مقایسه انواع واکسنهایکرونای موجوددرکشور

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس ازمطـالعه:

zاهمیت واکسیناسیون درپیشگیری،کنترل ومقابله با بیماریهای واگیر را بیانکنند.
zانـواع واکسـنهـای کوویـد  19مـوجـود در سبد واکسیناسیـون کشور را نام ببـرند.
zاهمیت واکسیناسیون در پیشگیری و مقابله با بیماری کووید  19را شرح دهند.
zمیزان اثربخشی هریک ازانواع واکسنها را درپیشگیری ازابتالبه بیماری توضیح دهند.
zفاصـلـه بیـن نـوبتهـای هـر یـک از انـواع واکـسـنهـای کـوویـد  19را شـرح دهـند.

نسرین درخشان زاده
کارشناسگروه پیشگیری ومبارزه بابیماریهای
واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین

صفر فیض الهی
رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقدمه
داســـتـــان واکــســیــنــاســیــون داس ــت ــان ــی قــدیــمــی بــــوده و
ریــشــهکــنشــدن آبــلــه ب ــزرگت ــری ــن داســـتـــان موفقیت
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واکسیناسیون است .پیروزیهای بعدی علیه بیماریهای

مختلف از جــمــلــه :فــلــج اطــفــال ،ســرخــک ،سرخجه،

هپاتیت و ...نتیجه تالشهای شبانه روزی و بررسیهای

فــراوان در خصوص بهترین واکسن با کمترین عارضه

•براساس اعــام

کنترل بسیاری از بیماریهای نوپدید یا بازپدید که در

بررسی واکسنها در گذشته نشان داده که عوارض
طوالنیتر و کمیاب واکسنها معموال ً و حداکثر ظرف

در نجات جان میلیونها انسان است .متوقف شدن یا
زمره بیماریهای عفونی ،مسری و ایجاد کننده اپیدمیها

و پاندمیهای مخرب و نابودکننده جمعیت انسانی در
کره خاکی هستند ،نتیجه واکسیناسیون اســت .ابعاد

و عــوارض مثبت و منفی واکسیناسیون زمانی بیشتر
خود را به معرض نمایش میگذارد که مسأله پاندمی

بیماری مطرح است .مثال بدیهی این مورد ،ویروس کرونا

و چالشهای موجود بر سر راه برنامه واکسیناسیون

این بیماری در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران است.
در حــال حــاضــر بــا اق ــدامه ــای سختگیرانه و مجدانه

برخی کشورها شاهد سیر نزولی بیماری کووید در این
کشورها هستیم .گرچه همه ابعاد اثربخشی واکسنهای

ضدکرونا یا اثر آنها بر واریانتهای جدید را نمیدانیم و
بتدریج آن را درمییابیم ،اما بخش زیادی از اطالعات در

خصوص ایمن بودن آنها را میدانیم .دالیل بسیاری به

نفع واکسیناسیون در پیشگیری از بیماریهای بازپدید
و نوپدید از جمله پاندمی کرونا مورد توجه و مورد تأکید

است .ازجمله این دالیل میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
•فــنــاوریهــای به کــار رفته در تولید واکسن کووید۱۹
سابقه چندین ساله داشته و عمدتا ً شناخته شدهاند.
•تاریخ به ما میگوید که عــوارض جدی و

1

 ،CDCعــوارض طوالنی واکسنهای

کــوویــد ۱۹بسیار نامحتمل و کمیاب اســت و تاریخ

 ۶هفته از دریافت آن مرتفع میشوند ،لذا در حال
حاضر  FDAدستور مونیتورینگ  ۸هفتهای عوارض
2

را صــادر کــرده اســت .الزم به ذکر است که تا بحال
 CDCیا  FDAگزارشی از عوارض طوالنی مدت بیش

از  ۸هفته دریافت نکردهاند.

 ...و اما واکسن های موجود در ایران
واکسنهای موجود در کشور که در حال حاضر در اجرای
برنامه ایمنسازی علیه کووید مورد استفاده قرار میگیرد

شامل سینوفارم ،آسترازنکا ،اسپوتنیک  ،Vبرکت و
پاستوکووک (سوبرانا )2و اسپایکوژن پاستوکووک پالس

است .نکات قابل توجه در خصوص انواع واکسنهای کرونای

موجود در سبد واکسیناسیون کشور به شرح زیر است:

کووایران برکت
•ایــن واکــســن ساخته شــده بــر پــایــه فــنــاوری ویــروس
غیرفعال شــده کــرونــا اســت کــه بــا تحریک سیستم
ایمنی بــدن ،بــدون آن که موجب بــروز بیماری شود،
فرد را در برابر ویروس کرونا مقاوم میسازد.

