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 ادامه از صفحه 10 
وی گفت: »ما در خصوص واکسن کووید 19 
باید بتوانیم آنتی ژن ویروس را برداریم و پس از 
جداسازی با روشی سریع تولید و بعد از تست 
ایمنی و اثربخشی وارد مرحله تولید شویم، ولی 
نکته ای که وجود دارد این است که امروز خود 
پالسمادرمانی مخالف و موافقینی دارد و هنوز 
به بلوغ نرسیده است که بگوییم پالسماتراپی 
درمان قطعی است و اگر این روش درمان نهایی 
بود می توانستیم بگوییم که واکسن هم پیشگیری 
قطعی است؛ پس واکسن که امروز بحث مفصلی 
درباره آن می شود هنوز در حد تحقیقات است و 
ممکن است مقاله ای منتشر شود که این تحقیق 
و روش درمان را رد کند. لذا مکانیسمی که در 
خصوص این ویروس می توان در پیش گرفت 
آن است که چون شناخت کاملی از آن وجود 
ندارد؛ در حیطه تحقیقات مراکزی مانند پاستور 
برود و با چند مرکز علمی معتبر دنیا مقاله علمی 
ردوبدل کند، اما از این مسیر هم در کوتاه مدت 

واکسنی برای ما درنخواهد آمد.«

به روش های جدید تولید واکسن مجهز نیستیم
وی اضافه کرد: »حال اگر به داخل برگردیم می بینیم 
که ما نه توان مالی تولید واکسن را داریم و نه 
اینکه سیستم های تولید ما به روش های جدید 
تولید مجهز است. ازاین رو بنده معتقدم هنوز در 
خصوص کووید 19 پیشگیری واکسنی برای ما 
دیگر  تا یک سال  و حداقل  است  زود  خیلی 

امیدی به این بخش نباید داشته باشیم.«
عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سؤال که آیا 
باید در طرح های بزرگ تولید واکسن در دنیا که به 
موفقیت های خوب هم رسیده اند مشارکت کنیم؟ 
گفت: »ما بدمان نمی آید این اتفاق بیفتد، ولی در 
این خصوص پاسخ همان است که ابتدا گفتیم و 
آن اینکه تفاوت ایدئولوژی ما با این مراکز اجازه 
همکاری ما را نمی دهد. برای مثال اگر امروز 
بخواهیم در طرح  شرکت هایی مانند آکسفورد 
مشارکت کنیم به دلیل اینکه امکان استفاده از 
کتاب های این مراکز را نداریم، نمی توانیم بنشینیم 

و با آنها واکسن تولید کنیم.«
وی افزود: »بگذارید جواب را با یک مثال توضیح 
دهم. در برهه ای از بحران کرونا ما در منطقه 
که  زمانی  و  داشتیم  را  ماسک  تولید  بیشترین 
بحث پیشگیری با ماسک داغ شد اعالم کردیم 
که داخل اجل بر خارج است و اجازه ندادیم 
مازاد تولید به کشورهای نیازمند صادر شود و 
حلی  در  همین طور.  هم  داروها  در خصوص 
که ما می توانستیم داروی مانند آزیترومایسین را 
تولید و صادر کنیم، اما صادرات آن را ممنوع 
کردیم؛ بنابراین طبیعی است که کشورهایی که 
واکسن  و  دارو  تولیدکننده  بزرگ  شرکت های 
هستند محدودیت هایی را برای صادرات آن به 
سایر کشورها قائل شوند و بگویند هر کشوری 
پول بیشتری بدهد در اولویت خواهد بود؛ زیرا 
سیستم های آنها سرمایه داری است و اولویت با 
ازاین رو  کسانی است که پول بیشتری بدهند. 
چاره ای جز سرمایه گذاری دولت بر روی کاالهای 
استراتژیک مثل واکسن نداریم و بخش دولتی 
به جای اینکه رقیب بخش خصوصی شود باید 

در این بخش هزینه کند.«
و  کرد  اشاره  دارو  به  ادامه  در  دارو  مدیرکل 

گفت: »حتی اسفندماه کار بزرگی در زمینه خرید 
رمدسیویر و فاویپیراویر در شرف وقوع بود که با 
دخالت های دولتی ناقص ماند. به خاطر دارم که 
دو کمپانی ایرانی اعالم کردند با شرکت چینی 
در این خصوص مذاکره کرده و )این شرکت 
مجموعه ای است که دائماً محصوالت گیلیاد را 
کپی می کند و چون آنها بحث WTO را دارند 
نمی توانند محصوالت پتنت را کپی کرده و به 
ما بدهند و محصوالت غیررسمی به دست ما 
می رسد( و شرکت چینی این قول را داده که 
ماده اولیه دارو را به شرکت ایرانی بدهد. این 
شرکت همان شرکتی بود که مقداری از داروی 
تولید شده را تحویل هیات امنای ارزی داده بود 
و در ایران مصرف شد؛ اما در آن برهه همکاری 
الزم با این شرکت نشد و ما امروز بعد از گذشت 
5 ماه شاهد هستیم که همین محصول قرار است 
در داخل تولید شود درحالی که می توانست در 
آن برهه تولید شود، ولی متأسفانه آنقدر سیستم 
را  دارو  نکرد  جرات  که  ترساندند  را  نظارتی 
تولید کند و امروز بعد از اینکه رونمایی از دارو 
صورت گرفت تازه می خواهند دارو را در لیست 
تک نسخه ای بگذارند تا از این طریق وارد شود و 
حتی شاهد هستیم که تک نسخه ای دارو هم از 
کشور تولیدکننده که هند است به اروپا می رود 
و بعد از تأیید وارد ایران می شود درحالی که ما 
از همان نخستین روزهای شروع  می توانستیم 
بحران دارو را از هند و چین وارد کنیم. غیر از 
این هم ما می توانستیم ماده اولیه را از همان ابتدا 
وارد کنیم و چندین شرکت داخلی توان تولید 
داروی نهایی را در داخل داشتند. لذا زمانی که 
شرکت های خصوصی را می ترسانیم و موضوع 
را امنیتی می کنیم دیگر تمایلی برای همکاری 
اقدام  نمی خواهند  که  می کنند  اعالم  و  ندارند 
کنند.« وی گفت: »بنابراین حرف اصلی ما این 
است که ما بجای اینکه هزینه زیادی بری واردات 
دارو از امریکا و سایر کشورها بکنیم باید این 
اعتماد را به شرکت های داخلی داشته باشیم تا 
با  را  دارو  می توانند  و  دارند  که  مسیرهایی  از 
هزینه کمتر و در کوتاه ترین زمان وارد و حتی 

در داخل کشور تولید کنیم.«

به جای تمرکز بر روی واکسن به سراغ 
پیشگیری برویم

عبدالهی اصل در جواب این سؤال که آیا خرید 
واکسن از خارج منافاتی با تولید این محصول در 
داخل دارد؟ گفت: »بگذارید شفاف بگویم ما باید 
ببینیم که در حال حاضر کجا هستیم. برای مثال در 
صنعت دارو و واکسن و محصوالتی ازاین دست 
هزینه  تحقیق و توسعه یک شرکت بزرگ داروسازی 
مانند مرک به اندازه یک سال و نیم کل بازار دارو 
و واکسن و مکمل های کشور ما است؛ زیرا امروز 
حدود 7 تا 8 میلیارد دالر هزینه تحقیق و توسعه 
هر یک از 23 شرکت بزرگ داروسازی دنیا است، 
درحالی که بازار ما با احتساب همه جوانب آن و 
به قیمت فروش دارو به مصرف کننده 5 میلیارد 
دالر گردش مالی دارد؛ ازاین رو ما در رقابت با این 
شرکت ها توان مالی پایینی داریم و نمی توانیم خود 

