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भारताम�ये ,नमा�ण केले.या रोटाव ्yaरस लसीने जोमदार गुणका2रता दाख3वल� 

4द.ल� मधील प2रषदेम�ये पि8लक-�ाय9हेट पाट�नरशीप   TPpa तीन :च<क=सक>य चाचणी प2रणाम  जाह�र  

नवी 4द.ल�, भारत – भारत सरकारचा बायोटे?नॉAॉजी 3वभाग आBण भारत बायोटेकन े

भारताम�ये  3वकCसत केले.या आBण ,नCम�ती केले.या रोटा 9हाyaरस लसीचे   TPpa  तीन :च<क=सक>य 

चाचणीचे सकारा=मक प2रणाम जा4हर केले.  hyaa चाचणीपासनूचा डटेा, “भारतासाठ� रोटा 

9हायरस लस- पुरावा आBण वचन” वर�ल आतंरराFG�य प2रसंवादाम�ये  आज सादर करHयात 

आला, AaiNa yaat\दाख3वले क> ROTAVAC
®  ला अ==यु=तम सरुJKतता आBण गुणका2रता आहे.  

:च<क=सक>य अLयासान े प4ह.यांदा �ा=यJKक कMन दाख3वले क> भारताम�ये 3वकCसत 

केलेल� रोटा9हायरस लस ROTAVAC
®    गंभीर रोटा9हायरस अ,तसार  भारतातील कमी- saMsaaQana  

pirisqatIt रोखHयाम�ये गुणकार�ता दाख3वत आहे. . ROTAVAC
®  ma ची गुणका2रता AayauYyaacyaa प4ह.या 

वषNOया कालावधीम�ये  गंभीर रोटा9हायरस अ,तसारacao  p`maaNa ,,न�यापेKा जाPत – ५६ ट?के kmaI 
*aoNyaasa  साथ�पणे, idsalaI AaiNa *o संरKण  AayauYyaacyaa दसुTया वषN पढेु चालू  rai*lao .Cशवाय, लसीने 
कोण=याह� कारणाने होणाTया गंभीर अ,तसारा3वरोधी प2रणाम दाBखला आहे.  

“ हा एक रोटा9हायरस संसगा�3वM�दचा, , लहानपणी होणाTया सवा�त गंभीर आBण �ाणGaaतक 
अ,तसाराचे कारण असणाTया, �=येक वषN अदंाजे १००,००० लहान मुलांOया म=ृयस कारणीभूत 

असणाTया, मह=वपूण� शाPWीय शोध  आहे” असे DBT  स:चव डॉ. के. ivaजयराघवन �हणाले. 
:च<क=सक>य प2रणाम हे दश�3वतात क>  , जर लस , परवा,नत केल�  तर  �=येक वषN भारताम�ये 

हजारो मुलांचे जीव वाचवेल.” 

लस एका अनYय सामािजक नवीनतम भागीदार�मधनू 3वकCसत केल� गेल� िजने भारtaतील आBण 

आतंरराFG�य संशोधकांचा अनुभव आBण तZांना, तसेच साव�ज,नक आBण खाजगी KेWांना  एक[Wत 

आणले. लस एका रोटा9हायरसOया हत�भ (कमजोर) पडले.या  jaataI पासून उगम पावल� जो नवी  
4द.ल� येथील ऑल इंaडया इिYPटbयुट ऑफ मेaडकल सायYसेस मधील एका भारतीय मुलापासून 

१९८५-८६ म�ये वेगळाIकरHयात आलाI. ते9हा पासून,  aडबीट�, भारत बायोटेक, युएस नँशनल 
इिYPटbयटु ऑफ हे.थ (एनआयएच), यएुस सfटर फॉर aडसीज कंGोल अHॅड 3�9हेनशन (सीaडसी), 

PटॅHडफोड� यु,न9हCस�ट� Pकूल ऑफ मेaडसीन आBण गैरसरकार� संघटना, पीए4टएच (PATH).*yaa 
भागीदार�t sa*BaagaI Jaalao . नवीनतम सामािजक भागीदार�चे Paalana krNyaat आBण लसीसाठ� 

