
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

  کرونا در جهان  روسیو وعیش ژهیو

 کشورهای جهان ایران و دیگر نگاهی به تالش

 واکسن کرونابرای ساخت  

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 زادهمرجان شریفپژوهشگر:  

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 

 

1 ....................................................................................................................................... مقدمه 

1 ............................................................. است؟ دشوار کرونا روسیو درمان یبرا واکسن دیتول و یطراح چرا 

2 ................................................................................................................... رانیا یاسالم یجمهور 

3 ........................................................................................................................ نیچ خلق یجمهور 

4 ....................................................................................................................................... هیروس 

4 ...................................................................................................................................... ایتانیبر 

5 ..................................................................................................................................... ایاسترال 

6 ........................................................................................................................................ آلمان 

6 ....................................................................................................................................... فرانسه 

7 ......................................................................................................................................... ژاپن 

7 ...................................................................................................................................... کایآمر 

 9 ................................................................................................................................. آخر سخن 

 

 



 

1 

 

 تعاليبسمه
 

 مقدمه 

 های مبارزه با این ویروس متمرکزبرخی کشورها، بر کشف یا جستجوی راهدر سراسر دنیا، دانشمندان کرونا ویروس  انتشار به موازات    

ولید شناسان موفق به تهای مبارزه با ویروس کرونا، تولید واکسن ضد این ویروس است؛ چنانچه ویروساند. واضح است که یکی از راهشده

خواهند زشی مهم و با ار بسیاردستاورد این واکسن شوند و بتوانند بخش عظیمی از جمعیت جهان را علیه کرونا واکسینه کنند، یقیناً به 

ناشی از ویروس کرونا شد؛ چنین بیماری عفونی  ریگیهمهاز توسعه بیشتر مانع توان هزینه کم میصرف با گذر آن، رسید که از ره

ش، به آور نیستند، تا چند دهه پیهایی که اکنون دیگر کشنده یا رعبموفقیتی اصاًل بعید و دور از دسترس نیست؛ بسیاری از بیماری

و از  دتولیهای مختلفی را واکسنفرستاد. اما دانشمندان به مرور زمان ساالن را به کام مرگ میرگآسانی تعداد بسیاری از کودکان و بز

 کردند.  گیریهای عفونی پیشبروز بیماری

منی بدن سیستم ایشوند، آنگاه می تزریقی ضعیف شده به بدن هاها و میکروبویروسکه  به این صورت استواکسن  اثرگذاریسازوکار 

همان وی های قدر صورت حمله احتمالی ویروسعنوان ارکان دفاعی بدن، بهها این آنتی بادی. کندمی آنهاشروع به تولید آنتی بادی علیه 

قیح مورد تل جمعیت، اگر درصد باالیی ازند. ها مبارزه کند که چطور با این عفونتندانشناسند و میعامل مهاجم را میبیماری در آینده، 

ه ایجاد شد «مصونیت عمومی» شودکه اصطالحاً گفته میواکسن قرار گیرند، میزان بروز بیماری در سطح جامعه کاهش خواهد یافت 

 است.

 

 

  واکسن برای درمان ویروس کرونا دشوار است؟ تولیدچرا طراحی و  
 

ها چالش برانگیز است. تعداد بسیار زیادی از ویروس COVID-19 به دالیل بسیاری ساخت واکسن برای یک بیماری ویروسی مانند    

اند. به دلیل تک تشکیل شده «RNA» ، از قطعات ژنتیکی به ناماست «DNA» های بدن انسان و حیوانات که حاویبر خالف سلول

ش ها افزایدر ویروسهای مولکولی، ترکیب و ساخته شدن قطعات جدید ژنتیکی ، قابلیت شکستن اتصالRNA ای بودنرشته

انی خود به ویژه زم ،این موضوعد. تواند محققان را در تولید واکسن جدید علیه بیماری ناکام بگذارکند که میچشمگیری پیدا می

های آنفوالنزا به تازگی در جامعه بروز یا بسیاری از ویروس COVID-19 بیماری ویروس مانند یدهد که ویروسرا بیشتر نشان می

 ها همچنین قادرند این مواد ژنتیکی تازه تولید شده را با یکدیگر بهتولید مواد ژنتیکی جدید، ویروس د. عالوه بر قابلیتنده باشکر

ای مختلف هیک مثال خوب برای این موضوع، ویروسد. تری تولید کننتر و خطرناکهای به مراتب پیچیدهو ویروس بگذارنداشتراک 

ند. اجهان شدهتمام  در هایی در برخی از مناطق و حتیهای گذشته باعث اپیدمیرندگان هستند که در سالآنفوالنزای خوکی و پ

ول طبه ها سال ،ها را در نظر نگیریم، به طور کلی تولید واکسن مدت زمان طوالنی و در برخی مواردحتی اگر میزان جهش ویروس
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از جمله مرحله  ،، تولید واکسن باید شش مرحله«CDC» هایری از بیماریطبق پروتکل مرکز کنترل و پیشگ؛ چراکه دانجاممی

 .1تترین بازه زمانی برای تولید یک واکسن، حدود یک سال اسکوتاه معتقدند اکثر کارشناسانبر همین اساس  بالینی را طی کند.

