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നവാഗത േകാവിഡ്
വാക്സിനുകൾ
േകാവിഡിെനതിെര വാക്സിനുക
ളുെട വരേവാെട പാൻഡമിക്കി
െന “േഹർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയിലൂെട”
േവഗത്തിൽ തെന്ന മറികടക്കാ
െമന്നു് േലാകം പ്രതീക്ഷിക്കുക
യാണു്. നിലവിൽ തെന്ന വി
വിധ രാജ്യങ്ങളിലായി അടി
ൈഫസർ
യന്തിര ഉപേയാഗത്തിനുള്ള
(Emergerncy Use) അംഗീകാരം കിട്ടിയ എേട്ടാളം
തരത്തിലുള്ള വാക്സിനുകൾ പ്രേയാഗത്തിൽ ഉപ
േയാഗിച്ചു് കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. ൈഫസർ, േമാേഡണ
(അേമരിക്ക), ഓക്സ്േഫാർഡ് / േകാവീഷീൽഡ് (ബ്രി
ട്ടൻ), സ്പൂട്ട് നിക്ക് (റഷ്യ), സിേനാ വാക്ക്, സിേനാ
ഫാർമ (ൈചന), േകാവാക്സിൻ (ഇന്ത്യ) എന്നിവയാ
ണിവ.
ഈ നിരയിേലക്കു് ഈയാഴ്ച തെന്ന അേമരിക്ക
യിൽ എഫ് ഡി എയുെട അംഗീകാരം കിട്ടി രണ്ടു്
വാക്സിനുകളും കൂടി എത്തുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
േനാേവാ വാക്സ്, േജാൺസൺ ആന്റ് േജാൺസൺ
എന്നി ഔഷധ കമ്പനികളുേടതാണിവ.

വാക്സിൻ എഫിക്കസി:
(Vaccine Efficacy)

മനുഷ്യരിെല മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിെല “എഫി
ക്കസി” വിലയിരുത്തിയാണു് വാക്സിനുകൾക്കു് അം
ഗീകാരം നൽക്കുന്നതു്. ഇേപ്പാഴുള്ളവെയ്ക്കാെക്ക
60 ശതമാനം െതാട്ടു് 95 ശതമാനം എഫിക്കസി
ഉണ്ടു്. അതിനർത്ഥം പരീക്ഷണത്തിൽ പെങ്കടുത്ത
ആളുകളിൽ നീരീക്ഷണ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ
വാക്സിൻ കിട്ടിയവരിൽ വാക്സിൻ ലഭിക്കാത്തവെര
അേപക്ഷിച്ചു് 60 െതാട്ടു് 95 ശതമാനം വെര േകാവി
ഡ് േരാഗബാധ കുറവായിരുന്നു എന്നാണു്.
ഇേത ഫലം തെന്ന പരീക്ഷണ
ത്തിനു് പുറത്തു് സാധാരണ ജന
ങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപേയാ
ഗിക്കുേമ്പാൾ ലഭിക്കണെമന്നില്ല.
അതു് േപാെല വിവിധ രാജ്യങ്ങ
ളിലും വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളി
ലും എഫിക്കസിയിൽ ഏറ്റക്കുറ
ച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. റിയൽ
ഓക്സ്േഫാർഡ് /
േകാവീഷീൽഡ്
ൈലഫ് സാഹചര്യത്തിൽ േരാ
ഗം കുറക്കാനുള്ള വാക്സിെന്റ എഫക്ടീവ്നസ്സ് കുേറ
േപർ ഉപേയാഗിച്ച േശഷേമ വിലയിരുത്താൻ പറ്റു
കയുള്ളൂ. എന്നാലും ഇതിെന്റ ചില പ്രാഥമിക വിവ
രങ്ങൾ േകാവിഡ് വാക്സിനുകൾ േനരേത്ത തെന്ന
ജനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നൽകെപ്പട്ട ഇസ്രാ
േയലിൽ നിന്നു് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവിെടയുള്ള ൈവസ്
െമൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിെല ഇറാൻ െസ
ഗലിെന്റ (Eran Segel) േനതൃത്വത്തിൽ നടത്തെപ്പ
ട്ട പഠനങ്ങളുെട പ്രാഥമിക റിേപ്പാർട്ടുകൾ പുറത്തു്
വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇവിെട രണ്ടു് േഡാസ് വാക്സിൻ നൽ
കിയതിനു് േശഷം ആറു് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരീ
ക്ഷണ ഫലങ്ങളാണു് ലഭ്യമായതു്.
ഇതു പ്രകാരം ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിൽ വാക്സിൻ
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പതിമൂന്നായിരം ആേരാഗ്യ പ്രവർത്ത
കെര അേപക്ഷിച്ചു് വാക്സിൻ ലഭിക്കാത്ത മുപ്പത്തി
മൂവായിരം ആേരാഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ േകാവിഡ്
േരാഗബാധ നിരക്കു് 53% കൂടുതലായിരുന്നു. അതി
നർത്ഥം വാക്സിൻ ഉപേയാഗം മൂലം പകുതിയിലധി
കം േരാഗബാധ കുറക്കാൻ പറ്റി എന്നാണു്.
വാക്സിൻ പ്രേയാഗത്തിൽ വന്നതിനു് േശഷം ഇവിെട
യുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അറുപതിനു് േമൽ
പ്രായമുള്ളവരിൽ േകാവിഡ് േരാഗബാധ നിരക്കു്
മുൻമാസ ശരാശരിേയക്കാളും െതാണ്ണൂറു് ശതമാന
വും ആശുപത്രി അഡ്മിഷൻ നിരക്കു് മുപ്പതു ശതമാന
വും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
മുപ്പതു് ശതമാനത്തിനും വാക്സിൻ ലഭിക്കെപ്പട്ട അറു
പതു് വയസ്സിനു് താെഴയുള്ളവരിൽ േരാഗബാധ
12%-വും ആശുപത്രി അഡ്മിഷൻ നിരക്കു് 5% കുറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
ഗ്രാമവാസികെള അേപക്ഷിച്ചു് കൂടുതൽ വാക്സിനു
കൾ ലഭിച്ച നഗരവാസികളിലാണു് േരാഗബാധയും
കൂടുതൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. നിഗമ
നങ്ങളിെലത്തുന്നതിനു് മുമ്പു് ജനുവരി െതാട്ടു് ഇവിട
ങ്ങളിൽ േലാക്ക് ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കിയതും പരിഗ
ണിക്കണെമന്നു് ഗേവഷകർ ചൂണ്ടികാട്ടുന്നുണ്ടു്.

