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رییس پژوهشکده سرطان معتمد:
کیت ایرانی تشخیص کرونا موجب صرفه جویی 

میلیاردها ریال در کشور شد
رییس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی گفت: 
مولکولی  کیت  نخستین  تولید  با  پژوهشکده  این  محققان 
جویی  صرفه  موجب  کشور  در  کرونا  ویروس  تشخیص 

یال شدند. میلیون ها یورو و میلیاردها ر
ی و  رامین صرامی فروشانی که در جریان بازدید سورنا ستار
ی  محسن رضایی معاونان علمی و اقتصادی رییس جمهور
از  ی  فناور یست  ز توسعه  ستاد  رییس  قانعی  مصطفی  و 
این  افزود:  گفت،  می  سخن  بایوتکس  ی  نوآور کارخانه 
اصلی  تولیدکننده  عنوان  به  حاضر  حال  در  که  پژوهشکده 
از  است  فعال  ایران  در   ۱۹ ید  کوو مولکولی  تشخیص  کیت 
ها  میلیون  تولید  با  کنون  تا کشور  در  کرونا  شیوع  آغاز  زمان 
یورو  میلیون ها  خروج  از  جلوگیری  ضمن  کیت  این  از  عدد 
 ۲۰ زیر  به  تومان  هزار   ۱۶۰ از  قیمت  شکستن  با  کشور  از  ارز 
یالی عاید  یال از محل صرفه جویی ر هزار تومان، میلیاردها ر

کشور کرد.

 اثربخشی باالی واکسن بینی حاوی نانوذرات 
در مقابل آنفلوآنزا

نشان  جورجیا  ایالتی  دانشگاه  محققان  جدید  مطالعات 
وارد بدن می شود  بینی  از طریق  که  آنفلوآنزایی  کسن  وا می دهد 
ویروس  مختلف  گونه های  برابر  در است،  نانوذرات  ی  حاو و 

آنفلوآنزا محافظت قوی ایجاد می کند.
ذرات  است.   PEI-HA/CpG نانوذرات   حاوی  واکسن  این 
به طور همزمان  و می تواند  انتقال قوی است  PEI  یک سیستم 
آنتی ژن هایی  مانند HA را که باعث ایجاد پاسخ ایمنی در بدن 

می شوند و CpG  برای تقویت ایمنی، حمل  کند.
ی،  این پاسخ ایمنی بسیار قوی است و تا ۶ ماه پس از ایمن ساز
کسن در مدل های حیوانی  ی دارد و مراحل اولیه این وا ماندگار

موفقیت آمیز گزارش شده است.
کسیناسیون داخل بینی یک روش  مطالعات نشان می دهد وا
جمله  از  تنفسی  عفونت  با  مرتبط  ی های  بیمار برای  آل  ایده 

آنفلوآنزا است.
ایمنی  پاسخ های  معموال  فصلی  آنفلوآنزای  کسن های  وا
باعث  و  می یابد  کاهش  سرعت  به  که  می کنند  ایجاد  ضعیفی 
آسیب پذیری افراد در مقابل سویه های جدید آنفلوآنزا می شود؛ 
کسن  ی های مرتبط با وا به همین دلیل پیشرفت در زمینه فناور

ی است. آنفلوآنزا ضرور
 ACS Applied Materials یه  نشر در  این مطالعه  نتایج 

Interfaces & منتشر شده است.
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ی های نفسگیر نخستین روزهای همه  ی اضافه کرد: دشوار و
ید ۱۹ و محدودیت ها و مضیقه شدید کشور در  گیری ویروس کوو
دسترسی به کیت های تشخیصی و حتی اقالم ساده پیشگیری 
یم و حتی سازمان جهانی بهداشت نیز تعداد  از کرونا را به یاد دار
بسیار معدودی کیت تشخیص را در اختیار ایران قرار داده بود.

