ﻣﺪرﻧﺎ واﮐﺴﻦ وﯾﮋه ﮔﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﺮوﻧﺎ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺪرﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﻧﻮع آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪی آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .واﮐﺴﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ دوز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ،ﺑﻪ
»ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ) (NIHﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ دوزﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖﺷﺪه اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎی ﻧﻮع آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﺪرﻧﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﯾﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮی
دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود در ﺑﺮاﯾﺮ وﯾﺮوس از
آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ دوز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده
ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ » «RNA-1273.351ﻧﺎم دارد و آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن روی ﮐﺮوﻧﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد.

»اﺳﺘﻔﺎن ﺑﺎﻧﺴﻞ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪرﻧﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ:

»ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد واﮐﺴﻦ ﺑﺎ دوز ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دوزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2021و در اداﻣﻪ
در ﺳﺎل  2022ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ دوز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض  30روز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪرﻧﺎ آﻣﺎده
اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺪف آﻣﺎده
ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎن ﺑﺎﻧﺴﻞ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:

»ﺗﺎ زﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد  ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر اﻧﻮاع ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻟﺰوم ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دوز

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﺑﺘﻼی  1881ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﻧﻮع  B.1.1.7ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ 46 .ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ در آﻓﺮﯾﻘﺎی

ﺟﻨﻮﺑﯽ و  5ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮزﯾﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ آﻟﻮده ﺷﺪن اﻓﺮاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

