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اپیدمیولوژی  و  بالینی  تحقیقات 

ایران پاستور  انستیتو 
بـا توجـه بـه ظهـور واريانتهـاي جديـد 
واکسـن گريـز و وجـود شـواهدي مبنـي 
بـر افـت تدريجـي سـطح ايمنـی حاصـل 
از واکسیناسـیون کوويـد19، تزريـق دوز 
يـادآور بعـد از چنـد مـاه، بـه ويـژه بـراي 
واکسـن هاي مبتنـی بـر پلتفـرم ويـروس 
می باشـد.  اهمیـت  حائـز  غیرفعـال، 
مطالعـات اخیـر نشـان داده اسـت کـه 
پلتفـرم  بـا  کوويـد-19  واکسـن هاي 
انسـتیتو  در  شـده  تولیـد  پروتئینـی 
پاسـتور ايـران، میتواننـد نقـش مهمـی 
علیـه  واکسیناسـیون  برنامـه  ادامـه  در 
ايـن بیمـاری در کشـور داشـته باشـند. 
تحقیقـات همچنیـن نشـان داده اسـت 
کـه تزريـق واکسـن های مربـوط بـه دو 
 Mix &پلتفـرم متفـاوت، يـا بـه عبارتـی
Match ، باعـث ايجـاد ايمنـی موثرتـر 
عامـل  ويـروس  برعلیـه  پايدارتـر  و 

می شـود.  کوويـد-19 
بـا توجـه بـه اهمیـت انتخـاب واکسـن بی 
خطـر بـا کارايـی بـاال بعنـوان دوز يادآور، 
در هفته جاری، وزارت بهداشت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی بـا تکیـه بـر شـواهد 
حاصـل از مطالعـات کارآزمايـی بالینـی 
پاسـتوکووك  واکسـن  شـده،  انجـام 
بـه  پاسـتوکووك-پالس  بـر  عـالوه  را 
عنـوان دوز يـادآور سـاير واکسـن های 

مـورد اسـتفاده در کشـور تايیـد کـرد. 

یادآور  یافته های مطالعات واکسن 
ایران پاستور  انستیتو  کرونای 

مـاه  چنـد  طـی  کـه  مطالعـهای  در 
و  غـذا  سـازمان  نظـارت  بـا  گذشـته 

شـد،  انجـام  بهداشـت  وزارت  داروی 
يـادآور  دوز  ايمني زايـي  و  بي خطـري 
واکسـن های سـینوفارم و پاسـتوکووك 
در افـراد دريافـت کننـده 2 دوز اولیـه از 
واکسـن سـینوفارم بـا يکديگـر مقايسـه 
شـدند. در ايـن مطالعـه، میـزان افزايـش 
آنتي بـادي  در گـروه دريافـت کننـده دوز 
يـادآور پاسـتوکووك بـه طـور معنـاداري 
دوز  کننـده  دريافـت  گـروه  از  بیشـتر 
گونـهای  بـه  بـود؛  سـینوفارم  يـادآور 
کـه میانگیـن آنتیبـادی ضـد پروتئیـن 
دريافـت  متعاقـب  ويـروس  اسـپايک 
دوز يـادآور پاسـتوکووك، بیـش از 20 

يـادآور  دوز  کننـدگان  دريافـت  برابـر 
سـینوفارم افزايـش نشـان داد. در ايـن 
مطالعه، درصد سروکانورژن )افزايش 4 
برابـري آنتي بـادي نسـبت بـه مقدار پايه( 
آنتي بادي ضد اسپايک در گیرندگان دوز 
يادآور پاسـتوکووك هم بیش از 3 برابر 
گـروه دريافـت کننده واکسـن سـینوفارم 
درصـد  بـود.  يـادآور  دوز  عنـوان  بـه 
خنثي کننده  آنتي بـادي  سـروکانورژن 
دوز  گیرنـدگان  در  نیـز  )نوترالیـزان( 
يـادآور پاسـتوکووك بـه طـور معنـاداری 
بیشـتر از دريافت کننـدگان دوز يـادآور 

سـینوفارم بـود. 
در يـک مطالعـه ديگـر انجـام شـده در 
انسـتیتو پاسـتور ايران بر روی داوطلبین 
گیرنده دو دوز اولیه واکسـن آسـترازنکا 
نیـز نشـان داده شـد کـه میـزان افزايـش 
تیتـر آنتـی بـادی ضـد اسـپايک درگـروه 
کوويـد-19  واکسـن  کننـده  دريافـت 
تولیـدی انسـتیتو پاسـتور ايـران  بیـش 
از دو برابر گروه دريافت کننده واکسـن 

آسـترازنکا بوده اسـت. 
همچنیـن، نتايـج ارزيابـی پايـداری ايمنی 
حاصل از واکسـن های پاسـتوکووك و 
پاستوکووك پالس در افرادی که 3 دوز 
از ايـن واکسـن  هـا را دريافـت کـرده 
بودنـد، نشـان داده اسـت کـه شـش مـاه 
بعد از تزريق دوز سـوم، کماکان پاسـخ 
ايمنـی قابـل قبولـی در افـراد دريافـت 

کننـده حفـظ شـده اسـت. 

کـه  اسـت  داده  نشـان  مطالعـات  ايـن 
کارايي واکسـن های کوويد-19 تولیدی 
مشـترك انسـتیتو پاسـتور ايران و انسـتیتو 
فینـالی کوبـا بـه عنـوان دوز يـادآور، در 
صـورت  بـه  ايمنـی  سیسـتم  تحريـک 
معنـاداري، باالتـر از دوزهـای يـادآوری 
نظیر سـینوفارم و آسـترازنکا بوده اسـت. 
در اين مطالعات همچنین مشخص شده 
واکسـن های  يـادآور  دوز  کارايـي  کـه 
پاسـتوکووك-پالس،  و  پاسـتوکووك 
عـوارض  و  بـوده  يکديگـر  مشـابه 
تزريـق  متعاقـب  نیـز  خاصـي  جانبـي 

آن هـا گـزارش نشـده اسـت.

گیری نتیجه 
بـر اسـاس نتايـج فـوق و نتايـج مطالعـات 
مشـابه در کوبـا، مجـوز مصـرف واکسـن 
پاسـتوکووك به عنوان دوز يادآور تمام 
واکسـن های مورد اسـتفاده در کشـور به 
دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور ابالغ 
گرديد و جای بسی خوشحالیست با در 
دسـترس بودن اين واکسـن در سراسـر 
کشـور، هموطنـان عزيـز مـی تواننـد از 
هفته جاری واکسـنی با کارايی مناسـب 
و بـی خطـر را بـه عنـوان دوز يـادآور 
تزريـق نماينـد. بنابرايـن بـا توجـه بـه 
نزديـک شـدن فصـل پايیـز و تـوام شـدن 
احتمـال همـه گیـری سـاير بیمـاری های 
ويروسـی، تزريـق دوز يـادآور از سـنین 

12 سـال بـه بـاال توصیـه مـی شـود. 
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پاستوکووک، دوز یادآور همه واکسن های داخل کشور
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