
تجارب واکسیناسیون 
Covid-19

در کشور انگستان

ساپیبا
سامانه سالمتی 
و پیشگیری بالینی



کشـور انگلسـتان به عنوان پیشگام در واکسیناسـیون این بیماری، تا کنون دو نوع واکسن )شرکت 
های فایزر و آسـترازنکا( را مورد اسـتفاده قرار داده اسـت که هردو نیاز به تزریق دو دوز داشـته و 

هـر دو در کارآزمایـی های بالینی انجام شـده موثر گزارش شـده اند. 
این واکسـن ها در کسـانی که در معرض خطر باالی بیشـترین عوارض بیماری هسـتند با اولویت 

تزریـق می شـود.  این افـراد عبارتند از: 
سالمندان بخصوص ساکنین آسایشگاه های سالمندی

کارکنان بهداشتی و درمانی خط اول مراقبت
کارکنان مراقبت های اجتماعی خط اول 

مراقبین خانه های سالمندان

ترتیب اولویت سنی تزریق واکسن عبارتند از:
افراد 80 سال و باالتر 
افراد 75 سال و باالتر 
افراد 70 سال و باالتر 
افراد 65 سال و باالتر 

افراد زیر 65 سال با بیماری مزمن
افراد زیر 64 سال در اولویت های بعدی قرار دارند.

بیماری هایی که اولویت تزریق واکسن برای آنها وجود دارد عبارتند از:
سرطان خون

دمانس 
بیماریهای قلبی

COPD بیماریهای ریوی
بیماریهای کلیوی
بیماریهای کبدی

سطح ایمنی پایین )HIV مثبت، مصرف استروئید، شیمی درمانی، پرتودرمانی(
آرتریت روماتویید، لوپوس، پسوریازیس

پیوند اعضا
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TIA سکته مغزی یا
 muscle wasting بیماریهای نورولوژیک یا

ناتوانی یادگیری عمیق و شدید
مشکالت طحال : بیماری داسی شکل یا برداشتن طحال 

وزن بسیار باال ) BMI باالی 40(
بیماری ذهنی شدید

عالوه بر موارد فوق ، افراد زیر نیز در اولویت تزریق واکسن هستند:
افرادی که بطور منظم از سالمندان یا بیماران مراقبت می کنند
جوانانی که طوالنی مدت در آسایشگاه ها زندگی می کنند 

جایگاه واکسن برای زنان سنین باروری، زنان حامله یا شیرده 
شـواهدی مبنـی بـر وجـود عـوارض واکسـن بـرای خانم هـای حامله و شـیرده وجـود نـدارد. ولی 
مطالعـات بیشـتری در ایـن زمینه الزم اسـت تا واکسـن بطور رایج بـرای این گروه ها تجویز شـود.

شـواهد مطالعات غیر بالینی واکسـن Pfizer BioNTech توسـط سـازمان بهداشـت جهانی و سـایر 
 مراجع در آمریکا و کانادا و اروپا بررسی شده و نگرانی در مورد خطرات ناشی از آن در خانم های 
حاملـه وجـود نـدارد. در مـورد واکسـن Astra-Zeneca نیـز نگرانـی در تجویـز هنگام بـارداری و 

شـیردهی گزارش نشـده اسـت. 
طبـق نظـر کمیتـه مشـترک واکسیناسـیون و ایمـن سـازی )JCVI( منافـع بالقـوه واکسیناسـیون در 
زیرگروهـی از زنـان بارداربیشـتر اسـت. این اافـراد عبارتند از: افـراد پرخطر برای ابتال یا کسـانی به 

دلیـل شـرایط بالینـی در گـروه پرخطـر از نظـر عـوارض قرار مـی گیرند. 
شـواهدی بـرای خطر واکسـن در دوران شـیردهی برای شـیرخوار وجـود ندارد و مزایـای تغذیه با 

شـیرمادر کامال مشـخص است.
بـه نظر می رسـد بهتر اسـت واکسـن برای زنان باردار پرخطر تجویز شـود و سـایر زنان بـاردار بعد 

از اتمام بارداری واکسـینه شوند. 
توصیه ای برای به تعویق انداختن حاملگی بعد از تزریق واکسن نشده است.

علیرغم نبود شـواهدی برای عوارض واکسـن در دوران شـیردهی، خانم شـیرده می تواند تصمیم 
بگیرد که واکسـن بعد از اتمام دوره شـیردهی برایش تجویز شـود.

