
دوربين سالمت 

سازمان جهانی بهداشت 
بررسی درباره  منشاء 

کروناویروس را از 
سر می گیرد

سازمان جهانی بهداشت دوباره 
بررسی درباره منشاء کروناویروس 
جدید در چین از جمله احتمال 
نشت این ویروس از آزمایشگاهی 
در این کشور را از سر می گیرد.

به گزارش روزنامه وال استریت 
مجله از قول مقامات سازمان جهانی 
بهداشت نوشت این سازمان در 
حال ایجاد »گروه مشاوره علمی 
منشاء عوامل بیماری زای جدید« 
آینده  شیوع های  بررسی  برای 
جهان  در  جدید  ویروس های 
است و یکی از نخستین وظایف 
این گروه مشاور تعیین این موضوع 
است که آیا کروناویروس عامل 
همه گیری فعلی ممکن است از 
آزمایشگاهی در شهر ووهان به 

بیرون نشت کرده باشد یا نه.

به نوشته وال استریت این گروه 
جمله  از  متخصص   ۲۰ شامل 
آزمایشگاه،  ایمنی  کارشناسان 
متخصصان  زیستی،  امنیت 
ژنتیکی و کارشناسان بیماری های 
حیوانی خواهد بود. این نظریه که 
کروناویروس جدید در اواخر سال 
۲۰۱۹ از انستیتوی ویروس شناسی 
ووهان به بیرون نشت کرده و باعث 
همه گیری جهانی شده است، از 
همان ابتدای همه گیری مطرح بود. 
تا همین تابستان امسال این نظریه 
بی اعتبار شمرده می شد اما پس از 
آن دانشمندان متعددی گفته اند که 
هنوز نمی توان این نظریه را رد کرد.
هم گروهی که از جانب سازمان 
ژانویه  ماه  در  بهداشت  جهانی 
و  کردند  دیدار  چین  از  امسال 
سازمان های  گزارش  یک  هم 
اطالعاتی آمریکا که در ماه اوت 
منتشر شد، به نتیجه گیری قاطعی 
درباره رد نظریه نشت ویروس از 

آزمایشگاه نرسیدند.
بهداشت  جهانی  سازمان  گروه 
نتیجه گیری کرد که احتمال نشت 
کروناویروس از آزمایشگاه بسیار 
کم است و سناریوی محتمل انتقال 
ویروس از خفاش یا پانگولین 
گزارش  است.  ّ ها  انسان  به 
سازمان های اطالعاتی آمریکا هم 
به این نتیجه رسید که شواهد کافی 
برای اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده 

است وجود ندارد. 
ویروس  نشت  نظریه  چین 
و  می کند  رد  را  آزمایشگاه  از 
بدون  چینی  مقامات  از  برخی 
ذکر شواهد خاصی گفته اند که 
برعکس ویروس ممکن است از 
یک آزمایشگاه ارتش آمریکا خارج 
شده بود و سازمان جهانی بهداشت 
باید این آزمایشگاه را بررسی کند. 
چند عضو گروه سازمان جهانی 
از  ژانویه  ماه  در  که  بهداشت 
که  گفته اند  کردند،  دیدن  چین 
مقامات چینی از تسلیم برخی از 
اطالعات کلیدی درباره شیوع از 
جمله داده های خام مربوط موارد 
اولیه بیماری که می تواند زمان و 
چگونگی شروع شیوع کووید-۱۹ 

را روشن کند، اجتناب کرده اند.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

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

صادق خان، شهردار لندن در بندر برایتون ورزش می کند.
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جو بایدن، رئیس جمهور امریکا دوز سوم یادآور واکسن کرونا را دریافت می کند.
AFP   

پرورشگاه پانداها در شهر ولونگ در ایالت سیچوآن چین
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دست کم سه داروی ضدویروسی خوراکی برای 
درمان کرونا مراحل کارآزمایی بالینی را می گذرانند 
و انتظار می رود نتایج این کارآزمایی ها در اواخر 

پاییز یا زمستان منتشر شود.
به گزارش ان بی سی، در راس این داروها داروی 
مولنوپیراویر ساخت شرکت مرک و شرکت ریجبک 
بیوتراپیوتیکز قرار دارد. دو داروی دیگر شامل یک 
-PF داروی نامزدشده ساخت شرکت فایزر به نام
۰73۲۱33۲ و یک داروی ضدویروسی ساخت 
 5۲7-AT به نام Atea شرکت روش و شرکت
است. این داروها با مختل کردن توانایی ویروس در 
تکثیر در سلول های انسانی عمل می کنند. در مورد 
مولناپیراویر، دارو باعث می شود آنزیمی که ماده 
ژنتیکی ویروسی را کپی می کند، دچار اشتباهات 
متعدد شود و به این ترتیب ویروس نمی تواند تکثیر 
کند. در نتیجه بار ویروسی در بدن بیمار کاهش پیدا 
می کند، دوره عفونت کوتاه می شود و از پاسخ های 
ایمنی خطرناک که باعث بیماری وخیم و مرگ 
می شود، جلوگیری می شود. در حال حاضر، تنها 
داروی ضدویروسی که برای درمان کووید تایید 
شده است، داروی رمدسیویر است اما این دارو به 
شکل داخل وریدی برای افراد دچار بیماری شدید 
کووید که بستری شده اند، به کار می رود، نه برای 
مصرف گسترده و زودرس در بیماران سرپایی. بر 