 جمهوری اسالمی ایران 
 

برای ساخت دارو و واکسن ها شیوع بیماری کرونا، تالش آغاززمان با قبل و هماز دو ماه ، ...اه مجموعه پژوهشگاهی علوم پزشکی بقی -1

کی رئیس دانشگاه علوم پزش« علیرضا جاللی»گونه که خورده است. آنو در این زمینه، سه پروژه تحقیقاتی کلید کرده آغاز را  کرونا

خواهد  به اطالع عموما شش ماه آینده یو تا پنج  صل شدهحادر تحقیقات صورت گرفته، خوشبختانه نتایج خوبی گوید، می ...ایه بق

یروس ساخت دارو و واکسن و توان نسبت به، مینزاآولتجربه موفق ایران در ساخت واکسن آنف به رسید. بنا به اظهارات جاللی، با توجه

 .2بود کرونا هم امیدوار

های درمانی ویروس کرونا را در حال حاضر جزئیات دقیقی از پروژهتوان نمی"گوید می ...ا یهرئیس دانشگاه علوم پزشکی بقاگر چه 

 در خصوص سه پروژه آغاز شده اجماالً چنین توضیح داده است:، اما "خبری کرد

اولین پروژه: 

معاونت های علم ژنتیک است که مراحل اجرای آن با همراهی مجموعه وزارت بهداشت و ساخت داروی درمانگر کرونا مبتنی بر حوزه  

 ت.کلید خورده اس ...ا صنعتی سپاه در مرکز ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه -تحقیقی

:دومین پروژه 

 با مشارکت دانشگاه علومآن نیز به پایان رسیده و منابع مالی کرونا است که طرح نامه پزشکان و محققان برای ساخت واکسن    

قیت به پایان ماهه با موف پنجتا  سهدر بازه زمانی کرونا پروژه ساخت واکسن  ...انشاءا؛ شده است مینأو دو دانشگاه دیگر ت ...اپزشکی بقیه

 د.برس

:سومین پروژه 

متخصصان در مرکز تحقیقات طب سنتی در حال انجام است که ساخت داروی گیاهی برای درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا    

 ،یکی از محققان گیاهان دارویی ،در حوزه دارویی، جاللیبه گفته  .3درمان کرونا ویروس هستندها برای ساخت داروی گیاهی آزمایش

 این داروی گیاهی بر روی چند بیمار کرونایی تست تر آنکه؛ مهمبسازد که بر روی چند ویروس تأثیرگذار باشد یتوانسته داروی گیاه

 .4تشده و خوشبختانه نتایج آزمایشگاهی مثبتی داشته اس

 

 

                                                           
1. https://seebmagazine.com 22.02.2020 سالمت ایرانیان آمریکا؛ -مجله پزشکی؛ 
 (10/12/1398؛ خبرگزاری دفاع مقدس؛ )«طبیب»برنامه تلویزیونی با  اهلله رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقی« لیعلیرضا جال»گفتگوی  .2
 (8/12/1398)خبرگزاری فارس؛  .3
 (10/12/1398؛ خبرگزاری دفاع مقدس؛ )«طبیب»برنامه تلویزیونی با  اهلله رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقی« لیعلیرضا جال»گفتگوی  .4

https://seebmagazine.com/
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به منظور  اهلل های علوم پزشکی بقیههای علمی دانشگاهکمیتهبا فعال شدن  یک موفقیت دیگر متخصصان ایرانی این است که -2

لسات، در این ج ات پزشکانیتبادل تجربو با  ،های درمانی و بهبود مبتالیانساخت داروی قطعی ویروس کرونا و ارائه جدیدترین روش

 .1کاهش یافته است ویروس کرونا نسبت به روزهای اولبه آمار مرگ و میر مبتالیان 

مجموعه اقداماتی را جهت تحقیق و بررسی  ،سسات دانش بنیان داخلیؤسازمان پدافند غیرعامل کشور با همکاری برخی از م -3

که در صورت حصول نتیجه به اطالع عموم مردم  هرچه بیشتر روی منشاء بیماری و تالش برای کشف پادتن و واکسن آغاز کرده است

 .2دخواهد رسی

ناوری و ف بومبا کمک زیست»فراخوانی با عنوان  فناوری ریاست جمهوری، سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمیستاد فرهنگ -4