نیازی به انجام تست بارداری قبل از تزریق واکسن نیست. 
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نحوه تزریق واکسن )Oxford( Astra Zeneca )ویروس زنده ضعیف شده(
واکسن به قسمت فوقانی خارجی بازو بصورت داخل عضالنی در دو دوز تزریق می شود.

دوز اول تـا 3 مـاه ایمنـی ایجـاد مـی کنـد. دوز دوم را می تـوان 21 روز بعد تجویز کـرد. ولی اخیرا 
فاصلـه را تا 12 هفته بعـد از دوز اول افزایـش داده اند.* 

نکتـه: تزریـق واکسـن در افرادی که بیماری تب دار شـدید دارند بایـد به تعویق بیفتد. ولی بیماری 
خفیف مثل سـرماخوردگی یا تب پایین منعی برای تزریق واکسـن نیسـت. 

شایعترین عوارض واکسن Astra Zeneca )Oxford( عبارتند از: 
سـردرد، تهوع،اسـتفراغ ، میالـژی )درد عضالنـی( و آرترالـژی )درد مفصلی( ، حساسـیت و درد و 

قرمـزی و گرمـی و خـارش و تـورم محـل تزریـق ، خسـتگی ، بیحالی ، تب و لـرز مختصر. 
درد محل تزریق طی 7 روز از تزریق ایجاد می شود و چند روز بعد برطرف می شود. 

عوارض کمتر شایع عبارتند از: عالئم شبه آنفوالنزا.

  Pfizer/BioNTech COVID-19 نحوه تزریق و دوز واکسن
تزریـق ایـن واکسـن عضالنـی در عضلـه دلتوئیـد مـی باشـدو پـس از رقیـق شـدن دو دوز هریک 
0.3 میلـی لیتـر بـا فاصلـه 21 روز تزریق می شـود. افراد تـا 7 روز بعـد از دوز دوم بطور کامل ایمن 

نیستند.
در مورد تاثیر واکسن در سن کمتر از 16 سال مطالعه ای نشده است.

ایـن واکسـن یـخ زده اسـت که بایـد در 2-8 درجه ذوب شـود و فقط به مدت 2 سـاعت می تواند 
در دمـای 25 درجـه بمانـد. بعـد از خـروج از فریـزر و قبل از رقیق کردن این واکسـن تـا 5 روز در 

دمای 2-8 درجه قابل اسـتفاده اسـت.
واکسن ذوب شده باید با 1.8 میلی لیتر کلرید سدیم 0.9 درصد ترکیب شود. 

عـوارض حساسـیت در مـواردی دیده شـده که بایـد آمادگی الزم قبـل از تزریق واکسـن در تمام 
شـرایط فراهم باشد.

تزریق این واکسن نیز در افراد مبتال به بیماری تب دار شدید دارند باید به تاخیر بیافتد.
ماننـد هـر تزریـق عضالنـی دیگر افـرادی که مشـکالت انعقـادی دارند یـا داروهای ضـد انعقادی 
مصـرف مـی کننـد نباید این واکسـن را دریافت کنند. افراد بـا ضعف ایمنی و افـرادی که دارهای 

سـرکوب کننـده ایمنـی مصرف می کنند پاسـخ ایمنـی کمتری نشـان می دهند. 
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عوارض این واکسن نیز مانند واکسن قبلی می باشد.
در هـر دو واکسـن دوز دوم بایـد بیـن 3 تـا 12 هفتـه بعـد از دوز اول تزریـق شـود. در مـورد هـردو 
واکسـن اگـر حجـم عضلـه دلتوئید کم باشـد یـا هر منعی بـرای تزریـق از عضله دلتوئید باشـد می 

تـوان واکسـن را در عضلـه ران تزریـق کرد.

آیا می توان با واکسن مبتال به کووید-19 شد؟
از واکسـن نمی توان مبتال به بیماری شـد. ممکن اسـت تب خفیفی بعد از واکسـن باشد و عالئمی 

مانند تهوع و سـردردو درد بدنی دیده شـود ولی این عالئم موید بیماری نیسـتند.

آیا واکسن از ابتال محافظت می کند؟
ایـن واکسـن هـا هـر یک در جمعیت هـای بیـش از 20 هزار نفر در دنیا آزمایش شـده و بر اسـاس 
 شـواهد گزارش شـده تا کنون ایمن می باشـند. پس از 2 تا 3 هفته از تزریق دوز اول انتظار می رود 
محافظـت ایجـاد شـود. ماننـد تمـام مـوارد واکسـن بطـور کامـل محافظـت کننـده نیسـت و بایـد 

اقدامـات حفاظتـی ادامـه یابـد. 
افـرادی علیرغـم دریافـت واکسـن بـه بیمـاری مبتـال شـده انـد امـا بیمـاری در آنهـا شـدت خیلـی 

کمتـری داشـته اسـت. 