उOचतम मानकांची खाWी देHयाम�ये डॉ. एम.के भान, iयांनी नुकतीच aडबीट� चे स:चव �हणनू 

आपल� सेवा पूण� केल� yaMacao p`ya<Ù  Aथक होते   

याjिOछक, ि9दपरोK, lलेCसबो-,नय[ंWत TPpa  तीन :च<क=सक>य चाचणीसाठ� भारताम�ये ६,७९९   
अभ�कांची (नnदणीOया वेळी ६ ते ७ आडवड ेवयाची) तीन कf oाम�ये, आरोग ् संशोधन आBण 3वकास 

कf o, नवी 4द.ल� येथील सोसायट� फॉर अlलाईड Pटaडज (SAS), CशडN साई बाबा qामीण हॉPपीटल, 



वढू, पुणे येथील केईएम हॉिPपटल संशोधन कf o आBण Brिsटयन मेaडकल कॉलेज (CMC) वे.लोर येथे 

नnदणी झाल�. SAS येथील डॉ ,नता भंडार� �मुख असलेले :च<क=सक>य ऑपरेशन 9यवPथापन य,ुनट  

यांनी या बहु-के4oय अLयासामधील �=येक 4दवसाचा समYवय आBण लॉिजिPटकल गुंतागुंत पा4हल� 

आBण 4ह चाचणी पार पाडHयाम�ये मह=वाची भूCमका पार पाडल�. SAS  येथील  डॉ. टेPमनुारो 
रोYगसेन-चांडोला, केईएम येथील डॉ. आCशष बावडेकर आBण CMC  येथील डॉ. गगन4दप कांग हे    

मुuय अYवेषक  होते. 
 

Data Safety Monitoring Board (DSMB),  एक PवतंW तZांचा समहू जो चाचणी TPpa  तीन Oया 
दर�यान भाग घेणाTया अभ�कांचे ह?क आBण गरजा संरJKत करHयासाठ� Pथा3पत करHयात आला, 

=यांनी  iÙiScat के lao क>  yaa  चाचणी  drmyaaÙ ,न=तीम=ता आBण Mvणाची सुwुषा यांची उOचतम 

मानके पाळ lyaa gaolaot आBण चांग.या :च<क=सक>य प�दतीसाठ� आंतरराFG�य मानके AÙusarlaot. 
Baart बायोटेकने ROTAVAC

®  साठ� पूवN जा4हर केलेल� <कंमत US$ 1.00/डोस (<कंवा अदंाजे ५४ Mपये 

INR)Asaola आBण लवकरच भारताम�ये लसीOया नोदणीसाठ� अज� करेल. भारताOया महा,नयWंक 

औषधी o9ये (aडसीजीआय) यांOया 9दारे परवा,नत झा.यास,*I लस बाजारात असले.या रोटा9हायरस 
लसीला अ:धक परवडणारा पया�य बनेल..  

“ ,तOया कमी <कंमतीमुळे आBण सश?त गुणका2रतेमुळे ROTAVAC
®  म�ये भारतातील मुलांम�ये 

रोटा9हायरसमुळे होणाTया गंभीर अ,तसाराOया घटना कमी करHयाची संभा9यता आहे. ” असे 

डॉ.एम.के,भान, इंaडयन अॅकॅडमी ऑफ पेaडया4G?स चे स.लागार आBण माजी DBT स:चव �हणाले. 

कमी  saMsaaQana असले.या देशांम�ये लसीOया गुणका2रतेची तलुना स�या परवा,नत रोटा9हायरस 
लसीबरोबर केल� असता अनकूुलता Cमळाल�. अLयास प2रणामानी 3व3वध रोटा9हायरस jaataI  पासून 
संरKणाचे  आBण  AayauYyaacyaa दसुTया वषा�म�ये पुढे चालू राहणार� गुणका2रता cao  spYT पुरावे 
दाख3वले. 

