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��రత�ేశంల� అ�వృ���  �ే�ిన ��ట���ౖర� �ా���� �ామర��ం అదు�తం 

���� సమ���శంల� మ��ో దశ ��ౖద�ప���� ఫ���లను ��ల���ం�న ప�భ�త�-��ౖ���ట� ��గ�ా�మ�ం 

నూ�����, ఇం��య�: ��రత ప�భ�త� బ�ట��ా�ల� �ాఖ(DBT), ��ర� బ�ట�� ��రత�ేశంల��� 

అ�వృ���  �ే�ి, ఉత���  �ే�ిన ��ట���ౖర� �ా���� మ��ో దశ ��ౖద� ప���లక� సంబం��ం� �ానుక�ల 

ఫ���లను ప�కట�ం���. ఇంట���షన� �ిం���యం ఆ� ��ట���ౖర�- �� ఎ��ె�� అం� ��ా �� ��ర��� 

�ర���ం�న సమ���శంల� ప�ద���ం�న గణ�ం�ాల� ROTAVAC®�ా���ను అదు�త���న భద�త, �ామ�ా� ��� 

క���ఉన�ట��  �ెల�ప�త�����. 

��రత�ేశంల� అ�వృ���  �ే�ిన ��ట� ��ౖర� �ా���� ROTAVAC®ప���త వనర�ల�న� ��రత�ేశప� ప���ి�త�ల��  క��� 

�వ����న ��ట���రౖ� డ����య�ను ��ా��ంచడంల� �ామర��ం ప�ద���సు� న�ట��  �దట��ా���ా ��ౖద��ాల అధ�యనం 

(����క� స���) ��ల������ ం��. ROTAVAC®�ా���ను �వ����న ��ట���ౖర� డ����య�ను �ెప���ద��నంత�ా అంట� 

స�ా�కంట� ఎక��వ�ా,56 �ాతం వరక� త���ం�ం��, ��ౖ�ా �ా���� సంర�ణ ��ం�ో ఏ����ల� క��� ��న�ా��ం��. ఈ 

�ా���ను ఇతర �ారణ�ల�� వ�ే� డ����య�లను ��ా��ంచడంల�నూ �ామర��ం ప�ద���ం�ం��.   

��రత �ేశంల� ��ట� సుమ�ర� ల� ��మరణ�లక� �ారణమ�త�న�, �వ�, ��ా ణ�ంతక ��ట���ౖర� డ����య�క� 

�����ంచ����� �ేసు� న� �ా�ీ� �య ప�య���ల��   ఇ�� ��ల� ప���న���న  మ�ందడ�గ� అ� DBT �ార�ద��� ��|| 

��.�జయ�ాఘవ� �ె�ా�ర�. ఈ �ా���� తయ����� అనుమత�ల� ల�ం�నట��� �ేప�� ��ట� �ేశంల� ��ల��� ��వ�ల 

��ా ణ�లను ర��ంచగలద� ఆయన �ె�ా�ర�.  

 

ప�భ�త�, ��ౖ���ట� రం�ాలల��, జ��య అంత�ా� �య ప����ధక�లను, �ా�� ��ౖప�ణ���� ఒక��టక� �ే���ందుక� �ల� 

క��ం�న ఒక ��ష����న �ాం��క ఆ�ష�రణ ����ా ఈ �ా���నును అ�వృ���  �ే�ార�. 1985-86ల� ఆ� ఇం��య� 

ఇ��ి�సూ� �� ఆ� ����క� ��ౖ����, నూ������� �ెం��న ఒక ��ర�య ��వ� నుం� ��ర� �ే� ిబల��న పర�న 

��ట���ౖర� సమ�హం నుం� ఈ �ా���ను ప�ట��ం��.  అప�ట� నుం� ��రత బ�ట��ా�ల� �ాఖ(DBT),��ర� 

బ�ట��, అ�����ా �ేశప� జ��య ఆ��గ�సంస�  (NIH), అ�����ా �ేశప� �ా��� �యంత�ణ, ���ధక సంస�  (CDC), 

�ా� � ��ర��  య��వ���ట� సూ�� ఆ� �����ి�, ప�భ��ే�తర సంస�  PATHఈ �ార�క�మంల� ��గ�ా�మ�ల��ా 



జతక��ార�. ఇట�వల� ��రత బ�ట��ా�ల� �ాఖ �ార�ద����ా పద��రమణ �ే�ిన ��||ఎం.��.��� ఈ �ాం��క 

ఆ�ష�రణ ఒక ర�పం సంత��ంచు����ందుక�, �ా���నుల� అత��న�త ప�మ�ణ�ల� �ాట�ంచబ�ేందుక� అ��ా� ంతం�ా 

కృ� ి�ే�ార�. 

