد از این وعده محقق 

شد؛ یعنی 52 میلیون دوز.
بریتانیــا وعــده داد 100 میلیــون دوز اهــدا کنــد کــه   
9.6میلیون دوز اهدا کرد؛ یعنی تحقق 9.6 درصدی 

وعده.
کانادا متعهد شــده بود 40.7 میلیون دوز اهدا کند 
کــه 3.3 میلیــون دوز آن تحویــل شــده اســت؛ یعنی 

تحقق 8 درصدی وعده. 
ژاپن هم تعهد کرده بود 60 میلیون دوز اهدا کند که 
18.9 میلیون دوز تحویل داده است؛ یعنی 31 درصد 

از تعداد عهد شده.

انگلســتان و دیگــران مانــع تــاش بــرای افزایش 
کسن در جهان عرضه وا

 هنــد و آفریقــای جنوبــی پیشــنهاد داده انــد کــه 
ســازمان تجارت جهانی )WTO( اجــرای حق ثبت 
کســن ها و درمان های کرونا  اختراع خود را بــرای وا
کسیناســیون به کشــورهای  معلــق کند تــا نوبــت وا
، گروه های حقوق  فقیرتر برســد. بیــش از 100 کشــور
، دیده بــان  بشــری از جملــه پزشــکان بــدون مــرز
کسفام و شخصیت های برجسته ای  حقوق بشر و آ
مانند گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا، از 

ایــن درخواســت حمایــت کرده انــد. آنهــا می گویند 
کــه همــه در امــان نباشــند، هیچ کــس  تــا زمانــی 
کرونــا در امــان نیســت.  امــا انگلیــس،  از ویــروس 
اتحادیــه اروپــا و ســوییس بــا ایــن اقــدام مخالفــت 
 Global Justice کرده انــد. تیــم بیرلــی، از موسســه
Now، گفــت کــه انگلســتان و دیگــران مانــع تــالش 
کســن در جهــان بوده اند و  بــرای افزایــش عرضــه وا
»جنــوب جهانی« )کشــورهای کم درآمــد( را مجبور 
به تکیــه بر کمک هایی کرده اند که همیشــه بســیار 

کم و خیلی دیر است. 
در ایــن میــان، ســخنگوی دولت انگلیــس گفت: 
»انگلیس مفتخر اســت که نقشی اساسی در تالش 
کســن کووید- 19  جهانی بــرای ســاخت و توزیــع وا
ایفــا می کند. بریتانیا می خواهد بــا اقدامات عملی، 
از جملــه صــدور مجــوز داوطلبانــه و قراردادهــای 
 Covax کســن ها، حمایت از انتقال فناوری برای وا
و راه حل هایــی بــرای تنگناهــای تولیــد و مســائل 

مربوط به زنجیره تأمین پیش برود.«

کارمنــد  اســت جــان 180هــزار  کوویــد ممکــن 
بهداشت را در جهان گرفته باشد

کسیناســیون جهانــی،  در وضعیــت نابســامان وا
ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( هــم می گویــد 
80 هــزار تا 180 هزار کارمند مراقبت های بهداشــتی 

ممکــن اســت تا مــاه مــی امســال بر اثــر کوویــد-19 
کسیناسیون  جان باخته باشند و ُمصر اســت که وا
آنــان بایــد در اولویــت قرار گیــرد. گــزارش WHO روز 
پنجشــنبه تخمیــن زد کــه از 135 میلیــون کارمنــد 
بخش بهداشتی در جهان، بین 80 هزار تا 180 هزار 
نفر ممکن اســت بــر اثــر کوویــد-19 در فاصلــه بین 

ژانویه 2020 تا می 2021 جان باخته باشند.
گبریســوس، رئیس  آدهانــوم  تــدروس  دکتــر 
سازمان بهداشــت جهانی، گفت باید ابتدا کارکنان 
بیمــاری  ایــن  برابــر  در  بهداشــتی  مراقبت هــای 
کسینه شــوند. او همچنین از نابرابری جهانی در  وا

کسن به شدت انتقاد کرد. توزیع وا
کشــور جهــان نشــان  او افــزود: »داده هــای 119 
کــه به طــور متوســط دو نفــر از هــر پنــج  می دهــد 
کارمند بخش بهداشــت و مراقبت در سطح جهان 
کســینه شــده اند. در آفریقا، کمتر از یک نفر  کامال وا
کسینه شده اند.  از هر 10 کارمند بهداشــتی کامال وا
در همیــن حــال، در بیشــتر کشــورهای بــا درآمــد 
بــاال، بیــش از 80 درصــد از کارکنان بهداشــتی کامال 

