
پیشتازی یک داروی ضد ویروس در درمان کرونا

 علی ابراهیمی
برای یافتن داروی موثر بر درمان کرونا مطالعات 
پیشرفت هایی  و  است  انجام  حال  در  زیادی 
حاصل شده است. امروز در دنیا بیش از ۱۵۰ 
داروی مختلف در دست مطالعه است که بیشتر 

آنها داروهای شناخته شده  هستند.
به گزارش سپید، چند ماه پیش بود که سازمان 
جهانی بهداشت با هدف بررسی نویدبخش ترین 
داروها در درمان کووید-۱9، یک کارآزمایی 
آغاز  را  همبستگی«  »کارآزمایی  نام  به  بالینی 
داوطلب  دارو  چهار  کارآزمایی  این  در  کرد. 
تا به امروز فقط چند دارو  استفاده بودند که 
از فهرست چهارتایی داروهای مورد استفاده 

باقی مانده است. 
یکی از داروهای بررسی  شده در این کارآزمایی 
رمدسیویر بود که نتایج آن از ابتدای کارآزمایی 
امیدوارکننده بود. این دارو در اصل برای درمان 
ابوال ساخته شده است و برای اولین بار یک 
کارآزمایی توسط شرکت جیلید که تولیدکننده 
آن است و با نظارت آمریکا بر روی بیش از 
هزار نفر، با این دارو نشان داد که دارو مدت 
بیماری را از ۱۵ به ۱۱ روز کاهش می دهد. 
در این کارآزمایی به گروهی رمدسیویر و به 
عده ای دارونما )داروی پالسبو( داده شدو نتایج 

رضایت بخش بود.
آن  درباره  این همه  رمدسیویر چیست و چرا 
حرف زده می شود؟ رمدسیویر که در آغاز با کد 
دارویی GS-۵734 شناخته می شد، یک داروی 
آنالوگ های  خانواده  از  جدید  ضدویروس 
دارویی  را شرکت  دارو  این  است.  نوکلئوزید 
گیلیاد در سال ۲۰۰9 جهت درمان بیماری ویروسی 
ابوال و عفونت های ویروس ماربورگ ساخت، اما 
به تدریج مشخص گردید که خاصیت ضدویروسی 
علیه سایر ویروس های تک رشته ای RNA نظیر 
ویروس سین سیشیال تنفسی، ویروس خونین، 
ویروس تب السا، ویروس نیپا، ویروس هندرا 
و خانواده کروناویروس ها )شامل کروناویروس 

مرس و سارس( هم دارد.
بر روی سندرم حاد  دارو  این  که  آنجایی  از 
و  مطالعه  هنیپاویروس  عفونت های  و  تنفسی 
بررسی شده و بر پایه موفقیت در درمان سایر 
انواع کروناویروس ها، شرکت گیلیاد این دارو را 
در اختیار پزشکان آمریکایی که مشغول درمان 
یک فرد مبتال به کووید-۱9 در شهر اسنوهومیش 
واشینگتن بود، قرار داد و تعدادی از این دارو 
نیز برای انجام کارآزمایی بالینی بر روی افراد 
مبتال به فرم خفیف و شدید بیماری در چین 
در اختیار مقامات آن کشور قرار گرفت. پس 
از این کارآزمایی نتایج امیدوارکننده ای از بهبود 

بیماران در این دو کشور گزارش شد.

صدور مجوز استفاده مشروط توسط 
کمیسیون اروپا

زمانی  از  رمدسیویر  ضدویروس  داروی  اما 
خبرساز شد که کمیسیون اروپا مجوز استفاده 
مشروط از این دارو را با هدف تامین نیازهای 

دارویی برای مبارزه با کووید- ۱9 مجاز اعالم 
کرد. البته چراغ سبز کمیسیون اروپا برای استفاده 
از رمدسیویر یک هفته پس از توصیه این دارو 
از سوی آژانس داروی اروپا صورت گرفت؛ 
روندی که معموال بیش از دو ماه به طول می کشد. 
این آژانس در بیانیه ای اعالم کرد: »رمدسیویر اولین 
داروی ضد کووید-۱9 است که اتحادیه اروپا استفاده 
از آن را توصیه می کند.«؛ اما در بیانیه این مرکز 
عنوان شده بود که این توصیه باید مورد موافقت 
کمیسیون اروپا که نقش قوه مجریه در اتحادیه 
اروپا را ایفا می کند، قرار گیرد. البته ورود مشروط 
به بازار یکی از مکانیسم های اتحادیه اروپا برای 
تسهیل دسترسی به داروهایی است که به نیازهای 

پزشکی در شرایط بحرانی پاسخ می دهد.