عکس این سه داروی در دست آزمایش را می توان 
به صورت قرص خوراکی عرضه کرد.

مولنوپیراویر در بررسی های پیش بالینی در موش ها 
از  ناشی  زودرس  بیماری  از  که  است  توانسته 
کروناویروس جدید یا سارس-کوو-۲ که عامل 
کووید-۱۹ است، جلوگیری کند. فرمول این دارو 
در دانشگاه اموری در آمریکا کشف شد و بعد 
شرکت های ریجبک و مرک حقوق آن را کسب 
کردند. کارآزمایی های بالینی بعدی از جمله یک 
کارآزمایی اولیه در ۲۰۲ شرکت کننده در بهار گذشته 
نشان داد که مولنوپیراویر به سرعت میزان ویروس 
سرایت دهنده در بدن را کاهش می دهد. شرکت 
مرک این ماه اعالم کرد که در انتظار داه های از 
کارآزمایی های بزرگتر مرحله سوم این دارو در 
هفته های آینده است و ممکن است پیش از پایان 

سال درخواست مجوز مصرف اضطراری این دارو 
را تسلیم سازمان غذا و داروی آمریکا کند.

شرکت فایزر هم یک کارآزمایی ترکیبی مرحله دوم 
و سوم داروی ضدویروسی اش را از اول سپتامبر 
شروع کرده است و مقامات شرکت Atea هم 
می گویند انتظار دارند نتایج کارآزمایی مرحله دوم 
و مرحله سوم داروی شان در ماه های 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 می تواند به سرعت شروع شود.

این امر به معنای آن است که میلیون ها نفر می توانند 
به یک داروی خوراکی روزانه دسترسی داشته باشند 
که در شکل مطلوب به صورت یک قرص منفرد 
در روز برای پنج تا ۱۰ روز پس از مثبت شدن 
آزمایش کرونا مصرف شود و از ایجاد بیماری شدید 
جلوگیری کند. داروهای ضدویروسی خوراکی 
که زمانی توجه چندانی به آنها نمی  شد، اکنون 
در کانون رقابت و سرمایه گذاری قرار گرفته اند. 
دولت باید در ماه ژوئن اعالم کرد که موافقت کرده 
است در صورتی که داروی مولناپیراویر شرکت 
مرک مجوز مصرف اضطراری بگیرد، ۱/7میلیون 
میلیارد دالر  قیمت ۱/۲  به  را  آن  دوره درمانی 
بخرد. در همین ماه دولت بایدن اعالم کردن که 
3/۲ میلیارد دالر در »برنامه داروهای ضدویروی 

برای همه گیری ها« سرمایه  گذاری خواهد کرد که 
هدفش ساختن داروهای ضدویروسی برای بحران 
کووید و بحران های مشابه آینده است. همه گیری 
کرونا باعث شده است که تالش های قبلی برای 
ساختن داروهای ضدویروسی قوی برای خانواده 
کروناویروس ها دوباره از سر گرفته شود. گرچه 
ویروس سارس- کوو-۱ عامل نشانگان حاد شدید 
تنفسی یا سارس در سال ۲۰۰3 و پس از آن نشانگان 
تنفسی خاورمیانه یا مرس که یک کروناویرس دیگر 
عامل ایجاد آن بود در سال ۲۰۱۲ میالدی باعث 
جلب توجه دانشمندان به این حوزه شده بود اما 
روند پژوهش ها در این مورد پس از اینکه این 
شیوع ها چندان طول نکشیدند، کند شدند. چالش 
جذب افراد داوطلب برای آزمایش این داروهای 
ضدویروسی به درمان های آنتی بادی مونوکلونال 
یا پادتن های تک دودمانی خواهند پیوست که از 
قبل برای درمان و پیشگیری بیماری وخیم ناشی 
از کووید  به کار رفته اند. این آنتی بادی مونوکلونال 
ساخته شده در آزمایشگاه که پاسخ طبیعی بدن را به 
عفونت تقلید می کنند، را راحت تر می توان ساخت  
ولی این داروها باید نیز تزریق داخل وریدی شوند. 
اما آنتی بادی های مونوکلونال نیز مانند قرص های 
ضدویروسی جایگزین واکسیناسیون نیستند. این 

داروها فقط ابزار دیگری در مبارزه با کووید هستد.

