
شماره هفتصدوهفتادوپنج   هشت آذر نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

در دسترسی به واکسن کرونا حق فقیرترین مردم جهان پایمال نشود 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: »نباید در رقابت دریافت واکسن کروناویروس حق فقیرترین مردم جهان پایمال شود.« به گزارش »سالمت«، 
تدروس آدهانوم هشدار داد: »فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم جهان نباید در همهمه دریافت واکسن کووید-۱۹ آسیب ببینند و نادیده گرفته شوند.« 
وی افزود: »واکسن تولیدشده کروناویروس باید به صورت عادالنه توزیع شود و برای کمک به تامین بودجه یک طرح مشترک به مبلغ ۴/۳میلیارد 
دالر نیاز بود.« در حال حاضر ۴واکسن کروناویروس نتایج خوبی را از آزمایش های مرحله آخر گزارش کرده اند. جدیدترین واکسن کروناویروس 
 AstraZeneca تولید شده در جلوگیری از بروز عالئم بیماری کووید-۱۹ که اثربخشی باالیی داشته و توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی
ساخته شده در مقایسه با دو واکسن تولیدشده دیگر بسیار ارزان تر است. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، واکسن تولیدشده توسط محققان 
دانشگاه آکسفورد که به گفته آنها می تواند حتی تا ۹۰ درصد هم اثربخشی داشته باشد نسبت به دو واکسن مدرنا )Moderna( و فایزر- بیون تک 

)Pfizer-BioNTech( امکان ذخیره و حمل و نقل آسان تری دارد و با قیمت ارزان تر به کشورهای در حال توسعه ارائه می شود.

سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد 
به منظور رفاه حال مشتریان و حفظ سالمت آنها در دوران شیوع ویروس کرونا، سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز 
به کار کرد. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور حفظ سالمت و رفاه حال مشتریان و به حداقل رساندن تجمع در شعب، 

برای کسانی که مجبورند خدمات حضوری دریافت کنند، سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد.
بر اساس این گزارش، در این سیستم، مشتریان می توانند از طریق تماس با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک )فراد(، برای حضور در شعب 

نوبت بگیرند و در ساعت مشخصی که به آنها اعالم  می شود، جهت انجام امور بانکی خود به شعبه مراجعه کنند.
گفتنی است، در این سیستم مشتریان از طریق تماس با شماره  8525-۰2۱ کلید 2  را انتخاب می کنند و پس از وارد کردن کد شعبه، زمان 
نوبت به صورت پیامک به تلفن همراه آنها ارسال می شود و در صورت نداشتن کد شعبه، تماس مشتریان با کارکنان مرکز ارتباط با مشتریان 

بانک برقرار و با راهنمایی آنها، نوبت حضور در شعبه به وی اعالم می شود. ساعت تماس مشتریان با این مرکز 8 صبح تا ۱2 ظهر است.

خبــر

واقعیت این است که تا قبل از انقالب 
انجام  کشور  در  خاصی  پژوهش 
پروژه هایی  و  مقاالت  نمی گرفت. 
بحث  انقالب  از  بعد  بود.  محدود 
پژوهش مورد توجه قرار گرفت و 
رشد کرد. امروز ما با تمام کاستی هایی 
که وجود دارد و وضعیت نامطلوبی 
که در زمینه تولید مقاالت علمی در 
غربال  اگر  می بینیم،   دانشگاه  جو 

کنیم، مقاالت خوبی هم پیدا می شوند.
نکته مهم اینکه بی تردید فقط تولید مقاله کافی نیست و 
پژوهش باید به گونه ای باشد که روی کیفیت زندگی 
اینکه روی کیفیت زندگی  اثر بگذارد و برای  مردم 

مردم اثر بگذارد، ۴ راه بیشتر نداریم.
پژوهش یا باید روی تولید اثر بگذارد، مثال کمک کند 
دارو یا واکسن یا تجهیزات و فراورده های پزشکی 
بهتری تولید شود که این همان بخش ارتباط پژوهش با 
صنعت است. یا باید در حوزه خدمات نقش بهبود داشته 
باشد و پژوهش ها در خدمت بهتر کردن سطح خدمات 
عمل می کنند. استفاده کنندگان از چنین پژوهش هایی 
می توانند کیفیت خدمات ارائه شده در زمینه درمان یا 

