
   
 

   
 

 
 میهدب قیقد شرازگ ۱۹- دیووک نسکاو هرابرد هنوګچ :امنهار
 
 
  .تسا دایز رایسب ۱۹- دیووک یریگ همه یناهج تافلت
 یاهناج دارفا 900,000 زا شیب 2020 لاس ربماتپس 21 رد
 سوریو هب رفن نویلیم 30 زا شیب ,دنا هداد تسد زا ار دوخ
 تسد زا ار دوخ راک رفن نویلیم اهدص ،دنا هدش هدولآ انورک
 ماقرا و - تسا هتفر تسد زا تورث رالد نویلیرت دنچ و دنداد
 زا یرایسب رد دهاوش دوجو اب .تسا دشر هب ور نانچمه
 هب سوریو تفرشیپ ،تنوفع دیدج تالمح رب ینبم اهروشک
 تسا نکمم رگید رفن رازه اهدص و هتفاین شهاک هجو چیه
  .دنهدب تسد زا ار دوخ ناج زا هدش هدولآ
 هفرص هب نورقم و رثوم ،نمیا نسکاو کی دیلوت هک یلاح رد
 ،تسا یریگ همه نیا هب نداد نایاپ یارب یساسا ماگ کی
 زا هدافتسا و یعامتجا یراذگ هلصاف دننام یویاقو یاهراتفر
 .دشاب یم یتایح SARS-CoV-2 سوریو راهم یارب کسام
 
 ظفح یحنهوپ رد نسکاو دیلوت یریگهر متسیس ساسا رب
https://vac- ندنل یریسمرگ بط و هحصلا

lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ خیرات 
 فلتخم لحارم رد 19- دیووک نسکاو دزمان 239 ،ربماتپس 14

  .دنا هتشاد رارق دیلوت
 

 



   
 

   
 

 هدش عیرست تاشیامزآ
 
 
 هک تسا نیا یلعف نسکاو تاقیقحت مهم یاهیگژیو زا یکی
 ندرک یط لاح رد ار دیلوت لحارم تعرس هب اه نسکاو-دزمان

  .دنتسه
 موس هلحرم هب هام دنچ فرظ اهنت نسکاو-دزمان نیدنچ
 هقباس یب تحص ناققحم هتفگ هب هک دنا هدیسر تاشیامزآ
  .تسا
 30 زا شیب ات )نویروا نسکاو دننام( لاس 5 زا ،یخیرات رظن زا

 نیب رد اه نسکاو ات تسا هدیشک لوط )ناغرم هلبآ( لاس
 .دنوش عیزوت یمومع تیعمج
 
 لاس نایاپ ات نسکاو کی تسا نکمم دنیوگ یم نادنمشناد

 دننام فده یاه هورگ یارب طقف نآ اما ،دوش دییأت 2020
 یضیرم هک یناسک ای نادنملاس ،یحص یاه تبقارم نانکراک
 .دوب دهاوخ سرتسد رد دنراد )comorbid( دوبمه یاه
 رد( نارادمتسایس هچنآ دوجو اب هک دنناد یم تحص ناققحم
 تسا دیعب ،دننک یم اعدا )نیچ و هدحتم تالایا ،هیسور
 هدرتسگ تیعمج نایم رد عیزوت یارب زاین دروم زود اهدرایلیم
 .دشاب سرتسد رد 2021 لاس مود همین زا لبق
  
 
 سوریو یناهج نارحب عفر یارب نسکاو کی هب یروف زاین

 



   
 

   
 

 تفایرد نیلوا هکنیا یارب اهروشک هک تسا هدش ثعاب ،انورک
  .دننک تباقر دنشاب نسکاو هدننک
 یخرب هک تسا هدرک داجیا ار ییاه شیوشت هلئسم نیا
 شور زا ،نسکاو دیلوت دنور هب ندیشخب تعرس یارب اهروشک
  .دننک یم هدافتسا رُبنایم یاه
 
 ینیلاب شیامزآ یاه لکتورپ لیمکت نودب یسور نادنمشناد
 دندرک مالعا ار نسکاو زیمآ تیقفوم یاه شیامزآ ،زاین دروم
  .دش اه لدج و ثحب یخرب ثعاب هک
 ییاراک تابثا یارب هک موس زاف ینیلاب شیامزآ مامتا زا لبق اهنآ
 روشک رد ار ینسکاو ،دسر یم رظن هب یرورض نسکاو ینمیا و
  .دنا هدرک دییأت لبق زا دوخ
 نسکاو ینمیا زا روشک نیدنچ رد یداع مدرم نامز نآ زا
 تفایرد هب تبسن و هدرک ینارگن زاربا یلک روط هب ۱۹-دیووک
 یم دیدرت زاربا ،تفرگ رارق سرتسد رد هک یماگنه نسکاو
  .دننک
 
