
مشاور عالی وزیر بهداشت:  خبـر

چینی ها بدون واکسن کرونا را مهار کردند
مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: »کشورهای 
جنوب شرق آسیا و چین از واکسن کرونا استفاده 
نکردند، اما با کنترل صحیح تا حد زیادی بیماری 

را مهار کردند.«
اکبری  محمداسماعیل  سپید،  گزارش  به 
با  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در 
رعایت  کرونایی  روزهای  در  اینکه  به  اشاره 
باالیی  اهمیت  از  بهداشتی  دستورالعمل های 
»در حال حاضر  کرد:  اظهار  است،  برخوردار 
رنگ بندی مناطق مختلف کشور بر اساس میزان 
مرگ و میر و  بستری روزانه افراد انجام شده است.«
وی ادامه داد: »اگر می خواهیم میزان فوتی های 
ناشی از بیماری کرونا در کشور صفر شود باید 
قرنطینه و رعایت دستورالعمل های بهداشتی را به 
طور دقیق رعایت کنیم. کشورهای جنوب شرق 
آسیا و چین از واکسن کرونا استفاده نکردند، 

را  بیماری  زیادی  تا حد  کنترل صحیح  با  اما 
مهار کردند.«

مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به اینکه ماندگاری ویروس کرونا 
طوالنی است و به این زودی وضعیت عادی 
نخواهد شد، بیان کرد: »طرح شهید سلیمانی با 
تأخیر در کشور اجرا شد، اما تاثیر زیادی در کنترل 
بیماری و شناسایی مبتالیان به کرونا داشت. در 
این طرح بیماریابی فعال و  غربالگری خانه به 
خانه انجام می شود تا افراد مشکوک شناسایی 

شده و در منزل یا نقاهتگاه ها قرنطینه شوند.«
اکبری با اشاره به اعمال محدودیت تردد شبانه بین 
ساعت ۲۱ تا ۴ صبح، گفت: »۳۰ درصد از انتقال 
دورهمی های  توسط  در جامعه  کرونا  بیماری 
خانوادگی بود که اعمال ترددهای شبانه باعث 

شد تا  این مهمانی ها برگزار نشوند.«

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
اظهار داشت: »تزریق واکسن ایرانی کرونا با نام کووایران 
برکت با تزریق به سه داوطلب دیگر پیگیری شد و تاکنون 

انجام شده است.« ۱۷ داوطلب تزریق  به 
به گزارش سپید، حامد حسینی در گفت وگو با ایرنا گفت: »در این 
مرحله مجوز تزریق به هفت داوطلب دیگر را دریافت کرده ایم که 
روز دوشنبه به سه داوطلب واکسن زده شده و مابقی هم تا پایان 
هفته واکسن را دریافت می کنند.« وی ادامه داد: »در مرحله چهارم 
تست انسانی واکسن کرونا، داوطلبان احتمال دریافت دوز پنج 
میکروگرم، عالوه بر دوز سه میکروگرم یا واکسن نما )پالسبو( را 
خواهند داشت. ۱۴ داوطلب اول مطالعه شامل ۱۲ داوطلب دوز 
سه میکروگرم و ۲ داوطلب پالسبو بوده اند.« وی به تزریق دوم 
داوطلب چهارم مطالعه اشاره کرد و بیان داشت: »داوطلبان پنجم 
تا هفتم نیز در روز آینده دوز دوم واکسن را دریافت خواهند کرد.«
حسینی اظهار داشت: »در مرحله پنجم تست بالینی اولین واکسن 
ایرانی که هفته آینده در صورت موافقت کمیته پایش داده و ایمنی ادامه 

می یابد، ۱۴ داوطلب دیگر امکان حضور در مطالعه را خواهند یافت.«
وی به وضعیت عمومی ۱۴ داوطلب این طرح اشاره کرد و گفت: 
»حال عمومی این افراد خوب است.« سینی، کل دوره تزریق واکسن 
داوطلبان اولین مطالعه انسانی فاز یک واکسن ایرانی کرونا را ۲ 
ماه اعالم کرد و گفت: »۵۶ داوطلب در این مرحله حضور دارند 

