
واکسیناسیون شماره هشتصدوسه   دو مرداد هزار و چهارصد1010

در 30 ژانویه 2020، سازمان بهداشت جهانی 
باالترین  در  را  کووید-19  طغیان   )WHO(

این  که  کرد  عنوان  و  اعالم  اضطراری  سطح 
بیماری می تواند به عنوان یک بیماری همه گیر 

توصیف شود. 
که  هستند  بزرگی  خانواده  ویروس ها  کرونا 
می توانند باعث بیماری در حیوانات یا انسان ها 
شوند. پیش از سال 2019 میالدی مشخص شده 
بود که چند ویروس کرونا می توانند باعث ایجاد 

عفونت های تنفسی با عالئمی از سرماخوردگی 
معمولی تا بیماری های شدیدتر مانند نشانگان  

تنفسی خاورمیانه در انسان  شوند. 
ویروس کرونا که به تازگی  کشف شد، نشانگان 
SARS-( 2-شدید حاد تنفسی کرونا ویروس

COV-2(، باعث بیماری ویروس کرونا 2019 
می شود. این ویروس قبل از شیوع در ووهان 

 2019 دسامبر  در  چین 
ناشناخته بود اما اکنون 

یک بیماری همه گیر 
بیشتر  که  است 
جهان  کشورهای 
تحت تاثیر  را 

قرار داده است.

واکسن ویروس غیرفعال: یک نسخه غیرفعال از پاتوژن هدف ویروس 
توسط سلول های ایمنی شناسایی می شود اما قادر به ایجاد بیماری 

نیست. پاسخ ایمنی قوی ایجاد می کند. به ویروس زیادی نیاز دارد.

هاری
زنده ضعیف شده: تهیه  شده از یک نسخه زنده اما ضعیف شده پاتوژن 

هدف است.
پاسخ مشابه عفونت طبیعی: برای خانم های باردار و افراد دارای نقص 

ایمنی توصیه نمی شود.

سرخک
واکسن های ناقل ویروسی )تکثیر شونده و غیرقابل تکثیر(

ویروسی به طور ژنتیکی مهندسی یا اصالح می شود تا حاوی آنتی ژن های 
عامل بیماری زای هدف باشد. وقتی اسیدنوکلئیک به سلول های انسانی 
وارد می شود، سلول ها کپی هایی از پروتئین ویروس را تولید می کنند که 

واکنش محافظتی سیستم ایمنی میزان را تحریک می کند.
توسعه سریع: مواجهه قبلی با ناقل ویروسی ممکن است ایمنی زایی 

را کاهش دهد.

ابوال
واکسن های اسید نوکلئیک

واکسن هاي RNA یا DNA شامل یک پروتئین عامل بیماری زای 
هدف هستند که پاسخ ایمنی را فعال می کند. وقتی اسید نوکلئیک 
آنتی ژن  به   DNA یا  RNA ،انسانی وارد می شود به سلول های 

تبدیل می شود.
ایمنی سلولی قوی، توسعه سریع

پاسخ نسبتا کم آنتی بادی
واکسن شبیه ویروس

پوسته های خالی ویروسی شبیه عامل بیماری زای هدف، بدون مواد 
ژنتیکی هستند. پوسته های ویروسی پاسخ محافظتی سیستم ایمنی میزبان 

را تحریک می کنند.
سریع و نسبتا ارزان

ممکن است ایمنی زایی کمتری داشته  باشد.
HPV

واکسن های زیرواحد پروتئین: این واکسن ها از قطعاتی از عامل 
بیماری زای هدف استفاده می کنند که برای ایمنی بدن مهم است.

ممکن است عوارض جانبی کمتری نسبت به ویروس کامل داشته  
باشد. ممکن است ایمنی زایی ضعیف و فرایند پیچیده ای داشته  باشد.

هپاتیت
واکسن های کووید-19 موجود در بازار دارویی ایران که تحت نظر 
سازمان غذا و دارو مجوز واردات دریافت کرده اند و برای پیشگیری 
از بیماری کووید-19 در افراد باالی 18 سال توصیه می شوند، 

عبارتند از: اسپوتنیک وی، آسترازنکا، سینوفارم، کوواکسین.
تمام واکسن های موجود در بازار دارویی به طور قابل  توجهی خطر 
ابتال به بیماری کووید-19 شدید، عوارض جدی و احتمال فوت 
ناشی از بیماری را برای فرد واکسینه شده کاهش می دهند. عوارض 
جدی ذکرشده با واکسن های کووید-19 نسبت به عوارض ناشی از 

