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باویروس نقشتحقیقاتونوآوریدراقداماتاتحادیهاروپادرمبارزه
کرونا:تامینمالی،نتایجوتاثیرات

دانش و نوآوری می تواند جان انسان ها را نجات   دهد. از زمان شیوع همه گیری کرونا، 
بحران  این  بر  غلبه  برای  اروپا  اتحادیه  ابزارهای  موثرترین  از  یکی  تحقیقات  و  نوآوری 
بوده است. نوآوری و پژوهش می تواند برای دغدغه های کالن شهروندان، فعاالن خط مقدم 
مبارزه با ویروس کرونا، سیاست گذاران و فعاالن صنایع که قرار است در سال های آتی با 

این ویروس زندگی کنند نیز راه حل هایی ثمربخش ارائه کنند.
ماریا گابریل، رئیس کمیسیون نوآوری، پژوهش، فرهنگ و جوانان اتحادیه اروپا1

به گزارش سازمان جهانی بهداشت )WHO(2، در 8 ماهه اول همه گیری کرونا، بیش 
از 200 هزار شهروند اتحادیه اروپا جان خود را بر اثر ابتال به این بیماری از دست دادند. 
این رقم برای کل دنیا بیش از 800 هزار نفر بود. از همان ابتدای بحران، اتحادیه اروپا در 
خط مقدم حمایت از تحقیقات و نوآوری و هماهنگ کردن تالش های تحقیقاتی اروپایی و 

جهانی، از جمله آماده سازی برای همه گیری قرار داشت.

نوآوری  و  تحقیقات  حوزه  در  یورو  میلیارد   1 اروپا  اتحادیه   ،2020 سال  آخر  تا 
سرمایه گذاری خواهد کرد تا بر بحران کرونا و عواقب گوناگون آن غلبه کند.

تا سپتامبر 2020، اتحادیه اروپا 458/9 میلیون یورو در افق 2020 یا همان برنامه تحقیقات 
و نوآوری خود سرمایه گذاری کرده است. این کار در قالب 103 پروژه تخصصی برای هدف 
قرار دادن همه گیری کرونا انجام شده است )البته این رقم وام هایی که در قالب »تسهیالت 
مالی مبارزه با بیماری های عفونی برنامه افق 2020« با عنوان InnovFin یا 5/9 میلیون یورو 
بودجه ای که مکمل برنامه های غیرمرتبط با کرونا پرداخت شده است را شامل نمی شود(. در 
این پروژه ها به توسعه روش های تشخیصی، درمانی، واکسن، همه گیرشناسی، آمادگی در 
مقابل همه گیری و شیوع ها و واکنش مناسب به آنها، موضوعات اجتماعی-اقتصادی، تولید 

1. Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth
2. World Health Organization
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و فناوری های دیجیتال و همچنین زیرساخت ها و منابع داده ای که به انجام این پژوهش ها 
کمک می کنند، پرداخته شده است.

عالوه بر پروژه های فوق، 547 پروژه )که به موجب برنامه افق 2020 و برنامه ماقبل آن 
یعنی »برنامه چارچوب هفتم« تامین مالی شده اند( دیگر نیز در توسعه دانش و فناوری های 
نو در حوزه هایی مانند پوشش های ضدعفونی کننده برای البسه محافظ، انتقال ایمن بیماران، 

تصفیه فاضالب و برنامه های دیجیتال مؤثر بوده اند. 

بهداشتی،  و  تحقیقاتی  سازمان های  صنایع،  اروپا،  اتحادیه  اعضای  اروپا،  کمیسیون 
و  پژوهشی  برنامه ای  بالفاصله  اتحادیه  اروپا  جهانی  شرکای  و  غیرانتفاعی  سازمان های 
ارائه کردند. در آوریل سال 2020،  بهداشت همگانی  بحران  این  با  مقابله  برای  هماهنگ 
که  کردند  طراحی  را  کرونا  علیه  عملیاتی  برنامه  اولین  ملی  ادارات  و  کمیسیون  نهادهای 
بر همه گیری  نوآوری در جهت غلبه  اولویت کوتاه مدت در زمینه تحقیقات و  حاوی 10 

کروناست. 

