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بسمهتعالی
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*نکات برجسته

✓ ایران رتبه  10جهان در تولید واکسن های انسانی ،دام و طیور
✓ ایران تنها تولیدکننده واکسن در غرب آسیا
✓ کسب رتبه یازدهم تولید واکسن کرونا در جهان
✓ واکسن رازی کوو پارس یکی از ایمنترین پلتفرمهای ساخت واکسن کرونا در جهان
✓ روش توأمان تزریقی و استنشاقی برای نخستین بار در جهان با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس
✓ اثربخشی  85درصدی واکسن رازی کوو پارس
✓ فاز دوم مطالعات بالینی کووپارس ،اوایل خرداد
✓ تولید انبوه واکسن همزمان با فاز سوم مطالعه بالینی ،مرداد و شهریور 1400

*مقدمه

موسسسسه تحقیقات واکسسن و سسرمسسازی رازی ،چند سسا ععد از فعا یت انسس ی و پاسس ور ،در سسا  1۳۰۳شسرو عه کارکرد و تا امروز
حدود  ۹7سسا سساعقه تحقیقاتی و پژوهشسی در امور واکسسنسسازی دارد .تفاوت این موسسسسه تحقیقاتی عا انسس ی و پاسس ور در این عود
که اع دا این موسسسسه زیر نظر وزارت کشساورزی و عرای مبارزه عا عیماریهای دامی وارد فاز تحقیقاتی شسد .او ین اقدام موسسسسه رازی
مبارزه عا عیماری طاعون گاوی عود .تو ید و عرضسه واکسسن عیماری طاعون عاعث شسد که این موسسسسه وارد دوره دیدی از مبارزه عا
عیماریها شود و در مدت کوتاهی تو ید انوا واکسنها و سرمهای مصرفی پزشکی در دس ور کار مؤسسه قرار عگیرد .
هم اکنون  7واکسن از  9واکسن بیماریهای فراگیر انسانی دنیا در این موسسه ساخته میشود که این بیماریها در
سطح کشور یا ریشه کن شده یا در سطح کنترل بسیار بالیی قرار گرفته اند.
موسسسسه رازی تا امروز توانسس ه اسست دهها شسرکت دان عنیان را در زیرمجموعه خود عه ثبت عرسساند و ه اکنون دانشسمندان عه نامی
در همین شرکتهای دان عنیان توانس هاند پیشرفتهای قاعلتو هی در ساخت واکسن کرونا داش ه عاشند.
موفقیتهایی که این روزها موسسسسه رازی در عحث پزشسکی و داروسسازی کسسر کرده ،محصسو تال

نببگان و دانشسمندان وان

ایرانی اسست که در رقاعت عا دیگر دانشسمندان دنیا ،توانسس ند عه رغ تحری ها واکسسن کرونا را نوترکیر و عومیسسازی کنند و در عین
 1۶کشوری که واکسن کرونا ساخ هاند ع وانند رتبه یازده را عه خود اخ صاص دهند.
این پژوه

کارعردی عا هدف اع ماد سازی نسبت عه تزریق واکسن داخلی کرونا ،عا رو
2

اسنادی و مصاحبه صورت گرف ه است.

*کسب رتبه ده جهان در ساخت واکسن در  2موسسه ایرانی

عا فعا یت دو موسسه "انس ی و پاس ور" و "موسسه تحقیقاتی واکسن و سرمسازی رازی" ،ایران زو  1۰کشور عرتر دنیا در حوزه تو ید
واکسنهای انسانی ،دامی و طیور قرارگرف

ه است1.

*ایران تنها کشور تولید کننده واکسن در غرب آسیا

در حا حاضر عسیاری از واکسنها را در داخل کشور تو ید میکنی و در منطقه غرب آسیا تنها کشوری که واکسن تو ید
میکند ،مهوری اسالمی ایران است که این موضو موفقی ی عسیار عزرگ

است2.

