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نوشدارویکرونا
خیلیدورخیلینزدیک
روند ساخت و چگونگی دستیابی به واکسن کووید  19واکاوی شد:

گروه اجتماعی -مرضیه صاحبی
این روزها از هرچه بگذریم ،سخن «وا کسن» خوشتر است و همه با شنیدنش
ی کنیم و از سرور و شادمانی ،اشک شوق هری میریزد درون چشمهایمان؛
کلی ذوق م 
فار غ از آنکه ما هنوز در نقطه «ا کنون» ایستادهایم ،نقطهای دیوانهوار که ویروس
صالبتجهانی را درنوردیده و حضور مقتدرانه و ملموسش را همچنان به رخ میکشد و
با قصاوت تمام مرگ را با خود به زندگی میآورد و به سیر جنون آمیزش ادامه میدهد...
آمارها هراسآورند و دستها همه آلودهاند و این ماییم ،خود ما که عاجزانه تمنای
ن گونه مقدر کرده باشد و شاید هم نه ،اما قرار نیست
بهبودی داریم .شاید سرنوشت ای 
مغلوباین کارزار نابرابرباشیم،بایدپایداری کردودر ایننبردتنبهتن،بردشمنیمشترک
چیرگی یافت .برای همین است که جدالهای جانانه علمی و آزمایشگاهی با همه قوا
در جریان است تا از شر این ویروس بدفرجام خالص شویم .تا کنون به دستاوردهای
امیدوارکنندهایهمدستیافتهایم.مسرتبخشاست که54وا کسنبرایمبارزهعلیه
کرونا در مرحله آزمایشهای بالینی قرار دارند و  164وا کسن دیگر هم در حال سپری کردن
مراحل پیشبالینی هستند و  ۹کشور هم طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی در صدر
ایستادهاند و  ۱۴وا کسن تولیدی از سوی آنها ،نسبت به دیگر کاندیداهای احتمالی
حائز اهمیت شناختهشده و در مسیر بررسی قرار دارند .در این میان ،سه وا کسن

محمدحسین یزدی:
دانش ساخت و آن توان علمی
که یک کشور نیاز دارد تا به تولید
وا کسن برسد ،در ایران موجود
است و ما  60سال است که
تولیدکننده وا کسنهای مختلف
بودهایم
قیمت وا کسن فایزر و مدرنا
در هر دوز حدود  30دالر است
یعنی  60دالر در یک فرآیند
وا کسیناسیون کلی برای یک
فرد هزینه دارد و وا کسنهایی
مثل آ کسفورد در هر دوز  3دالر
است و درنهایت یک فرد با
 6دالر میتواند از آن استفاده
کند و این مقرونبهصرفه تر است
ما ضمن اتکا به
زیرساختهای الزم ،سعی
میکنیم برای انتقال دانش فنی
مذا کره کنیم و حتی برای تولید
دانش فنی هم تالش خواهیم
کرد .در منطقه خاورمیانه
ایران و مصر دو کشوری بودند که
دانشگاهها و مرا کز تحقیقاتیشان
توانستند دو وا کسن را در سازمان
جهانی بهداشت ثبت کنند

بر خی شر کتها ی بینا لمللی ا ز ا ثر بخشی
90یا۹۵درصدیوا کسنتولیدیخود،خبرمیدهند،از میان
«فایزر»« ،مدرنا» و «آ کسفورد» کدامیک میتواند مؤثرتر
باشد ،آیا در حال حاضر میتوان تحلیلی در رابطه با میزان
اثربخشی و کارایی آنها ارائه کرد؟
ا گر بخواهیم اثربخشی را درست تحلیل کنیم ،باید ببینیم
چه انتظاری داریم ،واقعیت آن است که وا کسن باید با یکبار
تزریقویکیادوبار یادآور،ایمنیراایجاد کندتادر بلندمدتو
مواجههباعاملبیماریزا،منجربهمحافظتازبدنشود.این
موضوع در سنین مختلف و بیماریهای عفونی متعدد ثابت
است .وا کسنهایی که تا به امروز بیشتر از آن استفاده کرده و
منفعتبردهایم،عمدتادر همینتعریفجایمی گیرند.غیراز
وا کسن آنفلوآنزا که یک بحث جدا گانهای را به خاطر تغییرات
متفاوتویروسدرهرسالداردوآنتیژنهایسطحیویروس
دائم در حال تغییر هستند و ما نا گزیریم که هرسال وا کسن
جدید را تزریق کنیم .در مورد سایر بیماریهای عفونی این
واقعیت وجود ندارد و ما با همان چند وا کسنی که میزنیم
