ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﻮﻻ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯽ ﺳﺎﻧﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
وﯾﺮوس اﺑﻮﻻ در ﺳﺎل  2014در ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻮده اﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻨﯽ
روش ﻫﺎ
ً
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ اﺑﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﺨﺴﺘﯽ ﺳﺎﻧﺎن در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اواﯾﻞ دی ﻣﺎه ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ آن در ﮔﯿﻨﻪ و

ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس اﺑﻮﻻ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  1994داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻫﺎی وﺣﺸﯽ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ اﺟﺴﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎزه ای از اﺑﻮﻻ ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .از آن زﻣﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺨﺴﺘﯽ ﺳﺎﻧﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در  Scientific Resultsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺑﺮای
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻃﻌﻤﻪ ،دوز ﮐﺎﻓﯽ از واﮐﺴﻦ را وارد ﺑﺪن ﻧﺨﺴﺘﯽ ﺳﺎﻧﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ده ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ »واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ «.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ ﻣﺬﮐﻮر از وﯾﺮوس ﻫﺎری ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ژن اﺑﻮﻻ ﺑﻪ درون آن راه
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ روی ﺷﺶ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎﻧﯽ و ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  28روزه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﺗﯿﻢ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ  folorab1را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
واﮐﻨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ را در ﻃﻮل  28روز اوﻟﯿﻪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ در ژوﺋﻦ ﺳﺎل » 2015ﺳﺮوﯾﺲ آﺑﺰی و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ،ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻫﺎ را در
ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داد و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺑﯿﺶ از  28روز ﺧﻮن ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻫﺎ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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