
 

 
 

 COVID-19پیشگیری کننده از عفونت  هایواکسنبر تولید  مؤثرمروری بر رویکردهای 

 فیروزه علویان*1

 *1استادیار، فیزیولوژی پزشکی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

Email: alavian.firoozeh@gmail.com 

 چکیده

اثرات  زا هستند.هستند که برای انسان بسیار بیماری مثبت گرد RNAای رشتهدار تکهایی پوششیروسو، هاویروسکرونا 

مختلف بدن ازجمله دستگاه تنفس، دستگاه  هایدستگاهبر روی ( SARS-CoV-2) 2تنفسی  حاد سندرم زایی کرونا ویروسبیماری

 است؛ که این امر، تهدیدی در برابر سالمت جامعه جهانی است. تأییدشدهعروقی و دستگاه عصبی -ها، سیستم قلبییهکلگوارش، 

 بر و است مروری نوع از حاضر از اهمیت حیاتی برخوردار است. مطالعۀ SARS-CoV-2ایمن علیه  هایواکسنتولید  براین اساس،

 با Science Direct اسکوالر و گوگل ،PubMedازجمله گوگل،  متعددی موتور جستجوهای از شدهآوریجمع اطالعات اساس

همچنین، مقاالت مطالعه شده در این تحقیق  .شد انجام ، ایمنی و واکسنCOVID-19، SARS-CoV-2 هاییدواژهکل از استفاده

ی مربوط به توسعه و هاپژوهشی بسیاری در برابر هاچالشهستند. با توجه به اینکه، موانع و  2021تا  2015مربوط به فاصله زمانی 

ها ونولوژی مرتبط با آنتولید واکسن وجود دارد؛ در این مقاله مروری در مورد کاندیداهای واکسن انسانی، مکانیسم عمل هریک،و ایم

 شود.یمبررسی 

 ، ایمنی، واکسنCOVID-19، SARS-CoV-2 :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 هستندها ویروس از بزرگی ( خانوادهCOVs) هاویروسکرونا 

 مانند متوسط تا خفیف هاییماریب باعث برخی که

 شدیدی هاییماریب دیگر، بعضی و شوندیم سرماخوردگی

عفونت  و( MERS ‐ CoV) خاورمیانه تنفسی سندرم مانند

-1]دارند  همراه به را (COVID-19) 2019 کرونا ویروس

 در 2019 سال میالدی اواخر در COVID-19بیماری . [4

(، منجر 1400شهریور  6شد که تا امروز ) گزارش چین ووهان

ها نفر از آن 4520118نفر و مرگ  217544609به ابتالی 

 بازار این بیماری مربوط به شدهگزارش اولیه موارد. استشده 

 ضدعفونی اکنون که است ووهان دریایی غذاهای فروشیعمده

 شناخته جدید کرونا ویروس عنوانبه ویروس این. است شده

 طوربه هاویروس بندیطبقه المللیبین کمیته توسط شد،

 از ناشی بیماری و شد گذارینام SARS-CoV-2 رسمی

 SARS-CoV-2. [6, 5]نامیده شد  COVID-19آن، 

پوشش  یک از گرد متشکل مثبت RNA ایرشتهتک ویروسی

این  .است نانومتر 80-120 حدود آن قطر که است ویروسی

دار به  RNA هایویروس بین در را ژنوم ترینبزرگ ویروس

 یادآور SARS-CoV-2 [.7]خود اختصاص داده است 

 برهم و کشتن کردن، بیمار برای عفونی هاییماریب توانایی

 جوامع انسانی دنیا ترینیشرفتهپ در زندگی عادی؛ حتی زدن

 از یکی عنوانبه( HCoV) انسانی ویروس کرونا. است

 شبیه عالئمی افراد مبتال، در زابیماریهای ویروس ترینیاصل

 کند؛ ایجاد فوقانی تنفسی دستگاه یهاعفونت و سرماخوردگی

. دهدیم قرار تأثیر تحت را تحتانی دستگاه تنفس بندرت اما

درد  سرفه، تب، با COVID-19بالینی بیماری  عالئم

الریه، اسهال، تهوع/استفراغ، نفس، ذات عضالنی، گلودرد، تنگی

 تواندیم که شودیم ها مشخصیهکلعوارض عصبی و عفونت 

 گسترش . با[9, 8, 2]منجر شود  شدید تنفسی نارسایی به

 سازمان اعالمیه و جهانی سطح در COVID-19 عفونت

 مورد در عمومی بهداشت فوریت یک عنوانبه جهانی بهداشت

سریع  مهار و پیشگیری المللی در تشخیص،بین هایینگران

 واکسیناسیون و COVID-19 درمان به فوری نیاز بیماری،

 آلوده بیماران از ویروس شیوع کنترل به کمک عمومی برای

 کاندیداهای . بدون شک، توسعه[10, 6]ناپذیر است اجتناب

 برابر در ایمنی پاسخ و کنترل گسترش بیماری به واکسن،

19-COVID  کمک شایانی خواهد داشت؛ همچنان که با

مختلف با جدیت و حداکثر سرعت،  هایشرکتشروع بیماری، 

کار شدند و تا به امروز شاهد افزایش تعداد بهدست

هستیم که موفق به کسب مجوز تزریق همگانی  ییهاواکسن

 واکسن ویروس 90 اند. حدوداًشدهدر گوشه و کنار جهان 

SARS-CoV-2  روی بر بالینیهای آزمایشیا مراحل 

را به اتمام رسانده و در حال تزریق عمومی هستند و یا  انسان

 در. در حال انجام مراحل کارآزمایی بر روی داوطلبان هستند

تر شدهواکسن شناخته چند عملکرد مورد در توضیحاتی اینجا

 .است شدهواکسن ایرانی ارائه 3و توضیحات مختصر در مورد 

واکسن، مزایا  تولید فعلی وضعیت توصیف بررسی این از هدف

 درک با. ها استو معایب هر یک و حدود اثرگذاری آن

ها و یتمحدود با فعال مواجهه و تحقیقاتی هاییشرفتپ

 .شوندیممعرفی  مؤثر و ایمنهای واکسن یای هریک،مزا

 

ها پروتئین سنبله یا که هدف آن هاییواکسن -1

 ( ویروس استSاسپایک )پروتئین 

 ،ها CoV اصلی هدف واکسن: ساختاریهای پروتئین

 دلیل به که هستند داریپوشش دار بزرگ RNAهای ویروس

 گذارینامسطحشان  از زده یا اسپایک های بیرون هاسنبله

 سلول به دهندیم اجازهها ویروس این به اسپایک هااند. شده

 . استفاده[11]شوند  عفونت ایجاد باعث و کنند نفوذ میزبان

 شناسایی در روش ترینسریع اسپایک، هایپروتئین از

 SARS-CoV-2ویروس  با مبارزه برای مناسب هایپادتن

-RBD (Receptor ویژه ناحیهبه ،S است. پروتئین

Binding Domain،) ی مربوط به هاپاسخ اصلی هدف

 تولید برای اهداف این زمان،هم. است بادی طبیعی بدنآنتی

شوند. یم اعمال نیز SARS ‐ CoV-2های واکسن

 است عبارتند از: S ها پروتئینهایی که هدف آنواکسن

رسان پیام RNA کرونا بر پایه هایواکسن .1-1

(mRNA  یاMessenger RNA) 

 شده،مهندسی mRNA از استفاده با واکسن نوع این

 ویروس سطح در موجود S پروتئین ساخت نحوه دستورالعمل
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COVID-19  از پس. دهدیم بدن هایسلول بهرا 

 قطعات ساختن به شروع بدن ایمنیهای سلول واکسیناسیون،

 این امر. کنندیم سلول سطوح در هاآن ارائه و S پروتئین

 فرد به بعداً اگر. تولید کند بادیآنتی بدن شود،یم باعث

 ویروس با هابادیآنتی این شود، آلوده -19COVID ویروس

 mRNA ،هادستورالعمل ارائه از پس .کنندیم مبارزه

 وارد این واکسن هرگز. رودیمشود و از بین یم خراب بالفاصله

شود( یم نگهداری آنجا در DNA که جایی)سلول  هسته

باالی سرعت mRNA هایین مزیت واکسنترمهمشود. ینم

باال، عدم نیاز به استفاده از دلیل این سرعت. ها استسنتز آن

 ها درواکسن این محیط کشت سلولی و امکان ساخت

 از تکنولوژی مدرنا و فایزرهای واکسن .[12]است  آزمایشلوله

mRNA ها، کنند. هدف نهایی این واکسنیم استفاده

 پروتئین اسپایک است.

