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نقش مسلمانان در ساختن واکسین کرونا کوید 19

پروفیسر اوگور شاهین استاد سرطان شناسی در یونیورستی ماینس  ،داکتر ایمنی شناس و رئیس ارشد و بنیانگذار شرکت
بیوان تک  CEO BioNTech SEلقب قهرمان کشف واکسین کرونا کوید 19را در دنیا کسب نمود.
خوشبختانه کشف واکسین کرونا کوید  19برای نجات بشریت ازین ویروس مرگبار توسط دو کمپنی فایزر و بیوان تک
 Pfizer-BioNTechمعرفی گردید و سازمان غذا و ادویه آمریکا اف.دی.ای (U.S. Food and Drug
)Administration,FDA
جواز اضطراری برای تزریق واکسن تولیدی شرکت فایزر -بیوانتک را تایید کرد و در ماه دسمبر  2020در امریکا و
اروپا مورد استفاده قرار گرفت .
پروفیسر داکتر اوگور شاهین اهل ترکیه اساسگذار و رئیس کمپنی بیوان تک  CEO BioNTech SEاز سال 2008
میالدی تا امروز میباشد و نقش اساسی در ساختن واکسین کرونا کوید  19دارد.
این موفقیت بزرگ برای بشریت و دو کمپنی فایبر و بیوان تک خصوصا ً پروفیسر داکتر اوگور شاهین و همسرش
پروفیسر داکتر اوزلم تورچی مبارک باد.
واکسین کرونا ساخته شده توسط پروفیسر اوگور شاهین دانشمند جهان اسالم با اثربخشی  90درصدی خود بسیار فراتر
از استاندارد های مورد انتظار ،برای تأیید واکسن کوید 19-میباشد.
روزنامه نیویورک تایمز با انعکاس خبر تولید واکسن کرونا توسط پروفیسر اوگور شاهین نوشت« :دو سال قبل بود که
اوگور شاهین در کنفرانسی در برلین در پیش بینی شجاعانه و خطاب به شماری از مهمترین کارشناسان مریضی های
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عفونی گفت که در صورت وقوع همه گیری عالمگیر ،شرکت وی میتواند با بهره از فناوری «آر ان ای پیام رسان» یا
«ام آر ان ای )»(mRNAبه سرعت واکسینی تولید کند»
پروفیسر اوگور شاهین به پاس مؤفقیت های خود در «ارزیابی بالینی واکسینهای سرطان بر پایه  mRNAکه بصورت
فردی و متناسب با نوع جهش در سلول های مریض مبتال به سرطان طراحی کرده است» با آغاز همه گیری ویروس
کرونا در چین ،وی پروسه ساخت واکسن کرونا را آغاز کرد و سرانجام با تحقیقات و زحمتکشی فراوان با تیم همکاران
خود موفق گردید واکسین کرونا را در ماه دسمبر  2020میالدی به جهان تقدیم نماید پروفسور شاهین در مصاحبه
میگوید «:این واکسین می تواند آغازی بر پایان کرونا باشد».
پروفسور اوگور شاهین ساخت واکسین کرونا را از جنوری  ( 2020جدی  1398هجری شمسی) آغاز کرد زمانی که
با مطالعه مقالهای در نشریه معتبر «لنست» متقاعد شد ویروس کرونا بسرعت در حال گسترش در بخش هایی از چین
است و به زود ترین فرصت در تمام جهان پخش خواهد شد  .دانشمندانی که در شرکت بیوان تک  BioNTechبا وی
همکاری داشتند ،برنامه های خود را برای تعطیالت لغو کردند تا روی پروژه ای با اسم سرعت نور کار کنند که هدف
شان تولید واکسین کرونا کوید 19بود.
وی در مصاحبه ای گفته است «:شرکت های دیگر دنیا ،توانایی و ظرفیت انجام سریع این کار (تولید واکسین کرونا) را
به اندازه ما ندارند ،این کار دیگر فقط یک فرصت نبود بلکه وظیفه بود زیرا من معتقد بودم میتوانیم بین اولین هایی
باشیم که به کشف واکسین کرونا موفق شویم».
خوشبختانه پروفیسر اوگور شاهین با همکارانش مؤفق گردید واکسین کرونا را کشف نماید و کمپنی های فایبر و بیوان
تک  Pfizer-BioNTechواکسین را در ماه دیسمبر 2020میالدی به دنیا پخش کردند.
پروفیسر اوگور شاهین کیست؟
پروفیسر داکتر اوگور شاهین  55ساله در  29سپتمبر  19۶۵میالدی در اسکندرون والیت ختای ترکیه دیده به جهان
گشود .چهار ساله بود که با فامیلش به المان مهاجر گردید .بعد از تحصیالت ابتدائیه و لیسه در سال  1990میالدی از
یونیورستی کلن آلمان در رشته طب فارغ التحصیل و در سال  1993میالدی سند دکتورا خود را از همین ینویورستی
گرفت .پروفیسر اوگور شاهین بعد از هشت سال اقامت در شفاخانه یونیورستی سارلند در سال  2000میالدی به عنوان
عضو هیأت علمی یونیورستی ماینس درآمد و در سال  200۶به مقام استادی رسید و همچنان در شفاخانه یونیورستی
ماینس منحیث داکتر فعالیت میکرد  .او در سال  2001با همسرش اوزلم تورچی شرکت دواسازی گانیمد را تأسیس کرد
که به تداوی محافظه ئی مرض سرطان مبادرت ورزید.
پروفیسر اوگور شاهین که در تداوی مرض سرطان کشفیات زیادی داشته است در کشف واکسین کرونا از افتخارات
بشریت میباشد  .او در طول عمر خود به پاس خدمات بی شائبه اش در علم طب و ساینس جوایز زیادی کسب نموده
است.
 1995میالی جایزه ینچنز چرنی از انجمن هماتولوژی و انکولوژی آلمان)(DGHO
 1995میالدی جایزه شایستگی از انجمن آمریکایی آنکولوژی بالینی)(ASCO
 2005میالدی جایزه ژرژ کوهلر از انجمن ایمنی شناسی آلمان
 2006میالدی جایزه  GO Bioاز وزارت آموزش و تحقیقات فدرال
 2019میالدی جایزه مصطفی در تهران
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پروفیسر اوگور شاهین در سال  2002میالدی با اوزلم تورچی که پزشک و ایمونولوژیست ترکیه ای -آلمانی است
ازدواج کرد .آنها یک دختر دارند و در المان زندگی میکنند.
از بارگاه هللا مهربان برای پروفیسر اوگور شاهین به پاس خدمات علمی و طبی در تداوی مرض سرطان و کشف واکسین
کرونا کوید  19طول عمر و صحت کامل التجا نموده و با افتخار ازین فرزند صادق بشریت به نیکوئی یاد میکنیم .

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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