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آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده این است که 
ما برای اولین بار برای یک بیماری ناشناخته، 
همراه با دنیا در حال تولید واکسن برای آن 
هستیم. وقتی بحث واکسن را مطرح می کنیم 
این  که  باشیم  داشته  دقت  نکته  این  به  باید 
اولین کاری است که در کشور دارد صورت 
می گیرد و پابه پای دنیا درحال پیشرفت هستیم 
داده شده  آن  به  ملی اخالق  کمیته  و مجوز 
است. تا همین جای کار، خیلی مهم است.« 
نجفی از همه پزشکان و محققان خواست که 
به صورت کامال علمی و به دور از احساسات 
با این قضیه برخورد کنند. وی تصریح کرد: 
»یک واکسن ایرانی مجوز اخالق گرفته است 
اما برای پاسخ گویی به بقیه سواالت و کارایی 
واکسن  این  که  داد  اجازه  باید  واکسن،  این 
وارد فاز بالینی شود تا بررسی کنیم تا ببینیم 
نوع  اینکه  درباره  فعال  می افتد.  اتفاقی  چه 
اینکه  یا  است  کشته شده  ویروس  واکسن، 
mRNA هست هیچ پیش داوری نباید کرد. نه 
می شود گفت این خیلی واکسن خوبی است 
واکسن ها  بقیه  به  نسبت  نه می شود گفت  و 
رتبه  در  است،  تولید  حال  در  دنیا  در  که 

است.« پایین تری 
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
مراحل  احتمالی  زمان بندی  درباره  بهداشت 
بعدی تولید این واکسن در کشورمان گفت: 
»من فکر می کنم ظرف دو هفته یا سه هفته 
از طرف سازمان  واکسن  این   CTA آینده، 
غذا و دارو صادر می شود. باید دقت داشت 
که ما مجوز کمیته اخالق را صادر کرده ایم، 
اما حاال باید اتوریزیشن صورت بگیرد. یعنی 
روی  آزمایش  و  بیمار  گرفتن  مجوز  رسما 
بیمار توسط سازمان غذا و دارو صادر شود. 

سازمان غذا و دارو تا زمانی که کمیته اخالق 
کاربرد واکسن  نمی تواند  باشد،  نداده  مجوز 
بر روی انسان را اتورایز کند که ما این را به 
عنوان CTA تعریف می کنیم. ظرف دو سه 
هفته آینده انشاله CTA هم صادر می شود و 
اگر همه چیز خوب پیش برود، تقریبا حول 
طول  آن  از  بعد  ماه  دو  الی  یک  حوش  و 
خواهد کشید که ما نتایج اولیه فاز بالینی آن 
را در اختیار داشته باشیم و بتوانیم با اطمینان 
بیشتری در مورد efficacy آن صحبت کنیم.«

فرخنده خبری 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت هم در گفت وگو با خبرنگار 
سپید گفت: »خوشبختانه روز 12 آذر 1399 
کمیته  از   19 کووید  ایرانی  واکسن  اولین 
رو  اخالق خودش  کد  پژوهش،  در  اخالق 
کد،  این  صدور  به  باتوجه  و  کرد  دریافت 
انسانی  آزمایش  یا  بالینی  مطالعه  فاز  عمال 
ایرانی در  اولین واکسن   19 واکسن کووید 
کشور کلید خورد و ما انشااهلل ظرف هفته های 
آتی شاهد انجام مراحل آزمایشی و مطالعات 
که  امیدواریم  و  هستیم  واکسن  این  بالینی 
ظرف ماه های آتی، شاهد به بازار آمدن و 
تولید انبوه واکسن ایرانی کووید 19 باشیم.«
»البته  داشت:  اظهار  جهانپور  کیانوش 
واکسن های دیگری هم در حال طی مراحل 
مطالعات پیش بالینی یا در حال اخذ مجوز از 
کمیته اخالق در پژوهش هستند که متعاقبا 
در این خصوص اطالع رسانی خواهد شد. 
اولین  اینکه  فرخنده  خبر  هرحال  به  ولی 
واکسن ایرانی وارد این فاز شد و امیدواریم 
که به زودی بتوانیم در مورد تایید مطالعات 
انسانی و صدور مجوز تولید و عرضه آن 

هم به هموطنان عزیزمان اطالع رسانی کنیم.«
به  آن  »این مطالعه و کد اخالق  افزود:  وی 
عنوان کد کارآزمایی بالینی، بررسی بی خطری 
کووید 19  غیر فعال  واکسن  ایمنو ژنتیستی  و 
امروز  از  در جمعیت سالم طراحی شده که 

آتی،  هفته های  ظرف  انشاهلل  و  بوده  معتبر 
رو  بالینی خودش  مطالعات  مختلف  مراحل 

طی خواهد کرد.«
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
در ادامه تاکید کرد: »سخت گیری که در ایران 
در ماه ها و هفته های اخیر بر سر این موضوع 
کشورهایی  همه  از  شاید  است،  شده  انجام 
هستند  مشهور  واکسن سازی  به  قبل  از  که 
دقت  به هر حال  آن هم  بود. علت  بیشتر  هم 
و جدیتی بود که در این موضوع وجود داشت 
و اینکه به هرحال ما تاکنون برای اولین بار، 
واکسنی را در کشورمان تولید نکرده بودیم و 
این تجربه اول بود. ضمن اینکه از قبل تصور 
می شد که زیرساخت های آن را هم در کشور 
بیشتر،   اطمینان  برای  بنابراین  باشیم  نداشته 
این مراحل انجام شد و شاید حتی اگر برخی 
واکسن  این  روال  و  روند  کندی  از  تعبیری 
این دقت و جدیتی  بیشتر به جهت  داشتند، 
نتایج و شواهد مطالعات  بود که در بررسی 
بالینی صورت گرفت و من فکر می کنیم که 
بهداشت  وزارت  اینکه  عنوان  به  هرحال  به 
متولی سالمت جامعه است، این دقت نظرها 
هم به جای خود قابل توجه و حتی به نوعی 

تقدیر است.« قابل 
جهانپور ادامه داد: »ما امیدواریم حداقل یکی 
دو واکسن دیگه هم بتوانند طی هفته های آتی 
وارد فاز مطالعات انسانی بشوند. واکسن های 
متفاوتی تهیه شده اند و خوشبختانه تقریبا هر 
استراتژی تولید واکسن کووید 19 که در دنیا 
روی آن مطالعه شده و به نتیجه رسیده، در 
کشور ما عمال مراحل آزمایشگاهی خودش 
رو طی کرده و به زودی قادر به ورود به فاز 

بود.« انسانی خواهند  مطالعات 