که طی این مدت واکسن به آنها تزریق می شود.«
وی یادآور شد: »تزریق واکسن به داوطلبان ۲ بار انجام می شود، به 
عبارتی تزریق واکسن به آنان در روزهای صفر و ۱۴ صورت می گیرد.«
اولین تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن 
کرونا ساخت محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( با نام ُکووایران برکت روز سه شنبه )نهم دی ماه( با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری 

رییس جمهوری، روی داوطلبان انجام شد.

تزریق واکسن کووایران برکت به ۳ داوطلب دیگر انجام شد

بهداشت ضمن  وزارت  پژوهش  در  اخالق  ملی  کمیته  دبیر 
تشریح جزئیات پروتکل اجرای مطالعه بالینی دومین واکسن 
کرونای ایرانی گفت: »این واکسن نوترکیب بوده و یک پروتئین 
نوترکیب است که تکنولوژی آن با واکسن  کرونای ایرانی قبلی 

که مجوز دریافت کرده، متفاوت است.«
به گزارش سپید، احسان شمسی کوشکی در گفت وگو با ایسنا از 
صدور مجوز کمیته اخالق در پژوهش وزارت بهداشت برای آغاز 
فاز اول مطالعه بالینی دومین واکسن کرونای ایرانی خبر داد و گفت: 
»پروتکل کارآزمایی بالینی پیشنهادی توسط انستیتو سرم سازی و 
واکسن سازی رازی که با همکاری مرکز کارازمایی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران انجام می شود و به تایید سازمان غذا و دارو رسیده 
بود، در جلسه فوق العاده کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت 

بهداشت مطرح و با اجماع آرا به تصویب رسید.«
وی افزود: »باید توجه کرد که البته این پروتکل پیشنهادی باید به 
سازمان غذا و دارو برگردانده شود و در آنجا مجوز شروع مطالعه 
بالینی یا CTA را دریافت کند و سپس کارازمایی بالینی می تواند 

آغاز شود.« شمسی کوشکی ادامه داد: »واکسن کرونایی که از 
سوی موسسه رازی تولید شده و در حال حاضر فازهای حیوانی 
خود را به پایان برده و مجوز کمیته ملی اخالق در پژوهش را 
جهت آغاز مطالعه فاز اول انسانی دریافت کرده است، مربوط 
به یک واکسن نوترکیب بوده و یک پروتئین نوترکیب است که 
تکنولوژی آن با واکسن کرونای ایرانی قبلی که مجوز دریافت 
کرده، متفاوت است. این واکسن از یک پروتئین نوترکیب است، 
یعنی  بخش هایی از پروتئین S ویروس یا همان اسپایک پروتئین 
)Spike proteins( در این واکسن به صورت نوترکیب قرار 
داده شده و با تزریق واکسن، بدن علیه آن  بخش ها انتی بادی 
تولید خواهد کرد. این گروه از واکسن ها جزو واکسن های بسیار 

ایمن محسوب می شوند.«
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت گفت: 
»در پروتکل پیشنهادی فاز یک و دو مطالعه بالینی پیشنهاد 
شده است که در پروتکل فاز یک ۱۳ نفر به صورت پیش 
قراول وارد کارآزمایی شده و بعد از آن ۱۲۰ نفر در چهار 

گروه متفاوت وارد پژوهش می شوند.«
مورد  دوز  باشد،  موفق  اول  فاز  اگر  »قاعدتا  کرد:  تاکید  وی 
قبول واکسن را پیدا کرده و بر اساس نتایج فاز یک، فاز دوم 
بر روی ۵۰۰ نفر آغاز می شود. در تمام این مراحل هم کمیته 
ملی اخالق و ناظر ارشدی که برای این کار معین شده، بر این 

پروژه نظارت می کنند.«

صدور مجوز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا 
تکنولوژی ساخت، متفاوت از واکسن اول
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