کسینه شده اند.« وا
کــه از 10 مــاه اســت  بیــش  تــدروس می گویــد   

کســن ها را تأیید کرده اســت؛ این  WHO  اولیــن وا
واقعیــت کــه هنــوز میلیون هــا کارمنــد بهداشــت 
کســینه نشــده اند، »اعالم جــرم« علیه کشــورها  وا
کــه عرضــه جهانــی دوزهــا  و شــرکت هایی اســت 
را کنتــرل می کننــد. آنــت کنــدی، رئیــس شــورای 
بین المللــی پرســتاران، گفت: »این ســازمان برای 
همــه کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی کــه جــان 
اســت.  اندوهگیــن  داده انــد،  دســت  از  را  خــود 
بســیاری بیهوده جان باختنــد و جان بســیاری را 
کنون از  می توانســتیم نجات دهیم. کادر درمــان ا
نظر جســمی و روحی خســته اند و یک پیش بینی 
می گویــد 10 درصــد از آنــان بــه زودی دســت از کار 

می کشند!« 
سازمان جهانی بهداشت می خواهد هر کشوری 
کسینه  تا پایان سال 40 درصد از جمعیت خود را وا
کنــد، اما تدروس گفت 82 کشــور جهــان در خطر از 
دســت رفتن این هدف قرار دارنــد، عمدتا به دلیل 
کافی. بر اســاس آمار منابع رســمی  تولید و عرضه نا
که خبرگــزاری فرانســه )AFP( مدون کــرده، از زمان 
شــیوع ایــن بیمــاری در چیــن در دســامبر 2019، 
حداقــل 4.9 میلیــون نفــر جــان خــود را از دســت 
داده اند، در حالی که نزدیک به 242 میلیون مورد 

ابتال ثبت شده است.
منبع: گاردین

کسن وفا شد؟ چقدر به وعده های میلیاردی وا
کسن )14درصد( از 1.8 میلیارد دوزی که ثروتمندان تعهد کرده بودند، به کشورهای کم درآمد رسیده!      بر اساس گزارش ها، فقط 261 میلیون دوز وا

دانشمندان در حال تحقیق درباره سویه دلتا پالس ویروس کرونا هستند؛ به دلیل جهش 
اضافــی آن کــه در ســویه دلتا یافت نمی شــود، بــه این نــام خوانده می شــود. منشــأ آن را هند 
می دانند، جایی که دلتا نخستین بار آنجا پیدا شد. آوریل 2021 این نوع در بریتانیا شناسایی 
کسن ها  شد. با این حال، مطالعات اولیه نشان می دهد دلتا پالس نمی تواند از محافظتی که وا

ایجاد می کنند، فرار کند.
( که هنــوز به دقت بررســی نشــده، در مورد  مطالعــه ای پیش چاپ )نســخه پیش از انتشــار
کســن فایــزر در برابر ایــن نوع در مقایســه با تأثیــرش در  دلتا پالس نشــان می دهــد که تأثیر وا
برابر ویــروس اصلــی SARS CoV 2، نســبتا کم اســت. مقامات بهداشــتی هند، دلتــا پالس را 
به عنوان یک »نوع نگران کننده« طبقه بندی کردند، اما بهداشت عمومی انگلیس )PHE( و 
سازمان بهداشت جهانی )WHO(   همچنان دلتا پالس را در ردیف دلتا طبقه بندی می کنند. 
ژوئن 2021، بی بی ســی گزارش داد وزارت بهداشــت هند مدعی اســت مطالعات نشــان داده 
دلتا پالس راحت تر گســترش می یابد، بــه راحتی به ســلول های ریه متصل می شــود و به طور 
بالقوه در برابــر نوعی درمان کوویــد-19 به نام درمــان آنتی بادی مونوکلونال مقاوم اســت. اما 
پروفسور راویندرا گوپتا، متخصص بیماری های عفونی و ایمنی در کالج دانشگاهی لندن، به 
مجله BBC Science Focus   گفت بعید اســت دلتا پالس باعث بیماری شــدیدتر شود. گوپتا 
توضیح داد: »دلتا پالس تغییری به نام K417N به عنوان جهش کلیــدی خود دارد. دلتا این 
جهش را ندارد، اما انتظار می رود انواع دلتا از راه برسند!« گوپتا توضیح می دهد دانشمندان 
از ایجــاد جهش هایی در دلتا که کمی اثــر آنتی بادی ها را کاهــش می دهد، تعجب نمی کنند، 
کســن  آنتی بادی هایی که خط اصلی دفاع بدن در برابر ویروس ها هســتند و هنگام تزریق وا

کرونا یا به طور طبیعی پس از ابتال به کووید-19 تولید می شوند.