خرید ذخیره سه ماهه دارو توسط آمریکا
پس از این اعالم بود که رقابت بر سر تهیه و 
ذخیره این دارو در بین کشورهای اروپایی و 
اقدامی  در  متحده  ایاالت  و  آغاز شد  آمریکا 
غیراخالقی اعالم کرد که ذخیره سه ماهه این دارو 
را از شرکت تولیدکننده خریده است. وزارت 
بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده آمریکا 
این خبر را اعالم کرد و تصریح  بیانیه ای  در 
آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  »دونالد  کرد: 
داروسازی  شرکت  با  شگفت انگیزی  معامله 

»گیلیاد ساینسز« انجام داده است.« 
تقریبا ۵۰۰ هزار دوز،  بیانیه آمریکا  این  بنابر 
ماه  در  این شرکت  تولید  درصد   ۱۰۰ معادل 
ژوئیه، 9۰ درصد تولید ماه آگوست و 9۰ درصد 
تا  ترتیب  بدین  است.  خریده  را  سپتامبر  ماه 

سه ماه آینده هیچ کشور دیگری نمی تواند این 
دارو را که برای درمان ویروس کووید- ۱9 

موثر است، بخرد.
کشورهای  عمل  در  متحده  ایاالت  اقدام  این 
اروپایی و دیگر کشورهای جهان را در کوتاه 
مدت از دسترسی به این دارو محروم کرد، اما 
این نگرانی را نیز پدید آورده است که مهم ترین 
اقتصاد جهان در صورت تولید واکسن بیماری 
اقدامی  به  دست  است  ممکن   »۱9 »کووید- 
مشابه بزند. نگرانی دیگر اینکه قیمت مناسب 
و دسترسی عادالنه به دارو و واکسن در بحران 

فعلی جهانی چقدر برطرف خواهد شد.

ورود دارو به فهرست درمانی فقط با 
نظر کمیته علمی

با توجه به حضور ایران در طرح کارآزمایی 

موسوم  بهداشت  جهانی  سازمان  بالینی 
در  تحقیقات  همبستگی«،  »کارآزمایی  به 
ضدویروس  داروی  اثربخشی  خصوص 
رمدسیویر در کشورمان در حال انجام است. 
مصطفی قانعی، رییس کمیته علمی ستاد ملی 
این تحقیقات معتقد  نتایج  به  اشاره  با  کرونا 
چند  دارویی  پروتکل  در  دارو  »این  است: 
کشور وارد شده، اما شواهد چندان قدرتمند 
می توانیم  را  دارو  این  دهد  نشان  که  نیستند 
به هر  وارد پروتکل درمانی کشورمان کنیم. 
حال شرکت سازنده تالش می کند این دارو 

را وارد فهرست کند.«
وی گفت: »مشکلی که در خصوص این دارو 
و  است  تزریقی  که  است  این  دارد  وجود 
استفاده کنیم، فرد  این دارو  از  اگر بخواهیم 
حتما باید برای ۱۰ روز در بیمارستان بستری 
این زمان ممکن است پروتکل های  شود که 
دیگر  نکته  دهد.  قرار  تاثیر  را تحت  درمانی 
این است که مشخص نیست این دارو برای 
کدام دسته از بیماران اثربخش است؛ بنابراین 
بالینی  مدارک  اساس  بر  کرونا  علمی  کمیته 
هنوز قبول نکرده که این دارو وارد فهرست 

درمانی شود.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
سرانجام  درباره  ریاست جمهوری  فناوری   و 
داروی رمدیسیویر گفت: »برای برخی از داروها 
منتظر نتایج بالینی هستیم که در کشور در حال 
نتایج  فاویپیراویر  داروی  درباره  است.  انجام 

ارائه و به صورت قطعی اعالم شد. 
ادامه در صفحه 17 

مصطفی قانعی، رییس کمیته 
علمی ستاد ملی کرونا: مشخص 

نیست این دارو برای کدام 
دسته از بیماران اثربخش 

است؛ بنابراین کمیته علمی 
کرونا بر اساس مدارک بالینی 

هنوز قبول نکرده که این دارو 
وارد فهرست درمانی شود
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آیا رمدیسیویر می تواند برنده ماراتن اثربخشی شود؟