اظهار  دانشگاهی  جهاد  معتمد  سرطان  پژوهشکده  رییس 
 ) دیگر )کشورهای  که  بود  ای  گونه  به  شرایط  زمان  آن  داشت: 
به  حاضر  هم  گزاف  بسیار  های  هزینه  پرداخت  قبال  در  حتی 
نبودند.  ایران  به  ماسک  حتی  و  تشخیصی  های  کیت  تحویل 
حمایت  با  معتمد  سرطان  پژوهشکده  که  بود  مقطع  آن  در 
اجرایی  ستاد  و  ی  جمهور یاست  ر ی  فناور و  علمی  معاونت 
ید ۱۹ را  کوو کیت تشخیص  فرمان حضرت امام )ره(، نخستین 
در قالب یک شرکت دانش بنیان در کشور تولید کرده و با کسب 

مجوزهای الزم به سرعت تولید انبوه آن را آغاز کرد.
شرایطی  در  موفقیت  این  کرد:  خاطرنشان  فروشانی  صرامی 
های  کیت  تولید  زمینه  در  قبلی  تجربه  هیچ  که  شد  حاصل 
جهاد  معتمد  پژوهشکده  در  ویروس  ملکولی  تشخیص 
و  نداشت  وجود  است،  فعال  سرطان  حوزه  در  که  دانشگاهی 
فرد  به  منحصر  و  راهبردی  نقش  دیگر  بار  ها  کیت  این  تولید 
جهاد دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان در تامین نیازهای 

کشور را به منصه ظهور رساند.
ی هم با  ی رییس جمهور ی معاون علمی و فناور سورنا ستار
بر اهمیت  از اقدامات انجام شده در این پژوهشکده  قدردانی 
به  تامین  در  دانشگاهی  جهاد  بنیان  دانش  شرکت  این  حرکت 
کیت های تشخیص مولکولی، رفع  کشور به  موقع نیاز راهبردی 
کاهش قیمت  کالن حاصل از  نیاز به بیگانگان و صرفه جویی 

کید کرد. کیت های تولیدی تا

تعیین محل دقیق آلودگی ریه ناشی از کووید 
با هوش مصنوعی

ی هند موفق به ساخت یک سیستم  محققان موسسه تکنولوژ
ایکس  اشعه  تصویر  از  استفاده  با  که  شدند  مصنوعی  هوش 
ید ۱۹ را پیش بینی و محل دقیق آلودگی  قفسه سینه می تواند کوو

یه را تعیین کند. در ر
گزارشی ازسی نت، در این آزمایش از تصاویر اشعه ایکس  به 
قفسه سینه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ داوطلب استفاده شده است و 

دقتی بالغ بر ۹۶.۸۰ درصد دارد.
یتم مبتنی بر یادگیری  محققان برای این مطالعه از یک الگور
می تواند  که  اند  کرده  استفاده   COMiT-Net نام  به  عمیق 

یه افراد مبتال و  ی های موجود در تصاویر را یاد بگیرد و ر ناهنجار
غیرمبتال به کرونا را تشخیص دهد.

ید ۱۹ است، بلکه  کوو یتم نه تنها قادر به پیش بینی  این الگور
قابلیتی  این  کند.  شناسایی  را  یه  ر در  آلوده  مناطق  می تواند 
اسکن  تی  سی  و  ایکس  اشعه  تصاویر  از  استفاده  با  که  است 

امکان پذیر نیست.
درمان  بتوانند  روش  این  از  استفاده  با  امیدوارند  محققان 

موثری برای مبتالیان ارائه دهند.

کشف یک سویه بسیار مسری تر ویروس ایدز در هلند
ی را شناسایی کرده اند  محققان سویه ای از ویروس اچ.آی.و
بروز  به  و  کرده  پیشرفت  قبلی  سویه های  از  سریعتر  برابر  دو  که 

ی ایدز می انجامد. بیمار
کردند یک سویه جدید  کسفورد اعالم  پژوهشگران دانشگاه آ
که برای  کرده اند  کشف  بسیار بیماریزای ویروس ایدز )HIV( را 