تشخیص یا نگهداری از بیمار را بهتر کنند.  
مورد بعدی، ورود پژوهش ها به عرصه سیاست گذاری 
از چنین  است که در این صورت  استفاده کنندگان 
نظام  برنامه نویسان  و  گذاران  سیاست  پژوهش هایی 

سالمت هستند. 
مورد دیگر، نقش پژوهش در شیوه  زندگی مردم است 
و کاربر این پژوهش ها مستقیم خود مردم هستند. مردم 
می توانند براساس یافته های پژوهشی با در پیش گرفتن 

شیوه های بهتر زندگی سالمتشان را تامین کنند.
در  زندگی  کیفیت  بردن  باال  مجموع،  در  بنابراین   
گرو تحقیقاتی است که یا در ارتباط با صنعت باشد 
یا در ارتباط با سیستم درمان، ارتقای سطح خدمات 
یا بهبود سیاست گذاری، یا شیوه  زندگی باشد. البته 
معاونت پژوهشی وزارتخانه تابه حال به هر ۴ حیطه 
توجه داشته است. بدون تردید این امر وقتی تحقق 
پیدا می کند که اوال ما طرح های جامع و کاملی داشته 
باشیم و به صورت شبکه با همکاری همه محققان 

کار را انجام دهیم.
نکته دیگر اینکه استفاده از تحقیق تنها برعهده دانشگاه 
کاربر  است،  بزرگ  دانشگاه،  نقش  هر چند  نیست. 
را  تحقیق  نتایج  پذیرش  آمادگی  باید  تحقیقات هم 
داشته باشد؛ یعنی اگر صنعتی بر پایه مونتاژ بنا شده 
باشد و خریدار پژوهش نباشد، طبیعی است پژوهش 

رشد نمی کند.
یا اگر ما برنامه ریزانی داشته باشیم که سریع تصمیم 
می گیرند و به حرف پژوهشگران گوش نمی کنند یا 
توانمندی الزم برای بهره بردن از پژوهش های علمی 
را ندارند، باز هم پژوهش تنوانسته به اهداف خود 
برسد. یا اگر جامعه آدم های توانمندی نداشته باشد 
و مردم بیشتر از پژوهش های علمی، دنبال خرافات 
باشند و به یافته های پژوهشی توجه نکنند، باز هم 

نقش موثر پژوهش کمرنگ خواهد شد.
بنابراین پژوهش مفید کاری دوطرفه و حاصل تعامل 

بین تولیدکننده و کاربر پژوهش تعریف می شود.
بین  ارتباط  افرادی  یا  نهادها  دنیا،  نقاط  برخی  در 
را  آن  از  استفاده کنندگان  و  پژوهش  تولیدکنندگان 
ملک خریداران  بازار  در  اینکه  مثل  می کنند.  فراهم 
و فروشندگانی هستند. بین این 2 طرف واسطه هایی 
را  فروشنده  و  خریدار  بین  ارتباط  که  دارند  وجود 
وضع  هم  پژوهش ها  کاربرد  درباره  می کنند.  برقرار 
باید به همین ترتیب باشد و واسطه هایی باشند که هم 
مشتری، در این مورد یعنی کاربر پژوهش، را می شناسند 
و هم کسی را که می خواهد دانش خود را عرضه کند 
و اینجا این واسطه ها می توانند نقش مهمی در ارتباط 

بخش پژوهشی و کابردی  داشته باشند.
بنابراین به نظر من ما دعوای پژوهش را باید با تغییرات 
بنیادین در مدیریت پژوهش و تربیت واسطه های دانش 
و روحیه شبکه سازی و همین طور تصمیم سازی های 
مبتنی بر شواهد خاتمه دهیم و البته که همه آنچه که 
گفتم زمانبر هستند. انجام یک تحقیق یا نوشتن یک 
مقاله زمانبر نیست و ممکن است ۳-2 سالی بیشتر 
طول نکشد اما تغییر و تحولی که منجر به استفاده از 
پژوهش باشد، عالوه بر برخورداری از دانش، تغییر 
رفتاری به حساب می آید که حتما زمانبر است. ضمن 
آنکه پژوهشگرانی هم که تا امروز بار این کار را به 
دوش داشته اند، زحمت کشیده اند و ما امروز به مراتب 

جلوتر از گذشته هستیم.