معموالدر طولحیاتمانعلیهآنعواملعفونیبهشرطحفظ
توانایی سیستم ایمنی و قابلیتهای معمول این سیستم و
سالمت عمومی بدن ،دیگر مبتال نخواهیم شد .در رابطه با
وا کسنهایی که طی کارآزماییهای بالینی نتایجی را نشان
دادهاند باید گفت ،این کارآزمایی در تعداد محدودی از
افراد انجام گرفته و چون نمیتوانیم این کارآزمایی را در تمام
جمعیتدنیاانجامبدهیم،مجبور هستیم کهچند 10هزارنفر
و درنهایت تا صد هزار نفر را در مرا کز مختلف انتخاب کنیم و
به آنها وا کسن تزریق کنیم و نتایج را در این افراد ،با کسانی
که وا کسینه نشدند مقایسه کنیم تا بتوانیم یک جمعبندی
کلی از این موضوع داشته باشیم .تکنولوژی به کاررفته در دو
وا کسن مدرنا و فایزر ،یک تکنولوژی جدیدالورود به حوزه
وا کسنهایانسانیهستیعنیسابقبراین،چنینوا کسنی
را به کار نمیبردیم .وا کسن از تیپ کدهای ژنتیکی بر روی
« ام آر ان ای» بوده که یک ساختار اصطالحاسازنده پروتئین
در ویروس،با کتریها،سلولهایبدنانسانوبهطورکلیدر
ارگانیسمهایمختلفاست.اینساختار برایطوالنیمدت
در انسان به کار نرفته و فقط یکی ،دو مورد در بیماریهای
عفونی حیوانات ،ما از «دی ان ای» وا کسن استفاده کردیم
بهغیراز این تابهحال برای انسان استفادهنشده و نزدیک
به  40هزار نفر را فایزر در مطالعاتش موردمطالعه قرار داده
که نشان داده است ،این کد ژنتیکی ،وقتی وارد بدن این
افراد شود ،منجر به تولید پروتئین ویروس شده و سیستم
ایمنی را تحریک کرده و سپس این سیستم فعالشده و
خاطره ایمنی که از این پروتئین به وجود آمده ،میتواند
بدن را محافظت کند .درواقع تیتر آنتیبادی و میزان
سلولهای ایمنی که تحریکشدهاند بهاندازه کافی بوده و
در  95درصد افراد موردمطالعه ،این اتفاق افتاده ،ما در تمام
وا کسنها یک تعداد افراد راداریم که اینها نسبت به وا کسن
«بدونوا كنش»هستند.حتیدر افرادمعمولهم کهعفونت
در آنها ایجاد میشود ،ممکن است از عفونت بهسالمت
عبور کنند ،اما تیتر آنتیبادی خیلی در بدن آنها باال نرود
و این در مورد وا کسن هم صادق است و احتمال دارد در
برخی افراد ،پاسخ ایمنی ایجاد نکند .البته ما نا گزیر هستیم
وا کسنهای موردنظر را درصورتی که عارضه جانبی نداشته
باشند ،تزریق کنیم و با افرادی مواجه شویم که ممکن است
«پاسخی» از خود در قبال وا کسن نشان ندهند ،اما تعداد
افرادی که پاسخ میدهند ،آنقدر غالب باشد که بتواند
ردپای ویروس و انتشار آن را در جامعه کاهش بدهد و ویروس
راتحت کنترلدربیاورد.این 95درصدی کهدر حدود  40هزار
نفر مطالعه شده ،ا گر روی چند میلیون نفر یا چند میلیارد
نفر امتحان شود ،ممکن است حتی تا  60-70درصد هم
تقلیل پیدا کند و بهجای  5درصد پاسخ ندهند ،این عدد
 20تا  40درصد شود .کما این که در مورد وا کسن آنفلوآنزا هم
 60درصد پوششداریم .به همین دلیل نمیتوانیم بگوییم
این وا کسن را هرکس بزند ،بههیچعنوان به آنفلوآنزا مبتال
نمیشود اما این اعتماد و اطمینان راداریم که ا گر با همین
پوشش  60درصدی ،در افراد حساس تجویز بشود ،میزان
عفونت را کم خواهد کرد .وقتی در مورد جامعه صحبت
می کنیم ،هرچقدر تعداد افرادی که پاسخ میدهند ،بیشتر
باشد ،میزان انتشار ویروس کم میشود .در زمینه وا کسن
مدرنا و فایزر ،با توجه به جدید بودن تکنولوژی آنها در بین
وا کسنهای انسانی ،این  94/5یا  95درصد در مطالعهای
است کهانجامشدهوا گراینمطالعاتدر جمعیتمیلیاردی
پاسخ بگیرد ،ممکن است تقلیل پیدا کند.

