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آمار کرونایی استان
مرکزی به  ۱۰۰هزار
نفر نزدیک میشود/
ایسنا
ابتالی  ۱۸۳نفر دیگر به
کرونا در ایالم /ایسنا

تازهها
سازمانجهانیبهداشت
بررسی درباره منشاء
کروناویروس را از
سر میگیرد
سازمان جهانی بهداشت دوباره
بررسیدربارهمنشاءکروناویروس
جدید در چین از جمله احتمال
نشتاینویروسازآزمایشگاهی
در این کشور را از سر میگیرد.
به گزارش روزنامه وال استریت
مجلهازقولمقاماتسازمانجهانی
بهداشت نوشت این سازمان در
حال ایجاد «گروه مشاوره علمی
منشاء عوامل بیماریزای جدید»
برای بررسی شیوعهای آینده
ویروسهای جدید در جهان
است و یکی از نخستین وظایف
اینگروهمشاورتعییناینموضوع
است که آیا کروناویروس عامل
همهگیری فعلی ممکن است از
آزمایشگاهی در شهر ووهان به
بیرون نشت کرده باشد یا نه.

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

سرنوشت سه داروی ضدویروسی خوراکی برای درمان کرونا تا پایان سال معلوم میشود
دستکم سه داروی ضدویروسی خوراکی برای
درمان کرونا مراحل کارآزمایی بالینی را میگذرانند
و انتظار میرود نتایج این کارآزماییها در اواخر
پاییز یا زمستان منتشر شود.
به گزارش انبیسی ،در راس این داروها داروی
مولنوپیراویرساختشرکتمرکوشرکتریجبک
بیوتراپیوتیکز قرار دارد .دو داروی دیگر شامل یک
داروی نامزدشده ساخت شرکت فایزر به نام -PF
 07321332و یک داروی ضدویروسی ساخت
شرکت روش و شرکت  Ateaبه نام 527-AT
است .این داروها با مختل کردن توانایی ویروس در
تکثیر در سلولهای انسانی عمل میکنند .در مورد
مولناپیراویر ،دارو باعث میشود آنزیمی که ماده
ژنتیکی ویروسی را کپی میکند ،دچار اشتباهات
متعدد شود و به این ترتیب ویروس نمیتواند تکثیر
کند .در نتیجه بار ویروسی در بدن بیمار کاهش پیدا
میکند ،دوره عفونت کوتاه میشود و از پاسخهای
ایمنی خطرناک که باعث بیماری وخیم و مرگ
میشود ،جلوگیری میشود .در حال حاضر ،تنها
داروی ضدویروسی که برای درمان کووید تایید
شده است ،داروی رمدسیویر است اما این دارو به
شکل داخلوریدی برای افراد دچار بیماری شدید
کووید که بستری شدهاند ،به کار میرود ،نه برای
مصرف گسترده و زودرس در بیماران سرپایی .بر

عکس این سه داروی در دست آزمایش را میتوان
به صورت قرص خوراکی عرضه کرد.
مولنوپیراویر در بررسیهای پیشبالینی در موشها
توانسته است که از بیماری زودرس ناشی از
کروناویروس جدید یا سارس-کوو ۲-که عامل
کووید 19-است ،جلوگیری کند .فرمول این دارو
در دانشگاه اموری در آمریکا کشف شد و بعد
شرکتهای ریجبک و مرک حقوق آن را کسب
کردند .کارآزماییهای بالینی بعدی از جمله یک
کارآزماییاولیهدر ۲۰۲شرکتکنندهدربهارگذشته
نشان داد که مولنوپیراویر به سرعت میزان ویروس
سرایتدهنده در بدن را کاهش میدهد .شرکت
مرک این ماه اعالم کرد که در انتظار داههای از
کارآزماییهای بزرگتر مرحله سوم این دارو در
هفتههای آینده است و ممکن است پیش از پایان