 
 هدش دیلوت نسکاو کی زا موس زاف شیامزآ کی ًاریخا
 دش مالعا اریز ،دش فقوتم AstraZeneca طسوت ناتسلگنارد
 سپ شیامزآ نیا .دوب هدش یبصع تالکشم راچد بلطواد کی
 رس زا ،تسین نسکاو هب طوبرم لکشم دش صخشم هکنیا زا
 نسکاو دیلوت )دینیبب ار نتم همادا( لحارم لیمکت .دش هتفرگ
 رد زا سپ نسکاو یرثکادح شریذپ و ینمیا زا نانیمطا یارب
  .تسا مهم رایسب ندوب سرتسد

 



   
 

   
 

 
 نسکاو ییارگ یلم
 
 هنیمز رد راک نادنمشناد زا یفلتخم یاه هورگ هک یلاح رد
 تشپ تالماعم هب عورش اه تلود ،دندرک زاغآ ار نسکاو دیلوت

 هب ناش مدرم یسرتسد ات دندرک وراد ناگدننکدیلوت اب هنحص
 یلم نیا .دننک نیمأت یرگید روشک ره زا لبق ار اه نسکاو نیا
 اریز تسا هدننک نارگن رایسب و دوش یم هدیمان نسکاو ییارگ
 دناوت یم هک دوش نسکاو هضرع تالکشم ثعاب دناوت یم
 شخب تاجن یاه نسکاو هب رتریقف یاهروشک دوش ثعاب
 دنشاب هتشادن یسرتسد
 
 یدنب هتسب تایلمع تعرس

 
 
 دراد نسکاو یارب تباقر رد یفلتخم یاهادیدناک هدحتم تالایا
-یتلود تکارش کی ،اکیرمآ روهمج سیئر ،پمارت دلانود و
 تسا هدرک داجیا ار یدنب هتسب تایلمع تعرس مانب یصوصخ
 رارق هدحتم تالایا یناسنا و یحص تامدخ مالعا قبط هک
  .دهد لیوحت 2021یرونج ات ار نسکاو زود نویلیم 300 تسا
 نسكاو -دزمان دیلوت تعرس اكیرمآ تلود ،راکتبا نیا ساسا رب

 نیا هب - دنك یم یرادیرخ ار اهنآ و هدرك عیرست ار فلتخم یاه
 یوس زا یرارطضا هدافتسا هزاجا ای دییأت زا سپ هك بیترت

 تاشیامزآ ماجنا زا سپ )FDA( اكیرمآ یوراد و اذغ نامزاس
 عیزوت تعرس هب و دشاب سرتسد رد دناوت یم نسکاو ،ینیلاب

 



   
 

   
 

  .دوش
 تروص هب ار نسکاو اه ییاکیرمآ هک تسا هدش شرازگ
 .دننک یم تفایرد ناگیار
 
 

 ار نسکاو زا ییاهزود دیلوت رضاح لاح رد نسکاو ناگدنزاس
 اهنآ ندوب نمیا ینیلاب تاشیامزآ هکنیا ضرف اب دنا هدرک عورش
 رگا هک تسا نیا رب ضرف .درک دنهاوخ تابثا ار اه ناسنا یارب
 زا هدافتسا ،تسا هدننک تظفاحم نسکاو دوش یم هداد ناشن
  .دوش عورش هلصافالب دناوت یم نآ
  .تسا هدش مالعا نسکاو هدننک دیلوت شش اب دادرارق
 ناگدننکدیلوت اب هبناج ود تالماعم ندرک لفق اب هدحتم تالایا
 رد هک تسا هدرک نشور ار نسکاو ییارگ یلم شتآ ،نسکاو
 1.6 دیرخ ناکما و دش دهاوخ نیمات زود نویلیم 800 ادتبا
 .تشاد دهاوخ دوجو زین رگید زود درایلیم
 
 

 یناهج یاه سناژآ ریاس و )WHO( تحص یناهج نامزاس
 دیاب اه نسکاو هب ماگنهدوز یسرتسد هک دنتشاد راهظا تحص
 تشادهب نادنمراک زا ات دوش میسقت ناهج رساترس رد
 ادتبا هک تسا نیا هدحتم تالایا عضوم اما ،دوش تظفاحم
 کیرش نسکاو سپس و دش دنهاوخ هنیسکاو اه ییاکیرمآ

 .دش دهاوخ هتخاس
 

 



   
 

   
 

 )COVAX( سکاوک تلوهس
 
 
 هب یسرتسد دروم رد یناهج دیدش یاه ینارگن عفر یارب
 یارب فالتئا ،نسکاو داحتا - GAVI :نامزاس هس ،نسکاو
 یناهج نامزاس و )CEPI( یمدیپا یارب یگدامآ یاه یروآون

 )COVAX( ۱۹-دیووک نیسکاو یناهج یسرتسد راکتبا ،تحص
  .دنا هداد لکش ار
 هک یرثوم نسکاو ره هک دننک داهنشیپ راکتبا نیا ناراذگ ناینب
 و دوش یقلت یناهج یمومع یالاک کی ناونع هب دیاب دوش دیلوت