در  بیشتر  سرمایه گذاری  قبال  در  خود  تعهد  به  کمیسیون  آتی،  سال های  و  ماه ها  در 
برنامه جدید کمیسیون در حوزه  اینکه  امر تحقیقات و نوآوری عمل خواهد کرد، به ویژه 
تحقیقات و نوآوری به نام افق اروپا1 سال آینده عملیاتی خواهد شد. مشارکت قوی نهادهای 
نظارتی، موسسات مالی، جامعه مدنی و صنعت تضمین کننده تولید سریع نتایج تحقیقات از 

واکسن های تازه و آزمایشات گرفته تا مراقبت های بهداشتی و اجتماعی است.

در این گزارش کوتاه، تصویری کلی از تامین مالی، نتایج و تاثیرات برنامه تحقیقات و 
نوآوری اروپا در حوزه ویروس کرونا ارائه می گردد. کمیسیون اروپا به روزرسانی های آنی 

خود را در وب سایت تخصصی تحقیقات و نوآوری کرونا2 ارائه می کند.

1. Horizen Euroup 
2. coronavirus R&I website
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1-فرآیندتامینمالیدراتحادیهاروپابرایمبارزهباکوید-19:تمرکزبر
درمان،واکسنومدیریتبحران

شکل 1: توزیع پروژه های افق 2020 در زمینه مبارزه با کرونا بر اساس نیازهای کالن و 
بر حسب کمک های مالی اتحادیه )میلیون یورو(

  

سرمایه عظیمی که صرف مدیریت بالینی و درمان، طراحی و ساخت واکسن و تشخیص 
با این همه گیری  شده است، نشان دهنده تعهد جهانی و قدرتمند اتحادیه اروپا برای مبارزه 
اقالم پزشکی  بر  تمرکز  برای  تولید  بازطراحی سامانه های  و  مهندسی  انتظار می رود  است. 
اضطراری و روش های نوین و دیجیتال پزشکی از راه دور موجب ارتقاء تاب آوری نظام 

سالمت شود.

اقدامات بهداشت عمومی که مبتنی بر شواهد هستند، به صورت ویژه بر اقشار آسیب پذیر 
سیاست گذاران  به  کمک  یا  راه حل  ارائه  جهت  در  اقدامات  این  شد.  خواهند  متمرکز 
بود.  خواهند  آتی  همه گیری های  برای  مناسب تر  آماده سازی  و  بحران  بهتر  مدیریت  در 
تحقیقات بنیادی برای شناخت بهتر ویروس SARS-CoV-2، تامین مالی علوم داده محور و 

زیرساخت های بالینی سازگار و منعطف به تحکیم این امر کمک خواهند کرد.

برنامه »تسهیالت مالی مبارزه با بیماری های عفونی« با عنوان InnovFin که تحت برنامه 
افق 2020 بانک توسعه اروپا EIB(1( متعهد به پرداخت بودجه آن بود، 400 میلیون یورو 
1. European Investment Bank
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و  زیر دریافت کرده است: کنشگران کلیدی  برای سرمایه گذاری در بخش های  دیگر هم 
انواع   ،)CureVac BioNTech و  نوآور فعال در حوزه تولید واکسن های نویدبخش )مثل 
دارو، ابزارهای تشخیصی و پزشکی )مانند Scope Fluidics SA(، زیرساخت های تحقیقات 

و نوآوری حیاتی جدید )شامل تاسیسات تولیدی(. 

شکل 2: توزیع دیگر پروژه های افق 2020 که برای شرایط اضطراری و برحسب نیازهای 
کالن تغییر جهت داده و روی مبارزه با کرونا متمرکز شده اند )تعداد پروژه در هر دسته(.

