ﮐﻮویواک :روﺳﯿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را
ﺗﺎﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
روﺳﯿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺗﺄﺪ ﮐﺮد و از آﻏﺎز واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮدم ﺑﺎ آن از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﻣﯿﻼدی ﺧﺒﺮ داد.
روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دو واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی »اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  «Vو » «EpiVacCoronaﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ روﺳﯿﻪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮویواک ) (CoviVacرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »روﺳﯿﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ واﮐﺴﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-دارد«.

ﺑﺮﺧﻼف اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  Vﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و ﺑﯽﺧﻄﺮ وﯾﺮوس ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻮویواک از ﻧﻮع وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )Whole-
 (virionاﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ روﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﻮویواک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮد را در در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ً
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﻮویواک ،واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  COVAXINﻧﯿﺰ از روﯾﮑﺮد وﯾﺮوس ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
اﺳﭙﺎﯾﮏ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻪ وﯾﺮوس را ﻫﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻬﺶﻫﺎی وﯾﺮوس ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
آن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮویواک در دو دوز ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۴روز ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ  Chumakov Centreﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان در دﻣﺎی ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۸درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ
از ﺣﺪود  ۵ﻣﺎه ﻗﺒﻞ )ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،روی  ۲۰۰ﻓﺮد  ۱۸ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎل آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷﺪه و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺐ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ روﺳﯿﻪ اﻓﺰود از اواﺳﻂ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی )ﻣﺎرس( ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﻮویواک ﺷﺎﻣﻞ ۱۲۰
ﻫﺰار دوز ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از آن را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