 دیرخ یارب روشک کی ییاناوت ای نآ عارتخا لحم زا رظن فرص
 )COVAX( سکاووک .دوش عیزوت هنایواسم روط هب دیاب نآ
 نسکاو راکتحا زا ار اه تلود هک تسا هدش داجیا نیا یارب
 روشک ره رد رطخرپ صاخشا ندرک هنیسکاو رب و درادزاب
 .دوش زکرمت
 
 رظن فرص وضع یاهروشک همه هک دنک یم داهنشیپ سکاووک
 اه نسکاو نیا هب هنایواسم روط هب دیاب ناشدمآرد حطس زا
  .دنشاب هتشاد یسرتسد ،دندش دیلوت هکنیا زا سپ

 رد زود درایلیم ود 2021 لاس نایاپ ات هک تسا نیا هیلوا فده
 رطخ ضرعم رد دارفا زا تظفاحم یارب دیاب هک دشاب سرتسد
 طخ رد یحص یاه تبقارم نادنمراک نینچمه و ریذپ بیسآ و
  .دنوش هدافتسا مدقم
 دیرخ ،دنوش یم قحلم سکاووک هب هک یدنمتورث یاهروشک
 92 اب و دننک یم نیمأت دوخ یلم یاه هجدوب زا ار نسکاو

 



   
 

   
 

 حرط نیا رد هنابلطواد یاه کمک قیرط زا هک رتریقف روشک
 دوش لصاح نانیمطا ات درک دنهاوخ یراکمه ،دننک یم تکرش
 .دوش یم هداد لیوحت هنالداع روط هب نسکاو هک
 
 
 کارتشا حرط نیا رد الاب و طسوتم دمآرد اب روشک 76 ،نونکا ات
 قیرط زا ار 19-دیووک نسکاو هک دنا هتفریذپ و دنا هدرک
  .دننک هیهت ناش مدرم یارب سکاووک
 هیهت ییاناوت تروص نیا ریغ رد هك ،,دمآرد مك یاهروشك یارب
 اب یاهروشك زا یدادعت نینچمه و دنرادن ار اه نسكاو نیا
 ،دنرادن ناگدننكدیلوت اب یا هبناجود قفاوت چیه هك رتالاب دمآرد
 نسکاو نیمات یارب رثوم هار اهنت و تاجن طخ كی سکاووک
 دشاب یم ناشنادنورهش یارب ۱۹- دیووک یاه
 
 
 هکبش رد تاعیاش عبنم هب نسکاو هب یسرتسد و ینمیا عوضوم
  .تسا هدش لیدبت ناهج رسارس رد یعامتجا یاه
 یسرتسد هرابرد اه شیوشت زا یعامتجا تاحفص رد اه تسپ
 یاه یروئت ات دنوش یم عورش رتریقف یاه تلم یارب یلامتحا
 نسکاو هک دنا هدش روبجم مدرم یضعب هکنیا دروم رد هئطوت
  .دننک قیرزت یضیرم لباقم رد ندش هنیسکاو یارب ار نمیاان
 
 

 هدیچیپ لئاسم لماک کرد ،نارحب نیا رصانع زا یرایسب دننامه

 



   
 

   
 

 راگن همانزور ناونعب امش ات تسا رادروخرب یدایز تیمها زا
 دهاوخ کرد امش بطاخم هک یا هنیمز رد ار قیاقح دیناوتب
 دروم رد یملع نانیمطا مدع یگدرتسگ .دیهد هئارا ،درک
 یارب ار ییاه شلاچ اه تسیلانروژ هدش ثعاب 19-دیووک
 .دننک هبرجت عماج و قیقد ،هنالداع شرازگ
 
 

 هداد خساپ دیاب نسکاو هب یسرتسد اب طابترا رد هک یتالاوس
  :دنوش
 

•  
 ار نسکاو یدعب یاهزود و لوا زود دیاب یسک هچ
  ؟دنک تفایرد

 رد بیترت هچ هب و یسک هچ دریگ یم میمصت یسک هچ •
 ؟دریگب رارق نسکاو تفایرد تبون

•  
 هدش دیلوت نسکاو نآ رد هک یروشک هب یصاخ یایازم هچ
 ؟دوجو تروص رد ،دوش یم هداد تسا

•  
 دوش یم ماجنا اجنآ رد ینیلاب تاشیامزآ هک ییاهروشک ایآ
 دنا هدش دیلوت رگید یاهاج رد هک ییاهنسکاو هب دنناوت یم
  ؟دننک ادیپ یسرتسد
 هدش هتخاس ناتسلگنا رد دروفسکآ نسکاو لاثم ناونع هب
 شیامزآ لاح رد یبونج یاقیرفآ و لیزرب رد اما تسا
 .تسا

