
 
 
 
 

પ્રકાશન માટે પે્રષિત:     ષમડિયા સપંકો  નીચે જૂઓ 

13:30 કલાક ભારતીય સમય   

09:00 કલાક જીએમટી 
મગંળવાર, મે 14, 2013 

 

ભારતમા ંષવકસાવાયેલ રોટાવાયરસ રસી પ્રબળ અસરકારકતા દશાાવે છે 

ડદલ્હી ખાતે આયોજિત સમ્મેલનમા ંફઝૅ 3 ચચડકત્સકીય આિમાયશના ંપડરણામોની પબ્લલક-
પ્રાઇવૅટ પાટાનરશીપ દ્વારા જાહરેાત 

 

નવી ડદલ્હી, ભારત – ભારત સરકારના ડિપાટમેન્ટ ઑફ બાયોટેક્નોલૉજી (િીબીટી) અને ભારત બાયોટેક દ્વારા 
ભારતમા ંષવકસાવાયલે અને ઉત્પાડદત રોટાવાયરસ રસીના ફઝૅ 3 ચચડકત્સકીય આિમાયશના ંપડરણામો જાહરે 
કરવામા ંઆવ્યા ંહતા.ં 'ભારતમા ંરોટાવાયરસ રસીઓ પર આંતરરાષ્ટ્રીય પડરસવંાદ' ખાતે આ આિમાયશમાથંી 
પ્રાપ્ત િટૅા પ્રસ્તતુ કરવામા ંઆવ્યા હતા, જે રોટાવૅક® ઉત્કૃષ્ટ્ટ સરુચિતતા તથા અસરકારક રૂપરેખા ધરાવતી 
હોવાનુ ંદશાાવ્ય ુ ંછે.    

ચચડકત્સકીય અધ્યયન સૌપ્રથમવાર દશાાવે છે કે, ભારતમા ંઅલ્પ સ્રોત ધરાવતી પડરસ્સ્થષતઓમા ંગભંીર 
રોટાવાયરસ અષતસાર અટકાવવામા ંભારતમા ંવકસાવાયેલ રોટાવાયરસ રસી રોટાવૅક® અષધક ગણુકારક છે. 
જીવનના બીજા વિામા ંપ્રષતરિણ ચાલ ુરહવેાની સાથોસાથ, જીવનના પહલેા િ વિામા,ં રોટાવકૅ® દ્વારા 
રોટાવાયરસ અષતસારમા ંઅિધાથી વધ ુપ્રમાણમા ં- 56 ટકા જેટલો ઘટાિો આવ્યો હતો. તદુપરાતં, કોઈપણ 
કારણસર થયલેા ગભંીર અષતસાર સામે પણ આ રસીએ પ્રભાવ દશાાવ્યો હતો.  

''પ્રત્યકે વિે ભારતમા ંઆશરે 100,000 નાના ંબાળકોના ંમરણ માટે િવાબદાર અત્યતં ગભંીર અને જીવલેણ 
કારણ એવા રોટાવાયરસ ચપે ષવરુદ્ધ આ એક મહત્ત્વપણૂા શોધ છે,'' િીબીટીના સેકે્રટરી િૉ. કે. ષવિય રાઘવને 
િણાવ્યુ.ં ''ચચડકત્સકીય પડરણામોએ દશાાવ્ય ુ ંછે કે, િો આ રસીને માટે લાયસન્સ જારી કરવામા ંઆવે તો, ભારતમા ં
પ્રત્યેક વિે હજારો બાળકોના ંજીવન બચાવી શકાય.'' 

