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اطالعیه سازمان غذا و دارو در خصوص داروهاي مورد استفاده در درمان "

  "راویریداروي فاویپبیماري کرونا مانند 

  1399فروردین ماه  27

  

 دیشـد سندرم انندم دتریشد يهاي ماریب تا گرفته یسرماخوردگ از یتنفس يها عفونت باعث ها روسیوانواع گوناگونی از کرونا      

ز نـوع جدیـدي ا ،)COVID-19( کرونا ویـروس جدیـد. می شوند )MERS( انهیخاورم یتنفس سندرم و )SARS( حاد یتنفس

  .تاکنون در انسان شناخته نشده بودویروس هاي این خانواده است که 

نگرفتـه  یـهلی تاییدن الملبی مراجع معتبردر حال حاضر هیچ دارویی به عنوان درمان قطعی بیماران مبتال به کرونا ویروس جدید از  

د ویـروس، داروهـاي ضـانواع  بخشی دسته هاي مختلف دارویی ماننددر خصوص اثرمتعددي در سراسر دنیا مطالعات بالینی  است و

  .رفی نشده استو... در حال انجام است که تا کنون هیچ یک از آنها به عنوان درمان قطعی این بیماري معضد انگل  ا،ضدماالری

، بـا ر ژاپنتوسط کشو 2014است که نخستین بار در سال ی از دسته داروهاي ضد ویروسی یک (Favipiravir) فاویپیراویر داروي

گزینـه هـاي  با شیوع کرونا ویروس جدید، ایـن دارو هـم بـه عنـوان یکـی از درمان آنفوالنزا تولید شد. جهت Aviganنام تجاري 

راي بـ ت بالینیمطالعا ها تحتبرخی از کشور در شد و در حال حاضراحتمالی در درمان بیماران مبتال به کرونا ویروس جدید مطرح 

ار رتاییـد قـ مـورد ماران مبتال به کرونـا ویـروس جدیـد،دارو در درمان بیاین اثر بخشی  ،کنونتاارزیابی اثربخشی و ایمنی است که 

بتال به من بیماران در درما فاویپیراویري در خصوص بررسی شواهد اثرگذاري دارو تصادفی نگرفته است. در ایران نیز مطالعات بالینی

ذ موفـق بـه اخـ تـاکنون لیکن بوده،در حال انجام  در کنار سایر گزینه هاي دارویی و سایر داروهاي ضد ویروس کرونا ویروس جدید

 شـدن و اخـذ یبه محض نهایاي مبنی بر اثبات ایمنی و اثربخشی خود در درمان این بیماري نشده است. بدیهی است، هیچ تائیدیه 

تال ان بیمـاران مبـدر درمو هر یک از داروهاي در حال بررسی  فاویپیراویرشواهد بالینی داروي مثبت یا منفی قطعی حاصل از  نتایج

  سازمان غذا و دارو اطالع رسانی الزم را انجام خواهد داد.به کرونا ویروس جدید، 

ازمان ی از سوي سـت و اطالع رسانی غیرمستند به استثناء اطالعات اعالماز هموطنان عزیز تقاضا می شود، در این خصوص به تبلیغا

ج از ی شود، خـارغذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه ننمایند. همچنین از همکاران گروه پزشکی نیز تقاضا م

و سـایر  ذهـان عمـومی در فضـاي مجـازيچارچوب مطالعات بالینی، از تجویز و هرگونه اطالع رسانی غیرمستند که سبب تشویش ا

  رسانه هاي جمعی به هر شکل می گردد، جداً خودداري نمایند.

 

 

  


