اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗﺠـﻮﯾﺰ داروی
ﺿــﺪﮐﺮوﻧﺎی “ﻣﻮﻟﻨــﻮﭘﯿﺮاوﯾﺮ” در
اﯾـﺮان /ﺷﺮاﯾـﻂ ﺗﺰرﯾـﻖ دوز ﺳـﻮم
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﻬﻞ و
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﺷﻬﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻣﻮرد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن،
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻓﺮاد
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﺑﻮﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﯾﺎدآور و ﻧﯿﺰ
دوز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﻣﺠﺪد واﮐﺴﻦ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  60ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ دوز اﺿﺎﻓﻪ واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ
ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ دارﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ داروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ دوز
اﺿﺎﻓﻪ واﮐﺴﻦ را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ً ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﻣﻮرد ﺗﺰرﯾﻖ دوز
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  60ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ دوز
اﺿﺎﻓﻪ 28 ،روز ﭘﺲ از دوز دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮐﺸﻮر،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدیﻫﺎی
ﺿﺪ ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ  4ﺗﺎ  8ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ دوز دوم ،ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ  6ﻣﺎه را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﯾﺎدآور ﺑﺎ ﮐﺎدر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و

درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﭼﻮن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﻌﻨﯽ دوزﻫﺎی اول و دوم ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  80درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ اﯾﻤﻨـﯽ ﺟﻤﻌـﯽ ﻧـﺎﺷﯽ از
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ دو دوز واﮐﺴﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن
ﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺪف ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  60ﺳﺎل و اﻓﺮاد دارای ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ،دوز اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺰرﯾﻖ
ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﻮع واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
اﻓﺮاد دارد اﻣﺎ در واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوز
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻗﺮار دارد را
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد را

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوز
اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎدآور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺪوﻟﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع واﮐﺴﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوز اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎدآور ﺗﺰرﯾﻖ
ﺷﻮد.
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از
واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ در دوز اول و دوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوز
اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎدآور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ ﺧﺎص ﻣﺜﻼ در ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻮع
دﯾﮕﺮی از واﮐﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  60ﺳﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
 28روز از ﺗﺰرﯾﻖ دوز دوم آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوز ﺳﻮم ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد داروی
“ﻣﻮﻟﻨﻮﭘﯿﺮاوﯾﺮ” اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داده در اﻓﺮادی ﮐﻪ در  5روز اول
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای در رﯾﺴﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﯿﻤﺎری ،اﮔﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  50درﺻﺪ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری و
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻮﻟﻨﻮﭘﯿﺮاوﯾﺮ ﯾﮑﯽ از داروﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮔﺮوه

درﻣﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ورود آن ﺑﻪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﻓﺰود :داروی ﻣﻮﻟﻨﻮﭘﯿﺮاوﯾﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﻣﻮﻟﻨﻮﭘﯿﺮاوﯾﺮ را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دارو ﺗﻨﻬﺎ داروی ﺿﺪ
وﯾﺮوس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ
دارد و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ وﯾﺮوس در ﺑﺪن در ﮔﺮدش اﺳﺖ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑﮕﺬرد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داروی “ﭘﺴﮑﻠﻮوﯾﺪ” اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﯾﺰر ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از داروی “ﻣﻮﻟﻨﻮﭘﯿﺮاوﯾﺮ” و “رﯾﺘﺎﻧﺎوﯾﺮ” اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
در ﺳﻪ روز اول ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮ دارﻧﺪ،
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  89درﺻﺪ از ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﮐﻨﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﯾﯽ در
ﻣﻮرد اﺛﺮات آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﻣﺮگ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻪ در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻗﻒ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و اﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ و اﺑﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎه
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ،ﮐﻨﺎر زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد داروی ﭘﺴﮑﻠﻮوﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﯾﺰر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺻﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی داروﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو را در
ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