*وضعیت تولید واکسن کرونا درکشور

ساخت واکسن کرونا در ایران همگام عا کشورهای پیشرف ه هان عا اس فاده از همه توان و ظرفیت خود در هر سه نسل
در ریان است۳.
*واکسن رازی کُوو پارس ،نسل دوم واکسن های تولیدی کرونا

دومین واکسسن ایرانی کرونا که در فاز مطا عات عا ینی قرار دارد ،واکسسن "کووپارس" مؤسسسسه واکسسن و سسرمسسازی رازی
است .

این واکسن یکی از ایمنترین پلتفرمهای ساخت واکسن کرونا در جهان است.

1

مهم رین عامل ،در تو ید واکسسسن کرونا ایمنی آن اسسست .زمانی که قرار اسسست کل هان واکسسسینه شسسوند ،نیاز اسسست از
رو هایی اس س فاده شسسود که قبال پاسسسر خود را داده و از ایمنی الزم عرخوردار عاشسسند .واکسسسنهایی که عر پایه نوترکیر
 . 1یک قرن از واکسنسازی ایران میگذرد /رتبه  1۰هانی در ساخت واکسن،خبر آنالین۹۹/1۰/21،
 . 2سه واکسن دید در راه ایران ،دک ر محسن زهرایی رئیس اداره عیماریهای قاعل پیشگیری وزارت عهداشت ،ایسنا۹7/2/1۶ ،
 . ۳یک قرن از واکسنسازی ایران میگذرد /رتبه  1۰هانی در ساخت واکسن،خبر آنالین۹۹/1۰/21،

۳

هسس ند ،از عدن انسسان عرای تو ید پروتئین اسس فاده میکنند .دان

فنی این واکسسنها از  2۵سسا قبل کسسر شسد که

پیش ر عرای تو ید واکسنهای سرطان از آن اس فاده شد .هنر این واکسن عی ضرر عودن آن است .عالوه عر آن اگر عبواهی
در آینده این واکسسن را همزمان عا سسایر واکسسنها سسازگار کنی  ،عا هیچکدام از واکسسنها تداخل ندارد و میتواند همزمان
عا سسایر واکسسنها اسس فاده شسود .هم نین این واکسسن قاعل تزریق عرای همه مردم اسست چون عی ضسررترین نو واکسسن
محسسوب میشسود و پس از انجام فاز کارآزماییهای عا ینی میتوان آن را عرای کودکان و زنان عاردار نیز اسس فاده کرد .عرای
این امر از قطعه ژنوم ویروس اسس فاده میشسود .و ی عه ای اینکه عه عدن تزریق شسود ،در داخل یک سسلو پسس اندار وارد
میشسود و عایوراک ور این پروتئین را میسسازد و ععد از تو ید ،این پروتئین اسس برا و تصسفیه میشسود و در نهایت عه عدن
تزریق خواهد شد.
تمامی واکسسنهایی که تا کنون عه کارآزماییهای عا ینی رسسیدند عاعث میشسود فرد دریافت کننده عیمار نشسود ،و ی در
سسیسس های تزریقی فقط سسیسس

ایمنی مرکزی تحریک میشسود و سسیسس

عاالیی تنفسسی تحریک

مباطی و یا عب

نبواهد شد .از این رو اح ما ان قا ویروس هم نان و ود دارد .واکسن موسسه رازی یک گام لوتر است ،چون رویکرد
این عوده که عرای لوگیری از عیمار شسدن افراد ،یک دز اسس نشساقی نیز دریافت شسود تا سسیسس
شده و حداقل میزان ان قا ویروس صورت

عاالیی تنفسسی آنها تحریک

گیرد1.

*روش توامان تزریقی و استنشاقی برای نخستین بار در جهان با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس
این اولین بار در جهان است که این سیستم در ایران تعریف میشود که با واکسن نوترکیب واکسنی ساخته شود که
هم به صورت تزریقی وهم استنشاقی از بروز بیماری جلوگیری کند.

 . 1واکسن کرونا رازی هف ه آینده وارد فاز کارآزمایی عا ینی میشود،ایرنا۹۹/11/ 27،

4

این واکسن سه مرحلهای است که دو دز تزریقی همراه عا یک دز اس نشاقی از طریق عینی خواهد

عود1.

