
رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد
کنترل مرزها برای مقابله با ورود ویروس جدید به کشور

معاون امنیتی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و 
اجتماعی مدیریت بیماری کرونا گفت: »نگرانی از شیوع 
پیک پنجم در کشور وجود دارد و برای همین باید بیشترین 
حساسیت در مرزهای ورود و خروجی کشور صورت گیرد.«
به گزارش سپید، حسین ذوالفقاری در هفتاد و دومین 
نشست کمیته که با حضور ایرج حریرچی معاون کل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی و نمایندگان دستگاه های ذی ربط در محل وزرات کشور برگزار شد؛ با اشاره به 
این موضوع که رعایت پروتکل های بهداشتی باید با اهتمام جدی تر تا روند همه گیری واکسن کرونا 
ادامه یابد، گفت: »در حال حاضر مهم ترین دغدغه، تزریق عمومی واکسن در کشور است و امید 

بر این است با تسریع در واکسن واکسیناسیون بتوانیم در اسرع زمان بخش های آسیب پذیر جامعه 
را واکسینه کنیم.« ذوالفقاری با بیان اینکه باید رعایت پروتکل های بهداشتی، به عنوان تنها مکانیسم 
در دسترس در شرایط کنونی، در مهار بیماری کرونا به صورت حداکثری مورد توجه قرار گیرد، 
گفت: »تجربه نشان داده که به هر میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور کمتر مورد توجه 

قرار گرفته به همان نسبت شاهد اوج گیری دوباره بیماری هستیم.«
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وی در این خصوص یادآور شد: »نباید عبور 
از پیک چهارم باعث شود که رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی کم تر مورد توجه قرار گیرد.«
رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت کرونا در خصوص ساماندهی تردد مسافری از 
مرزهای زمین، هوایی و دریایی که اولین دستور جلسه بود، تصریح کرد: »نگرانی از شیوع پیک 
پنجم در کشور وجود دارد و برای همین باید بیشترین حساسیت در مرزهای ورود و خروجی 
کشور صورت گیرد.« بازگشایی باشگاه های ورزشی در کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی از 
دیگر دستور کارهای جلسه بود و در این خصوص قرار شد روند بازگشایی باشگاه ها و اماکن 

ورزشی با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه شود.

خبـر

برای افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتال به بیماری آلزایمر 
هستند، ترس از این که روزی ندانند چه کسی هستند و کجا 
قرار دارند، می تواند فکر ترسناکی باشد و شاید حتی بدتر از 
این، درک زحمتی است که شرایط ذهنی آنان بر دوش عزیزان 
می گذارد. اگرچه هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد اما 
دانشمندان برای تولید واکسن آلزایمر ایمن تالش می کنند تا 
روند پیشرفت آلزایمر را کند کرده و حتی ممکن است به طور 

کامل از آن پیشگیری کنند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محققان موسسه علوم عصب شناسی 
اکسون اسلواکی )Axon Neuroscience(، واکسن آلزایمر 
با نام AADvac۱ را مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند این 
واکسن تقریبا یک سوم از موارد وخیم بیماری را کاهش می دهد. 
تاو سرکش، عالمت  پروتئین های  بردن  بین  از  با  این واکسن 
شناخته شده بیماری آلزایمر، سیستم ایمنی را پوشش می دهد. 
از  بیماری  به  منجر  و  پیچیده  درهم  مغزی  در سلول های  تاو 

دست دادن حافظه می شود.
محقق این تحقیق، پتر نواک اظهار کرد: »تجمع و گسترش اشکال 
سمی تاو در مغز از عالئم بیماری شناختی آلزایمر است. تصور 
می شود که این مورد مسئول مرگ گسترده سلول های عصبی 

است که در نهایت منجر به زوال عقل می شود.«
بیان  و  توصیف  استثنایی  را  تاو  به  آنتی بادی  واکنش  نواک 
می کند: »واکسن آلزایمر گروه وی به ترتیب ۲۷ و ۳۰ درصد 

افت بالینی و عملکردی را کاهش می دهد.«
وی گفت: »این مورد به ویژه در معالجه سالمندان بسیار حائز 
اهمیت است چون این گروه ها عملکرد طبیعی سلول های عصبی 
را مختل کرده و به عنوان یکی از دالیل اصلی اختالل شناختی 