شرکت فایزر به تازگی نخستین داده ها درباره 
بی خطر بودن واکسن کرونایش را برای کودکان 5 
تا ۱۱ ساله منتشر کرده  و از بی خطر بودن و موثر 
بودن آن برای کودکان زیر ۱۲ سال خبر داده است.
به گزارش GMA کارآزمایی این واکسن در 
۲۲۶8 کودک نشان داد که دوز کمتر واکسن 
فایزر- یعنی یک سوم دوز داده شده به بزرگساالن 
و نوجوانان- باعث ایجاد پاسخ ایمنی قوی و کافی 

در کودکان 5 تا ۱۱ ساله می شود.
اگر سازمان غذا و داروی آمریکا با این ارزیابی 
شرکت فایزر موافقت کند، نهایتا افراد زیر ۱۲ 
در صورت   - واکسیناسیون  امکان  هم  سال 

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

آنجایی  از  اما  دهد  انجام  واکسن  اثربخشی 
که دانشمندان از قبل می دانند که واکسن های 
شناخته شده بی خطر و موثر هستند، آزمایش 
واکسن در کودکان کم سن به طریقی متفاوت 
ایمنی  پاسخ  کارآزمایی ها  این  در  شد.  انجام 
کودکان بر اساس آنالیز نمونه خون شان انجام 
 immune-bridging شد که اصطالحا بررسی
نامیده می شود.  این بررسی ها اطالعات مهمی 
درباره توانایی واکسن در ایجاد پاسخ های ایمنی 
در این گروه کودکان که هنوز واکسن برایشان 
تایید نشده است، به دست می دهند. بررسی فایزر 
نشان داد دوزهای پایین تر واکسن در این کودکان 

کم سن تر باعث ایجاد میزان های آنتی بادی می شود 
که قابل مقایسه با میزان آنتی بادی در افراد ۱۶ تا 
۲5 ساله ای است که دوز استاندارد واکسن فایزر 

یعنی 3۰ میکروگرم را دریافت کرده اند.
در واقع دراین بررسی، پژوهشگران متوجه شدند 
کودکان 5 تا ۱۱ ساله ای که در این کارآزمایی دوز 
3۰ میکروگرمی واکسن را دریافت کرده اند، دچار 
عوارض جانبی بیشتری شده اند. 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.

سرنوشت سه داروی ضدویروسی خوراکی برای درمان کرونا تا پایان سال معلوم می شود

دوزهای کمتر واکسن کرونا هم ممکن است برای حفاظت کودکان کافی باشد

آلبرت بورال، مدیرعامل شرکت فایزر می گوید به 
نظر او حتی با وجود احتمال تداوم ظهور سویه های 
جدید کروناویروس زندگی در یک سال آینده به 

حالت عادی بازخواهد گشت.
به گزارش ای  بی سی بورال در مصاحبه ای با شبکه 
تلویزیونی ای بی سی آمریکا گفت: »به نظر من در 
طول یک سال خواهیم توانست به زندگی عادی 
بازگردیم. البته این پیش بینی به معنای آن نیست 
که سویه های جدید ویروس ظهور نخواهند کرد یا 
خواهیم توانست بدون واکسیناسیون زندگی کنیم.«

این اظهارات بورال در هنگامی منتشر می شود که 
هفته پیش نیز استفان بانسل، مدیر عامل شرکت 
مدرنا پیش بینی کرد همه گیری کرونا »در طول 

یک سال« پایان خواهند یافت.
بورال گفت: »محتمل ترین سناریو از نظر من- با 
توجه به اینکه ویروس در سراسر جهان انتشار یافته 
است- این است که به طور مداوم شاهد ظهور 
سویه ها جدید آن باشیم و الزم خواهد بود که هر 
سال واکسن های خود را بزنیم که اثربخشی دست کم 
سناریو نیاز به واکسیناسیون ساالنه است.«یکساله خواهند داشت. به نظر من محتمل ترین 

سازمان غذا و داروی آمریکا هفته پیش تزریق دوز 
سوم یادآور واکسن فایزر را برای افراد باالی ۶5 سال، 
افراد در معرض خطر بیماری شدید کووید-۱۹ 
از جمله به علت داشتن بیماری  زمینه ای  و افراد 
در معرض خطر باالی تماس با ویروس به علت 

محل زندگی یا کارشان را تایید کرد.
این هفته همچنین اعالم شد که شمار مرگ های 
ناشی از کرونا در آمریکا از مجموع مرگ  های 
ناشی همه گیری آنفلوانزای سال های ۱۹۱8 تا 

۱۹۱۹میالدی پیشی گرفته است.