سال درخواست مجوز مصرف اضطراری این دارو
را تسلیم سازمان غذا و داروی آمریکا کند.
شرکتفایزرهمیککارآزماییترکیبیمرحلهدوم
و سوم داروی ضدویروسیاش را از اول سپتامبر
شروع کرده است و مقامات شرکت  Ateaهم
میگویند انتظار دارند نتایج کارآزمایی مرحله دوم
و مرحله سوم دارویشان در ماههای بعدی سال
جاری به دست آید .اگر این نتایج مثبت باشند و هر
یک از این سه دارو بتوانند مجوز مصرف اضطراری
بگیرند ،توزیع آنها میتواند به سرعت شروع شود.
این امر به معنای آن است که میلیونها نفر میتوانند
بهیکدارویخوراکیروزانهدسترسیداشتهباشند
که در شکل مطلوب به صورت یک قرص منفرد
در روز برای پنج تا  ۱۰روز پس از مثبت شدن
آزمایشکرونامصرفشودوازایجادبیماریشدید
جلوگیری کند .داروهای ضدویروسی خوراکی
که زمانی توجه چندانی به آنها نمیشد ،اکنون
در کانون رقابت و سرمایهگذاری قرار گرفتهاند.
دولت باید در ماه ژوئن اعالم کرد که موافقت کرده
است در صورتی که داروی مولناپیراویر شرکت
مرک مجوز مصرف اضطراری بگیرد1/7 ،میلیون
دوره درمانی آن را به قیمت  1/2میلیارد دالر
بخرد .در همین ماه دولت بایدن اعالم کردن که
 3/2میلیارد دالر در «برنامه داروهای ضدویروی

دوربين سالمت

مردی در سنگاپور با فاصلهگیری جسمی برای تماشای فیلم رایگان نشسته است.
رویترز
		

برای همهگیریها» سرمایهگذاری خواهد کرد که
هدفش ساختن داروهای ضدویروسی برای بحران
کووید و بحرانهای مشابه آینده است .همهگیری
کرونا باعث شده است که تالشهای قبلی برای
ساختن داروهای ضدویروسی قوی برای خانواده
کروناویروسها دوباره از سر گرفته شود .گرچه
ویروس سارس -کوو ۱-عامل نشانگان حاد شدید
تنفسی یا سارس در سال ۲۰۰۳و پس از آن نشانگان
تنفسیخاورمیانهیامرسکهیککروناویرسدیگر
عامل ایجاد آن بود در سال  ۲۰۱۲میالدی باعث
جلب توجه دانشمندان به این حوزه شده بود اما
روند پژوهشها در این مورد پس از اینکه این
شیوعها چندان طول نکشیدند ،کند شدند .چالش
جذب افراد داوطلب برای آزمایش این داروهای
بیماران مبتال به تب دنگی زیر پشهبند در الهور پاکستان
ضدویروسی به درمانهای آنتیبادی مونوکلونال
		
یا پادتنهای تکدودمانی خواهند پیوست که از
قبل برای درمان و پیشگیری بیماری وخیم ناشی
از کووید به کار رفتهاند .این آنتیبادی مونوکلونال
ساخته شده در آزمایشگاه که پاسخ طبیعی بدن را به
عفونت تقلید میکنند ،را راحتتر میتوان ساخت
ولی این داروها باید نیز تزریق داخلوریدی شوند.
اما آنتیبادیهای مونوکلونال نیز مانند قرصهای
ضدویروسی جایگزین واکسیناسیون نیستند .این
داروهافقطابزاردیگریدرمبارزهباکوویدهستد.