تلنگر

«فایزر»«،مدرنا»و«آ کسفورد»نامشاندر فرآیندنهاییتولیدمیدرخشدوبیشاز همه
ورد زبانمحافل علمی و دانشگاهیهستند و به ترتیب 94/5 ،95 ،و  90درصد مؤثر و
یاند.هرچندایمنی90درصدیآ کسفورد،طبق گزارشاخیراینشرکت،
دارایضریبایمن 
رسمازیرسؤال رفته و در بستهبندیها بهجای یک دوز وا کسن ،نیم دوز ارائهشده و به
همین سبب از تکرار سومین مرحله آزمایشهای بالینی بهقصد ارزیابی دقیق کارایی
وا کسن خبر میرسد .ماهم در این افتخار ملی و اعتبار علمی از غافله جا نماندهایم و
هزارانبارقهامیددر دلمانجوانهزدهاست.وزیربهداشتاز چهار شرکتایرانینامبرده
ی کنند .سعید نمکی از سه مسیر پیش رو گفته
که برای تولید وا کسن کرونا فعالیت م 
«اول خرید وا کسن از منابعی که در دنیا تأيید شدند و قرار است برای خرید  ۱۸میلیون
دوز مذا کره کنیم .مقداری هم از منابع دیگر وا کسن سازان دنیا ،مازاد بر آن مذا کره ،خرید
ی کنیم تأمین آن از طریق قرارداد
کردهایم .مسیر دومی که برای تأمین وا کسن دنبال م 
تولید مشترک و استفاده از دانش بیرون است که این کار را طی مذا کره با دو ،سه کشور
ی کنیم .سومین روش تکیهبر دانش و توان داخلی است».
دنبال م 
گفتوگوییبا«محمدحسینیزدی»معاونپژوهشیمرکزتحقیقاتوا کسنومدیر گروه
ایمنوتراپیپژوهشکدهعلومداروییدانشگاهعلومپزشکیتهرانترتیبدادیموآخرین
وضعیت تولید وا کسن و روند ساخت و چگونگی دستیابی به آن را جویا شدیم.

آیا این تقلیل ،عیب وا کسن است؟
نمیتوانیم این گونه تلقی کنیم ،چون تعداد افرادی که ایمن
میشوند ،هنوز قابلتوجه است و در این شرایط ،دیگر ناقل هم
نخواهند بود و از میزان انتشار ویروس در جامعه کم میشود و از
پاندمی و وضعیتی که همه به یکدیگر ویروس را منتقل می کنند
عبور خواهیم کرد ،این حداقل کمک وا کسن است .در رابطه با
آ کسفورد ،تفاوتش با آن دو وا کسن در این است که همان تیپ
وا کسنی است که سابق بر این هم داشتیم ،یعنی یک نوع ویروس
است کهارتباطیبهانساننداردومربوطبهشامپانزهبودهوانسان
را نمیتواند آلوده کند .درواقع بهعنوان یک نوع کرونا ویروس
شناخته میشود که در شامپانزه ،ایجاد آلودگی می کند ،اما
بههرحال این ویروس را ازلحاظ ژنتیکی تغییر دادهاند و پروتئین
سطحی کووید  19را روی سطح خودش بیان می کند ،از آنطرف
هم بیماریزاییاش را از بین بردهاند .وقتی این ویروس وارد بدن
میشود ،بدن علیه کووید  19مقاوم خواهد شد اما آلوده به هیچ
نوع بیماری و ویروسی نمیشود .این تیپ وا کسن ،سابق بر این
هم در بیماریهای دیگر مثل سل به کاررفته بود ،ویروسهایی
که تقلیل و تغییر پیدا کرده و یا تضعیفشدهاند ،اما در مورد فایزر
و مدرنا اولین بار است که در انسان به کار میرود و نیاز دارد به
این که در جمعیت کل مورداستفاده هم نتایج را ببینیم ،نه
این که فقط به کلینيکال ترایال ها ا کتفا کنیم .نتایج حال حاضر
نشان داده ،کلینيکال ترایال ها راضی کننده است .یعنی هرکدام
از مرا کز علمی دنیا که این پرونده را مورد بررسیقرار دهند به این
نتیجه خواهند رسید که وا کسن مؤثر بوده اما این که چه اتفاقی
در کل فرآیند وا کسیناسیون جهانی روی میدهد ،نیاز به آن دارد
که وا کسن وارد میدان عمل واقعی بشود .مادامی که وارد میدان
عمل نشود ،ا گر بارها هم تسترا انجام دهيم به همین نتایج امروز
میرسیم .وا کسن حتما کمک کننده است و شرایط پاندمی را
بهبود میدهد اما مسلما ازمیزان  94/5و95درصد با گستردهتر
شدن مطالعات ،مقداری کاسته خواهد شد.
فار غ از میزان اثربخشی ،آیا این احتمال هست که
به فرض مثال وا کسن «مدرنا» در یک منطقه ایمنی ایجاد
کند اما در منطقهای دیگر نه؟ و برای وا کسن «فایزر» و
«آ کسفورد»نيز به همین ترتیب باشد ،آیا چنین مسئلهای
ممکن است؟
یکبار دیگر اشاره می کنم که به لحاظ تکنولوژی ،فایزر و مدرنا
مثل هم هستند و تفاوتی در پاسخ وجود ندارد اما آ کسفورد
ویروسی تغییر شکل یافته است و به لحاظ بیماریزایی فعال
نیست و ایمنیزایی خود را دارد .این احتمال وجود دارد که در
افراد مختلف پاسخهایی بدهد که تفاوتی در آن دیده شود.