دهه ها در هلند پنهان باقی مانده بود.
ایمنی  نقص  )سندرم  ایدز  به  ابتال  باعث  که  ویروسی 
کتسابی( می شود، مانند ویروس کرونا، به انواع مختلفی جهش  ا
ک تر از بقیه هستند. به نظر می رسد  یافته است که برخی خطرنا
از  سریعتر  برابر  دو  حدود   VB نام  به  شده  کشف  جدید  سویه 

سویه های نزدیک به هم پیشرفت می کند.
اثربخشی  به  توجه  با  که  می گویند  محققان  این  البته 
، »جای نگرانی وجود ندارد.« تجزیه و  درمان های جدید ضد ایدز
تحلیل آنها که در مجله Science منتشر شده است، نشان داد 
بیماران مبتال به عفونت با این سویه جدید VB نسبت به افراد 
برابر   ۵.۵ تا   ۳.۵ ویروس،  این  سویه های  سایر  با  عفونت  دارای 
میزان باالتری از ویروس را در خونشان دارند و همچنین دستگاه 

ایمنی شان با سرعت بیشتری تضعیف می شود.
و  اپیدمیولوژی  متخصص  وایمانت«،  »کریس  حال  این  با 
کید کرد که جایی برای نگرانی برای ابتال  سرپرست این محققان تا

به عفونت ناشی از این سویه جدید ویروسی وجود ندارد.
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به گفته این محققان، این سویه جدید احتماال اواخر دهه ۱۹۸۰ 
و اوائل دهه ۱۹۹۰ در هلند ظهور کرده است، اما شیوع آن در حدود 
که ظاهرا داروهای جدید  کرد. از آنجا  کاهش  سال ۲۰۱۰ شروع به 
بر این سویه موثر هستند، به نظر این محققان شناسایی و درمان 

زودرس این ویروس مهم است.
سازمان  دستورالعمل  این  اهمیت  بر  یافته ها  می گویند  آنها 
به  ابتال  خطر  معرض  در  افراد  که  دارد  کید  تا بهداشت  جهانی 
منظم  آزمایش های  به  زودرس  تشخیص  برای  باید  ی  اچ.آی .و
دسترسی داشته باشند و پس از تشخیص درمان فورا شروع شود.

این یافته ها همچنین از این نظریه پشتیبانی می کند که ویروس ها 
می توانند بطوری تکامل پیدا کنند که بیماریزاتر شوند. 

ی به روشی مشابه به سیستم ایمنی حمله  همه انواع اچ.آی.و
می کنند. این ویروس به سلول های CD4 ) که به سلول های تی 
آنها  و ترکیدن  معروف هستند( می چسبد و باعث متورم شدن 

می شود.
برابر  دو  را  تی  سلول های   ،VB سویه  که  یافتند  در محققان 
سیستم  عملکرد  سریع تر  کاهش  به  و  می کند  منفجر  سریع تر 
کمتر  به   CD4 تعداد  که  هنگامی  می شود.  منجر  بدن  ایمنی 
ایمنی  نقص  دچار  ایدز  به  مبتال  فرد  می رسد،  معینی  حد  از 
کننده  تهدید  عفونت های  به  ابتال  مستعد  بنابراین  و  شود  می 

زندگی است.

 ذرات کووید-۱۹ به خارج از اتاق قرنطینه نیز
 گسترش می یابد

به  مبتال  فرد  قرنطینه  دهد  می  نشان  مطالعه  یک  نتایج 
ید-۱۹ در یک اتاق خواب برای جلوگیری از سرایت ویروس  کوو

به دیگر افراد خانه کافی نیست.
در   » »راتگرز دانشگاه  محققان  یونایتدپرس،  از  گزارشی  به 
کرونا  که ذرات ویروس  نیوجرسی، در این مطالعه متوجه شدند 
ید-۱۹ که در خانه خود  هم در هوای داخل اتاق فرد مبتال به کوو

پیدا  فرد  این  اتاق  خارج  هوای  در  هم  و  است  کرده  قرنطینه  را 
می شود.