AFP

فایزر بررسی داروی خوراکی پیشگیری از کرونا را آغاز میکند

به نوشته وال استریت این گروه
شامل  ۲۰متخصص از جمله
کارشناسان ایمنی آزمایشگاه،
امنیت زیستی ،متخصصان
ژنتیکیوکارشناسانبیماریهای
حیوانی خواهد بود .این نظریه که
کروناویروسجدیددراواخرسال
۲۰۱۹ازانستیتویویروسشناسی
ووهانبهبیروننشتکردهوباعث
همهگیری جهانی شده است ،از
همانابتدایهمهگیریمطرحبود.
تا همین تابستان امسال این نظریه
بیاعتبار شمرده میشد اما پس از
آن دانشمندان متعددی گفتهاند که
هنوزنمیتوانایننظریهراردکرد.
هم گروهی که از جانب سازمان
جهانی بهداشت در ماه ژانویه
امسال از چین دیدار کردند و
هم یک گزارش سازمانهای
اطالعاتی آمریکا که در ماه اوت
منتشر شد ،به نتیجهگیری قاطعی
درباره رد نظریه نشت ویروس از
آزمایشگاهنرسیدند.
گروه سازمان جهانی بهداشت
نتیجهگیری کرد که احتمال نشت
کروناویروس از آزمایشگاه بسیار
کماستوسناریویمحتملانتقال
ویروس از خفاش یا پانگولین
به انسا نّها است .گزارش
سازمانهای اطالعاتی آمریکا هم
بهایننتیجهرسیدکهشواهدکافی
برای اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده
است وجود ندارد.
چین نظریه نشت ویروس
از آزمایشگاه را رد میکند و
برخی از مقامات چینی بدون
ذکر شواهد خاصی گفتهاند که
برعکس ویروس ممکن است از
یکآزمایشگاهارتشآمریکاخارج
شدهبودوسازمانجهانیبهداشت
باید این آزمایشگاه را بررسی کند.
چند عضو گروه سازمان جهانی
بهداشت که در ماه ژانویه از
چین دیدن کردند ،گفتهاند که
مقامات چینی از تسلیم برخی از
اطالعات کلیدی درباره شیوع از
جمله دادههای خام مربوط موارد
اولیه بیماری که میتواند زمان و
چگونگیشروعشیوعکووید19-
را روشن کند ،اجتناب کردهاند.

شرکت فایزر میگوید بررسی بزرگ آزمایش
داروی ضدویروسی خوراکی برای پیشگیری از
کووید 19-در میان افراد قرارگرفته در معرض
ویروس کرونا را آغاز کرده است.
به گزارش رویترز شرکت فایزر و شرکتهای
دارویی رقیبش از جمله شرکت آمریکایی مرک
و شرکت سوئیسی روش در حال رقابت برای
ساختن یک قرص ضدویروسی هستند که به
آسانی قابلمصرف باشد.
این کارآزمایی بالینی مرحله میانی تا نهایی داروی
07321332-PFشرکتفایزر۲۶۶۰فردداوطلب

بزرگسالسالم۱۸سالهوباالترآزمایشخواهدکرد
که در خانوارشان فردی مبتال با عفونت ثابتشده
عالمتدار کووید 19-حضور دارد.
این داروی تجربی که برای مهار کردن یک آنزیم
کلیدی مورد نیاز برای تکثیر کروناویروس الزم
است ،طراحی شده است ،در این کارآزمایی به
همراه دوز پایین داروی ریتوناویر ،یک داروی
قدیمیتر مورد استفاده برای درمان عفونت
اچآیوی تجویز خواهد شد .در حال حاضر
فقط داروی رمدسیویر ساخت شرکت گیلئاد که
به طور داخلوریدی تجویز میشود ،در آمریکا

برایدرمانضدویروسیکرونامجوزگرفتهاست.
شرکت فایزر همچنین یک بررسی دیگر درباره

داروی تجربی  07321332-PFرا در بیماران
کووید 19-بزرگسال عالمتدار غیربستری
شروع کرده است.
شرکت مرک و شرکت همکارش ،ریجبک
بیوتراپیوتیکز نیز کارآزمایی مرحله نهایی داروی
تجربیشان به نام مولناپیرواویر را برای پیشگیری
ازعفونتکووید19-آغازکردهاند.مولناپیراویرو
همچنین در حال بررسی در یک کارآزمایی
دیگر مرحله نهایی در بیماران غیربستری است
تا معلوم شود آیا خطر بستری شدن یا مرگ را
کاهش میدهد یا نه.

