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ایمنی هیبریدی، بهترین محافظت در برابر ویروس کرونا
نتیجه تحقیق گروهی که بر روی بیماران مبتال به 
بیماری های روماتیسمی خودایمنی )AIRD( در 
شهر کوچی هند انجام شده است، نشان می دهد، 
ایمنی هیبریدی )ترکیبی از ایمنی طبیعی در برابر 
کووید-۱۹ با ابتال به کووید و ایمنی ناشی از 
واکسن( یا ایمنی ترکیبی بهترین محافظت را در 

برابر کووید ارائه می دهد.
به گزارش سپید، پادمانابه شنوی، ایمونولوژیست 
واقع  »در  کرد:  اظهار  بالینی  روماتولوژیست  و 
افرادی که قبال به کووید-۱۹ آلوده و سپس یک 
دوز واکسن دریافت کرده بودند، ۳۰ برابر سطح 
آنتی بادی بیشتری در خون خود داشتند نسبت به 
افرادی که دو دوز واکسن دریافت کرده بودند 

اما عفونت طبیعی نداشتند.«
شنوی و گروه وی، ۱۵۰۰ بیمار مبتال به بیماری های 
روماتیسمی خودایمنی را که برای تشخیص پاسخ 
ایمنی، مبتال به کووید بوده یا واکسینه شده بودند 
را مورد بررسی قرار دادند. پس از مطالعه سطح 
آنتی بادی ضد اسپایک و خنثی سازی تیتر )سطح 
آنتی بادی( آنتی بادی در نمونه های خون ۱۲۰ بیمار 
از این گروه، نتیجه گیری خود را در مورد ایمنی 

هیبرید انجام داد.

این نتایج در مقاله ای با عنوان »ایمنی هیبریدی 
ایمنی ناشی از واکسن علیه سارس- برابر  در 
کوو-۲ در بیماران مبتال به بیماری های روماتیسمی 
شبکه  در  چاپ  پیش  مرحله  در  خودایمنی« 

تحقیقات علوم اجتماعی ارائه شده است.
به نظر می رسد، واکسن تک دوز کووید-۱۹در افراد 
سالم مبتال به عفونت قبلی نسبت به افرادی که در 
معرض کووید-۱۹ قرار نگرفته اند ایمنی بهتری 

نسبت به دو دوز واکسن ایجاد می کند. هدف از 
این مطالعه این بود که آیا این امر در مورد بیماران 
مبتال به AIRD که از داروهای سرکوب کننده 
سیستم ایمنی استفاده می کنند نیز صادق است یا خیر.
چهار گروه از ۳۰ بیمار هر کدام، از نظر سن، جنس 
و بیماری مشابه مورد مطالعه قرار گرفتند. یک گروه 
پس از آلوده شدن قبال یک دوز واکسن کویشیلد 
)Covishield( تزریق کرده بودند. گروه دوم به 

کووید-۱۹ مبتال شده اما واکسن تزریق نکرده بودند. 
گروه سوم هیچ عفونت قبلی نداشتند اما یک دوز 
واکسن دریافت کردند و گروه چهارم هیچ عفونت 
قبلی نداشتند اما دو دوز واکسن تزریق کرده بودند.
در روش خنثی سازی ویروسی، افراد دارای ایمنی 
ترکیبی می توانند ویروس را بهتر از افرادی که 
دو دوز واکسن دریافت کرده و یا قبال به این 

بیماری مبتال بودند، خنثی کنند.
ایمنی ترکیبی نسبت به ایمنی ایجاد شده در پی 
عفونت طبیعی برتری داشت. همچنین مشخص 
شد که حتی یک دوز واکسن سطح ایمنی باالیی را 
برای فردی که قبال مبتال به کرونا بود ایجاد می کند.
وی گفت: »نتایج این مطالعه پیامدهایی برای سیاست 
های ملی واکسیناسیون دارد. از آنجا که یک دوز 
واکسن سطح باالیی از ایمنی را در بیماران مبتال به 
ویروس کرونا ایجاد می کند، ممکن است دیگر تزریق 
دوز دوم الزم نباشد و موجب ذخیره واکسن برای 

دیگران همچنین کاهش هزینه ها شود.«
وی افزود: »سطح باالی ایمنی هیبریدی )ترکیبی 
از عفونت طبیعی با یک دوز واکسن( برای مدت 
ایمنی  و  باقی می ماند  فرد  بدن  در  طوالنی تری 

طوالنی مدت ایجاد می کند.«ایسنا

مقامات بهداشتی و پزشکان هشدار دادند، اسپری بینی از ابتال 
به کووید-۱۹ پیشگیری یا آن را درمان نمی کند.

به گزارش سپید، اسپری های  بینی موجود در بازار کاربردهای 
دیگری دارند، این محصوالت فاقد مواد دارویی فعال هستند 
که به طور مستقیم بیماری ها را از بین ببرند یا از آنها پیشگیری 
برای  واکسن ها  و  داروها  به عنوان جایگزین  نباید  آنها  کنند. 
جلوگیری یا درمان عفونت کووید-۱۹ مورد استفاده قرار گیرند.

محققان معتقدند، هر گونه اسپری که با جلوگیری از چسبندگی 
ویروس به غشای بینی و با شست وشوی فیزیکی، ویروس را 
از  بینی حذف کند احتماال قابلیت مقابله با ویروس کرونا و 

حتی نوع دلتا را دارد.
ناتان جونز، مدیر اجرایی شرکت Xlear، سازنده اسپری بینی همچنین 

مجموعه ای از مراقبت های دندانپزشکی مستقر در یوتا، آمریکا 
توضیح می دهد که ویروس و انواع آن در مرحله اول با چسبیدن 
به غشای  بینی به عنوان منبع اصلی عفونت، بیماران را آلوده می کنند.

