واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ  ۹۰درﺻﺪ وﯾﺮوسﻫﺎی HIV
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ اﯾﺪز در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻨﺒﻊ وﯾﺮوس  HIVدر ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﮐﺴﻦ  Tatﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز در »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ« ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺣﺎﺻﻞ  ۸ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ روی  ۹۲داوﻃﻠﺐ اﺳﺖ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن واﮐﺴﻦ،
ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺮوﺳﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ

واﮐﺴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ  ۹۰درﺻﺪ وﯾﺮوس  HIVرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
در ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﺮان ﺣﺪود  ۶۶ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز دارﯾﻢ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻫﺸﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﻼن ،ﻓﻠﻮراﻧﺲ و ﺑﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واﮐﺴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  HIV-1 Tatرا ﻫﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس
 HIVو اﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .واﮐﺴﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻋﻠﯿﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری زا واﮐﻨﺶ ﻗﻮی ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوس ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در ﮐﻨﺎر داروﻫﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ  DNAژﻧﻮم وﯾﺮوﺳﯽ
در ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎران  ۴ﺗﺎ  ۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از روش درﻣﺎﻧﯽ  cARTاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻠﻮل ﻫﺎی  CD4و ﻧﺮخ  CD4/CD8-Tﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﮐﻨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
اﺳﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﯿﺰ
ﺑﺪن

اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ »ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﭘﺴﺎ درﻣﺎﻧﯽ« ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس  HIVﺣﺘﯽ در
ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ را ﻫﻢ دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻋﻘﯿﺪه
دارﻧﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ  Tatﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎران را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺳﺎزد اﻣﺎ

ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت وﯾﺮوس  ،HIVﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری درﻣﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ  ۲۹.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر

ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ دﮐﺘﺮ »ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮداﻧﯽ« ،دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺪز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﺣﺪود  ۶۶ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۶ﯾﺎ  ۱۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﺪاوم ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