�ా�ండ�, డబ�� బ��� ం�, �ా� �ిబ� కంట�� � పద��ల� �ర���ం�న మ��ోదశల� నూ�����ల�� ��ంట� ఫ� ����  ������ 

అం� డవల� ��ం�, ���ిట� ఫ� అప��� స����(SAS), �ి���� �ా�బ�బ� ర�ర� ��ి�ట�, ప�ణ� ల�� KEM ����  

������ ��ంట�, ��ల�� ర� ����ి�య� ����క� �ాల��, లల� ���త���ందుత�న�6,799మం�� ��ర�య��వ�లను 

ప���లనక� �ీ�క��ం��ర�(ఆ సమయంల� �ా�� వయసుల� ఆర� నుం� ఏడ��ా�ాల వరక� ఉ����). SAS వద�  ��|| 

��� భం���� ��యకత�ంల�� ����క� �ార�కల��ాల �ర�హణ� య��� ఈ మ�డ� ��ట��  జ���� ����ా�� 

�ార�కల��ాల సమన�యం, ర�ాణ�క� సంబం��ం�న  సం���ష�  బ�ధ�తలను �ర���సూ�  ఈ ప���ల �ర�హణల� 

��లక�ాత� ���ిం�ం��. SAS వద�  ��||�ె� సు����, �ాం����- చం�ోల�, KEMవద�  ��|| ఆ�� బ�వ�ేక�, CMCవద�  ��|| 

గగ� ��� �ాం� ప���న ప����ధక�ల��ా వ�వహ��ం��ర�. 

మ��ోదశ ప���లల� �ాల�� న� ��వ�ల హక��లను, అవస�ాలను �ా�ా�ేందుక� స�ంతంత� �ప�ణ�ల సంఘం �ేట� 

���ీ�  �������ం� బ�ర��  (DSMB) ఈ ప���ల� అత��న�త ��ౖ�క ప�మ�ణ�లను �ాట�ం�లే�, ��వ�ల అత��త�మ 

��ౖద���వల� ల�ం�ేల� అంత�ా� �య ప�మ�ణ�ల�� ���� చూసూ�  జ�గ�త�  వ��ం�ం��.  

ఒక �ోసు ��ర� బ�ట�� ROTAVAC®�ా���ను ధర ను ఒక అ�����ా ��ల�(సుమ�ర� ర�54) �ా ప�కట�ం�ం��. 

త�రల� ఈ �ా���నును ��రతప�భ�త�ం వద�  ���స�� �ే�ంచు����ందుక� దరఖ�సు�  �ేసు� ం��. డ��� కంట�� ల� జనర� 

ఆ� ఇం��య� (DGCI)  ఆ�దం ల�ం�నట��� �ే ఇ�� ఇప�ట��� మ����ట��  ఉన� ��ట���రౖ� �ా���న� క� �ౌ���న 

ప����మ��యం �ాగలదు.  

�ౌ���న ధర, బల���న �ామర��ం �ారణం�ా ROTAVAC®��రత�శేప� ��వ�లల� ��ట���ౖర� �ారణం�ా వ�ే� �వ����న 

డ����య�ను �ెప���ద��న �ా� � త���ంచగలద��� ఇం��య� అ�ాడ� ఆ� �ి��య�ట���� సల���ర�, DBT ప�ర� 

�ార�ద��� ��|| ఎం.��. ��� �ె�ా�ర�. 

ఈ �ా���� �ామర��ం ప���త వనర�ల�న� �ే�ాల��  ఇప�ట��� ల�ౖ��ను�ల� ��ం��న �ా���న�  �ామర��ం�� ��ట�పడ���ం��. 

