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EBOLA İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

Bugüne kadar 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Ebola virüsüne karşı yürütülen aşı
çalışmalarında yüzde yüz başarıya ulaşıldı.

21 Ağustos 2015, İstanbul- Dünyanın en yıkıcı enfeksiyöz hastalıklarına yönelik aşı ve ilaçlar
geliştirmeyi ilke edinen MSD, son yıllarda Batı Afrika'da yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine neden
olan Ebola salgını ile mücadele konusunda ilk büyük ölçekli deneysel aşı tedavisi çalışmalarından
olumlu sonuçlar aldı.
Gine'de yapılan Faz 3 ring aşı çalışmasından elde edilen ara verilerin analizinde açıklama yapan MSD
Araştırma Laboratuarları Başkanı Dr. Roger M. Perlmutter, araştırma aşamasındaki Ebola aşı adayı
olan rVSV-ZEBOV'un virüse karşı yüzde 100 etkinlik gösterdiğini söyledi.
Perlmutter açıklamasına şöyle devam etti: “ Ebola aşısı ile ilgili çalışmalarımız halen devam
etmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalardan elde ettiğimiz veriler, tek doz rVSV-ZEBOV ile
aşılamanın ardından aşı etkinliğinin yüzde yüz olduğunu, aşılanan tüm bireylerde 6 ila 10 gün içinde
Ebola virüs enfeksiyonuna karşı koruma sağlandığını göstermektedir. MSD olarak Afrika kıtasında
etkili olan bu bulaşıcı hastalığın tarihe karışması için aşı ile ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam
ediyoruz.”
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Norveç Toplum Sağlığı Enstitüsü, Gine Sağlık Bakanlığı ve Sınır
Tanımayan Hekimler (Médecins sans Frontières) içinden gelen ve diğer araştırıcıları içine alan bir ekip
tarafından yürütülen çalışmada 4000'den fazla katılımcıya bu aşı uygulaması gerçekleştirildi.
"Ebola, artık yeter" adıyla anılan bu yenilikçi çalışma kapsamında Ebola virüsü ile daha az zararlı bir
virüs kombine edilerek aşılanan kişinin bağışıklık sistemi Ebola'yla savaşacak hale getirildi.
MSD Hakkında
Dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından olan MSD, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için
çalışmalarını sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Merck olarak bilinen MSD,
reçeteli ilaçlar, aşılar, biyolojik tedaviler ve hayvan sağlığı da dâhil geniş bir yelpazede sahip olduğu
portföyü ile 140 ülkede yaratıcı sağlık çözümleri sunmak üzere faaliyet göstermektedir. MSD, sağlığa
erişimi artırmaya yönelik kararlılığını, gelişmiş kural, program ve işbirlikleri uygulamaları ile ortaya
koymaktadır. Daha fazla bilgi için: www.msd.com.tr ve www.merck.com.

