
 کرونا  ھای واکسن  آشنایی با انواع

فرشتھ نجات برای مردم جھان شده است. با  تبدیل بھ یک  این روزھا واکسن کرونا 
شیوع و ھمھ گیری ویروس کرونا، شاھد تالش ھای بسیار زیادی از سوی کشورھای  

ھر یک از این واکسن ھا با کارایی ھای    ای تولید واکسن این ویروس بودیم. مختلف بر
مھم ترین   با  را  تا شما  داریم  این مطلب قصد  در  اند.  بازار عرضھ شده  بھ  مختلفی 
واکسن ھای تولید شده کرونا آشنا کرده و در رابطھ با آن ھا توضیحات کامل و جامعی 

کنیم آشنا  ھا  واکسن  این  با  را  شما  تا  باشید  ھمراه  ما  با  پس  دھیم،  ارائھ  این    .را 
  و چقدر کارایی دارند؟  اندھا چگونھ تولید شده واکسن 

  ) Sinovac Biotechسینوواک بایوتک (

آزمایش  در  و  است  شده  تولید  چین  در  سینوواک  فقط  واکسن  برزیل  در  بالینی  ھای 
۵٠ کشورھای    ٣٨ در  واکسن  این  بررسی  نتایج  البتھ  است.  داشتھ  کارایی  درصد 

٩١درصد و در ترکیھ  ۶۵مختلف، گوناگون بوده است. مثال در اندونزی،   درصد  ٢۵
است. داشتھ  (  کارایی  کرونا  غیرفعال  ویروس  از  واکسن  این  تولید  -SARSبرای 

CoV-2 .استفاده شده است (  

 روز    ١۴دوز بھ فاصلھ   ٢مصرف:  میزان  
  آزمایش بھ  بستھ  مختلف  کارایی:  مناطق  در  بالینی  ۵٠ھای  ٩١تا    ٣٨ ٢۵  

  درصد 
  گراد درجھ سانتی ٨تا  ٢نگھداری: در دمای  

 

  )Oxford-AstraZenecaآسترازنکا (-آکسفوردواکسن 

ویروس ضعیف  از  استفاده  با  واکسن  کھ موجب  این  آدنوویروس  نام  بھ  ویروسی  شده 
شود، تولید شده است. این واکسن حاوی مواد  ھا میسرماخوردگی معمولی در شامپانزه

روع  ھای بدن شژنتیکی پروتئین سنبلھ ویروس کروناست. بعد از واکسیناسیون، سلول 
بھ ویروس   بدن برای حملھ  این نوع پروتئین کرده و در نتیجھ سیستم ایمنی  تولید  بھ 



SARS-CoV-2  چند    شود. تحریک می آسترازنکا (شرکت  با ھمکاری  این واکسن 
بریتانیایی) و دانشگاه آکسفورد ساختھ شده است. تاکنون از این واکسن    -ملیتی سوئدی

نفر تزریق شده است کھ   ٣۴بھ   این میان    میلیون  از  نفر دچار لختھ خون    ٢٢٢البتھ 
از   بیش  و  کردند.   ٣٠شدند  فوت  آنھا  از  ویروس   نفر  روی  کمی  تاثیر  واکسن    این 

ھای بریتانیایی و برزیلی مبارزه  تواند با نمونھیافتھ آفریقایی دارد اما می کرونای چھش 
  کند.

 ھفتھ  ١٢ تا ٨دوز با فاصلھ   ٢مصرف:  میزان  
  درصد در سنین مختلف ٨۵تا  ٧۶کارایی: حدود  
  ماه ۶گراد بھ مدت درجھ سانتی ٨تا  ٢نگھداری: در دمای  

  

  ) Sputnik Vاسپوتنیک وی (

گیرشناسی و میکروبیولوژی گامالیا در روسیھ، واکسن اسپوتنیک  مؤسسھ تحقیقات ھمھ 
شده آدنوویروس  وی را آماده کرده است. این واکسن ھم با استفاده از ویروس ضعیف 

است. تول شده  جھش  ید  بروز  از  پیش  واکسن  بھ این  کرونا،  ویروس  جدید  طور  ھای 
می نیست  مشخص  ھنوز  دلیل  ھمین  بھ  و  بود  شده  آزمایش  برابر  گسترده  در  تواند 

  یافتھ جدید کرونا ھم مقاومت کند یا خیر. ھای جھشویروس 

 روز    ٢١دوز بھ فاصلھ   ٢مصرف:  میزان  
  :درصد  ٩١کارایی  
  ماه   ۶گراد بھ مدت درجھ سانتی ٨تا  ٢نگھداری: در دمای  

  

  ) Novavaxنوواواکس (

ھایی شبیھ ویروس  این واکسن با کمک شرکت آمریکایی نوواکس و بر اساس پروتئین
بررسی  بنابر  است.  شده  جھش تولید  ویروس  برابر  در  واکسن  این  بالینی،  یافتھ ھای 

