آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺰرﯾﻘﯽ –
اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ »رازی ﮐﻮو ﭘﺎرس« ﺷﺮوع ﺷﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ» ،رازی ﮐﻮو ﭘﺎرس« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺗﺰرﯾﻘﯽ – اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ

 ۲ﻧﻔﺮ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،در ﻓﺎز اول ﺑﻪ  ۱۳۳ﻧﻔﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
 ۱۳ﻧﻔﺮ اول ﻃﯽ ﻫﺸﺖ روز اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ  ۱۲۰ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ

واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از  ۲۳روز از ﺷﺮوع ﻓﺎز اول آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم داوﻃﻠﺒﺎن
اﯾﻦ دوز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺮوز اوﻟﯿﻦ دوز ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎوازی« ،وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
»ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪزاده« ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت واﮐﺴﻦ و ﺳﺮمﺳﺎزی رازی ،دﮐﺘﺮ »ﻋﻠﯽ اﺳﺤﺎﻗﯽ« اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣﺮوز
واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۲۱ ،روز ﺑﻌﺪ دوز دوم ﮐﻪ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد و  ۵۱روز
ﺑﻌﺪ دوز ﺳﻮم واﮐﺴﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ اﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻮو ﭘﺎرس ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻘﯽ – اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺮج روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ از اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ آن در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۹ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .در اداﻣﻪ در
ﺧﺮداد  ۱۳۹۹آزﻣﺎﯾﺶ آن روی  ۵۰۰ﺣﯿﻮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ آن در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻮو ﭘﺎرس آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ از ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ روﺳﯽ اﺳﭙﻮﺗﯿﻨﮏ وی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