 (Modernaواکسن مدرنا ) .1-1-1

 برای ویروس ژنتیکی یهادستورالعمل اساس بر مدرنا واکسن

 از واکسن این در .است شدهساخته S پروتئین ساخت

mRNA پروتئین ساخت برای S مولکول. شودیم استفاده 

mRNA تزریق بدن به مستقیم طوربه اگر و است شکننده 

 برای. شودیم قطعهقطعه بدن، طبیعی هاییمآنز توسط شود،

 روغنی هایحباب در را mRNA واکسن، مدرنا از محافظت

 شکنندگی، دلیل به .دهدیم قرار لیپید نانوذرات از شدهساخته

 هم از سرعتبه اتاق دمای در mRNA یهامولکول

 نگهداری یخچال مدرنا در واکسن بنابراین، باید؛ پاشندیم

 درجه 20-) فارنهایت درجه -4 دمای واکسن، درشود. این 

 ذرات تزریق، از پس .است پایدار ماه شش تا( گرادسانتی

 و شوندیم آمیخته هاآن با و کرده برخوردها سلول به واکسن

mRNA توالی هایبوزومرسپس، . شودیم به درون سلول آزاد 

 mRNA. سازندیم را Sهای پروتئین و خوانندیم را آن

 هیچ و رودیم بین از سلول توسط سرانجام واکسن از حاصل

 حاصل، Sهای پروتئین از برخی .گذاردینم باقی دائمی اثری

 مهاجرت سلول سطح به که دهندیم تشکیل ییهاسنبله

 همچنین،. است به سمت بیرون هاآن نوک و کنندیم

 قطعاتی به را هاپروتئین از برخی شده، واکسینههای سلول

ظاهر  هابیرونی این سلول سطح در که کنندیم تقسیم

 یاسنبله پروتئین قطعات و برجسته یهاخوشه این. شوندیم

 کههنگامی .هستند تشخیصقابل بدن ایمنی سیستم توسط

 حاصل حاوی آوار میرد،یم شده واکسینه سلول یک

 توانندیم که بود خواهد پروتئینی قطعات و زیاد هایپروتئین

 ژنکننده آنتیعرضه سلول نام به ایمنی سلول نوعی توسط

ژن، قطعاتی از پروتئین کننده آنتیعرضه سلول .شوند جذب

S  دیگر به  هایسلولسپس،  دهد.یمرا در سطح خود ارائه

دهند. یمکمکی این قطعات را تشخیص  T هایلنفوسیتنام 

 توانند زنگ هشداری ایجاد کرده و بهیمکمکی  T هایسلول

 .های ایمنی بدن برای مبارزه با عفونت کمک کنندسایر سلول

 شوند،یم نامیده Bهای لنفوسیت که دیگر ایمنیهای سلول

 هایسلول سطح در کرونا ویروس یهاخوشه به است ممکن

. کنند برخورد آزاد شناور S پروتئینی قطعات یا شده واکسینه

 روی بر دبتوانن است ممکن B هایلنفوسیت از کمی تعداد

 توسط Bهای سلول این اگر. شوند قفل Sهای پروتئین

 آزاد کردن و تکثیر به شروع شوند، فعال کمکی Tهای سلول

 .دهندیم قرار هدف را S پروتئین که کنندیم ییهاپادتن

 بچسبند، کرونا ویروس S هایپروتئین روی توانندیها مپادتن

 جلوگیری با و کنند گذارینشانه بردن بین از برای را ویروس

 جلوگیری عفونت از دیگر،های سلول بهها خوشه اتصال از

 ژنکننده آنتیعرضههای سلول همچنین، .(1کنند )شکل 

 T سلول نام به بدن ایمنی هایسلول از دیگری نوع توانندیم

 از را کرونا ویروس به آلوده هایسلول و کرده را فعال کشنده

 .[16-13]ببرند  بین

 تقویت برای روز، 28 فاصله با دوز تزریق، دو به مدرنا واکسن

دارد.  نیاز کرونا، ویروس با مقابله برای بدن ایمنی سیستم

این نوع  که % است. از آنجایی94,1 این واکسن کارآیی میزان

اثرات  که دانندینم محققان است، جدید بسیار واکسن

 این .باشد داشته ادامه است ممکن مدت چه تا آن حفاظتی

 تعداد واکسیناسیون، از پس یهاماه در که دارد وجود امکان

 ایمنی سیستم اما؛ یابد کاهش کشنده Tهای سلول پادتن و

 و Bهای لنفوسیت نام به خاصی هایسلول شامل همچنین

T ویروس به مربوط اطالعات است ممکن که خاطره است 

SARS-CoV-2 کنند حفظها دهه حتی یا هاسال برای را. 
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 mRNAهای مبتنی بر مکانیسم عملکرد واکسن .1 -شکل

 

 (Pfizer-BioNTechواکسن فایزر ). 1-1-2

 یهادستورالعمل اساس بر مدرنا، واکسن مانند فایزر، واکسن

 در .است شدهساخته S پروتئین ساخت برای ویروس ژنتیکی

 استفاده S پروتئین ساخت برای mRNA نیز از واکسن این

 از محافظت برای BioNTech و Pfizer ،. مجدداًشودیم

 روغنی هایحباب در را mRNA شکننده خود، واکسن

مکانیسم عمل  .دهندیم قرار چربی نانوذرات از شدهساخته

 واکسن [.16, 14, 12]این واکسن، شبیه واکسن مدرنا است 

برای تحریک مناسب سیستم ایمنی بدن برای تولید  فایزر

بادی کافی در مقابله با ویروس کرونا، به دو تزریق نیاز آنتی

 شوند. همچنین، میزانیمروز از هم جدا  21دارد که به فاصله 

 است. شده % اعالم95 واکسن این اثربخشی

 BioNTech/فایزر شرکت کرونای یکی از معایب واکسن 

 گرادسانتی درجه 70 منفی دمای در این است که باید

در رآکتورهای   mRNA شود. درواقع، ساخت نگهداری

 استریل و دما و رطوبت دقیق کامالً  فوالدی ضدزنگزیستی 

 شرایط خنک الزام مواردیکی از  موضوع،این  شود.یمانجام 

درجه  70منفی  بسیار پایین یدر دمافایزر داشتن واکسن نگه

. مشکل بعدی، باال بودن قیمت این واکسن است گرادسانتی

 هایی را برای کشورهاییتمحدودکه  [17, 14]است 

محدوده  حفظ امکانات است ممکن که و فقیر توسعهدرحال

باشند و ازنظر اقتصادی، قدرت  را نداشته سرمای موردنظر

 های خرید آن را ندارند، ایجاد کند.ینههزین تأم

 