ابتال به بیماری  بسیار نادر و قابل  اغماض است. 
برندهای تجاری واکسن کووید-19 غیرقابل تعویض است 

از همان  باید حتما  از تزریق نوبت اول واکسن  بعد  و 
برند تجاری واکسن در نوبت دوم استفاده شود. اجزای 

سازنده نوبت اول و نوبت دوم واکسن اسپوتنیک با 
هم متفاوت است. در صورتی که بیمار بعد از تزریق 
نوبت اول واکسن کووید-19دچار عوارض جدی 
شود، نوبت دوم واکسن نباید دریافت شود. در 
چنین شرایطی تعویض برند برای نوبت دوم 
 Covishield توصیه نمی شود. برند تجاری
توسط  تولیدشده  آسترازنکای  واکسن  که 
جایگزین  می تواند  است  هند  سرم  موسسه 

برند Vaxzevria باشد. 
 

(Gam-COVID- واکسن اسپوتنیک
Vac) V

Gamaleya :شرکت سازنده
کشور تولید کننده: روسیه

واکسن اسپوتنیک وی در دو نوبت تزریق می شود. ابتدا 
0/5 میلی لیتر از دوز اول و سپس 21 تا 28 روز بعد 0/5 

میلی لیتر از دوز دوم به صورت عضالنی تزریق می شود. در صورتی که 
بعد از 21 روز از تزریق نوبت اول تاخیر در واکسیناسیون ایجاد شود 

ممانعتی برای تزریق نوبت دوم واکسن وجود ندارد.
شرایط نگهداری: 2تاC 8° برای3 ماه و C -20° برای 2 سال.

میزان اثربخشی: 91/6 درصد 
نوبت اول :پارتیکل هاي نوترکیب آدنوویروس سروتایپ 26 که حاوي 

پروتئین S ویروس SARS-Cov-2 است.
نوبت دوم: پارتیکل هاي نوترکیب آدنوویروس سروتایپ 5 که حاوي 

پروتئین S ویروس SARS-Cov-2 است.
 

 (VAXZEVRIA) واکسن وکسزوریا
Oxford/AstraZeneca :شرکت سازنده

کشور تولید کننده: کره جنوبی )انگلستان-سوئد(
این واکسن به صورت دو تزریق عضالنی به حجم 0/5 میلی لیتر و 

به فاصله 28 تا 84 روز )4
تا 12 هفته( تجویز می شود. سازمان بهداشت جهانی جهت افزایش 
ایمنی زایی واکسن توصیه می کند فاصله 56 تا 84 روز )8 تا 12 هفته( 

بین دوز اول و دوز دوم رعایت شود.
.°C 8-2 :شرایط نگهداری

میزان اثربخشی: 82/4 درصد )در صورت تجویز هر دو دوز بافاصله 
12 هفته(

ماده موثره دارویی: آدنوویروس شامپانزه کدکننده ژن گلیکوپروتئین 
S ویروس SARS-Cov-2 است که در سلول های کلیوی جنین 

انسان با تکنولوژی نوترکیب طراحی شده  است.
(SINOPHARM) واکسن سینوفارم

 Sinopharm, Beijing Institute of سازنده:  شرکت 
Biological Products
کشور تولید کننده: چین

 واکسن کووید-19 سینوفارم در دو نوبت و به فاصله 21 تا 28 روز 
به صورت عضالنی (هر نوبت به حجم 0/5 میلی لیتر( تزریق می شود.

شرایط نگهدار2ی:2تا8درجه سانتی گراد
 میزان اثربخشی: 79 درصد 

ماده موثره دارویی: ویروس SARS-Cov-2 غیر فعال شده است.
 

(COVAXIN) واکسن کوواکسین
Bharat Biotech : شرکت سازنده

کشور تولید کننده: هند
 واکسن کووید 19کوواکسین در دو نوبت و به فاصله 28روز )هر 

نوبت به حجم 0/5 میلی لیتر( به صورت عضالنی تزریق می شود.
.°C 8شرایط نگهداری: 2تا

میزان اثربخشی: 80/6 درصد 
ویروس  شده  فعال  غیر  ویریون  دارویی:  موثره  ماده 

SARS-Cov-2 است.
 

واکسن کوایران برکت 
(COVIRAN BAREKAT)

 شرکت سازنده: شفا فارمد
 کشور تولیدکننده: ایران

 این واکسن از ویروس کرونایی ساخته شده  که توسط 
مواد شیمیایی ضعیف یا کشته  شده است که شبیه به نحوه 

ایمن سازی واکسن فلج اطفال است. در دو نوبت و به فاصله 
28روز )هر نوبت به حجم 0/5 میلی لیتر( به صورت عضالنی 

تزریق می شود.
 میزان اثربخشی: 80 درصد 

 2-SARS-Cov ماده موثره دارویی: ویروس غیر فعال شده ویروس
است.

 
 (SOBERANA) واکسن پاستوکووک یا سوبرانا
شرکت سازنده: Finlay Institute مشترک با انستیتو پاستور

کشور تولید کننده: کوبا-ایران
واکسن  از  روز،  فاصله 28  به  تزریق عضالنی  اول  نوبت  دو  در 
Soberana-02 که یک واکسن بر پایه پروتئین نوترکیب و حاوی 
بخش RBD از ژن Spike ویروس SARS-COV-2 است. جهت 
حفظ پایداری این پروتئین، به ترکیب استاندارد واکسن کزاز اضافه 
شده و برای افزایش ایمنی زایی آن، از افزونه  آلومینیوم هیدروکساید 
 RBD-TT استفاده شده  است. این واکسن حاوي 25 میکروگرم
 01-Soberana است. در نوبت سوم )روز پنجاه و ششم( واکسن
که حاوي 50 میکروگرم d-RBD و ژل آلومینیوم هیدروکساید 

است تزریق می شود.
میزان اثربخشی: حداقل 62 درصد در دو دوز در فاز دوم مطالعاتی 
است که هنوز نتایج فاز سوم و مصرف دوز سوم آن منتشر نشده است.

ماده موثره دارویی: پروتئین نوترکیب و حاوی بخش RBD از ژن 
Spike ویروس SARS-COV-2 است.

 
واکسن رازی کووپارس
(RAZI COV PARS)

 Razi Vaccine and Serum Research سازنده:  شرکت 
Institute

کشور تولید کننده: ایران
این واکسن بر پایه پروتئین نوترکیب اسپایک و شامل 3 دوز است. 
دو دوز اول واکسن به صورت عضالنی به فاصله 21روز و دوز 
سوم به صورت استنشاقی تجویز شده و در روز پنجاه و یکم از 
اولین دوز تجویز می شود. از آنجایی که بزرگ ترین مشکل در همه 
گیری کرونا ناقالن بی عالمت هستند، دوز استنشاقی واکسن رازی 

کووپارس پس از دو هفته موجب ایجاد ایمنی 
در دستگاه تنفسی فوقانی شده و زنجیره انتقال 

بیماری را به حداقل می رساند.
 میزان اثربخشی: 80 درصد در فاز دوم؛ )هنوز 
نتایج مطالعات فاز سوم به صورت رسمی منتشر 

نشده است.(
 ماده موثره دارویی: پروتئین نوترکیب اسپایک 
و  آنتی ژن  بخش  دو  SARS COV-2)شامل 

ادجوانت( است.
 

واکسن فخراواک 
FAKHRAVAC (MIVAC)

Fakhra clinical trial center :شرکت سازنده

کشور تولید کننده: ایران
واکسن فخراواک در دو نوبت و به فاصله 14 تا 21 روز به صورت 

عضالنی تزریق می شود.
میزان اثربخشی: 93/5 درصد باعث ایجاد آنتی بادی خنثی کننده در 
فاز 2 شده است. )هنوز نتایج مطالعات فاز سوم به صورت رسمی 

منتشر نشده است.(
ماده موثره دارویی: ویروس غیر فعال شده SARS-Cov-2 است.

 

(SPIKOGEN) واکسن اسپیکوژن
CinnaGen Company :شرکت سازنده

کشور تولید کننده: ایران
واکسن کووید-19 اسپیکوژن در دو نوبت و به فاصله 21 روز )هر 

نوبت به حجم 1 میلی لیتر( به صورت عضالنی تزریق می شود.
 spike )S( protein subunit ماده موثر دارویی: پروتئین نوترکیب
است.   CpG adjuvantبه  عالوه  2-SARS-Cov ویروس 

) ™SpikoGen®  & Advax(
میزان اثربخشی: هنوز نتایج مطالعات آن به صورت رسمی منتشر 

نشده است.
 

