
پیام اصلی

مقــدمه

از31کشورموردبررسی،24کشورواکسنفایزررااستفادهکردهاند؛

برخیازکشورهاازیکنوعواکسنوبرخیازبیشتریکنوعواکسناستفادهکردهاند؛

دوز میلیون 100 از بیش 1399( بهمن )20 تاکنون واکسیناسیون شروع ابتدای از
واکسندرسراسردنیاتجویزشدهاست.

امان باشد. مطمئن ترین راه  این ویروس در  از  باید  از جهان  پایان دادن به همه گیری کووید-19، بدین معنی است که سهم بزرگی 
دستیابی به این مهم، استفاده از واکسن است. فناوری که بشر در گذشته نیز به کمک آن در کاهش آمار مرگ و میر بیماری های عفونی 
موفق شده است. با گذشت یک سال از همه گیری بیماری کووید-19، تالش جهانی برای تولید و توزیع یک واکسن مؤثر گزینه های 

متعدد امیدوارکننده ای را ایجاد کرده است.

در کمتر از 12 ماه پس از آغاز بیماری همه گیر کووید-19، تیم های متعدد تحقیقاتی واکسن هایی تولید کردند که از ابتال به این بیماری 
محافظت ایجاد می کند.

مهمترین چالش موجود حاضر، دسترسی این واکسن ها برای مردم سراسر جهان است به صورتی که همه کشورها- نه فقط کشورهای ثروتمند- 
از حمایت الزم دسترسی به واکسن بیماری کووید-19 برخوردار شوند. امید است که تولیدکنندگان بیشتری موفق به تولید واکسن بیماری 

کووید-19 شوند زیرا همگان به دریافت واکسن بیماری کووید-19 نیاز دارند.
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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 پوشش انواع واکسن های 

کووید-19 در دنیا چیست؟

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



تا فوریه 2021، بیش از صد میلیون دوز در سراسر جهان تجویز شده است.

ادامه جدول در صفحه بعد

چندین نوع مختلف واکسن بالقوه برای بیماری کووید-19 در حال تولید است، از جمله:

•  واکسـن ویـروس غیرفعـال یـا ضعیف، کـه از نوعـی ویروس اسـتفاده می کنـد که غیرفعـال یا ضعیف شـده اسـت، بنابراین باعـث بیماری نمی شـود، امـا می تواند 
یک پاسـخ ایمنی ایجـاد کند؛

•  واکسـن های بـر پایـه پروتئیـن، کـه از بخش هـای بی خطر پروتئیـن یا پوسـته های پروتئینـی اسـتفاده می کنند کـه از ویروس کوویـد-19 الگو گرفته شـده اسـت تا یک 
پاسـخ ایمنی ایجاد کنند؛

•  واکسـن های ناقـل ویروسـی، که از ویروسـی اسـتفاده می کنند که از نظر ژنتیکی مهندسـی شـده اسـت و نمی توانـد باعث بیماری شـود، اما پروتئین هـای ویروس 
کرونـا را تولیـد می کند تا پاسـخ ایمنی ایجـاد کند؛

•  واکسـن های RNA و DNA، روشـی پیشـرفته کـه از RNA یـا DNA مهندسـی شـده ژنتیکـی بـرای تولیـد پروتئینـی اسـتفاده می کند که خود پاسـخ ایمنـی را بر 
می انگیـزد.

چندیـن واکسـن بـرای اسـتفاده عمومـی یا اضطـراری در کشـورهایی از جملـه چیـن، روسـیه، انگلسـتان و ایاالت متحده تأیید شـده اسـت. از فوریـه 2021، 10 
واکسـن توسـط حداقـل یک مقـام نظارتـی ملی بـرای اسـتفاده عمومی مجاز شـده اسـت:

• دو واکسن RNA )واکسن Pfizer – BioNTech و واکسن Moderna(؛

• چهار واکسن غیرفعال معمولی )BBIBP-CorV از Sinopharm، BBV152 از Bharat Biotech، CoronaVac از Sinovac و WIBP از Sinopharm(؛

• سه واکسن ناقل ویروسی )Sputnik V از موسسه تحقیقاتی Gamaleya، واکسن Oxford – AstraZeneca و Ad5-nCoV از CanSino Biologics(؛

 .)Vector از موسسه EpiVacCorona( یک واکسن پپتیدی •

انواع واکسن در حال تولید

پوشش واکسن کووید-19 در کشورها تا تاریخ 6 فوریه 2021
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تاریخ شروع واکسیناسیون تا آخرین زمان موجودمورد استفاده

ازتاریخ2021/1/10تاتاریخ2702673/000/69Pfizer/BioNTech90064001002021/2/6اتریش1

ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ528683/991/31Pfizer/BioNTech13265391002021/2/6استونی2

ازتاریخ2021/1/4تاتاریخ2104103/850/56Pfizer/BioNTech54596431002021/2/6اسلواکی3

ازتاریخ2020/12/27تاتاریخ970384/672/04Pfizer/BioNTech20789321002021/2/6اسلوونی4

امارات متحده 5
ازتاریخ2021/1/5تاتاریخ2021/2/6هردوواکسندونوعواکسن400816040/532/53Pfizer/BioNTech, Sinopharm9890400عربی

