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 בקורונה למערכה הלאומיידע וה המידע מרכז
 19מסמך מספר 

 

איראן מתמודדת עם היקפי תחלואה נרחבים כתוצאה מנגיף הקורונה 
 לטיפול בנדבקיםרבים ומבצעת ניסויים 

 רקע 

 ממנה 75%-כ. מיליון איש 83-כמונה צעירה יחסית ו אוכלוסיית איראן .1

חלקים גדולים שאינם הגם שבמדינה במרכזים עירוניים צפופים,  יםמתגורר

המתגוררת בפריפריה )תרבותית יה נה אוכלוסישבים. לצד זאת, ישומי

 (. תוגאוגרפי

מערכת הור, החלה בתחילת פברואבאיראן התפרצות נגיף הקורונה  .2

 רק, לראיה .כראוי תחלואהולטפל בו ה לזהותאיחרבאיראן  שלטוניתה

 שהנגיףמערכת הבריאות  הודתה המשוערת ההתפרצות לאחר וחצי כשבועיים

אינה אוחזת מערכת הבריאות  ,להבנתנו, על כך נוסף. באיראן התפשט

 הבבהר גדול בשטחה הנדבקים ומספרהתפשטות הנגיף במדינה  בנתוני

 .הממשלה מדווחת עליוש המאומתים הנדבקים ממספר

 משלה האיראניתמהנתונים הרשמיים של ה

במחלה עד כה איש נדבקו  62,500-למעלה מ ,ניתאהאירלדברי הממשלה  .3

 משרד הבריאות האיראניבאפריל(.  7-)עדכני לאיש  3,872-כמתו מתוכם ו

 וכלוסייה אשר עברה בדיקת אבחון לקורונהכי מתוך האבמרס(  31) פרסם

 (מהאוכלוסייה קטן בחלק מדובר להערכתנו אולם, שיעורה מה יודעים איננו)

  .אכן טופלו 62%-כתוכם ומ לטיפול זקוקיםכ נמצאו 3.5%

מספר הנדבקים כי באפריל(  1)ישיבת ממשלה בציין  ,רוחאני חסן ,נשיא איראן .4

בכל המחוזות. זאת, בזכות הנחיות  החדשים במדינה מצוי במגמת ירידה

 . הממשלתית תוכנית "הבידוד החברתי"יישום הממשלה ובפרט 
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  אמרשר הבריאות האיראני, נמכי,  - בדיקות לזיהוי הנדבקים בנגיף .5

 .אזרחים באיראן מיליון 32.8-כ (screened) עד כה "נסרקו" כי באפריל( 1)

באשר לתשאול טלפוני אך להבנתנו הכוונה  ,כהישגנתון זה מציגה הממשלה 

 פעולה צוותהממשלה האיראנית הקימה  ,בלבד. במקבילתסמינים הימצאות ל

 Pasteur Institute of Iranמנוהל על ידי ה הקורונה בדיקות לסוגיית מיוחד

זי בדיקות הפזורים במדינה. מרכ 1,200ככל הנראה אחראי על ו טהראןמ הפועל

 .בייצור הבדיקותמעורבת  גם המערכת הביטחוניתש, נראה כמו כן

אתר נעשים באיראן מאמצים ל (RT-PCRבעקבות מחסור בערכות בדיקה ) .6

ככל הנראה ככלי משלים  ,זאת .CT מיחולי קורונה באמצעות צילוחשודים כ

האיראנים כבר  בה. בדקוילצמצם את מספר האנשים שי כדי, RT-PCRלבדיקת 

התקן  תויודגש כי השתמשו בשיטה זו בניסוי אשר כלל מעל לאלף מטופלים. 

