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سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد؛

2 واکسن کرونا وارد مرحله آزمایش انسانی شدند
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد دو نمونه از واکسن 
ویروس کرونا که محققان توسعه داده اند، وارد مرحله 
آزمایشات انسانی می شوند، اما ۶۰ واکسن دیگری که 
دیگر محققان توسعه داده اند، فعال در مرحله پیش بالینی 

قرار خواهند داشت.
ایسنا، سازمان  از  نقل  فه  سپیدآنالین  گزارش  به 
بهداشت جهانی )WHO( تایید کرده است که دو 
واکسن بیماری کووید-۱۹ وارد مرحله اول کارآزمایی 
بالینی انسان شده اند و ۶۰ واکسن دیگر نیز در مراحل 
پیش از بالینی قرار دارند. یکی از واکسن های تایید 
شده برای آزمایش بر روی انسان بطور مشترک 
توسط شرکت "CanSino Biological" و موسسه 
این  است.  شده  بیوتکنولوژی"CanCino"ساخته 
واکسن از وکتور ویروسی بدون تکرار به عنوان 
پلتفرم همانند واکسن های بیماری غیر کرونا مانند 
 Adenovirus( ۵ ابوال که بر روی آدنوویروس های نوع
Type5( متمرکز هستند، استفاده می کند. آدنوویروس ها 

ویروس های بدون غشاء لیپیدی و دارای دی ان ای دو 
رشته ای خطی هستند که از طریق رسپتورهای خود 
به سلول ها می چسبند و با اندوسیتوز وارد سلول ها 
می شوند. به گفته محققان آدنوویروس ها ویروس های 
متداولی هستند که باعث ایجاد ذات الریه می شوند و 

می توانند آنتی ژن های بالقوه را برای تحریک تولید آنتی 
بادی هایی که علیه این بیماری کار می کنند، ارسال کنند. 
شرکت CanSino Biological با همکاری آکادمی بیو 
مهندسی آکادمی علوم پزشکی نظامی چین، در سال 

۲۰۱۷ واکسن ابوال را نیز تولید کرده بود.

به گزارش بیزینس تودی، واکسن دیگری که وارد 
مرحله اول کارآزمایی شده است، توسط شرکت 
بیوتکنولوژی آمریکایی مدرنا )Moderna( و موسسه 
ملی آلرژی و بیماری های عفونی )NIAID(  توسعه 
داده شده است. این نانوذرات لیپیدی )LNP( واکسن 
کاندیدای ام آر.ان.ای را در یک محفظه قرار می دهند 
و از یک بستر آر.ان.ای استفاده می کنند. در این روش، 
اطالعات ژنتیکی ویروس از دی.ان.ای برای ساختن 
پروتئین رمزگذاری می شود. ام آر.ان.ای یا پیام دهنده 
آر.ان.ای، به عنوان واسطه ای بین اطالعات ژنتیکی 
موجود در دی.ان.ای و توالی اسید آمینه پروتئین ها 
عمل می کند که به سلول ها دستور می دهد پروتئین هایی 
را که با ویروس ها مبارزه می کنند، تولید کنند. سازمان 
جهانی بهداشت می گوید ۶۰ واکسن دیگر نیز در مرحله 
کارآزمایی پیش بالینی هستند. کارشناسان معتقدند که 
۱۲ تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید تا واکسن در دسترس 

عموم قرار گیرد.

سامانه غربالگری الکترواپتیکی تشخیص تب کرونا راه اندازی شد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، مراسم رونمایی از سامانه بومی غربالگری الکترواپتیکی با دقت 
باال در محیط های پرازدحام برای تشخیص تب کرونا امروز با حضور سردار احمد عبدالهی معاونت 
سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه، علیرضا جاللی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و 
حسین صمدی نیا، رئیس بیمارستان بقیه اهلل رونمایی شد. این سامانه توسط یکی از پژوهشکده های 
وابسته به سپاه تولید شده و به صورت هوشمند کار غربالگری کرونا در محیط های پرازدحام را 
انجام می دهد. مجری این طرح اظهار داشت: »این سامانه شامل دوربین حرارتی، دوربین مرئی و 
مرجع دمایی است.« وی افزود: »این سامانه ظرف ۲۵ روز ساخته شده و قابلیت استفاده در مراکز 
و مکان های شلوغ همچون مترو، بیمارستان ها و فروشگاه ها را دارد. پایلوت این سامانه مدت ۴ 
روز در ورودی اورژانس بیمارستان بقیه اهلل انجام شد. دقت این سامانه یک دهم است و می تواند 

کار غربالگری را بدون اینکه افراد متوجه و نگران شوند انجام دهد.« 

راه اندازی سامانه غربالگری الکترواپتیکی 
سامانه کشوری تلفن گویا ۱۵۶۹ جهت اطالع رسانی تشخیص تب کرونا