એક ષવષશષ્ટ્ટ સામાજિક નવીનીકરણ સહભાગીતા મારફત આ રસીને ષવકસાવવામા ંઆવી છે, જેમા ંભારતીય અને 
આંતરષ્ટ્રીય સશંોધકોના અનભુવ અને કૌશલ ઉપરાતં, જાહરે તથા ખાનગી િતે્રોનો સભુગ સયંોગ થયો છે. વિા 
1985-86મા ંનવી ડદલ્હીમા ંઑલ ઈન્ન્િયા ઈન્સન્સ્ટટયટૂ ઑફ મેડિકલ સાયન્સીસ ખાતે એક ભારતીય ષશશમુાથંી 
અલગ કરાયલેા રોટાવાયરસના નબળા પાિેલા (ઍટેન્યઍૂટેિ) ઑગેષનઝમ્સ (સ્રૅઇન)માથંી આ રસી મલૂતઃ 
ષવકસાવવામા ંઆવી છે. ત્યારથી લઈને અત્યાર સધુી, સહભાગીઓમા ંિીબીટી, ધ યએુસ નશૅનલ ઈન્સન્સ્ટટયટૂ્સ 
ઑફ હલે્થ (એનઆઈએચ), ધ યએુસ સેન્ટસા ફૉર ડિસીઝ કન્રોલ ઍન્િ પ્રીવેન્શન (સીિીસી), સ્ટૅનફૉિા યષુનવષસિટી 
સ્કૂલ ઑફ મેડિષસન અને ચબન-સરકારી સસં્થા, પાથ (PATH)નો સમાવશે થાય છે. િૉ. એમ. કે. ભાન, જેમણે 
તાજેતરમા ંિીબીટી સેકે્રટરી તરીકે તેમની સેવાઓ પરૂી કરી તમેણે સામાજિક નવીનીકરણને પ્રોત્સાડહત કરવા અને 
રસીના ઉચ્ચતમ માપદંિો સષુનષિત કરવા અથક પ્રયાસો કયાા છે.  



અક્રમવાર, િબલ-લલાઇન્િ, પ્લાસીબો-ષનયષંત્રત ફૅઝ 3 ચચડકત્સકીય આિમાયશમા ંભારતમાથંી 6,799 ષશશઓુ 
(ભરતીને સમયે છથી સાત અઠવાડિયાની ઉંમરના)ંને ત્રણ કેન્રો - નવી ડદલ્હીમા ંધ સેન્ટર ફૉર હલે્થ રીસચા ઍન્િ 
િેવલપમેન્ટ, સોસાયટી ફૉર ઍપ્લાઇિ સ્ટિીઝ (એસએએસ); વડુ, પણુે ખાતે ષશરિી સાઇં બાબા રૂરલ હૉસ્સ્પટલ, 
કેઈએમ હૉસ્સ્પટલ રીસચા સેન્ટર; અને વલે્લોરમા ંડક્રષિઅન મેડિકલ કૉલિે (સીએમસી) ખાતે ભરતી કરવામા ં
આવ્યા ંહતા.ં બહુસ્થળીય અધ્યયનના રોિબરોિના સહયોિન તથા સાિસરંજામની પષૂતિની િડટલતાઓ પર 
એસએએસ તરીકે િૉ. ષનતા ભન્િારીના નેતતૃ્વ અંતગાત ન્સક્લષનકલ ઑપરેશન્સ મનૅેિમેન્ટ યષુનટે દેખરેખ રાખી હતી 
અને આ આિમાયશના કાયાસચંાલનમા ંચાવીરૂપ ભષૂમકા ભિવી હતી. એસએએસ ખાતે િૉ. ટેમ્સનુૅરો રેન્ગસને-
ચિંોલા, કેઈએમ ખાતે િૉ. આષશિ બાવિેકર, તથા સીએમસી ખાતે િૉ. ગગનદીપ કાગં મખુ્ય ષનરીિકો હતા.  

ફૅઝ 3 આિમાયશ દરષમયાન સહભાગી ષશશઓુના અષધકારો તથા આવશ્યકતાઓનુ ંરિણ કરવા માટે સ્થપાયેલા 
ધ િટૅા સૅફ્ટી મોષનટડરગં બૉિા (િીએસએમબી), તિજ્ઞોના એક સ્વતતં્ર જૂથે આિમાયશ નૈષતકતાના ંઉચ્ચતમ 
માપદંિોને અનરુૂપ હોય અને દરદીની સારવાર તથા ઉત્તમ ચચડકત્સકીય પ્રનૅ્ક્ટસીસ માટેના ંઆંતરરાષ્ટ્રીય માપદંિો 
અનસુાર હોય તે ષનધાાડરત કયુ ંહત ુ.ં    

