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داروی سرطان سینه شرکت آسترازنکا 
اتحادیه  از  تاییدیه  دریافت  به  موفق 

اروپا شد.
به گزارش سپید، سرطان سینه رایج ترین 
سرطان در میان زنان است به طوری 
کام  به  را  نفر  که ساالنه صد ها هزار 
مرگ می کشاند. براساس آمار رسمی 
اعالم شده تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از 
نفر در جهان  میلیون و ۳۰۰ هزار   ۲
به این بیماری مبتال شدند که از این 
از  را  خود  جان  نفر  هزار   ۶۸۵ میان 

دست دادند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت های 
بزرگ داروسازی جهان هم اینک در حال 
انجام تحقیقات گسترده بر روی یافتن 
دارویی برای درمان سرطان سینه هستند. 
به تازگی شرکت اروپایی آسترازنکا با 
همکاری شرکت آمریکایی مِرک موفق 
به توسعه دارویی در این زمینه شده اند.
این دارو که لینپارزا )Lynparza( نام 
دارد در مطالعات آزمایشگاهی موفق 

به مهار بیماری سرطان سینه در 
مراحل نخست شده است.

حال شرکت آسترازنکا با صدور 
بیانیه ای اعالم کرده است داروی 
لینپارزا موفق به دریافت تاییدیه 
از اتحادیه اروپا برای استفاده در 
زنان مبتال به سرطان در مراحل 
این  است.  شده  بیماری  ابتدایی 
موضوع می تواند گامی بلند برای 
کاهش تلفات ناشی از این بیماری 

در زنان باشد.
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
سایر  همزمان  طور  به  جوان، 
نیز  جهان  داروسازی  غول های 
در تالش برای توسعه دارو های 
مرتبط با سرطان خود هستند. با 
این وجود، سازمان غذا و داروی 
آمریکا سخت گیری های  و  اروپا 
زیادی در این زمینه دارند و روند 
کسب مجوز مصرف این دارو ها 

زمان زیادی می برد.

بادی  آنتی  داروی  تجاری  توزیع  از  آمریکا  لیلی  اِلی  شرکت 
کرونای خود خبر داد.

به گزارش سپید، گرچه واکسن های مختلف کرونا هم اینک به 
وفور در جهان توزیع شده، اما دارو هایی که بتواند برای بیماران 
از  تازگی یکی  به  قرار گیرد بسیار محدود است.  استفاده  مورد 
در  خود  داروی  تجاری  توزیع  از  آمریکا  داروسازی  غول های 

در روز های آینده خبر داد.
 )Eli Lilly( لیلی  اِلی  شرکت  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ماه  از  را  خود  کرونای  )پادتن(  بادی  آنتی  داروی  کرد  اعالم 
بیمارستان ها  مصرف  برای  آمریکا  ایالت های  در  جاری  میالدی 

و مراکز درمانی توزیع خواهد کرد.
این دارو که ببتلو ویماب )bebtelovimab( نام دارد در ماه 
آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  از  شد  موفق  ماه(  )بهمن  فوریه 
کودکان  در  بیماری  متوسط  تا  خفیف  موارد  در  مصرف  مجوز 
به  اقدام  نیز دولت  ماه ژوئن  در  کند.  دریافت  را  بزرگساالن  و 

خرید و ذخیره ۱۵۰ هزار دوز از این دارو کرد.
به  ماه(  مرداد   ۲۴( اوت  اواسط  از  دارو  این  می شود  پیشبینی 
صورت تجاری به بازار عرضه شود. با این حال، این دارو تنها 
مجوز مصرف به صورت اضطراری را دارد و به دلیل گسترش 
آن  به  مجوز  صدور  در  آمریکا  بهداشتی  مقامات  گیری  همه 

سهولت به خرج داده اند.
ایاالت متحده یکی از بدترین آمار ها را در میان کشور های جهان 
از  بیش  تاکنون  دارد.  کرونا  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  منظر  از 
۹۲ میلیون نفر در این کشور به کووید ۱۹ آلوده شده و از این 
میان، یک میلیون و ۲۹ هزار تن جان خود را از دست داده اند.

جوان خبرنگاران  باشگاه 
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