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یک شرکت دانش بنیان ایرانی که سال گذشته 
موفق به تولید داروی کاهش عوارض کرونا به 
نام سالیراویرا شده بود، به تازگی با موفقیتی در 
سطح جهان توانسته برای این داروی گیاهی، 
گواهی ثبت اختراع جهانی )پتنت( دریافت کند. گواهی ثبت اختراع جهانی در مواردی 

ارائه می شود که برای سازمان جهانی مالکیت معنوی )WIPO( تازه و مبتکرانه بودن 
مورد اختراع شده، اثبات شود. این دارو نیز پس از گذراندن تمام مراحل دقیق و حساس 
این سازمان توانسته است پتنت جهانی را دریافت کند تا مسیر برای صادرات آن نیز 
باز شود. رضا رمضانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سازنده این دارو در گفت وگو با 

همشهری از جزئیات دریافت پتنت جهانی، ترکیبات دارو و عملکرد آن می گوید.

ثبت جهانی داروی ایرانی ضدکرونا
گفت وگو با مدیرعامل شرکت دانش بنیانی که موفق به ثبت اختراع داروی گیاهی درمان کرونا شده است

 فروش اطالعات
 400میلیون توییتری

با فروش اطالعات 400میلیون کاربر توییتر در دارک وب، 
شــاهد یکی از بزرگ ترین نفوذهای امنیتــی در تاریخ این 
پلتفرم هســتیم. خبر این نفوذ در حالی منتشــر شده که 
کمیســیون حفاظت از داده ایرلند)DPC( یک روز پیش 
از آن، از آغاز تحقیقات درباره آخرین نشــت اطالعاتی این 
پلتفرم که باعث افشای اطالعات بیش از 5.4میلیون کاربر 
شــد، خبر داده بود. آنگونه که کارشناسان مدعی شده اند 
آسیب پذیری در یک API عامل اصلی این نفوذ بوده است.

بــه گــزارش TheCyberExpress، »الــون گال« 
هم بنیانگذار شــرکت امنیت ســایبری »هادسون راک« 
اعالم کرده که اطالعات 400میلیون کاربر توییتر احتماالً به 
واسطه آسیب پذیری یک API استخراج و در دسترس قرار 
گرفته است. این آســیب پذیری به هکرها اجازه دسترسی 
به داده هایی مثل آدرس ایمیل و شــماره تلفن کاربران را 

داده است.
گال می گوید که به عنوان مثال، هکرها اطالعات هزار اکانت 
شناخته شده، ازجمله الکســندریا اوکاسیو کورتز)نماینده 
مجلس آمریکا(، ویتالیک بوترین)بنیانگذار اتریوم(، دونالد 
ترامپ و چند نفر دیگر را به اشتراک گذاشته اند. هم بنیانگذار 
»هادســون راک« همچنین مدعی شده اســت که نمونه 
داده های منتشرشــده از ســوی هکرها را بررسی کرده و 

می تواند صحت آنها را تأیید کند.
این فرد عنوان کرده زمانی که در حال جست وجو در دارک 
وب بوده که این اطالعات را کشف کرده است و زمان آن به 

اوایل سال 2022 برمی گردد.
او اما اخیرا به ایالن ماسک پیشنهاد داده که برای جلوگیری 
از تشــکیل یک پرونده  قضایی دیگر علیه این شــرکت در 
اروپا، داده های هک شــده را خریداری کند. توییتر همین 
حاال به خاطر نشــت اطالعات قبلی خود بــا پیگرد قضایی 

مواجه است.
آخرین بــار هکرها اطالعــات بیش از 5.4میلیــون کاربر 
توییتر را به ازای 30هزار دالر به فروش گذاشته بودند. این 
اطالعات شــامل آیدی، نام، نام ورود به حســاب، موقعیت 
مکانی، ایمیل و شــماره تلفن می شــد. در حمله قبلی هم 
هکرها از آسیب پذیری یک API استفاده کرده بودند. این 
آســیب پذیری اجازه می داد تا هکرها با وارد کردن آدرس 
ایمیل یا شــماره تلفن بتوانند آی دی توییتر متناظر با آن 