در واقــع تــزریــق ایــن واکــســن موجب تولید

طوالنی واکسنها بسیار نادر است.

•در صــورت بــروز عــوارض طوالنی معموال ً

پادتنهایی (آنتیبادی) علیه ویــروس مولد

مثال آن واکسن ( J&Jجانسون) بر علیه

سلولی را به دنبال دارد.

کووید  19شده و همچنین تحریک ایمنی

ظرف دو ماه برطرف میشود و جدیدترین

•محتوای واکسن شامل ویروس غیرفعال

کــوویــد ۱۹بــود .وقتی تجویز آن به همین

دلیل در آمریکا متوقف شد بیش از ۷

شده کرونا به همراه مقداری ماده افزودنی از

بعد از یک تحقیق طوالنی این واکسن به

ب ــه ع ــن ــوان حـ ــال اســــت .واکــســنهــای

جنس هیدروکسیدآلومینیم و بافر فسفات

میلیون نفر آن را دریــافــت کــرده بودند.

غیرفعال شــده ،واکسنهایی بــی خطر

عرصه واکسیناسیون برگشت و به لحاظ

و مؤثر هستند ،زیرا در بدن فرد تکثیر

آماری ،ایمن تشخیص داده شد.

2. Food and Drug Administration
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1. Centers for Diseas Control and Prevention
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نمیشود و خطر برگشت بــه سویه

تزریق واکسن به فاصله  28روز انجام

بیماری است را ندارد.

و دوم کامال یکسان اســت و تفاوتی

شود .نوع واکسن در تزریق نوبت اول

وحــشــی ویــــروس کــه قـــادر بــه ایــجــاد

•ســن تــوصــیــه ش ــده بـــرای تــزریــق ایــن

ندارد.

•برنامه تزریق واکسن در تمام رده های

شده است.

•اثربخشی این واکسن 79درصــد ذکر

واکسن افراد  18سال و باالتر است.

سنی بــاالی  18ســال ،دو دوز واکسن

واکسن آسترازنکا

کــه هــر یــک مــعــادل  0.5میلی لیتر

•ای ــن واکــســن بــر پــلــت ف ــرم اســتــفــاده

است ،تزریق میشود.

•نوع واکسن در تزریق نوبت اول و دوم

از آدن ــووی ــروس شــامــپــانــزه بــه عنوان

کامال یکسان است و تفاوتی ندارد .تزریق واکسن فقط

وکتور بــرای ژن  Sویــروس کرونا ساخته شده است.

است.

اســت .ایــن ف ــرآورده حــاوی ارگانیسمهای اصــاح ژن

به شکل داخل عضالنی و مکان تزریق عضله دلتوئید

آدنــوویــروس مــورد استفاده دستکاری شــده ژنتیکی

•فاز  3کارآزمایی بالینی انجام شده حاکی از اثر بخشی

شده است به نحوی که قابلیت تکثیر در بدن فرد را

واکسینه شده  93.8درصد است.

•واکـــــــســـــــن آســــــتــــــرازنــــــکــــــا مــــــوجــــــب تـــحـــریـــک

بسیار باال و نتایج تست خنثیسازی ویروس در افراد

ندارد.

سیستم ایمنی بدن میشود .این واکسن دلیل ایجاد

سینوفارم

آنتی بادی بدن در مقابل ویروس است که به محافظت

•ایــن واکــســن از نــوع واکــســن غیرفعال شــده ویــروس

از فرد در مقابل کووید در آینده کمک میکند .هیچ

شده است .برای تهیه واکسن ابتدا ویروس در روی

کووید نمیشوند.

کووید  19اســت که توسط یک شرکت چینی تولید

کشت سلولی ( )Vero cellتکثیر و سپس با استفاده
از بتا پروپیوالکتون غیرفعال شــده ،بعد از عملیات

تغلیظ و خالص سازی ،با ادجوان آلومینیوم به شکل
مایع واکسن درآمده است.

یک از ترکیبات موجود در این واکسن منجر به بروز

•سن توصیه شده برای تزریق این واکسن افراد  18سال
و باالتر است.
ً
•واکسن آسترازنکا به شکل عضالنی معموال در قست
فوقانی بازو (عضله دلتویید) تزریق میشود.