 



   
 

   
 

•  
 ار رتریقف یاهروشک هزادنا هچ ات رتدنمتورث یاهروشک
 ؟دننز یم رانک

•  
 اب ار نسکاو و دنک تلاخد کیتلپوئژ هک دنهد یم هزاجا ایآ
 یاه تیعمج هکیلاح رد دنزاس یم کیرش دوخ نادحتم
 ؟دننار یم فص رخآ هب ار بیقر یاهروشک رد ریذپ بیسآ

 
 

 ؟دنهد شرازگ اه نسکاو دروم رد دنناوت یم اه هناسر هنوگچ

 
 

 هب ار میناد یمن هک ار هچنآ و میناد یم نسکاو دروم رد هچنآ
 نات هلاقم یارب باذج ناونع کی رطاخ هب .دیهد حیضوت ینشور

دینکن لیمحت ار دوخ یریگ هجیتن . 

●  
 
●  

 ناگدننک دیلوت یوس زا راشف رطاخ هب ار دوخ شرازگ
  .دیسیونن اهنآ لیم قباطم نسکاو
 رد هک یفرط یب ناصصختم اب و دیناوخب ار یلصا هلاقم 
  .دینک تروشم دنا هتشادن تکراشم هعلاطم نآ
  

 



   
 

   
 

●  
  .دیراد هگن زور هب تامولعم نیرخآ اب ار دوخ
 تفرشیپ - دنتسه تکرح لاح رد تعرس هب تاشیامزآ
 هدش داجیا هداد هاگیاپ نیا رد ار نسکاو ینیلاب تاشیامزآ
  .دینک یسررب هدحتم تالایا یکشزپ یلم هناخباتک طسوت
 
●  

 دینک نایب ار ییاهلاثم و دیهد حیضوت ار نسکاو دیلوت دنور
  .دننک رارقرب طابترا اهنآ اب دنناوت یم امش نابطاخم هک
 هک لومعم یاه نسکاو ریاس ای ازناولفنآ نسکاو ،الثم
 دننام دوش یم هدافتسا امش روشک رد یزاس نمیا یارب

 .لافطا جلف ای ناکخرس
 

●  
 و تالاوس هب امش شرازگ هک دینک لصاح نانیمطا
  .دهد یم خساپ امش نابطاخم یاه شیوشت

 
●  

 یم ناکما اهنآ هب هک دینک تیامح و دیزاسب ار ییاه لاناک
  .دنسرپب یرتشیب تالاوس یتحار هب دنهد
 و نداد خساپ ،نداد شوگ موادم هخرچ کی دیاب نیا
  .دشاب هرابود نداد شوگ

 

 



   
 

   
 

●  
 شیامزآ تیفرظ ،یوق یحص یاه متسیس دیهد حیضوت
 کی هب یبایتسد و یتظفاحم تادیهمت یارجا ،یفاک یریگ
 یارب یناهج سرتسد لباق و رثوم و نمیا نسکاو
 .دوب دنهاوخ یتایح۱۹-دیووک ربارب رد عماوج زا تظفاحم

●   
 ناتسیلانرژ ،یمومع تامدخ مسیلانروژ تعفنم رطاخ هب
 نانیمطا ات دنهد رارق راشف تحت ار یحص تاماقم دیاب

 ،یناهج یسرتسد طیارش ادتبا نامه زا هک دوش لصاح
 رد ۱۹-دیووک یاه نسکاو هب هفرص هب نورقم و هنالداع
 .دراد دوجو نسکاو دیلوت همانرب ره

●  
 اه تینوصم رد ات دینک یهاوخداد رتریقف یاهروشک یارب

  .دنوش میهس
 دوجو "نسکاو ییارگ یلم" زا ییاه هناشن رضاح لاح رد
 و هدحتم تالایا دننام یدنمتردق یاهروشک نآ رد هک دراد
 تاسسوم و ییوراد گرزب یاه تکرش زا سیلگنا
 دوخ نادنورهش یارب یحیجرت نامرد یازا رد یتاقیقحت

  .دننک یم تیامح
 .دوب دهاوخ دمآرد مک یاهروشک مدرم ررض هب رما نیا

●  
 راک یزاس یناسنا و نداد شیامن یارب ار ییاه لیافورپ
 ،ناسانش نسکاو ،ناسانش ینمیا ،ناسانش سوریو
 ناققحم ریاس و ناسانش بورکیم ، یتنژ ناصصختم

 



   
 

   
 

  .دیهد ماجنا
 یماگنه ،نسکاو دیلوت رد ًاصوصخم ،یبط یروآون و ملع
 راکشآ روط هب ار دوخ شناد ناققحم هک دنک یم تفرشیپ
 دزاس یم رداق ار اهنآ هک ،دنراذگ یم کارتشا هب و هلدابم
 تاقیقحت رگیدکی یاه تسکش و اه تیقفوم یور رب ات
  .دننک انب ار یرتهب
 و عماوج رد یملع داوس دوبهب هب یملع تاقیقحت شیامن