پژوهش به چه کار می آید؟
یادداشت

این واکسن که نخستین واکسن کرونای جهان نام گرفت 
BNT۱62b2 نام دارد که توسط یکی از بزرگ ترین 
با  فایزر و  به  شرکت های داروسازی جهان موسوم 
همکاری شرکت آلمانی بایوان تک در حال تولید است. 
به گفته مقامات این شرکت داروسازی، واکسن کرونای 
تولیدی آنها در بیش از ۹۰ درصد موارد از انتقال ویروس 

کرونا پیشگیری کرده است.
واکسن شرکت فایزر از نوع mRNA بوده و با استفاده 
از تجربیات پیشین شرکت بایوان تک در تولید واکسنی 
برای سرطان در دست ساخت است. شرکت فایزر یک 
قرارداد 2 میلیارد دالری برای تامین ۱۰۰ میلیون واحد از 
واکسن تا ماه دسامبر 2۰2۰ منعقد کرده است. البته این 
قرارداد تنها زمانی که واکسن تایید و تحویل شود، نافذ 
خواهد بود. به گفته مقامات فایزر، واکسن این شرکت 
در مرحله سوم کارآزمایی بالینی به ۴۳ هزار و 5۰۰ نفر 
در 6 کشور دنیا ازجمله آمریکا، آلمان، برزیل، آرژانتین، 
ترکیه و آفریقای جنوبی در دو نوبت و به فاصله ۳ 
هفته تزریق شده است. فایزر می گوید که در ۹۰ درصد 
موارد مصونیت به کرونا 7 روز بعد از تزریق نوبت دوم 
و 28 روز بعد از نوبت اول حاصل شده است. این 
شرکت همچنین اعالم کرد در آخرین مرحله کارآزمایی 
بالینی هنوز هیچ عارضه جانبی جدی ای مشاهده نشده 
است. همچنین این نتایج بر اساس تاثیر واکسن در ۹۴ 

داوطلب اول بوده که به کرونا مبتال بودند.
آلبرت بورال، مدیرعامل و رئیس فایزر با اعالم این خبر 
در بیانیه ای گفت: »اولین نتایج از مرحله سوم کارآزمایی 
بالینی واکسن کرونا شواهدی هستند از اینکه واکسن 
فایزر قادر است از کرونا پیشگیری کند.« او این نتایج 
را نقطه عطفی در تولید واکسن دانست، آن هم در 
زمانی که دنیا بیشترین نیاز را به آن دارد. فایزر اعالم 
کرده بر اساس برآوردها تا پایان سال 2۰2۰ میالدی 
5۰ میلیون و در سال 2۰2۱ میالدی تا ۳/۱ میلیارد دوز 
واکسن را در تمام دنیا عرضه خواهد کرد. با این  حال 
سوال هایی درباره اینکه فایزر چگونه می تواند این میزان 
واکسن را عرضه کند، وجود دارد، ازجمله اینکه این 
واکسن باید در جای بسیار سرد؛ یعنی منفی 8۰ درجه 
سانتی گراد نگهداری شود. عالوه بر این درباره دوام 

مصونیت و تاثیر واکسن در گروه های سنی متفاوت هم 
سوال هایی مطرح است. پرسش دیگر این است که پس 
از بررسی کامل تمام نتایج ممکن است مشخص شود 
تاثیر واکسن کمتر است. خبر اثربخشی واکسن فایزر 

با استقبال مقامات جهان هم مواجه شد. 
تدروس آدانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت خبر 
موفقیت اولیه این واکسن آزمایشی را دلگرم کننده خواند 
و به تمام دانشمندان و دست اندرکاران درود فرستاد. او 
نوشت: »برای پایان دادن به این همه گیری جهانی دنیا 
شاهد نوآوری و همکاری علمی بی سابقه ای بوده است.«

جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا هم از خبر موفقیت 
اولیه واکسن آزمایشی کرونا استقبال کرد و به زنان و مردان 
فوق العاده ای که این تحول را ایجاد و اسباب امیدواری را 
فراهم کرده اند تبریک گفت. او افزود: »ماسک و فاصله 
اجتماعی همچنان باید رعایت شوند اما فرصت تغییر 
شرایط در سال آینده مهیا شده است.« دونالد ترامپ هم 
در توئیتر با حروف بزرگ نوشت: »اخبار عالی، ترقی 
زیاد بازار سهام، واکسن به زودی می  آید.« شرکت فایزر 
و شریک آن بایو ان تک اعالم کردند قیمت واکسن آنها 
۱۹/5 دالر به ازای هر دوز واکسن خواهد بود. همچنین 
شرکت فایزر روز جمعه ۳۰ آبان اعالم کرد که واکسن 
کرونای آنها درخواست صدور مجوز مصرف اضطراری 
از سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( را کرده است.
مدیرعامل شرکت فایزر روز جمعه در بیانیه ای گفت: 
»درخواست جواز مصرف در آمریکا گام مهمی در عرضه 

واکسن در سطح جهانی است و اکنون ما در مورد 
تاثیرگذاری و ایمنی این دارو اطالعات کامل تری داریم.«
این اولین مورد از تقاضای صدور مجوز مصرف برای 
واکسن های ویروس کروناست و گام مهمی در مقابله 
با شیوع این ویروس تلقی می شود. یک منبع آگاه در 
اداره نظارت بر کیفیت داروی آمریکا به خبرگزاری 
رویترز گفت: »هیات کارشناسی مشورتی این نهاد روز 
8 دسامبر )۱8 آذر( برای تصمیم گیری در مورد واکسن 
جدید تشکیل جلسه خواهد داد ولی این تاریخ ممکن 
است تغییر کند.« شرکت فایزر همزمان با درخواست 
مجوز مصرف از اداره نظارت بر کیفیت داروی امریکا 
اعالم کرد آزمایش این واکسن روی حدود ۱۰۰ کودک 
بین سنین ۱2 تا ۱5 ساله نیز نتیجه مثبت داشته است. 
همچنین حدود ۴5 درصد از داوطلبانی که در آمریکا 
در آزمایش این واکسن شرکت کرده اند در گروه سنی 

56 تا 85 سال بوده اند.
شرکت های تولیدکننده واکسن امیدوارند اداره نظارت بر 
کیفیت دارو در آمریکا تا اواسط ماه دسامبر )آذر( این 
واکسن را تایید کند و تولید انبوه آن بالفاصله شروع شود. 
شرکت فایزر اعالم کرده تا پایان سال جاری میالدی 
می تواند حدود 5۰ میلیون دوز واکسن تولید کند که برای 
واکسینه کردن حدود 25 میلیون نفر کفایت خواهد کرد. 
حدود ۴2 درصد از شرکت کنندگان در آزمایش های بالینی 
این واکسن در سراسر جهان و حدود ۳۰ درصد در آمریکا 

از گروه های قومی و نژادی مختلف بوده اند.

این واکسن که دومین واکسن کرونای جهان لقب گرفته 
با عنوان mRNA-۱27۳ توسط شرکت بیوتکنولوژی 
مدرنا واقع در ماساچوست با همکاری انستیتوی ملی 
سالمت آمریکا تولید شده است. واکسن شرکت مدرنا از 
طریق تزریق بخش هایی از مواد ژنتیکی ویروس موسوم 
به mRna درون سلول انسان تولید شده است. به  این 
 ترتیب پروتئین های ویروسی ساخته می شود که شباهت 
زیادی به پروتئین های ویروس کرونا دارند و سیستم ایمنی 