 چند واکسن معروف کووید-19 موجود در بازار 
جهانی

 PFIZER-BIONTECH( واکسن کووید- 19فایزر–بیوان تک
)VACCINE 19-COVID

Pfizer–BioNTech :شرکت سازنده
کشور تولید کننده: آمریکا 

این واکسن به صورت دو دوز با فاصله 3 هفته و به  شکل تزریق 
عضالنی در عضله دلتویید و به حجم 0/3 میلی لیتر 
تجویز می شود. تنها واکسنی است که تا کنون زیر 18 
سال و از 12 سال به باال مورد تایید و استفاده قرار 

گرفته است. این واکسن، دربردارنده ماده موثر توزینامران است. 
شرایط نگهداری: )60-( تا )80-( C° برای 6 ماه، )15-( تا )25-( 

C°برای 2 هفته.
میزان اثربخشی: 95 درصد 

ماده موثره دارویی: mRNA ویروس SARS-Cov-2 است. 
 

 19-MODERNA COVID) واکسن مدرنا
 (VACCINE

Moderna : شرکت سازنده 
 کشور تولید کننده: آمریکا

که یک  است  اسید  ریبونوکلئیک  واکسن  مدرنا یک  واکسن 
پروتئین اسپایک مشابه یکی از پروتئین های ویروس کووید-19 
را رمزگذاری می کند. این ترکیب در کپسولی از نانوذرات از جنس 

لیپید گنجانده شده  است. 
شرایط نگهداری:2تاC 8° برای 30 روز و )C )-20° برای 4 ماه.

 میزان اثربخشی: 94/5 درصد 
ماده موثره دارویی: mRNA ویروس SARS-Cov-2 است. 

 
 19-JANSSEN COVIDواکسن جانسون و جانسون

(VACCINE (JOHNSON & JOHNSON
Johnson & Johnson :شرکت سازنده

کشور تولید کننده: آمریکا
این واکسن به صورت یک دوز 0/5 میلی لیتر و به شکل تزریق 
عضالنی در عضله دلتویید در افراد باالی 18سال تجویز می شود.

شرایط نگهداری: 2تاC 8° اما بعد از بازشدن تا 6 ساعت در این 
دما و درهوای اتاق تا 2 ساعت.
 میزان اثربخشی: 66/3 درصد 

 ماده موثر دارویی: پارتیک های نوترکیب آدنوویروس سروتایپ 26 
که حاوی پروتئین S ویروس SARS-COV-2 است.

 
 19-NOVAVAX COVID) واکسن نووواکس

(VACCINE
)Novavax, Inc. )Nasdaq: NVAX :شرکت سازنده

روش های مختلف تولید واکسن

COVAX دسترسی جهانی به واکسن های کووید-19( به  عنوان ستون و کووید-19  گروه( COVAX

با   )Tools  19-ACT Accelerator )Access to Covid واکسن های 

 Coalition for Epidemic Preparedness Innovations( CEPI، )Global(

 World Health( و   Alliance for Vaccines & Immunizations( Gavi

Organization( WHO همکاری می کند. این مرکز از تحقیق، توسعه، تولید و مذاکره در 

مورد قیمت گذاری منصفانه برای طیف گسترده ای از نامزدهای واکسن کووید-19 پشتیبانی می کند. 

COVAX اطمینان حاصل خواهد کرد که همه کشورهای شرکت کننده صرف نظر از سطح درآمد، 

پس از تولید و در دسترس  بودن واکسن به طور مساوی به این واکسن ها دسترسی خواهند داشت. 

هدف COVAX این است که تا پایان سال 2021 میالدی میلیارد دوز واکسن در دسترس باشد. 

سازمان بهداشت جهانی از طریق ACT Accelerator با همکاری دانشمندان، دولت ها، مشاغل، 

جوامع مدنی، نیکوکاران و سازمان های مرتبط با بهداشت جهانی برای تسریع در پاسخ به 

همه گیری ها فعالیت می کند. هنگامی که اطالعات ایمنی و کارایی حاصل از آزمایش های 

بالینی برای پشتیبانی از تولید و توزیع واکسن ها کافی باشد، COVAX دسترسی و 

توزیع عادالنه این واکسن ها را برای محافظت از مردم در همه کشورها تسهیل 

علیه کووید-19 بی سابقه است.می کند. شایان ذکر است سرعت، وسعت و میزان تالش برای تولید واکسن 

دکترمهدییدا...زاده
فوق تخصص بیماری های ریه و 

مراقبت های ویژه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

واکسیناسیون کووید-واکسیناسیون کووید-1919و تالش برای زندگی بدون ماسکو تالش برای زندگی بدون ماسک