וכו'(  CTסרולוגית, בדיקה וכל אמצעי אחר ) ,PCRלאבחון קליני הוא כיום המקובל 

 .שנועד למקד את הבדיקות המתאימותבלבד הוא כלי משלים 
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  יםכלי תקשורת אופוזיציונימ םנתוני

 נתוניבשבועות האחרונים כי  טענו ל גולים מתנגדי משטרכלי תקשורת ש .7

מהימנותם  .הרשמיים מהנתונים בהרבה גבוהים האמיתיים ההתפרצות

 המתנגדת חדשות קבוצת) "פארדה"רדיו , כך של פרסומים אלה אינה ברורה.

 (סבמר 31-ל עדכניהתחלואה בנגיף ) היקפי על עצמאי ח"דו םפרס (משלהלמ

 מהנגיףהמתים  נייןומ קורונה חולי 70,000-ל מעל אןבאיר אושפזו ולפיו

. האיראנית ממשלהה מנתוני בהרבה הגבוהים מספרים - איש 4,762על  עומד

ממשלה ה של רשמיים מדיווחים הן ונאספו אל נתונים ,"פארדהלטענת "רדיו 

משרד  נתוני כינטען , על כך . נוסףמפרסומים ברחבי הרשתהן ו תהאיראני

לאחר  ,ףלנגי למטופלים אשר נמצאו חיוביים רק חסיםמתייהבריאות 

 .במרווחי זמן מסוימים שנבדקו שלוש פעמים

 1קורונה בחולי תרופתי טיפול

ניסויים בחודשיים האחרונים עורכת איראן , של הנגיף הנרחבת והתפשטות נוכח .8

. חלק נרחב מהם בטהראן - שיסייעו בטיפול בתחלואה תבמטרה למצוא תרופו

ועדה ו"ה הוא האיראנית הממשלה מטעם האחראי הרשמי הגוף ,להבנתנו

עדה ובו מטה הלאומי של הממשלה למאבק בקורונה.ל כפופהה" המדעית

 בשיתוף גורמיםעובדים חוקרים מבתי חולים אוניברסיטאיים שונים באיראן 

 .האקדמיה האיראניתמ

 ,עם מדינות נוספות ניסוי של ארגון הבריאות העולמיב משתתפתאיראן  .9

 Remdesivirבשם  נגיפיםנגד  ניסיונית תרכובתהשימוש ב נבחן ובמסגרתו

 .Hydroxychloroquine-ו Chloroquin בשם מלריה נגד תרופותוב

חולים ים מחקרים עצמאיים בבתי ם מובילינחוקרים איראבמקביל,  .10

חיסונית של הגוף השימוש בתאי גזע כדי להאט את התגובה  כולליםה ,במדינה

 תוצאות הראו אלו ניסויים, החוקרים לדברימיונן לחולים.  ומתן הליום

 לפתח החלו נוספים חוקרים .םובכוונתם להרחיב אות חיוביות ראשוניות

                                                             
1

 .נספח ראו להרחבה 
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(. שיטה זו CAP) Cold Atmospheric Plasma באמצעות משטחים לחיטוי שיטה

 .אמריקנים חוקרים מצד חיובית התייחסותלזכתה 

 ,הלדוגמ .גבוהה מקצועית ברמה מאופיינת האיראנית האקדמיה .11

( Tehran University of Medical Sciencesאוניברסיטת טהראן למדעי הרפואה )

האוניברסיטאות הטובות בעולם,  500בין  2019-נגחאי בדורגה במדד ש

  הטובות. 300-אוניברסיטת טהראן דורגה בין הו

ופוזיציה הרשמיים של הממשלה ודיווחי האמשקלול הנתונים בשורה התחתונה,  .12

 מוקד היאו איראן מתמודדת עם היקפי תחלואה ותמותה נרחבים עולה כי

היקף החולים במדינה גדול  ,להבנתנו .בעולם הקורונה התפרצות של

בין היתר נוכח הצפיפות  ,ווחמדההמאומתים  החוליםבהרבה ממספר 

ועות המרכזיות והתעלמות הממשלה מהתפרצות הנגיף בשב םהרבה בערי

 הראשונים.

