ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ
واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ وﯾﺮوس ﻫﺎی آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در ﻣﻘﺎﺑﻞ داروﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻣﻘﺎوم ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  12ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن ﺗﻮﺳﻂ
»ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻞ و ﻣﻠﯿﻨﺪا ﮔﯿﺘﺲ« و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده »ﻟﺮی ﭘﯿﺞ« ،ﻫﻢ ﻣﻮﺳﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ اﻫﺪا

از ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺘﺲ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻫﺪای  2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻃﯽ دو ﺳﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ
واﮐﺴﻨﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻨﻬﺎ »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ آﻟﺮژی و ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ« در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  64ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی واﮐﺴﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ داروﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ دﻫﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ وی اذﻋﺎن ﮐﺮده :

اﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ واﮐﺴﻦ ﻫﺎی اﻣﯿﺪ
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