 .دنک یم کمک بذاک مولع و تاعیاش راشتنا زا یریگولج
 

 
  .دییوگب ار ناگدننک تکرش ناتساد ناکما تروص رد
 زا تسترابع ینیلاب تاشیامزآ رد یتکراشم مادقا نیرتهب
 رد زج هب نیاربانب ،ناگدننک تکرش یصوصخ میرح زا تظفاحم
 دروم رد دهاوخ یم اصاصتخا صخش کی دیناد یم هک یدراوم
 رد ناتساد میظنت ،دنک تبحص یمومع روط هب دوخ تایبرجت
 ناتساد ,لاح نیا اب .تسا راوشد ناگدننک تکرش تایبرجت دروم
 اب ندرک تبحص اب بلغا ناوت یم ار یناسنا هجوت بلاج یاه
  .درک ادیپ هتشذگ یاه شیامزآ زا ناگدننک تکرش
 هب کمک هب لیامت ،ینیلاب تاشیامزآ رد نابلطواد رثکا هزیگنا

  .تسا ملع تفرشیپ و هعماج تمالس
 
 
 ۱۹- دیووک نسکاو دروم رد خساپ و شسرپ

 

 



   
 

   
 

 هلحرم رد )Vaccine Candidate( نسکاو-دزمان دادعت هچ
 ؟دنتسه یناسنا شیامزآ

 
 
 Vaccine( نسکاو-دزمان 36 ، 2020 ربماتپس 21 زا

Candidate( نسکاو-دزمان 146 و ناسنا رد ینیلاب یبایزرا رد 
  .دراد دوجو تاناویح یور ینیلاب شیپ تاعلاطم رد
 طسوت مظنم روط هب ۱۹-دیووک یاه نسکاو زادنا مشچ

WHO دوش یم زور هب ریز کنیل رد: 
 
-https://www.who.int/publications/m/item/draft

vaccines-candidate-19-covid-of-landscape 
 
 
  .دوب دنهاوخ قفوم اه نسکاو-دزمان زا یشخب طقف
 ینوفع یاه یرامیب هک ییاه نسکاو دروم رد یا هعلاطم
-دزمان ٪7 طقف هک داد ناشن ، دنهد یم رارق فده ار ناسنا
 یم رس تشپ ار ینمیا تست ینیلاب شیپ یبایزرا رد اه نسکاو
  .دنراذگ
 قیقد ینیلاب یاه یبایزرا دنناوت یم ٪17 اهنت ، ٪7 نیا نیب زا
 .دنراذگب رس تشپ ار اهناسنا رد
 

 



   
 

   
 

 
 ؟دنمادک دنک یط دیاب ندش دییات یارب نسکاو کی هک یفلتخم لحارم

 
 
 کی زا ینوناق دییات دناوتب هکنآ زا لبق نسکاو-دزمان کی یبایزرا
 یفلتخم لحارم ،دنک بسک ار روشک کی رد یلم یتراظن عجرم
  .دنک یم یط ار )ینیلاب و ینیلاب شیپ(
 )FDA( وراد و اذغ نامزاس هدحتم تالایا رد هدننک دییات عجرم
  .دوش یم هدیمان
 میظنت نمجنا وضع روشک 29 زا هدننک دییات عجارم ،اقیرفآ رد
 تراظن ار ینیلاب تاشیامزآ هک دنتسه اقیرفآ نسکاو تاررقم
  .دننک یم
 نامزاس یوس زا هک )EUL( یرارطضا هدافتسا تسیل داهن

 الوبا سوریو یمدیپا هب خساپ رد 2014 لاس رد تحص یناهج
 رثوم و نمیا یبط تالوصحم ،دش یزادنا هار یبرغ یاقیرفآ رد
 یرارطضا تالاح رد ار دنتسه زاوج تفایرد رظتنم زونه هک

 سرتسد رد و هدرک دیلوت تعرس هب یناهج هماع تحص
 نآ وضع یاه تلود و دحتم للم نامزاس یتاکرادت یاهنامزاس
  .دهد یم رارق
 .دنوش یم تالوصحم نیا لماش زین ۱۹-دیووک یاه نسکاو 
 
 

 ؟دنوش یشیامزآ لحارم دراو دیاب اه نسکاو ارچ
 

 



   
 

   
 

 
 رثوم و نمیا زا نانیمطا دهاوش رب ینتبم تاقیقحت زا فده
  .تسا نسکاو ندوب
ً الثم( فده یاه هورگ ،نسکاو زود نییعت نآ رگید فادها 
 و نسکاو زیوجت یارب ینامز همانرب ،)ناکدوک ای نالاسگرزب
 دننکن تفایرد نسکاو تسا نکمم هک دشاب یم یدارفا نییعت
  .)بابطتسا داضم(
 
