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ت�لید واکسن داخل� برای مبتالیان کرونا | واکسن� که فقط یک بار تزریق م� ش�د
رئیس انستیت� پاست�ر ایران گفت: واکسن� را در دست�ر کار داریم که کاربرد آن برای افراد مبتال به بیماری کرونا و واکسینه شدن آن ها برای تق�یت سیستم ایمن�

است.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران ج�ان، علیرضا بیگلری رئیس انستیت� پاست�ر ایران در برنامه گفت وگ�ی ویژه خبری با اشاره به وضعیت
ت�لید واکسن کرونا بیان کرد: قراردادی برای ت�لید واکسن ک�وید١٩ داریم که حاصل آن دو واکسن مجزاست، واکسن� که در هفته دوم یا س�م فروردین وارد

کارآزمایی بالین� م� ش�د.

وی ادامه داد: در این آیتم های بالین� بیش از ٢٠ هزار نفر وارد مطالعه م� ش�ند و سع� داریم تا اواخر اردیبهشت کار واکسن را تمام کنیم و همزمان کار
انستیت� پاست�ر شروع م� ش�د.

به گفته رئیس انستیت� پاست�ر ایران همراه با این واکسن، واکسن� دیگری را هم در دست�ر کار داریم و کاربرد آن برای افرادی است که مبتال به بیماری شده
اند و واکسینه شدن آن ها برای تق�یت سیستم ایمن� است.

بیگلری اضافه کرد: در واکسن ن�ع دوم، تزریق فقط یک بار خ�اهد بود که با سه ماه فاصله وارد چرخه کار م� ش�د و در کارآزمایی های بالین� عملکرد آن
معل�م خ�اهد شد.

وی درباره اینکه آیا این واکسن ها با م�تاسیون ویروس ها کارایی الزم را همچنان خ�اهند داشت یا خیر، اظهار کرد: این واکسن ها باید از حیث م�تاسیون
تست ش�ند و حت� ممکن است نیاز به بازطراح� داشته باشیم.

بیگلری از ت�لید واکسن� خبر داد که کامال ت�لید انستیت� پاست�ر است و گفت: آزم�ن حیوان� آن تمام شده است وبه راحت� قابل بازطراح� است تا به هر
م�تاسیون� پاسخ دهد و تمام روند کار کامال بوم� است.
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