പുതിയ വാക്സിനുകൾ
Nova Vax. (NVX-CoV 2373)

േകാേറാണ ൈവറസുകളിെല േപ്രാട്ടിൻ സബ് യൂ
ണിറ്റുകെള േവർതിരിെച്ചടുത്തു് നാേനാ പാർട്ടിക്കിളു
കളുമായി േചർത്തു്: protien subunit പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ
നിർമ്മിച്ച വാക്സിൻ ആണിതു്. NVX-CoV 2373. നിർ
മ്മാണത്തിനു് ൈവറസുകെള േനരിട്ടു് ൈകകാര്യം
െചയ്യാത്തതിനാൽ അധികം ബേയാ േസഫ്റ്റി സു
രക്ഷയില്ലാെത തെന്ന ൈകകാര്യം െചയ്യാവുന്നതി
നാലും എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ അളവു് നിർമ്മിക്കാൻ
സാധ്യമാകുന്നതും ഇതിെന്റ മറ്റു് ഗുണങ്ങളാണു്. കു
ത്തിെവയ്പ്പായി രണ്ടു് േഡാസുകൾ നൽേകണ്ട
ഈ വാക്സിനും 2 െതാട്ടു് 8 ഡിഗ്രി വെര താപനില
യിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണു്.
പ്രതിേരാധേശഷി കൂട്ടാനായി വാക്സിനിൽ അഡ്ജു
വന്റ് ആയി മാട്രിക്സ്—എം എെന്നാരു വസ്തുവും േചർ
ത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് വാക്സിൻ ഘടകങ്ങെള ശരീരേകാ
ശങ്ങളിേലക്കുള്ള പ്രേവശനം ത്വരിതെപ്പടുത്താ
നും ആന്റി േബാഡി ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും
സഹായിക്കും.
ബ്രിട്ടനിൽ പതിെനട്ടിനും എൺപത്തിനാലിനും
ഇടക്കു് വയസ്സുള്ള പതിനഞ്ചായിരം േപരിൽ രണ്ടു്
േഡാസ് വാക്സിൻ നൽകി നടത്തെപ്പട്ട പരീക്ഷണ
ത്തിൽ 89.30% എഫിക്കസി കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
ഇവരിൽ മൂന്നിെലാന്നുേപരും 65 വയസ്സു് കഴിഞ്ഞവ
രായിരുന്നു.