ها و پآ، استارتبنیانهای دانشتوان شرکتگیری از داده است. هدف از این فراخوان ملی بهره« دهیمکرونا را شکست می ،نوآوری

یان تولید بنهای دانششرکتبوده است. بر این اساس، مشکل و معضل ویروس کرونا  برای غلبه بر بوم فناوری و نوآوریفعاالن زیست

های پزشکی تیهای ضد عفونی کننده، تولیدکنندگان ککننده تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، تولید کنندگان ماسک نانو و ژل

ت ریاس های ویژه معاونت علمیهای نو، از کمکهای خاص و طرحدر صورت ارائه برنامه، های داروهای مرتبطو تشخیصی و تولید کننده

 .3دمند خواهند شبهره جمهوری

 جمهوری خلق چین 
 

 هایهنمون و هستند بیماری این واکسن یافتن برای روز در تالش جهان، شبانه در کرونا شیوع ءعنوان مبداچین بهدانشمندان   

ها حاکی است که اولین مورد از ویروس گزارشاست.  نجام نرسیدهسرا به کار هنوز اما شودمی آزمایش حیوانات روی بر اولیه

یکی جزیه و تحلیل ژنتپزشکان بی وقفه در حال ت، روز دوم ژانویه در ووهان به آزمایشگاه فرستاده شده و از آن زمانکرونا، اسرارآمیز 

شور پزشکان و دانشمندان این ک ه کهشناسی چین اعالم کردسسه تحقیقات و ویروسؤمد. هستن کروناویروس برای یافتن واکسن 

 . 4دانبرای یافتن واکسن ویروس ناشناخته کرونا بسیج شده

متخصصان این کشور از قبل ": در جمع خبرنگاران اعالم کرد پنجم اسفند روز دوشنبه سفیر چین در روسیه« ژانگ هانوی» -1

ح و شود، ولی این واکسن نیاز به اصالکرونا می ویروس برابر باعث ایجاد سیستم ایمنی درطور مقدماتی ه اند که بواکسنی ساخته

توانسته اثربخشی خود را نشان دهد، واکسن تولید شده در چین قبالً طور که این دیپلمات گفته، آن" د.انجام آزمایشات مضاعف دار

 .5دوهنوز باید آزمایشات بیشتری روی آن انجام ش و ولی این نتایج اولیه است

                                                           
 (8/12/1398. خبرگزاری فارس؛ )1
 (16/11/1398. خبرگزاری حوزه؛ )2
پایگاه اینترنتی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری؛ ؛ علمی و فناوری ریاست جمهوریسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت دبیر ستاد فرهنگ «پرویز کرمی» .3

(10/12/1398) 
 (6/12/1398. خبرگزاری ایرنا؛ )4
 (5/12/1398؛ )«تاس»به نقل از خبرگزاری  خبرگزاری تسنیم .5
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ارند اند و قصد دیک واکسن خوراکی ساخته ،گویند پژوهشگران این کشور برای ویروس جدید کروناهای چین میرسانه -2

، چهار دوز از این واکسن را روی خود امتحان کرده و عوارض «تیانجین»یکی از استادان دانشگاه د. آن را آزمایش کنن

ه به عنوان حامل مواد غذایی استفاد «ساکارومایسس سرویزیا»این واکسن خوراکی از  «گلوبال تایمز»به گفته  .1جانبی نداشته است

 حاضر الح در. پردازدآن می با مبارزه به ها،بادی آنتی تولید با و کندمیکند و پروتئین موجود در آن، ویروس کرونا را شناسایی می

های چنین دارویی در صورت کسب تأییدیه واضح است که. 2تای انجام کارآزمایی بالینی اسبر الزم شرکای دنبال به تیانجین دانشگاه

رای توزیع انبوه آن در مراکز درمانی و بدون شک باید چند ماه ب نخواهد گرفتدر اختیار مردم قرار  فوراً  ،های بهداشتیالزم از سازمان

 . 3دصبر کر

زودتر از دو ماه دیگر در این  آزمایشات بالینی واکسن کرونا که است گفته چین فناوری و علوم وزیر معاون «زونان پینگ» -3

که در ابتدا باید  ادعای ساخت واکسن و درمان کرونا توسط معاون وزیر علوم و فناوری چین به این معناست. 4شودمی آغاز کشور

ی، های جانورهای خاصی از حیوانات انجام شود، بعد از به دست آوردن نتایج مثبت بر روی گونهتحقیقات انجام شده بر روی گونه

 .5دکننهای خود را بر روی انسان شروع میها و آزمایشمحققین بررسی

 روسیه 

ا تولید ر کرونا ویروس برای واکسنی از اولیه نمونه پنج تاکنونکه دانشمندان روسی  همعاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد

 اشی از ویروسن جدید معاون نخست وزیر روسیه که ریاست ستاد عملیات مقابله با شیوع عفونت« تاتیانا گالیکووا» اند.کرده

 است؛ همکاران کار اولیه مراحل در اکنون هاواکسن تولید این" فوق تأکید کرده:کرونا را نیز برعهده دارد، با اعالم مطلب 

تری به دست آوریم، این مسئله را فوراً اعالم صمشخ نتایج که هنگامی و هستند زمینه این در کار حال در زیاد دقت با ما

 . 6دخواهیم کر

 بریتانیا 
 

از دیگر دانشمندان سراسر جهان پیشی  کرونا، ند که در رقابت ساخت واکسن برای ویروساهمحققان انگلیسی مدعی شد -1

ی را که واکسنبه زودی تیم تحقیقاتی وی " گفته:های عفونی از کالج سلطنتی لندن متخصص بیماری 7«رابین شاتوک»د. انگرفته

را روی  واکسن شد، آنگاهیید أعملکرد واکسن روی حیوانات و مراحل قبلی آزمایش تکنند؛ اگر زمایش میروی حیوانات آ اند،ساخته

 مدعی است:سازنده این واکسن  «شاتوک»پروفسور . "ها آزمایش خواهند کرد که زمان آن هم در تابستان پیش رو خواهد بودانسان

                                                           
 (6/12/1398؛ )چین «گلوبال نیوز»روزنامه دولتی بی.بی.سی به نقل از  .1

 (6/12/1398خبرنگاران جوان؛ ). باشگاه 2
 (7/12/1398خبرگزاری آنا؛ ) .3
 (6/12/1398؛ )از پکن «تاس»اساس گزارش  بر. خبرگزاری ایرنا 4
5. https://www.nabro.ir(5/12/1398) ؛ 
  (8/12/1398؛ )«ایزوستیا» روزنامه از نقل به . خبرگزاری تسنیم6
7. Robin Shattock 

https://www.nabro.ir/
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ما این  ولید، ها برسپس از آن به درمانگاه و تواند بین دو تا سه سال طول بکشدرویکردهای استاندارد برای تولید واکسن می"

 .1"میاهروز رساند 14به مدت زمان را 

د. دهاختصاص می کرونامیلیون دالر برای کمک به توسعه واکسن  26معادل  میلیون یورو 20مبلغ  هدولت بریتانیا اعالم کرد -2

 «CEPI»سازمان  .شوداعطا می «CEPI»های مسری موسوم بههای آمادگی در برابر بیماریبرای نوآوریسازمانی  این بودجه به

تواند که می هایی ایجاد شدهبرای تولید واکسن 2017که در سال  تهای دولتی و خصوصی اسالمللی از سازمانیک ائتالف بین

 اعالم کرد که در حال همکاری با شرکت دارویی بهمن( 11) این سازمان روز جمعهد. را متوقف کن گیرهمهی هاشیوع بیماری

«CureVac»  ت.اسبرای توسعه واکسن کرونا 

گفت: کمک مالی بریتانیا بسیار به موقع و در یک لحظه مهم برای واکنش  بهمن( 14) دوشنبه روز« CEPI»مدیرعامل  «ریچارد هچت»

هفته یک واکسن تحقیقاتی را به  16امید ما این است که با شرکایمان بتوانیم در ته و ویروس کرونا صورت گرف درخور به ظهور

شود، اولین مرحله آزمایشات بالینی که باعث ایجاد ایمنی چنین واکسنی می همچنین اعالم کردههچت م. برسانیهای بالینی آزمایش

 .2است سابقهاین زمان در زمینه تولید واکسن بی و کشدحدود دو تا چهار ماه طول می

 استرالیا 

در فضای را روزی که محققان چینی ژنوم ویروس کرونا ، یعنی 2020ژانویه  11از  استرالیا« کوئینزلند»دانشگاه تحقیقاتی تیم  -1

فق موگویند اعضای این تیم میند؛ اینک بعد از شش هفته واکسن کرونا آغاز کرد برای تولیدخود را  تالش دادند،مجازی قرار 

که  ندو امیدوار د کردنخواهشروع ها بر روی حیوانات را انجام آزمایشبه زودی  آنها ند.کناز اولین موانع تولید واکسن عبور اند شده

 رئیس دانشکده شیمی دانشگاه زیست «پل یانگ»پروفسور  .3استفاده آزمایشی آن بر انسان تا نیمه سال جاری میالدی شروع شود

انه روزی در تالش برای تسریع انجام نفره به صورت شب 20این تیم تحقیقاتی گوید می استرالیا« کوئینزلند»ی مولکولی سشنا