٨٩ی تا  کرونای انگلیسی و ھمچنین آفریقای جنوب این واکسن    درصد کارایی دارد.  ٣



این شرکت    ١٩-واکسن کووید  نانوذره نوترکیب تولید شده است.  با استفاده از فناوری 
ی سوم در بریتانیا کارایی دارد، در کارآزمایی بالینی مرحلھ NVX-CoV2373 کھ

٨٩ مبتنی بر  ھای  درصد را بھ دست آورده است. واکسن نوواوکس از نوع واکسن   ٣
بی و  ھای آفریقای جنوپروتئین است. این واکسن کارایی بالینی باالیی را در برابر گونھ 

  .بریتانیا نیز نشان داده است

 روز    ٢١دوز با فاصلھ   ٢مصرف:  میزان  
  :٨٩کارایی   درصد  ٣
  ماه   ۶گراد بھ مدت درجھ سانتی ٨تا  ٢نگھداری: در دمای 

  

  )Johnson & Johnsonجانسون (اند  جانسون  

شرکت چندملیتی جانسون اند جانسون واکسنی با ھمین نام تولید کرده است. با وجود  
ھا برای اثرگذاری بھ دو نوبت تزریق نیاز دارند، این واکسن را  کھ بیشتر واکسن   این

  ٢٨ھای بالینی این واکسن مشخص شد کھ  در بررسی   بار باید تزریق کرد.  فقط یک 
  درصد در برابر ویروس کرونا  ۶۶اند جانسون، افراد تا    روز پس از تزریق جانسون 

می از   ایمن  آن  شدید  نوع  تا  گذشت  خفیف  از  پس  ایمنی  این  کھ  بھ    ۴٩شوند  روز 
زن در    ۶کھ این واکسن باعث لختھ شدن خون    البتھ بعد از این  رسد.درصد می ١٠٠

کرد،    روز پس از تزریق واکسن بروز  ١٣تا    ۶شد و این عارضھ    ۴٨تا    ١٨سنین  
در  بھ اما  شد.  گرفتھ  واکسن  نوع  این  با  واکسیناسیون  ادامھ  جلوی  موقت  طور 

میلیون   ٧ھای بعدی مشخص شد این عارضھ بسیار نادر است و تقریبا از میان بررسی 
ای مبتال شدند.  نفر بھ چنین عارضھ  ۶نفری کھ این واکسن را دریافت کرده بودند، فقط 

  اره از سرگرفتھ شد. بنابراین تزریق این واکسن دوب

 دوز   ١مصرف:  میزان  
  :درصد  ١٠٠تا  ۶۶کارایی  
  ماه   ۶گراد بھ مدت درجھ سانتی ٨تا  ٢نگھداری: در دمای  

  



  )CanSino Biologicsساینو بایالوژیکس (کن

تواند  این واکسن بھ وسیلھ شرکت داروسازی چینی با ھمین نام تولید شده است و می
۶۵گیری از بروز عالیم کرونا تا در برابر ویروس کرونا و پیش درصد ایمنی ایجاد   ٧

٩٠چنین عملکرد آن در پیشگیری از شدت بیماری کرونا    کند. ھم    درصد است.   ٩٨
مرور زمان کاستھ شده و  البتھ این شرکت متوجھ شد کھ میزان کارایی این واکسن بھ 

از   بھ    ۶تا    ۵پس  در  کارایی واکسن کن  رسد.درصد می   ۵٠ماه  از  ساینو  پیشگیری 
کننده بوده،  ھزار شرکت   ٣٠ی سوم کھ شامل  بیماری شدید در کارآزمایی بالینی مرحلھ

٩٠   .درصد بھ دست آمده است. این واکسن تنھا بھ یک دوز نیاز دارد  ٩٨

 دوز   ١مصرف:  میزان  
  ۶۵کارایی: از ٩٠تا  ٧   درصد   ٩٨

  )Baharat Biotechواکسن بھارات بیوتک (

ھای بالینی خود نشان تولیدات شرکت بھارات در ھند است و در آزمایش این واکسن از 
می  کھ  است  عفونت داده  شدت  برابر  در  تا  تواند  کرونا  ویروس  درصد    ١٠٠زایی 

شده کرونا تولید شده  کارایی داشتھ باشد. این نوع واکسن با استفاده از ویروس غیرفعال 
  است. 

 روز  ٢٨دوز با فاصلھ   ٢مصرف:  میزان 
 درصد  ٨١یی: کارا 

  

  )Pfizer-BioNTechتک (بیون  -واکسن فایزر

تواند فرد  تولید شده است می   mRNAاین واکسن کھ در آمریکا و بر اساس کدگذاری  
البتھ در برابر احتمال بستری شدن و مرگ    درصد ایمن کند  ٩۵تا  را در برابر کرونا  

بیماری   این  از  می١٠٠ناشی  ایجاد  ایمنی  واکس  کند.درصد  میاین  برابر  ن  در  تواند 
  کرونای انگلیسی، آفریقای جنوبی و آمریکای التین مقاومت کند و کامال کارآمد باشد. 