ભારત બાયોટેકે અગાઉ, રોટાવૅક® માટે પ્રષત માત્રા યએુસ િૉલર 1.00 (અથવા આશરે ભારતીય રૂષપયા 54/માત્રા) 
ડકંમત જાહરે કરી હતી અને રસીના રજીસ્રેશન માટે ભારતમા ંઆવદેન ફાઇલ કરશે. ડ્રગ્સ કન્રોલર િનરલ ઑફ 
ઈન્ન્િયા (િીસીજીઆઈ) દ્વારા િો લાયસન્સ જારી કરવામા ંઆવશે તો, આ રસી અત્યાર અગાઉ વચેાઈ રહલેી 
રોટાવાયરસ રસીઓનો અષધક ડકફાયતી ષવકલ્પ થશે.  

''તેની નીચી ડકમંત તથા પ્રબળ અસરકારકતાથી, ભારતમા ંષશશઓુમા ંરોટાવાયરસના કારણે ગભંીર અષતસારની 
ઘટનાઓ મહત્ત્વપણૂાપણે ઘટાિવાની િમતા રોટાવૅક® ધરાવે છે,'' ઈન્ન્િયન ઍકેિમેી ઑફ પીડિડરક્સના સલાહકાર 
તથા િીબીટીના ભતૂપવૂા સેકે્રટરી, િૉ. એમ. કે, ભાને િણાવ્યુ.ં 

અલ્પ-સ્રોત દેશોમા ંવતામાનપણે લાયસન્સ પ્રાપ્ત રોટાવાયરસ રસીઓની અસરકારતા જેવી િ અસરકારકતા આ 
રસી ધરાવે છે. ષવચભન્ન રોટાવાયરસ સ્રૅઇન્સને આવરી લતેા પ્રષતરિણનુ ંઅને જીવનના દ્વદ્વતીય વિામા ં
અસરકારકતા ચાલુ ંરહવેાનુ ંસ્પષ્ટ્ટ સાક્ષ્ય અધ્યયન પડરણામોએ દશાાવ્ય ુ ંછે.  

અધ્યયનમા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલા ંષશશઓુએ મૌચખક પોચલયો રસી (ઓપીવી) સડહત, રોટાવૅક® અને યષુનવસાલ 
ઇમ્યનુાઇઝશેન પ્રોગ્રામ (યઆુઈપી) રસીઓ મેળવી હતી. જ્યારે પ્રષતરિા પ્રષતભાવોનુ ંપરીિણ કરવામા ંઆવ્યુ ં
ત્યારે પડરણામોએ દશાાવ્ય ુ ંકે, રોટાવૅક® ષવના ઓપીવી મેળવતા ંષશશઓુ કરતા,ં રોટાવૅક® સાથે િ ઓપીવી પ્રાપ્ત 
કરતા ંષશશઓુએ બધા ંિ ત્રણેય પોચલયો સરેોટાઇપ્સ પ્રષત તલુનાત્મક પ્રષતરિા પ્રષતભાવો ઉત્પન્ન કયાં હતા;ં આ 
પડરણામ ઓપીવી અને રોટાવૅક® સમવતીપણે આપવાને સમષથિત કરે છે.  

''રોટાવાયરસ જેવા રોગોથી ષશશઓુને બચાવવામા ંઅને પ્રષતરિા કરવામા ંરસીઓ આજીવન કામ કરે છે,'' ચબલ 
ઍન્િ મેચલન્િા ગૅટ્સ ફાઉન્િશૅનના સહ-અધ્યિ, ચબલ ગૅટ્સે િણાવ્યુ ંછે. ''ખચા સહી શકાય તવેી ટેક્નોલૉજીઓ કઈ 
રીતે જીવન બચાવી શકે છે, તેન ુ ંઆ અનકુરણીય પ્રારૂપ છે. ''  