موارد منع تزریق واکسن
در مواردی که واکنش حساسـیت آنافیالکتیک به دوز قبلی واکسـن نشـان داده دوز دوم واکسـن 

نباید تزریق شـود. 
منعی برای تزریق واکسـن در کسـانی که سـابقه ابتال به بیماری کووید 19 داشـته و یا سـرولوژی 
مثبـت دارنـد وجود ندارد. زیرا معلوم نیسـت ایمنی ناشـی از عفونت طبیعی تا چه زمانـی دوام دارد 

و واکسیناسـیون محافظت بیشـتری ایجاد می کند. 
درمانهای ضد ویروسی یا پالسمای مبتالیان منعی برای تزریق واکسن نیستند.

فواصل بین تزریق
در مـواردی کـه دوز بـاالی واکسـن بیـش از حـد توصیـه شـده تزریق شـود فـرد باید از نظـر بروز 

عـوارض تحـت نظـر باشـد و در صـورت بـروز هـر عارضـه ای درمان عالمتی شـود. 
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اگر دوز دوم واکسـن فایزر زیر 19 روز تزریق شـود باید دوز دیگری )دوز سـوم( حداقل 21 روز 
بعـد از دوز دوم دوبـاره تزریق گردد.

اگر دوز دوم واکسـن AstraZeneca زیر 28 روز تزریق شـود ولی حداقل زیر 21 روز از دوز اول 
نباشـد نیازی به تکرار آن نیست.

امـا اگـر دوز دوم زیـر 21 روز تزریق شـود باید دوز سـوم را حداقل 28 روز بعـد از دوز دوم تزریق 
کرد. 

اگـر فاصلـه بیـن دوز اول و دوم بیـش از حـد توصیـه شـده باشـد، دوز دوم در هر حـال باید تزریق 
شود. 

بهتر اسـت دوز دوم هر واکسـنی از همان نوع واکسـن اول باشـد. اگرچه با توجه به تنوع واکسـن 
هـا و علـی رغـم اینکـه واکسـن فایـزر از نـوع mRNA و آسـترازنکا از نـوع DNA می باشـد، اعالم 
 شـده اسـت کـه در صـورت فقـدان واکسـن هـم نـوع، دوز دوم مـی توانـد از نـوع دیگـر تزریـق

شود. 
در حال حاضر در این مورد مورد اختالف نظر وجود دارد. 

میـزان کارآئی منتشـر شـده در فاصلـه ی دوز اول تا دوز دوم از واکسـن فایـزر 52.4 درصد با دامنه 
اطمینـان 95 درصـد از 29.5 تا 68.4 درصد بوده اسـت.

بر اسـاس نتایج مطالعه  فاز سـوم از واکسـن فایزر، بیشـترین میزان شکسـت در ایجاد محافظت در 
فاصلـه ی کوتاهـی پـس از دوز اول کـه انتظار نمی رود پاسـخ ایمنـی قابل توجهی رخ داده باشـد، 

اتفاق افتاده اسـت. 
بـر اسـاس داده هـای افراد مورد بررسـی بیـن روزهای 15 تـا 21، کارآئی واکسـن در برابر ابتالء به 
شـکل عالمـت دار از بیمـاری کوویـد19 در حـد 89 درصد با دامنه اطمینان 95 درصـد از 52 تا 97 

درصد برآورد شـده است. 
بـه ایـن ترتیـب چنیـن در نظـر گرفته می شـود کـه میزان محافظـت واکسیناسـیون پـس از 14 روز 

بسـیار باال خواهـد بود.
در خصـوص واکسـن آسـترازنکا، 22 روز پـس از دوز اول از ایـن واکسـن، کارآئـی در حـد 73 

درصـد بـا دامتـه اطمینـان 95 درصـد از 48.8 تـا 85.8 درصـد گزارش شـده اسـت. 
از محافظـت بـاالی ایجـاد شـده در مقابـل بسـتری شـدن در بیمارسـتان پـس از روز 21 از دریافت 
ایـن واکسـن تـا دو هفتـه پـس از دوز دوم، چنین اسـتنباط می شـود که این واکسـن قـادر به ایجاد 

محافظـت کوتـاه مـدت در حد بـاال از موارد شـدید بیماری اسـت. 
6



بـر اسـاس نتایج منتظر نشـده، چنین عنوان شـده اسـت که ایمنی محافظـت کننده پـس از دوز اول 
تـا 12 هفته ادامـه می یابد.