 روز    ٢١دوز با فاصلھ   ٢مصرف:  میزان  
  درصد ٩۵کارایی: حدود 
  گراد  درجھ سانتی  -٧٠نگھداری: در دمای 

  

  )Modernaمدرنا ( 

می واکسن  تا  این  کرونا  ویروس  برابر  در  ٩۴تواند  این    ۵ کند.  ایجاد  ایمنی  درصد 
چون    این واکسن نیز ھم.  تولید شده است  mRNAواکسن ھم با استفاده از کدگذاری  

واکسن  نوع  از  فایزر  فایزر،   mRNA ھایواکسن  واکسن  برخالف  اگرچھ  است. 
تا   مدرنا  دمای    ٣٠واکسن  در  سان  ٨تا    ٢روز  دمای  تیدرجھ  در  تقریبا  یعنی  گراد 

استاندارد می خانگی  درجھ    ٢٠ماه در دمای منفی    ۶ماند و برای  یخچال پزشکی یا 
درصد در برابر پیشگیری از بستری شدن و    ١٠٠و    داری است گراد قابل نگھ سانتی
  کارایی دارد.  مرگ

 روز    ٢٨دوز بھ فاصلھ   ٢مصرف:  میزان  
  درصد    ٩۵کارایی: حدود  
  گراد و دمای معمولی یخچال بھ مدت  درجھ سانتی ٨تا  ٢نگھداری: در دمای

  روز  ٣٠

  

  )Sinopharmسینوفارم (

شده    وسیلھ یک شرکت داروسازی چینی با استفاده از واکسن غیرفعال   این واکسن بھ 
  ٨۶شده است،    تولید شده است. کارایی این واکسن کھ در امارات متحده عربی استفاده

است. غیرفعال  فارمسینو کووید  واکسن  درصد  واکسن  از  نوعی  آن  در  کھ  است  شده 
  .شود استفاده می  SARS-CoV-2 شدهھای غیرفعالویروس 

 روز   ٢٨دوز بھ فاصلھ   ٢مصرف:  میزان  
  :۵٠بستھ بھ کارآزمایی بالینی کارایی ٩١تا  ٣٨  درصد  ٢۵



  

 و برکت  ٠٢ھا سوبرانا  واکسن 

از شیوع این   پس  حوزه سالمت  در  پیشرفتھ  از کشورھای  یکی  بھ عنوان  نیز  ایران 
ویروس فعالیت برای تولید واکسن کرونا را آغاز کرد. در حال حاضر شاھد فعالیت  

البتھ انتظار می رود کھ    ور برای تولید واکسن کرونا ھستیم چندین شرکت در داخل کش
فعالیت می کنند نیز  در ماه ھای آتی سایر شرکت ھای ایرانی   کھ در حوزه سالمت 

وی  با  مقابلھ  برای  دیگری  ھای  واکسن  کنند. بتوانند  عرضھ  و  تولید  را  کرونا    روس 
رسانھ  اعالم  تولید شده و  مطابق  چین  سینوفارم  با  مشابھ  روشی  بھ  برکت  واکسن  ھا 

مین  شود و بر ھحتی برخی مواد اولیھ و تجھیزات تولید آن نیز از این کشور وارد می 
پیش  میاساس  باشدبینی  نزدیک  سینوفارم  واکسن  بھ  آن  کارآیی  کھ  واکسن    .شود 

نیز کھ در حال تولید مشترک توسط انستیتو واکسن فینالی کوبا و انستیتو    ٠٢سوبرانا  
پروتئین از  است،  ایران  ساختھ پاستور  آزمایشگاه  در  کھ  کرونا  ویروس  تاج  ھای 

ایمنی  شده  دستگاه  تحریک  برای  میاند،  فاز  استفاده  دو  در  واکسن  این  کارآیی  کند. 
  است. درصد بوده   ٨٠، باالی دوز ٢مطالعات بالینی پس از تزریق  نخست

 

  توجھ داشتھ باشید 

دارای عوارض جانبی   ١٩ھای عرضھ شده برای مقابلھ با بیماری کوویدتمامی واکسن
س  لرز،  و  تب  ورم،  فشار خون،  افزایش  تزریق،  محل  در  درد  جملھ  خفیف،  از  رفھ 

گرفتگی بینی، درد عضالت یا مفاصل، ضعف عمومی و سردرد است؛ عوارضی کھ  
در صورت بروز، حداکثر سھ تا چھار روز پس از واکسینھ شدن افراد از میان خواھد  

و    ھمان  .رفت  بھداشت  متخصصان  از  بسیاری  و  بھداشت  جھانی  سازمان  کھ  طور 
کرده  تاکید  بارھا  نیز  واکسن درمان  داروھا    ھااند،  از  توجھی  قابل  بخش  ھمانند  نیز 

گیری استفاده از ھر واکسن  دارای عوارض جانبی متفاوتی ھستند ولی در شرایط ھمھ 
و    ١٩آزمایش شده و مورد تایید نھادھای بھداشتی تنھا راه نجات فرد از بیماری کووید

  .ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال تالش ھمگانی برای مھار ویروس کروناست 



 