 DNA ناقل یا وکتور مبتنی برهای واکسن .1-2

 هاواکسناین : Sبا هدف پروتئین  DNA هایواکسن

هایی مشابه پروتئین برای ساختن ژنتیکی هاییامپ دارای

 هستند که توانایی تحریک سیستم ایمنی ویروسی Sپروتئین 

 مقابل در دفاعی هایو برانگیختن پاسخ پادتن ساختن در

 های حلقوی DNA روش، این رادارند. در ویروس

. شوندمی هاسلول ویروسی، وارد هایژن حامل شدهمهندسی
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را  mRNA ای ازویروس نسخه هایها از روی ژنسلول

 S هایپروتئین ،mRNAسپس، از روی این  .سازندمی

 در برابر این ایمنی درنهایت، سیستم شوند.یمساخته 

عنوان توانند بهیم وکتورها کند.یمها، پادتن تولید پروتئین

 ناقل ویروس یک از هاآنمطرح باشند.  ژنتیکی هاییامپحامل 

 ویروس هایژن قالانت مانند آدنوویروس برای زاغیر بیماری

 هایواکسن کنند. درمی استفاده هاسلول داخل به زابیماری

 ویروس ژنتیکی نیز مواد COVID-19وکتور بیماری 

SARS-COV2 در DNA آدنوویروس شدهاصالح نسخه 

 کههنگامی. گیردیم قرار( ویروسی یا وکتور عنوان ناقلبه)

را جهت  ویروس ژنتیکی مواد شود،یم سلول وارد وکتور

پس . دهدیم سلول تحویل S پروتئین از ییهانسخهساخت 

 آشکار خود سطح دررا ، سلول آن Sاز ساخت پروتئین 

فعال  و تولید پادتن با بدن ایمنی کند. سپس، سیستمیم

 به بعداً اگر فرد. دهدیم پاسخ دفاعی سفید یهاگلبولکردن 

 ویروس با هابادیآنتی شود، آلوده SARS-COV2 ویروس

 باعث توانندینم ویروسی ناقلهای واکسن .کنندیم مبارزه

. شوند ویروسی ناقل ویروس یا ویروس به فرد شدن آلوده

ی سلول  DNA از بخشی به تحویلی، ژنتیکی ماده همچنین،

 Vاسپوتنیک  های. واکسن[18]شود ینم بدن فرد تبدیل

 واکسن ، از انواعJanssen & Johnson روسیه، آسترازنکا و 

 هستند. DNAوکتور با جنس 

 ((V Sputnik-V اسپوتنیک . واکسن1-2-1

 ژنتیکی هایدستورالعمل بر اساس V واکسن اسپوتنیک

DNA پروتئین برای ساخت S است شدهطراحی .

 هایآدنوویروس به را S مولد پروتئین ژن پژوهشگران روسی،

AD5 و AD26 که  هاویروس)این گروه از  کردند اضافه

ضرر شوند، بییمویکتور شناسایی  هایواکسنعنوان به

 شبیه عالئم یا سرماخوردگی باعث طورمعمولبه هستند و

تولید پادتن،  برای سیستم ایمنی فرد را ( تا.شوندیم آنفوالنزا

وارد  SARS-COV2با تزریق واکسن، ژن  تحریک کنند.

شود. با یمسنتز  Sهای بدن شده، از روی آن پروتئین سلول

های بدن بیگانه است، برای سلول Sتوجه به اینکه پروتئین 

 T هایلنفوسیتشود. همچنین، یمدر برابر آن پادتن تولید 

وارد بدن  SARS-COV2شوند. اگر ویروس یموارد عمل 

برای فردی شود که دو دوز این واکسن را دریافت کرده است )

در دوز  Ad26تحریک مناسب سیستم ایمنی، آدنوویروس 

ی تولیدشده هاپادتن ،شوند(یمدر دوز دوم تزریق  Ad5اول و 

به  آن را شناسایی کرده، S هایپروتئین، T هایلنفوسیتو 

شوند یا می ویروس متالشی شدن کنند، سببیمها حمله آن

ها جلوگیری های بدن و تخریب آناز ورود ویروس به سلول

 اثربخشی و کارایی واکسن، این کنند. شرکت سازندهیم

 .است کرده اعالم ٪4/91 را "Sputnik V" روسی واکسن

 روز 21 اسپوتنیک، دوز واکسن بین دو تزریق فاصله

این  سازنده که گامالیا شرکت اعالم شده است؛ اما طبقمعرفی

 تزریق میان دو دوز را توان فاصلهیم، [19, 18]است  واکسن

ایران، تزریق دو  اساس، دردر نظر گرفت. براین  هم روز 60

 .شودیمروز انجام  28دوز در فاصله 

 . واکسن آسترازنکا1-2-2

( بر اساس Oxford-AstraZenecaواکسن آسترازنکا )

 S ی ژنتیکی ویروس برای ساخت پروتئینهادستورالعمل

 از V واکسن مانند واکسن اسپوتنیک این است. شدهساخته

DNA  کندیمی برای ساخت واکسن استفاده ارشتهدو. 

 به نسخه را SARS-COV2ویروس  S پروتئین ژن محققان

 ChAdOx1 به نام شامپانزه آدنوویروس از یاشدهاصالح

 اما شود،ها سلول وارد تواندیم آدنوویروس این. کردند اضافه

 به واکسن تزریق از پس .شود تکثیر هاآن داخل در تواندینم

سلول میزبان  داخل با آندوسیتوز بهها آدنوویروس فرد، بازوی

 از آدنوویروس پس از ورود به درون سلول،. شوندیمکشیده 

گرفته بود واسطه آندوسیتوز شکلحباب پوشش غشایی که به

 سلول هل سمت هسته به را خود ی DNAکند و یمفرار 

 بنابراین است؛ شدهمهندسی آدنوویروس، ویروسی. دهدیم

 ویروس Sپروتئین  ژن اما ایجاد کند، کپی خود از ندتواینم

 مولکول یک در و شود خوانده سلول توسط تواندیم کرونا

mRNA شود بردارینسخه. mRNA خارج هسته از 

 و کنندیمرا ترجمه  آن توالی سلول هاییبوزومر شود،یم

های پروتئین از گیرند. برخییمویروس شکل  Sهای پروتئین

S مهاجرت آن سطح به سنبله سلول توسط تولیدشده 

. گیرندیمبه سمت بیرون قرار  را هاآن نوک و کنندیم

هایی که ینپروتئ از برخی همچنین شده واکسینههای سلول
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کنند. یم تقسیم قطعاتی به را در سطح خودشان وجود دارند