این تیم . آیدکرونا به شمار می نای برای تولید واکسکه گزینههستند آزمایش، شناسایی و تکثیر پروتئین اصلی در این ویروس 

احتمال  کهکند، استفاده می Molecular clamp"4"از فناوری موسوم به  کرونا، تحقیقاتی برای تولید پروتئین مورد استفاده در واکسن

از جمله  ایی کشندههاویروس ناین فناوری برای تولید واکسضمن اینکه  بیشتر است.، توسط سیستم ایمنی بدن آن شناسایی

ه هفت سال پیش در دانشگاه کوئینزلند ساختجالب اینکه این فناوری نیز  مورد استفاده قرار گرفته است. 5«نیپا»و « مرس»، «ابوال»

که  ی شدهطوری طراح «گیره مولکولی» تکنولوژی گویدیکی دیگر از اعضای این تیم تحقیقاتی می« کیت چپل»دکتر  .6ده بودش

دریافت ا واکسن از ایده اولیه تیک تولید اگرچه گوید مییانگ پروفسور . دهد بتواند به سرعت به یک ویروس ناشناخته نیز پاسخ

                                                           
 (17/11/1398. خبرگزاری ایسنا به نقل از دیلی میل؛ )1
  (15/11/1398) ؛سی.بی.ان.سی. خبرگزاری ایسنا به نقل از 2
 (4/12/1398. ایندیپندنت فارسی؛ )3
 « تله مولکولیگیره یا ». فناوری 4
این ویروس در بدن انسان به سرعت خود را به . در مالزی مشاهده شد« نیپا کامیون سون» میالدی در منطقه 1998نخستین بار در سال « نیپا»ویروس  .5

ناشی از ویروس  بیماریمبتال را در پی دارد؛ انتشار  ثیرات شدید روانی مانند توهم و عدم تعادل روحی فردأتو شود و موجب عفونت در مغز میرساند میمغز 

در هند  نفر 17موجب مرگ  1397. این ویروس در خرداد ماه سال شوداز انسان به انسان منتقل میو ان از خفاش و خوک به انس، سریع و واگیردار است نیپا

  (15/3/1397روزنامه دنیای اقتصاد؛ ) .به قرنطینه فرستاد هزار تن رادو شد و حدود 
 (5/12/1398پارس تودی؛ ) خبری پایگاه .6
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ماه است، که سرعت  18تا  12هدف ما چیزی بین اما  ،کشدها طول میمیان جوامع، سال استفاده درتولید انبوه و مجوز و 

 .1چشمگیری است

سود استرالیا( های علمی و صنعتی هم)سازمان پژوهش CSIROنقشه ساخت واکسن آزمایشی شب پنجشنبه به آزمایشگاه تولیدی 

 .2آغاز شده است آن تولید)دوم اسفند( صبح جمعه  از ارسال و

که  بر این باورند اند وای از ویروس کرونا در آزمایشگاه شدهنسخه ت  موفق به کشنیز استرالیا  Peter Doherty سسهؤپژوهشگران م -2

 .3است کرده نزدیک آنها را یک گام به ساخت واکسنی نوین برای درمان ویروس کرونا ،این اقدام

 آلمان 
 

اعالم کردند برای ساخت  (CEPI)های آمادگی اپیدمی به همراه ائتالف برای نوآورییک شرکت آلمانی ساخت داروهای بیولوژیک 

بهمن گفت انتظار دارد طی چند ماه آینده واکسن  11کنند. وزیر علوم و تحقیقات آلمان روز جمعه واکسن کرونا با هم همکاری می

که واکسن کرونا ظرف چند  اظهار امیدواری کردروز جمعه در همین  هم وزیر امور خارجه آلمان« آنیا کارلیزک» .4کرونا ساخته شود

 .5ماه آتی تولید شود

اعالم  هبا وی انجام داد «نیچر»مجله  که اخیراً ایآلمان طی مصاحبه 7«لوبک»زیست شناس ساختاری دانشگاه  6«رالف هیلجنفلد»

. هیلجنفلد طی 8انی برای بیماری کرونا ویروس بوده استدر حال تالش برای توسعه درم ،او پس از شیوع بیماری سارس ه کهکرد

چین وارد  «ووهان»بگذارند وی به شهر اظهار امیدواری کرد که ای با نیچر درباره اهداف خود و موانعی که سر راه او قرار دارد احبهصم

توان در حال حاضر این داروها را نمید. کننشود و با محققان آنجا دو ترکیب دارویی را بر روی حیوانات مبتال به این ویروس آزمایش 

 .9ها آزمایش کرد بنابراین وی قصد دارد که اگر بشود این داروها را بر روی حیوانات مبتال به این ویروس آزمایش کندبر روی انسان

