ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری  ۲۱داروی در
دﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۲۱داروی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺪن ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﮕﯿﺮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ »ﺳﻨﻔﻮرد« اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯽﺷﻤﺎری از
داروﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺜﯿﺮ
وﯾﺮوس را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۲۱ ،دارو ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺮﮐﯿﺐ از
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ )ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﻮوﯾﺪ 19-اﺳﺖ( ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.

»ﺳﺎﻣﯿﺖ ﭼﺎﻧﺪا« ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوره رﯾﮑﺎوری ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ دارو روی ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در ﺟﻬﺎن،
اﯾﻦ اﻟﺰام وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ،ﻣﻮﺛﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ارزان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه آن
ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﯾﮕﺮ داروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ«.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
داروﻫﺎ روی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی رﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داروﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻌﻦ ﻣﻘﺪار دوز ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ داروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﺪه

روی  ۲۱داروی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

 ۱۳ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وارد ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در

دوزﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ روی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻮوﯾﺪ 19-اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺗﺎﺪﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو را دارﻧﺪ :آﺳﺘﻤﯿﺰول و ﮐﻠﻮﻓﺎزاﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺿﺮوری در درﻣﺎن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻣﺪﺳﯿﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و وارد ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﭼﺎﻧﺪا در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻت درﻣﺎﻧﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺪن اﺛﺒﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﻠﺤﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ  ۲۱دارو در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺷﺶﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺮح ﮐﻠﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی
آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮوﯾﺪ 19-اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ،
ﮐﻠﻮﻓﺎزاﻣﯿﻦ ،ﻫﻨﻔﺎﻧﮕﭽﯿﻦ  ،Aآﭘﯿﻠﯿﻤﻮد و اوﻧﻮ  5334ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