•بعد از دریــافــت واکــســن آنــتــی بــادی

•واکــســن آســتــرازنــکــا در دو نــوبــت به

شــده و سبب محافظت و مصونیت

واکسن نوبت اول و دوم دقیقا یکسان

فاصله  8تا  12هفته توصیه میشود.

علیه ویــروس کووید 19در بدن ایجاد

هستند.

فرد در مقابل بیماری میشود.

•ســن تــوصــیــه ش ــده بـــرای تــزریــق ایــن

•اثربخشی واکسن علیه ابتال به بیماری

•ایــن واکــســن در قالب ویــال تــک دوز

ســازمــان جهانی بهداشت در فوریه

و محل تزریق در عضله دلتوئید ،در

هر چند که با افزایش فاصله نوبت اول

عــامـتدار کــوویــد 19در بررسی اولیه

واکسن افراد  12سال و باالتر است.

 ،2021برابر  63درصد ذکر شده است.

دو و پنج دوز اســت .تزریق عضالنی

و دوم از  4هفته به  12هفته ،اثربخشی

یک سوم فوقانی خارجی بازو است.
برای ایجاد ایمنی کافی باید دو نوبت
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باالتر و تا 79درصد ذکر شده است.
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اسپوتنیک V

نوبت دوم قرمز رنگ هستند.

•ایــن واکــســن یــک واکــســن نــو ترکیب

•اثربخشی این واکسن علیه ابتال به

ویروس انسانی 26برای واکسن نوبت

کــه ممکن اس ــت اثــربــخــشــی آن در

بــیــمــاری 91.6درص ــد اســت هــر چند

اســت کــه بــا اســتــفــاده از وکــتــور آدنــو

سالمندان یا افــراد با ضعف ایمنی

اول و آدن ــووی ــروس انــســانــی  5بــرای

کمتر باشد .بهترین پاسخ ایمنی از

واکسن نوبت دوم تولید شده است.

حدود  2هفته بعد از دریافت نوبت

ژن تولید گلیکوپروتئین  Sدر ژنــوم

دوم واکسن ایجاد میشود.

آدنوویروس قرار داده شده است لذا
آدنوویروس در سطح خودش این آنتی

پاستوکووک و یا پاستوکووک پالس

ژن را دارد که باعث تحریک سیستم

ایــمــنــی مــیشــود .آنــتــی ژن  Sسبب
اتــصــال وی ــروس کــرونــا بــه سلولهای

•مــــاده مــؤثــره ایـــن واکــســن پروتئین
نوترکیب و حاوی بخش  RBDاز ژن

بــدن و آغ ــاز رون ــد بیماری م ـیشــود؛ لــذا بــا تحریک

 Spikeویروس  SARS-Cov-2است که به توکسویید

کــرد .آدنــوویــروس استفاده شده به عنوان وکتور ،به

•دوزاژ و فواصل تجویز واکسن برنامه واکسیناسیون

سیستم ایمنی میتوان از ابتال به بیماری محافظت

نحوی تغییر داده شده که قابلیت تکثیر و بیماریزایی
در بدن نخواهد داشت.

کزاز کونژوگه شده است.

معمول :دو دوز با فواصل  28روز از دوز اول

•واکسن باید به شکل عضالنی یا زیــر جلدی عمیق

•تعداد نوبت دریافت این واکسن  2نوبت است که به

تزریق شــود .واکسن باید در عضله دلتوئید تزریق

با تأخیر مراجعه کرد ،منعی برای تجویز نوبت دوم

تزریق جایگزین شوند.

فاصله  21تا  28روز تجویز میشود ،ولــی اگــر فردی
نیست .تأکید میشود که نوع واکسن برای نوبت اول

و دوم با همدیگر متفاوت اســت و باید حتما توجه
شود .دوز هر نوبت واکسن نیم میلی لیتر است که با
سرنگ  ADنیم میلی لیتر کشیده و در ناحیه عضله

دلتوئید تزریق عضالنی میشود .بهتر

شده و پیشنهاد میشود بازوها در نوبت های مختلف
•سن توصیه شده برای تزریق این واکسن افراد باالی
 12سال است.

•دوز بوستر در روز  56با واکسن پاستوکووک پالس
انجام میشود.

