
செய்தி செளியீடு 

ச ொர ொனொ (COVID-19) வெ ஸ் பொதிப்வப 

என்செபொலிடிஸ் தடுப்பூசி மூலம் தடு ்  

முடியுமொ? 

இந்திய - ஜப்பொனிய விஞ்ஞொனி ளின் கூடட்ு ் குழு ஆ ொய்ெச்ி 

 டட்ுவ  செளியீடு 

 

சென்னன, இந்தியா 23 ஏப்ரல், 2020: ஜப்பானிய என்செபாலிடிஸ் அல்லது 

டிக் பபாரன்் என்செபாலிடிஸ் ப ோன்ற ப ோய்களுக்கோன தடுப்பூசி 

ப ோடுதல் வழக்கத்திலிருக்கும் நாடுகளான சீனா, ஜப்பான் மற்றும் 

ஆஸ்திரியாவில், COVID-19 காரணமோன இற ்பு விகிதம் மற்ற 

 ோடுகளை விட குளறவோகபவ உை்ைது. COVID-19 முதலில்   ரவிய 

 ோடோன சீனோளவ (2.3%) ஒ ்பிடும் ப ோழுது இத்தாலி (7.3%) மற்றும் 

ஸ்சபயினில் (10.41%) இற ்பு விகிதம் மிக அதிகமோக உை்ைது. 

ஸ்ப யினில் 20,852 மரணங்களும் இத்தோலியில் 24,114 மரணங்களும் 

சம் வித்துை்ைன. ஆனோல் அளவகைின் அண்ளட  ோடோன 

ஆஸ்திரியாவில் குனறவான மரணங்கபை (436) சம் வித்துை்ைன. 

ஆஸ்திரியாவில் குனறவான மரணங்களுக்கு அ ்த  ோட்டின் பதசிய 

பநாய்த்தடுப்பு அட்டவனணயில் இ ்த தடு ்பூசிகை் 

பசரக்்க ் டட்ுை்ைபத கோரணமோக இருக்க கூடும் என்று இ ்த ஆய்வு 

கூறுகிறது. ஜப்பானிய என்செபாலிடிஸ் அல்லது டிக் பபாரன்் 

என்செபாலிடிஸ் தடுப்பூசி வழங்கிய ப ோய் எதிர ்்ப  பகோபரோனோ 

(COVID-19) பநானய எதிரத்்துப் பபாராடுவதற்கான பநாய் எதிரப்்பு 

ெக்தினயக் சகாடுத்திருக்க பவண்டும் என்ற கருத்து இதனோல் 

வலுவளடகிறது. 

 

 



இ ்த ஆய்வு கடட்ுளரளய ஜ ் ோளன பசர ்்த  ஏபடோகவோ பரிணாம 

ஆய்வகத்தின் (EELS) டாக்டர ் ப ாஜிபரா கட்படா (Dr. Shojiro Katoh) 

அவரக்ை் தங்கைது ஒதத்ுனழப்பாளரக்ைோன, இ ்தியோவில் தமிழகத்ளத 

பசர ்்த  நிெச்ி-இன் சென்டர ் ஃபார ் ரிசஜனபரடிவ் சமடிசின் (NCRM) 

உடன் பசர ்்து அபமரிக்கோவின் பதசிய சுகோதோர  ிறுவனத்தின் 

இளணய தைமோன   ்பமட் எனும்  திபவட்டில் அங்கீகரிக்க ் ட்ட 

(PubMed Indexed)  ஆராய்ெச்ி இதழில் பவைியிடட்ுை்ைனர ்

(http://journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM/article/view/683/793). 

 

டாக்டர ் கட்படா கூறுளகயில் “குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து 

அல்லது COVID-19ஐத் தடுக்கக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசி எப்பபாது கினடக்கும் 

என்று எங்களுக்குத் சதரியவில்னல என்பதால், இதுபபான்ற 

கருத்துக்கை் உலசகங்கிலும் உள்ள ஆராய்ெச்ியாளரக்ளுக்கு புதிய 

உத்திகனள உருவாக்க தூண்டுபகோலோக இருக்கும் என்ற 

ப ோக்கத்பதோடு தோன்  ோங்கை் இ ்த ஆய்வுக் கடட்ுளரளய 

பவைியிட்படோம்”  என்றோர.்  

 

 ிசச்ி-இன்  குழு, இ ்தியோ மற்றும் ஜ ் ோளன பசர ்்த ப ௌதிகம், 

பவதியியல், நுண்ணுயிரியல்  மற்றும் உயிர ்

பவதியியல்    விஞ்ஞோனிகபைோடு பசர ்்து, ளவரஸ்களை ஆய்வகத்தில் 

ப ருக்கி, அளவகளை தடுக்கும் வழிகளை கண்டுபிடிக்க உதவும் 

உத்திகளையும் (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26470963), ளவரஸ்களை 

எதிரத்த்ு ் ப ோரோடுவதற்கோன ப ோய் எதிர ்்பு சக்திளய  அைிக்கும் 

உணவு ப ோருடக்ளையும் (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24409973) 

மற்றும் புற்றுப ோளயயும் , ளவரஸ்களையும் எதிரத்்தழிக்கும் ஆற்றல் 

ப ற்ற   ப சச்ுரல் கில்லர ் பசல்கை்  (Natural Killer (NK) cells) 

அடி ் ளடயிலோன ப ோய்த்தடு ்பு சிகிசள்ச முளறகளையும் 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25313776) ஆரோய்சச்ி பசய்து, அதில் கண்ட 

முன்பனற்றங்களை, முளற ் டிவல்லு ரக்ைோல் தணிக்ளக மற்றும் 

http://journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM/article/view/683/793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26470963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24409973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25313776


சீரோய்வுக்கு ்பின் (Peer reviewed) ஆரோய்சச்ிக்கடட்ுளரகைோக 

 திபவற்றியுை்ைனர ்என் து குறி ்பிடத்தக்கது. 
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