برای فایزر و مدرنا چنین انتظاری نداریم ،به این دلیل که
تکنولوژیشان یکسان است و نباید با یکدیگر تفاوتی در پاسخ
داشتهباشند.ولیا گرهمینهاراباآ کسفوردواسپوتنیکروسیه
و سینوفارم چین مقایسه کنیم ،تفاوت را خواهیم دید .این
نیست که همه وا کسنها را با یکمیزان اثرگذاری ببینیم .ا گر
بخواهیم به یک وا کسن ارجحیت بدهیم و بگوییم این مورد
نسبت به سایر وا کسنها در تمامی جمعیتها یکسان عمل
کرده ،بهسادگی قابلاجرا نیست ،چون فقط دانش فنی آن
مطرح نیست بلکه باید تولیدش در سطح جوامع مختلف در
نظر گرفته شود .کمپانیهایی مثل فایزر میتوانند موفقتر
باشند،چونزیرساختهایشاندر دنیا،بهنوعیمنتشرشدهو
دربخشهایمختلف،دارای کمپانیهایسازندهوپلنتهای
ساخت و تولید هستند ،پس میتوانند در مکانهای متعدد
تولید کرده و محصوالتشان را توزیع کنند اما کمپانی مدرنا
این قابلیت را ندارد و قبل از این هیچ وا کسنی را از این شرکت
ندیده بودیم ،بنابراین نا گزیر است ،زیرساختهای دیگران
را مورداستفاده قرار داده و دانش فنی را انتقال بدهد .ازطرفی
زیرساخت تولید هم مدنظر است ،بهعنوان نمونه ،ما در کشور
خودمان ا گر نخواهیم وا کسن را در میان همه افراد توزیع کنیم
بازهمنیاز به۸۰میلیوندوزوا کسنهست،چونبهدوبار تزریق
نیاز دارد و حداقل باید به  40میلیون نفر از گروههای پرخطر
شامل کادر درمان و افراد باالی  50سال و بیماران زمینهای
برسد،البتهدراینبیناماوا گرهاییمطرحاست کهاینمیزان
از کجا باید تأمین شود ،آیا این میزان به دست ما میرسد یا
نمیرسد .اینها فار غ از بحث تحریمها و نقلوانتقال پول
است و به لحاظ لجستیکی ،آیا کسی حاضر است این میزان
را تأمین کند؟ ما نا گزیریم یکی از این تکنولوژیها را بگیریم و
تحت لیسانس تولید کنیم .این به بحث دیپلماسی و مذا کره
برای خرید وا کسن بازمی گردد و این که نظام سالمت هر
کشوری چگونه موفق میشود با کمپانیای وارد تعامل شود.
ولی درمجموع نمیتوان تفاوت چشم گیری بین اثرگذاری آن

در جمعیتهای مختلف قائل شد ،تمامی اینها بدن را در
مقابل ویروس مقاوم می کنند.
ا گر وا کسن «فایزر»« ،آ کسفورد» و «مدرنا» اینقدر
مؤثر هستند ،چرا سایر کشورها نیز برای ساخت وا کسن
اقدام میکنند؟
این به همان بحث لجستیکی بازمی گردد و ما نمیتوانیم
بهصورت صددرصدی اعتماد کنیم که این وا کسن به دست
ما میرسد .آیا فایزر میتواند وا کسن را بهتمامی جمعیت دنیا
برساند؟ حداقل باید  5میلیارد نفر در دنیا وا کسینه شوند تا
ما بتوانیم کووید را تحت کنترل دربیاوریم .این  5میلیارد
با دو بار تزریق در هر فرد 10 ،میلیارد دوز خواهد بود ،کدام
کمپانی توانایی دارد که  10میلیارد دوز وا کسن تولید کند؟
تقریبابه لحاظ آماری محال به نظر میرسد که یک کمپانی
بتواند بهتنهایی تولیدکننده و تأمین کننده این وا کسن در
سراسر دنیا باشد .بنابراین هر کشوری مجبور است به راهکار
درونی خودش فکر کند ،بعضی کشورها زیرساخت رادارند
و با یک کمپانی صحبت می کنند و تکنولوژی را می گیرند و
تولید می کنند ،بعضی کشورها ممکن است یکقدم از این
هم فراتر بروند و بگویند عالوه بر این که دارای زیرساختهای
الزم هستیم ،سعی می کنیم برای انتقال دانش فنی مذا کره
کنیم و حتی برای تولید دانش فنی هم تالش خواهیم کرد ،کما
این که کشور ما از همان ابتدا این کار را کرده است و در منطقه
خاورمیانه ،ایران و مصر دو کشوری بودند که دانشگاهها و
مرا کزتحقیقاتیشانتوانستنددووا کسنرادر سازمانجهانی
بهداشت ثبت کنند .کنسرسیومی مثل کووآ کس هم وجود
دارد که همه کشورها تقریبادر آن عضویت دارند و هر وا کسنی
که ثبت شود ،همه میتوانند پیشخرید کنند ولی مضاف
برآن هر کشوری ،بهطور مجزا میتواند و باید زیرساختهای
خودش را فعال کند.
