
مجوز کمیته اخالق برای شروع مطالعات بالینی واکسن آنفلوانزای نوترکیب ایرانی

 علی ابراهیمی
»سرانجام واکسن آنفلوانزای نوترکیب ایرانی به 
مرحله اخذ مجوز کمیته اخالق برای مطالعات 
کیانوش جهانپور؛  پیام  متن  این  بالینی رسید«؛ 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در یکی از شبکه های 
اجتماعی است که خبر از صدور مجوز برای آغاز 
آزمایش انسانی واکسن آنفلوانزای تولید داخل 
و پایان انتظارها برای رسیدن واکسن آنفلوانزای 

وطنی به دست هموطنان است.
در  کرونا  پاندمی  آغاز  با  سپید،  گزارش  به 
جهان و گسترش نگرانی ها از همزمانی شیوع 
دو ویروس کرونا و آنفلوانزا در نیم کره شمالی 
زمین، کشورها تالش بی سابقه ای برای دست یابی 
به واکسن آنفلوانزا آغاز کردند، اما برخی کشورهای 
تولیدکننده اعالم کردند که فروش واکسن به دیگر 
کشورها را از برنامه سالیانه خود خارج کرده اند 
و بدین گونه مشتریان خود را دست خالی روانه 

بازارهای دیگر کردند.
البته نیاز ساالنه بازار جهانی به واکسن آنفلوانزا 
به یک باره چندین برابر سال های قبل شده بود و 
کشورهای خریدار اعالم می کردند که قصد دارند 
به صورت میانگین 20 تا 30 درصد جمعیت خود 
را در برابر ویروس آنفلوانزا واکسینه کنند و همین 
کافی بود تا کمبودی جدی در بازار جهانی این 

واکسن به وجود آید.
وزارت بهداشت کشور ما هم از این روند مستثنی 
نبود و بر اساس همین پیش بینی ها بود که مسئوالن 
اعالم کردند برنامه ریزی ها برای واردات 16 میلیون 
دوز واکسن آنفلوانزا در حال انجام است و تالش 

از  و خرید  سفارش  ثبت  طریق  از  تا  می کنند 
شرکت های تولیدکننده اروپایی و آمریکایی این 

میزان واکسن را وارد کشور کنند.

وعده تولید برای سال بعد
در کنار این تالش ها زمزمه هایی از احتمال تولید 
واکسن آنفلوانزای داخلی و رسیدن آن به دست 
میانه  اما در  مصرف کنندگان  هم شنیده می شد، 
نخستین ماه از پاییز بود که رئیس سازمان غذا و 
دارو امیدواری ها به رسیدن واکسن داخلی را قدری 
دور از ذهن توصیف کرد و گفت: »هرچند مقرر 
بود این اتفاق در سال جاری رخ دهد، اما به دلیل 
تحریم، برخی از مواد اولیه مورد نیاز به موقع به دست 
شرکت های دانش بنیان نرسید.« البته او وعده داد تا 

سال آینده واکسن آنفلوانزای ایرانی تولید  شود.
واکسن  واردات  مشکالت  شانه ساز  محمدرضا 
آنفلوانزا را جدی دانست و افزود: »متأسفانه هیچ 
دارویی به راحتی وارد ایران نشده و واردات دارو و 
تجهیزات پزشکی درنهایت شیطنت و کارشکنی های 
دشمن انجام می شود. البته در حال حاضر به دلیل 
افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوآنزای، مردم تا 
حدودی روند سخت واردات دارو را مشاهده کردند 
و این مسیر ناهموار برای همه داروها و تجهیزات 

پزشکی وجود دارد.«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه برای واردات 
دارو مشکالت بسیاری در زمینه تأمین و انتقال ارز 
وجود دارد، یادآور شد: »دلیل این سختی ها برخورد 
دشمنان با کمپانی های معتبر و شرکت های دارویی 

است که به ایران دارو می فروشند.«

ساخت واکسن داخلی تا پایان آذر
اما درست چند روز قبل از این اظهارات بود که 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خبر از عرضه 
واکسن آنفلوآنزای ساخت داخل تا پایان آذرماه 
امسال داده و عنوان کرده بود: »خوشبختانه مشکلی 
درباره این واکسن طی سال آینده نخواهیم داشت.«
سورنا ستاری گفت: »تا پایان دولت دوازدهم پنج 
واکسن را تهیه خواهیم کرد که ساخت آن هم از 
طریق شرکت های خصوصی خواهد بود. همچنین 
تا پایان پاییز واکسن آنفلوانزای ساخت داخل را 
عرضه می کنیم بنابراین مشکلی درباره این واکسن 

در سال بعد نداریم.«

اخذ مجوز کمیته اخالق از سوی 
واکسن نوترکیب ایرانی

این گمانه زنی ها ادامه داشت تا اینکه کیانوش جهانپور؛ 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در صفحه اختصاصی 
خود در یکی از شبکه های اجتماعی خبر از صدور 
مجوز آزمایش انسانی واکسن آنفلوانزای تولید داخل 
داد. جهانپور نوشت: »سرانجام #واکسن -آنفلوانزای 
نوترکیب ایرانی به مرحله اخذ مجوز کمیته اخالق 

برای مطالعات بالینی رسید.«

تولید واکسن نوترکیب تنها در ایران و امریکا
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با تأیید 
قرار گرفتن واکسن آنفلوانزای نوترکیب ایرانی در 
فهرست اخذ مجوز کمیته اخالق؛ در خصوص تولید 
این واکسن گفت: »خوشبختانه یکی از شرکت های 

دانش بنیان در حال تولید واکسن آنفلوانزای نوترکیب 
در کشور است و به زودی مراحل کلینیکال ترایال 
)کارآزمایی بالینی( انسانی آن شروع خواهد شد.«

وی در ادامه به استفاده از روشی جدید برای تولید 
این واکسن اشاره کرد و افزود: »در حال حاضر 
در دنیا دو نوع واکسن آنفلوانزا تولید می شود که 
یکی از طریق تخم مرغ SPF و دیگری تولید به 
طریق نوترکیب است و واکسن آنفلوانزای تولید 
شده توسط شرکت های دانش بنیان داخلی از نوع 

واکسن نوترکیب است.«
قانعی با بیان اینکه آمریکا تنها تولیدکننده این واکسن 
بدون spf تخم مرغ در جهان است و اکنون محققان 
ایرانی به دانش فنی آن دست پیدا کرده اند، گفت: 
»تاکنون این واکسن حتی به کشور ما وارد هم نشده 
بود و امروز کارهای مربوط به تولید این نوع واکسن 
در داخل در حال انجام است.« وی با بیان اینکه 
تأثیر واکسن جدید با قبلی در افراد یکسان است 
و فقط در تولید وابستگی به تخم مرغ ندارد، اظهار 
داشت: »این واکسن چهار ظرفیتی همان واکسن 
آنفلوانزای فصلی است که برای همه قابل استفاده 

است و همه افراد می توانند از آن استفاده کنند.«
وی اضافه کرد: »تنها تفاوت آنها در این است که در 
واکسن تخم مرغی باید تخم مرغ SPF را از خارج 
تهیه می کردیم که با توجه به اینکه ایران تحریم 
است، این امکان وجود نداشت، اما واکسن جدید 
نیاز به تخم مرغ ندارد و تولید آن بسیار برای ما در 
داخل راحت تر است. البته تکنولوژی واکسن جدید 

باالتر از نمونه قبلی است.«
ادامه در صفحه 19 

آغازی بر یک پایان
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