را پیدا کنند.
پیش از نشــت اطالعات توییتر، گال نفوذ در متا را در سال 
2021 کشــف کرد. گال در مقاله خود نوشت: »اتفاق اخیر 
بسیار شبیه به نشت پایگاه داده 533میلیون کاربر فیسبوک 
است که من در ابتدا در سال 2021 درباره آن گزارش دادم و 

منجر به جریمه 275میلیون دالری برای متا شد.«  

آزمایش جراحی در فضا
 پژوهشگران دانشــگاه لویی ویل، دانشــگاه پردو و شرکت
 Orbital Medicine در حال توسعه فناوری جدیدی هستند 
که اجازه انجام جراحی در فضا را می دهد. اگر چه تاکنون نیاز 
خاصی به انجام عمل های پزشکی در فضا نبوده اما با توجه به 
برنامه های فضایی پیش رو، دانشمندان می خواهند کنترل 

خون و جراحات در شرایط بی وزنی را ممکن کنند.
به گزارش وب ســایت ناسا، این ســازمان از طریق برنامه ای 
بــا عنــوان Flight Opportunities ســعی دارد تــا 
به پیشــرفت های پزشــکی در حوزه فضا کمک کند. آنها 
 )SFMS(می خواهند از سیستم مدیریت سیاالت جراحی
دانشــگاه لویی ویل اســتفاده کنند که اخیراً در شــرایط 

ریز گرانش آزمایش شده است.
سیســتم SFMS یک محفظه شیشــه ای دارد که محکم 
به پوســت بیمار می چســبد و عالوه بر آنکــه محلی برای 
قراردادن ابزارهای جراحی دارد، مانع از نشــت مایعات بدن 
به درون فضاپیما می شود. این دستگاه با مکش، شست وشو، 
فراهم سازی نور و قابلیت های سوزاندن تقریباً همه امکانات 
مورد نیاز برای انجام یک جراحی ساده را در اختیار پزشکان 

قرار می دهد.

فضا

عدد خبر

اینترنت

معاون فناوری و نــوآوری وزیر علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری از تاســیس 

3پارک علم و فناوری خبر داد.  
علــی خیرالدیــن بــا اعــام ایــن خبــر 
ادامــه داد: شــورای گســترش و 
برنامه ریزی آموزش عالی با تاسیس 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه امام 
حســین)ع(، پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه کاشــان و پــارک علــم و 
فنــاوری دانشــگاه علــم و صنعــت 

ایران موافقت کرد.

3
پارک

با توسعه زیست بوم زیست  فناوری 
1.4میلیــارد دالر صرفه جویــی ارزی 
ثبت شد. تاش متخصصان، باعث 
شــده که ایران بــه کشــوری پرچمدار 
و صاحــب برنــد در عرصــه زیســتی 
تبدیــل شــود. گزارش هــای موجــود 
نشان می دهد که ایران از نظر تولید 
محصــوالت زیســتی، جــزء 5کشــور 
اول آســیا قرار دارد و تاش می شــود 

که این جایگاه ارتقاء یابد.
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میلیارد دالر

روند دریافت گواهی ثبت اختراع جهانی 
داروی سالیراویرا چگونه بود؟

اخذ گواهی ثبت اختراع جهانی یک دارو کار ســاده ای 
نیست. باید برای سازمان جهانی مالکیت معنوی، به طور 
شفاف و دقیق ثابت شود که این کار کامال نو و پیش از این 
انجام نشده است. بنابراین بسیار موشکافانه عمل می کند. 
در مسیر ســخت و طوالنی دریافت این پتنت که برای 
داروی ما یک ســال به طول انجامید، این سازمان عالوه 
بر دریافت مدارک مختلف، سؤاالت و ایراداتی را مطرح 
کرد که با دفاع از آنها در نهایت موفق به کسب این گواهی 
معتبر شدیم. البته باید به این نکته اشاره کنم که یکی از 
همکاران ایرانی مستقر در اروپا پیگیری های این پتنت را 

انجام داده و در این مسیر بسیار به ما کمک کرده است.
این دارو از چه لحاظ نو و مبتکرانه است؟ 

سالیراویرا سال گذشــته با دریافت مجوز سازمان غذا و 
داروی ایران به 4شکل ارائه شــد. یکی به شکل اسپری 
بینی که ویروس را در فضای بینــی و بدو ورود به بدن از 
بین می برد، دیگری اسپری حلقی که ویروس را در مسیر 
حلق و گلو گرفتار کرده و می کشــد، یکی هم به شکل 

