ﭼﺮا واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-زودﺗﺮ از داروﻫﺎی آن
از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-اﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ واﮐﺴﻦ ﻣﻮﺛﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻦ
را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﺳﺎل زودﺗﺮ از ﻫﺮ واﮐﺴﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ اﮐﻨﻮن دارد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد

دارد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده و ﺟﻮاز
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  ۵روﯾﻪ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ وﺧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و آن ،اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﺮوﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
روﯾﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺪی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ:
آﻧﺘﯽﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ،اﯾﻦ روﯾﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ از آب
در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺰ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.

ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﭼﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ از روﯾﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﮕﯽ اﺳﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ را دارﻧﺪ .روﯾﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﮐﻢارزشﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﺗﺎﯾﺴﻮن ﺑﻞ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﮐﺎر روی واﮐﺴﻦﻫﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ«.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را روی دهﻫﺎ ﻫﺰار داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ روی روﯾﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای وﯾﺮوسﻫﺎ ﮐﺎری ﺷﺪﯾﺪا دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ از دﻫﻪ  ۱۹۵۰ﻣﯿﻼدی در ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ -و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﻋﺎدی-
اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ.

دوراﻧﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای واﮐﺴﻦﻫﺎ ،اﻣﺎ ﻧﻪ روﯾﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ :در
ﻫﻤﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری  ۹۴.۵درﺻﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ،

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ داروی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ رﻣﺪﺳﯿﻮر را دﯾﮕﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ دارو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻤﯽﺷﻮد.
رﻣﺪﺳﯿﻮر ﺗﻨﻬﺎ داروی ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داده .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل وﺧﯿﻢ دارﻧﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺷﻤﺎر
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ .اﯾﻦ دارو ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و در

ﯾﮏ دوره درﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۳۴۰ ،دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ روی دﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮔﺬارد.

ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاز ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﭘﯽ آﻧﺘﯽﺑﺎدی
ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل از ﻃﺮﯾﻖ داروی  Bamlanivimapاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ورود آنﻫﺎ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ روﯾﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻧﻤﯽآورد.
ﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎزیﻋﻮضﮐﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ«.
داروﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻤﻮدن

ﭘﺮوﺳﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه و  ۱۰ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮوﺪﻫﺎ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ارزانﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﯾﮏ دوره درﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ  ۱۰اﻟﯽ  ۱۳دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد .اﻣﺎ
اﺳﺘﺮوﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ او را در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ وﺧﯿﻢ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه.

درﻣﺎن وﯾﺮوسﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ

ﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن وﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﺎ دارو ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده دﺷﻮارﺗﺮ از ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
وﯾﺮوسﻫﺎ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮاﻗﻊ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﯿﺮون از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﺷﻮار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﮋوﻫﺶ روی روﯾﻪﻫﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ .اﻣﺎ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن
داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻦ ﮔﺮدد ﮐﺪام ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶ روی
روﯾﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﻠﺨﺘﻪ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺮاﭘﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آﻟﺒﺮت رﯾﺰو ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ درﻣﺎﻧﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدان ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﻤﮏ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮐﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ درﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ«.
ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺶ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از وﻧﺘﯿﻼﺗﻮرﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ را دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و روﯾﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ در ﺑﺮﻫﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی وﯾﺮوسﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان وﯾﺮوس را ﭘﯿﺶ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺷﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد.
واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺗﺎ  ۹۴درﺻﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و واﮐﺴﻦ  AstraZenecaﻧﯿﺰ
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری  ۷۰درﺻﺪی دارد .ﻓﺎﯾﺰر ﻗﺼﺪ  ۶.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از واﮐﺴﻦ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ دﺳﺖ رﮔﻮﻻﺗﻮریﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺪرﻧﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ،۲۰۲۱ﺑﯿﻦ  ۱۰۰اﻟﯽ  ۱۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺳﻪ واﮐﺴﻦ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت  Warp Speedﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ از اﺑﺘﺪا ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و

ﺗﻮزﯾﻊ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۱ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ واﮐﺴﻦ اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ  Warp Speedﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻪ روﯾﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﮕﯽ را ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻻر دارﻧﺪ

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻮد.
آنﻫﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻮل ﻫﻮﻟﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ و در واﻗﻊ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  mRNAو ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن از ﯾﮏ ﺳﻮی درﯾﺎی
آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در دﻫﻪ  ،۱۸۰۰ﺳﻔﺮی دو ﻫﻔﺘﻪای ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻮد ،در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ داروﻫﺎ ارزش ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎ
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻞ» :اﮔﺮ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم
ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺻﺮف ﭼﯿﺰی ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﮕﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻻر را دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻦ ﻣﯽﮐﺮدم«.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ داروﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ارزان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻌﻨﺎدار روی
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ وﺧﯿﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

