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 ادامه از صفحه 18
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله و مدیریت ویروس 
برای  اقدامات الزم  افزود: »خوشبختانه  کرونا 
تولید واکسن آنفلوانزای نوترکیب در ایران انجام 
شده است. البته زمانی می توانیم بگوییم که این 
واکسن تولید شده که در بازار باشد؛ زیرا وقتی 
می گوییم کار تولید پیشرفته یعنی بیش از ۷0 
درصد کار انجام شده و پیشرفت داشته است.«
وی یادآور شد: »در حال حاضر این واکسن به 
میزان مورد نیاز برای انجام آزمایش های اولیه 
تولید شده است و امید می رود با آغاز تست های 
بالینی از اواخر آذرماه، حداکثر یک ماه بعد از 
آن نتایج واکسن اعالم شود. ضمنا یک ماه بعد 
از رونمایی و افتتاح خط تولید هم واکسن به 

بازار خواهد رسید.«
در   SPF تخم مرغ  تولید  خصوص  در  قانعی 
کشور نیز گفت: »قراردادی بین معاونت علمی 
رازی  انستیتو  و  ریاست جمهوری  فناوری  و 
در سال های گذشته منعقد شد و حمایت مالی 
برای تولید تخم مرغ SPF صورت گرفت، اما 
آنچه وجود دارد ما به اندازه نیازمان برای تولید 
واکسن آنفلوانزای تخم مرغی، تخم مرغ SPF در 
کشور نداریم؛ بنابراین تولید واکسن آنفلوانزای 
نوترکیب برای رفع نیاز کشور برای ما راحت تر 

است.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ادامه داد: »در 
حال حاضر کمبود شدیدی در خصوص واکسن 
آنفلوانزا در دنیا وجود دارد و کشور ما نیز از 
این مسئله مستثنی نیست، اما با توجه به اینکه 
دانش بنیان های ایرانی توان باالیی در تولید واکسن 

دارند، باید از این فرصت استفاده کنیم.«
قانعی در پایان گفت: »ستاد توسعه زیست فناوری 
همیشه یکی از اولویت های کاری خود را تولید 
و بومی سازی انواع واکسن های کاربردی در نظام 
سالمت قرار داده است و صنعت واکسن را رگ 

حیات نظام سالمت می داند.«

اخذ GMP سازمان جهانی بهداشت
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری هم در این خصوص 
گفت: »واکسن آنفلوانزای  ساخت داخل تأییدیه  
آزمایشی خود را اخذ کرده است و در آینده ای 
می کند.«  دریافت  نیز  تجاری  تأییدیه   نزدیک 
محمود شیخ  زین الدین اظهار داشت: »تولید واکسن 
آنفلوانزا برای اولین بار در ایران به وسیله یک 
شرکت دانش بنیان انجام شده که در مراحل آخر 

تست قرار دارد.«
وی بیان کرد: »واکسن آنفلوآنزای  ساخت داخل 
بهداشت،  از وزارت  را  آزمایشی خود  تأییدیه  
سازمان غذا و دارو و همچنین سازمان جهانی 
بهداشت اخذ کرده و در آینده ای نزدیک تأییدیه  

تجاری نیز دریافت می کند.«
شیخ  زین الدین تأکید کرد: »این شرکت دانش بنیان 
واکسن آنفلوانزا را در محیط آزمایشگاهی تولید 
و تأییدیه آن را از سازمان های مختلف ازجمله 

سازمان بهداشت جهانی کسب کرده است.«
 معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری افزود: »تمام تکنولوژی  
ساخت این واکسن بومی بوده و تجهیزات آن 
به وسیله یک شرکت دانش بنیان نصب شده است. 
همچنین این واکسن دارای تأییدیه  GMP از 
سازمان جهانی بهداشت است.« وی گفت: »این 
واکسن در بهمن ماه به تولید انبوه می رسد و در 

مراحل آخر اخذ تأییدیه های تجاری است.«
وی در پایان گفت: »خوشبختانه ممنوع نشدن 
واردات داروهای های تک  سبب ارتقای کیفیت و 
رقابت بین شرکت های دانش بنیان داخلی شده و 
این امر ظرفیت تولید کنندگان کشور را در حوزه 

واکسن و دارو افزایش داده است.«

ورود واکسن به بازار تا دی ماه
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو هم گفت: »یکی از شرکت های دانش بنیان 

آنفلوانزا  داخلی  واکسن  تولید  به  اقدام  داخلی 
کرده است که تا دی ماه وارد بازار خواهد شد.«

