
واکسن روسی کرونا را چقدر باید جدی گرفت؟

 علی ابراهیمی
سازمان جهانی بهداشت می گوید که هیچ راه  حل 
جادویی برای درمان کرونا در آینده نزدیک وجود 
ندارد و پیامدهای آن دهه ها ادامه خواهد یافت، 
اما جهانیان چشم   انتظار یافته شدن راهکاری 

برای غلبه بر این ویروس هستند.
این روز ها که جهان درگیر  به گزارش سپید، 
ویروس کروناست، بازار اخبار مربوط به تولید 
دارو و واکسن بسیار داغ است و اکثر مردم نتایج 
تحقیقات و پژوهش های دانشمندان کشور های 
سازمان  اعالم  بنابر  می کنند.  را رصد  مختلف 
جهانی بهداشت در حال حاضر بیش از ۱۴۰ مرکز 
تحقیقاتی در ۱۴ کشور دنیا در حال رقابت برای 
ساختن واکسن کرونا هستند تا عالوه  بر کسب 
مقام اول تولید آن در جهان، بازار پر رونقی هم 

برای محصول خود پیدا کنند.
بر اساس اعالم این سازمان ازجمله کشور هایی 
که به صورت فعال در این زمینه کار می کنند و 
به نتایج قابل قبولی دست  یافته اند می توان به 
به  بریتانیا و روسیه اشاره کرد.  آمریکا، چین، 
گفته این سازمان تمامی واکسن های ساخته  شده 
با  در این کشور ها مرحله آزمایش حیوانی را 
موفقیت سپری کرده اند و حتی برخی کشور ها 
از موفقیت واکسن ساخته شده بر روی انسان 

در سنین مختلف اخباری را منتشر کرده اند.
اما واکسن ساخته شده در روسیه  این روزها 
بیش از همه توجه ها را به خود جلب کرده و 
خبرگزاری های رسمی این کشور از قرار گرفتن آن 
در دسترس عموم از روز ۱5 اوت )25مردادماه( 

خبر می دهند.
حال می خواهیم روند اخبار مربوط به این واکسن 
تیرماه بود  اوایل  با هم مرور کنیم؛ درست  را 
که خبرهایی از ساخت واکسن کرونا در روسیه 
رسانه ای شد. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی 
وزارت بهداشت این کشور، واکسن روسی پس 
از آزمایش بر یک گروه از داوطلبان، بر روی 
گروه دوم نیز با دوز مشخصی تزریق شد و در 
با سنین و جنسیت  ایمنی هر دو گروه  نتیجه 
مختلف به اثبات رسید و واکسن برای هر دو 

گروه در برابر ویروس مصونیت ایجاد کرد.
به گفته مقامات این کشور گروه اول 25 تیر 
و گروه دوم ۳۰ تیر از بیمارستان وزارت دفاع 
نتایج  این  دنبال  به  و  شدند  ترخیص  روسیه 
موفقیت آمیز اعالم شد که روسیه به تولید نهایی 

و انبوه واکسن کرونا نزدیک شده است.
البته پس از این اعالم بود که میخائیل موراشکو، 
وزیر بهداشت روسیه از انجام این آزمایشات 
دولتی  سازمان  یک  که  گامالیا  انستیتو  توسط 
گفت:  و  داد  خبر  است  مسکو  در  پژوهشی 
شده  تکمیل  واکسن  این  بالینی  »کارآزمایی 
است و کارهای اداری برای ثبت مشروط آن 

در حال انجام است.«
پس از اظهارات ووزیر بهداشت روسیه، کریل 
دمیتری یف، رئیس صندوق سرمایه گذاری روسیه 
نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN اعالم 
کرد که واکسن تولیدی روسیه در بیست ویکمین 

روز پس از تزریق آن به بدن داوطلبان ۱۰۰ درصد 
مصونیت برای آنها ایجاد کرده است و پس از 
تزریق مجدد مصونیت افراد دو برابر شده و این 

مسئله در حیوانات هم به اثبات رسیده است.
این مقام روس که خود واکسن کرونا را دریافت 
به  مربوط  »اطالعات  اظهار داشت:  بود،  کرده 
ساخت این واکسن در ماه آگوست )۱۱ مرداد 
انتظار  و  منتشر خواهد شد  ۱۱ شهریور(  الی 
تأیید  مورد  ماه  همین  در  واکسن  که  می رود 