پرسش دیگری که اینجا پیش میآید ،مربوط به میزان
ایمنی و اثربخشی است ،چرا وا کسن آنفلوآنزا و سرخک
 60-70درصد ایمنی ایجاد می کند ،اما در مورد کرونا
این قضیه بالعکس است و میزان ایمنی وا کسن «فایزر»
 95درصد عنوان میشود؟
وا کسن سرخک و آنفلوآنزا ،چند سال است مورداستفاده
قرارگرفته؟آماری کهمادرموردایمنیاینوا کسنهاداریماز کجا
میآید؟بالطبعاینوا کسنهاسابقهمصرفطوالنیمدتدارند
و چنین آماری از جمعیت کل دنیا و کسانی که وا کسیناسیون
شدهاند ،استخراج میشود و اما وا کسن کووید را هنوز همه
مردم دنیا استفاده نکردهاند و آمار آن از کلینيکال ترایالها
بهدستآمده است و ا گر قرار به تولید انبوه باشد و توسط
جمعیتمیلیاردیاستفادهشود،حتمانتایجشمشابهنتایج
وا کسنهایی خواهد بود که تابهحال استفاده کردهایم و از
طرفی باید در پروتکل وا کسیناسیون همه جوامع وارد شوند
آن موقع آمار کلی ،قابل قضاوت خواهد بود.
چنانچهویروسجهشپیدا کندوقویترشود،آیا کارایی
این وا کسنها زیرسؤال نخواهد رفت؟
خوشبختانهاز ابتدایهمه گیری کووید19تابهامروزنزدیکبه
 200-300بار این ویروس ،جهش پیدا کرده اما اغلب جهشها
در مناطقی از ویروس بوده که اصطالحا مناطق خاموش نام
دارد.جهشهایی کهخیلیباعثتغییرعجیبوغریبویروس
نشده است .بهجز چند جهش مشخص در مناطقی از ویروس
کهانتشار آنرا10-12برابربیشتر کردهوایندر موردبیماریزایی
و میزان خطرنا کتر شدنش نیست ،هرچند خطرنا ک را باید
درست تفسیر کرد ،نمیتوانیم بگوییم ویروس بیخطر است
چون بسیار مسری است .سابق بر این ممکن بود یک نفر مبتال
شودودر تماسطوالنیمدتبافرددیگری،آنراهممبتال کند.
اما امروز به شرایطی رسیده که ا گر یک نفر از یک خانواده بگیرد
همه افراد آن خانواده به ویروس مبتال میشوند ،حتی ا گر در
ارتباط کم با فرد مبتال باشند .پس بیشترین جهشهایی که
اتفاق افتاده در سطح انتشار ویروس بوده ،ما از ابتدا رفتارهای
متفاوتی از ویروس دیدهایم و حتی در بدو شیوع با آنفلوآنزا و
سرماخوردگی مقایسه میشد و میزان مرگومیرش را  2درصد
عنوان می کردند ،به این دلیل که هنوز ،همه گیر نشده بود.
بهمحضهمه گیری،تعدادمبتالیانافزایشیافتوتظاهرات
بالینی واقعیاش آشکار شد .اوایل این تصور وجود داشت
که فقط عفونتهای تنفسی ایجاد می کند ،چون بیشترین
گزارشها مربوط به سندرمهای تنفسی ویروس بود اما بعد
مشخص شد ،میتواند همه ارگانها را درگیر کند و بهمرور ،این
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تأکید برانتقال کرونا ازطریق هوا و تنفس
مترجم :یاسمن طاهریان
روزنامهنیویورکتایمزبهتازگیدر گزارشیتحقیقی
نوشته است ،دانشمندانی که یکسال پیش می گفتند
ویروس کرونا از سطوح منتقل میشود ،ا کنون به این
نتیجه رسیدهاند که عمدهترین راه انتقال ویروس کرونا
از طریق هوایی است که حامل ذرات تنفسی فرد مبتال
در فضاهای بسته است .مهمترین نکتههای گزارش
نیویورکتایمز درباره کرونا در پی میآید:

ویروس کرونا از طریق فعالیتهایی چون حرف زدن،
نفس کشیدن ،داد زدن ،سرفه کردن ،آواز خواندن و
عطسه کردن منتقل میشود .کسانی که در فرودگاهها،
سازمانهاواداراتبه کرونامبتالشدهانداز طریقبازدم
فرد مبتال به این بیماری گرفتار کرونا شدهاند.
بیشتر مواد ضدعفونی کننده از مواد شیمیایی سمی
درست شد هاند که غیرازاین که سالمت انسان را
به خطر بیندازند نتیجه دیگری ندارند.