و  راتگرز  عمومی  بهداشت  دانشکده  استاد  کیپن«  »هاوارد 
هوای  نمونه گیری  داده های  گفت:  مطالعه  این  ارشد  نویسنده 
که RNA قابل اندازه گیری  داخل خانه به وضوح نشان می دهد 
کثر افراد آلوده، نه تنها در  SARS-CoV-2 در هوای خانه های ا

اتاق قرنطینه، بلکه در سایر مناطق خانه آنها وجود دارد.
است  دلیل  این  به  موضوع  این  کردند:  خاطرنشان  محققان 
ی از افراد آلوده در مدتی که باید خود را قرنطینه کنند،  که بسیار
حضور خود را تنها به اتاق قرنطینه محدود نمی کنند و زمان های 

مختلفی را در اتاق مشترک و مجاور نیز سپری می کنند.
راتگرز اظهار داشت: در  بیانیه خبری دانشگاه  کیپن در یک 
گرفتند  قرار  بررسی  مورد  ید-۱۹  کوو به  مبتال  فرد   ۱۱ مطالعه  این 
به  شدت  به  آنها  از  ی  بسیار بودند.  شده  قرنطینه  خانه  در  که 
که هشت فرد در  ی  قرنطینه خود در خانه پایبند نبودند، به طور
در  را  اوقات خود  از  تا ۱۴ ساعت  که  دادند  گزارش  این مطالعه 
اتاق های مشترک خانه سپری کرده اند و پنج نفر از این افراد نیز 

گزارش دادند که اوقاتی را در سایر مناطق خانه سپری کرده اند.
که  را  ۱۱خانه  های  اتاق  هوای  نمونه  مطالعه  این  در  محققان 
شده  مبتال  کووید-۱۹  به  تازگی  به  خانواده  افراد  از  یکی  آنها  در 
کرده بود، مورد تجزیه و تحلیل  بود و خود را در یک اتاق قرنطینه 
اختصاصی  ژن  سه  وجود  نظر  از  هوا   نمونه های  این  دارند.  قرار 
SARS-CoV-2در ذرات معلق در هوا آنالیز شدند. همچنین از 
افراد آلوده به کرونا در این مطالعه پرسیده شد که چه مدت زمانی 

را در اتاق قرنطینه سپری کرده اند.
این تجزیه و تحلیل نشان داد که نه تنها در اتاق های قرنطینه 
بلکه در سایر اتاق های خانه نیز حداقل یکی از سه ژن ویروس 
کرونا وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، سایر 
به  ابتال  نظر  از  یا  بررسی  مورد  خانه   ۱۱ از  خانه  چهار  کنان  سا

ی  داشتند. ویروس کرونا مثبت بودند یا عالیم این بیمار
 Annals of the American مجله  در  اخیر  مطالعه  نتایج 

Thoracic Society منتشر شده است.
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داروی ضدانگل آیورمکتین علیه اومیکرون موثر است
شرکت دارویی ژاپنی »کووا« بتازگی اعالم کرد که نتیجه مرحله 
این  که  داد  نشان  »آیورمکتین«  انگل  ضد  ی  دارو آزمایش  سوم 

ید-۱۹ موثر است. دارو برای درمان سویه اومیکرون کوو
درمان  برای  که  است  دارویی   )Ivermectin( آیورمکتین 

برخی عفونت های انگلی استفاده می شود.
شرکت دارویی کووا بدون ارائه جزئیات بیشتر اعالم کرد: این 
»اثر ضد ویروسی« در  آیورمکتین دارای  که  کارآزمایی نشان داد 
با  آزمایش  این  برای  دارویی  شرکت  این  است.  سویه  این  برابر 
است،  توکیو  در  پزشکی  دانشگاه  یک  که   » »کیتاساتو دانشگاه 

فعالیت کرده است.
که  دارو  این  یابی  ارز برای  بالینی  کارآزمایی های  حال  این  با 
می شود،  استفاده  انسان ها  و  حیوانات  در  انگل   درمان  برای 

با این وجود تبلیغ این دارو به  عنوان یک  همچنان ادامه دارد؛ 
ید-۱۹ بحث هایی را ایجاد کرده است. درمان برای کوو

تایید  ژاپن  در  ید-۱۹  کوو درمان  برای  دارو  این  از  استفاده 
از  استفاده  مورد  در  بارها  آمریکا  ی  دارو بر  نظارت  اداره  و  نشده 

آن هشدار داده است.