, בדגש על אלו באיראןהמתבצעים הניסויים  בחינת בראייתנו, .13

עשויה להוסיף מידע על הטיפולים  י גורמי מקצוע,ל ידמפורסמים עה

הטוב  ח הקשרנוכ היתר בין ,זאת. יעילותם בנדבקים ולסייע בהבנת השונים

 גם כמו ,האיראנית האקדמיה של הגבוהה המקצועית רמההו לסין איראןשבין 

  היקף תחלואה נרחב. עם איראןשל  ההתמודדות

 

 



 

  
  
 
 

 

5 
 

 

 נספח

 סקירת הטיפולים והתרופות באיראן

ניסויים רבים החוקרים את ההשפעה של תרופות שונות על חולי  באיראן נעשים .1

 בהיקף קליניים ניסויים עשרהמ יותר במדינה נערכים. נראה כי כיום קורונה

 .תרופותה של יעילותן את בודקיםה קטן

 WHOף פעולה עם ניסויים בשיתו

נקרא ה( WHOל של ארגון הבריאות העולמי )"איראן משתתפת בניסוי קליני בינ .2

Solidarity. בוחן את ההשפעה של ארבעה טיפולים נגד קורונה:  הניסוי

 בשם מלריה נגד תרופות; Remdesivirנגד וירוסים בשם  ניסיונית תרכובת

Chloroquin ו-Hydroxychloroquine ;ב לטיפול תרופות שתי של שילוב-HIV, 

Lopinavir ו-Ritonavir ;בתוספת השילוב ואותו Interferon-Beta , במטרה לעזור

 . ניסוי זה . טרם פורסמו תוצאותבנגיפיםלהילחם 

 מחקרים קליניים נוספים

בפיתוח  עוסקת של המפקדה הראשית לקורונה באיראן "ועדה המדעיתוה" .3

 -ת לטיפול בדלקות מורכבת משילוב של שלוש תרופובתרופה 

Azithromycin, Naploprotexin and Prednisolone.  במחקר שנעשה על התרופה

קיבלו תרופות תחת  32-קיבלו את שילוב התרופות ו 28 -חולים  60השתתפו 

 הפרוטוקול הרגיל של טיפול בקורונה. 

 ת שילוב התרופותאשקיבלו  מטופליםהמ 40%כי עולה תוצאות המחקר מ .4

טיפול במשך בימים, לעומת אחרים שנשארו  ארבעהתוך אשפוז במ והשתחרר

 . בדלקת ריאות טיפולאלא  ,הטיפול אינו תרופה לקורונהיודגש כי  ימים. 15

. המחקר על מהטיפול בה נזקלא נרשם משך הטיפול בתרופה הוא שבוע ימים ו .5

 Baqiyatallahתרופה זו נערך על ידי האוניברסיטה למדעי הרפואה ובית החולים 
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תוצאות  וכיחמטופלים וי 100-ל דליג הניסוי כאשר . לדברי החוקרים,שבטהראן

 .טיפול חיוביות מובהקות, תרופה זו תהפוך לפרוטוקול

 על קליניים ניסויים שני מבצעת Baqiyatallah אוניברסיטת ,על כך נוסף .6

 .תרסיס בצורת לחולים ניתנותה ,צמחי ממקור קורונה נגד תרופות שתי

עורכת ניסוי קליני בתרופות ממקור )אהוואז(  Ahvaz Jundishapurברסיטת גם אוני

נבחנה  ,2כי התרופה, שהוכנה עם פלבנואיד טען צמחי. פרופסור מאוניברסיטה זו

. על פי הפרופסור, חמישה חולים Raziקורונה בבית חולים בחולים  עשרהעל 

 הגיבו לטיפול באופן חיובי.

