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வைகாசி,13 2021 

தடுப்பூசி என்றால் என்ன?  

தடுப்பூசி குறித்து ததளிவு தெற வேண்டுமானால், அேற்றற உற்ெத்தி தசய்ய ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
ததாழில்நுட்ெம் குறித்து நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். அதனால் முதலில் தடுப்பூசி உற்ெத்தி 
தசய்யும் முறறகள் குறித்து ததரிந்து தகாள்வோம். 

தடுப்பூசிகள் ெல்வேறு ததாழில்நுட்ெ முறறகறள ெயன்ெடுத்தி உற்ெத்தி தசய்யப்ெடுகின்றன.  

1.   ைரீியம் குவறந்த தடுப்பூசி:  இவ்ேறக தடுப்பூசிகள், தீநுண்மி / நுண்ணுயிரி -யின் ேரீியத்றத 
குறறத்து, அதறன உடலில் தசலுத்தி, அதன்மூலம் வநாய்த்தடுப்பு திறறன உடலில் 
ஏற்ெடுத்துேது.  இத்தறகய ததாழில்நுட்ெத்றத ெயன்ெடுத்தும் தடுப்பூசி, வநாய்த்ததாற்றற 
அறிகுறிகள் இன்றி ஏற்ெடுத்தி, அதன் மூலம் வநாய் எதிர்ப்புத் தன்றமறய உடலில் 
ஏற்ெடுத்துகிறது.  இம் முறறயில் உற்ெத்தி தசய்யப்ெடும் தடுப்பூசிகள் நீண்ட நாட்களுக்கு வநாய் 
எதிர்ப்புத் தன்றமறய உடலில் ஏற்ெடுத்தும். தொதுோக இவ்ேறக தடுப்பூசிகள் தீநுண்மியினால் 

ஏற்ெடும் வநாய்த்ததாற்றற தடுப்ெதற்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

2.  சசயலிழக்கப்பட்ட தடுப்பூசி:  தீநுண்மி / நுண்ணுயிரி -றய ஆய்வுகூடத்தில் ேளர்த்து, 

அேற்றின் தன்றம சிறதவு அறடயாத ேறகயில் அேற்றறக் தகான்று, அதன் மூலம் தடுப்பூசி 
உற்ெத்தி தசய்யும் ததாழில் நுட்ெமாகும்.  இத்தறகய தடுப்பூசிகள் மிகக் குறறந்த அளேிலான 
ெக்கேிறளவுகறள ஏற்ெடுத்தும்.  அவத வேறளயில், வநாய் எதிர்ப்புத்தன்றமறய 
ஏற்ெடுத்துேதில், அதன் திறனும் குறறவு. இத்தறகய தடுப்பூசிகள் தீநுண்மி / நுண்ணுயிரி 
ஆகியேற்றால் ஏற்ெடும் வநாய்த் ததாற்றற கட்டுப்ெடுத்த ெயன்ெடுகின்றன. 

3.  பகுதி பிரித்சதடுத்த தடுப்பூசி: நுண்மியின் எந்த புரதம் / மாவு ெகுதி உடலில் வநாய் எதிர்ப்புத் 
தன்றமறய ஏற்ெடுத்துகிறது என்ெறத கண்டறிந்து, அந்த புரதப் ெகுதி மட்டும் ெிரித்ததடுத்து, 

அறத தசயற்றகயாக ேடிேறமத்த மாவு ெகுதி மீது ேடித்து தடுப்பூசியாக ெயன்ெடுத்துேது.  
நுண்மியின் புரத ெகுதி மட்டுவம வநாய் எதிர்ப்புத் தன்றமறய ஏற்ெடுத்தும் என்றாலும், சிறு 
குழந்றதகளின் வநாய் எதிர்ப்பு தசயல்ொடு, புரத ெகுதிறய மட்டும் கண்டறிந்து வநாய் எதிர்ப்புத் 
திறறன தசயல்ெடுத்த இயலாது என்ெதால் உண்றமயின் மாவுப்ெகுதி தசயற்றகயாக 
ேடிேறமக்கப்ெட்டு வேதி ததாழில்நுட்ெம் மூலம் இறைக்கப்ெட்டு ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  
இத்தறகய தடுப்பூசிகள் சிறு குழந்றதகளுக்கான தடுப்பூசி உற்ெத்தி முறறயில் தெரும் ெங்காற்றி 
ேருகின்றன. 