ازتاریخ2021/12/1تاتاریخ9143030/330/05Sinovac2735236211002021/2/6اندونزی6

Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2020/12/20تاتاریخ2021/2/6Moderna:ازتاریخدونوعواکسن3903796411/792/51Moderna, Pfizer/BioNTech331002647ایاالت متحده7
2020/12/23تاتاریخ2021/2/6

Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2020/12/27تاتاریخ2021/2/6Moderna:ازتاریخدونوعواکسن25170904/161/82Moderna, Pfizer/BioNTech60461828ایتالیا8
2021/1/14تاتاریخ2021/2/6

ازتاریخ2020/12/29تاتاریخ4713831/040/36Sputnik V451957771002021/2/6آرژانتین9

ازتاریخ2020/12/23تاتاریخ2021/2/6هردوواکسندونوعواکسن18254310/730/00Pfizer/BioNTech, Sinopharm1701583بحرین10

Sinovac:ازتاریخ2021/1/16تاتاریخ2021/2/6Oxford/AstraZeneca:ازتاریخدونوعواکسن34013831/600/00Oxford/AstraZeneca, Sinovac212559409برزیل11
2021/1/23تاتاریخ2021/2/6

Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ2021/2/6Moderna:ازتاریخدونوعواکسن4164753/590/77Moderna, Pfizer/BioNTech11589616بلژیک12
2021/1/17تاتاریخ2021/2/6

Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2020/12/29تاتاریخ2021/2/6Moderna:ازتاریخدونوعواکسن570160/820/25Moderna, Pfizer/BioNTech6948445بلغارستان13
2021/1/15تاتاریخ2021/2/6

ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ3793783/720/93Pfizer/BioNTech101967071002021/2/6پرتغال14

ازتاریخ2021/1/13تاتاریخ26017173/080/00Sinovac843390671002021/2/6ترکیه15

Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2020/12/27تاتاریخ2021/2/6Moderna:ازتاریخدونوعواکسن3464393/240/85Moderna, Pfizer/BioNTech10708982جمهوری چک16
2021/1/14تاتاریخ2021/2/6
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https://nih.tums.ac.ir/

اغلب کشورهایی که واکسیناسیون را آغاز کرده اند، از یک نوع واکسن استفاده کرده اند. در کشورهایی که دوز دوم را آغاز کرده اند از نتیجه گیری

همان واکسن دوز اول استفاده شده است. لذا تاکنون کشوری مبادرت به تجویز دو نوع واکسن برای یک فرد نکرده است. می توان 

نتیجه گیری کرد که در صورتی که یک نوع واکسن در یک کشور آغاز می شود دوز بعدی هم از همان واکسن استفاده شود.
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Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2020/12/19تاتاریخ2021/2/6Moderna:ازتاریخدونوعواکسن544163762/8723/28Moderna, Pfizer/BioNTech8655541رژیم اشغالگر17
2021/1/7تاتاریخ2021/2/6

ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ8408124/371/00Pfizer/BioNTech192376821002021/2/6رومانی18

ازتاریخ2021/1/28تاتاریخ2021/2/61601480/750/00Oxford/AstraZeneca21413250100سری النکا19

Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2020/12/24تاتاریخ2021/2/6Sinovac:ازتاریخدونوعواکسن6056443/170/07Pfizer/BioNTech, Sinovac19116209شیلی20
2021/2/3تاتاریخ2021/2/6

ازتاریخ2020/12/31تاتاریخ2178443/930/88Pfizer/BioNTech55407181002021/2/6فنالند21

ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ318151/690/74Pfizer/BioNTech18862021002021/2/6لتونی22

ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ16411584/341/16Pfizer/BioNTech378466051002021/2/6لهستان23

Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2020/12/27تاتاریخ2021/2/6Moderna:ازتاریخدونوعواکسن1238884/551/67Moderna, Pfizer/BioNTech2722291لیتوانی24
2021/1/13تاتاریخ2021/2/6

ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ356768/081/72Pfizer/BioNTech4415391002021/2/6مالت25

ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ3916214/051/09Pfizer/BioNTech96603501002021/2/6مجارستان26

,Oxford/AstraZeneca 4639661/260/00مراکش27
Sinopharm

ازتاریخ2021/1/28تاتاریخ2021/2/6دونوعواکسن36910558

ازتاریخ2020/12/24تاتاریخ7101980/550/06Pfizer/BioNTech1289327531002021/2/6مکزیک28

Pfizer/BioNTech:ازتاریخ2021/1/6تاتاریخ2021/2/6Moderna:ازتاریخدونوعواکسن3829752/240/00Moderna, Pfizer/BioNTech17134873هلند29
2021/1/22تاتاریخ2021/2/6

-57753220/420/00Covaxin, Oxford/Astraهند30
Zeneca

ازتاریخ2021/1/15تاتاریخ2021/2/6دونوعواکسن1380004385

ازتاریخ2020/12/28تاتاریخ3978573/820/77Pfizer/BioNTech104230561002021/2/6یونان31

1. https://www.cfr.org/backgrounder/guide-global-covid-19-vaccine-efforts

2. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

3. https://www.covid-19vaccinetracker.org/authorized-vaccines

4. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccine-access-and-allocation

5. https://github.com/owid/covid-19  data/commit/0c635d4293d8c8b808de99d0bc9d38f491c12211

6.  https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/contracts-purchasing-agree-
ments.html
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