ﻣﺪرﻧﺎ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در دو روز
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﺪرﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎز ﺳﻮم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
 ۹۴.۵درﺻﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ  ۲روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داﺷﻤﻨﺪان ﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻦ آن ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪرﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦ ﻓﺎﯾﺰر و  BioNTechﺑﻪ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ،ﻃﺮاﺣﯽ
آن ﺗﻨﻬﺎ در دو روز در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻦ وﯾﺮوس داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻣﺪرﻧﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل روی ﯾﮏ ﻧﻮع واﮐﺴﻦ ﯾﻌﻨﯽ » «mRNAﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮع واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺪرﻧﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از  mRNAاﯾﻦ وﯾﺮوس را وارد ﺑﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﮏ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آن را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .واﮐﺴﻦ ﻣﺪرﻧﺎ و ﻓﺎﯾﺰر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  mRNAﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری واﮐﺴﻦ  mRNAﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و رﺷﺪ وﯾﺮوس زﻧﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﮐﻤﯽ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (FDAﻫﯿﭻ واﮐﺴﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  mRNAرا

ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﯾﺰر درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﺿﻄﺮاری را ﺗﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  FDAﺑﺮای اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ در
دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ،mRNAﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ دو دوز از آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﺰر ﭘﺲ از  ۳ﻫﻔﺘﻪ
دوز دوم را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎزه ﺑﺮای ﻣﺪرﻧﺎ ﺑﻪ  ۴ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻣﺎی ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮای
واﮐﺴﻦ ﻓﺎﯾﺰر وﺧﯿﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در دﻣﺎی ﻣﻨﻔﯽ  ۷۰درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺧﺎص و ﯾﺦ ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ  mRNAدارد ،ارزش ﺳﻬﺎم ﻣﺪرﻧﺎ از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ۴۰۰
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