િીબીટી, ધ ચબલ ગૅટ્સ ઍન્િ મેચલન્િા ગૅટ્સ ફાઉન્િશૅન, ધ રીસચા કાઉસ્ન્સલ ઑફ નૉવે, અને યકેુ ડિપાટામેન્ટ ફૉર 
ઈન્ટરનૅશનલ િેવલપમેન્ટ દ્વારા વૅક્સીન િેવલપમેન્ટ પાટાનરષશપને સમથાન આપવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં રસી 
ષવકસાવવાની ડદશામા ંભારત બાયોટેકે અગત્યના ંટેસ્ક્નકલ, મનૅ્યફુૅક્ચડરગં, અને આષથિક સ્રોતોમા ંમહત્ત્વપણૂા 
રોકાણ કયુ ંછે. રોટાવૅક® મૌચખક રસી છે અને તે 6, 10, અને 14 સપ્તાહની ઉંમરે ત્રણ િોઝના કૉસામા ંઆપવામા ં
આવે છે. આ ઉંમરે ભલામણ કરવામા ંઆવલેી યઆુઈપી રસીઓ સાથે રાબેતા રસીકરણ સાથે આ આપી શકાય છે.  



''વૈષિક માપદંિો સડહત ષવકાસશીલ ષવિમાથંી નવીન રસીના સફળ સશંોધન અને ષવકાસનુ ંરોટાવૅક® પ્રષતષનષધત્વ 
કરે છે,'' ભારત બાયોટેકના ચૅરમને અને મનૅેજિંગ િાયરેક્ટર, િૉ. કૃષ્ટ્ણા એમ. એલ્લાએ િણાવ્યુ.ં ''ચપેી રોગો માટે 
ડકફાયતી સ્વાસ્્ય-સારવારના ષનરાકરણો ષવકસાવવા પ્રષત અમારી પ્રબળ દૂરદૃન્ષ્ટ્ટ અને કડટબદ્ધતાનુ ંરોટાવૅક® 
પ્રત્યિ ઉદાહરણ છે - આ સામાજિક નવીનીકરણ પ્રોજેક્ટ તથા વૈષિક સ્વાસ્્ય પહલેમા ંઅમારા યોગદાન બદલ 
અમે ગૌરવ અનભુવીએ છે, નમ્રતાની નતમસ્તક છીએ. રોટોવાયરસ વસૅ્ક્સન િવેલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટમા ંસહભાગીઓ - 
િીબીટી, ધ ઈન્ન્િયન કાઉસ્ન્સલ ઑફ મેડિકલ રીસચા, પાથ (PATH), ધ ચબલ ગૅટ્સ ઍન્િ મેચલન્િા ગૅટ્સ 
ફાઉન્િશૅન, એનઆઈએચ, સીિીસી, અને સ્ટૅનફૉિા યષુનવસીટી - આ ષવષશષ્ટ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય પબ્લલક-પ્રાઇવટૅ 
સહભાગીતામા ંસહુ કોઈના બહુમલૂ્ય સમથાન આપવા બદલ અમે આભારી છીએ.''  

