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خبـر

تزریق مرحله اول مطالعات انسانی واکسن رازی کوو پارس پایان یافت
معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی گفت: »124 داوطلب تا روز 
»رازی کوو  نام  به  کرونا  ایرانی  واکسن  سه شنبه 
پارس« را تزریق کرده بودند که روز چهارشنبه با 
تزریق به 9 داوطلب باقیمانده تمام داوطلبان این 
واکسن مرحله اول خود را دریافت کردند و این 

مرحله به پایان رسید.«
به گزارش سپید، محمدحسن فالح مهرآبادی در 
گفت وگو با ایرنا تعداد داوطلبان مرحله اول تست 
انسانی واکسن رازی کوو پارس را 1۳۳ داوطلب 
اعالم کرد و افزود: »عالوه بر تزریق دوز اول واکسن 
به همه داوطلبان، تاکنون تزریق دوز دوم به ۵4 

داوطلب این مرحله انجام شده است«
وی حال عمومی تمام داوطلبان این طرح مطالعاتی 
را خوب عنوان کرد و یادآور شد: »عوارض بسیار 
داوطلبان مشاهده شده که  برخی  محدودی در 
هیچ تاثیر منفی در روند این طرح مطالعاتی به 

وجود نیاورده است.«
معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن 

و سرم سازی رازی در پاسخ به این سوال که این 
واکسن چه مقدار ایمنی زایی ایجاد می کند؟، گفت: 
»دوز دوم واکسن رازی کوو پارس به پیشقراوالن 
این طرح مطالعاتی به زودی تزریق می شود و به 
نظر می رسد تا آخر فروردین ماه می توان میزان 

دقیق ایمنی زایی این واکسن را اعالم کرد.«
فالح مهرآبادی روند طرح مطالعاتی را بسیار مطلوب 
ارزیابی و خاطرنشان کرد: »این طرح در قالب برنامه 
زمان بندی شده در حال انجام است که امیدواریم 
تا گامی  نتیجه مطلوب برسد  به  هرچه سریع تر 

در جهت ارتقای سالمت هموطنان برداشته شود.«
وی زمان پایان مرحله اول تست انسانی را اواخر 
اردیبهشت  1400 اعالم کرد و گفت: »مرحله دوم 
مطالعات انسانی این محصول فناورانه به احتمال 

زیاد از اوایل خرداد ماه آغاز می شود.«
تحقیقات  مؤسسه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
داوطلبان  تعداد  رازی،  سرم سازی  و  واکسن 
بیان  نفر   ۵00 را  انسانی  مطالعات  دوم  مرحله 
کرد و افزود: »این افراد به 2 گروه تقسیم می شوند 
که یک گروه 2۵0 نفری واکسن و گروه دوم هم 

واکسن نما را دریافت می کنند.«
فالح ادامه داد که به احتمال فراوان اواخر تیرماه 
و  می رسد  اتمام  به  واکسن  دوم  مرحله  تزریق 
بالینی  کارآزمایی  فاز سوم  ماه هم  مرداد  اواخر 

این واکسن آغاز می شود.
تحقیقات  مؤسسه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
»فاز  داشت:  اظهار  رازی  سرم سازی  و  واکسن 
این طرح مطالعاتی حداقل جمعیت بیش  سوم 

از 10 هزار نفر را شامل می شود.«

در حالی که یک مقام ارشد آژانس دارویی اتحادیه اروپا روز 
سه شنبه ارتباط میان تزریق واکسن آسترازنکا و خون لختگی را 
تایید کرد، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: »ارتباط میان 
لخته شدن خون و تزریق واکسن آسترازنکا هنوز به طور قطعی 

اثبات نشده است.«
به گزارش سپید، روز گذشته رسانه های انگلیسی زبان خبر دادند که 
یک مسئول آژانس دارویی اروپا تایید کرد که ارتباطی میان واکسن 
آسترازنکا و موارد گزارش شده خون لختگی در میان برخی دریافت 
کنندگان این واکسن وجود دارد. سید حیدر محمدی مدیرکل دارو 
و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران پویا، در پاسخ به این سوال که »چرا علی رغم اعالم 

ارتباط بین تزریق واکسن آسترازنکا با لخته شدن خون، ایران اقدام 
به واردات این واکسن کرده است؟« اظهار داشت: »ارتباط میان لخته 
شدن خون و تزریق واکسن آسترازنکا هنوز به طور قطعی اثبات 

نشده و هنوز مدارک مستندی به ما ارائه نشده است.«
وی نسبت به اظهارات مقام ارشد آژانس دارویی اروپا درباره ارتباط 
این واکسن و بروز لخته خون اظهار بی اطالعی و تصریح کرد: »بروز 
عوارض در واکسن کرونا نیز مانند سایر واکسن ها طبیعی است اما 
اگر ارتباط بروز لخته خون با تزریق واکسن آکسفورد -آسترازنکا به 
تایید رسمی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور 
برسد، واکسن ها ریجکت و واردات آن ها متوقف خواهد شد.« 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پاسخ به 

این سوال که در صورت توقف واردات واکسن آسترازنکا، تکلیف 
دریافت واکسن کرونا از سبد کوواکس چه می شود، بیان کرد: «در 

این صورت واکسن دیگری خریداری می شود.« 

سازمان غذا و دارو: 

اگرعوارضواکسن»آسترازنکا«تاییدشودوارداتشمتوقفمیشود

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت 19۳ بیمار مبتال به 
کرونا  گفت: »با این حساب مجموع جان باختگان این بیماری 

در کشور به ۶۳ هزار و ۶99 نفر رسید.«
به گزارش سپید،  سیماسادات الری  گفت: »از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه 1۸ فروردین 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
20 هزار و 9۵4 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شد که دو هزار و ۳19 نفر از آن ها بستری شدند.« به گفته وی، 
مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون و 9۸4 هزار 

و ۳4۸ نفر رسید.
وی افزود: »متاسفانه 19۳ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۳ هزار و ۶99 نفر رسید.«

الری تاکید کرد: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۶۷۵ هزار و  
۸91 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
به گفته وی، چهار هزار و 1۷۷ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
 بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون 1۳ میلیون و ۳۳1 هزار 
و 229 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

وی افزود: »در حال حاضر 2۵۷ شهرستان قرمز و 129 شهرستان 
نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت 

»از« و »به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است.«
الری تاکید کرد: »همچنین ۵1 شهرستان در وضعیت زرد و فقط 

11 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«

در سراسر  انگلیسی  یافته  ویروس جهش  »شیوع  الری گفت: 
کشور با سرعت رو به افزایش بوده و شیب موارد ابتال و بستری 
ناشی از کرونا، در بیمارستان ها و مراکز درمانی به مراتب تندتر از 
خیزهای دوم و سوم است.« وی افزود: »ما در یک جنگ تمام عیار 
با بیماری کووید-19 به سر می بریم و مطمئناً طی روزهای آتی 
شاهد افزایش آمار موارد مرگ و میر ناشی از بیماری خواهیم بود.«
الری ادامه داد: »حال با توجه به شرایط بسیار خطرناک بیماری در 
کشور درخواست ما از مردم در کلیه گروه های سنی این است که 
تا حد امکان در خانه بمانید و جز در موارد ضروری منزل را ترک 
نکرده و در صورت نیاز به خروج از منزل ضمن استفاده از ماسک 

از هرگونه حضور در تجمعات به طور جدی خودداری کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
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