NIAID ലാബ് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ
റിസർച്ച് സാമ്പിളുകൾ (30 ജനുവരി 2020).

പരീക്ഷണത്തിൽ പെങ്കടുത്തവരിൽ ഒരാഴ്ചക്കു് േശ
ഷം െതാട്ടു് നടത്തിയ തുടർ നിരീക്ഷണത്തിൽ 62
േപർക്കു് േകാവിഡ് േരാഗബാധയുണ്ടായി. ഇവരിൽ
56 േപർ പ്ലാസിേബാ ഗ്രൂപ്പിലും 6 േപർ വാക്സിൻ ഗ്രൂ
പ്പിലുമായിരുന്നു. എഫിക്കസി 89.3% (75% െതാട്ടു്
95% വെര). ഒരു ഗുരുതരമായ േരാഗമുണ്ടായതും
പ്ലാസിേബാ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കായിരു
ന്നു. കൂടാെത യു െക േവരിയന്റ് മ്യൂേട്ടഷൻ നടന്ന
േരാഗികളിലും ഇതു് 86% സുരക്ഷ നൽകുന്നതായി
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നാലായിരത്തിനാനൂറു് േപ
രിൽ നടത്തെപ്പട്ട േനാവാ വാക്സിെന്റ പരീക്ഷണ
ത്തിൽ ഇതിെന്റ എഫിക്കസി 60% മാണു്. (20 െതാ
ട്ടു് 80% വെര) നിരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ ആെകയു
ണ്ടായ 44 േകാവിഡ് േരാഗികളിൽ പതിനഞ്ചു് േപർ
വാക്സിൻ ഗ്രൂപ്പിലും 29 േപർ പ്ലാസിേബാ ഗ്രൂപ്പിലുമാ
യിരുന്നു.
ആെകയുണ്ടായ േകാവിഡ് േരാഗികളിൽ 27 എണ്ണ
വും (90%) മ്യൂേട്ടഷൻ സംഭവിച്ച South African variant
501.V2 ആയിരുന്നു. ഇത്തരം ൈവറസ് േരാഗബാ
ധയിൽ വാക്സിെന്റ ഫലപ്രാപ്തി 50–60% വെര ഉണ്ടാ
യിരുന്നു.
േപ്രാട്ടിൻ സബ് യൂനിറ്റ് വാക്സിൻ ആയതിനാൽ മനു
ഷ്യരിെല ൈവറസ് പ്രേവശിക്കുന്ന മൂക്കിെല സ്തര
ങ്ങളിൽ െവച്ചു് തെന്ന ൈവറസിെന്റ െപരുകൽ തട
യുന്നതിനാൽ ഈ വാക്സിൻ ഒരാളിെല ൈവറസ്
ബാധയും, മെറ്റാരാളിേലക്കുള്ള പകർച്ചയും തടയു
ന്നതിനാൽ േരാഗബാധേയാെടാപ്പം വ്യാപനവും കു
റയ്ക്കുന്നതാണു്.
പാർശ്വഫലങ്ങളായി കുത്തിെവച്ച സ്ഥലത്തു് േവദ
നയും ചുവപ്പു് നിറവും തലേവദനയും ശരീരേവദന
യും മാത്രേമ റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുള്ളൂ.
ഇന്ത്യയിെല സിറം ഇൻസ്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടിനു് േനാവാ വാക്സി
െന്റ നിർമ്മാണ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്…
അേമരിക്കയിലും െമക്സിേക്കായിലുമായി പതിനാറാ
യിരം േപരിൽ ഇതിെന്റ മെറ്റാരു പരീക്ഷണം നട
ന്നു വരുന്നുണ്ടു്. ബ്രിട്ടനിേലക്കു് ഇതിെന്റ 6 േകാടി
േഡാസിനു് ഓർഡർ നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

േജാൺസൺ ആന്റ് േജാൺസൺ വാക്സിൻ
(Ad 26 CoV2.S)

