داﻧﺸﻤﻨﺪان واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺟﻬﺶﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آنﻫﺎ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺮای ﺑﺸﺮ دردﺳﺎز ﺷﺪه و ﮐﺎراﯾﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎ را

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و
ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﺪارﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان در داﻧﺸﮕﺎه »ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﻬﺎم« ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ

واﮐﺴﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
آﯾﻨﺪه آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آن روی داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻟﯿﻨﺪی دوراﻧﺖ« ،اﺳﺘﺎد اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژی در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﻬﺎم و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »،«ScanCell
ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ

ﻓﺮار وﯾﺮوس از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ:

»آﻧﭽﻪ رخ داد ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﮐﺎر ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ دارد ﮐﻪ آن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺴﻞ اول
واﮐﺴﻦﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.

ﺳﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻫﻢ آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺷﺎﺧﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺑﺮای
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺟﻬﺶﻫﺎ در ﺷﺎﺧﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﮐﺎراﯾﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ از ﻧﻮع اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
واﮐﺴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﻬﺎم ﺣﺎوی ﺷﺎﺧﮏﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ »ﻧﻮﮐﻠﻮﮐﭙﺴﯿﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ واﮐﺴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﮐﻠﻮﮐﭙﺴﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻗﻮی ﺳﻠﻮلﻫﺎی  Tرا در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

دوراﻧﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﺴﺎن اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ داده:

»ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ واﮐﺴﻦﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
 Tدﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدش
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮوﯾﻢ«.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﻬﺎر ﭘﯿﺶ رو آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎ
ﯾﮑﺴﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺪرﻧﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

