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مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران، سازمانی است که برای دیده بانی وضعیت سالمت، 

تولید و ترویج به کارگیری شواهد علمی مورد نیاز برنامه ریزان و سیاستگذاران سالمت در سطح ملی ایجاد 

شده است. 

تمرکـز اصلـی مؤسسـه فعالیـت بـرروی نتایـج و پیامدهـای اقدامـات و مداخـالت انجـام شـده در حـوزه 

سـالمت اسـت.

با عمل به رسالت خود به عنوان  ایران در تالش است  مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی 

از همه توان دانشی داخل کشور و به کارگیری ظرفیت های بین املللی،  بااستفاده  دیده بان سالمت کشور 

ضمن پیش بینی روندها و رصد شاخص های نظام سالمت و بااستفاده از تجربیات سایرنظام های سالمت، 

مداخالت مؤثر برای اصالحات در نظام سالمت را طراحی و توصیه کند و در صورت اجرای آنها به ارزیابی و 

پایش مداخالت می پردازد. از سویی به عنوان مرجع و مشاور تأمین شواهد علمی تصمیم گیران سالمت در 

کشور و دیده بانی منطقه شناخته شده و از این طریق مجریان و متولیان حوزه سالمت را در دستیابی به جامعۀ 
سالم یاری می کند. 

گزاره برگ حارض توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران تهیه شده است.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی اریان



آیا ابتال به کووید-19 باعث ایمنی دائمی می شود؟

)مرور توصیه های سازمان جهانی بهداشت(

پیام های اصلی

موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

با توجه به ناکافی بودن شواهد مبنی بر ایجاد ایمنی دائمی توسط آنتی بادی ها و عدم ابتالی مجدد افراد بهبود یافته، توصیه می شود 
در استفاده از پیش فرض “ایجاد ایمنی دائمی به دنبال ابتال” در مدلسازی ها برای برآورد میزان و چگونگی 
احتیاط  بیماری،  این  انجام سیاستگذاری ها و تصمیم گیر ی ها در مورد  و  گسترش کووید-19 در کشور 
صورت گیرد. عالوه بر آن، از آنجایی که یکی از پیش فرض های مهم در ایجاد ایمنی جمعیتی )herd immunity( وجود 
ایمنی دائمی است، با توجه به شواهد فعلی ممکن است حتی با ابتالی درصد زیادی از مردم “ایمنی جمعیتی” در 
کووید-19 ایجاد نشود و برنامه ریزی برای دستیابی به ایمنی جمعیتی پس از ابتالی اکثریت مردم، عالوه 

بر مرگ ومیر و خساراتی که به دنبال دارد، ضمانتی برای تحقق نخواهد داشت.
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2020. World Health Organization; 2020.  Available from:
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بـه دلیـل وجـود مـوارد مثبـت و منفـی کاذب، و پیامدهای آنها، اعتبار تسـت های آزمایشـگاهی بـرای آنتی بادی های کوویـد-19 باید با دقت مـورد توجه قرار 
گیـرد. بـرای اطالعـات بیشـتر در مورد تسـت های تشـخیصی ایمونولوژیـک برای کوویـد- 19 بر مبنـای توصیه های سـازمان جهانی بهداشـت، می توانید به 

مسـتند زیر مراجعه نمایید.
http://nihr.tums.ac.ir/Item/810

نتیجه گیری

بر  آنتی بادی  دارای  کووید-19  از  یافته  بهبود  افراد  اینکه    با 
از  بعضی  اینکه در  به  توجه  با  این ویروس هستند ولی  ضد 
افراد بهبود یافته از بیماری سطح آنتی بادی های خنثی کننده 
است  ممکن  است،  پایین   )neutralizing antibodies(

ایمنی سلولی نیز در این بیماری نقش داشته باشد.
  تا کنون هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد که 
بیماران بهبود یافته از کووید-19 و یا افرادی که دارای 
آنتی بادی بر ضد این ویروس هستند، در مقابل ابتالی 

مجدد به این بیماری ایمنی دارند. 
ــورد  ــی درم ــواهد کاف ــن لحظــه ش ــا ای ــه ت ــه اینک ــا توج   ب
کوویــد-19  در  ایمنــی  ایجــاد  در  آنتی بادی هــا  نقــش 
وجــود نــدارد، پیشــنهاد بعضــی کشــورها مبنــی بــر صــدور 
 )immunity passport( مدارکــی مانند پاســپورت ایمنــی
و یــا گواهــی عــدم ریســک )risk-free certificate( بــه 
عنــوان مجــوزی بــرای ســفر و حضــور در محــل کار توصیــه 

نمی شــود.