بیشتر بیمار یهای تنفسی مانند سرماخوردگی و
آنفلوآنزا دارای میکرو بهایی هستند که از طریق
سطوح آلوده به انسان منتقل میشوند .در ابتدای
شیوع ویروس کرونا نیز منطقی به نظر میرسید که
تصور شود این ویروس همانند سرماخوردگی میتواند
از طریق اجسامی مانند لباس ،مبلمان  ،قاشق و
چنگال منتقل شود.
تحقیقات بعدی نشان دادند که ویروس کرونا روی

ویروس،پتانسیلهایدرونیخودشرانشانداد.لذادر پاسخ
بهسؤالبایدبگویم،تابهحالجهشهاییدر مورداینویروس
ثبتنشده که بهوضوح ثابت کند ،پروتئین سطحیاش تغییر
کرده ،بنابراین ا گر فردی وا کسنی علیه این پروتئین سطحی
را بگیرد و بدنش ایمن شود ،خیلی بعید به نظر میرسد که
این ویروس بهسادگی ،پروتئین را تغییر بدهد و با یک ویروس
جدید مواجه باشیم که فرد وا کسن زده نسبت به آن مقاوم
نباشد .این موضوع بیشتر در مورد آنفلوآنزا صادق است
چونویروسهایشبهسرعتجهشپیدا کردهوآنتیژنهای
سطحی آنها دائم تغییر می کند.
قیمت گذاری این وا کسنها به چه صورت خواهد بود
آیا طوری هست که همه کشورها از ثروتمند و فقیر بتوانند
به آن دسترسی داشته باشند؟
آنچهدرموردقیمتوا کسنفایزرومدرنااعالممیشود،درهردوز
حدود 30دالراست،یعنی 60دالردر یکفرآیندوا کسیناسیون
کلی برای یک فرد هزینه دارد .بههرحال کشورهایی با درآمد
پایین و یا ثروتمند ،پروتکلهایشان با یکدیگر متفاوت است
برخی کشورهانظامسالمتشاناینتواناییرادارد کهبهصورت
رایگان ،وا کسن را در اختیار شهروندانش قرار دهند .اما برخی
کشورها این توان را ندارند .وا کسنهایی مثل آ کسفورد در
هر دوز  3دالر است و درنهایت یک فرد با  6دالر میتواند از آن
استفاده کندواینمقرونبهصرفهتراست .از سویدیگر،نظام
سالمتمیتوانداولویتبندی کندودرابتدا گروههایپرخطررا
پوشش دهد که الزمه این اقدام ،برنامهریزی است و ا گر فردی
دور از دسترس بوده و درآمد پایینی دارد و توان و استطاعتش
اجازه نمیدهد که وا کسن گرانقیمت را بزند ،باید دید این
فرد چقدر در معرض خطر است و این وظیفه نظام سالمت هر
کشوری است که برای آنان بهصورت رایگان ،وا کسن را تزریق
کند.اینموضوعهمدرخور توجهاست کهدر مناطقدوردست
ممکن است افراد در معرض ویروس نباشند ،کما این که
به دلیل نبود اجتماعات گسترده در برخی مناطق کشور ،هنوز
نقاطی هست که خیلی ردپای شدیدی از ویروس مشاهده
نشده و افراد بهصورت محدود با یکدیگر در ارتباط هستند و
قاعدتاحساسیتشان به ویروس کمتر خواهد بود.
ماتحریمهستیمآیااینمسئلهمیتوانددر مسیرواردات
وا کسن مانع ایجاد کند ،برنامه ما دراینباره چیست؟
کشور ما ،برنامه پیشخرید نزدیک به  20میلیون دوز وا کسن
را در دستور کار دارد و این بحث کلی مطرح است که آیا اجازه
پیشخریدداریمویامباحثبانکیومالیرامیتوانیمهماهنگ
چ کسنمیتوانداینوا کسن
کنیم؟بهلحاظسیاستگذاریهاهی 
را برای کشوری تحریم کند و آوردن آن در لیست تحریم ممکن
نیست .مشکلی که عمدتاما با آن مواجه میشویم ،این است
که وا کسن را خریدهایم ،اما هزینه آن را چطور پرداخت کنیم؟
چون کمپانیها اجازه نقلوانتقال مالی ندارند و ما امیدواریم
شرایط به گونهای پیش برود که این نقل و انتقاالت مالی در
مسائل دارویی و وا کسن و تجهیزات پزشکی تسهیل شود ،اما
این تنها راه نیست .راهکار دیگر ،همان بحث وا کسنی است
که خودمان در حال ایجاد دانش فنی آن هستیم که ا گر میزان
اثربخشی الزم را داشته باشد ،دیگر نیاز به این نداریم ،کشوری
دیگر این وا کسن را به ما بفروشد .عمده مسئلهای که باید
بررویآنمتمرکزبود،ایناست کهبهدلیلشرایطخاص،خیلی
نمیتوانیم دلخوش باشیم به این که در صف خرید وا کسن
نیازمانراتأمین کنیم.بااینحال ،کمپانیسرمهند کهبا کمپانی
استرازنکا و دانشگاه آ کسفورد در ارتباط بوده ،قرار است یکی از
پلنتهای تولید اصلی این وا کسن در دنیا باشد و حاضرشده
 20میلیون دوز را به ایران بفروشد ،اما چالشهای اقتصادی ما
کمنیستوسیاستهایخصمانهایبهطور ناجوانمردانهعلیه
کشور ما پیاده میشود و اجازه نقلوانتقال پول را در بسیاری
موارد نداریم ،لذا باید نگاه اصلی این باشد که دانش فنی را
ایجاد کنیم ،چون توان علمیاش را در ایران داریم.