 
 یارب تاناویح یور رب نسکاو شیامزآ رب :ینیلاب شیپ هلحرم
 تسا زکرمتم نسکاو نیا ندوب یمسریغ و ندوب نمیا یسررب
 شنکاو ،یناسنا تاشیامزآ هب لاقتنا زا لبق ایآ هکنیا یسررب و
  .ریخ ای دنک یم داجیا تاناویح رد یصاخ ینمیا

 
 
 نسکاو هک تسا نآ مزلتسم ناسنا رد نسکاو ینیلاب یبایزرا
  .دورب رگید هلحرم هب هلحرم کی زا دییأت زا لبق
 
 
 زا یمک دادعت یور ار نسکاو-دزمان ،تاشیامزآ نیا :لوا زاف
 ات دننک یم شیامزآ -لاسگرزب صخش 100 ریزً الومعم- دارفا
 ینمیا خساپ ثعاب ایآ هکنیا و دوش صخشم نآ ندوب نمیا
  .ریخ ای دوش یم )ییاز ینمیا(
 دادعت نییعت یارب یتاعلاطم لماش دناوت یم هلحرم نیا

 



   
 

   
 

  دشاب نسکاو همانرب و نسکاو زیوجت شور ،زاین دروم یاهزود
 هلحرم هب ،تسا نمیا لوا هلحرم رد نسکاو هک دوش تباث رگا
 دوش یم لقتنم مود
 
 
 نیب لومعم روط هب نابلطواد دادعت هلحرم نیا رد :مود هلحرم

  .دبای یم شیازفا رفن 2000 ات 200
 ،نس دننام ینمیا خساپ رد ددعتم یاهریغتم ریثأت تاعلاطم نیا
  .دننک یم یبایزرا ار یرادراب یتح و تیسنج ،تیموق
 و هنیهب زود ،ینمیا یبایزرا نادنمشناد ،هلحرم نیا لوط رد
  .دنهد یم همادا ار ییاز ینمیا
 هزادنا لباق مئالع دننک شالت تسا نکمم نینچمه ناققحم
 ناشن هک دننک ییاسانش ار )Correlates of Protection( یریگ
 نوئصم یضیرم هب ندش باصم ای ندش هدولآ زا درف دنهد یم
  .تسا

 یاهروشک رد ار یفلتخم یاه تیعمج ناوت یم ،نیا رب هوالع
 تقو رد ،میهد شهاک ار اه هنیزه ات درک مان تبث فلتخم

 عمج یراد ینعم یاه هداد لاح نیع رد و دوش ییوج هفرص
  .دورب دیلوت یدعب هلحرم هب دناوتب نسکاو ات دوش یروآ
 تاشیامزآ زا هلحرم نیا رد اه نسکاو-دزمان زا یرایسب

 موس هلحرم هب اهنآ نیرت شخبدیما اهنت و دنروخ یم تسکش
  .دنوش یم لقتنم تاشیامزآ

 
 
 هدش شیامزآ رفن رازه نیدنچ یور رب نسکاو-دزمان :III هلحرم

 



   
 

   
 

 و نزو ،نس ،سنج ،تیموق یاه ریغتم و ینمیا نینچمه و
  .دنوش یم یسررب صخش رد نمزم یاه یضیرم دوجو
 یم یسررب نسکاو تیرثوم هک تسا هلحرم نیا رد ،لاح نیا اب

  .ریخ ای دنک یم راک نسکاو ایآ هک دیوگ یم ققحم هب هک ،دوش
FDA دریذپب ار ٪50 ییآراک خرن تسا لیام.  

 ات لقادح دشاب رداق دیاب ینسکاو ره هک تسانعم نادب نیا
  دهد شهاک ار نآ تدش ای دنک هیاقو ار یضیرم 50%

 ای نسکاو یفداصت روط هب ناگدننک تکرش ،تاشیامزآ نیا رد
 کی هکلب ،هن نسکاو( دننک یم تفایرد )Placebo( امنوراد
  .)تسا کمن بآً الومعم هک یگتخاس هدام
 تکرش هن هک ینعم نیا هب دنتسه روک وسود تاشیامزآ نیا
 نسکاو ناگدننک تکرش مادک دنناد یمن ناققحم هن و ناگدننک
  .دننک یم تفایرد ار یعقاو
  .تسا )Bias( یریگوس ندرب نیب زا یارب راک نیا
 ماجنا فلتخم روشک دنچ رد و زکرم نیدنچ رد تاشیامزآ نیا
  .دنوش یم
 ینوناق هیدییات تفایرد زا لبق هلحرم نیرخآً الومعم هلحرم نیا
 .دشاب یم رتعیسو تیعمج رد نسکاو هدافتسا یارب
 
 