 توسط S پروتئین قطعات و قطعه شدهقطعه هایپروتئین این

 همچنین، .هستند تشخیصقابل بدن ایمنی سیستم

 سیستم سلول، هشدارهای دستگاه کردن روشن با آدنوویروس

 هاییگنالس سلول،. کندیم تحریک را بدن ایمنی

 که در ایمنیهای سلول کردن فعال برای ایهشداردهنده

 زنگ این بردن باال با. کندیم آن وجود دارد ارسال نزدیکی

 ایمنی سیستم شدید واکنش باعث آسترازنکا واکسن خطر،

 سلول یک کههنگامی .شودیم Sهای پروتئین برابر در بدن

 و S هایپروتئین آن حاوی آوار میرد،یم شده واکسینه

 ایمنی سلول نوعی توسط توانندیم که است پروتئینی قطعات

 antigen-presenting) ژنآنتی کنندهعرضه سلول نام به

cell) از ژن، قطعاتیآنتی کنندهعرضه سلول .شوند جذب 

 با تشخیص این. دهدیم ارائه خود سطح در را S پروتئین

(، helper T cells) کمکی T هایسلول توسط قطعات

 به و کرده تولید هشدار زنگ توانندیم کمکی Tهای سلول

 .کنند کمک عفونت با مبارزه برای بدن ایمنی هایسلول سایر

 ویروس یهاخوشه به است ممکن Bهای لنفوسیت همچنین،

 پروتئینی قطعات یا شده واکسینه هایسلول سطح در کرونا

S های لنفوسیت از کمی تعداد. کنند برخورد آزاد شناورB 

 این اگر. شوند قفل Sهای پروتئین روی بر بتوانند است ممکن

 شروع شوند، فعال کمکی Tهای سلول توسط Bهای سلول

 را S پروتئین که کنندیم هاییبادیآنتی ریختن و تکثیر به

 هایپروتئین روی توانندیم هابادیآنتی .دهندیم قرار هدف

S بردن بین از برای را ویروس بچسبند، کرونا ویروس 

 بهها خوشه اتصال از جلوگیری با و کنند گذارینشانه

 همچنین، .کنند جلوگیری عفونت از دیگر،های سلول

 از دیگری نوع توانندیم ژنکننده آنتیعرضههای سلول

 را فعال کشنده Tهای لنفوسیت نام به بدن ایمنیهای سلول

 پروتئین قطعات که کرونا ویروس به آلوده هایسلول تا کرده

S بین ها را ازآن کرده و شناسایی خوددارند، سطح در را 

 محققان است، جدید بسیار این واکسن کهازآنجایی .ببرند

 مدت چه ی آن در برابر ویروس تاحفاظتاثر  که دانندینم

 در که دارد وجود امکان این. باشد داشته ادامه است ممکن

 Tهای سلول وها پادتن تعداد واکسیناسیون، از پس یهاماه

 شامل همچنین ایمنی سیستم اما؛ یابد کاهش کشنده

 اطالعات است ممکن که خاطره است T و Bهای لنفوسیت

, 20]کنند  حفظ هاسال برای را کرونا ویروس به مربوط

 .(2)شکل [21

 هزار 20 از بیشتر بر روی آزمودن با واکسن کارآزمایی این

. است شدهانجام انگلیس و برزیل جنوبی، آفریقای در داوطلب

 هفته 12تا  10بین  این واکسن، فاصله بین تزریق دو دوز

اثربخشی واکسن  داروسازی برآورد شده است. شرکت

برآورد  درصد 70 انسانی حدود هایآسترازنکا در آزمایش

واکسن  دوز دو اگر داده شد که . در یک مطالعه نشاناندکرده

 ٪54,9 آن فقط اثر تزریق شوند، هفته شش از در فاصله کمتر

 12 دوز فاصله که کسانی در دوم دوز از بعد واکسن اثر .است

 . [20]است  رسیده ٪82,4 بوده، به بیشتر یا هفته

 جانسون & جانسون واکسن .1-2-3

 یا JNJ-78436735 به جانسون & واکسن جانسون

Ad26.COV2.S و کنترل پیشگیری مرکز. است معروف 

 واکسن از ، استفاده2021فوریه  28در  آمریکا هایبیماری

 18 افراد برای را جانسون و جانسون COVID-19 دوزیتک
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 چگونگی عملکرد واکسن آسترازنکا .2 -شکل

 داده است نشان بالینیهای آزمایشکرد.  ییدتأ باالتر و سال

 درصد 72 متحده با اثربخشیایاالت در از واکسن دوز یک که

 پذیری باالترییافته با سرایتجهش انواع که کشورهایی در و

 اروپا، اتحادیه توسط واکسن این. دارد کمتری اثربخشی دارند،

 مجاز اضطراری استفاده برای کشورها سایر و متحدهایاالت

 یهادستورالعمل اساس جانسون براند جانسون واکسن .است

 اما؛ است شدهساخته S پروتئین سنتز برای ویروس ژنتیکی

 در راها دستورالعمل که فایزر و مدرناهای واکسن برخالف

RNA از این واکسن کنند،یم ذخیره رشته تک DNA دو 

 .کند و نوعی ناقل ویروسی یا وکتور استیم استفاده رشته

 نام به دیگری ویروس به را کرونا ویروس S ژن محققان

Adenovirus 26 کردند اضافه .Adenovirus 26 ،

 شود،ها سلول وارد تواندیم ی است کهاشدهصالحا آدنوویروس

ادامه  .شود بیماری باعث یا شود تکثیر هاآن درون تواندینم اما

ها مکانیسم این واکسن بر اساس چگونگی عملکرد آدنوویروس

 ها استوارسلول داخل به زابیماری ویروس هایژن در انتقال

های واکسن، کالًاست که در مطالب قبلی شرح داده شد. 

های واکسن به نسبت Covid-19 برای آدنوویروس بر مبتنی

mRNA هستندتر مقاوم مدرنا و فایزر به مربوط .DNA 

 سخت پروتئین پوشش و نیست شکننده RNA اندازهبه
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 کمک آن داخل ژنتیکی ماده از محافظت به آدنوویروس

 سه تا تواندیم جانسون و جانسون واکسن درنتیجه،. کندمی

( گرادسانتی درجه 8-2) فارنهایت درجه 46-36 دمای در ماه

مکانیسم عمل این واکسن در  .شود نگهداری یخچال در

یقًا مانند واکسن آسترازنکا است. این دقتحریک تولید پادتن، 

 تجویز دوزتک صورتبه هاواکسنواکسن برخالف سایر 

ی آلرژ مورد چند مورد عوارض جانبی واکسن، شود. دریم

 واکسن این تزریق از پس شدید یا شوک آنافیالکسی

 احتمال ایجاد از نگرانی دلیل شده است. همچنین، بهگزارش

 طوربه اروپا دارویی خونی پس از تزریق واکسن، سازمان لخته

 در برنامه کار خود قرار داده را تر عوارض واکسنیقدق بررسی

[25-22]است 

 های نوترکیبمبتنی بر پروتئین هایواکسن .3-1

 از ییهاقسمت شامل فقط مبتنی بر پروتئینهای واکسن

 را بدن ایمنی سیستم وجه بهترین به که هستند ویروس

 ، حاوی-19COVID هایواکسن نوع این. کنندیم تحریک

 بدن ایمنی سیستم کههنگامی. هستند ضرربی Sهای پروتئین

 سفید یهاگلبول و پادتن دهد،یم تشخیص را Sهای پروتئین

 شود، آلوده ویروس فرد به بعداً اگر. کندیم تولید دفاعی

 نوترکیبهای پروتئین .کنندیم مبارزه ویروس باها پادتن

 برای شوند،یم ارائه تنهاییبه وقتی و دارند کمی زاییایمنی

 کمکی یا آدجوانت مواد به مدتطوالنی ایمنی پاسخ ایجاد

)ترکیبی از  به این منظور، مدیکاگو؛ که [26]دارند  احتیاج

. همچنین، [27]شود یم اضافه هاآن فرموالسیون یونجه( به

( VLP; virus-like particles) ویروسشبه ذرات

 از دهد. افزایش را نوترکیبهای پروتئین زاییایمنی توانندیم

VLP ًعلیه پاپیلومای انسانی واکسن ایجاد برای قبال 

(HPV; Human Papillomavirus)(28) هپاتیت و B 

توان به یم هاواکسناز این گروه . [29]است  شدهاستفاده

 واکسن نوواکس و واکسن پاستور کووک اشاره کرد:

