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»ﺟﺎﻧﺴﻮن اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن« ﺗﻮﺳﻂ  FDAآﻣﺮﯾﮑﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ واﮐﺴﻦ ﺗﮏ دوز ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن ،از اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪار در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﻦ

ﻧﺪارد ،ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز  FDAﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ » «FDAدر ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺴﻮن و
ﺟﺎﻧﺴﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .دادهﻫﺎ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ  ۸۰درﺻﺪی واﮐﺴﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ

از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزه  ۲۸روزه از ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی
ﻧﺸﺪه ﯾﺎ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻮت ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ  ۷۲درﺻﺪی در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎی ﺣﺎد
و ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۲۸روز از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﮏ ﺷﺎت ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ

واﮐﺴﻦ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۶۴درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن در
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۵۸درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

داده ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن ،واﮐﺴﻦ از اﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن وﺿﻌﯿﺖ  ۱۰۰۰داوﻃﻠﺐ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪه واﮐﺴﻦ را ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۷۱روز از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .وﺟﻮد آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد  FDAﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
واﮐﺴﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز  FDAرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز واﮐﺴﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری در دﻣﺎی ﻓﻮق ﺳﺮد و ﺗﮏ دوز ﺑﻮدن آن ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

