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توضیحات شورای هماهنگی ساخت داروی »فاویپراویر« 
درباره آغاز کارآزمایی بالینی برای درمان کرونا

بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، با توجه به اینکه برخی تحقیقات 
اثرگذاری داروی »فاویپراویر« را بر روی ویروس 
کرونا تایید کرده است، با تالش محققان این 
دانشگاه، هفدهم فروردین ماه کارآزمایی بالینی 

این دارو آغاز شد.
از  که  خبرهایی  پی  در  سپید،  گزارش  به 
داروی  سوی محافل گوناگون درباره ساخت 
فاویپیراویر و استفاده از آن برای درمان کرونا 
شورای  اعضای  سوی  از  است،  شده  منتشر 
هماهنگی تهیه و ساخت این دارو در دانشگاه 
توضیحات زیر در اختیار روابط عمومی دانشگاه 
قرار گرفت: »داروی فاویپیراویر در سال ۲۰11 
بار  اولین  برای  ژاپن  تویامای  شرکت  توسط 
به عنوان داروی درمان آنفلوانزای نوع B معرفی 
و پس از بروز اپیدمی جهان گیر کرونا استفاده 

از آن برای درمان این بیماری نیز مطرح شد.
در حال حاضر هنوز داروی مشخصی به عنوان 
برای  نهایی  نجات بخش  و  اختصاصی  داروی 
بیماری کرونا از هیچ منبع موثق علمی در جهان 
معرفی و به اثبات نرسیده است، ازین رو با توجه 
به شرایط فعلی، برای اخذ بهترین نتیجه درمانی 
در کنترل بیماران کرونایی باید از داروهای معقول 
و موجه موجود در بیماری های دیگر استفاده کرد.
بین المللی  مراجع  از  بسیاری  راستا  همین  در 
در حال بررسی علمی داروی فاویپیراویر برای 
احتمال افزودن آن در برنامه رسمی دارو درمانی 
نتایج  فعلی  شرایط  در  هستند.  کرونا  بیماری 
پراکنده و محدودی از اثرگذاری این دارو در 
در  بیماران  مشکالت  و  بالینی  عالئم  تخفیف 

فازهای اولیه و متوسط بیماری را مطرح کرده 
و طبق این تحقیقات این دارو می تواند ضمن 
تسریع روند بهبودی، زمان بستری در تخت های 
بیمارستانی را کاهش دهد. البته هنوز اثرات این 
دارو بر بیماران حاد و ICU  نیازمند بررسی های 

بیشتر است.
 به دنبال این گزارشات پراکنده در مورد اثرگذاری 
داروی فاویپیراویر بر روی ویروس کرونا از منابع 
مختلف در کشورهای درگیر با کرونا مانند چین، 
متخصصان کشور در پاسخ به نیاز ایجاد شده، 
دست به کار شده و از ماه های آخر سال گذشته 
پروژه سنتز، فرموالسیون و کارآزمایی بالینی این 

دارو در تعدادی از شرکت های دارویی و مراکز 
همکاری های  مرکز  ازجمله  کشور  دانشگاهی 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، پژوهشکده 
گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، 
پژوهشکده شیمی پپتید دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی، دانشکده داروسازی و مرکز 
تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی 
مراکز  از  تعدادی  همچنین  و  بهشتی  شهید 
آغاز  فارمد  نفس  شرکت  همچون  خصوصی 
شد. این توضیح ضروری است که کلمه ساخت در 
داروسازی در دو معنی سنتز مواد موثره و همچنین 
شکل دهی ماده موثره یا همان فرموالسیون برای 

مصرف بیماران کاربرد دارد که تالش ها در هر 
از اسفند ماه 9۸ در مرکز تحقیقات  دو زمینه 
علوم دارویی و همچنین دانشکده داروسازی 
عملیاتی  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با موفقیت در  شد. سنتز ماده موثره این دارو 
فاز نهایی قرار گرفته و همچنین فرموالسیون 
تعداد محدودی قرص های ۲۰۰ میلی گرمی این 
دارو در روز یکشنبه 1۷ فروردین  پس از طی 
بالینی،  آزمون های  انجام  برای  قانونی  مراحل 
چین  کشور  از  شده  تهیه  قرص های  کنار  در 
و همچنین بخش خصوصی کشور در اختیار 
قرار  دانشوری  مسیح  بیمارستان  درمانی  کادر 
گرفت تا مطابق مقررات و پروتکل های مورد 
تایید وزارت بهداشت تحت مطالعات کارآزمایی 