 هلحرم دراو ًارثکا اهنسکاو ،هیدییأت نتفرگ زا سپ ،نیا رب هوالع
 اهنآ تیرثوم ات دنوش یم یبایرازاب زا سپ تراظن ای مجنپ
 و هرظتنمریغ میالع و ثداوح هنوگ ره زورب و دوش یبایزرا
  .دوش روتینام هتساوخان
 

 



   
 

   
 

 
 ؟تسا فاشکنا و هعسوت لاح رد ۱۹-دیووک نسکاو زا یعاونا هچ

 
 
 رد ۱۹-دیووک نسکاو دیلوت یارب درکیور نیدنچ ،رضاح لاح رد
 یم دیدج و یتنس یاهدرکیور لماش اهنآ .تسا شیامزآ لاح
 .دنوش
 
 
 هدش هدروآ فلتخم یاه یژتارتسا نیا زا یا هصالخ اجنیا رد
  :دنا هدش تسیل ایفلدالیف لافطا هناخافش طسوت هک تسا

 
 رد سوریو لک -هدش هتشک ای لاعف ریغ نسکاو
 نسکاو تخاس یارب هک یوایمیک داوم اب هاگشیامزآ
  تسا هدش هتشک دوش یم هدافتسا
 نسکاو تخاس یارب هک تسا یدرکیور نامه نیا
 سوریو نسکاو ، )IPV( لاعفریغ لافطا جلف سوریو
 هدافتسا یراه نسکاو و هفرس هایس نسکاو ،A تیتاپه
  .دوش یم

 
 
 هک سوریو زا یا هعطق - )Subunit( دحاو ریز نسکاو
 ،۱۹- دیووک یا هلیم نیئتورپ دننام ،تسا مهم ینمیا یارب
 درکیور نیمه .دوش یم هدافتسا نسکاو تخاس یارب

 



   
 

   
 

 نسکاو و B تیتاپه ،B عون ازنالوفنآ نسکاو تخاس یارب
 .دوش یم هدافتسا یناسنا سوریو امولیپاپ

 
 
 رد سوریو - هدش فیعض هدنز یسوریو نسکاو
 ناسنا رد هک ییاهنآ زا توافتم یتارجح رد هاگشیامزآ
  .دنوش یم هداد دشر ،دنوش یم تنوفع ثعاب

 ییاناوت ،دوش یم رتهب هاگشیامزآ رد سوریو دشر هچره
  .دوش یم رتمک ناسنا رد نآ لثم دیلوت

 نسکاو تخاس یارب هدش فیعض سوریو زا سپس
  .دوش یم هدافتسا

 ،دوش یم هداد دارفا هب هدش فیعض سوریو هک یماگنه
 خساپ هک دناوت یم هدرک لثم دیلوت یا هزادنا هب طقف
 ضیرم ار صخش هک یا هزادنا هب هن ،دنک کیرحت ار ینمیا
  .دنک
 یاه نسکاو تخاس یارب هک تسا یشور نامه نیا

 نسکاو زا یکی و ناغرم هلبآ ،هجخرس ،نویروا ،ناکخرس
 .دوش یم هدافتسا سوریواتور یاه

 
 
 رد هک یسوریو نادنمشناد -سوریو لقان نسکاو ریثکت
 یم هدیمان لقان سوریو( دنک یمن یضیرم داجیا دارفا

 رد ،هک دننک یم هفاضا نآ هب ار ینژ و دنریگ یم ار )دوش
 یراذگزمر ار انورک سوریو یا هلیم نیئتورپ ،ام ثحب دروم
  .دنک یم

 



   
 

   
 

 یم تارجح هب هک دنتسه یا هیلوا یاه هشقن اه نژ
  .دنزاسب نیئتورپ هنوگچ دنیوگ
 هک تسا مهم تهج نآ زا ۱۹-دیووک یا هلیم نیئتورپ
 .دنک یم لصتم تارجح هب ار سوریو

 
 رد لقان سوریو ،دوش یم هداد نسکاو هک یماگنه
 یداب یتنآ ندب ینمیا متسیس و دنک یم لثم دیلوت تارجح
 هلیم نیئتورپ یواح الاح هک نآ یاه نیئتورپ هیلع ار ییاه
  .دنک یم دیلوت ،دنتسه۱۹-دیووک یا
 هلیم نیئتورپ هیلع هدش تیاده یاه یداب یتنآ ،هجیتن رد
 هب و ،دننک یم یریگولج تارجح هب ۱۹-دیووک لاصتا زا ،یا
  .دننک یم یریگولج تنوفع زا بیترت نیا
 نسکاو تخاس یارب هک تسا یدرکیور نامه نیا
 .دش هدافتسا الوبا سوریو
 
 
 نسکاو ریثکت هباشم - یرارکتریغ سوریو لقان نسکاو
 یم رارق لقان سوریو رد نژ کی ، یسوریو لقان یاه
 یمن لثم دیلوت نسکاو هدنریگ رد لقان سوریو اما ،دریگ
  .دنک
 زاین دروم یاه نیئتورپ مامت دناوت یمن سوریو نیا هچرگ
 اه نیئتورپ یخرب دناوت یم اما ،دزاسب ار لثم دیلوت یارب
 .دنک دیلوت ار ۱۹-دیووک یا هلیم نیئتورپ هلمج زا