باتوجهبهاینتوانعلمی کهاشاره کردید،چقدر احتمال
دارد که ماهم در تولید وا کسن ،توفیق داشته باشیم ،چون
معاون مستعفی وزارت بهداشت ،سخنان وزیر بهداشت را
درباره تولید وا کسن کرونا غیرعلمی و ناشی از شتابزدگی
عنوان کرده بودند ،چون بهزعم ایشان ،هنوز در حال طی
مراحل اولیه بوده و بااینحال ،ما مدعی معرکه گرفتن برای
تولید آن شدهایم!
کاری به اختالفنظرهایی که بعضا اساتید ما در حوزههای
مختلف پزشکی باهم پیدا می کنند ،ندارم اما دانش ساخت

بعضی از سطوح مانند پالستیک و استیل تا سه روز باقی
میمانند ،اما نکته مهم تحقیقات این بود که بیشتر
ویروسهایی که از روی سطوح پیدا شدند زنده نبودند
و درنتیجه عامل انتقال بیماری هم نبودند.
در ماه جوالی ،مجله پزشکی لنست در گزارشی نوشت
که برخی از دانشمندان درباره خطر انتقال ویروس از
طریقسطوحاغراق کردندبدونآنکهبهشواهدعملکرد
ویروسهای مشابه آن مانند سارس توجه کنند.
بعد از گزارش لنست ،بیش از  ۲۰۰دانشمند از سازمان
بهداشت جهانی خواستند تا اعالم کند که ویروس
کرونا در فضاهای بسته و بدون تهویه هوای مناسب
(مانند رستورا نها ،ادارات و مکا نهای عبادی)

و آن توان علمی که یک کشور نیاز دارد تا به تولید وا کسن برسد
در ایران موجود است و ما  60سال تولیدکننده وا کسنهای
مختلف بودهایم و این دانش فنی ،تجمیع پیدا کرده ،اما
بحثی که وجود دارد و در گفتههای معاون مستعفی وزارت
بهداشت هم به آن اشارهشده ،این است که نباید شتابزده
و با بزرگنمایی به این مسئله نگاه کرد .چون مردم ما باید باور
داشته باشند که ا گر وا کسن هم ساخته و تولید شود و حتی
وا کسن خارجی را از بهترین کمپانیها ،خریداری کنیم به
معنای خاتمه اپیدمی نیست .جمع کردن اپیدمی نیازمند
مجموعه عوامل و مؤلفههای مؤثر است .یکی از مؤلفههای
مؤثر ،رعایت نکات بهداشتی توسط مردم است .این گونه
نیست که ا گر از بهترین کمپانی وا کسنی را وارد کرده و تزریق
کنیم ،تغییر معجزهآسایی رخ بدهد و قرار نیست یک ماه بعد
ن کهنبایدمعرکه گرفتوشتابزده
ویروسب ه کلیازبینبرود.ای 
عمل کرد،ناظربهاینموضوعهست کها گردانشفنیوا کسن
را هم در اختیارداریم ،نباید به مردم این امید واهی را بدهیم
که ما وا کسن تولید می کنیم و شما بعد از تزریق هیچ مشکلی
نخواهید داشت .این هم غلط است که تصور کنیم ،دانش
فنی این کار را نداریم ،ما هم دانش فنی و هم توانایی تولید
وا کسن را در کشور داریم ،اما وا کسن بهعنوان یکی از ابزارهای
مقابلهباهمه گیریمطرحبودهوراهحلنهایینیست،درواقع
شرط الزم است اما کافی نیست.
پس فکر می کنید ما بتوانیم خودمان وا کسن تولید کنیم
و آن را در دسترس مردم قرار دهیم؟
چرا که نه؟ ما همه امیدمان به همین است که بتوانیم فازهای
انسانی این وا کسن را هم بهخوبی طی کنیم و خودمان با
زیرساخت و دانش فنی ،بدون وابستگی به دیگر کشورها و
ایستادن در صف انتظار ،اقدام کنیم.