4. மாற்றி அவமக்கப்பட்ட நுண்மி தடுப்பூசி:  இந்த முறறயில், வநாய் ததாற்று ஏற்ெடுத்தும் 
நுண்மியின் தன்றம மாற்றப்ெட்டு, அதன் மரெணுக்கள் வநாய் எதிர்ப்புத் தன்றமறய மட்டும் 
ஏற்ெடுத்தும் தன்றமறய தகாண்டதாக ேடிேறமக்கப்ெடுகின்றன. இத்தறகய ததாழில்நுட்ெ 
தடுப்பூசிகள்,  வநாய் எதிர்ப்புத் தன்றமறய ேிறரோக ஏற்ெடுத்துேது மட்டுமல்லாது ெிற-
தொருதளதிரியும் (ஆன்டி-ொடீஸ்) ஏற்ெடுத்துகிறது. 
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5. தகைல் ஏந்தி இவைபபா கருைமிலம் தடுப்பூசி (mRNA): ஒரு உயிரானது,  ஆக்சிசன் குறறந்த 
இறரவொக் கருேமிலம் (டி.என்.ஏ) மற்றும் இறரவொக் கருேமிலம் (ஆர்.என்.ஏ)  ஆகிய 
கருேமிலங்கறளக் (நியூக்ளிக் ஆசிட்) தகாண்டு இருக்கும்.  உயிர்களுக்குத் வதறேயான மரபுக் 
கட்டறளகறள டி.என்.ஏ. யிலிருந்து தெற்று புரதங்கறள உருோக்கும் தசயல்முறறயில் 
ஆர்.என்.ஏ. தறலயாய ெங்கு ேகிக்கும். ஆனால், சில தீநுண்மங்களில் ஆர்.என்.ஏ வய மரெியல் 
தரவுகறளக் தகாண்டிருக்கும் மூலக்கூறாகவும் இருக்கும்.  தொதுோக அல்லது தசயற்றக 
முறறயில் ேடிேறமக்கப்ெடும்  ஆர்.என்.ஏ மரபுசார் தகேல்கறள தகாண்டிருக்காது என்ெதால், 

அறத மட்டும் தசயற்றகயாக ேடிேறமத்து, மரபுசார் ெக்கேிறளவுகளற்ற தடுப்பூசிறய உற்ெத்தி 
தசய்யும் ததாழில்நுட்ெம் குறித்து ெல்லாண்டுகளாக ஆய்வுகள் வமற்தகாள்ளப்ெட்டு ேந்தன.  
அதாேது, வநாய் எதிர்ப்புத் தன்றமறய தூண்டும் தகேல் ஏந்திய தசயற்றக ஆர் என் ஏ -றே, 

உடலினுள் தசலுத்தி, அதன்மூலம் வநாய் எதிர்ப்புத் தன்றமறய ஏற்ெடுத்துேது. 

 

தடுப்பூசி உற்பத்தியாளர்கள் - சதாழில்நுட்பம் - சந்வத குறியீடு - சசயல்திறன்: 

நாம் இப்தொழுது தகாவரானா வதாற்று வெரழிேில் இருப்ெதால், தகாவரானா தடுப்பூசிகள் குறித்து 
மட்டும் இங்வக நாம் ஆராய்வோம்.  

ொர் முழுேதும் 15 நிறுேனங்கள் தகாவரானா தடுப்பூசிகறள உற்ெத்தி தசய்கின்றன.  அறே  

ை. 
எண் 

நிறுைனம் சதாழில்நுட்பம் ைிற்பவன குறியீடு சசயல்திறன் 

1 சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா மாற்றி அறமக்கப்ெட்ட நுண்மி  பகாைிஷீல்டு 81.3% 