 

 



   
 

   
 

 
 ار ۱۹-دیووک یا هلیم نیئتورپ هک ینژ - DNA نسکاو
 لکش یا هریاد و کچوک هعطق کی رد ،دنک یم یراذگزمر
  .دوش یم هدیمان دیمسالپ هک دریگ یم رارق DNA زا

 .دنوش یم قیرزت نسکاو ناونع هب اهدیمسالپ سپس
 
 
 دیسا یواح نسکاو ،درکیور نیا رد - mRNA نسکاو
 یم هدیمان mRNA هک تسا )RNA( رجنسم کیئلکونوبیر

 شزادرپ نیئتورپ تخاس یارب تارجح رد mRNA .دوش
  .دوش یم
 رد یخساپ ندب ینمیا متسیس ،اه نیئتورپ دیلوت زا سپ
  .دنک داجیا ینمیا ات دنک یم دیلوت اهنآ ربارب
 یا هلیم نیئتورپ هدش دیلوت نیئتورپ ،ام ثحب دروم رد
 .تسا ۱۹-دیووک
 

 
 ؟تسا رثوم دایز لامتحا هب ۱۹-دیووک نسکاو عون مادک

 
 
 رثوم اه شور نیا زا یکی زا شیب هک دراد دوجو لامتحا نیا

 ماجنا گرزب ینیلاب تاشیامزآ هک ینامز ات اما ،دوب دنهاوخ
  .تسناد میهاوخن عطق روط هب ام ،دنوشن
 و توق طاقن تسا نکمم فلتخم یاهدرکیور ،بیترت نیمه هب

  .دنشاب هتشاد یفلتخم فعض

 



   
 

   
 

 رایسب DNA ای mRNA یاه نسکاو دیلوت ،لاثم ناونع هب
 نسکاو دیلوت هب قفوم اهنآ زا کی چیه زونه اما ،تسا رتعیرس
 .دنا هدشن قفوم
 
 
 یسوریو یاه نسکاو دننام یتنس یاه نسکاو ،رگید فرط زا
 هدنز یسوریو یاه نسکاو و هدش لاعفریغ ای هدش هتشک

 الاب تیرثوم و ینمیا اب دارفا رد هک تساهلاس ،هدش فیعض
 .دشک یم لوط رتشیب اهنآ دیلوت اما ،دنوش یم هدافتسا

 
 

 ره ،ینالوط نامز تدم رد نسکاو تخاس رد توافت رب هوالع
 ندب ینمیا متسیس توافتم شنکاو ثعاب تسا نکمم عون

  .دوش
 یاهزود هب زاین نییعت یارب هدش داجیا ینمیا یاهخساپ کرد
 و نسکاو ناگدنریگ زا تظفاحم نامز تدم ،)روآدای( یفاضا
 دهاوخ مهم ،دراد یرترب یرگید رب نسکاو عون کی ایآ هکنیا
 .دوب
 
 
 دیناوت یم مه زونه ایآ ،دیا هتفای دوبهب و دیا هتفرگ سوریو رگا
  ؟دیراد نآ هب زاین ای دینزب نسکاو
 
 

 



   
 

   
 

  
 تنوفع زا سپ تدم هچ اه یداب یتنآ هک دنناد یمن نادنمشناد
 ددجم تنوفع ربارب رد صخش زا اهنآ ایآ هکنیا ای دنروآ یم ماود
  .دننک یم تظفاحم
 ات تسا نکمم اه یداب یتنآ هک دنهد یم ناشن دیدج تاعلاطم

  .دننامب یقاب ندب رد هام راهچ ات هس
 ،تسا مامتا لاح رد نسکاو تاشیامزآ هک یلاح رد ،نیاربانب
 ،دوب دهاوخ مهم نادنمشناد یارب ۱۹-دیووک رارسا فشک همادا
 یم دنا هدش باصم ۱۹-دیووک هب هک یدارفا ایآ هکنیا هژیو هب
 .دنوش هدولآ ًاددجم دنناوت
 
 
 هک تسا یدارفا یزاس نمیا لماش یلعف نسکاو تاشیامزآ

ً البق هک یناسک و دنا هدشن هدولآ SARS-CoV-2 هب زگره
  .دنا هدش هدولآ
ً البق هک یناسکِ نویسانیسکاو ایآ هک دیمهف میهاوخ یدوز هب
 هب تبسن ار یرت ینالوط ای رت لماک تظفاحم ،دنا هدش هدولآ
 یم داجیا ،دنا هدشن هنیسکاو اما دنا هدش هدولآً البق هک یناسک
 .ریخ ای دنک

 