بدن را برای تشخیص این ویروس آموزش می دهند.
به گفته محققان، مجوز تولید واکسن با استفاده از این 
فناوری در گذشته صادر نشده و درصورتی که این شیوه 
موفقیت آمیز باشد، اولین واکسن انسانی در نوع خود خواهد 
بود. این واکسن باید 2مرتبه و به فاصله ۴هفته دریافت 

شود تا شخص را به طور کامل ایمن کند.
به گفته مدرنا، این واکسن در آمریکا روی ۳۰ هزار نفر 

آزمایش  شده است. به نیمی از این افراد 2نوبت واکسن با 
یک فاصله ۴هفته  زده شده و به نیم دیگر از شرکت کنندگان 
به عنوان شاهد واکسن بی تاثیر تزریق شده است. نتایج 
اولیه ای که مدرنا امروز اعالم کرد تاثیر واکسن در ۹5 

داوطلب اول بوده که عالئم کرونا پیدا کرده اند.
به نظر می رسد واکسن مدرنا شرایط نگهداری آسان تری از 
همتای خود؛ یعنی واکسن شرکت فایزر دارد زیرا واکسن 
شرکت مدرنا در دمای منفی 2۰ درجه سانتی گراد تا 6 
ماه ماندگاری دارد و در دمای استاندارد فریزر نیز تا یک 
ماه قابل استفاده است، در حالی  که واکسن فایزر برای 
ذخیره سازی نیاز به دماهای بسیار پایین حدود منفی 75 
درجه سانتی گراد دارد و در فریزر عادی نیز تا 5 روز 

دوام می آورد.
استفان بانسل، مدیرعامل شرکت مدرنا در گفت وگویی 
با یک هفته نامه آلمانی اعالم کرده دولت ها مجبورند بین 

25 تا ۳7 دالر به ازای هر دوز واکسن ویروس کرونای 
این شرکت هزینه کنند. به گفته او، این قیمت با توجه 
به هزینه های سیستم های بهداشتی برای بیماران کرونایی 
عادالنه است. البته این شرکت عالقه ای به سود حداکثری 
ندارد. بانسل قیمت واکسن را با قیمت واکسن آنفلوانزا 
مقایسه کرد و گفت: »هزینه واکسن این شرکت تقریبا 
مشابه واکسن آنفلوانزاست که بین ۱۰ تا 5۰ دالر است.«

به گفته مقامات مدرنا، این شرکت می خواهد تا پایان 

سال حدود 2۰ میلیون دوز واکسن تولید کند و برخی 
از آنها قرار است امسال در اروپا توزیع شود. همچنین 
این شرکت آمادگی دارد تا از سال 2۰2۱ میالدی به 
بعد، ساالنه 5۰۰ میلیون عدد از این واکسن را تولید کند.
 بر اساس اعالم شرکت مدرنا، این شرکت در حال مذاکره 
درباره تهیه واکسن با کمیسیون اروپا است. البته تاکنون 
هیچ قراردادی امضا نشده و گفت وگوها در مرحله نهایی 
است و تا نهایی شدن معامله فقط چند روز فاصله است.
درحالی که قیمت واکسن مدرنا بین 25 تا ۳7 دالر اعالم 
شده، این شرکت گفت که این مقدار کمتر از ارزش 
واقعی واکسن است اما هدف این است که قیمت کنترل 
همه گیری ارزان تر از شیوع غیرقابل کنترل ویروس باشد. 
با این  حال قیمت واکسن مدرنا تقریبا 2برابر گران تر از 
واکسن فایزر است. شرکت مدرنا پس از اعالم موفقیت 
واکسن خود گفت که این روز خوبی است و اعالم کرد 
قصد دارد در چند هفته آینده برای گرفتن مجوز استفاده 

اضطراری در آمریکا از این واکسن، اقدام کند.