 ابداع آزمایش های سریع تر و ارزان ترکرونا
 با تلفن های هوشمند

دوربین  از  که  اند  کرده  طراحی  سیستمی  محققان  از  گروهی 
کرونا استفاده  گوشی هوشمند برای انجام آزمایش های سریعتر 
می کند. دقت این سیستم می تواند با تست های PCR مبتنی بر 

آزمایشگاه مطابقت داشته باشد.
به  بیشتر  دسترسی  به  نیاز   ، نیوز ان.بی.سی  از  گزارشی  به 
یت  ید در ماه های اخیر فور آزمایش های ارزان قیمت و دقیق کوو
موارد  افزایش  باعث  کرونا  اومیکرون  زیرا سویه  کرد؛  تازه ای پیدا 
ی از ایاالت های آمریکا و در سراسر جهان شده  ابتال در بسیار

است.

برای  راه های جدید  به توسعه  شرکت ها و محققان همچنان 
ی  ید ادامه می دهند و برخی از استارتاپ های فناور آزمایش کوو
به  را  آزمایشگاهی  کیفیت  آزمایش های  سالمت تالش می کنند 
خانه های مردم بیاورند که برخی از آنها از تلفن های هوشمند نیز 

استفاده می کنند.
 JAMA Network Open کنون در یک مطالعه که نتایج آن در مجله ا
کالیفرنیا در آمریکا اعالم  منتشر شده است، محققان دانشگاه 
کیت ها می توانند نتایج آزمایش را در مدت ۲۵  که  این  کردند 
دقیقه ارائه دهند و به گونه ای طراحی شده اند که قابل اعتمادتر 
که در حال حاضر در  ی از تست های خانگی هستند  از بسیار

بازار موجود  است.
یست شناسی مولکولی، سلولی  »مایکل ماهان«، استاد بخش ز
و رشدی در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا گفت: آزمایش های 
کنند،  می  خریداری  پزشک  نسخه  بدون  مردم  که  کووید  سریع 
داشته  نادرستی  نتیجه  است  ممکن  اما  هستند،  سریع  و  ارزان 
، آزمایش های استاندارد PCR بسیار دقیق و  باشند. از سوی دیگر

یادی را می گیرند. حساس هستند، اما گران قیمت بوده و زمان ز
برنامه  یک  هوشمند،  گوشی  یک  دوربین  از  سیستم  این 
هایی  کنش  وا گیری  اندازه  برای  تست  کیت  یک  و  سفارشی 
یک  با  بزاق  نمونه  شدن  مخلوط  هنگام  که  کند  می  استفاده 
 smaRT-LAMP محلول شیمیایی رخ می دهد. این سیستم که
نام دارد، با تجزیه و تحلیل نمونه های بزاق برای تکه هایی از مواد 

ژنتیکی ویروس کرونا کار می کند.
برای  ظرف  یک  شامل  برنامه،  این  اجرای  برای  نیاز  مورد  کیت 
نگهداری نمونه بزاق، یک صفحه داغ، چراغ های LED و یک کوکتل 
رنگ  یک  شامل  که  است  شیمیایی  مواد  از  خاص  شده  فرموله 

فلورسنت است که در پاسخ به واکنش ها روشن می شود.
محلول  با  بزاق  نمونه  یک  سیستم،  این  از  استفاده  برای 
مخلوط شده و در ظرف قرار داده می شود، سپس صفحه داغ 
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شدت  می دهد  نشان  نتایج  یافتند.   ۱۹ کووید  به  مبتالیان 
کووید ۱۹ با افزایش فعالیت نوتروفیل ها و کاهش فعالیت  سلول 
نوعی  دو  هر   T سلول های  و  نوتروفیل  است.  مرتبط   T های 
با  که  هستند  ایمنی  سیستم  از  بخشی  و  خون  سفید  سلول 
عفونت مقابله می کنند. پاسخ سیستم ایمنی بدن با فعالیت 