 فرانسه 
 

 ،ویروس کرونا در ووهان چین های دارویی در جهان است که به محض شیوعترین شرکتیکی از بزرگ« سانوفی»شرکت فرانسوی  -1

حقیقاتی نزا تآولهای سارس و آنفها و تحقیقات علمی خود را در این زمینه آغاز کرد. شرکت سانوفی در گذشته نیز روی بیماریآزمایش

سانوفی اظهار امیدواری کرده که تا حدود یک سال و نیم  ؛های محققین این شرکت ادامه دارددر حال حاضر نیز تالشبود.  انجام داده

 ،آمیزی ادامه داشته باشنداگر تمام موارد علمی و پزشکی در مسیر موفقیتد. های الزم را روی افراد انجام دهدیگر بتواند آزمایش

                                                           
 (4/12/1398ایندیپندنت فارسی؛ ) .1
 (5/12/1398پارس تودی؛ ) خبری پایگاه .2

 (11/11/1398. خبرگزاری ایسنا؛ )3
4. https://iranintl.com (11/11/1398)؛ 
 (15/11/1398. خبرگزاری ایسنا؛ )5
6. Rolf Hilgenfeld 
7. Lübeck 
 د.نشوهستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل میها کرونا خانواده بزرگی از ویروس هایویروس به دلیل اینکه .8
 (5/11/1398خبرگزاری ایسنا؛ ) .9

 

https://iranintl.com/
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ها وارد فاز ایمنی انجام و بعد از آن آزمایش های اولیه برای ایجاد ایمنی در بدن و توانایی واکسن در برابر تحریک ناشی از پاسخآزمایش

 .1دهای ایجاد شده توسط ویروس را از بین ببرتواند عفونترسد که در واقع میشود و به مرحله اثبات عملکرد واکسن میدوم می

ست تا واکسن ممکن اانستیتو پاستور فرانسه نیز اعالم کرده در حال تالش برای ساختن واکسن ویروس جدید کرونا است و این  -2

 .2ماه آینده آماده شود 20

 ژاپن 
 

درصد با ویروسی  99.9 این ویروس ؛کرونا را ک شت و ایزوله کند های عفونی ژاپن اعالم کرده که موفق شده ویروسسسه ملی بیماریؤم

 .ت باالتر در کار نبوده استبه عبارت دیگر، هیچ جهش ژنی منجر به عفونت یا سمیّ .که دولت چین آن را معرفی کرده مطابقت دارد

شی های آزمایتواند کیتکند. همچنین میرا آغاز تواند تولید واکسن و داروی درمان آن اکنون که ژاپن این ویروس را تولید کرده، می

یی به های داروهای خود را با محققان و شرکتیافتهپنی اعالم کرده ژاسسه ؤاین منماید. ارائه دهد که بتواند تشخیص سریع را ممکن 

 .3تاشتراک خواهد گذاش

 آمریکا 
 

 . 4دهایی دست یابنبه موفقیت ویروس کرونا برای واکسن و دارو تولیدزمینه  اند درروزهای اخیر دانشمندان آمریکایی توانستهدر 

در یک نشست خبری در وزارت بهداشت، درمان و آمریکا، های عفونی ملی آلرژی و بیماری انستیتویمدیر  «آنتونی فاسی» -الف

او همچنین  ."یمهست با شرکت بیوتکنولوژی مدرن در حال همکاری کرونابرای توسعه واکسن " این کشور گفته است: خدمات انسانی

طبق گفته فاسی،  ."کمتر از سه ماه، به مرحله آزمایش برسدگفته که واکسن ویروس کرونای جدید بسیار سریع، یعنی شاید در مدتی 

آینده برای آزمایش ایمنی واکسن در گروه  و نیم ماه دواولیه بالینی طی  هایها، آزمایشموش پس از کسب موفقیت در آزمایش

مدت تهیه و . 5دو مصرف خواهد ششود و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، این واکسن به طور عمده تولید ها آغاز میکوچکی از انسان

های یشود دلیل این سرعت باال، فناورسابقه است و گفته میتولید این واکسن از هنگام شیوع بیماری تا آماده شدن برای آزمایش، بی

ماه  20ه ک برای درک باال بودن سرعت تهیه و تولید این واکسن کافی است بدانیمت. جدید و پیشرفت علم ژنتیک در تولید واکسن اس

-مایشای آزبر -نوعی بیماری خطرناک ریوی که عامل آن نیز نوعی ویروس از گروه ویروس کرونا است  -طول کشید تا واکسن سارس

 د.توانند تا سه ماه دیگر واکسینه شونهرچند این به آن معنا نیست که مردم می .6دبالینی آماده شو های

