داروی زﯾﮑﺎ و اﺑﻮﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺮوژی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داروﯾﯽ ﺿﺪوﯾﺮوس ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای درﻣﺎن زﯾﮑﺎ و اﺑﻮﻻ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ دارو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ روی ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮان از آن در
آﯾﻨﺪه ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی ﻧﺮوژی » «BerGenBioداروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Bemcentinibﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ در ﺣﺎل

ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎز دوم ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ داروی ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ داروﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ
داده ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ دارو ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﯽ  ۶۰ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ
 ۱۹را ﺑﺎ داروی  Bemcentinibو  ۶۰ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،اﯾﻦ دارو روزی ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺮص از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن وارد ﺑﺪن ﺷﺪه و
ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزداری ﮐﯿﻨﺎز  AXLدارد .اﯾﻦ دارو ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ و در
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهای ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﯾﮑﺎ و اﺑﻮﻻ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

اﯾﻦ دارو ﻣﺎﻧﻊ از ورود وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺷﺪه و واﮐﻨﺶ ﺿﺪوﯾﺮوس اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﻧﻮع ۱
) (Interferon type Iرا ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس در ﺳﻠﻮلﻫﺎ را دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ژنﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ از آزادﺳﺎزی اﯾﻦ
ﻣﺎده ﺷﻮد.
»  «Richard Godfreyﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  BerGenBioﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  Bemcentinibﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﯿﻨﺎز  ،AXLﻣﺎﻧﻊ از ورود وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺷﺪه و از ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ دارد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ او ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو »ﻗﺮص ﺟﺎدوﯾﯽ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺧﻮردن آن ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را
درﻣﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ داروﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﯿﺪ
زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ دارو دارد وﻟﯽ از ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن آن ﺧﻮدداری
ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