अLयासाम�ये  नnदणी करHयात आलेल� अभ�कांना ROTAVAC
®  आBण वेिsवक लसीकरण काय�yम 

(UIP)  लस, iयाम�ये ओरल पोCलओ लस (OPV) चा समावेश होता ती देHयात आल� .जे9हा OPV 

चा �,तकार �,तसाद तपासHयात आला, प2रणामांनी दाख3वले क> iया अभ�कांना OPV AaiNa   
ROTAVAC®  ek~ idlao <yaaMcaa सव� तीन hI पोCलओ सेरोटाईपcaa �,तकार �,तसाद  iयांना f@t 
OPV 4दले gaolao <yaacyaa तलुना=मक haota  Cशवाय, हा प2रणाम  OVP आBण ROTAVAC®  यांOया 

समवतN देHयाला सम:थ�त करतो.  

“ लस मुलांना आयुFयभर रोटा9हायरस सारuया होणाTया रोगापासनू वाच3वHयाचे आBण संरJKत 

करHयाचे काम करते  ” असे [बल गेटस-् [बल अणॅड CमCलडंा गेट फाऊंडशेनचे सह-चेअरमन �हणाले., 

“ 4ह पि8लक-�ाय9हेट भागीदार�  परवडणाro jaIvaÙdayaI तWंZान कसे 3वकCसत करावे याचे एक 
उदाहरणीय मॉडले आहे ”    

 4ह लस 3वकासन भागीदार� , DBT, Bill & Melinda Gates Foundation, Research Council of Norway, 

आBण UK Department for International Development यांOया9दारे सम:थ�त होती. भारत बायटेकने 

मह=वाची तां[Wक, उ=पादनाची आBण आ:थ�क PWोताची गंुतवणूक लस 3वकCसत करHयाकड ेकेल� होती. 

ROTAVAC
®  ह� एक तnडावाटे 4दल� जाणार� लस आहे आBण अभ�कांना =याOया वयाOया ६,१० आBण 

१४ आzव|याOया वयाOया वेळी तीन-माWा  k`maaÙo\ देHयात येते. ती नेहमीOया  या वयासाठ� 
Cशफारशीत करHयात आले.या UIP लसीकरणाOया सोबत 4दल� जाते. 



 ROTAVAC
®    3वकCसत जगापासून जाग,तक दजा�Oया या अCभनव लसीचे यशPवी संशोधन आBण 

3वकास हे �,त,नधी=व करते””. डॉ. कृFणा एस. इला, भारत बायोटेकचे,चेअरमन आBण 9यवPथापक>य 

संचालक �हणाले. ROTAVAC
®  हा “संसग�जYय रोगांसाठ� परवडणारे आरोvय सुwुषा उपाय 3वकCसत 

करणे “ hyaa आमOया बळकट jिFटचा आBण बां:धलक>चा करारानामा आहे hyaacaa आ�हाला अCभमान 

आहे,  तर� आमOया या सामािजक नवीनतम �क.पाला आBण जाग,तक साव�ज,नक आरोvय 

�ाथCमकतेमधील अशंदानाब~ल आ�ह� 3व,नत आहोत. आ�ह� रोटा9हायरस लस 3वकसन 

काय�yमामघील सव� भा:गदारांचे – aडबीट�, इaडयन कोिYसल ऑफ मेaडकल 2रसच�, पीए4टएच , [बल 

अHॅड CमCलडंा गेटस फाऊडेशन, एनआयएच, सीaडसी आBण PटॅHडफोड� यु,न9हCस�ट�- =याOया या अनYय 

आतंरराFG�य पि8लक-�ाय9हेट पाट�नरCशप मधील मौ.यवान समथ�नाब�ल आभार� आहोत.  