ا برای پیشگیری از نوع جدید ویروس کرون (،99)آبان سال  تا ماه نوامبر امسال که امیدوارندپنج شرکت بزرگ داروسازی آمریکا  -ب

)19-(COVID، 150  )گوید:یم آمریکا جمهوری شورای ملی بازرگانی ریاست رئیس «پیتر ناوارو»د. تولید کننواکسن میلیون واحد )دوز 

پروژه ساخت سالح های در حد و اندازهای هستند که ابعاد آن ی پروژهاجرادر حال  این کشورهای داروسازی شرکت"

                                                           

 (10/12/1398خبرگزاری برنا؛ ) .1
2. https://iranintl.com( 11/11/1398؛) 
 (14/11/1398)؛ «ژاپن تایمز» نقل ازبه . خبرگزاری ایسنا 3

 (7/12/1398. خبرگزاری آنا؛ )4
 (25/11/1398. خبرگزاری فارس؛ )5
 (12/11/1395. صدای آمریکا به نقل از آسوشیتدپرس؛ )6

https://iranintl.com/
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بسیار امیدوار کننده به  Remdesivirیک ماده آزمایشی به نام "که  ؛ او همچنین گفته است"تای در گذشته اسهسته

 ".1شود آغاز مارس ماه نیمه از قبل دارویی ماده این تولید و آزمایش که دارند انتظار واشنگتن در و رسدنظر می

 روی روناک اعالم کرده مشغول آزمایش چند کاندیدای واکسن ویروس «وال استریت ژورنال»شرکت آمریکایی  ژورنال:وال استریت -1

حل انام دارد و مر« mRNA-1273» شده واکسن یادت. و به سرعت در حال نزدیک شدن به مرحله آزمایش انسانی اس است حیوانات

این واکسن را به  نخستین دسته از فوریه( 24) که روز دوشنبه هگزارش داداین شرکت اول مطالعاتی آن در آمریکا تکمیل شده؛ 

اگر همه  و اندارسال کرده و در آنجا، دانشمندان فدرال آن را مورد بررسی قرار داده« NIAID» های عفونیسسه ملی آلرژی و بیماریؤم

 .2ندکنکنندگان انسانی آغاز میآزمایشات بالینی را بر روی شرکت، چیز خوب پیش رود

داوطلب  25که دو دوز واکسن روی  نوشت، دادارائه میرا در آمریکا  وال استریت ژورنال که نخستین بار گزارش پیشرفت این بیماری

 .3ریا خی کندشود تا ببینیم آیا پاسخ ایمنی ایجاد شده در برابر ویروس مقاومت میآزمایش می

کت شردر مورد ساخت واکسن ضد ویروس کرونا است،  های دارویی که در حال تحقیق و بررسیاز شرکتدیگر  یکی نواواکس: -2

 مدیر 5«اک استنلی»است.  فعالیت داشته نیز در زمینه تولید واکسن ابوال سابقاً است که مریلند در مستقر 4«واکسانو» بیوتکنولوژی

 ها کمک کردم به سارس، و مرس از جمله ،های دیگرویروس کرونا گوید: تجربیات پیشین ما از تحقیق رویواکس میانو اجرایی ارشد

 د.امیدوار است تا فاز یک آزمایش بالینی را در ماه می یا ژوئن آغاز کن واکسانوم. تر پیشرفت کنیتا سریع

ت ت. این شرکپرده برداشکرونا نیز از همکاری با انستیتوی ملی بهداشت و بودجه برای ساخت واکسن  6«مدرنا» شرکت مدرنا: -3

های . شیشه7که نسخه آزمایشگاهی واکسن کرونا را برای آزمایشات اولیه به مسئوالن عالی سالمت آمریکا ارسال کرده استاعالم کرد 

 .8اندارسال شده «NIAID»ا واگیردار آمریکهای سسه ملی آلرژی و بیماریؤکوچک این واکسن به م

د روی نتوانمی ،های در اختیار این شرکتبادیکند تا ببیند آیا هیچ یک از آنتیکه آزمایش می اعالم کردنیز  9«ویر»ت شرکویر:  -4

 .10د یا نهنکار کن کرونا ویروس

آزمایش انسانی اولین واکسن  ،بیمارستان در پکنبا همکاری یک مستقر در آمریکا  11«گیلید» فناوریشرکت زیست گیلید: -5

 .12ویروس را شروع کرده است کرونا

                                                           
  15.02.2020 اسپوتنیک؛ .1

 (10/12/1398. خبرگزاری برنا؛ )2
 (7/12/1398. باشگاه خبرنگاران جوان؛ )3
4. Novavax 
5. Stanley Eck 

6 .Moderna 
 70را بسازد، سهام آن طی یک روز کرونا اعالم کرد که سعی دارد واکسن « نواواکس » وقتی شرکتهمچنین یافت.  افزایش درصد 20 مدرنا شرکت سهام خبر، این اعالم با .7

  (11/11/1398خبرگزاری ایسنا؛ ) درصد افزایش یافت.