2-مشارکتحدود700شریکدرپروژههایتحتبودجهاتحادیهاروپا)از
کشورهایعضویادیگرنقاطجهان(

بیشترین  به جذب  با کرونا موفق  مبارزه  مالی ویژه  تامین  فراخوان های  در سال 2020، 
 433( شد  بلژیک  و  هلند  بریتانیا،  اسپانیا،  فرانسه،  ایتالیا،  آلمان،  از  تعداد شرکت کنندگان 
شرکت کننده(. محققان کشورهایی که تحت پوشش برنامه افق 2020 هستند مانند آلبانی، 
بوسنی و هرزگوین، رژیم صهیونیستی، صربستان، سوئیس و ترکیه همکاری قابل توجهی با 

اتحادیه اروپا در این حوزه دارند. 

مؤسسات آموزش عالی و سازمان های پژوهشی بیشترین مشارکت را در این فراخوان ها 
و  کوچک  شرکت های  درصدی   67 مشارکت  با  خصوصی  بخش  آنها  از  پس  و  داشتند 

متوسط قرار دارند. 
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 شکل 3: توزیع پروژه های مربوط به کرونا بر حسب نوع ذی نفع )بر مبنای سهمی که از 
کمک های مالی اتحادیه دریافت کرده اند(

شکل 4: پانزده شرکت کننده برتر در پروژه های افق 2020 در زمینه مبارزه با کرونا )بر  مبنای 
سهمی که از کمک های مالی اتحادیه اروپا دریافت کرده اند. ارقام به میلیون یورو می باشد(. 
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مالی  کمک های  از  که  سهمی  )بر مبنای  برتر  متوسط  و  کوچک  شرکت  پانزده   :5 شکل 
اتحادیه اروپا دریافت کرده اند. ارقام به میلیون یورو می باشد(. 

3-ابتکاراتهمکاریجهانیدرامرتحقیقاتونوآوری

اتحادیه اروپا یکی از پیشتازان کنشگری جهانی و از کمک دهندگان کالن بین المللی 
 است )از جمله تخصیص بیش از 1 میلیارد یورو برای تحقیقات و نوآوری(. برنامه افق 2020 

موجب تسهیل کار بسترهای تحقیقاتی چندجانبه شده است.

بر  عالوه   1)CEPI( همه گیری  برای  آماده سازی  زمینه  در  نوآوری  ائتالف  است  قرار 
کمک های مالی اعضای اتحادیه اروپا، 100 میلیون یورو نیز از برنامه افق 2020 دریافت کند. 
عالوه بر این، شبکه همکاری تحقیقات جهانی برای آماده سازی در مقابل بیماری های عفونی 
)GLOPID-R(2 هم 2/9 میلیون یورو از این اتحادیه دریافت کرده است. همچنین، اتحادیه 
اروپا یکی از بنیان گذاران برنامه شتاب دهنده دسترسی به ابزارهای کوید-ACT( 19(3 است 

1. Coalition for Epidemic for Preparedness Innovations
2. Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness
3. Access to Covid-19 Tools



13نقش تحقیقات و نوآوری در اقدامات اتحادیه اروپا در مبارزه با ویروس کرونا

که با هدف تسریع توسعه، تولید و دسترسی منصفانه به آزمایشات تشخیصی، مداوا و واکسن 
کرونا شکل گرفته است. با هدف تسریع و ارتقا ساخت و تولید جهانی واکسن برای شهروندان 
تمامی کشورها اعم از فقیر و غنی، کمیسیون اروپا در قالب واکنش جهانی به کرونا مبلغ 400 
میلیون یورو به عنوان ضمانت برای پشتیبانی از کواکس اختصاص داده است )هدایت برنامه 
و سازمان جهانی   CEPI  ،Vaccine Alliance  ،Gavi به عهده  به صورت مشترک  کواکس 

بهداشت است(.

کمک های مالی اتحادیه اروپا ضمن تسریع تالش ها برای توسعه درمان، واکسن، دارو و 
روش های تشخیصی، دسترسی به این اقالم در سراسر جهان را با قیمت مناسب هم تضمین 
می کند. پروژه های افق 2020 تیم های تحقیقاتی از 14 کشور جذب کرده اند که نه عضو اتحادیه  
هستند و نه تحت پوشش برنامه . این کشورها عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، 

کلمبیا، کنگو، ساحل عاج، گابن، هند، کره، نپال، آفریقای  جنوبی و ایاالت متحده. 

