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 ادامه از صفحه 16 
درباره رمدیسیویر هنوز نتایج مطالعه بالینی در 
کمیته علمی مطرح نشده است، اما خوشبختانه 
آنچه که به عنوان پروتکل درمان از کمیته علمی 
جدیدی  درمان های  شد،  منتشر  کشور  برای 
ریه  التهابی  فاز  در  ویژه  به  نبود،  قبال  که  را 
مرگ ومیر  میزان  می تواند  که  می کند  پیشنهاد 

را کاهش دهد.«

ورورد دارو به مرحله آخر کارآزمایی 
بالینی

مینو محرز، عضو کمیته ملی مقابله با کرونا هم 
با اشاره به آخرین مطالعات انجام شده برای 
یافتن داروی کرونا، گفت: »دارویی که تاکنون 
تا مرحله سوم کارآزمایی بالینی موفقیت آمیز 
بالینی  کارآزمایی  چهارم  مرحله  وارد  و  بوده 
رمدیسیویر  ضدویروسی  داروی  است،  شده 
امیدواریم  و  است  آمپول  به صورت  که  است 
نتایج بررسی هایش موفقیت آمیز بوده و به زودی 

وارد بازار شود.«
وی با اشاره به تحقیقات انجام شده بر روی 
این دارو در ایران، افزود: »رمدیسیویر برای یک 
کمپانی است که برای ویروس ابوال ساخته بود و 
به چین هم ارائه شد. در حال حاضر در چندین 
کشور اروپایی و آمریکا خودشان بررسی هایی را 
انجام داده اند و دارو تاکنون توانسته سه مرحله 
از چهار مرحله کارآزمایی بالینی را با موفقیت 
طی کند و چهارمین مرحله آن در حال انجام 

است و به نظر می آید که موثر باشد.«

آمادگی تولید دارو در ایران
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو 
داروی رمدسیویر گفت:  اثربخشی  درباره  نیز 
»این دارو یکی از کاندیداهایی است که احتمال 
می دهند می تواند در درمان بیماران کرونا موثر 
باشد و ما از همان روزهای نخست ورود این 
بررسی  برای  دنیا  در  درمان  پروسه  به  دارو 
اثربخشی آن تعدادی از این دارو را وارد کردیم 
و در مرحله انجام مطالعات بالینی قرار دارد.«

شرکت  یک  حال  عین  »در  افزود:  شانه ساز 
این  تولید  برای  داخلی  تولیدکننده  دانش بنیان 
محصول اعالم آمادگی کرده است و اعالم کرده 
ظرف یک تا دو ماه می تواند دارو را ارائه دهد، 
اما ما منتظریم تا کمیته علمی، اثربخشی و ایمنی 
دارو را که در مطالعات بالینی بررسی می شود، 
تایید کند؛ در این صورت دارو می تواند یکی از 
کاندیدهایی باشد که در درمان کرونا موثر است.«
وی در واکنش به صدور مجوز استفاده مشروط 
اروپا،  کمیسیون  توسط  رمدیسیویر  داروی  از 
درمانی  پروتکل  وارد  هنوز  دارو  »این  گفت: 
تایید شده که می تواند  فقط  نشده و  کشورها 
یکی از داروهای موثر باشد. البته ما هم در ایران 
آمادگی برای تولید آن را داریم و حتی می توانیم 
مواد اولیه آن را هم در داخل کشور تولید کنیم. 
ولی منتظر هستیم تا زمانی که کمیته علمی کرونا 
به ما درباره مجوزها اعالم کنند. شرکت های ما 
پشت خط استارت آماده اند تا به محض اینکه 

تعداد و مجوز بیاید، تولید را آغاز کنیم.«

پروانه ای برای تولید صادر نشده است
غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل سابق امور دارو 
و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم با 

اشاره به توان تولید این دارو در داخل گفت: 
»هنوز هیچ پروانه تولید، IRC ساخت یا مجوز 
ورود به بازار برای داروی رمدیسیویر ساخت 

داخل داده نشده است. «
وی با تاکید بر اینکه دارو هنوز وارد پروتکل 
درمانی و فهرست رسمی دارویی کشور نشده 
افزود:  به ثبت هم نرسیده است،  نتیجه  و در 
»البته کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی روی این 
دارو انجام شده، اما پروانه ای برای تولید دارو 

به هیچ شرکتی داده نشده است.«
مهرعلیان با اشاره به اینکه کمیته علمی کرونا 
در کشور در حال مطالعه روی این دارو است 
و هنوز به جمع بندی نهایی درباره آن نرسیده 
است، عنوان کرد: »باید مشخص شود که آیا 
این دارو واقعا در زمینه کاهش نرخ مرگ ومیر 
بیماران کرونا و کاهش مدت زمان بستری آنها 
تایید  البته  خیر.  یا  است  موثر  بیمارستان  در 
از  دیگر  برخی  و  اروپا  آمریکا،  در  دارو  این 
دارو  این  برای  مثبتی  نکته  جهان  کشورهای 

محسوب می شود.«
مدیرکل سابق امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو افزود: »صنعت داروسازی 
کشور برای تولید این دارو آمادگی الزم را دارد 

و فرموالسیون آن نیز انجام شده است و این 
دارو به صورت ویال های لیوفلیزه ۱۰۰ میلی گرم 
کارهای  کلیه  اما  است،  کشور  در  تولید  قابل 
انجام شده در کشور تاکنون در مرحله تحقیقات 
بود و پروانه ای برای تولید صادر نشده است.«
البته اولین بار یک شرکت فناور در پژوهشگاه 
اعالم کرد که  ایران  مهندسی شیمی  شیمی و 
در صدد است داروی رمدیسیویر را تولید کند. 
شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  اقتداری،  محمد 

تولید کننده مواد دارویی در پژوهشگاه شیمی 
و مهندسی شیمی ایران اواخر فروردین ماه بود 
که این خبر را اعالم کرد و اظهار داشت: »ما در 
صدد هستیم داروی رمدیسیویر را که تحقیقات 
اثربخشی آن برای درمان کرونا اثبات شده به 

تولید برسانیم.«
از  را  اقدامات خود  ما  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بهداشت  وزارت  همکاری  با  اسفندماه  اواخر 
و پژوهشگاه شیمی آغاز کردیم، بیان کرد: »قرار 
است این همکاری بین بخش خصوصی و بخش 
دولتی صورت بگیرد.« به گفته اقتداری، پیش از 
اسفند ماه داروی »رمدیسیویر« توسط محققان 
چینی روی بیماران مبتال به کرونا مورد تست 
قرار گرفت و اثبات شد در درمان بیماری کرونا 

تأثیرگذار است.
اینکه  بیان  با  دانش بنیان  شرکت  این  مدیر 

درصد   6۸ بیماران  روی  دارو  این  اثربخشی 
به صورت  دارو  »این  کرد:  است، خاطرنشان 
تزریقی به بیماران تجویز می شود.« وی با بیان 
اینکه پیش بینی شده که مواد اولیه از چین تأمین 
شود و دارو در این شرکت به تولید برسد، تاکید 
کرد: »نمونه های وارداتی این دارو که وارد کشور 
شده بود توسط محققان در دانشگاه های علوم 
به  مبتال  بیماران  روی  آزمایش  مورد  پزشکی 
آزمایش های  نتایج  و  گرفت  قرار   ۱9 کووید 
آنان نیز دال بر این بود که این دارو در درمان 

کرونا تأثیر دارد.«
این متخصص شیمی آلی با تاکید بر اینکه نمونه 
داخلی این دارو وجود ندارد، گفت: »در حال 
حاضر ما در این شرکت فرموالسیون آن را پیدا 
کردیم و بنا داریم آن را به تولید برسانیم.« اقتداری 
با بیان اینکه این دارو در چین و هند به تولید 
می رسد، بیان کرد: »احتماالً تا سه هفته آینده، 
شرکت چینی مواد اولیه را به ما می رساند و ما 
در عرض ۲ ماه می توانیم داروی رمدیسیویر 

را تولید کنیم.« 
به گفته اقتداری، طبق برنامه ریزی ها تا 3 ماه 
آینده این دارو بومی سازی و در بازار موجود 

خواهد بود.
این شرکت دانش مستقر  رئیس هیأت مدیره 
ایران  در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 
از  می تواند  دارو  این  تولید  اینکه  بر  تاکید  با 
قیمت پایین تری برخوردار باشد، بیان کرد: »تولید 
نیاز را در این  رمدیسیویر در کشور می تواند 
از سه  »بعد  افزود:  شرایط برطرف کند.« وی 
ماه این دارو در کمیته اخالق وزارت بهداشت 

مورد بررسی قرار می گیرد.«
سال  تیرماه  پانزدهم  روز  در  و  تازگی  به 
سبحان  داروسازی  مدیرعامل شرکت  جاری 
با  برکت  دارویی  گروه  به  وابسته  انکولوژی 
انتشار نامه ای اعالم کرد که این شرکت موفق 
به دریافت مجوز تولید داروی رمدیسیویر از 
همه  با  اما  است،  شده  دارو  و  غذا  سازمان 
این  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  اوصاف  این 

تالش ها به کجا خواهد رسید.

غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل 
سابق امور دارو و مواد تحت 

کنترل سازمان غذا و دارو: 
 IRC ،هنوز هیچ پروانه تولید
ساخت یا مجوز ورود به بازار 

برای داروی رمدیسیویر ساخت 
داخل داده نشده است

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: ما آمادگی 

برای تولید این دارو را داریم و 
حتی می توانیم مواد اولیه آن را 
هم در داخل کشور تولید کنیم. 

ولی منتظر هستیم تا زمانی که 
کمیته علمی کرونا به ما درباره 

مجوزها اعالم کنند. شرکت های 
ما پشت خط استارت آماده اند 

تا به محض اینکه تعداد و مجوز 
بیاید، تولید را آغاز کنیم


