واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ روﺳﯿﻪ در ﺑﺪن  ۱۰۰درﺻﺪ
درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در
ﺑﺪن ﺗﻤﺎم داوﻃﻠﺒﺎن آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ »آدﻧﻮوﯾﺮوس« ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﻪﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﮔﺎﻣﺎﻟﺌﯽ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻓﻘﺪان آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﺧﻮدداری روﺳﯿﻪ از اﻧﺘﺸﺎر

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎراﯾﯽ آن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن آن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺶ واﮐﺴﻦ »اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  «Vﮐﻪ در ژورﻧﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ »ﻟﻨﺴﺖ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ژوﺋﻦ و ﺟﻮﻻی  ۲ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ۷۶داوﻃﻠﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

واﮐﺴﻦ روسﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ۲وﯾﺎل آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ و ﻃﯽ  ۲ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ

داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻟﻨﺴﺖ آﻣﺪه ﻃﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ  ۲آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ  ۴۲روز
ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه  ۳۸ﻓﺮد ﺑﺮزﮔﺴﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻫﻢ ﮔﺰارش داده ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎراﯾﯽ و اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن

واﮐﺴﻦ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  Vﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ

واﮐﺴﻦ در درازﻣﺪت ﻫﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

»ﮐﺮﯾﻞ دﻣﯿﺘﺮﯾﻒ« ،رﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﺎﻣﻞ واﮐﺴﻦ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و راهاﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ درﺑﺎره
اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  Vرا ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:

»در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﮑﻪدار ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎر واﮐﺴﻦ
روﺳﯿﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دادهاﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ را درﺑﺎره واﮐﺴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