 Royan Institute for)חבר הנהלה של Hossein Baharvandבהובלת  מטהראן קבוצה .7

Stem Cell Biology and Technology )לחולי קורונה תאי גזע  מזריקה

של תאים אלו לווסת את התגובה  םיכולת אתלבחון  כדי מזנכימליים

  .נגיףלהכניע את ה ועזרשי 3החיסונית ולהפריש פפטידים

 הסביר, 4המטולוגיהבתאי גזע וב , חוקר איראני המתמחהמסעוד סלימאניד"ר  .8

 גזעהתאי צוות המחקר שלו משתמש בכי  (MEHRסוה"י לאיון יבמרס, בר 28)

הוא הוסיף כי מחקר  .לשנות את התגובה החיסונית בחולי קורונה כדי

 ,טהראןבהל בעזרת משרד הבריאות האיראני בשני בתי חולים ובנושא מנ

Shariati ו-Masih Daneshvari תוצאות ריאות יפרסם בקרוב את משרד הב, וכי

 השלב הראשון של הניסוי הקליני. 

ממרכז המחקר הלאומי למחלות ריאה  Jalaledin Ghanaviמדען איראני בשם  .9

אשר  ,חולי קורונה 14-( בsafety trialהשלים ניסוי בטיחות ) שבטהראן ולשחפת

( באמצעות מסכת הרדמה Ionized Helium)הליום מיונן  קיבלו םמחצית

(Anesthetic Mask .)המטופלים השתפר וכעת הוא מנהל מצבם של  ,לטענתו

  .ניסוי קליני גדול יותר בנושא

                                                             
2

 .ירקותו פירותתרכובת המסונתזת על ידי צמחים ומצויה ב 
3

 .חומצות אמינו שרשראות קצרות של 
4

חוקר איראני שנעצר בארה"ב לאחר שהואשם בניסיון לייצא חומרים ביולוגיים מארה"ב לאיראן ללא אישור. הוא  
 אסירים.קה לחילופי במסגרת עס 2019שוחרר בדצמבר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
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 :נוספות מספר תרופותבבאיראן ניסויים קליניים נערכים  ,על כך נוסף .10

Tocilizumab, לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית; בשגרהמשמשת ה Metformin ,

 .HIV-1לטיפול בחולי  תמשמשה ,Kaletra-ו; תמשמשת לטיפול בסוכרה

)שם Oseltamivir בתרופה נגד שפעת בשם  משתמשיםרופאים איראנים  ,כמו כן .11

 מסחרי: טמיפלו( במטרה להפחית את הסיבוכים הבריאותיים אצל נשאי הנגיף.

 ייצור תרופות

של התרופה  לייצור עצמיאיראן כי היא פועלת  ההודיע ,הקליניים הניסויים לצד .12

Hydroxychloroquine במרס( כי  7שר הרווחה האיראני הודיע ) ,נגד מלריה. כך

 שישה טונות)היושבת בטהראן( הולכת לייצר  Aburaihan Pharmaceuticals חברת

  של התרופה. 

פיתוח חיסון )טהראן( עובדת על  Baqiyatallahאוניברסיטת  דווח כי ,לצד זאת .13

 .תוך פחות משנהבלייצר חיסון יהיה אפשר  הולהערכת לקורונה

 חיטוי משטחים

שיטה לחיטוי משטחים בגישה חדשה להרג  מפתחים ניםאיראחוקרים  .14

לדברי  .Cold Atmospheric Plasma (CAP) -תאים סרטניים ומיקרובים 

מולקולות חמצן וחנקן מייצר המיונן גז ב משתמשיםהחוקרים, בשיטה זו 

תכן שגם לחלבונים ויראליים מפריעות לממברנות התא וייה ,(reactive) תתגובתיו

(viral proteins .)המחקר זכה שיטה זו הראתה יעילות. כמו כן,  ,לדברי החוקרים

ופיזיקאי  הרפוא-ביו מהנדס לביקורת חיובית מצד מייקל קידר,

בהתבסס על שיטה זו  כיטען קידר  .שבארה"ב באוניברסיטת גורג' וושינגטון

ת רפואיות וציוד נוסף המשמש "מברשת פלזמה" לחיטוי מסכו מפתחהוא 

 לטיפול בחולי קורונה. 
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