 . واکسن نوواکس3-1-1

 است مبتنی بر پروتئین نوترکیب نوعی واکسن نانوذره نوواکس

 طول تمام -2SARS-CoV ویروس Sپروتئین  از که

-NVX است. این واکسن که معروف به شدهساخته

CoV2373  قرار  3بالینی فاز  در مرحله آزمایش [27]است

 در برابر ویروس %96 حدود برآورد شده که واکسن .دارد

SARS-COV2 برای تحریک سیستم  .کندمی ایمنی ایجاد

روز تزریق  21ایمنی، دو دوز از این واکسن که در فاصله 

 ی است.شوند، ضروریم

و محلول آدجوانت کمکی آن )ماتریکس  واکسن نوواکس

M1 شوند یمگراد ذخیره درجه سانتی 8تا  2( هر دو در دمای

 برای بدن ایمنی از طریق تحریک سیستم واکسن .[27]

 .کندیم ویروس عمل S پروتئین پادتن در برابر ساخت

 ژن با را خود کار واکسن، ایجاد برای شرکت نوواکس محققان

S دیگری ویروس وارد را ژنها . آنکردند آغاز شدهاصالح 

 دهندیم اجازه و گویندمی باکلوویروس آن به که کنندیم

 هاکنند )باکلوویروس آلوده حشره )مانند پروانه( را هایسلول

 تولید ها برایاز آن که هستند حشرات تخصصیهای ویروس

 آلوده،های . سلولشوند(یم استفاده نوترکیبهای پروتئین

 خودخودبه هاکنند. این پروتئین تولید Sهای پروتئین

 در که همان اتفاقی کنند؛یم ایجاد راها خوشه و پیوستههمبه

 از را Sهای پروتئین محققان .دهدیم رخ کرونا ویروس سطح

 نانوذرات صورتبه را هاآن و استخراج کرده پروانه هایسلول

 ویروس مولکولی ساختار از نانوذرات این. کنندیمدهی شکل

 SARS-COV2 ویروس توانندینم اما کنند،یم تقلید کرونا

. شودیم تزریق بازو عضالت به واکسن .کنند ایجاد یا تکثیر را

 با همراه ،Sپروتئین  نانوذرات از تعداد زیادی شامل تزریق هر

. شودیم استخراج صابون پوست درخت از که است ترکیبی

 کندیم جذب تزریق محل به را ایمنیهای سلول ترکیب، این

 .دهند پاسخ نانوذرات به بیشتری شدت با هاآن شودیم باعث و

 هایسلول نام به ایمنیهای سلول کهبه این صورت 

 را هاآن و شده روبرو واکسن نانوذرات با ژنکننده آنتیعرضه

 را Sهای پروتئین ژن،کننده آنتیعرضه سلول .کنندیم جذب

ارائه  خود سطح در را هاآن قطعات از برخی و بردیم بین از

 را این قطعات است ممکن کمکی Tهای . لنفوسیتکندیم

 کمکی Tهای لنفوسیت اکنون،. شوند دهند و فعال تشخیص

 را B هایلنفوسیتمانند  دیگر ایمنی هایسلول توانندیم
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 Bهای لنفوسیتسپس، . کنند فعال واکسن، به پاسخ برای

 سطحهای پروتئین شکلهم که را ییهاپادتن و یافته تکثیر

 در بعداً شده واکسینه افراد اگر .ریزندیم بیرون است، آن

ها آن هایبادیآنتی بگیرند، قرار کرونا ویروس معرض

 کرونا ویروس. شوند قفل Sهای پروتئین روی توانندیم

 واکسن .شودیم مسدود عفونت و شودها سلول وارد تواندینم

 آلوده،های سلول بردن بین از با تواندیم همچنین نوواکس

-SARS ویروس وقتی. کند ایجاد را ایمنی از دیگری نوع

COV2 پروتئین از قطعاتی آلودههای سلول کند،یم حمله 

S کننده عرضههای . سلولدهندیم قرار خود سطح در را آن

های لنفوسیت نام به را ایمنی سلول نوعی توانندیم ژنآنتی

T به آلوده هایسلول توانندیم کنند که را فعال کشنده 

 فرصتی اینکه از قبل را هاآن و کرده شناسایی را کرونا ویروس

 ببرند. بین کنند، از پیدا جدیدهای ویروس تولید برای

 و فایزرهای واکسن ازتر آسان نوواکس واکسن ذخیره و توزیع

 داشتهنگه منجمد بایدها واکسن این کهدرحالی. است مدرنا

 اما؛ بماند باقی یخچال در ماه سه تا تواندیمشوند، نوواکس 

 دانندینم طورقطعبه دانشمندان شود، واقعمؤثر  واکسن اگر

 مانند اگر .کند ایمنی ایجاد تواند در برابر ویروسیم مدت چه

 کند، عمل دیگر هاییماریب پروتئین بر مبتنیهای واکسن

های لنفوسیت نام به خاصهای سلول از گروهی است ممکن

B و T به مربوط اطالعاتها سلول این. کند خاطره ایجاد 

 و کنندیم حفظها دهه حتی یا هاسال برای را کرونا ویروس

 پذیرامکان جدید عفونت به پاسخ در را سریع حمله ضد یک

 [.27]کنند یم

 کوبا(-کووک )مشترک ایران واکسن پاستور .3-1-2

 و کوبا فینالی واکسن انستیتو مشترک کووک، تولید پاستور

 سوبرانا»در کشور کوبا  است. این واکسن ایران پاستور انستیتو

کووک، نوعی واکسن نوترکیب  پاستورواکسن  نام دارد.« 02

-SARSویروس  Sبخشی از پروتئین  است که دارای

COV2 ناقل یا آدنوویروس پایه بر این واکسن است. ساخت 

 است و برای افزایش ایمنی و تحریک سیستم ایمنی، ویروسی

از پروتئین  قسمتیبا ویروس  Sاز پروتئین  BRDناحیه 

شده  «کونژوگه» اصطالحپیوند شده یا بهکزاز  «توکسوئید»

 درکه فرق این واکسن با واکسن نوواکس در این است  است.

به  آن مدل و کامل مدنظر است S پروتئین نوواکس، واکسن

 )مانند آدنوویروس( است، ویروسکروی و شبه ذرات شکل

با هم فرق دارند.  هاواکسن نوع این هایی آدجوانت همچنین،

، واکسن نوواکس در سیستم ایمنی تریتحریک قو یبرا ،مثالً

)شکل [30]شود یاستفاده م M ماتریکسکمکی از آدجوانت 

3). 