 (10/12/1398خبرگزاری ایسنا؛ ) .8
9 .Vir 

 (11/12/1398). خبرگزاری ایسنا؛ 10
11 .Gilead 

 (15/11/1398. خبرگزاری ایسنا؛ )12
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سسه ملی سالمت آمریکاؤم -ج «NIH » های انسانی را برای واکسن بالقوه کرونا آغاز امیدوار است طی سه ماه آتی آزمایشنیز

برای تولید واکسنی نوین  DNA نسبتاً جدیدی از فناوری، دانشمندان از یک نوع نیز« سن دیگو»در  2«اینوویو»در آزمایشگاه  .1کند

ها تا اوایل تابستان انجام آزمایش این واکسن بر روی انسان اند احتماالًاعالم کرده کنند و اخیراًستفاده میا« INO-4800» به نام

 .3د شدخواه

 برای تهیه واکسن کرونا، متخصصان پزشکی به های تعجیلیاعالمیه دولت آمریکا مبنی بر تالشالزم به یادآوری است که در پی 

؛ همانگونه 4دکشگفتند که کل مراحل ساخت واکسن برای استفاده ایمن معموالً حداقل یک سال طول می« CNBC»شبکه تلویزیونی

 .5دوش استفاده سارس مرگبار ویروس برای انسانی واکسن آزمایشات در ژن توالی از تا کشید طول ماه 20 حدود 2003در سال که 

 سخن آخر 

 ی برایدارویه بدستیابی و  واکسن برای پیشگیریساخت به دنبال  ،های عفونی با سرعت و تالش زیاددانشمندان و متخصصان بیماری

اکنون و  انددهبندی شچندین واکسن گوناگون فرمولاند. فتهدست یاهم نتایجی  در این زمینه به مبتالیان به ویروس کرونا هستند؛درمان 

مراحل تست این کوشند تا میها دولتدانشمندان و هم  هم. استهای مقدماتی آزمایشمرحله در  ،خطریبخشی و بیاثراز حیث 

ول بینی نسبت به حصدر این خصوص، ضمن تأکید بر اهمیت بردباری و شکیبایی، خوش امابه چند ماه برسد؛ چند سال ، از هاواکسن

 نتیجه نهایی و حفظ امید به آینده، توجه به چند نکته ضروری است: 

تواند به راحتی وجود دارد که هنگام انتقال می RNAدر داخل ویروس کرونا رشته ژنتیکی به نام گویند، گونه که دانشمندان میآن -1

هدف  ؛ها هم همین استکنند. دلیل سختی مبارزه با این ویروسهای کرونا خیلی راحت تغییر پیدا میویروس دلیلقاطی شود. به همین 

 .6تبا واکسن و دارو کار راحتی نیس ،کندگرفتن چیزی که مرتب تغییر می

یاد  ها به دستگاه ایمنی بدنزا است. واکسنبرای واکسیناسیون مشکل ،رونا و تغییر در مشخصاتشانهای کسرعت جهش در ویروس -2

های مختلف را شود که دستگاه ایمنی نتواند عفونترا هدف بگیرد. اما تغییرات مرتب باعث می «مشخصه خاص»دهند که یک می

 د.تشخیص ده

د. اما پیدا کردن این نسخه درست ممکن است شونسخه درست ویروس استفاده  باید از ،برای ساخت واکسنبه گفته متخصصان،  -3

 .خواهد کشیدطول  هنوز مشخص نیست که ساخت واکسن چند ماه یا چند سالد. به عبارتی مدت زیادی طول بکش

یزی نیست چ هاانبوه آن، تولید بخش بیماری کرونا کشف شوده یا داروی عالجحتی اگر چنین واکسنی ساختنباید فراموش کرد که  -4

 و مشخص هم نیست که چه زمانی به دست مردم برسد. که به راحتی انجام شود

                                                           
 (6/11/1398خبرگزاری ایسنا؛ ). 1

2 .Inovio 
 (11/12/1398خبرگزاری ایسنا؛ ). 3
 (15/11/1398. خبرگزاری ایسنا؛ )4
 (6/11/1398خبرگزاری ایسنا؛ ). 5
 (7/12/1398بی.بی.سی؛ ). 6
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توجه  و بهداشت فردی ،بهداشتی توصیه هایرعایت برای ایمن بودن از تهدید ویروس کرونا، در حال حاضر بهترین روش  بر همین اساس،

 ت.اسهای پزشکی به توصیه