سیدحیدر محمدی با اشاره به آخرین خبرها از 
تولید واکسن آنفلوانزای ایرانی در کشور گفت: 
»یکی از شرکت های داخلی اقدام به تولید واکسن 
داخلی آنفلوانزا کرده است و در مراحل ساخت 

این دارو قرار داریم.«
وی افزود: »امیدواریم با توجه به شرایط خوبی 
که در حال انجام است، واکسن آنفلوانزا ایرانی 
دی ماه وارد بازار شود.« مدیرکل امور دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیان کرد: »این 
شرکت دانش بنیان توان تولید یک تا ۲ میلیون 
دوز واکسن آنفلوانزا را دارد و امیدواریم به موقع 
به بازار وارد شود تا بخشی از نیاز بازار از این 

واکسن تأمین شود.«
وی درباره تولید انبوه واکسن آنفلوانزا در کشور 
نیز گفت: »تولید واکسن آنفلوانزا در ایران هنوز 
در مراحل مطالعات است و مطالعات بالینی آن 
هنوز انجام نشده است، بر اساس ادعای شرکت 
تولیدکننده سه ماه بعد از اینکه مطالعات بالینی 
آن با موفقیت انجام شود، می تواند این واکسن را 
تولید و روانه بازار کند. البته شرکت تولیدکننده 
ایرانی ادعا کرده که دی امسال می تواند واکسن 

آنفلوانزای ایرانی را تولید کند.«
محمدی افزود: »شرکتی که برای تولید واکسن 
یک شرکت  می کند  فعالیت  ایران  در  آنفلوانزا 
خصوصی است و اگر بتواند طبق وعده ای که 
کند جای  تولید  را  واکسن  این  دی ماه  تا  داده 
اما هنوز سازمان غذا و دارو  خوشحالی دارد، 
درباره تولید این واکسن ایرانی در زمان اعالم 

شده مطمئن نیست.«
مدیرکل نظارت بر دارو و فرآورده های تحت 
نظارت سازمان غذا و دارو گفت: »این شرکت 
برای تولید واکسن آنفلوانزا به جای روش کشت 
تخم مرغی از روش نوترکیب یا بایوتکنولوژی 

استفاده می کند.«

فاصله زیاد ظرفیت تولید داخل با نیاز بازار
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت 
هم با اشاره به آخرین وضعیت تولید واکسن آنفلوانزا 
در کشور گفت: »یک شرکت دانش بنیان داخلی 
تولید واکسن آنفلوانزا را انجام داده و به زودی این 
واکسن وارد بازار می شود.« حسین وطن پور افزود: 
»خوشبختانه دانش تولید این واکسن را در کشور 
کسب کرده ایم، اما نیاز به حمایت مالی است تا 

بتوانیم ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم.«
وی با بیان اینکه بین میزان تولید واکسن آنفلوانزا 
توسط شرکت های دانش بنیان داخلی و نیاز کشور 
فاصله زیادی وجود دارد، گفت: »چندین جلسه با 
شرکت تولیدکننده برگزار شده که بتواند ظرفیت تولید 
خود را افزایش دهد تا بتوانیم به واکسن آنفلوانزا 
داخلی بیشتری دسترسی پیدا کنیم.« وطن پور اظهار 
داشت: »پیش بینی می کنیم تا پایان پاییز از واکسن 
آنفلوانزای داخلی استفاده کنیم، اما ظرفیت تولید آن 

نسبت به نمونه های وارداتی کم است.«
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت 
با اشاره به همزمانی بیماری کرونا و آنفلوانزا در 
فصول سرد سال و نگرانی ها نسبت به این موضوع 
گفت: »همه نگران این موضوع هستند و در دو 
جهت برای این موضوع در حال کار هستیم. از 
یک سو محققان در شرکت های دانش بنیان در حال 
کار برای تولید کیت های تشخیصی ترکیبی کرونا 
و آنفلوانزا هستند و کارهای خوبی هم انجام شده 
است؛ زیرا این کیت ها می توانند به صورت افتراقی 
تشخیص دهند که فرد به کرونا یا به آنفلوانزا مبتال 
شده است. از سوی دیگر بیشتر تمرکزها بر روی 
ساخت واکسن آنفلوانزای داخلی است زیرا این 
واکسن می تواند سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده 

و برای مبارزه با بیماری کرونا مفید باشد.«
وطن پور تأکید کرد: »البته ما در حوزه دانش بنیان باید 
چند پله از نیاز بازار جلوتر حرکت کنیم زیرا دستیابی 
به دانش این تولیدات برای ما بسیار اهمیت دارد 

تا بتوانیم درنهایت به صادرات دست پیدا کنیم.«