تفاوت دلتا پاس با دلتا چیست؟
جهــش اصلی در دلتا پــالس K417N نام دارد و در محل پروتیین ســنبله کــه حوزه اتصال 
گیرنده    )RBD(  نامیده می شــود، قرار دارد. این ناحیه همان بخشــی است که نحوه اتصال 
موثــر ویــروس بــه ســلول ها را مدیریت می کنــد و تصــور می شــود K417N به ویــروس کمک 

می کنــد پیوندی قوی تــر بین خــود و میزبانش ایجــاد کند؛ ایــن می تواند بیمار کــردن افراد 
را بــرای ویــروس راحت تر کنــد. با این حــال، PHE  گفتــه نتایج اولیــه در زمینه خنثی ســازی 
کســن ها اطمینان بخــش اســت .دلتــا پــالس تنهــا ســویه دارای جهش  ویــروس زنــده بــا وا

K417N نیست.
امــا برخــی از محققان نســبت بــه تمرکــز، فقــط روی جهــش K417N در دلتا پالس هشــدار 
داده اند. آنان در مقاله خود که در مجله Autoimmunity منتشــر شــده است، نوشتند: »سه 
جهش منحصرا در نوع دلتا پالس وجود داشت، در حالی که پنج جهش کلیدی به طور قابل 
توجهی در دلتا پالس شــایع تر از نوع دلتا بود. بر اساس نتایج ارایه شده در اینجا، واضح است 
که انــواع دلتا و دلتا پــالس دارای جهش های منحصر به فرد هســتند و ویژگی نــوع دلتا پالس 

فقط اضافه شدن K417N  به نوع دلتا نیست.«

عایم دلتا پاس چیست؟
کی از اینکه عالیم دلتا پالس با سایر سویه های  در حال حاضر، هیچ نشانه ای وجود ندارد حا

کرونا متفاوت اســت. بر اســاس گزارش  NHS)خدمات بهداشــت ملی انگلیــس( عالیم اصلی 
کووید-19 عبارتند از: تب )این بدان معناست که هنگام لمس سینه یا پشت خود گرما را حس 
می کنید. نیازی به اندازه گیری درجه حرارت ندارید(؛ ســرفه مــداوم و جدید )به این معنی که 
گر معموال ســرفه  بیش از یک ســاعت ســرفه می کنیــد، یا ســه نوبت یا بیشــتر در 24 ســاعت. ا
می کنید، این ممکن است بدتر از حد معمول باشــد.(؛ از دست دادن یا تغییر حس بویایی یا 
چشایی )بدان معنا که متوجه شده اید نمی توانید بو و مزه چیزی را تشخیص دهید یا بوها یا 

طعم ها حالت عادی ندارد(.

کسن ها در برابر دلتا پاس وا
کســن ها تحت تأثیر دلتــا پالس قرار می گیرند  در حالی که هنوز زود اســت قطعا بگوییم آیا وا
کسن ها  یا نه، اما مطالعات اولیه نشان می دهد بعید اســت جهش  K417N تأثیر زیادی بر وا
کســن فایــزر را روی دلتا پــالس آزمایــش کرد،  داشــته باشــد. در مطالعــه ای پیش چاپ کــه وا
دانشــمندان گفتنــد به نظــر می رســد این جهــش منجــر بــه فــرار ویــروس از آنتی بادی های 

کسن نشده است. خنثی کننده حاصل از وا
کسن های مخصوص  گوپتا، که در مطالعه  فایزر مشارکت نداشــت، می گوید برای توسعه وا
کســن های موجود، بســیاری از مــردم را در برابر  دلتــا منطقی وجــود دارد: »به نظر می رســد وا
بیماری شــدید محافظت می کند. اما برای محافظت در برابر دلتا به ســطوح بسیار باالتری از 
کســن های خاص دلتا مطلوب  آنتی بادی ها نســبت به ویروس اصلی نیاز اســت، بنابراین وا

است.«

چه انواع نگران کننده دیگری در بریتانیا شناسایی شده است؟
ویروس ها معموال هنگام تکثیر، جهش می یابند. تعداد کمی از این تغییرات ژنتیکی کوچک 
 PHE ک تر و مهلک تر می شــود. تا 17 ســپتامبر 2021، پنج گونه از نظر منجر به بیماری خطرنا

»نگران کننده« هستند، از جمله انواع دلتا و آلفا. PHE  در مجموع 16 نوع را زیر نظر دارد.
منبع: ساینس فوِکس
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