است تزریق در دست غیر قالب فرد
گیرنده واکسن انجام شود .مثال ً برای
افراد راست دست در ناحیه دلتوئید

دست چپ انجام شود.

گرچه همه ابعاد اثربخشی

•واکــســن ه ــای وارداتـــــی در ویــالهــای

واکسنهای ضدکرونا و یا اثر

5دوزی 2 ،دوزی و تک دوزی هر دوز

آنها بر واریانتهای جدید

نیم میلی لیتر ،حالت منجمد است.

بعد از آب شدن محتوای ویال ،محلول

را نمیدانیم و بتدریج آن را

رنگ خواهد شد .برای افتراق ویالها،

از اطـــالعــات در خــصـــوص

درمییابیم ،اما بخش زیادی

هموژن یکنواخت ،بی رنگ یا زرد کم

ویالهای نوبت اول آبی رنگ و ویالهای

ایمن بودن آنها را میدانیم.
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اثربخشی رژیم دو دوزه و سه دوزه در پیشگیری از اشکال

مختلف کووید 19در کشور به شرح ذیل است:
قطعی
عالمتدار

قطعی
بستری

قطعی
شدید

رژیم دو دوزه

51.31

76.78

78.35

رژیم سه دوزه

70.58

91.76

83.52

صرع و بیماری گیلنباره 1را نیز از عوارض طوالنی مدت

کووید ۱۹میدانند.

نتیجه مـیگــیــریــم کــه تــا ای ــن لحظه و در مــجــمــوع بر
اســاس مستندات موجود خطر عــوارض طوالنی مدت
ب ــرای واکــس ـنهــای کــوویــد ۱۹گـــزارش نــشــده اســت و بر

اساس تاریخچه جهانی واکسیناسیون نیز بعید است

عوارضی در زمانهای آینده اتفاق بیفتد که ارزش توقف
واکسیناسیون یا اجتناب از دریافت آن را داشته باشد.

نتیجه گیری

به یاد داشته باشیم که عوارض طوالنی بیماری کووید۱۹

در حال حاضر واکسنهای موجود در سبد واکسنهای

بسیار شایعتر بوده و مکرر گزارش شده و هر از چند گاه

واکسیناسیون کووید  19است .با تمام محدودیتهای

اضافه میشود که یکی از نشانههای لزوم دریافت واکسن

کشور ،واکسنهای تایید شده توسط کمیته فنی کشوری
فعلی در خــصــوص مستندات عـــوارض طــوالنــی مدت

این بیماری ،دانشمندان در پاسخ به منتقدان عوارض

طوالنی مدت یا دیرهنگام واکسنهای ضد کووید ۱۹به
این نکته اشاره دارند که به فکر عوارض طوالنی مدت
و دیرهنگام خــود بیماری کــوویــد ۱۹نیز در صــورت ابتال
باشید که در رأس آن آسیب دایمی به بافت ریه یا قلب
میتواند باشد .برخی دانشمندان سکتههای مغزی،

یک مورد جدید به لیست عــوارض این بیماری مخوف
است .در عین حال انتظار میرود که دستگاههای مسؤول

عوارض واکسنها را به طریق علمی و مستمر ثبت کنند.

پیشنهادها
•اط ــاع رســانــی شــفــاف ،دقــیــق و بـــهروز در خصوص

واکسنهای موجود در سبد واکسیناسیون کووید 19
در کشور

•اط ــاع از آخــریــن دســتــاوردهــای علمی روز دنــیــا در
خصوص واکسنهای کووید  19به منظور ارایه پاسخ

متوقف شدن یاکنترل بسیاری ازبیماریهای

نوپدید یا بازپدید که در زمره بیماریهای
عفونی ،مسری وایجاد کننده اپیدمیها و

پاندمیهای مخرب ونابودکننده جمعیت

انـسـانی درکـره خـاکـی هـسـتـنـد ،نـتیـجه

واکسیناسیون است.

مستند و بر پایه مطالعات علمی به جمعیت تحت

پوشش و واجد شرایط دریافت واکسن

•فراخون بموقع گــروههــای واجــد شرایط دریافت دوز
اول ،دوم و سوم واکسن کرونا

•اطالع و اشراف به آخرین دستورالعملها و مکاتبات
وزارت بهداشت در خصوص واکسناسیون کرونا

•آمــوزش و اطــاع رسانی در خصوص اعــام عــوارض
مشاهده شده پس از دریافت واکسن کووید 19

1. Guillan Barre Syndrome
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