مدیر عامل فایزر: در یک سال آینده به زندگی عادی بازخواهیم گشت

هند که بزرگترین تولیدکننده واکسن در جهان 
است، صادرات واکسن و اهدای واکسن های 
اضافیش را از ماه اکتبر )مهر ماه( از سر می  گیرد.
به گزارش از آسوشیتدپرس هند که پس از دچار 
شدن به اوج گیری شدید میزان عفونت های کرونا 
در داخل این کشور در ماه آوریل )فروردین( 
را  تولیدی اش  کرونای  واکسن های  صادرات 

متوقف کرده بود.
مانسوخ مانداویا، وزیر بهداشت هند گفت که 
واکسن های اضافی این کشور برای عمل به تعهدات 
این کشور برای مقابله با جمعی با کووید-۱۹ 
در جهان استفاده خواهند شد اما واکسیناسیون 

شهروندان این کشور در »اولویت اصلی« دولت 
باقی خواهند ماند. قرار بود هند تامین کننده اصلی 
واکسن کرونا برای جهان و نیز برای برنامه  کوواکس 

سازمان ملل برای رساندن واکسن به کشورهای 
فقیرتر باشد. هند صادرات واکسن های 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 
بسیاری از کشورهای  در حال توسعه واکسن کافی 
دریافت نکنند و واکسیناسون میلیون ها نفر به تاخیر 
بیفتد. هند تا پیش از توقف صادرات واکسن های 
کرونا ۶۶ میلیون دوز واکسن را به حدود ۱۰۰ 
کشور فروخته یا اهدا کرده بود. مانداویا مشخص 

نکرد چه تعداد دوز واکسن از این به بعد دوباره 
صادر خواهد شد. او گفت تولید ماهانه واکسن های 
کرونا در هند از ماه آوریل )فروردین( بیش از 
دو برابر شده است و انتظار می رود در ماه اکتبر 

)مهر( به 3۰۰ میلیون دوز افزایش یابد.
وزیر بهداشت هند گفت: »ما به جهان یاری 
خواهیم رساند و به مسوولیت مان در کوواکس 
عمل خواهیم کرد.« انستیتو سرم هند که بزرگترین 
سازنده واکسن در جهان است، در حال حاضر 
هر ماه ۱5۰ میلیون دوز واکسن آسترازنکا تولید 
می کند که افزایشی دو برابری نسبت به ماه آوریل 

)فروردین( را نشان می دهد.

هند صادرات واکسن کرونا را از ماه آینده از سر می گیرد

شرکت فایزر می گوید بررسی بزرگ آزمایش 
داروی ضدویروسی خوراکی برای پیشگیری از 
کووید-۱۹ در میان افراد قرارگرفته در معرض 

ویروس کرونا را آغاز کرده است.
به گزارش رویترز شرکت فایزر و شرکت های 
دارویی رقیبش از جمله شرکت آمریکایی مرک 
و شرکت سوئیسی روش در حال رقابت برای 
ساختن یک قرص ضدویروسی هستند که به 

آسانی قابل مصرف باشد.
این کارآزمایی بالینی مرحله میانی تا نهایی داروی 
PF-۰73۲۱33۲ شرکت فایزر ۲۶۶۰ فرد داوطلب 

بزرگسال سالم ۱8 ساله و باالتر آزمایش خواهد کرد 
که در خانوارشان فردی مبتال با عفونت ثابت شده 

عالمت دار کووید-۱۹ 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 
عفونت  درمان  برای  استفاده  مورد  قدیمی تر 
اچ آی وی تجویز خواهد شد. در حال حاضر 
فقط داروی رمدسیویر ساخت شرکت گیلئاد که 
به طور داخل وریدی تجویز می شود، در آمریکا 

برای درمان ضدویروسی کرونا مجوز گرفته است.
شرکت فایزر همچنین یک بررسی دیگر درباره 

داروی تجربی PF-۰73۲۱33۲ را در بیماران 
غیربستری  عالمت دار  بزرگسال  کووید-۱۹ 

شروع کرده است. 
ریجبک  همکارش،  شرکت  و  مرک  شرکت 
بیوتراپیوتیکز نیز کارآزمایی مرحله نهایی داروی 
تجربی شان به نام مولناپیرواویر را برای پیشگیری 
از عفونت کووید-۱۹ آغاز کرده اند. 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 می دهد یا نه.

فایزر بررسی داروی خوراکی پیشگیری از کرونا را آغاز می کند

یک مامور بهداشتی در پیونگ یانگ کره شمالی یک فروشگاه را ضدعفونی می کند.
   گتی ایمجز
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