صادق خان ،شهردار لندن در بندر برایتون ورزش میکند.

PA

هند صادرات واکسن کرونا را از ماه آینده از سر میگیرد
هند که بزرگترین تولیدکننده واکسن در جهان
است ،صادرات واکسن و اهدای واکسنهای
اضافیش را از ماه اکتبر (مهر ماه) از سر میگیرد.
به گزارش از آسوشیتدپرس هند که پس از دچار
شدن به اوجگیری شدید میزان عفونتهای کرونا
در داخل این کشور در ماه آوریل (فروردین)
صادرات واکسنهای کرونای تولیدیاش را
متوقف کرده بود.
مانسوخ مانداویا ،وزیر بهداشت هند گفت که
واکسنهایاضافیاینکشوربرایعملبهتعهدات
این کشور برای مقابله با جمعی با کووید19-
در جهان استفاده خواهند شد اما واکسیناسیون

شهروندان این کشور در «اولویت اصلی» دولت
باقی خواهند ماند .قرار بود هند تامینکننده اصلی
واکسنکرونابرایجهانونیزبرایبرنام هکوواکس

سازمان ملل برای رساندن واکسن به کشورهای
فقیرتر باشد .هند صادرات واکسنهای کرونا را
در ماه ژانویه (بهمن) آغاز کرد اما با افزایش شدید
میزان موارد کرونا در این کشور در ماه آوریل
(فروردین) این کار را متوقف کرد تا مردم خود
این کشور را واکسینه کند.
این تاخیر در صادرات واکسن از هند باعث شد
یدرحالتوسعهواکسنکافی
بسیاریازکشورها 
دریافتنکنندوواکسیناسونمیلیونهانفربهتاخیر
بیفتد .هند تا پیش از توقف صادرات واکسنهای
کرونا  ۶۶میلیون دوز واکسن را به حدود ۱۰۰
کشور فروخته یا اهدا کرده بود .مانداویا مشخص

نکرد چه تعداد دوز واکسن از این به بعد دوباره
صادرخواهدشد.اوگفتتولیدماهانهواکسنهای
کرونا در هند از ماه آوریل (فروردین) بیش از
دو برابر شده است و انتظار میرود در ماه اکتبر
(مهر) به  ۳۰۰میلیون دوز افزایش یابد.
وزیر بهداشت هند گفت« :ما به جهان یاری
خواهیم رساند و به مسوولیتمان در کوواکس
عملخواهیمکرد».انستیتوسرمهندکهبزرگترین
سازنده واکسن در جهان است ،در حال حاضر
هر ماه  ۱۵۰میلیون دوز واکسن آسترازنکا تولید
میکند که افزایشی دو برابری نسبت به ماه آوریل
(فروردین) را نشان میدهد.

یک مامور بهداشتی در پیونگیانگکره شمالی یک فروشگاه را ضدعفونی میکند.
گتی ایمجز

مدیر عامل فایزر :در یک سال آینده به زندگی عادی بازخواهیم گشت
آلبرت بورال ،مدیرعامل شرکت فایزر میگوید به
نظراوحتیباوجوداحتمالتداومظهورسویههای
جدید کروناویروس زندگی در یک سال آینده به
حالت عادی بازخواهد گشت.
به گزارش ایبیسی بورال در مصاحبهای با شبکه
تلویزیونی ایبیسی آمریکا گفت« :به نظر من در
طول یک سال خواهیم توانست به زندگی عادی
بازگردیم .البته این پیشبینی به معنای آن نیست
کهسویههایجدیدویروسظهورنخواهندکردیا
خواهیمتوانستبدونواکسیناسیونزندگیکنیم».