در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج تحقیقاتی این واکسن ،دز استنشاقی به قطع زنجیره انتقال بیماری ،
پیشگیری از تکثیر و دفع ویروس در افراد واکسینه شده کمک بسیاری خواهد کرد.
آقای فالح ،معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در گف گو عا پژوهشگر خبر معاونت
سیاسی گفت :فاز او تست انسانی این واکسن روزهای صفر و  21است ،در مرحله او فاز  1تزریق عه  1۳۳نفر انجام شد
و تاکنون  112نفر واکسن مرحله دوم و  8نفر نیز دوز اس نشاقی را دریافت کردهاند .قرار است اوایل خرداد فاز دوم مطا عات
عا ینی عر روی ۵۰۰نفر در قا ر دوگروه  2۵۰نفری شاهد و کن ر انجام شود و اگر ن ایج فاز دوم واکسن کووپارس
رضای بب

عاشد ،اوایل مرداد ماه فاز سوم کارآزمایی عا ینی آغاز میشود .در فاز سوم حداقل ده هزار نفر در سنین مب لف

واکسن را دریافت خواهند

کرد2.

واکسن رازی کُوو پارس
مؤسسه یا شرکت

نوع واکسن مبتنی بر

فاز

مشابه واکسن کرونای خارجی

موسسه واکسن سازی رازی

پروتئین نوترکیب

مرحله کار آزمایی بالینی

واکسن نوآوکس

خوشسبب انه کارها در زمینه سساخت واکسسن تو ید داخل عه خوعی پی

میرود عه طوری که توانسس های از موفقترین شسیوههای

تزریقی و آزمای های عا ینی عرای دسسست یاف ن عه ن ایج متبت تو ید واکسسسن اسسس فاده کنی  ۳.تاکنون عارضسسهای که در روند
پژوه

خللی وارد کند گزار

نشسده و عوار

عسسیار کمی شسامل درد محل تزریق ،تر عسسیار خفیف و خسس گی گزار

اما در زمینه فاک ورهای خونی و آنزی های کبدی که نگرانی عمده ما عوده خوشبب انه هیچ عارضهای گزار

 . 1مصاحبه پژوهشگر خبر معاونت سیاسی عا فالح ،معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی۰۰/2/4،
 . 2همان
 . ۳زئیات تو ید  8واکسن ایرانی کرونا /ایران در عین  11کشور او ،خبرگزاری مهر۹۹/1۰/17،

۵

نشده است.

شسده

1

در مطالعات پیش بالین و پیش قراول تحقیقات فاز اول میزان اثربخشی این واکسن حدود  85درصد بوده است.

هنوز مطا عه در خصسوص اثرعبشسی واکسسن رازی کووپارس در مقاعل ویروسهای ه

یاف ه انجام نشسده اسست ،اما عا تو ه عه

اینکه این واکسسسن ،عر روی مه ترین پروتئین این ویروس (پروتئین  )sتاثیر میگذارد ،میتواند در ایمن سسسازی و قدرت خنتی
سسازی آن نیز نق
مقاعله عا انوا
انجام

ه

داشس ه عاشسد .از این رو امید میرود که عر روی ویروسهای ه

یاف ه نیز اثرگذار عاشسد و میتوان عرای

یاف ه ،از واکسسنهای دوگانه و سسه گانه اسس فاده کرد که تکنو وژی آن در کشسور و ود دارد و عه راح ی قاعل

است2.

*تولید انبوه واکسن رازی کوو پارس

هنوز تمام زیرسساختها عرای تو ید انبوه کامل نشسده اما عرای سساخت کلین روم (اتاق تمیز) و نصسر تجهیزات قراردادهای الزم
عس ه شده که عه زودی تجهیزات الزم وارد کشور میشوند .هم نین مواد او یه الزم عرای تو ید انبوه نیز تامین شده است .پی
عینی میشود که تو ید انبوه واکسن همزمان عا فاز سوم مطا عه عا ینی یعنی مرداد و شهریور امسا آغاز

شود۳.