افق 2020 از تأمین کنندگان بودجه برنامه مشارکت آزمایشات بالینی کشورهای اروپایی 
در جنوب  عفونی  بیماری های  تحقیقات  زمینه  در  است که   )EDCTP(1توسعه در حال  و 
یورو  میلیون  مبلغ 11/45  این مشارکت دولتی-خصوصی  فعالیت می کند.  صحرای آفریقا 
را به 24 پروژه در حوزه پیشگیری و مدیریت شیوع ها تخصیص داده است . عالوه بر این، 
شبکه های  تقویت  تحقیقاتی،  ظرفیت  ایجاد  برای  یورو  میلیون   23 شرکایش  و   EDCTP

تخصیص  آفریقا  در  زیستی  آمار  و  همه گیرشناسی  گروه های  ایجاد  و  منطقه ای  پژوهشی 
داده اند که این کار از طریق آموزش در موسسات واقع در اروپا و جنوب صحرای آفریقا 

صورت می پذیرد.

1. European and Developing Countries Clinical Trials Partnership
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4-پروژههایافق2020:نتایجاولیهنویدبخشبودهاند

با توجه به شرایط اضطراری ناشی از این تهدید سالمتی، تالش های فراوانی برای تولید 
واکسن، دارو، اقالم پزشکی و دیگر فناوری ها برای بازگشت مطمئن زندگی مردم به روند 

عادی صورت گرفته است.

تشخیص:

پژوهشگران پروژه HG nCoV19 test که تحت حمایت مالی اروپاست، نوعی سامانه 
تشخیصی قابل حمل طراحی و تولید کرده اند که می تواند ظرف 30 دقیقه عفونت ویروسی 

را به صورت دقیق و موثق تشخیص دهد.

RealNano نمونه ای از پروژه هایی است که به صورت موفق فعالیت های خود را تغییر 

جهت داده و بر تولید حسگرهای زیستی ارزان و قابل چاپ برای تشخیص کرونا متمرکز 
شده است.

واکسن:

بنا بر گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیش از 170 برنامه تولید واکسن در حال حاضر 
در سراسر دنیا در جریان است که 34 مورد از آنها وارد مرحله آزمایشات بالینی شده اند. 
Prevent- پروژه  روی  اروپا  اتحادیه  مالی  حمایت  با  که  کپنهاگ  دانشگاه  پژوهشگران 

nCoV کار می کنند، اعالم کرده اند طبق نتایج به دست آمده از آزمایشات اولیه واکسن 
می توانند تا پایان سال آن را روی انسان آزمایش کنند. 

از  را  پروژه  بودجه  و  دارد  برعهده  را   OSIRIX پروژه  مسئولیت  فرانسوی که  شرکت 
برای ساخت  فناوری خود  فرد  به  بستر منحصر  از  اروپا دریافت می کند،  نوآوری  شورای 

واکسن علیه تمامی عفونت های فعلی و نوظهور ناشی از کروناویروس استفاده می کند.

برای  اروپا  اتحادیه  حمایت  با  را  بزرگ  مالی  تامین  توافقنامه  دو  اروپا  توسعه  بانک 
اروپا  توسعه  بانک  اعالم کرده است: در 11 ژوئن،  نویدبخش  فناوری زیستی  شرکت های 
با شرکت بیون تک )BioNTech( قرارداد تامین مالی 100 میلیون یورویی امضاء کرد تا از 
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توسعه BNT162 )برنامه واکسن کرونای این شرکت( حمایت کند. بیون تک اولین شرکت 
اروپایی بود که آزمایشات بالینی واکسن کرونا را آغاز کرد. در 23 آوریل نیز هیئت مدیره 
بانک توسعه توافق تامین مالی 75 میلیون یورویی با شرکت کیوروک )CureVac( را برای 
ساخت و تولید واکسن علیه ویروس کرونا تایید کرد. کیوروک  یکی از شرکت های نوآور 

در زمینه توسعه واکسن است.