این اظهارات بورال در هنگامی منتشر میشود که
هفته پیش نیز استفان بانسل ،مدیر عامل شرکت
مدرنا پیشبینی کرد همهگیری کرونا «در طول
یک سال» پایان خواهند یافت.
بورال گفت« :محتملترین سناریو از نظر من -با
توجهبهاینکهویروسدرسراسرجهانانتشاریافته
است -این است که به طور مداوم شاهد ظهور
سویهها جدید آن باشیم و الزم خواهد بود که هر
سالواکسنهایخودرابزنیمکهاثربخشیدستکم
یکساله خواهند داشت .به نظر من محتملترین

سناریو نیاز به واکسیناسیون ساالنه است».

سازمان غذا و داروی آمریکا هفته پیش تزریق دوز
سومیادآورواکسنفایزررابرایافرادباالی۶۵سال،
افراد در معرض خطر بیماری شدید کووید19-
ی زمینهای و افراد
از جمله به علت داشتن بیمار 
در معرض خطر باالی تماس با ویروس به علت
محل زندگی یا کارشان را تایید کرد.
این هفته همچنین اعالم شد که شمار مرگهای
ناشی از کرونا در آمریکا از مجموع مرگهای
ناشی همهگیری آنفلوانزای سالهای  ۱۹۱۸تا
۱۹۱۹میالدی پیشی گرفته است.

جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا دوز سوم یادآور واکسن کرونا را دریافت میکند.
AFP

دوزهای کمتر واکسن کرونا هم ممکن است برای حفاظت کودکان کافی باشد
شرکت فایزر به تازگی نخستین دادهها درباره
بیخطر بودن واکسن کرونایش را برای کودکان۵
تا  ۱۱ساله منتشر کرده و از بیخطر بودن و موثر
بودن آن برای کودکان زیر  ۱۲سال خبر داده است.
به گزارش  GMAکارآزمایی این واکسن در
 ۲۲۶۸کودک نشان داد که دوز کمتر واکسن
فایزر -یعنی یکسوم دوز داده شده به بزرگساالن
ونوجوانان-باعثایجادپاسخایمنیقویوکافی
در کودکان  ۵تا  ۱۱ساله میشود.
اگر سازمان غذا و داروی آمریکا با این ارزیابی
شرکت فایزر موافقت کند ،نهایتا افراد زیر ۱۲
سال هم امکان واکسیناسیون  -در صورت

تایید با دوز کمتر واکسن -را خواهند داشت.
کارآزماییهای بالینی قبلی در بزرگساالن و
نوجوانان توانسته است ارزیابی تخمینی از

اثربخشی واکسن انجام دهد اما از آنجایی
که دانشمندان از قبل میدانند که واکسنهای
شناختهشده بیخطر و موثر هستند ،آزمایش
واکسن در کودکان کمسن به طریقی متفاوت
انجام شد .در این کارآزماییها پاسخ ایمنی
کودکان بر اساس آنالیز نمونه خونشان انجام
شد که اصطالحا بررسی immune-bridging
نامیده میشود .این بررسیها اطالعات مهمی
درباره توانایی واکسن در ایجاد پاسخهای ایمنی
در این گروه کودکان که هنوز واکسن برایشان
تایید نشده است ،به دست میدهند .بررسی فایزر
نشان داد دوزهای پایینتر واکسن در این کودکان

کمسنترباعثایجادمیزانهایآنتیبادیمیشود
که قابلمقایسه با میزان آنتی بادی در افراد  ۱۶تا
 ۲۵سالهای است که دوز استاندارد واکسن فایزر
یعنی  ۳۰میکروگرم را دریافت کردهاند.
در واقع دراین بررسی ،پژوهشگران متوجه شدند
کودکان  ۵تا  ۱۱سالهای که در این کارآزمایی دوز
 ۳۰میکروگرمی واکسن را دریافت کردهاند ،دچار
عوارض جانبی بیشتری شدهاند .عوارض جانبی
در کودکانی که دوز کمتر واکسن را دریافت کرده
بودند ،مشابه عوارض جانبی مشاهده شده در
نوجوانان و بزرگساالن بود  -یعنی درد در محل
تزریق ،سردرد و خستگی.
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