* تحریمها و باور به توان داخلی

عه گف ه آقای فالح ،معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ،اکتر مواد و تجهیزات او یه مورد نیاز
واکسسن سسازی تحری هسس ند .تحری ها در زمینه ان قا و تامین ارز نیز چا

هایی عرای ما ایجاد کرده عودند ،نمیتوانسس ی

نیسازهسایمسان را مسس س قی وارد کنی و نساچسار عودی از طریق چنسد واسس سطسه عسا قیمستهسای عیشس س ری آن را تسأمین کنی  .قطعسا اگر
حمایتها صسورت گیرد و عاور عه توان م بصسصسان داخلی و ود داشس ه عاشسد ،میتوانی عسسیاری از مواد و تجهیزات ضسروری را
خودمان تو ید کنی و در این زمینه خودکفا شوی

4.

* موانع تولید

 . 1مصاحبه پژوهشگر خبر معاونت سیاسی عا فالح ،معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی۰۰/2/4،
 . 2همان
 . ۳مصاحبه پژوهشگر خبر معاونت سیاسی عا فالح ،معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی۰۰/2/4،
 . 4مصاحبه پژوهشگر خبر معاونت سیاسی عا فالح ،معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی۰۰/2/4،

۶

نبود باور" ما می توانیم "

بروکراسی های اداری

در بین بسیاری از

طوالنی و زمان بر بودن

مسئوالن

کمبود حمایت از تولید

مشکالت تخصیص ارز

*پشتیبانی ها

حمایت مادی ،معنوی و سیاسی
مسئوالن از شرکت های تولیدی
هماهنگی بین نهادها و سازمانهای
متولی

تسریع در روند ارزیابی ها
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ارزیابی ها

*کالم آخر

ایران سا هاست که در زمینه تو ید واکسن فعا است و دو موسسه عا ساعقه و دارای اع بار عینا مللی ،یعنی انس ی و پاس ور و مؤسسه
تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ،نزدیک عه یک قرن در این عرصه ساعقه دارند و تو ید واکسن را تاکنون عر عهده داش هاند.
رازی موسسهای است که در زمینه تبدیل عل عه عمل و یاف ه عه فرآورده در کشور حرفهای مهمی عرای گف ن دارد.
موسسسسسسه رازی و محصسسوالتی که در این مجموعه تو ید میشسسود ،در هت تحقق منویات رهبر معظ انقالب در حوزه پدافند
غیرعامل گامهای علندی عرداشس ه اسست؛ عهویژه اینکه کشسور ما عا تهدیدات م عدد در زمینه عیوتروریسس موا ه اسست و همواره از
این سسمت مورد تهدید قرار میگیرد .امروزه عا اسس فاده از تکنو وژیهای دید ،زمان سساخت مواد عیو وژیک عسسیار کاه

یاف ه

اسست که الزم اسست زیرسساختهای سسبت افزاری و نرم افزاری در این زمینه ارتقا یاعد .عهویژه در شسرایط امروز ،حمایت از تو ید
واکسسسن عه عنوان یک محصسسو اسسس راتژیک ،اصسسلی مه محسسسوب میشسسود و نباید عه واردات واکسسسن اتکا کنی  .این زو
سسیاسستهای نظام و قانون اسست که محصسوالت مشساعه تو ید داخل ،حق واردات ندارند و رهبر انقالب نیز عر آن تاکید ویژه دارند،
این اقدام ،عملی مضسسموم اسسست که عه تو ید داخل صسسدمه زده و تو یدکننده را عیانگیزه میکند .س سیاسسست نظام و تاکید رهبر
معظ انقالب عر تو ید ،از مصسادیق اشساره شسده در اق صساد مقاوم ی اسست و واکسسن و محصسوالت سسالمت محور از مه ترین آنها
محسسوب میشسود .اقدامهای موثری نیز که سسا گذشس ه در زمینه تو ید اقالم عهداشس ی مقاعله عا این ویروس و سساخت واکسسن
انجام شسد ،از مصسادیق عارز « ه

تو ید» عوده که امید اسست عا رف موان تو ید ،شساهد سسرعت عیشس ری در کن ر این عیماری

عاشی .
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