2 ஆக்ஸ்வொர்ட்- ஆஸ்ட்வரா தெனிகா மாற்றி அறமக்கப்ெட்ட நுண்மி ோக்சிேிரியா 81.3% 

3 ொன்சன் அண்ட் ொன்சன் மாற்றி அறமக்கப்ெட்ட நுண்மி ஏடி26வகா2எஸ் 66% 

4 வகன் றசவநா மாற்றி அறமக்கப்ெட்ட நுண்மி ஏடி5-என் வகாவ் 65.28% 

5 கமாலியா மாற்றி அறமக்கப்ெட்ட நுண்மி ஸ்புட்னிக் ைி 91.6% 

6 ொரத் ெவயாதடக் தசயலிழக்கப்ெட்ட பகாைாக்சின் 80.6% 

7 றசவநா ஃொர்ம் (தெய்ெிங்) தசயலிழக்கப்ெட்ட ெிெிஐெிெி வகார் ேி 79.34% 

8 றசவநா ஃொர்ம் (வூகான்) தசயலிழக்கப்ெட்ட ேிவரா தசல் 72.51% 

9 றசதனாவேக் தசயலிழக்கப்ெட்ட தகாவராவனாவேக் 50.38% 

10 சுமாவகாவ் தசன்டர் தசயலிழக்கப்ெட்ட வகாேிோக் தகேல் 

இல்றல 
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ை. 
எண் 

நிறுைனம் சதாழில்நுட்பம் ைிற்பவன குறியீடு சசயல்திறன் 

11 கசகஸ்தான் RIBSP தசயலிழக்கப்ெட்ட காஸ்ோக் தகேல் 

இல்றல 

12 ஆன்ஹுயி ஷிஃதெல் லாங்காம் ெகுதி ெிரித்ததடுத்த ஆர்ெிடி-றடதமர் தகேல் 

இல்றல 

13 ஃப் ெி ஆர் ஐ ெகுதி ெிரித்ததடுத்த ஏெிோக்தகாவரானா தகேல் 

இல்றல 

14 ஃறெசர் றெவயாண்தடக் தகேல் ஏந்தி இறரவொ 
கருேமிலம் (mRNA) 

ெிஎண்டி162ெி2 

(தகாமிரனடி) 95% 

15 மாதடர்னா தகேல் ஏந்தி இறரவொ 
கருேமிலம் (mRNA) 

எம் ஆர்.எண்.ஏ - 
1273 94.5% 

 

சசயல்பட துைங்க இவடப்பட்ட நாட்கள்:  

ஃவபசர் வபபயாண்சடக் நிறுேனத்தால் உற்ெத்தி தசய்யப்ெடும் தடுப்பூசி, 12 ேயதிற்கு 
வமற்ெட்டேர்களுக்கு தசலுத்தலாம்.  2 ோர இறடதேளியில் 2 தேறையில் தசலுத்த வேண்டும்.  
முதல் தேறை தடுப்பூசி எடுத்துக்தகாண்ட நாளிலிருந்து 2 ேது தேறை 3 ோரங்கள் அல்லது 
21 நாட்கள் என்கிற இறடதேளியில் இருக்க வேண்டும்.  2 ேது தேறை எடுத்துக்தகாண்ட 14 
நாட்களுக்குப் ெின் முழுறமயாக ஒரு நெர் வநாய் எதிர்ப்புத் திறன் தெற்றேராக கருதப்ெடுோர்.  

மாசடர்னா நிறுேனத்தால் உற்ெத்தி தசய்யப்ெடும் தடுப்பூசி, 18 ேயதிற்கு வமற்ெட்டேர்களுக்கு 
தசலுத்தலாம்.  4 ோர இறடதேளியில் 2 தேறையில் தசலுத்த வேண்டும்.  முதல் தேறை 
தடுப்பூசி எடுத்துக்தகாண்ட நாளிலிருந்து 2 ேது தேறை 4 ோரங்கள் அல்லது 28 நாட்கள் என்கிற 
இறடதேளியில் இருக்க வேண்டும்.  2 ேது தேறை எடுத்துக்தகாண்ட 14 நாட்களுக்குப் ெின் 
முழுறமயாக ஒரு நெர் வநாய் எதிர்ப்புத் திறன் தெற்றேராக கருதப்ெடுோர்.  

ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுேனத்தால் உற்ெத்தி தசய்யப்ெடும் தடுப்பூசி, 18 ேயதிற்கு 
வமற்ெட்டேர்களுக்கு தசலுத்தலாம்.  இந்நிறுேனத்தின் தடுப்பூசி, ஒரு தேறையில் 
தசலுத்தப்ெடுகிறது என்ெது இதன் சிறப்ொகும். தடுப்பூசி எடுத்துக்தகாண்ட 14 நாட்களுக்குப் ெின் 
முழுறமயாக ஒரு நெர் வநாய் எதிர்ப்புத் திறன் தெற்றேராக கருதப்ெடுோர்.  

