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پیام اصلی

سطح  به  دستیابی   ،MIS-C شدید  التهابی  بیماری  نادر  پیامد  از  جلوگیری  برای  نوجوانان  و  کودکان    واکسیناسیون 
گسترده ای از ایمنی جامعه )ایمنی جمعی( و کاهش سرعت ظهور انواع خطرناک ویروس و پایان همه گیری، حائز 

اهمیت است؛

  در میان واکسن های مورد استفاده برای کووید-19، تنها واکسن فایزر برای استفاده افراد 12 سال و باالتر تأیید شده 
است. سایر واکسن های موجود صرفًا برای افراد 18 سال به باال مجاز شناخته شده و قابلیت استفاده آنان در نوجوانان 

و سپس کودکان در دست بررسی می باشد؛

بیماری های ژنتیک شامل سندرم  برخی  تزریق واکسن کووید-19 در  بزرگساالن،  بر روی  انجام شده    در مطالعات 
داون، تاالسمی و فیبروز سیستیک به عنوان گروه اولویت دارتوصیه شده است؛ اما هنوز یافته هایی برای تأثیر واکسن 
بر روی کودکان و نوجوانان با این بیماری های ژنتیکی وجود ندارد، اما پیش بینی می گردد کشورها پس از تأیید واکسن 
برای گروه های سنی کودکان و نوجوانان، بررسی اثر واکسن بر روی برخی از بیماری های ژنتیکی را که تزریق واکسن 
در گروه بزرگسال آن از اولویت باالتری برخوردار است را سریعًا آغاز نموده و یا راهنماهای بالینی برای آن تدوین 

نمایند.

واکسن ها به عنوان اقدامی اساسی برای ُکند کردن روند همه گیری کووید-19 و روزی، پایان دادن به آن شناخته شده اند. بیشتر عفونت های 
کووید-19 در کودکان خفیف است و عالئم مشخصی ندارد. با این حال، درصد کمی از کودکان مبتال بدحال شده و نیاز به بستری یا مراقبت 
ویژه دارند و یا در طی دو تا شش هفته پس از ابتال به عفونت کووید-19، دچار یک بیماری التهابی شدید به نام MIS-C می شوند که این 
حالت ممکن است حتی در کودکانی که عالئمی ندارند یا عالئم خفیف دارند نیز اتفاق بیافتد. واکسیناسیون کودکان برای جلوگیری از این 
پیامدهای پرمخاطره یکی از مهمترین دالیل انجام مطالعات واکسن در کودکان است. به عالوه، واکسیناسیون کودکان برای دستیابی به 
سطح گسترده ای از ایمنی جامعه - ایمنی جمعی – و همچنین برای کاهش سرعت ظهور انواع خطرناک و پایان همه گیری بسیار حائز 

اهمیت است. 

معیارهای پوشش همگانی واکسن کووید-19 برای کودکان و نوجوانان 
برای توصیه به تزریق واکسن کووید-19 برای کودکان و نوجوانان عالوه بر اصل اول بی خطر بودن آن برای این گروه  های سنی، 4 معیار 
برای اولویت بندی و انتخاب آن وجود دارد. اول، بار بیماری کووید-19 که باید حداقل در زیر مجموعه ای از جمعیت قابل توجه باشد 
)1(. دوم، واکسیناسیون کودکان و نوجوانان باید خطر انتقال بیماری را کاهش دهد. اساسی ترین موضوعی که در سیاستگذاری واکسن 
اجباری کودکان و نوجوانان مدنظر قرار می گیرد این است که تا چه اندازه افزایش سطح ایمنی در جامعه، از بیماری در دیگران جلوگیری 
می کند )2(. سوم، واکسن کووید-19 باید در محافظت از کودک و نوجوان در برابر بیماری مؤثر باشد و البته الزم نیست 100 درصد 
مؤثر باشد اما می بایست دارای اثری قابل مقایسه با سایر واکسن  هایی باشد که در حال حاضر برای کودکان و نوجوانان مورد نیاز است 
)3(. چهارم، واکسن مجاز به طور گسترده و به راحتی در دسترس و مقرون به صرفه باشد که از آنجا که مزایای واکسن کووید-19 بیشتر 
برای بزرگساالن در گروه های پرخطر است، بنابراین برای واکسیناسیون کودک یا حتی والدین یا مراقب وی معیار دسترسی و مقرون 

به صرفه گی اهمیت زیادی دارد )4(. 

مرور واکسن های کووید-19 تأیید شده درخصوص حداقل سن استفاده 
1.  فایزر بیوتک1: این واکسن در حال حاضر تنها واکسنی است که قابلیت استفاده برای گروه سنی 12 سال و باالتر را دارد. واکسن 
فایزر ابتدا مجوز استفاده برای افراد 16 سال به باال را کسب نمود و پس از انجام مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 2260 نفر نوجوان 
12 تا 15 سال و کسب نتایج اثربخشی مطلوب، این واکسن از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده برای گروه سنی 12 تا 15 
سال را نیز اخذ نمود. همچنین مطالعه کارآزمایی این واکسن برای کودکان بین 6 تا 11 سال در 3 گروه سنی 5 تا 11 سال، 2 تا 5 
سال و 6 ماه تا 2 سال در حال انجام است و دوز اول این واکسن با مقدار کمتر به نمونه مورد مطالعه این گروه سنی تزریق شده است.

2.  واکسن مدرنا2: این واکسن مجوز استفاده برای افراد 18 سال به باال را دارد. مطالعه کارآزمایی بالینی این واکسن بر روی 3235 
نوجوان 12 تا 17 ساله با دوز مشابه بزرگسال انجام شده است و نتایج ابتدایی آن نشان می دهد که این واکسن بر روی این گروه 
سنی 96 درصد کارایی دارد. پس از اتمام این مطالعه، این شرکت ارائه مستندات خود را به سازمان غذا و داروی امریکا برای کسب 

مجوز در دستور کار دارد.

3.  واکسن جانسون اند جانسون3: این واکسن مجوز استفاده برای افراد 18 سال به باال را دارد. مطالعه کارآزمایی بالینی این واکسن 
برروی تعداد کمی از افراد 16 تا 17 ساله آغاز شده است که در صورت اطمینان از ایمنی و اثربخشی آن، مطالعه بزرگتری بر روی 

افراد 12 تا 15 ساله صورت خواهد گرفت. 

4.  واکسن آسترازنیکا4: این واکسن مجوز استفاده برای افراد 18 سال به باال را دارد. مطالعه کارآزمایی این واکسن بر روی 300 نوجوان 
6 تا 17 ساله در حال انجام است اما با توجه به این که احتمال عارضه نادر لختگی خون در سنین پایین تر بیشتر است، این مطالعه 

با حساسیت بیشتری انجام خواهد شد و زمان بیشتری طول خواهد کشید.

5.  واکسن سینوفارم5: این واکسن مجوز استفاده برای افراد 18 سال به باال را دارد. مطالعه کارآزمایی این واکسن بر روی 2128 کودک 
3 تا 17 ساله انجام شده است که از سوی شرکت، نتایج اولیه آن قابل قبول اعالم شده است.

6.  واکسن اسپوتنیک وی6: این واکسن برای افراد 18 سال به باال مجوز استفاده دارد. در حال حاضر مطالعات کارآزمایی بالینی این 
واکسن برای سه گروه زیر 9 سال، 9 تا 14 سال و 14 تا 17 سال برنامه ریزی شده و برای گروه 14تا 17 سال در حال انجام است.

7.  واکسن کوواکسین  بهارات7: این واکسن برای افراد 18 سال به باال مجوز استفاده دارد. در حال حاضر مطالعه کارآزمایی بالینی آن 
برای نوجوانان 12 تا 17 سال در حال انجام بوده و انجام مطالعه برای کودکان 2 تا 12 سال را در دستور کار دارد. 
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منابــع

  در میان واکسن های مورد استفاده برای کووید-19، تنها واکسن فایزر برای استفاده افراد 12 سال و باالتر تأیید شده است. سایر نتیجه گیری

واکسن های موجود صرفًا برای افراد 18 سال به باال مجاز شناخته شده و قابلیت استفاده آنها در نوجوانان و سپس کودکان در دست 

بررسی می باشد. با توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده برای اثربخشی واکسن بر روی افراد زیر 18 سال، هنوز یافته هایی 

برای تأثیر واکسن بر روی کودکان و نوجوانان با بیماری های ژنتیکی وجود ندارد؛ اما پیش بینی می گردد کشورها پس از تأیید واکسن 

برای این گروه سنی، بررسی اثر واکسن بر روی برخی از بیماری های ژنتیکی را که تزریق واکسن در گروه بزرگسال آن از اولویت 

باالتری برخوردار است، خیلی سریع آغاز نمایند و یا راهنماهای بالینی برای اولویت داشتن آنها تهیه نمایند.

واکسن کووید-19 برای افراد زیر 18 سال با 
بیماری های ژنتیک 

در مطالعات انجام شده بر روی بزرگساالن، تزریق واکسن کووید-19 در برخی 
بیماری های ژنتیک شامل سندرم داون، تاالسمی و فیبروز سیستیک به عنوان 
گروه اولویت دار توصیه شده است. اما در افراد زیر 18 سال تنها یک واکسن 
استفاده  قابلیت  و  دارد  را  بیشتر  و  سال   12 سنی  گروه  برای  استفاده  مجوز 
سایر واکسن ها برای کودکان و نوجوانان در دست بررسی می باشد. از آنجا که 
جامعه مورد مطالعه تمامی این پژوهش ها نیز محدود می باشد و اغلب آنها بر 
روی کودکان و نوجوانان سالم انجام شده و یا در حال انجام است؛ لذا شواهد 
خاصی درخصوص اولویت واکسن کووید-19 برای افراد زیر 16 یا 18 سال با 

بیماری های ژنتیک وجود ندارد. 
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گزاره برگ پاسخ رسیع به سواالت 

کــووید-19
شماره:

21 اردیبهشت 1400تاریخ انتشار:

18

یافته های جدیدی درخصوص تزریق واکسن  آیا  عنوان: 

به گروه سنی کودکان )زیر 18 یا 16 سال( به طور کلی و در 

بیماران مبتال به بیماری های ژنتیک وجود دارد؟

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.

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