نوتروفیل ها اندازه گیری می شود.
برای  را   RNA یستی  ز نشانگرهای  قبلی  تحقیقات 
پنومونی  و  آپاندیسیت  مانند  التهابی  شرایط  به  مبتالیان 
می توان  نتایج  همین  از  ی  الگوبردار با  و  کردند  شناسایی 

افزایش نوتروفیل های مرتبط با RNA  را تشخیص داد.  
ی قدرتمند تبدیل  نتایج این یافته می تواند به زودی به ابزار
برای  درمانی  برنامه  بهترین  تعیین  برای  پزشک  به  که  شود 

ید ۱۹ کمک کند. مبتالیان به کوو
شده  منتشر   PLOS One یه  نشر در  مطالعه  این  نتایج 

است.

گونه  به  هوشمند  گوشی  مکمل  برنامه  کند.  می  گرم  را  مخلوط 
که دوربین این دستگاه هر ۱۰ ثانیه  ای برنامه ریزی شده است 
که این آزمایش برای تجزیه و تحلیل نتایج در حال انجام است، 

عکس می گیرد.
ابتدا حدود ۱۰۰ دالر  کل سیستم در  ی  انداز راه  گفت:  ماهان 
هزینه دارد، اما برای کار کردن با این سیستم به تجهیزات خاص 

یا متخصص نیاز نیست.
ی این سیستم، می توان یک آزمایش  ی افزود: پس از راه انداز و
انفرادی را که شامل محلول شیمیایی مورد نیاز باشد، با کمتر از 

هفت دالر انجام داد.
آزمایش های سریع آنتی ژن در خانه را می توان در آمریکا با قیمت 
 PCR حدود ۱۰ تا ۲۵ دالر خریداری کرد، در حالی که آزمایش های
)واکنش زنجیره ای پلیمری( که نیاز به تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه 

دارند، تا ۱۵۰ دالر هزینه دربردارند. 
پرداخت  به  ملزم  کنون  ا آمریکا  سالمت  بیمه  ارائه دهندگان 
ماه  در  فرد  هر  برای  خانه  در  سریع  آزمایش  هشت  کثر  حدا

هستند. 
آزمایشی  سیستم  یابی  ارز برای  کالیفرنیا،  دانشگاه  محققان 
ید در بیمارستان  کوو خود، نمونه هایی را از ۲۰ بیمار عالمت دار 
ی  دانشگاه سانتا باربارا و همچنین ۳۰ فرد بدون عالمت جمع آور

کردند و سپس آزمایش های خود را انجام دادند.
آنها  ابداعی  سیستم  با  که  نمونه   ۵۰ هر  نتایج  گفت:  ماهان 
 PCR آزمایش  نتایج  با  درصدی   ۱۰۰ دقت  با  بود،  شده  انجام 

مطابقت داشت.

 توسعه آزمایشی برای پیش بینی پاسخ 
سیستم ایمنی به کرونا

محققان دانشگاه جرج واشینگتن موفق به توسعه یک آزمایش 
خون شدند که می تواند به سرعت ابتال به کرونا را تشخیص دهد 
با  کند.  پیش بینی  را  عفونت  به  ایمنی  سیستم  پاسخ  میزان  و 
استفاده از این یافته می توان بهترین برنامه درمانی برای مبتالیان 

ید را تجویز کرد. به کوو
کنش  وا نحوه  پیش بینی  برای  روشی  هیچ  حاضر  حال  در 
سیستم ایمنی نسبت به ویروس عامل کرونا یا سایر میکروب های 
بسیار  عالمتی  می تواند  ایمنی  پاسخ  ندارد.  وجود  ی زا  بیمار
خفیف یا خیلی شدید باشد و منجر به بستری شدن در بخش 

مراقبت های ویژه شود.
کرونا  ئم شدید و خفیف  محققان، خون بیماران مبتال به عال
را در سلول های  قابل مالحظه ای  تغییرات  و  کردند  توالی یابی  را 
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