در برابر هر ، فرد روز 28دو دور از واکسن و با فاصله با تزریق 

با توجه به شود. و کزاز ایمن می COVID-19بیماری  دو

واکسن نوترکیب است،  کووک، نوعی پاستورواکسن  کهاین

های واکسن بسیاری ازکمتری نسبت به  جانبی عوارض

وز در ایران، مج [30] .داردرا در جهان  ی تولیدشدهکرونا

 سال هجده سنی هایگروه مصرف اضطراری این واکسن برای

صادرشده است در کشور کوبا، تزریق عمومی این  باال به

، دوز اولپس از تزریق  آن واکسن آغازشده است که بازده

رسیده  %90سوم به بیشتر از  دوزو پس از تزریق ؛ %80حدود 

این واکسن  بالینی سال، کارآزماییت. عالوه بر افراد بزرگاس

نیز در حال  17تا  5 سنی هایگروه در کشور کوبا بر روی

 انجام است.
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 کووک-مکانیسم عملکرد واکسن پاستور .3-شکل

 

 کووپارسرازی . واکسن ایرانی 3-1-3

دو  صورتنوترکیب است که به واکسن کووپارس نوعی رازی

مصرف  استنشاقی سوم دوز عضالنی( و تزریقی )تزریق دوز

 هایاجزا و بخش حاوی کووپارس واکسن رازی. شودیم

 ویروس پروتئین از نیست، در این واکسن، قسمتی ویروسی

SARS-COV-2 واکسن فرآوری، از پس کرده و جدا را 

 واکسن دوم و اول بین دوز فاصله. شودیم آماده تزریق برای

 ماه یک استنشاقی سوم دوز است. هفته کووپارس سه رازی

به  از شروع اولین تزریق(، 51دوم )روز  تزریق دوز از پس

 ویروس این که با توجه به اینکه. شودمی ریخته بینی درون

 ایمنی با ایجاد شود،یمجایگزین  حلق و بینی قسمت در ابتدا

 استقرار آن را گرفت. توان جلویاین مناطق می در

 استنشاقی -تزریقی واکسن اولین کووپارس رازی واکسن

 تحقیقات موسسه توسط که است کرونا نوترکیب پروتئین

 دستورالعمل با مطابق و رازی کرج یسازسرم و واکسن

تولید شد. این واکسن در حال حاضر  بهداشت جهانی سازمان

در حال گذراندن فازهای کارآزمایی بالینی خود بر روی 
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گهداری و معایب این واکسن، داوطلبان است. در مورد شرایط ن

 هیچ گونه اطالعاتی در مقاالت چاپ شده موجود وجود ندارد.

 فخرا . واکسن3-1-4

 از سنتز آن در که و است نوترکیب واکسنی فخرا، واکسن

 این .است شدهاستفاده پروتئینی و قطعات ویروس قطعات

 استنشاقی دوز یک صورت دو دوز تزریقی عضالنی وبه واکسن

 حال در فخرا در حال حاضر، واکسن. است شدهطراحی

بر روی داوطلبان است. در  بالینی کارآزمایی مراحل گذراندن

مورد شرایط نگهداری و معایب این واکسن، هیچ گونه 

 اطالعاتی در مقاالت چاپ شده موجود وجود ندارد.

 

 کامل ویروسهای واکسن .2

 زنده ویروس یا یرفعالغ ویروس در واکسن ویروس کامل، از 

 هایسلول وقتی. شودیم استفاده زاغیر بیماری ضعیف شده

شروع به تولید  شوند،می مواجه واکسن این نوع ایمنی بدن با

در مرحله  و مانندمی باقی بدن در هاپادتن این. کنندپادتن می

بعدی، اگر ویروس واقعی وارد بدن شود، سبب ایمنی در برابر 

یکی از معایب این نوع واکسن این است که  .شودیمویروس 

 در ویروس زیادی مقادیر رشد واکسن نیاز به این سنتز

 دارد. به همین دلیل، ساخت آزمایشگاه و تدارکات متنوع دیگر

برد. عالوه براین، یمزمان زیادی  چنینهایی اینواکسن

غیرفعال یا ویروس که بر اساس  هاییواکسنباوجوداینکه 

 ولی، باشندیهایی ایمن مواکسنشوند، یمتولید  شدهکشته

ایجاد  منظورکنند. در این موارد، بهینمقوی تولید پاسخ ایمنی 

از  و بایستی واکسیناسیون تکرار شود ،ترپاسخ ایمنی مناسب

برای  «آدجوانت های کمکی اصطالحاًیا »های کمکی یطمح

 هایشرکتهای واکسن .کرداستفاده دلخواه ایمنی  تضمین

ی و کسین هنداکووسینوفارم و سینوواک، واکسن  چینی

-SARS غیرفعال ویروس ایرانی کو ایران برکت از واکسن

COV2 [.31]کنند یمایجاد ایمنی بدن استفاده  برای 

 (Sinopharmواکسن سینوفارم ) .2-1

 بیولوژیکی محصوالت انستیتوی ،2020 سال میالدی اوایل در

. کرد ایجاد BBIBP-CorV نام به غیرفعالی ویروس پکن،

 انجام دولتی سینوفارم شرکت توسط که بالینیهای آزمایش

 واکسن چین. است %79 آن ییکارا میزان که داد نشان شد،

 آغاز کشورها سایر به را آن صادرات زودیبه و کرد تأیید را

 اثربخشی تخمین جهانی بهداشت سازمان مه، ماه 7 در. کرد

 .کرد اعالم درصد 78,1 را این واکسن

 ساخت برای بدن ایمنی سیستم تحریک با واکسن سینوفارم 

. کندیم عمل -2SARS-CoV ویروس علیه بادیآنتی

شوند. یم متصل ویروسی Sهای پروتئین به هابادیآنتی

 -2SARS-CoV ویروس از زیادی ذخایر محققان چینی،

-بتا نام به شیمیایی ماده یک با را هاکردند و آن تولید

 این. کردند ( مخلوطbeta-propiolactone) پروپیوالکتون

 کار ازها آن کرونا،های ویروسی هاژن به بااتصال ترکیب

 تکثیر توانندینم دیگر غیرفعال کروناهای . ویروساندازدیم

 نخوردهدست S پروتئین ازجمله هاآنهای پروتئین اما؛ شوند

 بیرون را غیرفعالهای ویروس محققان سپس، .ماند باقی

 به آلومینیوم پایه ترکیبات از کمی مقدار با را هاآن و کشیده

 سیستم کمکی مواد. کنندیم مخلوط ترکیب آدجوانت نام

 افزایش را واکسن به پاسخ تا کنندیم تحریک را بدن ایمنی

 .دهد
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 حاوی ویروس غیرفعال هایواکسنمکانیسم عملکرد . 4-شکل

 

 BBIBP-CorV در واکسن کروناهای ویروس کهازآنجایی

ابتال به عفونت  با اطمینان از عدم را هاآن توانیم ،اندمرده

COVID-19 بدن، داخل به ورود از پس. کرد تزریق فرد به 

کننده عرضه سلول توسط یرفعالهای غویروس از برخی

 ویروس ژن،کننده آنتیعرضه سلول .شوندیم بلعیده ژنآنتی

 خود سطح در را آن قطعات از برخی و بردیم بین از را کرونا

 این قطعات است ممکن کمکی Tهای . لنفوسیتدهدیم ارائه

 T ها متصل شده و فعال شوند. سلولدهند، به آن تشخیص را

 به پاسخ برای دیگر ایمنیهای سلول به تواندیم شدهفعال

 ویروس با است ممکن نیز Bهای لنفوسیت .کند کمک واکسن

 دارای Bهای . لنفوسیتشوند روبرو غیرفعال کرونا

 و هستند متنوعی بسیار یهاشکل به سطحیهای پروتئین

چفت  برای مناسبی شکل است ممکن هاآن از کمی تعداد

 کههنگامی. باشند داشته کرونا ویروس Sشدن با پروتئین 

 تواندیم شود،یم ویروس قفلبا اسپایک  B گیرنده سلول

 قطعات و کشانده خود داخل به را ویروس تمام یا بخشی

 T کمکی سلول یک .دهد ارائه خود سطح در را کرونا ویروس

قطعات  همین روی بر تواندیم کرونا ویروس برابر در شدهفعال
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 اتفاق این وقتی. شود قفل Bشده در سطح لنفوسیت ارائه

