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یک توئيت

صریح و شفاف با فناور واکسن برکت

دکتر«اصغرعبدلی»بهسوالها وابهاماتدربارهواکسنکووبرکتپاسخدادهاست؛ازنقدهابهنسخهپیشنویس
مقالهتارونددریافتکداخالق،رعایتاستانداردهایجهانی ومیزاناثربخشینخستینواکسنکرونایایرانی
مصطفیعبدالهی-باانتشارخالصهیافتههای
مطالعات واکسن کــووایــران برکت ،بسیاری از
ابهامات روزهــای اخیر دربــاره نتایج علمی این
واکسن رفــع شد تا همه متخصصان بتوانند با
بررسیدقیقایننتایج،نسبتبهآناطمینانخاطر
داشتهباشندیانقدهایعلمیخودبهآنرامطرح
کنند.ایناقدامپسازآنصورتگرفتکهوزارت
بهداشتدرهفتهجاری،ازصدورمجوزاضطراری
مصرفاینواکسنخبردادامابرخیکارشناسان
درخواستکردنداطالعاتعلمیمربوطبهآندر
دسترس عموم قرار بگیرد .ما نیز با دکتر «اصغر
عبدلی»فناورواکسنایرانیکووبرکتگفتوگویی
داشتهایموپاسخهایاوبهبرخیسواالتوابهامات
رادریافتکردهایم،البتهبخشیازاینگزارشنیز
مستندبهتوضیحاتدکترعبدلیدرگفتوگوی
دوساعتهبامجموعهایمونولوژیکشوراست.

رسانه های جهان

وال اس ــت ــری ــت
ژورنال :بخشهای
بهداشت و درمــان
هنگکنگ بهشدت
بـــه دنـــبـــال ارائــــه
مشوقهایی بــرای افــرادیاند که در
دریافت واکسن کرونا مردد هستند.
ایــن مشو قها در هنگکنگ شامل
جوایزی شامل آپارتمان یکمیلیون
دالری ،بنهای خرید و مسافرتهای
ویژه است که با قرعهکشی به برندگان
اهــدا مـیشــود .مقامات هنگکنگ
ه ــش ــدار دادهانــــــد ک ــه در ص ــورت
استفاد هنکردن از واکسنها تاریخ
مصرف صدها هزار دوز ذخیر هشده
منقضی میشود.

▪رونددریافتمجوزاضطراریمصرفچگونه
بودهاست؟

در بسیاری از کشورها امــکــان صــدور مجوز
اضـــطـــراری مــصــرف واکــســن وجـــود دارد و
واکسنهایبهاراتوسینوفارمنیزباهمینمجوز
تزریقشد.اگرواکسنیدرفازهاییکودوازنظر
بیخطربودنواثربخشبودنموردتاییدباشدوبا
شروعفازسومهمایمنیاولیهآنمشخصشود،
میتوان برای مصرف آن مجوز اضطراری صادر
کرد .درباره کد اخالق هم باید گفت که دریافت
اینکددرمرحلهورودبهفازانسانیالزامیاست
و ما هم طبق ضوابط سختگیرانه سازمان غذا و
دارو ،هفتخانرستم را پشت سر گذاشتهایم و
همهاینمراحلراطیکردهایم.بعدازورودبهفاز
انسانی ،سازمان غذا و دارو بر روند نظارت دارد و
سپس با تایید همه داوران و ناظران ،مجوز تولید
صادرخواهدشد.نکتهمهمایناستکهدرزمان
استفاده اضطراری از یک واکسن ،حتما باید به
دریافتکنندگان آن اعالم شود که این واکسن
در مرحله سوم مطالعات فاز بالینی است و هنوز
نتایجآننهایینشدهاست.

برایانتشارمقالهمرحلهپیشبالینیکووبرکت،
دعوتنامهدریافتکردهایم.
▪موضعشمانسبتبهافراطوتفریطدربرخی
اظهارنظرهاچیست؟

تبریک رئیسستاداجرایی فرمانامامبهرهبرانقالبدرباره کوو برکت
دکتر محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) دیروز در نامهای به رهبر انقالب
باتبریک دستیابی به مجوز مصرف واکسن کوو ایران برکت با اتکا به دانش کام ً
ال بومی و تبدیل
ایران به یکی از شش کشور تولید کننده واکسن در جهان ،این موفقیت بزرگ را مرهون عنایت
خداوند متعال ،پشتیبانیها و دعای خیر رهبر انقالب و تالش و همت جوانان نخبه و جهادی
دانست و از کلیه محققان ،وزیر بهداشت و همکاران و شرکتهای دانشبنیان قدردانی
کرد .ویبااشارهبهاینکهایراناکنونبهجمع ۶کشورصاحبواکسنکروناپیوستهاستخبر
دادکه این واکسن تا پایان شهریور امسال بیش از ۵۰میلیون دو ز تولید می شود.
▪آیامجوز WHOهماخذخواهدشد؟

قطعا برای خود ما بسیار مهم است که بتوانیم
برای کسب اعتبار جهانی و داشتن توان رقابت
با شرکتهای خارجی ،مجوز سازمان بهداشت
جهانی را اخذ کنیم .این امر نیازمند ارسال همه
اطالعاتازجملهنتایجمرحلهپیشبالینی،بالینی
و دستگاهها و تجهیزات تولید واکسن به WHO
استکهدرحالتکمیلآنهاهستیم.
▪استانداردهایفازبالینیرعایتشدهاست؟

همه استانداردهای جهانی را لحاظ کردهایم و
آزمایشها روی حیوانات مختلف از جمله موش،
خرگوش ،خوکچه و میمون انجام شده است.
دربارهمیزاندوزتزریقیواکسنبهحیواناتهم،