ஸ்புட்னிக் ைி ொதுகாப்ொனது என, லான்தசட் தனது ஆய்வுக் கட்டுறர ஒன்றற 
தேளியிட்டுள்ளது.  துேக்கத்தில், ஸ்புட்னிக் ேி, வொதிய ஆய்வுகள் வமற்தகாள்ளப்ெடாமல், 
தேளிப்ெறட தன்றமயற்று உற்ெத்தி தசய்யப்ெட்டு சந்றதப்ெடுத்தப் ெடுேதாக குற்றச்சாட்டு 
றேக்கப்ெட்டது. ஆனால், அதன் தசயல் திறன் சிறப்ொக இருப்ெதாகவும், ொதுகாப்ொனது எனவும் 
ஆய்வுகள் மூலம் கண்டறியப்ெட்டுள்ளது.  ஸ்புட்னிக் ேி 2 தேறை எடுத்துக்தகாள்ள வேண்டும்.  
ஆக்ஸ்வொர்ட்- ஆஸ்ட்வரா தெனிகா /  சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா ஆகியேற்றின் தடுப்பூசி, 
இரண்டு தேறையாக தசலுத்தப்ெட வேண்டும்.  ஆனால், இரண்டிலும் ஒவர தடுப்பூசி கலறே 
தான் உள்ளது.  ஸ்புட்னிக் ேி தடுப்பூசி, ஒவ்தோரு தேறைக்கும் ஒருேறக தடுப்பூசி கலறே 
என இருவேறு தடுப்பூசிகள் தசலுத்தப்ெடுகிறது.  அதனால் அதன் தசயல் திறன் சிறப்ொக 
அறமேதாக அறியப்ெடுகிறது. 
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பக்க ைிவளவுகள்: 

தொதுோக ஊசி வொட்ட இடத்தில் ேலி ஏற்ெடும்.  இறடயூறற தேிர்க்க, குளிர்ச்சியான ஈரப்ெதம் 
தகாண்ட துைிறய அப்ெகுதியின் மீது றேக்கலாம்.  தாங்கள் ேழக்கமாக வமற்தகாள்ளும் றக 
- வதாள்ெட்றட களுக்கான உடற்ெயிற்சிறய வமற்தகாள்ளலாம்.  

காய்ச்சல் வொன்ற அறிகுறிகள் ஏற்ெட்டால், வொதுமான அளவு நீர் அருந்துங்கள்.  அத்தறகய 
சூழலில் இறுக்கமான உறட அைிேறத தேிர்த்து ேிடுங்கள்.  

தடுப்பூசியின் ேிறளோல், தறலேலி, உடற்வசார்வு, உடல் ேலி, மயக்கமாக உைர்தல், குமட்டல் 
என ெல ேறகயான ெக்கேிறளவு ஏற்ெடலாம். சிலருக்கு காய்ச்சல் ஏற்ெடும். 

இத்தறகய அறிகுறிகள் இருப்ெது ேழக்கமான ஒன்றாகவே கருதப்ெடுகிறது.  

உங்களுக்கு வமற்தசான்ன அறிகுறிகள் ஏற்ெட்டால், நீங்களாக மருத்துேம் வமற்தகாள்ளாமல், 

மருத்துேர் உதேிறய நாடுேது தான் ொதுகாப்ொனது. ெக்கேிறளவு அறிகுறிகள் ஏற்ெடும் என 
நிறனத்து, தடுப்பூசி வொடுேதற்கு முன்வெ அத்தறகய அறிகுறிகறள தடுப்ெதற்கான மருந்து 
மாத்திறர உட்தகாள்ேது உயிருக்கு ொதிப்றெ ஏற்ெடுத்தலாம். 

ெக்கேிறளவு அறிகுறிகள் ஏற்ெட்டது என்ெதற்காக, இரண்டாம் தேறை தடுப்பூசி 
வொட்டுக்தகாள்ள தேறுதல் கூடாது.  மருத்துேரின் அறிவுறரப்ெடி தசயல்ெடவேண்டும்.  

ஒருேறக தடுப்பூசி கட்டுக்கடங்கா ஒவ்ோறமறய ஏற்ெடுத்தினால், மருத்துேர் உங்களுக்கு 
வேறுேறக தடுப்பூசிறய ெரிந்துறரக்கலாம்.  