درواقع  که را هاییبادیآنتی شده،فعال نیز B سلول افتد،می

 بیرون کرده و تکثیر هستند هاسطح آنهای پروتئین همان

 شود، واکسینه BBIBP-CorV با بدن فرد اگر .ریزدمی

. دهد پاسخ -2SARS-CoV ویروس عفونت به تواندیم

 به و این پادتن کنندیم تولید پادتن Bهای لنفوسیت

 هدف را S پروتئین که هاییبادیآنتی. چسبدیم مهاجمان

 جلوگیری سلول به ویروس ورود از توانندیم دهندیم قرار

 طرق از را ویروس است ممکن هابادیآنتی دیگر انواع. کنند

 داده نشان سینوفارم بالینیهای آزمایش .کنند مسدود دیگر

برابر ویروس  در افراد از تواندیم BBIBP-CorV که است

 این که بگوید تواندینم هنوز کسهیچ اما؛ کند محافظت

 امکان دارد زمان، طول در. کشدیم طول مدت چه محافظت

 خاطره Tو  B هایلنفوسیت اما؛ یابد کاهش بادیآنتی سطح

های مدت برای را کرونا ویروس به مربوط اطالعات است ممکن

 .(4)شکل  [33, 32]کند  حفظ طوالنی

برای تحریک سیستم ایمنی، دو دوز از این واکسن که در 

مزیت واکسن شود، ضروری است. یمروز تزریق  28فاصله 

توان نیاز ندارد و می کماین است که به دمای خیلی  سینوفارم

عوارض  . در موردنگهداری کرداز آن یخچال معمولی در دمای 

 توجهیقابل جانبی عوارض گونهجانبی واکسن، تاکنون، هیچ

وجود است. بااین نشده مشاهده واکسن این تزریق درنتیجه

تزریق، ضعف،  ناحیه خارش در تورم، سفتی و قرمزی، درد،

عوارضی  اسهال ازجملهو  سردرد، سرگیجه، تهوع موقت، تب

 [.32]شده است است که در برخی افراد مشاهده

 (Sinovac. واکسن سینوواک )2-2

-2SARS ویروس واکسن چینی سینوواک خصوصی شرکت

CoV- نام به ( کروناوکCoronaVac) این. کرد را تولید 

 استفاده برای و تأییدشده چین در استفاده برای واکسن

 در آزمایشی،. است مجاز دیگر کشور ده از بیش در اضطراری

 65/50 عفونت برابر در ماده این که برزیلی دریافتند محققان

 محققان ترکیه، در دیگرآزمایشی  در. دارد تأثیر درصد

، حدود Covid-19 یهاعفونت برابر در اثر این که دریافتند

 مانند واکسن سینوواک چینی واکسن .است درصد 25/91

ایجاد  برای SARS-COV2 غیرفعال ویروس سینوفارم، از

کنند. مکانیسم عمل واکسن در یمایمنی بدن استفاده 

, 32]تحریک سیستم ایمنی بدن مانند واکسن سینوفارم است 

34]. 

روز به افراد تزریق  14واکسن سینوواک در دو دوز و به فاصله 

امکان  که است این واکسن سینوواک اصلی شود. مزیتیم

وجود  معمولی یخچال در درجه 8 تا 2 دمای در نگهداری آن

خطر کرده است که واکسن بی اعالم روناَوکدارد. شرکت ک

 شدهاست و دو مورد تب شدید پس از تزریق واکسن گزارش

در تاریخ  پنجم  اند.شدهاست که با داروی تب بر برطرف 

June 2021اضطراری مجوز تزریق ، وزارت بهداشت چین 

 .کرد ساله را صادر 3-17و نوجوانان  کودکان این واکسن در

 بهارات بیوتک یا کوواکسین. واکسن 2-3

 ویروس شده، ازاین واکسن نیز مانند دو واکسن چینی معرفی

ایجاد ایمنی در بدن استفاده  برای SARS-COV2 غیرفعال

 موسسه ملی همکاری با بهارات بیوتک هندی کند. شرکتیم

 واکسن هند پزشکی تحقیقات شورای و شناسیویروس

 SARS-COV2کوواکسین را برای ایمنی برابر  غیرفعال

 3 تاریخ در اضطراری استفاده برای را واکسن هند. کرد تولید

 نشان های بعدیآزمایش نتایج و دانست مجاز 2021ژانویه 

از  .است درصدی 78 اثربخشی دارای واکسن این که داد

توان به شوک یمعوارض جانبی واکسن در برخی افراد 

ف، تب، درد عضالنی، درد در ناحیه شکم، آنافیالکسی، ضع

سردرد، تهوع، استفراغ، گیجی، سرفه، لرزش و احساس سرما، 

ترین عارضه، یعشاتورم و درد در ناحیه تزریق اشاره کرد. البته، 

 .[35]درد در ناحیه تزریق است 

 ساخت برای بدن ایمنی سیستم تحریک با کوواکسین

 به هابادیآنتی. کندیم کار SARS-COV2 علیه بادیآنتی

 مقدار کشت، از شوند. پسیم متصل ویروسی Sهای پروتئین

 نام به شیمیایی ماده یک از استفاده با کرونا ویروس زیادی

 هایکرونا ویروس. شوندیم غیرفعال «پروپیوالکتون–بتا»

 هاآن S هایپروتئین ولی کنند تکثیر توانندینم غیرفعال

 غیرفعال را هایمحققان ویروس سپس، .مانندمی باقی سالم

 پایه ترکیب از کمی با مقدار ها راآن و کنندمی استخراج

. کنندیممخلوط  «آدجوانت» نام کمکی به آلومینیوم
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 پاسخ تا کنندیم تحریک را بدن ایمنی سیستم هاآدجوآنت

ادامه مراحل کار تا تولید  .دهد افزایش را واکسن به آن

 در باید بادی مانند واکسن سینوفارم است. کوواکسینآنتی

 دو ایمنی، برای شود. نگهداری گرادسانتی درجه 2-8 دمای

 مجبورند محققان .شودیمتزریق  هفته چهار فاصله با و دوز

اثرات حفاظتی واکسن  ببینند بپردازند تا به بررسی نتایج هاماه

در مورد این واکسن نیز، درگیری  یابد.یمتا چه مدت ادامه 

و ذخیره طوالنی اطالعات توسط  Tو  Bهای لنفوسیت سلول

 [.36, 35]تر مطرح است یطوالنها درزمانی این سلول

 برکت ایران . واکسن کوو2-4

شده قبلی، واکسن معرفی 3برکت، مانند  ایران واکسن کوو

ایجاد ایمنی در بدن بر اساس استفاده از ویروس غیرفعال 

 از SARS-COV2ویروس  استخراج از استوار است. پس

 شودیمداده  کشت آزمایشگاهی محیط ویروس در بیمار، بدن

 با آزمایشگاه درمثاًل  شود؛انتقال داده می حیوانی سلول به و

 از سپس شود؛می وارد میمون کلیه هایسلول به هاییروش

 این طی از پس شود؛می غیرفعال ویروس و جداشده بافت این

واکسن  بخشی میزان اثر .شودمی ساخته واکسن یک مراحل

% اعالم شده؛ اما در مورد جزئیات دقیق 93 کوو ایران برکت

  تر ساخت این واکسن اطالعات بیشتری در دسترس نیست.
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 CoV برای واکسن تولید اساس اجمالی بررسی .1-جدول