یکـی از سـواالت مهمـی کـه از ابتـدای شـروع شـدن اپیدمـی 
بـرای  مدلسـازی ها  انجـام  هنـگام  در  ویـژه  بـه  کوویـد-19 
پیش بینـی چگونگـی گسـترش ایـن بیمـاری مطرح شـد این بود 
کـه آیـا افـراد فقط یکبـار به ایـن بیماری مبتـال خواهند شـد؟ به 

عبـارت دیگـر آیـا ابتال بـه ایـن بیمـاری می توانـد ایمنـی دائمی 
نماید؟ ایجـاد 

گزاره بـرگ حاضـر بـه پاسـخ ایـن پرسـش بـر مبنـای آخریـن 
پـردازد. مـی  بهداشـت  جهانـی  سـازمان  توصیه هـای 

سـازمان جهانـی بهداشـت بـه مـرور شـواهد مربـوط بـه نقـش 
اکثـر  اسـت.  پرداختـه  بـا کوویـد-19  در عفونـت  آنتی بادی هـا 
مطالعـات نشـان داده انـد کـه افـراد بهبـود یافتـه از کوویـد-19 
دارای آنتی بـادی بـر ضـد ایـن ویـروس هسـتند. بـا ایـن حـال 
خنثی کننـده  آنتی بادی هـای  سـطح  بـودن  پاییـن  دلیـل  بـه 

افـراد  از  برخـی  خـون  در   )neutralizing antibodies(

بهبـود یافتـه از کوویـد-19، ممکـن اسـت ایمنـی سـلولی نیز در 
ایـن بیمـاری نقش داشـته باشـد. تـا این لحظـه هیـچ مطالعه ای 
در مـورد ارزیابـی نقـش آنتی بادی هـا در ایجـاد ایمنـی در مقابـل 

ابتـالی مجـدد بـه کوویـد-19 در انسـان انجـام نشـده اسـت.

بسـیاری از کشـورها در حال حاضر به بررسی میزان آنتی بادی ها 
در گروه هـای خـاص مانند کارکنان بخش سـالمت، نزدیکان فرد 
بیمـار و افـراد خانـوار پرداخته انـد. از آنجایـی کـه ایـن مطالعـات 
بـه شـناخت چگونگـی گسـترش و عوامـل خطـر ایجـاد عفونت 

کوویـد-19 کمـک می نمایند، سـازمان جهانی بهداشـت از انجام 
آنهـا حمایـت می کنـد. بـا این حـال، ایـن مطالعـات درصـد افراد 
دارای آنتی بـادی را مشـخص خواهنـد کـرد و اکثـر آنهـا بـرای 
بررسـی ایجـاد ایمنی نسـبت به ایـن بیمـاری طراحی نشـده اند.

بعضـی از کشـورها بـا فـرض اینکـه آنتـی بادی هـای ویـروس 
کوویـد-19 باعـث ایمنـی دائمـی می شـود، پیشـنهاد کرده اند که 
براسـاس وجود آنتی بـادی در خون افراد برای آنهـا مدارکی مانند 
پاسـپورت ایمنـی )immunity passport( و یـا گواهـی عدم 
ریسـک )risk-free certificate( صـادر شـود کـه بـه عنوان 
مجـوزی بـرای سـفر و حضـور در محـل کار می باشـد. بـا توجـه 

اینکـه تـا این لحظه شـواهد کافـی درمورد نقـش آنتی بادی ها در 
ایجـاد ایمنـی در کووید-19 وجـود ندارد، اعتبار ایـن قبیل مدارک 
نیـز مـورد تردید می باشـد. افراد ممکن اسـت اشـتباهاً تصور کنند 
کـه در مقابـل ایـن بیمـاری ایمنی دارنـد و در نتیجـه توصیه های 
بهداشـتی را رعایـت نکننـد کـه می توانـد باعـث افزایـش خطـر 

تـداوم انتقال بیماری شـود.