کرونا توسط اتاق فکر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران راه اندازی شد. به گزارش سپید، طیبه 
نجفی مقدم، مسئول شورای اتاق فکر معاونت بهداشتی 
گفت: »نقش مردم در مهار بیماری کرونا از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. در صورت نقش پذیری و 

مشارکت مردمی، مهار این بیماری امکان پذیر خواهد بود. در این راستا سطح آگاهی مردم 
در رابطه با بیماری کرونا نقش مهمی در همکاری آنها خواهد داشت که افزایش سطح آگاهی 
مردمی بر عهده دست اندرکاران برنامه است که اطالعات صحیح را در اختیار مردم قرار دهند.« 
وی افزود: »در این راستا  اتاق فکر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری 
وزارت ارتباطات، سامانه تلفن گویای کشوری ۱۵۶۹ را راه اندازی کرده است. سامانه فوق به 
طور رایگان در رابطه با راه های پیشگیری و نحوه انتقال ویروس و سایر نکات الزم، اطالع رسانی 

می کند. شماره فوق توسط تلفن ثابت و همراه بدون پیش شماره قابل استفاده است.«

اطالع رسانی درباره کرونا با تلفن گویای ۱۵۶۹

با  دانش بنیان  شرکت های  از  یکی  محققان 
بومی سازی ساخت دستگاه ماموگرافی موفق 
شدند دستگاه هایی را برای تشخیص سرطان پستان 
عرضه کنند که به لحاظ کیفیت تصاویر و قیمت 
تمام شده با نمونه های خارجی قابل رقابت است.
به گزارش سپید، امین عسکری راد، مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان و مجری طرح در گفت وگو با 
ایسنا، زمینه فعالیت این شرکت را تولید تجهیزات 
تصویربرداری پزشکی دانست و گفت: »تولید 
دستگاه ماموگرافی برای تشخیص سرطان های 
پستان از محصوالت دانش بنیان این شرکت به 
شمار می رود.« وی با بیان اینکه نمونه آنالوگ 
این دستگاه در دهه ۸۰ تولید شده است، اظهار 
کرد: »از سال ۱۳۹۱ وارد تولید نسخه دیجیتال 
این دستگاه شدیم که در حال حاضر آن را به 

بازار عرضه کردیم و قابل رقابت با نمونه های 
خارجی است.« به گفته مجری طرح، حدود ۱۰۰ 
مرکز درمانی از این دستگاه بهره برداری کردند.

عسکری راد با اشاره به اهمیت تولید این دستگاه در 
کشور، خاطرنشان کرد: »دستگاه ماموگرافی برای 
غربالگری و تشخیص سرطان پستان کاربرد دارد 
و در صورتی که این بیماری زودهنگام تشخیص 
داده شود، قابل درمان خواهد بود.« وی یادآور شد: 
»این دستگاه قادر است ۲ سال قبل از آنکه توده 
سرطانی پستان قابل لمس باشد، آن را تشخیص 
دهد. این محقق به بیان مزیت های رقابتی این 
دستگاه نسبت به نمونه های خارجی پرداخت 
و گفت: »از لحاظ کیفیت تصاویر این دستگاه با 
بهترین نمونه های خارجی برابری می کند، ضمن 
آنکه قیمت تمام شده و هزینه های پس از فروش نیز 

از نمونه مشابه خارجی پایین تر است؛ چون دانش 
فنی این دستگاه کامال در کشور بومی سازی شده 
است. عسکری راد با بیان اینکه این دستگاه توسط 
برخی شرکت های رقبا از کشورهای آمریکا و ایتالیا 
وارد کشور می شود، افزود: »این موجب رقابت 
میان ما و شرکت های وارداتی شده، به گونه ای که 
سبب ارتقای کیفیت دستگاه ماموگرافی تولیدی ما 

شده است.« مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با 
اشاره به نیاز کشور به این دستگاه حوزه سالمت 
و پزشکی، گفت: »طبق آمارها در حال حاضر 
تعداد ۳۰۰ دستگاه ماموگرافی دیجیتال در مراکز 
درمانی و تشخیصی نصب است که یک سوم آن 

از سوی این شرکت تامین شده است.«
وی با تاکید بر اینکه ساالنه میان ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه 
جدید وارد مراکز درمانی می شود، یادآور شد: 
»خرید این دستگاه از سوی مراکز درمانی بستگی 
به خریدهای وزارت بهداشت دارد، چون بخش 
عمده ای از مشتریان ما بیمارستان های دولتی هستند 
و در صورت اختصاص اعتبارات میزان تقاضا برای 
خرید این دستگاه بیشتر خواهد شد.« به گفته این 
محقق، دستگاه ماموگرافی ساخته شده در کشور به 
کشورهای عراق و کره جنوبی صادر شده است. 

بومی سازی ساخت دستگاه ماموگرافی در کشور

خبـر

شماره ۱۶۱۸ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹


