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پیام اصلی

  طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، ِپَلتفورم های متفاوتی برای تولید واکسن های ویروس کووید-19 در دنیا استفاده 
می شود )حدود 10 ِپَلتفورم(؛

  مطابق اعالم سازمان جهانی بهداشت، 108 واکسن در فهرست فاز بالینی کارآزمایی بالینی قرار گرفته اند که از بین 
واکسن هایی که مجوز مصرف در ایران گرفته اند هر شش واکسن در این فهرست وارد شده است؛

  یک مطالعه کارآزمایی بالینی در ُنروژ، اوایل تیرماه سال جاری در گروه های با ایمنی سرکوب شده آغاز شده است و 
ادعا کرده است اولین مطالعه در این گروه ها هست که ایمنی و اثربخشی واکسن های کووید-19 را بررسی خواهد کرد؛

  براساس شواهد به دست آمده، از بین واکسن هایی که تاکنون مجوز مصرف در ایران دارند، مواردی که بر پایه ِپَلتفورم 
دریافت کننده  بیماران  در  احتیاط های الزم  با  می توان  را  هستند  ویروس  پروتئین  اجزای  یا  شده  غیرفعال  ویروس 

داروهای سرکوب َگر ایمنی تجویز کرد.

قبیل  از  ایمنی  سیستم  تضعیف کننده  داروهای  از  استفاده  به  مجبور  که  هستند  بیماری هایی  به  مبتال  نفر  میلیون ها  دنیا،  سراسر  در 
متوتروکسات و کورتیکواستروئید می باشند. این گروه از بیماران، در مقابل ابتال به بیماری های دیگر از جمله کووید-19 آسیب پذیرتر از 

بقیه افراد جامعه هستند و لذا ضرورت دارد به طور مناسب در برابر ابتال به این بیماری ایمن شوند. 

هم اکنون در دنیا واکسن های متعددی برای ایمن شدن در برابر کووید-19 تولید و به مرحله استفاده در جامعه رسیده اند. بیمارانی که 
ِپَلتفورم های  از  به استفاده  ایمنی می شوند، الزم است مالحظات مربوط  ایمنی، دچار تضعیف  از داروهای سرکوب َگر  به دلیل استفاده 
مختلف را در آنها بررسی کرد و بی خطرترین نوع واکسن را برای آنها انتخاب نمود )1(. ضرورت دارد در این گروه، ارزیابی الزم انجام 
شود و این گزاره برگ با هدف بررسی مطالعاتی که ایمن بودن واکسن های تولید شده در این گروه را ارائه کرده  است، تدوین شده است. 

ارزیابی مطالعات و شواهد
این  اما  و تقریبًا بی خطر هستند،  کلی بسیار مؤثر  به طور  این که واکسن های کووید-19  َمبنی بر  آوریل 2021 منتشر شد  مطالعه ای در 
موضوع در جمعیت عمومی مطالعه شده بود و در جمعیتی که سیستم ایمنی آنها تضعیف شده، نبوده است )2(. همچنین مطالعه ای در 
تاریخ 6 ژوئیه 2021 در ُنروژ ثبت شده است که ارزیابی ایمنی و اثربخشی واکسن های کووید-19 را در چند گروه از جمله افرادی که 
سیستم ایمنی تضعیف شده دارند، بررسی می کند. واکسن هایی که در این کارآزمایی بالینی وارد خواهند شد، مواردی هستند که از طرف 
دولت ُنروژ مجوز مصرف اضطراری گرفته اند و شامل دو واکسن فایزر و مدرنا می باشند. نتایج این مطالعه انتهای سال جاری میالدی 

)2021( منتشر خواهد شد. این مطالعه، اولین مطالعه کارآزمایی بالینی در این زمینه در دنیا می باشد )3(. 

با کروناویروس )در  از واکسن های تولید شده برای مقابله  بولَتن تاریخ 27 ژوئیه سال 2021 سازمان جهانی بهداشت چشم اندازی 
سراسر دنیا( منتشر کرده است. مطابق این بولَتن، 108 واکسن در مرحله بالینی و 184 واکسن در مرحله پیش بالینی قرار دارند. در 

جدول زیر انواع واکسن هایی که در مرحله بالینی هستند، ارائه شده است )4(.

واکسن هایی که هم اکنون مجوز مصرف در ایران دریافت کرده اند به ترتیب عبارتند از: )1( واکسن سینوفارم )ِپَلتفورم: ویروس غیرفعال(؛ 
)2( واکسن کوواکسین-بهارات )ِپَلتفورم: ویروس غیرفعال(؛ )3( واکسن آکسفورد-آسترازنکا )ِپَلتفورم: )Viral Vector )non-replicating(؛ 
)4( واکسن اسپوتنیک وی )ِپَلتفورم: )Viral Vector )non-replicating(؛ )5( واکسن کووبرکت )ِپَلتفورم: ویروس غیرفعال( و )6( سوبرانا یا 
پاستوکووک )ِپَلتفورم: اجزاء پروتئین( )5(. تمام این واکسن ها در فهرست فاز بالینی ارائه شده سازمان جهانی بهداشت آورده شده است. 

براساس مقاله ای که در مجله Vaccines در دسامبر 2020 ارائه شده است، ذکر شده است که واکسن هایی که بر پایه ویروس غیرفعال 
شده1 و اجزای پروتئینی2 ساخته شده اند، امکان استفاده در افراد مصرف کننده داروهای سرکوب َگِر ایمنی را دارند. با استناد به نتایج 
این پژوهش، واکسن های سینوفارم، کوواکسین، کووبرکت و سوبرانا امکان تجویز در این گروه را می توانند داشته باشند اگرچه هنوز 

مطالعه ای که به طور اختصاصی ایمنی و اثربخشی این واکسن ها را در این گروه ها بررسی کرده باشد، منتشر نشده است )6(. 

در پیوست این گزاره برگ، اطالعات مربوط به بولَتن سازمان جهانی بهداشت در فایل اکسل ارائه شده است.

1. Inactivated Viruses

2. Protein Subunit

واکسن های کووید-19 که در مرحله بالینی وارد شده اند براساس انواع ِپَلتفورم ها 
تعداد و درصد واکسن ها از کلِپَلتفورمردیف

1PSProtein subunit3633 درصد

2VVnrViral Vector )non-replicating(1615 درصد

3DNADNA109 درصد

4IVInactivated Virus1615 درصد

5RNARNA1817 درصد

6VVrViral Vector )replicating(22 درصد

7VLPVirus Like Particle55 درصد

8VVr + APCVVr + Antigen Presenting Cell22 درصد

9LAVLive Attenuated Virus22 درصد

10VVnr + APCVVnr + Antigen Presenting Cell11 درصد
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منابــع

امکان نتیجه گیری دارند،  که مجوز مصرف در جمعیت عمومی  کووبرکت و سوبرانا  بهارات،  واکسن های سینوفارم،    براساس شواهد موجود، 

تجویز در افراد مصرف کننده داروهای سرکوب َگر ایمنی را دارند )هر چند باید احتیاط های الزم در این افراد صورت بگیرد(. 

گزاره برگ پاسخ رسیع به سواالت 

کــووید-19
شماره:

10 مرداد 1400تاریخ انتشار:

21

عنوان:  در افراد استفاده کننده از داروهای تضعیف کننده سیستم 

و  واکسن  بهرتین  کورتیکواسرتوئیدها(  و  )متوتروکسات  ایمنی 

بهرتین ِپلَتفورم برای بیماری کووید-19، کدام نوع واکسن است؟

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
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