را با آنها مقایسه کنیم.«
وی افزود: »آنچه ما امروز به اسم R&D داریم 
مقداری از آن بحث فرموالسیون و کپی کردن است 
و ما باید اجازه بدهیم تا صنعت همین روند را 
به درستی انجام دهد. باید قبول کنیم که ما نمی توانیم 
به این شرکت ها برسیم و اگر بنا بر رقابت باشد 
تنها در یک فیلد خاص می توانیم با آنها رقابت 
کنیم. برای مثال امروز ما در بخش بایوتک توانستیم 
مقداری از محصوالت بایوسیمیالر را تولید کنیم 
و در حال حاضر2 یا 3 شرکت دانش تولید این 
محصوالت را دارند، ولی این شرکت ها هم به 
دالیلی تحت فشار قرار گرفته اند و تحقیقات آنها 
رشد نمی کند، اما اگر بگوییم که می خواهیم همه 
داروهای خود را در داخل مولکول سنتز کنیم در 
حد شعار است. ازاین رو پیشنهاد ما این است که 
هر جا که بتوانیم ماده اولیه را بخریم این کار را 
بکنیم و دارو را تولید کنیم و این مسیر را برای 
تولیدکنندگان باز کنیم تا دارو را با کمترین هزینه 

در داخل تولید کنند.«
وی در جواب این سؤال که به نظر شما واکسن 
کرونای تولید داخل چه زمانی وارد بازار خواهد 
شد؟ اظهار داشت: »خوشبختانه ما در کمترین زمان 
به دانش مورد نیاز برای تولید محصول دست پیدا 
می کنیم و همانطور که وزیر بهداشت هم اعالم 

کرده اند ممکن است واکسن در آزمایشگاهی ساخته 
شود، اما برای اینکه این واکسن صنعتی شود و 
80 میلیون ایرانی بتوانند از آن استفاده کنند باید 
گفت که ما توان ساخت صنعتی آن را نخواهم 
داشت. کما اینکه امروز ما بسیاری از داروهای 
بایولوژیک را در حد آزمایشگاهی تولید می کنیم 
ولی مابقی دارو را به صورت وارداتی به کشور 

می آوریم و در داخل مصرف می کنیم.«
عبدالهی اصل افزود: »بنابراین از آنجا که پول واکسن 
را باید دولت بدهد و واکسنی که دولت می تواند 
به واسطه واردات 10 دالر برای آن هزینه کند اگر 
بخواهد در داخل تولید کند باید دو برابر آن را 
هزینه کند. پس اگر دولت حاضر است این مبلغ 
را هزینه کند حرفی نیست. ضمن اینکه ابتدا باید 
توان صنعتی تولید این مقدار واکسن در داخل 
اگر ما بخواهیم در مورد کووید  ایجاد شود و 
واکسیناسیون کنیم و حتی بخواهیم نصف جمعیت 
کشور را هم تحت پوشش قرار دهیم 40 میلیون 
دوز واکسن مورد نیاز است درحالی که دولت حتی 
برای واردات واکسن آنفلوانزا که 3 تا 4 میلیون 
دوز در سال است هزینه و مشکالتی زیادی را 

متحمل می شود.«
وی تصریح کرد: »لذا حرف اصلی ما این است که 
به جای تمرکز بر روی مباحثی مانند تولید واکسن 
به سراغ بحث پیشگیری برویم زیرا نتایج بهتری 
خواهیم گرفت. امروز کشورهایی مانند سوئیس، 
فنالند و ژاپن علیرغم اینکه واکسنی هم برای 
بیماری تولید نشده است، آمارهای بسیار خوب در 
کنترل بیماری دارند و ما هم می توانیم با استفاده از 
محصوالت حفاظتی و اصالح رفتارهای اجتماعی به 
این سمت برویم چراکه این روش همان راندمانی 

را دارد که با واکسن می خواهیم به آن برسیم.«
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که شما با 
این نظر موافق هستید که تنها را درمان کووید 19 
دستیابی به واکسن است؟ گفت: »مقاالتی که در 
این خصوص وجود دارد موافق و مخالف زیادی 
دارد و اگر ایمنی زایی پالسما رد شود واکسن هم 
از نظر من بلندمدت نخواهد بود و مثل واکسن 
آنفلوانزا ایمنی کوتاه مدتی را ایجاد خواهد کرد 

و باید هر سال واکسیناسیون ادامه داشته باشد.«


