
  

  ما   چطور   با   این   سرعت   واکسن   کووید-     ١٩را   تھیھ   کردیم؟   
 ���واری    ۲۳,    ۲۰۲۱ 

  

                          در  کمتر  از  یک  سال  از  شروع  پاندمی  کووید-  ١٩،  چندین  واکسن  تھیھ  و  مورد  تأیید  قرار  گرفتھ اند.  این  بولتن  توضیح  می  دھد  کھ  این  چگونھ  با  
 سرعتی   باال   بھ   وقوع   پیوست.  

    
 اطالعات   موجود   در   این   بولتن   توسط   پزشکان   و   محققین   تصدیق   شده   است.  

  

  
  
  

   دانشمندان،   دولت   ھا   و   آژانس   ھای   بین   المللی   در   حال   آماده   شدن   برای   یک   پاندمی   بودند.   ۱. 

 دانشمندان،   دولت   ھا   و   آژانس   ھای   بین   المللی   از   کشورھای   مختلف   سال ھا   در   انتظار   یک   ھمھ گیری   جھانی   بودند   و   از   قبل  ●
 برای   باال   بردن   سرعت   فرآیند   تھیھ   ی   واکسن   ھا،   پروژه   ھای   مشارکتی   ایجاد   کرده   بودند.  

 کووید-  ١٩  یک   نوع   ویروس   کامالً   جدید   نیست.   آن   شبیھ   بھ   سایر   ویروس   ھای   کرونا   مانند   سارس   می   باشد   کھ   بھ   طور  ●
 گسترده   مورد   مطالعھ   قرار   گرفتھ   است.  

 تکنولوژی    mRNA  کھ   در   تولید   دو   واکسن   موجود   در   کانادا   (فایِزر-بیون ِتک   و   ُمدرنا)   استفاده   شده،   قبالً   برای   سایر   بیماری  ●
 ھای   واگیردار   تولید   و   بررسی   شده   است.   بنابراین   وقتی   ویروس   کووید-  ١٩  شناسایی   شد،   این   تکنولوژی   توانست   بھ   سرعت  

 مورد   استفاده   قرار   بگیرد.  

 ھمھ   بھ   طور   ھمزمان   و   کارآمد   مشغول   بھ   کار   بودند.   ٢. 

 ماده   ی   ژنتیکِ   ویروس   بھ   سرعت   شناسایی   شد   و   بھ   اطالع   عموم   رسید.  ●

 منابع   مالیِ   افزایش یافتھ   در   سطح   جھانی   بھ   تحقیقات   واکسن   کووید-  ١٩  اختصاص   داده   شد.  ●

 آزمایشات   و   تحقیقات   بھ   طور   ھمزمان   در   مراکز   مختلف   انجام   می   شدند.  ●

 محققانی   کھ   بر   روی   تھیھ   ی   واکسن   ھا   کار   می   کردند   از   روش   ھای   الکترونیک   برای   جمع   آوری   و   بھ   اشتراک   گذاری  ●
 داده ھایشان   بھ   صورتی   مؤثر   استفاده   کردند.  

 بسیاری   از   مردم   برای   آزمایش   داوطلب   شدند.   ٣. 
 واکسن   ھا   تا   بر   روی   تعداد   زیادی   از   افراد   آزمایش   نشوند،   مورد   تأیید   قرار   نمی   گیرند.   بھ   این   ھا   «کارآزمایی   ھای   بالینی»  

 می   گویند.   حمایت   عمومی   باالیی   از   کارآزمایی   ھای   بالینی   کووید-  ١٩  صورت   گرفت   و   ھزاران   نفر   از   ھمھ   ی   اقشار   بھ  
 سرعت   برای   شرکت   در   کارآزمایی   ھا   داوطلب   شدند.   بنابراین   مقیاس   کارآزمایی   ھای   بالینی   برای   تھیھ ی   واکسن   ھای  

 کووید-  ١٩  بسیار   بزرگتر   از   کارآزمایی   ھای   بالینی   عادی   بود.  

  میزان   باالی   عفونت   بھ   آزمایش   واکسن   کمک   کرد.    ۴ . 
 میزان   باالی   عفونت   ھای   کووید-  ١٩  باعث   شد   تا   راحت   تر   بتوان   تشخیص   داد   کھ   واکسن   ھا   در   برابر   کووید-  ١٩  محافظت  ●

 ایجاد   می   کنند   یا   خیر.   طیّ   مدت   زمانی   کوتاه،   در   گروھی   کھ   واکسن   را    دریافت   نکردند    در   مقایسھ   با   گروھی   کھ   واکسن   را  
 تزریق   کردند،   تعداد   بسیار   بیشتری   از   افراد   بھ   کووید-  ١٩  مبتال   شدند.   این   نشان   داد   کھ   واکسن   مؤثر   بود.  

 محققان   اغلب   باید   پیش   از   تولید   واکسنی   کھ   مؤثر   است   چندین   بار   تالش   کنند.   اما   اولین   واکسن   ھای   کووید-  ١٩  در   طول  ●
 آزمایش   عملکردی   خوب   داشتند.  

  



  

 فرآیندھای   بررسی   و   تنظیم   مقررات   زود   آغاز   شدند.   ۵. 
 دولت   ھا   و   نھادھای   تنظیم   مقررات   در   گذشتھ   تنھا   پس   از   تکمیل   تحقیق   و   آزمایش،   فرآیندھای   بررسی   واکسن   خود   را   را   آغاز  

 می   کردند.   اما   این   دفعھ   آن   ھا   داده   ھای   تحقیقاتی   را   ھمزمان   با   ھر   مرحلھ   ی   تحقیق   بررسی   کردند   کھ   باعث   باال   بردن   کارآمدی  
 فرآیند   بررسی   شد.   ھیچ   کدام   از   مراحل   مربوط   بھ   ایمنی   نادیده   گرفتھ   نشدند.   فرآیندھای   اداری   ھمزمان   با   فرآیند   تحقیق   انجام  

 شدند   و   این   تا   حد   بسیار   زیادی   باعث   صرفھ   جویی   در   زمان   شد.  

 ما   بسیار   خوش   اقبال   بوده   ایم   کھ   واکسن   ھای   کووید-  ١٩  را   در   طول   یک   سال   تولید   و   توزیع   کردیم.   این   باعث   دلگرمی  
 است   کھ   بدانیم   ھیچ   کدام   از   فرآیندھای   ایمنی   مورد   استفاده   در   تولید   واکسن   ھا   در   تولید   واکسن   کووید-  ١٩  حذف   نشدند.    

  

                   برای  اطالعات  بیشتر  در  مورد  چگونگی  تأیید  واکسن  ھا  در  کانادا،  از  صفحھ  ی  وب  ِھلث  کانادا  در  اینجا  
 دیدن   کنید:  

  

https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infec 

tion/preventionrisks/covid-19-vaccine-treatment.html    (  انگلیسی  )   

https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ 

preventionrisques/covid-19-vaccins-traitements.html    (  فرانسوی  )   
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