طبقاستانداردهایجهانی،همهحالتهایبین
یکتا 10میکروگرمتستشدهودرنهایتمیزان
 5میکروگرم به عنوان موثرترین میزان انتخاب
شدهاست.
▪نظرتاندربارهنقدهایمطرحشدهبهنسخه
اولیهمقالهفازحیوانیچیست؟

مقاله علمی منتشرشده ،نسخه پیشنویس
(پریپرینت) است و فلسفه انتشارش این است
کهنتایجحاصلهدرمعرضدیدعمومقراربگیردتا
نقدهایشانرامطرحکنند.مادستهمهمنتقدان
رامیبوسیموازنظراتآنهابرایتکمیلواصالح
این مقاله علمی استفاده خواهیم کرد .ضمن
آنکه هماکنون از  10نشریه معتبر بینالمللی

دکتر عبدلی  :شخصا به عنوان فناور این واکسن ،اگر
کوچکترین نقص و بیکیفیتی در کووبرکت مشاهده
کنم ،اولین نفری خواهم بود که نقدم را اعالم خواهم کرد

شخصا معتقدم اینکه برخی از دوستان ما در
شرکت داروی ــی برکت ،در دفــاع یکجانبه از
واکسنحرفهایغیرعلمیمیزنند،کاردرستی
نمیکنند.اینحقهمهمردمومتخصصاناست
که نقد کنند ،با همین نقدهاست که می توانیم
رشدکنیم.
▪استفاده از برکت به عنوان دوز دوم سایر
واکسنهاراامکانپذیرمیدانید؟

نظر من این است که نباید کووبرکت را به عنوان
دوز دوم دیگر واکسنها استفاده کنیم ،دلیلش
هم این است که هنوز نتایج قطعی هیچ واکسنی
مشخصنشدهوممکناستدرصورتانجاماین
کار ،عوارض احتمالی واکسنهای خارجی به
نام واکسن کووبرکت نوشته شود .اگر این نتایج
مشخص شد ،قطعا با واکسیناسیون ترکیبی
موافقم.ازنظرعلمی،درهمهواکسیناسیونهای
جهان که در آن از استراتژی میکس واکسنها
استفادهشده،نتیجهحاصلهبهترازحالتمعمول
بودهاست و اتفاقا این واکسنها کاستیهای هم
راپوششدادهاند.
▪درصداثربخشیکووبرکتچقدراست؟

شــرک ـتهــای خــارجــی بـــرای سنجش میزان
اثربخشی واکسن ،درصدی از افراد داوطلب را
بررسی میکنند اما ما این کار را در همه افراد
شرکتکننده در فاز یک و دو انجام دادهایــم و
اثربخشی بــاالی  80درصــد بــوده اســت .این
اثربخشی بــرای واکسن بــهــارات  83درصــد،
برای سینوفارم  80درصد و برای سینوواک 60
درصد بوده است اما دقت داشته باشیم که حتی
سینوواک با اثربخشی  60درصد ،به طور کامل
زنجیرهانتقالویروسراقطعکردهاست.

5
گزیده

پیشبینیدرآمد  7میلیارددالری
ترکیهازفروشمسکنبهخارجیها
تاپایان2021
آناتولی خبرگزاری کشــور ترکیه ،دیــروز در خبری
نوشت:رئیسانجمنمعرفیداراییهایغیرمنقول
به خارجیها گفت که پیشبینــی میکنند تا پایان
سال 2021در فروش خانه به خارجیها به رکورد
جدیدیدستخواهندیافت.فاروقآقبالبهآناتولی
گفتهاست:پیشبینیمیکنیمتاپایانسال2021
در فــروش خانه بــه خارجیهــا به رکــورد جدیدی
دســت خواهیم یافــت .انتظــار داریــم از این طریق
7میلیارد دالر درآمد کســب کنیم .وی با اشــاره به
اینکه فروش مســکن به خارجیها یکــی از موارد
مهم ســرمایهگذاری مستقیم اســت ،گفت :اکنون
از هر 100سرمایهگذاری مســتقیم در ترکیه70،
مــورد از طریق فــروش امــاک و مســتغالت انجام
میشود.آقبال افزود« :شــهروندان ایرانی ،عراقی
و روســی در صدر خریداران مســکن در ترکیه قرار
دارند .اتباع چینی نیز از ســال گذشته در فهرست
خریــداران مــا جــای گرفتهاند.آنهــا میتوانند به
راحتی سرمایهگذاریهای انجامشــده از ترکیه را
افزایشدهند».

حریق به جان جنگلها
از کرخه تا زاگرس
جنگلهای زاگــــرس ،ارتــفــاعــات ک ــوه حاتم
حد فاصل بین استانهای خوزستان و کهگیلویه
و بویراحمد و جنگلهای کرخه ایــن روزهــا در
حال سوختن هستند .طبق اعــام خبرگزاری
رکنا ،جنگلهای زاگــرس تا دیــروز ششمین روز
حریقراپشتسرمیگذاشتندچنانکهفیلمهای
منتشرشدهازاینآتشسوزینیزبهشدتدردناک
است .رکنا نوشته است :نبود نیروی تخصصی
اطفا و پایش و نبود بالگرد برای هلیبورن نیروها
در منطقه باعث گسترش آتشسوزی شده است.
همچنیندرجنگلهایکرخهنیزطبقگفتهرئیس
این پارک در روزهای گذشته آتش شعلهور شد که
در چند مرحله حریق مهار شد اما به دلیل وزش
باد ،مجدد شعلههای آتش زبانه میکشد .او گفته
است :از ابتدای امسال تاکنون جنگلهای کرخه
حدود۲۵باردچارآتشسوزیشدهاندوحدود۵۰
هکتارازجنگلهایاینمنطقهدرآتشسوختهاند.
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