हा अLयास सुM करHयापूवN, अYवेषकांना aडजीसीआय, इंिYPट4टयुशनल बोड� फॉर aडबीट�, आBण 

�=येक कf oावर�ल नी,तम=ता पुनरावलोकन सCम=या यांOया कडून मंजTूया �ाlत झा.या. अLयास 

भा:गदारांनी 4द.ल�, महाराFG, आBण ताCमळनाDu यांची राiय सरकारे,  तसेच, आरोvय आBण कुटंुब 

क.याण मंWालय यांOयासह स.लामसलत केल� होती. या 9य,त2र?त, अLयासाला यनुायटेड Pटेटमधील 

वेPटन� इिYPटbयनुल 2र9हू बोड� कडून माYयता Cमळाल� होती आBण उOचतम आंतरराFG�य 

:च<क=सक>य मानके पाळल� होती. aडएसemaबी ने कडकपणे चाचणीला शेवटपय�त या मानकांना आBण 

�ोटोकॉलना :चकटून राहHयासाठ� मॉ,नटर केले. चाचणी रचनेम�ये ओळखHयासाठ� आBण आजारावर, 

3वशेषतः, अLयास अभ�कांमधील जठरांW(jaulaaba)  3वषयी जेव�या लवकर श?य असेल तेवढया लवकर,  
,  उपचार करHयासाठ�,  बळकट सुरJKतता जाळीचा समावेश करHयात आला होता. चाचणीम�ये नnद 

करHयात आले.या सव� अभ�कांना उOच दजा�ची वै�यक>य आBण तातडीची सwुुषा चाचणी दर�यान 

पुर3वHयता आल� होती.    

 GाYसलॅशYल हे.थ सायYस अणॅड टे?नॉलॉजी इिYPटbयूट ह� सहा�यता �योगशाळा, �हणून डॉ 

सुधाYश ुवट� hyaacyaa �मुखtoÓalaI\ haotI.i@vaÙTa[laaih saMsqaa वै�यक>य सं,नयंWण,डटेा 9यवPथआपन,  

k`oMd` मॉ,नट2रगं, फॉमा�कोि9हजीलYस, आBण बोयोPटॅ4टिPटक या समावेश असले.या  चाचणीOया 

3व3वध पैलूसाठ� जबाबदार होती. चांग.या :च<क=सक>य प�दती अनुपालनासाठ�चे :च<क=सक>य 

चाचणीचे लेखाप2रKण ANTHA ि?ल,नकल ?वाCलट� एsयरुYसने  केले   

 

मा�यमासाठ� अ,त2र?त PWोत  

• सामािजक नवीनतम भागीदार� जी ROTAVAC
® ने 3वकCसत केल� ,तचे वण�न 

• भारतामधील रोटा9हायरस रोगाOया ओझाचे वPतिुPथती पWक  

• रोटा9हायरस लसीचा गुणका2रता आBण �भावाचे वPतुिPथती पWक  

• तZांची अ,त2र?त उदधतृे आBण मा�यम 3ववरणे    

 

हा दPताऐवज  ऑनलाईन इंqजी, 4हदं�, तमीळ, तेलगू आBण मराठ� म�ये येथे उपल8ध आहे. 
http://www.defeatdd.org/rotavac-clinical-trial-results  
 

aडबीट� वेबसाईट http://dbtindia.nic.in 

भारत बायोटेक वेबसाईट http://www.bharatbiotech.com  

 
 



 

मा�यम संपक�   

aडबीट� साठ� 

डॉ. 4ट.एस. राव, +91 (98) 7348-3538, tsrao@dbt.nic.in  

भारत बायोटेक साठ� 

शीला पनीककेर, इनराईट पीआर   +91 98498 09594, Sheela@enrightpr.com 

मुरल�धरन, इनराईट पीआर, +91 98851 09594, Murali@enrightpr.com 

  

पीए4टएच साठ� ( आBण यएुस एनआयएच आBण Cसडीसी तZापय�त पोहोचHयासाठ�) 

सुिsमता माल3वया  +91 (97) 1724-3131, smalaviya@path.org 

 

जाग,तक मा�यम संपक�  कM शकेल  

vयुलेम� मेनेYझ, जीएमएमबी, +1-202-445-1570, Guillermo.Meneses@gmmb.com  

अCॅलसन ि?ल�फोड�, पीए4टएच  +1-202-669-7238, aclifford@path.org  

 