بالینی قرار گیرد.
نتایج این مطالعات در کنار مطالعات کارآزمایی 
بالینی دیگری که در دیگر مراکز درمانی کشور در 
حال انجام است در نهایت با طرح در کمیته های 
علمی ستاد مقابله با کرونای وزارت بهداشت، 
وضعیت تایید یا عدم تایید این دارو برای استفاده 

در درمان کووید 19 را مشخص خواهد کرد.
در صورتی که نتایج کارآزمایی های بالینی که 
در حال  کشور  در  متعددی  درمانی  مراکز  در 
انجام است، منجر به تایید اثرگذاری فاویپیراویر 
در درمان بیماری کووید 19 شود، تکنولوژی 
ساخت و فرموالسیون این دارو در داخل کشور 
در هر دو بخش دانشگاهی و خصوصی آماده 
بهره برداری و استفاده مراکز درمانی است. اخبار 
تکمیلی از سوی مراکز علمی و قانونی کشور 

به اطالع عموم خواهد رسید.«

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی از تالش های 
مجموعه کادر درمانی کشور، نیروهای مسلح، بسیجیان 

و مردم در مسیر مبارزه با کرونا قدردانی کرد.
به گزارش سپید، متن پیام سرلشکر پاسدار محمد باقری، 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شرح زیر است:
»در جریان مقابله و مبارزه با ویروس کرونا که متاسفانه 
هر چند جان تعدادی از هموطنان را گرفته است؛ 
ایثار مجاهدت و نوع دوستی در مراکز درمانی  اما 
کشور و نیروهای مسلح صحنه های نابی را رقم زده 
است که یادآور دالورمردی های رزمندگان هشت سال 
دوران دفاع مقدس است. مجاهدت مردان و زنان 
سفیدپوش بهاشت و درمان که با تالش شبانه روزی 

خود در صحن خطیر مبارزه با ویروس کرونا خطرها به جان 
خریده اند تا جان انسانی را نجات دهند.

همزمان با تالش مجموعه درمانی کشور و بخش های درمانی 
و بهداشتی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی 

انتظامی و بسیجیان سلحشور ایثارگر نیز با بسیج امکانات و 
به کارگیری همه ظرفیت های مادی و معنوی در حوزه های 
آلودگی  رفع  بهداشتی،  پزشکی،  اقدامات  جمله  از  مختلف 
اماکن و معابر، غربالگری، تولید اقالم تخصصی، فعال بودن 

بیمارستان های ثابت و ایجاد بیمارستان های سیار و 
تعیین  و  موثر  نقش  توانسته اند  متعدد  نقاهتگاه های 
ایفا  بیماری  این  با  امر مبارزه و مقابله  کننده ای در 

کنند که بسیار امیدبخش و قابل تقدیر است.
الزم می دانم از همراهی آحاد ملت شریف ایران با 
مراکز درمانی بیمارستانی و بهداشتی و همکاری با 
پزشکان و پرستاران ایثارگر قدردانی کنم که اگر نبود 
این همکاری ها، مجموعه تالش های بخش بهداشت و 
درمان کشور به این مرحله نمی رسید. البته تا رسیدن 
به شرایط عادی و رهایی از این ویروس منحوس راه 
باقی است و الزم است بر اساس تصمیمات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، همه الزامات این مبارزه تا غلبه کامل 
بر ویروس رعایت شود. نیروهای مسلح نیز در این صحنه 
فداکاری و ایثار در کنار مجموعه بهداشت و درمان کشور، 
از هیچ تالشی برای حفظ سالمت ملت عزیز ایران اسالمی 

فروگذار نخواهند کرد.«

قدردانی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از کادر درمانی کشور 

خبـر
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