േജാൺസൺ ആന്റ് േജാൺസൺ കമ്പനിയുെട
സബ്സിഡിയായ Janssen Biotech എന്ന ഔഷധ
ഗേവഷണ സ്ഥാപനമാണു് ഇതു് വികസിപ്പിച്ചതു്.
സ്പൂട്ട് നിക്ക് വാക്സിെന േപാെലത്തെന്ന മനുഷ്യെര
ബാധിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ അഡിേനാൈവറസ് 26-െന
(Human adeno virus-Ad26) വാഹകരായി നിർ
മ്മിക്കെപ്പട്ട ഒറ്റ േഡാസ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള വാ
ക്സിൻ ആണിതു്. അേമരിക്ക, ലാറ്റിൻ അേമരിക്ക,
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെല പതിെനട്ടു്
വയസ്സിനു് മുകളിലുള്ള നാൽപ്പത്തിനാലായിരേത്താ
ളം (44,000) േപരിൽ ഒരു േഡാസ് വീതം വാക്സിൻ
നൽകി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണു് പഠനം നടത്തിയതു്. ഇവ
രിൽ 45% സ്ത്രീകളും 41% േത്താളം േപർ പ്രേമഹം,
രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ േകാ േമാർബിഡിറ്റി ഉള്ള
വരും ആയിരുന്നു. പെങ്കടുക്കുന്നവരിൽ 30% േപ
രും 60 കഴിഞ്ഞവരുമായിരുന്നു. വാക്സിൻ നൽകി
യതിനു് േശഷം 28 ദിവസം െതാട്ടു് നടത്തിയ തുടർ
നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇവരിൽ ആെക 468 േപർക്കു്
േരാഗബാധ ഉണ്ടായി. ഈ വാക്സിെന്റ എഫിക്ക
സി (Efficacy) അേമരിക്കയിൽ 72% വും ലാറ്റിൻ
അേമരിക്കയിൽ 66% വും ആഫ്രിക്കയിൽ 57% വുമാ
െണന്നു് കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. (വിവിധ രാജ്യങ്ങളിെല
ജനങ്ങളിൽ ഒേര വാക്സിെന്റ ഫലം വ്യത്യസ്തമായി
രിക്കുന്നതിനാലാണു് ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനു് മുേമ്പ
ഒേരായിടത്തും അവിടെത്ത ജനങ്ങളിൽ പ്രേത്യ
കമായി പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതു് ) ഗുരുതരമായ
േകാവിഡ് ബാധ കുറക്കാൻ ഈ വാക്സിൻ 85% ഫല
പ്രദമാെണന്നു കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
അനാൈഫലാക്സിസ് േപാലുള്ള ഗുരുതരമായ പാർ
ശ്വഫലങ്ങെളാന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ വാക്സിനും പനി
േപാലുള്ള ലഘുവായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ മാത്രേമ റി
േപ്പാർട്ട് െചയ്തിട്ടുള്ളൂ.
2 െതാട്ടു് 8 ഡിഗ്രി വെര താപനിലയിൽ സാധാരണ

റഫ്രിജേററ്ററുകളിൽ ഈ വാക്സിൻ മൂന്നു് മാസേത്താ
ളം സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.

ഒറ്റ േഡാസ് കുത്തിെവപ്പു് മാത്രം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
വാക്സിൻ േവണ്ട അളവു് കുറഞ്ഞതിനാലും കൂടുതൽ
േപർക്കു് കുറച്ചു് സമയം െകാണ്ടു് നൽകാെമന്നതു്
െകാണ്ടും േരാഗനിയന്ത്രണത്തിനു് കൂടുതൽ പ്രതീ
ക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടു്.
ഇതിെന്റ തെന്ന 2 േഡാസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പഠന
ങ്ങളും നടന്നു വരുന്നുണ്ടു്. ഇന്നെത്ത പാൻഡമിക്
സാഹചര്യത്തിൽ സമ്പന്നമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്കു്
ലാേഭച്ഛകൂടാെത നിർമ്മാണ വിലയിൽ വാക്സിൻ
നൽകാെമന്നു് െജ & െജ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈ വാക്സിനും െഫബ്രുവരിയിൽ തെന്ന അടിയ
ന്തിര അനുമതി കിട്ടുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാകുേമ്പാൾ രാജ്യങ്ങൾ
ക്കു് ഫലപ്രദമായതു് തിരെഞ്ഞടുക്കാനും ആവശ്യമു
ള്ളവർക്കു് ലഭ്യമാക്കാനും പറ്റുന്നതാണു്.
□

േഡാ. ജയകൃഷ്ണൻ, ടി.

െപ്രാെഫസ്സർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി െമഡിസിൻ
ആന്റ് എപിഡിമിേയാളജി വിദഗ്ദ്ധൻ.
ഗവൺെമന്റ് െമഡിക്കൽ േകാേളജ്,
േകാഴിേക്കാടു്.
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empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