در افراد مبتال به آلزایمر مشخص می شوند.«
با این واکسن، میزان پروتئین معروف به زنجیره نوروفیالمنت 
تا  آزاد می شود  )NfL( که توسط سلول های آسیب دیده مغز 
۶۲ درصد کاهش می یابد. این امر با کاهش شدید نشانگرهای 
زیستی تخریب عصبی بیماری آلزایمر در مایع مغزی نخاعی 
)CSF( پشتیبانی می شود که شامل برجسته ترین مشخصه بیماری 

شناخته شده به نام  phospho-tau T۲۱۷ است.
نواک خاطرنشان کرد: »برجسته ترین تاثیر واکسن در زیر گروه 

بیماران مبتال به آلزایمر مشاهده شده است.«
در این تحقیق ۱۰۹ شرکت کننده برای تایید آلزایمر تحت اسکن 
ام آرای مغز قرار گرفتند. در این زیر گروه، AADvac۱  در 
مقایسه با دارونما به طور قابل توجهی افت بالینی را ۲۷ درصد 

و عملکرد را ۳۰ درصد کاهش داد.

محقق این تحقیق بیان کرد: »این روش دریچه ای برای درمان 
و احتماال جلوگیری از آسیب شناسی تاو خواهد بود و منجر 

به کاهش موارد بالینی بیماران می شود.«
این گروه بین المللی معتقد است که AADvac۱ حتی از داروی 
اولین  این دارو  بهتر است،   )Aducanumab( آدوکانوماب
داروی جدید آلزایمر است که رسوبات چسبنده پروتئین های 
آمیلوئید بتا که در مغز بیماران جمع  شده اند را از بین می برد.

نوربرت زیلکا، مدیر ارشد علوم اکسون اظهار کرد: »تصویب 
اخیر درمان مبتنی بر آمیلوئید برای کل فعاالن در زمینه آلزایمر 
دلگرم کننده بود. برخالف آمیلوئید که بر سرعت پیشرفت آلزایمر 
تاثیر می گذارد، شواهد زیادی وجود دارد که آسیب شناسی تاو 
مربوط به علت بیماری است. هدف واکسن ما متوقف کردن 
شکل گیری و گسترش آسیب شناسی تاو است و در نهایت این 
توانایی را دارد که منافع بیشتری را برای بیماران آلزایمر ارائه کند.«
 Nature Aging نتایج این تحقیق که در نشریه معتبر انگلیس
منتشر شده است، همچنین نشان می دهد که AADvac۱ ایمن 

و قابل تحمل است.
مرحله دوم آزمایش AADvac۱ شامل ۱۹۶ داوطلب با بیش 
از ۶۰ سال سن از هشت کشور در سراسر اروپا بود. آنان به طور 
واکسن  دوز  چندین  سال  دو  طی  تا  شدند  انتخاب  تصادفی 

آلزایمر یا دارونما دریافت کنند.

نواک افزود: »این واکسن موجب افزایش سطوح باالی آنتی بادی 
علیه تاو در گروه تحت درمان شد. نتایج پاسخ آنتی بادی قوی، 
را  عصبی  تخریب  در  قابل توجهی  بسیار  تاثیر  و  عالی  ایمنی 

نشان می دهد.«
در حال حاضر، آزمایش های گسترده تری برای تکرار نتایج و 
کارایی بالینی برنامه ریزی شده است و انتظار می رود که مزایای 

آن کاهش عالئم و حتی پیشگیری از آلزایمر باشد.
میکال فرسر، مدیرعامل این موسسه اظهار کرد: »آزمایش ما با 
موفقیت نقاط قوت AADvac۱ را برای جلوگیری و درمان 
بیماری،  بر  اثر آن  تاییدکننده  نتایج  آلزایمر نشان داد.  بیماری 
پیشرفت به سمت یک مرحله اساسی از رشد بالینی را پشتیبانی 
می کند. با توجه به تایید اخیر درمان مبتنی بر آمیلوئید، نتایج 
قوی نهایی NfL می تواند به  عنوان جانشینی در توسعه بالینی 

آینده برای دستیابی به تایید سریع عمل کند.«
با  جهان  در  گروه  بزرگ ترین  دارای  اکسون  حاضر  حال  در 
بیش از ۶۰ دانشمند و ۱۵ دانشمند ارشد است که منحصرا بر 
روی تاو تحقیق می کنند. این گروه طی دو دهه گذشته، شواهد 
تاو،  نشان می دهد آسیب شناسی  منتشر کرده است که  زیادی 

عامل اصلی بیماری آلزایمر است.
دانشمندان امیدوارند طی چهار سال آینده واکسن آلزایمر برای 

بیماران قابل دسترس باشد.

به زودی واکسن آلزایمر دردسترس خواهد بود
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