روﺳﯿﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
را ﺑﻪ زودی ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داروی »آوﯾﻔﺎوﯾﺮ« ) (Avifavirرا ﺑﺮای
درﻣﺎن ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﺳﯿﻪ ﭘﺲ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۵۰ﻧﻮع واﮐﺴﻦ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری » ،TASSﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻣﻮراﺷﮑﻮ« ) ،(Mikhail Murashkoوزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﯿﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را در دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺮای اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داروی »آوﯾﻔﺎوﯾﺮ« ) (Avifavirرا ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺗﺎﺪ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داروی ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ »ﻓﺎویﭘﯿﺮاوﯾﺮ« ) (Favipiravirﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
روﺳﯽ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ دارو ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در ﻓﺎز اول ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ آن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ۳۳۰ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﺳﺖ.
روﺳﯿﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از واﮐﺴﻦﻫﺎی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را در ﻣﻮﺳﺴﻪ » «Vektorواﻗﻊ در ﺳﯿﺒﺮی آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ » ،«Rinat Maksyutovرﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ  Vektorآزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن از اواﺳﻂ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﺷﻬﺮﯾﻮر( آﻏﺎز ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را روی اﻧﺴﺎنﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺣﺪود  ۱۲ﺗﺎ  ۱۸ﻣﺎه زﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯿﻪ از  ۸ﻫﺰار و  ۹۵۲ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ  ۳۹۶ﻫﺰار و  ۵۷۵ﻧﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳۶۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻦ آن ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