��ట���ౖర� క� �ెం��న ��ధ సమ��లనుం� ర�ణ క��ంచడంల�నూ, ర�ణ �ామర��ం ��ం�ో ఏ����ల� క��� 

������ంచబడటంల�నూ �ా���� �ామ�ా� ���� ఈ అధ�యనంల� స�ష����న ర��వ�ల� ల�ం���.  

ఈ అధ�యనంల� న�దు �ే�ంచుక�న� ��వ�లక� ROTAVAC®��బ�ట� య��వర�� ఇమ����జౖ�ష� ��� �ా� � 

(UIP) �ా���ను� , ఓర� ���� �ా���� (opv) క��� ఇ���ర�.  OPV �� సంబం��ం�న ��గ���ధక ప��స�ంద�� 



ప���లను �ర���ం�నప�డ�, ROTAVAC®�� క��ి OPV �సుక�న� �ిల�ల�,  ROTAVAC®ల�క�ం��OPV 

�సుక�న� �ిల�ల కంట� మ�డ� ర�ాల ���� ���మ�లక� ఎక��వ ���ధకశ���� ప�ద���ం��ర�. ఈ ఫ�తం OPV �� 

క��ి ROTAVAC®�ాడట��� బలపర���� ం��.  

"�ా���ను�  �ిల�లను ఒక ��త�ాలం�ాట� ��ట���ౖర� ల�ంట� �ా�ధులనుం� �ా�ా�� ర��ం�ంేదుక� ఉప�గపడ���" 

�� అం� ��ం�� ���� ��ం�ేష� స�ధ��ల� �� ���� అ���ర�. " ఈ ప�భ�త�, ��ౖ���ట� ��గ�ా�మ�ం ��ా ణ�లను 

�ా�ా� ే�ౌ���న �ాం���క ప��జ�� నం ఎల� అ�వృ���  �ే���� చూ�ిం� ేఅదు�త నమ���" అ� �ె�ా�ర�.  

��రత బ�ట��ా�ల� �ాఖ, �� అం� ��ం�� ���� ��ం�ేష�, �� ������ ����� ఆ� �����, �� య�.��. ���ా�� 

��ం� ఆ� ఇంట���షన� డవల� ��ం� ల� ఈ �ా���� అ�వృ���  ��గ�ా�మ����� సహ�ారమం��ం���. �ా���ను 

అ�వృ����� ప���న���న �ాం���క, ఉత��� , ఆ���క వనర�లను ��ట�� బడ�ల��ా ��ట��ం��. ROTAVAC®ఒక ఓర� �ా����. 

���� మ�డ� �ోసుల��ా ��వ�లక� 6, 10, 14�ా�ాల వయసుల� ��ట�����ా అం���ా� ర�.  ఇ�� ఆయ� వయసుల��  

ఇ��ే ఇతర �ా��రణ ట��ాల���ాట� �ాట��� అదనం�ా ఇ�ా� ర�. 

అ�వృ���  �ెందుత�న� �ే�ాల� అంత�ా� �యప�మ�ణ�ల�� ఒక ��త�  �ా���� అ�వృ���  �ేయగల �ా� �ల� �ేసు� న� 

ప����ధనలక� ROTAVAC®��ా ��ధ�ం వ��సు� ంద� ��ర� బ�ట�� �ైర�� అం� �����ం� �ై��క�� ��|| కృష�  ఎం 

ఎల��  �ె�ా�ర�. అంట��ా�ధులక� �ౌ���న ఆ��గ�ప��ర�ణను అ�వృ���  �ేయ�ల�� మ� బల���న ఆశయ����, 

అం��త���ా��� ROTAVAC®�ా��ం�ా �ల�సు� ంద� ఆయన అ���ర�. ఈ �ాం��క ఆ�ష�రణ పథకంల�నూ, 

ప�పంచ ప�జల ఆ��గ� ప��ర�ణల�నూ �ాల�పంచు���� అవ�ాశం కలగడం మ�క� గర��ారణం. ��మ� ఈ ��ట���రౖ� 

�ా���ను అ�వృ���  ��ా జ�క�� ల� ��గ�ా�మ�ల�ౖన DBT, ఇం��య� ����� ఆ� ����క� ������, PATH, �� అం� 

��ం������ ��ం�షే�, NIH, CDC, �ా� � ���� య��వ���ట� �ారంద���� ఈ ��ష����న అంత�ా� �య ప�భ�త�, ��ౖ���� 

��గ�ా�మ� పథకంల� �ా�� �ల���నౖ స�యసహ�ా�ాలక� ధన��ా��ల� �ెల�ప�త����ం. అ� ఆయన �ె�ా�ర�.  

