
 

 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 با توجه به شروع واکسیناسیون در کشور، در این مقاله به بررسی انواع واکسن های موجود در جهان می پردازیم:

 زریواکسن فا

 کندیم کیرا تحر یمنیا ستمیشده است، پس از ورود به بدن، س دیتول mRNA یکه با استفاده از تکنولوژ زریفا واکسن

سن فا منیا ۱۹ دیکوو یماریکند و فرد در برابر ب دیتا پادتن تول صله زمان دیبا زریشود. واک  یدر دو دوز و دو نوبت و با فا

 ۹۵واکس  ن  نیا یاثربخش   زانیانجام ش  ده، م ش  ا یآزما جی. با توجه به نتاودش   قیهفته تزر ۶روز و حداکثر  ۲۱حداقل 

افراد،  یشود. بر خالف تصور برخ ینگهدار گرادیدرجه سانت ۸۰ یتا منف ۶۰ یمنف یدر دما دیدرصد اعالم شده است و با

 ندارد. یریافراد تأث کیو ژنت DNAواکسن بر  نیا

 مدرنا واکسن

ستفاده م mRNA یاز تکنولوژ زیمدرنا ن واکسن وارد بدن انسان شده،  روسیو یکیاز کد ژنت یروش بخش نی. در اکندیا

سلول صل مبه  کرده و از  دیتول یباد یتا آنت کندیم کیبدن را تحر یمنیا ستمیس ن،یپروتئ ینوع یو با القا شودیها مت

 قیروز تزر ۲۸حداقل  یدر دو دوز و با فاصله زمان دیمحافظت کند. واکسن مدرنا با ۱۹ دیکوو یماریب یبدن در برابر ابتال

سدیشود. به نظر م شده  ییکارآ زانیکه م ر سن ذکر  ست و با ۹۴.۱واک صد ا  ۲۵ یتا منف ۱۵ یمنف نیب یدر دما دیدر

 شود. یگراد نگهدار یدرجه سانت

 آکسفورد _آسترازنکا واکسن

شده قرار داده  رفعالیغ یسرماخوردگ روسیو کیکرونا داخل  روسیو یکیاز کد ژنت یواکسن آسترازنکا بخش دیتول هنگام

س نی. در اشودیم سن تحر نیا افتیبدن فرد پس از در یمنیا ستمیصور   . کندیم دیتول یباد یو آنت شودیم کیواک

سترازنکا باشودیاز بدن دفع م یمنیا ستمیس کیشده پس از تحر فیضع روسیو نیا سن آ صله  دی. واک در دو دوز با فا

شت تا  نیب یزمان صله ب قیهفته تزر ۱۲ه شد، ا شتریب قیدو نوبت تزر نیشود. هر چه فا  شیافزا زیشده ن جادیا یمنیبا

 یگراد نگهدار یدو تا هشت درجه سانت نیب یدر دما دیدرصد است و با ۶۳.۹واکسن  نیا یرگذاریتأث زانی. مکندیم دایپ

 شود.

 جانسون اند جانسون واکسن

. پس از کندیاس  تفاده م روسیو یکیش  ده به عنوان حامل کد ژنت رفعالیغ روسیجانس  ون اند جانس  ون از آدنوو واکس  ن

 کیواکسن تنها در  نیا شود،یم جادیدر بدن ا ۱۹_ دیکوو یماریالزم در برابر ب یمنیواکسن، ا قیگذشت دو هفته از تزر

شده است که واکسن جانسون اند جانسون  هیدرصد است. توص ۶۶.۳آن  ییکارآ زانیو م شودیم قینوبت تزر کیدوز و 

سانت یدر دما شت درجه  ضالن قیشود. تزر یرگراد نگهدا یدو تا ه سن برا نیا یع  دییسال مورد تأ ۱۸ یافراد باال یواک

 قرار گرفته است.
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 یو کیاسپوتن واکسن

سپوتن دیمنظور تول به سن ا ش ،یو کیواک . البته شودیزنده قرار داده م روسیآدنوو کیکرونا در  روسیو نیاز پروتئ یبخ

س ییزایماریب تیقابل روسیآدنوو نیا سان ندارد و فقط پس از ورود به بدن،  تا  کندیم کیرا تحر یمنیا ستمیدر بدن ان

در دو دوز و با فاص  له حداقل چهار  دیواکس  ن با نیکند. ا دیتول یباد ی، آنت۱۹ دیکوو یماریدر برابر ب یمنیا جادیا یبرا

 ۹۱.۶ یو کیواکسن اسپوتن ییکارآ زانیمشود.  یگراد نگهدار یدو تا هشت درجه سانت نیب یشود و در دما قیهفته تزر

 درصد گزارش شده است.

 نواواکس واکسن

بدن نداشته  یبرا یبیداده شده است که آس رییتغ یابه گونه روسیو نیاز پروتئ یواکسن نواواکس، قسمت دیتول ندیفرآ در

ست بنابرا بیترک یمنیا ستمیکننده س تیتقو ییایمیش با یباشد و با ترک واکسن، بدن در  نیا افتیپس از در نیشده ا

 یرگذاریتأث زانیو م شودیم قیسه هفته تزر یز در دو دوز و با فاصله زمانیواکسن ن نی. اشودیم منیکرونا ا روسیبرابر و

 شود. یگراد نگهدار یدو تا هشت درجه سانت نیب یدر دما دیدرصد است. واکسن نواواکس با ۹۵.۶آن 

 نیکواکس واکسن

ستفاده شده است که باعث بروز ب یافعال شده ریغ روسیاز و نیواکسن کواکس دیتول یبرا واکسن  نی. اشودینم یماریا

. شودیسن آغاز مدوز دوم واک قیآن دو هفته پس از تزر ریو تأث شودیم قیچهار هفته تزر یدر دو دوز و با فاصله زمان زین

 جیرا یدرصد است. عوارض جانب ۸۱ زیآن ن یرگذاریتأث زانیکنند و م افتیدر راواکسن  نیا توانندیسال م ۱۸ یافراد باال

س افتیدر ستفراغ م ،یسردرد، خستگ ق،یشامل درد در محل تزر نیواکسن کواک واکسن  نی. اشودیتب، حالت تهوع و ا

 شود. یگراد نگهدار یدو تا هشت درجه سانت نیب یدر دما دیبا زین

 نوواکیس واکسن

قرار داده شده است و  مونیم ینوع هیفعال شده داخل سلول کل ریغ روسیاز و یقسمت نوواک،یواکسن س دیمنظور تول به

سشودیوارد بدن م سن، آنت نیا افتیبدن افراد پس از در یمنیا ستمی.   یماریو خطر ابتال به ب کندیم دیتول یباد یواک

سدهدیرا کاهش م ۱۹_ دیکوو سن  صله زمان ودر د نوواکی. واک  زانیو م شودیم افتیحداقل دو هفته در ینوبت و با فا

 شود. یگراد نگهدار یدو تا هشت درجه سانت نیب یدر دما دیواکسن با نیدرصد گزارش شده است. ا ۵۰.۴آن  ییکارآ

 نوفارمیس واکسن

س دیتول یبه کار رفته برا یتکنولوژ سن  ست، به طوردهه یبرا نوفارمیواک شته ا ش یها کاربرد دا  ریغ روسیاز و یکه بخ

 یکند و از فرد در برابر ابتال دیتول یباد یتا آنت کندیم کیبدن او را تحر یمنیا ستمیس شود،یفعال شده وارد بدن فرد م

سن بر نیا قیمحافظت کند. تزر یماریب ست، البته نتا دییسال تأ ۵۹تا  ۱۸ نیافراد ب یاواک مطالعا  مربوط به  جیشده ا
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در دو نوبت با فاصله  دیبا نوفارمیدارد. واکسن س شتریب یبه بررس ازیکننده بوده است، اما ن دواریام زیسه سال ن یافراد باال

در  دیواکسن با نیدرصد اعالم شده است. ا ۸۶تا  ۷۹ نیآن ب یرگذاریتأث زانیشود و م قیسه تا چهار هفته تزر نیب یانزم

 شود. یگراد نگهدار یدو تا هشت درجه سانت نیب یدما

 

 بع: وزار  بهداشت و سازمان جهانی بهداشتامن