 ۱۹-nCoV سومین واکسن موفق کرونا واکسنی با نام
ChAdOx۱ است که توسط دانشگاه آکسفورد و با 
همکاری شرکت آسترازنکا تولید شده است. واکسن 
آکسفورد-آسترازنکا درواقع نوعی بردار ویروسی است که 
عملکردی شبیه اسب تروا دارد. برای ساخت این واکسن، 
محققان پروتئین تاجدار ویروس SARS-CoV-2 را  
عامل  معموال  که  ادناویروس ضعیف شده  درون یک 
پروتئین  تا  کردند  منتقل  است،  عادی  سرماخوردگی 
مذکور موجب تحریک واکنش سیستم ایمنی بدن شود. 
نتایج حاصل از فازهای اول و دوم آزمایش های بالینی 
این واکسن نشان می دهد مصرف آن موجب واکنش 
ایمنی قوی و افزایش پادتن ها و سلول های T می شود 
که عوارض جانبی خفیفی مانند گیجی و سردرد دارد. 
فاز سوم آزمایش های بالینی این واکسن هم به اتمام 
رسیده و مجموعا 5۰ هزار داوطلب این واکسن را در 
برزیل، انگلیس، آمریکا و آفریقای جنوبی تزریق کرده اند.
پاسکال سوریت، مدیر شرکت آسترازنکا به تازگی در 
گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد که واکسن تولیدشده 
پایان سال جاری میالدی  از  قبل  این شرکت  توسط 

برای واکسیناسیون عمومی آماده خواهد شد. به گفته 
سوریت، انتظار می رود اطالعات مربوط به آخرین مرحله 
از آزمایش های بالینی این واکسن در سال جاری میالدی 
آماده بهره برداری و ارائه شود و پس از آن تولید انبوه واکسن 
آغاز خواهد شد. مطالعات بالینی جدید حاکی از موفقیتی 
بزرگ برای واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد-استرازنکا 
است اما این واکسن را پس از فایزر و مدرنا در رده سوم 
کارایی قرار می دهد، درحالی که این واکسن بسیار ارزان تر 
از دو واکسن دیگر بوده و نگهداری و حمل آن به نقاط 

مختلف جهان نیز ساده تر است. 
نتایج اولیه آزمایش های بالینی این واکسن نشان دهنده 
محافظت 7۰ درصدی واکسن است اما محققان نشان 
دادند با تغییر نحوه تزریق واکسن در دو نوبت به طوری که 
در نوبت اول مقدار کم و در نوبت دوم مقدار بیشتری از 
واکسن به داوطلبان تزریق شود، می توان کارایی آن را تا ۹۰ 
درصد افزایش داد. در این مرحله از آزمایش های بالینی، 
2۰ هزار داوطلب انگلیسی و برزیلی شرکت داشتند. از 
بین این افراد ۳۰ مورد ابتال به بیماری میان داوطلبانی که 
دو نوبت واکسن را دریافت کردند و ۱۰۱ مورد ابتال به 

بیماری بین افرادی که دارونما دریافت کردند، مشاهده شد. 
نتیجه این تحقیقات، یک موفقیت بزرگ برای آکسفورد و 
آسترازنکا محسوب می شود اما واکسن این دانشگاه را پس 
از فایزر و مدرنا در رده سوم کارایی قرار می دهد بنابراین 
واکسن آکسفورد در صورت دریافت تاییدیه های الزم 
از نهادهای نظارتی، نقش مهمی در مقابله با همه گیری 
کرونا ایفا خواهد کرد. این واکسن در طول ۱۰ ماه تولید 
شده، درحالی که معموال فرایند تولید یک واکسن حدود 
یک دهه طول می  کشد. در حال حاضر ۴ میلیون واحد 
از این واکسن تولید شده و انتظار می رود به زودی ۹6 
میلیون واحد دیگر آماده توزیع شود اما تا زمانی که ایمنی 
و اثربخشی واکسن توسط مقامات ناظر ارزیابی و تایید 
نشود، امکان عرضه واکسن وجود ندارد. دولت انگلیس 
۱۰۰ میلیون واحد از این واکسن را سفارش داده و به 
گفته شرکت آسترازنکا، در سال آینده میالدی بیش از۳ 
میلیارد واحد از این واکسن تولید خواهد شد. شرکت 
آسترازنکا پیش  از این گفته بود واکسن خود را در دوره 
همه گیری با قیمتی بین ۴ تا 5 دالر به بازار عرضه خواهد 
کرد و قیمت نهایی آن به هزینه های تولید محلی بستگی 
دارد. به تازگی آسترازنکا اعالم کرد هزینه های تولید را تا 
2۰ درصد افزایش خواهد داد تا از بروز هرگونه مشکل 