અધ્યયન આયોજિત કરતા ંપહલેા,ં ષનરીિકોએ િીસીજીઆઈ, િીબીટી માટેના ઈન્સન્સ્ટટયશૂનલ રીવ્ય ૂબૉિા, અને 
પ્રત્યેક અધ્યયન સ્થળ માટેની એષથક્સ રીવ્ય ૂકષમટીઓ તરફથી સ્વીકૃષતઓ હાસંલ કરી હતી. અધ્યયન 
સહભાગીઓએ ડદલ્હી, મહારાષ્ટ્ર અને તાષમળનાિની રાજ્ય સરકારો, ઉપરાતં, સ્વાસ્્ય અને પડરવાર કલ્યાણ 
મતં્રાલય સાથે પણ પરામશા કયો હતો. વધમુા,ં અધ્યયનને યનુાઇટેિ સ્ટૅટ્સમા ંવેસ્ટના ઈન્સન્સ્ટટયશૂનલ રીવ્ય ૂબૉિા 
દ્વારા સ્વીકૃષત આપવામા ંઆવી હતી અને ઉચ્ચતમ ચચડકત્સકીય આિમાયશ માપદંિોને અનરુૂપ રહ્યા ંછે. આ 
માપદંિો અને પ્રોટોકૉલના અનપુાલન માટે આિમાયશ પર સમગ્રપણે િીએસએમબીએ ચસુ્ત દેખરેખ રાખી હતી. 
આિમાયશની સરંચનામા,ં બની શકે તેટલી ઝિપથી અધ્યયન ષશશઓુમા ંચબમારીઓની, ષવશિેતઃ 
ગૅસ્રોએન્ન્ટડટસની ઓળખ અને સારવાર માટે મિબતૂ સરુિા શૈલી સામેલ કરવામા ંઆવી છે. આિમાયશમા ં
ભરતી કરવામા ંઆવેલા ંબધા ંષશશઓુએ આિમાયશની અવષધ દરષમયાન ઉચ્ચ ગણુવત્તાની ચચડકત્સકીય તથા 
આપાતકાલીન સારવાર મળેવી હતી. અગ્રણી તરીકે િૉ. સધુાશં ુવ્રતી સાથે સપૉટા લૅબોરેટરી રાન્સલશૅનલ હલે્થ 
સાયન્સ ઍન્િ ટેક્નોલૉજી ઈન્સન્સ્ટટયટૂ રહી હતી. ચચડકત્સકીય દેખરેખ, િટૅા મનૅેિમેન્ટ, સાઇટ મોષનટડરગં, 
ફામાાકોષવજિલન્સ, અને બાયોસ્ટૅડટન્સ્ટક્સષસહત આિમાયશની ષવચભન્ન બાબતો માટે સ્ક્વન્ટાઇલ્સે િવાબદારી 
ષનભાવી હતી. ચચડકત્સકીય આિમાયશનુ ંગિુ ન્સક્લષનકલ પ્રૅન્ક્ટસીસ અનપુાલન અન્થા (ANTHA) ન્સક્લષનકલ 
ક્વૉચલટી ઍશ્યોરન્સ દ્વારા ઑડિટ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં     
      

### 

 

ષમડિયા માટે અષતડરક્ત માડહતી સ્રોતોઃ  
રોટાવકૅ® ષવકસાવી તે સામાજિક નવીનીકરણ સહભાગીતાનુ ંવણાન  

 ભારતમા ંરોટાવાયરસ રોગના બોિ પર વાસ્તષવકતા પષત્રકા 
 રોટાવાયરસ રસીઓની અસરકારકતા તથા પ્રભાવકતા પર વાસ્તષવકતા પષત્રકા 
 તિજ્ઞો તરફથી અષતડરક્ત ઉદ્ધરણો અને ષમડિયા કથનો     

 

આ દસ્તાવેિ અંગ્રજેી, તષમળ, તેલગુ ુઅને મરાઠીમા ંઑનલાઇન ઉપલલધ છે: 

http://www.defeatdd.org/rotavac-clinical-trial-results  

 

િીબીટી વેબસાઇટ: http://dbtindia.nic.in  

ભારત બાયોટેક વેબસાઇટ: http://www.bharatbiotech.com  

મીડિયા સપંકો: 
 

િીબીટી માટે:  

http://www.defeatdd.org/rotavac-clinical-trial-results
http://www.defeatdd.org/rotavac-clinical-trial-results
http://dbtindia.nic.in/
http://www.bharatbiotech.com/


િૉ. ટી. એસ. રાવ, +91 (98) 7348-3538, tsrao@dbt.nic.in  

 

ભારત બાયોટેક માટે: 

શીલા પષનક, એનરાઇટ પીઆર, +91 98498 09594, Sheela@enrightpr.com 

મરુલીધરન, એનરાઇટ પીઆર, +91 98851 09594, Murali@enrightpr.com 

 

પાથ માટે (અને યએુસ એનઆઈએચ તથા સીિીસી તિજ્ઞોની પહંચ માટે): 

સસુ્ષ્ટ્મતા માલષવય, +91 (97) 1724-3131, smalaviya@path.org 

 

ગ્લોબલ ષમડિયા અહં સપંકા કરી શકે છે: 

ચગલમો મેનેઝીસ, જીએમએમબી, +1-202-445-1570, Guillermo.Meneses@gmmb.com  

ઍચલસન ન્સક્લફિા, પાથ, +1-202-669-7238, aclifford@path.org  

mailto:tsrao@dbt.nic.in
mailto:Sheela@enrightpr.com
mailto:Murali@enrightpr.com
mailto:smalaviya@path.org
mailto:Guillermo.Meneses@gmmb.com
mailto:aclifford@path.org