نهایی قرار گیرد.«
دمیتری یف در پاسخ به استانداردهای این واکسن 
گفت: »در روسیه قوانین سخت گیرانه ای برای 
تأیید واکسن وجود دارد و مسئله ایمنی واکسن 
برای دانشمندان روسی در وهله نخست اهمیت 
قرار دارد. ضمنا تاکنون مصونیت داوطلبان تزریق 

واکسن ۱۰۰ درصد بوده است.«

بهداشت  وزارت  هم  رویداد  تازه ترین  در 
اعالم  )۱۷مرداد(  اوت   ۷ جمعه  روز  روسیه 
توسط  شده  ساخته  کرونای  واکسن  که  کرد 
روسیه  میکروبیولوژی  و  اپیدمیولوژی  مرکز 
»گامالیا«  تا روز چهارشنبه ۱2 اوت )22مرداد( 
ثبت خواهد شد. به گفته الگ گریدنیف، معاون 
نخست  مرحله  در  روسیه  بهداشت  وزیر 
کارکنان  کرونا،  ویروس  علیه  واکسیناسیون 
پزشکی و سالمندان ساکن این کشور می توانند 

این واکسن را دریافت کنند.
از اظهارات مقامات روسی که بگذریم برخی 
محققان ادعای آنها را رد کرده و می گویند که 
هنوز هیچ واکسنی چه روسی و چه غیر روس 

ادعای  و  نگرفته  را  بین المللی  مراجع  تأییدیه 
روس ها یک نمایش رسانه ای است.

مشکل ساز خواهد شد
آلرژی و  فائوچی، رئیس موسسه ملی  آنتونی 
بیماری های عفونی آمریکا که از منتقدان اصلی 
واکسن روسی است، می گوید: »این کشور به 
احتمال زیاد از واکسن تولیدی روسیه و چین 
برای مقابله با کرونا استفاده نخواهد کرد زیرا 
سیستم های نظارتی در این کشورها  به مراتب 

کمتر از کشور های غربی است.«
فائوچی در جلسه استماع کنگره درباره واکسن 
داشت:  اظهار  کشورها،  این  ساخت  کرونای 
کاربرد  از  پیش  روس ها  و  چینی ها  »امیدوارم 
واکسن، آن را آزمایش کنند زیرا ادعای داشتن 
واکسن آماده توزیع پیش از آنکه آزمایش های 
مشکل ساز  حالت  بهترین  در  شود  انجام  آن 

خواهد بود.«

نمی توانیم واکسن روسی را بپذیریم 
و  عفونی  بیماری های  متخصص  محرز،  مینو 
عضو کمیته علمی مقابله با کرونا در ایران هم از 
منتقدان واکسن روسی است. وی درباره ادعای 
این کشور در مورد موفقیت در تولید واکسن 
کرونا می گوید: »همه جای دنیا در حال کار بر 
روی واکسن هستند و روسیه هم در این زمینه 
کار می کند، اما اشکال کار روس ها آن است که 
آنها مواد بیولوژیکی را که تولید می کنند، فقط 
خودشان تأیید می کنند و در اختیار هیچ مرجع 

بین المللی برای تأیید قرار نمی دهند.«
ادامه در صفحه 12 

کـهربای روسـی

11 شماره ۱۷۱8 ۱9 مرداد ۱۳99

آنتونی فائوچی، رئیس موسسه 
ملی آلرژی و بیماری های عفونی 

آمریکا: امیدوارم روس ها پیش 
از کاربرد واکسن کرونا، آن 
را آزمایش کنند زیرا ادعای 
داشتن واکسن آماده توزیع 

پیش از آنکه آزمایش های آن 
انجام شود در بهترین حالت 

مشکل ساز خواهد بود

مینو محرز، عضو کمیته علمی 
مقابله با کرونا: ما واکسنی را 

قبول داریم که تأیید سازمان 
غذا و داروی آمریکا )FDA( یا 
 )EMA( آژانس دارویی اروپا

یا تأییدیه سازمان جهانی 
بهداشت را داشته باشند؛ 

بنابراین از نظر وزارت بهداشت 
ایران صالحیت تایید یک ماده 

بیولوژیک را تنها این سه مرجع 
در سطح جهانی دارند