درمان:

نام  به  شده  ثبت  و  عمومی  دارویی  کرد  اعالم  ژوئن   18 در   Exscalate4CoV پروژه 
مبتالیان  به کار می رود، می تواند در درمان  استخوان  برای درمان پوکی  Raloxifene که 

بدون  عالمت یا دارای عالیم خفیف کرونا موثر واقع شود. این پروژه که تحت برنامه افق 
بالقوه مولکول های شناخته شده بر ساختار  تاثیرات  2020 تامین مالی می شود، برای تعیین 
ژنوم ویروس  کرونا از یکی از بستر های محاسباتی فوق سریع اتحادیه اروپا استفاده می کند 

که از قوی ترین بسترهای دنیاست.

پژوهشگران پروژه ATAC موفق به انتشار اطالعات علمی ذی قیمت و جدیدی در مورد 
درمان پادتنی علیه ویروس کرونا شده اند. این اطالعات در قالب 3 مقاله در نشریات دارای 

داوری همتا منتشر شده اند.

فراهم کردن روش های تشخیصی، درمانی و تولید واکسن 

و   EU-RESPONSE  ،RECOVER شامل   2020 افق  پروژه های  از  دسته ای 
SUPPORT-E به مطالعات بالینی رویکردهای درمانی گوناگون برای کوید-19 و همچنین 

هماهنگی تالش های توسعه آزمایش های بالینی اروپا کمک خواهند کرد.

ابتکاری  در چارچوب طرح  که   )EHDEN(1 اروپا  بهداشت  مدارک  و  داده ها  شبکه 
و  اروپا  اتحادیه  مشارکت  بر  مبتنی  ابتکاری  )طرحی  می کند  فعالیت  نوآورانه  داروهای 
صنایع داروسازی(، در تالش است تحلیل  گسترده داده های بهداشتی در اروپا را به واقعیت 
تبدیل کند. این شبکه اکنون با همکاری 28 شریک داده ای )مثل بیمارستان ها، امدادگران 
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یا پایگاه های داده ای( از 11 کشور در حال هماهنگی داده های بالینی در تمامی حوزه های 
بالینی از جمله حوزه مبارزه با کوید-19 )شامل سوابق 150 میلیون بیمار ناشناس( است.

اقدامات بهداشت عمومی

EpiShuttle نوعی سامانه ایزوله چندبار مصرف برای حمل بیماران به صورت انفرادی 

است که شرکت نروژی EpiGuard آن را طراحی کرده است. این سامانه می تواند در عین 
فراهم کردن مراقبت ها و درمان های بالینی حیاتی، راحتی و ایمنی بیماران را هم تامین کند. 
بسیاری از کشورها مانند نروژ، دانمارک و آلمان هر روز از این سامانه با موفقیت استفاده 

می کنند. 

آماده سازی

و  قرنطینه  زمان  در  هوا  آلودگی  کاهش  تاثیر  ارزیابی  به   Go Green Routes پروژه 
پیامدهای آن، تاثیر آن بر سالمت ذهنی و نظرات ساکنین مناطق شهری در مورد سبزسازی 

مجدد شهرها می پردازد.

علوم پایه

اروپایی  برنامه  تحت  )COVID-19 Data Platform(که  کوید-19  داده   بستر 
محاسبات ابری علوم باز EOSC(1( اجرا می شود، نوعی فضای دیجیتال باز و رایگان برای 
اشتراک گذاری و آپلود داده های پژوهشگران است. از زمان راه اندازی در 20 آوریل، این 
بستر بیش از 78000 کاربر داشته و 2/7 میلیون درخواست از بیش از 170 کشور دریافت 
مطالب  و  انتشارات  از  کامل  مجموعه ای  به  دسترسی  امکان  تاکنون  بستر  این  کرده است. 
اخذ  نمونه های  توالی های   ،)17000 از  )بیش  ویروسی  توالی  مورد(،   100،000 از  )بیش 
شده از بیماران و دیگر داده های میکروبیولوژیک )بیش از 400 ساختار پروتئینی( را فراهم 

کرده است.
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