قطره که 2 بار در روز با انجام بخور ویروس را در ریه مهار 
می کند و در آخر به شکل قرص خوراکی که ویروس را در 

سراسر بدن مورد حمله قرار می دهد.
این دارو هم پیشــگیرانه اســت و هم 

درمانی؟
بله دقیقا. بینی و حلق 2 محلی است که ویروس از آنجا 
وارد بدن شده و تکثیر خود را آغاز می کند به همین دلیل 
این مجموعه دارویی هم می تواند بــرای افرادی که در 
فضای پرمخاطره حضور دارند پیشــگیرانه باشــد و هم 
درصورتی که فرد به ویروس مبتال و وارد شــش ها شد، 

منجر به کاهش عوارض شود.
منظور از کاهش عوارض چه مواردي است؟

این دارو در حقیقت ضد کروناست. طول درمان بیماری 
حدود 14روز است اما با مصرف این دارو به حدود 7و نیم 
روز می رسد. طبق ســنجش های ما بار ویروسی و عالئم 
بیماری پس از ابتال با مصرف این دارو به شــدت کاهش 

پیدا می کند و نصف می شود.
ترکیبات دارو در هر 4 شکل یکی است؟

بله، پایه همه اشکال این دارو یکی اســت. در همه این 

اشکال از مجموعه 6 گیاه دارویی شیرین بیان، سرخارگل، 
جینسینگ، زوفا، ریواس و رزماری استفاده شده است.

کمی به عقب برویم، کارآزمایی های بالینی 
و پیش بالینی به صورت پیشرفته است؟

ما سال گذشته کد اخالق را از دانشگاه شهید بهشتی و 
کد کارآزمایی بالینی را از دانشگاه علوم پزشکی ایران که 
نمایندگی سازمان بهداشت جهانی است گرفتیم. تولید 
دارو نیز در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تحت نظر 

دانشگاه تهران و همچنین آزمایش های ژنتیک این 
دارو توسط یکی از استادان ممتاز دانشگاه 

تربیت مدرس انجام شده است. 40نفر از 
استادان دانشگاه تهران، شهید بهشتی 
و علوم پزشــکی و تربیت مدرس در 

روند تولید دارو حضور داشته اند.
می توانیم به صادرات 

سالیراویرا امیدوار باشیم؟
بله، حتما. مقدمــات صادرات این 

دارو در حال انجام و پیگیری 
است.

نحوه اثرگذاری ترکیبات 
روی ویروس کرونا 

از زمان پیدایش ویروس انسانی 
کرونا در ســال 1961مطالعات 
بسیار گســترده ای به شکل 
مقاالت و گزارش های علمی و 
رســاله های کارشناسی ارشد 
و دکترا انجام شــده است. ما 
با بررســی این مجموعه ها به 
ترکیبات شــیمیایی رسیدیم 
که در محیط آزمایشگاه موفق 
به کشــتن ویروس شده بود. 
ما با جمــع آوری این ترکیبات 
متوجه شــدیم برخی کمتر و 
برخی بیشــتر توانایی از بین 
بردن ویــروس را دارند. دو راه 
در پیش روی ما بود یکی اینکه 
از راه شــیمیایی این ترکیبات 
را فراهم کنیم و دیگری اینکه 
مانند شرکت های بزرگ جهان 
این ترکیبات را در مواد طبیعی 
جســت وجو کنیم و راه دوم را 
انتخاب کردیم. بنابراین به سراغ 
گیاهانی رفتیم که این ترکیبات 
شیمیایی را به ما می داد. پاره ای 
از آنها اولیه هســتند و پاره ای 
ثانویه که ترکیبات اولیه پشت 
جعبه دارو نوشــته شده است. 
البتــه در پتنــت جهانی هم 
مواداولیه و هم مــواد ثانویه 
گزارش شده است. این ترکیبات 
در حقیقت مانع از چسبیدن و 
پیوند بخش بیرونی ویروس به 
سلول ها می شود. پیش از ابتال 
استفاده از این دارو مانع از این 
پیوند می شود و پس از ابتال هم 

ویــروس را از 
سلول جدا 

می کند.

زهرا خلجیدانش بنیان
روزنامه نگار