این شرکت اسپری  بینی برای مقابله با ویروس مبتنی بر عصاره 
دانه های گریپ فروت طراحی کرده است اما تاکنون سازمان غذا 
و داروی آمریکا )FDA( و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 

)CDC( در برابر این درخواست ها مقاومت کرده اند.
به گفته جونز، این شرکت مطالعات متعددی ارائه کرده است که 

نشان می دهد، اسپری آن به نابودی ویروس کمک می کند.
ساندرا کشمن، دبیر اجرایی دفتر ستاد  CDC، مطالعات مستقل 
در مورد اثربخشی اسپری  بینی را کوچک می داند. در نظر وی، 
اثر اسپری  بینی تنها در درمان عالئم است و هیچ شواهد محکمی 

از نظر کاهش بار ویروسی ارائه نمی دهد. البته نتایج تحقیقی 
که در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده است، نشان می دهد 
که بار ویروسی در  بینی و مجاری تنفسی متمرکز شده است 
اما این موارد برای CDC کافی نبوده است و این شرکت باید 

داده های بیشتری در این زمینه ارائه شود.
شرکت بیوتکنولوژی Sanotize مستقر در ونکوور کانادا نیز 
هنوز مرحله سوم آزمایش های خود را در چندین کشور برای 
سنجش اثربخشی اسپری بینی در برابر دلتا آغاز کرده است. به 
گفته این شرکت، آزمایش های اولیه امیدوارکننده بوده است و قبال 
تایید موقت برای فروش از سوی سازمان های بهداشت عمومی 
امیدوار  این شرکت  نیوزیلند را دریافت کرده است.  ازجمله 

است مرحله سوم آزمایشی تا انتهای سال به پایان برسد.ایسنا

اسپری بینی از ابتال به کووید-۱۹ پیشگیری می کند؟ 

متخصصان علوم پزشکی در انگلیس با انجام آزمایشات جدید به 
تأثیر یک دارو در درمان سرطان ریه پی بردند.

به گزارش سپید، این دارو که »سوتوراسیب« نام دارد پس از آنکه 
در هفت ماه گذشته در چند آزمایش نشان داد که از رشد سرطان 
ریه جلوگیری می کند، قرار است به سرعت مجوز استفاده برای 

بیماران را از سوی سازمان بهداشت ملی انگلیس دریافت کند.
این دارو شایع ترین جهش های ژنتیکی سرطان زا در بدن انسان 
را که با نام KRAS G۱۲C شناخته می شود، هدف قرار می دهد.
شرکت داروسازی »آمجن یوکِی« که این داروی جدید را تولید 
کرده است، آن را بر بیماران مبتال به شایع ترین نوع سرطان ریه، 
 KRAS به نام سرطان سلول های غیرکوچک، آزمایش کرد. ژن
که به دلیل ظاهر کروی و ماهیت نفوذناپذیر خود به جهش »ستاره 
مرگ« معروف شده است در ۱۳ درصد از این بیماران ظاهر شد.

آمجن گزارش داد که سوتوراسیب موجب کاهش چشمگیر سرطان 
در بیماران مبتال به این جهش شده است. این دارو که در قالب 
قرص مصرف می شود به جهش KRAS G۱۲C متصل می شود 
و آن را غیرفعال می کند و این گونه تقسیم سلولی و رشد سرطان 

را متوقف می  نماید.
پس از رسیدن به توافق اولیه برای دسترسی به این دارو با آمجن 
یوکی، این دارو در چند هفته آینده تقریبا در اختیار ۶۰۰ بیمار 

مبتال به سرطان ریه در انگلستان قرار می گیرد.
آزمایش های آمجن نشان داد که به طور میانگین رشد تومورها در 
بیماران به مدت هفت ماه متوقف شده است. در سه مورد از ۱۲۶ 
بیمار، به نظر می رسد سرطان به طور کامل از بین رفته است، اگرچه 

بیماران عوارض جانبی شامل اسهال، تهوع و خستگی داشته اند.
به گزارش ایندیپندنت، چارلز سوانتون، پزشک بالینی ارشد موسسه 

»کنسر ریسرچ یوکی«، می  گوید: »سوتوراسیب یکی از مهم ترین 
پیشرفت های درمانی در درمان سرطان ریه در ۲۰ سال گذشته 
است و ژن سرطانی را که پیشتر قابل هدف گیری نبود را هدف قرار 
می دهد. این دارو بر اساس چندین دهه تحقیقات آزمایشگاهی ساخته 
شده است که توانسته سازوکار داخلی سرطان را بر ما روشن کند.«
وی گفت: »این دارو فهرست درمان های دقیق موثر در درمان سرطان 
ریه را توسعه می دهد و به ادامه حیات بیمارانی که در حال حاضر 
گزینه های محدودی در اختیار دارند، کمک می کند. خبر امیدبخشی 
است که بیماران اکنون از این درمان جدید بهره مند خواهند شد.«
آمارهای ملی این کشور نشان می دهد که ساالنه حدود ۴۷ هزار 
و ۸۰۰ مورد جدید سرطان ریه در بریتانیا یا حدود ۱۳۰ مورد در 
روز گزارش می شود و از این بین حدود سه چهارم این موارد در 

مراحل پایانی سرطان تشخیص داده می شوند.ایسنا

معرفی دارویی جدید برای مبتالیان به سرطان ریه
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