ఈ అధ�యనం �ర���ం�ే మ�ందు ప����ధక�ల� DGCI నుం�, DBT �క� ఇ��ి�సూ� �షన� ��వ�� బ�ర��  నుం�, 

అ�� అధ�యన ��ం��� లల�� ఎ���� ��వ�� క�ట�ల నుం� ఆ�దం ��ం��ర�. అధ�యన ��గ�ా�మ�ల�, ���� , 

మ��ాష� �, త�ళ��డ�ల  �ాష� � ప�భ����లను, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖలను క��� సంప���ం��ర�. ����� అదనం�ా ఈ 

అధ�యనం అ�����ా �ేశప� ��స� �� ఇ��ి�సూ� �షన� ��వ�� బ�ర��  అనుమ� క��� ��ం��, అంత�ా� �య ��ౖద�ప���లల� 

�ాట�ం� ేఅత��న�త ప�మ�ణ�లను అందుక�ం��. DSMB ఈ అధ�య���� �వ��వరక� �ణ�ం�ా ప����ం� అ�� 

ప���ల�, పద�త�ల� అంత�ా� �య ప�మ�ణ�లక� అనుగ�ణం�ా ఉం�ేల� చూ�ిం��. అధ�యన ర�పకల�నల��� 

ఇందుల� �ాల�� �� ��వ�లక� వ��ే అ�����ా�లను, మ�ఖ�ం�ా �ా��� �  ఎంట�ౖ�ట�� ను �ాధ����నంత త�ర�ా గ����ం� 



��ౖద�ం �ే��ందుక� అ�� జ�గ�త�ల� �సు��బ��� �. ఈ ప���ల సమయంల� ఇందుల� �ాల�� న� ��వ�లంద���� 

అత��త�మ���న ��ౖద�, అత�వసర ��వల� ల�ం���. 

��|| సు��ం� ��ా ట� ��యకత�ంల�� ట�� � ��� షన� ����  ��ౖ�� అం� ట��ా�ల� ఇ��ి�సూ� �� అధ�య����� స���� 

ల�బ���ట���ా ఉం��. అధ�యనంల� ��ధ ����ాల�నౖ ��ౖద� పర����ణ, సమ���ర �ర�హణ, ప��శే �ర�హణ, ఔషధ 

పర����ణ, బ��ా� ట��� లక� ���ంట�ౖ�� బ�ధ�త వ��ం�ం��. చక�ట� ��ౖద� �ర�హణ� ప�మ�ణ�ల�, ప���ల 

ప�మ�ణ�లను ANTHA ����క� �ా��ట� అసూ������ �ార� ఆ��� �ే�ార�.  

���య� �ా���� అదనప� సమ���రం 

 ROTAVAC® �వృ����� �ారణ���న �ాం��క ఆ�ష�రణ �వరణ 

 ��రత�ేశంల� ��ట���రౖ� �ా�ధుల ప�మ�దం��ౖ �ాస�వ సమ���ర �����క 

 ��ట���ౖర� �ా���న�  ప���వం, �ామ�ా� �ల��ౖ �ాస�వ సమ���ర �����క 

 �ప�ణ�ల నుం� అదనప� అ���ా య�ల�, ప�కటనల�.  

ఈ పత�ం ఆ� ల�ౖ���  ఇం���ష�, ��ం��, త�ళం, �ెల�గ�, మ�ా�� ��షలల� ల�సు� ం��.  

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

��రత బ�ట��ా�ల� �ాఖ �ా�� ��� ��ౖట�: http://dbtindia.nic.in 

��ర� బ�ట�� �ా�� ��� ��టౖ�: http://www.bharatbiotech.com 
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