پایه و اساس تولید  نام واکسن

 واکسن

 معایب مزایا هدف

 عفونی نیازی به ویروس Sپروتئین  RNA هایواکسن مدرنا

 واکسن سریع نیست. تولید

نیاز به نگهداری در دمای 

بسیار پایین و تجهیزات 

 مرتبط
 فایزر

 نیست. ویروس نیازی به Sپروتئین  DNA هایواکسن V اسپوتنیک

 است، کم تولید هایینههز

 باال است، حرارت پایداری

 پذیرامکان سریع تولید

 .است

های مخصوص نیاز به دستگاه

زایی برای رسیدن به ایمنی

 خوب
 آسترازنکا

جانسون و 

 جانسون

پروتئین  هایواکسن نوواکس

 نوترکیب

 نیست. ویروس نیازی به Sپروتئین 

 کمکی مواد از توانیم

 زاییایمنی افزایش برای

 .کرد استفاده

 تولید ظرفیت است ممکن

 کوواک-پاستور .باشد آن محدود جهانی

 رازی کووپارس

 فخرا

 کمکی مواد از توانیم ویروس کامل غیرفعال هایواکسن سینوفارم

 زاییایمنی افزایش برای

 .کرد استفاده

 ویروس از زیادی مقادیر

 قرار مورداستفاده باید عفونی

 گیرد
 سینوواک

ایران کوو  واکسن

 برکت

 بحث

 توانایی از قدرتمندی یادآور COVID-19عفونت 

هم گسیختن  از کردن، کشتن و بیمار برای عفونی هاییماریب

بیماری  سریع شیوع انسانی است. جوامع ترینیشرفتهپحتی 

در  واکسن تهیه شروع اولیه ویروس، توالی زودهنگام انتشار و

 چالشی و اساسی مشکل. [37]کرد  ترراحت برخی جوامع را

 جدید های CoV ماندگار ظهور هستیم روبرو آن با امروز که

 زودهنگام شناسایی در موفقیت عدم. است انسانی و حیوانی

شود.  منجر یاگسترده شیوع به است ممکن جدید ویروس

 قرار خطر و ارتباطات گسترده ونقلحمل شبکه این، بر عالوه

 افزایش بیشتر و را بیشتر زابیماری عوامل معرض در گرفتن

 مناسب در برابر هایواکسن بنابراین، تولید؛ [38]است  داده

SARS-CoV-2 عفونت مقاومت در برابر COVID-19 را 

 به وابستگی افزایش و ایمنی شناسیآسیب .کند تسهیل

-SARSهای واکسن تولید برای واقعی یهاچالش بادیآنتی

CoV  های ویروس که است داده نشان مطالعات. [19]هستند

 در ائوزینوفیلی ایمنی آسیب باعث توانندیم غیرفعال

 یک ترکیب شناسایی وجود،بااین. شوند پیر و جوان یهاموش

 از ناشی ایمنی پاسخ زمانمدت که مناسب کمکی یا آدجوانت

 عفونت از پس را CoV از ناشی ریه ایمونوپاتولوژی و واکسن

 .[21]است  برخوردار زیادی اهمیت از دهد، افزایش طبیعی

 افزایش باعث توجهیقابل طوربه تواندیم آدجوانت از استفاده

 روز در ریه ویروس تیتر کاهش و سرم بادی طبیعیآنتی تیتر

 با کمکی غیرهای واکسن کهدرحالی. شود چالش از پس سوم
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 6 روز در هایهر ائوزینوفیلی ایمونوپاتولوژی توجهقابل افزایش

. برخالف واکسن [38, 37]هستند  همراه چالش از پس

تری در به شیوه ساده mRNA ویروس کامل، واکسن

شود. از مزایای دیگر این روش، سنتز یمآزمایشگاه سنتز 

زایی باال است در زمان کوتاه و ایمنی mRNAمقادیر زیادی 

سنتز شده علیه  mRNA هایواکسنوجود، . بااین[39]

هایی ازنظر تجهیزات و یتمحدود SARS-COV-2ویروس 

واکسن فایزر بایستی در دمای  مثالًدمای نگهداری دارند؛ 

گراد درجه سانتی 20نا در دمای منفی و واکسن مدر 75منفی 

قیمتی به این منظور نگهداری شوند که تجهیزات گران

به دلیل تک رشته و بدون  mRNAموردنیاز است. شکنندگی 

, 14]است  هاواکسنپوشش بودن، از معایب دیگر این نمونه 

، از ویروس ناقل DNA های ناقل ویروسی. در واکسن[32

 SARS-COV-2های ویروس نتقال ژنزا برای اغیر بیماری

برای سنتز  قبالًشود. از این روش ها استفاده میبه درون سلول

چند واکسن علیه بیمارهایی مانند هاری، ایدز و ابوال 

های انسانی شده است. این نمونه واکسن در آزمایشاستفاده

خوبی دارند، در مقایسه با  نسبتاًزایی ایمنی خطر بوده،بی

است و شکنندگی کمتری  ترمقاوم mRNA هایواکسن

دو رشته است و پوشش محکم آدنوویروس  DNAدارد؛ زیرا 

بنابراین، نیازی ؛ کندیمبه حفظ ماده ژنتیکی درون آن کمک 

رود این واکسن یمبه انجماد این نمونه واکسن نیست و انتظار 

گراد یخچال حداقل شش ماه درجه سانتی 8تا  2در دمای 

توان به یم هاواکسنیب این نمونه معادوام بیاورد. از 

ها اشاره ایمن خاص برای تکثیر آن محدودیت در آزمایشگاه

 نوترکیب، پروتئین مبتنی بر هایواکسن [.35-33, 31]کرد 

ها به کمک ترکیبات آن مناسب ایمنی هایی هستند کهواکسن

 افراد برای هااین نوع واکسن پذیر است.آدجوانت امکان

 های مبتنی برواکسن مناسب است. از پذیرحساس و آسیب

 اشاره ب و زونا یتهپات واکسن به توانمی نوترکیب، پروتئین

اطالعات مربوط به واکسن های معرفی شده و . [36]کرد 

 ماره یک ارائه شده است.اساس عملکرد آنها، در جدول ش
ایران تا  در شده استفاده مختلف های واکسن همچنین، آمار

 اعالم شده است.  2در جدول  08/06/1400تاریخ 

 

 گیرینتیجه

های توجه در انتخاب و تداوم استفاده از واکسنموضوع قابل

 برای اثربخشی از پس جامع استراتژی شده فوق، یکمعرفی

. است جهانی جمعیت واکسیناسیون از اطمینان بعدی مراحل

 واکسن دوز میلیاردها تولید چگونگی شامل باید مالحظات این

 تأمین، هماهنگی واکسن، خرید از پشتیبانی باال، کیفیت با

 که باشد جهانی واکسن تدارکات و واکسن عادالنه توزیع

 هدف. هستند واکسیناسیون عظیم کمپین یک مقدمه همگی

 واکسن گسترده کاربرد بهبود برای سنی هر در افراد دادن قرار

واکسیناسیون ازجمله مواردی است  هاییمرژ سازیبهینه و

 .که بایستی موردتوجه خاص قرار گیرد

 

وسیله، از همکاری معاونت محترم ینبدتشکر و قدردانی: 

 شود.یمپژوهشی دانشگاه فرهنگیان تقدیر و تشکر 

 

کند که هیچ تضاد منافعی یمنویسنده تصریح  تضاد منافع:

 در مقاله حاضر وجود ندارد.
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