ا گر وا کسن در میان گرو ههای پرخطر توزیع شود
چقدر زمان میبرد تا بگوییم کرونا به پایان خودش
نزدیک شده؟
بستگی به این دارد که میزان پوشش وا کسن ما چقدر
باشد و چند میلیون نفر را در چه شرایطی ایمن کند .هرچه
برنامهریزی این اتفاق مشخصتر،منظمتر و مدونتر باشد
ما زودتر میتوانیم به این نتیجه برسیم که ردپای ویروس از
بین رفته ،برای توزیع وا کسن هم باید اولویتبندی داشته
باشیم ،نمیتوانیم همه را بهسوی مرا کز بهداشتی هدایت
کنیم،ضمناین کهعمدهانتقالوانتشار ویروسدر اجتماعات
است و ا گر همه افراد پشت در مرا کز بهداشتی تجمع کنند،
باعث میشود با یک موج اپیدمی جدیدتر مواجه شویم.
وا کسن با دارو کامالمتفاوت است .وا کسن را فرد سالم برای
ایمنی تزریق می کند و دارو را فرد بیمار دریافت خواهد کرد و
ا گر برنامهریزی غلطی صورت بپذیرد و الگوی درست فرهنگی
پیادهسازی نشود ،تمام افراد سالم هم در معرض خطر قرار
ی گیرند.برنامهریزیمؤثربرایوا کسیناسیوندرست،چالش
م 
نظام سالمت در تمامی کشورهای جهان است.
ساخت وا کسن معموال ،صرف چه میزان بودجه را
میطلبد؟
دانش وا کسنسازی یک موضوع چند مؤلفهای است و باید
فازهای مختلف مطالعه را در نظر گرفت و هرکدام از این فازها
هزینههای جدا گانهای دارد .در دنیا نیز پروژههای وا کسن
معموالچندملیتی است .در مورد وا کسنهای فایزر ،مدرنا
و آ کسفورد هم بهطور مشخص یک کمپانی واحد نبوده بلکه
چند کمپانی و کشور ،با یکدیگر همکاری کردند و هرکدام
بودجههایی را به این موضوع اختصاص دادند ،حتی در مورد
برخی وا کسنها ،تا میلیارد دالر هم میتواند هزینه در برداشته
باشد .بالطبع درزمینه وا کسن کرونا ،هزینه برای تولید نهایی
بسیار سنگین است اما این که تأمین کنندهاش چه کسی و به
چه صورت باشد ،هر کشوری برنامه مختص به خودش را دارد
کهمنابعشراچگونههدایت کند .کشور ماهمایناقدامراانجام
داده و ارگانهایی پشت تأمین دانش فنی آمدهاند و هزینهها را
میپردازند ،مصداق آن ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است که
تأمینمالیچندوا کسنرابرعهده گرفتهاست.بهعالوهدر تولید
وا کسنهمبحثاقتصادیوهمبحثبرنامهریزینظامسالمت
مطرح است و بخشی از هزینهها را مردم ما باید تأمین کنند که
این تا حدودی بازمی گردد به این که نظام سالمت ،به لحاظ
اقتصادی چگونه افراد را طبقهبندی می کند .بهطور ضمنی
باید اشاره کرد که هزینه تولید وا کسن را ا گر بخواهیم محاسبه
کنیم ،با عدد و رقم ،چندین میلیون دالر هزینه دارد.

منتقل میشود.
شستن دست به مدت  ۲۰ثانیه و استفاده از ژل الکلی
برای جلوگیری از گسترش ویروس توصیه میشود اما
سابیدن سطوح هیچ کمکی به جلوگیری از انتقال
ویروس نخواهد کرد .کوین فنلی ،متخصص بیماری
عفونیتنفسیدر مؤسسهملیبهداشتآمریکامی گوید:
«زمان ،پول و انرژی زیادی صرف ضدعفونی کردن
سطوح میشود .درحالی که این مسئله درواقع دور
کردنتوجههااز موضوعمهمانتقالویروساز طریقهوا
و اتالف منابع است ».ضدعفونی کردن سطوح ،عملی
است که حس اشتباه امنیت در برابر شیوع کرونا را به
مردم منتقل می کند .بهطور مثال فرودگاه هنگ کنگ

اتاقکی را برای ضدعفونی کردن همه کارکنانش ایجاد
کرد.نتایج نشان داد که این اتاقک جز این که حس
امنیت برای کارکنان فرودگاه شهر هنگ کنگ به وجود
آورد ،در عمل هیچ نتیجهای در جلوگیری از انتقال
ویروس کرونا نداشته است .هنگ کنگ با  7میلیون
و  500هزار نفر جمعیت ،تاریخچه طوالنی در شیوع
بیماریهای عفونی دارد و بهترین نمونه برای بررسی
ضدعفونی کردن سطوح است.
برخی از دانشمندان هنگ کنگی معتقدند تمیز کردن
سطوح راه دوری نمیرود ،اما این اقدام کاری برای
پیشگیری از انتقال ویروسی که از طریق ذرات تنفسی
منتقل میشود ،انجام نمیدهد.

