»ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن« اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﮏ دوز ﺧﻮد را  ۶۶درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی »ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن« اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﮏ دوز ﺧﻮد در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را در ﻣﺠﻤﻮع  ۶۶درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ آن در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ را
 ۸۵درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ واﮐﺴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۴۴ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ» :ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۷۲ ،۱۹-درﺻﺪ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ۶۶ ،درﺻﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و  ۵۷درﺻﺪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۲۸روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ۱۴روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ آﻏﺎز ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده اورژاﻧﺴﯽ از واﮐﺴﻦ ﺧﻮد در

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺲ از ﻓﺎﯾﺰر و
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ
ً
ﻣﺪرﻧﺎ )ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ( ﺳﻮﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﺄﺪ ﺷﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ واﮐﺴﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن و واﮐﺴﻦ ﺑﺮﺧﻼف دو واﮐﺴﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ دوز ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه در ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ دﻣﺎی  ۳۵ﺗﺎ  ۴۶درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ
) ۱.۶ﺗﺎ  ۷.۷درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس( ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺮا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو واﮐﺴﻦ
دﯾﮕﺮ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ » ،«Mathai Mammenرﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ Janssen
)زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﻧﺒﻮه
ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و واﮐﺴﻦ ﺗﮏ دوز ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ در ﺑﺪن و ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎری ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