தடுப்பூசி வொட்டுக் தகாண்வடாம் என்ெதற்காக உடனடியாக ொதுகாப்பு கேசங்கறள தேிர்த்தல் 
கூடாது.   மருத்துேர் அறிவுறரப்ெடி ோழ்க்றக முறறறய அறமக்க வேண்டும்.  

வநாய் ெரேல் தடுப்பு முறறகள், ஒவ்தோரு தகாள்றள வநாய் ெரவும் தொழுதும், துேக்க 
நாட்களில், ஆய்வு முறறகறள மட்டுவம கறடெிடிக்கப்ெடுகின்றன.  

அப்ெடி வமற்தகாள்ளப்ெடும் முறறகள், ெல வேறளகளில் வதாற்றுப் வொகலாம்.  அதற்காக 
அேற்றற றநயாண்டி தசய்து, தன் துைிச்சல் அறடந்து, மருத்துே அறிவுறரகறள வகட்காமல் 
வொனால் வநாய்த்ததாற்றுக்கு உள்ளாகி மரைம் அறடயலாம்.  

தடுப்பூசிகள் முழுறமயான ொதுகாப்பு தரும் என்ெதற்கல்ல.  அறே முடிந்தேறர ொதுகாப்றெ 
அளிக்கின்றன. 

ஆக்ஸ்பபார்ட்- ஆஸ்ட்பைா சஜனிகா /  சைீம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா ஆகிய நிறுேனங்கள் 
உற்ெத்தி தசய்து சந்றதப்ெடுத்தும் தடுப்பூசிகள் ொதுகாப்பு ததாடர்ெில் மூன்றாம் நிறல ஆய்ேில் 
உள்ளன.  இந்த தடுப்பூசி, குருதி உறறதல் வொன்ற ெக்கேிறளவுகறள ஏற்ெடுத்துேதாக 
அறியப்ெடுகிறது. 

சைீம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா / பநாைாைாக்ஸ்  ஆகிய நிறுேனங்கள் கூட்டாக வசர்ந்து 
உற்ெத்தி தசய்யும் புதிய தடுப்பூசி கள ஆய்ேில் உள்ளது. 
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மைபுத்திரி (குபைாபமாபசாம்) மாற்றம்: 

நுண்மி ததாற்று ெல வேறளகளில் மரபுத்திரி (குவராவமாவசாம்) மாறுதல் ஏற்ெடுத்தும்.  
இத்தறகய மரபுத்திரி மாறுதல்கள் சில வேறளகளில் நண்றம ெயப்ெதாகவும், ெல வேறளகளில் 
தீங்கு இறழப்ெதாகவும் அறமகிறது.  தகாவரானா நுண்மிறய தொறுத்தேறர, அது மரபுத்திரி 
மாறுதல் ஏற்ெடுத்தி, இரண்டாம் ததாற்றுக்கு ஏற்ற ேறகயில் வநாய் எதிர்ப்புத் தன்றமறய 
கட்டுப்ெடுத்துேதாக அறியப்ெடுகிறது. 

தகேல் ஏந்தி இறரவொ கருேமிலம் ததாழில்நுட்ெம் (mRNA) தகாண்டு உற்ெத்தி தசய்யும் 
தடுப்பூசிகள், ெக்கேிறளோக மரபுத்திரி (மரபு) மாறுதல்கள் ஏற்ெடுத்துேது இல்றல என்ெது 
அேற்றின் சிறப்பு. 

 

கட்டுவை தகைல் மூலம்: 

 

1. Vaccine Side Effects: https://www.medicalnewstoday.com/articles/global-covid-19-vaccine-summary-side-effects 

2. Different types of vaccines: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html 

3. Side Effects and Precautions: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html 

4. Covishield Risk: https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-big-is-risk-of-clots-from-

covishield/articleshow/82172111.cms 

5. Sputnik V: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext 

6. Virus Genetic Change in Humans: https://www.sciencemag.org/news/2020/12/coronavirus-may-sometimes-slip-its-

genetic-material-human-chromosomes-what-does-mean 

 

கட்டுவை ஆசிரியர்:  அ சூறச ெிரகாஷ் 

நாள்: றேகாசி,13 (27 – 05 - 2021) 
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