جدی در تامین سرمایه مورد نیاز خود جلوگیری کند.
واکسن آکسفورد-آسترازنکا دو مزیت عمده نسبت به 
واکسن های فایزر و مدرنا دارد. نخست شرایط نگهداری 
این واکسن است که به گفته سازندگان آن، این واکسن 
را می توان در دمای معمولی یخچال )بین 2 تا 8 درجه 
سانتی گراد( به مدت 6 ماه نگهداری کرد. دوم قیمت این 
واکسن است زیرا بر اساس اخبار منتشرشده، قیمت 
واکسن آکسفورد-آسترازنکا از واکسن های فایزر و مدرنا 
ارزان تر خواهد بود. به نظر می رسد قیمت هر دوز از 
واکسن آسترازنکا تقریبا 2/5 دالر خواهد بود، درحالی که 
قیمت هر دوز از واکسن فایزر 2۰ دالر و هر دوز از 

واکسن مدرنا بین 25 تا ۳7 دالر خواهد بود.

گزارش  »سالمت« از موفقیت ها در ساخت واکسن  کرونا

۳  سال ح
 دکتر حسین 

ملک افضلی
عضو پیوسته 
فرهنگستان 
علوم پزشکی

در حال حاضر بیش از ۱60 شرکت داروسازی دنیا در 
تالش هستند تا واکسن مؤثری برای بیماری کرونا تولید 
کنند و کشورها و سازمان های بین المللی هم با تخصیص 
سرمایه و همکاری های علمی سعی دارند یک واکسن  
را تا پایان سال 2020 میالدی تولید کرده و تا پایان 
سال 202۱ میالدی به مرحله تولید انبوه برسانند. به گزارش »سالمت«، 
خوشبختانه خبرهای خوبی از تحقیق و پژوهش شرکت های دارویی در 
حوزه ساخت و تولید واکسن کرونا به گوش می رسد و واکسن ها یکی 

پس از دیگری در حال به بار نشستن است. البته تولید یک واکسن بین 
۵ تا ۱0 سال زمان الزم دارد و سریع ترین واکسنی که تاکنون تولید شده 
در دهه ۱۹60 میالدی برای بیماری اوریون و در مدت ۴ سال ساخته 
شده است. به گفته محققان، واکسن ها باید۳ مرحله از آزمایش های بالینی 
را با موفقیت طی کنند تا امکان ارزیابی آنها در سازمان های ممیزی و 
اخذ تأییدیه برای تولید انبوه فراهم شود که این فرایند مدت زیادی طول 
می کشد. پس ازاین مرحله نیز تولید انبوه، قیمت گذاری و تعیین اولویت های 

توزیع واکسن با دشواری های متعددی همراه است.

به منظور کاهش زمان تولید واکسن کرونا بسیاری از شرکت های تولیدکننده 
در تالش هستند تا فازهای مختلف آزمایش های بالینی را به صورت همزمان 
پیش ببرند و سازمان های ممیزی نیز اعالم کرده اند تمام تالش خود را 
برای کوتاه تر کردن مدت  الزم برای صدور تأییدیه و مجوز تولید به کار 
خواهند گرفت بنابراین  امیدها برای به نتیجه رسیدن تحقیقات بیشتر شده 
است. در این گزارش به مرور آخرین اتفاقات پیرامون ۳ واکسن کرونای 
موفق به نام های »فایزر« با ۹۵ درصد اثربخشی، »مدرنا« با ۹۴/۵ درصد 

تأثیرگذاری و »آکسفورد« با ۹0 درصد اثرگذاری می پردازیم.

 علی 
ابراهیمی

واکسن کرونای فایزر با 95 درصد اثربخشی

واکسن کرونای شرکت مدرنا با 94/5درصد اثربخشی

واکسن کرونای آکسفورد-آسترازنکا با 90درصد اثربخشی


