
پیام اصلی

مقــدمه

  اولین محموله واکسن بیماری کووید- 19 ساخته شده در کشور روسیه که با نام 
تجاری "اسپوتنیک  5" شناخته می شود، روز 16 بهمن سال جاری وارد ایران شد 

تا واکسیناسیون کووید-19 براساس اولویت گذاری وزارت بهداشت آغاز شود؛

  نتایج مطالعه فاز 3 درباره اثربخشی و عوارض این واکسن که در مجله لنست منتشر 
شده است از تأثیرگذاری 91/6 درصدی آن حکایت دارد. همچنین براساس این 

مطالعه هنوز هیچ گزارشی از اثرات جانبی و خطرناک برای آن وجود ندارد؛

  با این حال هنوز اطالعات الزم درباره مراحل نهایی کارآزمایی بالینی این واکسن 
به نهادهای مستقل و سازمان جهانی بهداشت ارائه نشده است.

واکسن بیماری کووید-19 تولید شده توسط مؤسسه گامالیا1، وابسته به وزارت بهداشت کشور روسیه که با نام تجاری "اسپوتنیک 25"  شناخته 
می شود، حدود شش ماه پیش مجوز ملی استفاده در روسیه را دریافت کرد. این واکسن نوترکیب در دو نوبت به فاصله حداقل 21 روز از یکدیگر 
تزریق می شود که در آن از وکتور آدنوویروس انسانی 26 برای واکسن نوبت اول و آدنوویروس انسانی 5 برای واکسن نوبت دوم استفاده شده 
است. قیمت هر دوز این واکسن حدودا 10 دالر برآورد شده است که در مقایسه با 33 دالر برای هر دوز واکسن مدرنا، بیست دالر برای واکسن 

فایزر، و سی دالر برای واکسن سینواک چین ارزان تر، و نسبت به هر دوز چهار دالر برای واکسن استرازنکا/ آکسفورد گران تر می باشد.

روز 16 بهمن سال جاری اولین محموله این واکسن وارد کشور شد و قرار بر این است که محموله دوم تا آخر بهمن ماه و محموله سوم هم تا 
10 اسفندماه از سوی روسیه ارسال گردد.

1. Gamaleya
2. Sputnik V

مطالعات انجام شده در خصوص کارایی و عوارض واکسن اسپوتنیک 5

نتایـج فـاز 3 کارآزمایـی ایـن واکسـن کـه در مجلـه لنسـت منتشـر شـد 
نشـان دهنده کارآیـی 91/6 درصد )فاصلـه اطمینان 95 درصـد 85/6-95/2 
درصـد( آن بـود. در 14964 داوطلب که واکسـن اسـپوتنیک 5 به آنها تزریق 
شـد در مقایسـه بـا افـرادی کـه بیمـاری کوویـد-19 آنها بهبـود یافتـه بود، 
1/3 تـا 1/5 برابـر آنتی بـادی بیشـتر در مقابـل ویروس، شـکل گرفتـه بود. 
همچنیـن در مورد عوارض احتمالی واکسـن، 94 درصـد از کل عوارض جانبی 
خفیـف بوده کـه در اکثر مـوارد این عوارض به شـکل عالئم شـبیه آنفوالنزا یا 
سـردرد بوده اسـت و هیـچ عارضه جانبـی جدی یا آلـرژی مرتبط با واکسـن 
مشـاهده نشـده اسـت. با این حـال به نظر می رسـد که هنـوز تردیدهایی در 

مـورد کیفیت این واکسـن از سـوی برخـی محققان وجـود دارد. 

تا کنون 26 کشور در دنیا استفاده از این واکسن در کشور خود را تایید کرده اند 

1.  European Medicines Agency

الجزایر،  صربستان،  بولیوی،  آرژانتین،  بالروس،  روسیه،  از:  عبارتند  که 
فلسطین، ونزوئال، پاراگوئه، ترکمنستان، مجارستان، امارات متحده عربی، 
و  بوسنی  نیکاراگوئه،  مکزیک،  ارمنستان،  تونس،  گینه،  جمهوری  ایران، 

هرزگوین، لبنان، میانمار، پاکستان، مغولستان و بحرین.

 آژانـس دارویـی اتحادیـه اروپـا  EMA1 در بیانیـه  رسـمی خـود اعـالم 
کـرد کـه تاکنـون هیچ درخواسـتی بـرای تائیـد واکسـن اسـپوتنیک 5 برای 
اسـتفاده از این واکسـن در کشـورهای اروپایی از سوی شـرکت سازنده آن 
دریافـت نکـرده اسـت. سـازمان جهانـی بهداشـت در آخرین اظهـار نظر 
خـود ابـراز امیـدواری کرده که واکسـن  اسـپوتنیک 5 می تواند در فهرسـت 
واکسـن هایی قـرار بگیرد کـه در قالـب برنامه کواکـس توزیع می شـوند هر 
چنـد این سـازمان هنـوز به طور رسـمی این واکسـن را تایید نکرده اسـت.

https://nih.tums.ac.ir/

براساس مقاالت منتشر شده از نتایج مطالعات، فاز 3 کارآزمایی بالینی واکسن بیماری کووید-19 ساخته شده در کشور روسیه با نام نتیجه گیری

تجاری اسپوتنیک  5، کارآیی قابل قبول 91/6 درصدی داشته و فاقد عوارض جانبی جدی بوده است و می تواند به عنوان یک واکسن 

مؤثر برای کنترل این بیماری در نظر گرفته شود. با این حال این واکسن هنوز به طور رسمی توسط سازمان جهانی بهداشت مورد 

تأیید قرار نگرفته است.
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منابــع

گزاره برگ پاسخ رسیع به سواالت 

کــووید-19
شماره:

25 بهمن 1399تاریخ انتشار:

3

گزاره برگ پیش رو، مرور رسیع مطالعات موجود است که توسط موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری 
اسالمی ایران تهیه شده است و دستورالعمل تخصصی نیست، لذا در استفاده از مطالب این گزاره برگ 

این موضوع مدنظر قرار گیرد.

عنوان:  آخرین اطالعات در خصوص واکسن کووید-19 ساخت 

کشور روسیه )اسپوتنیک 5(

به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