در حـال حاضـر شـواهدی مبنـی بر اینکه پاسـخ ایمنی به واکسـن فایزر در مقایسـه با آسـترازنکا و 
مدرنـا، در حـد قابـل توجهی متفاوت باشـد وجـود ندارد. 

 ضرورت استفاده از واکسن جهت کنترل همه گیری جهانی
بـا ایجـاد محدودیـت هـای فـراوان در کشـورهای جهان بدنبـال پاندمـی Covid-19 ، در دسـترس 

بـودن واکسـن علیـه ایـن بیمـاری تنهـا راه حـل برای برگشـت بـه شـرایط عادی می باشـد. 
موفقیـت برنامـه واکسیناسـیون نیـز منـوط بـه میـزان بـاالی پذیـرش و تمایـل افـراد بـرای دریافت 

است.  واکسـن 
مطالعـه ای در انگلسـتان بـر روی 1500 نفـر از افـراد باالی 18سـال در این کشـور از نظـر تمایل به 
دریافـت واکسـن Covid-19 و عوامـل مرتبـط بـا آن، عواملـی کـه مـی تواند بـا تمایل بـه دریافت 

واکسـن مرتبط باشـد را در 5 دسـته کلی تقسـیم کرده اسـت:

ویژگـی هـای فـردی و بالینی: در مورد ویژگی های فردی و بالینی فقط سـن باالتر پیشـگویی 
کننده ی تمایل به دریافت واکسـن اسـت.

سـابقه دریافـت واکسـن آنفوالنـزا: سـابقه دریافـت واکسـن آنفوالنـزا در زمسـتان سـال قبـل 
پیشـگویی کننـده ی تمایـل بـه دریافـت واکسـن بوده اسـت.

عقاید کلی در مورد واکسن: پیشگوئی کننده ی تمایل به دریافت واکسن نبوده است.

عقایـد و نگـرش هـا در مـورد واکسـن Covid-19: درک و دانـش کافی از عوارض واکسـن 
Covid-19 و عقایـد کلـی نسـبت به واکسـن Covid-19، مهمترین فاکتور پیشـگویی کننده تمایل 

بـه دریافت واکسـن می باشـد.

عقایـد و نگـرش ها در مورد بیماری Covid-19: تنها احسـاس خطر Covid-19 برای سـایرین 
بعنوان فاکتور پیشـگویی کننده مطرح بوده اسـت.
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جدول خالصه عوامل مؤثر بر تمایل به دریافت واکسن

بـا توجـه به اینکه عقاید و نگرش ها در مورد واکسـن Covid-19 مهمترین عامل پیشـگویی کننده 
تمایل به دریافت واکسـن بیان شـده است. 

میـزان اعتمـاد بـه مسـئولین و عمـل به توصیه هـای آنان، درک اثربخشـی واکسـن و سـطح ایمنی 
زایـی واکسـن، سـهولت دریافـت، در دسـترس بـودن اطالعـات در مـورد اثربخشـی و عـوارض 
احتمالـی آن، جدیـد بـودن واکسـن و اطالعـات کـم درمـورد ایمنـی آن و اجبـاری بـودن آن می 

توانـد عقایـد و نگـرش در مـورد واکسـن Covid-19 را تحـت تاثیـر قـرار دهد. 
آمـوزش هایـی کـه تمرکـز بـر چگونگـی تاثیـر واکسـن بـر جلوگیـری از انتقـال بیمـاری دارنـد، 
همچنین باعث افزایش آگاهی مردم در مورد اثربخشـی و عوارض واکسـن می شـوند، می توانند 

باعـث تغییـر نگرش افراد شـوند.
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 ی تمایل به دریافت واکسن نبوده است. : پیشگوئی کنندهواکسن مورد در کلی عقاید

 واکسن به نسبت کلی عقاید و Covid-19 واکسن عوارضاز  کافی دانشو  درک :Covid-19 واکسن مورد در ها نگرش و عقاید
19-Ovidباشد می واکسن دریافت به تمایل کننده پیشگویی فاکتور (، مهمترین. 

مطرح بعنوان فاکتور پیشگویی کننده  سایرین برای Covid-19 خطر احساستنها  Covid-19 بیماری مورد در ها نگرش و عقاید
 بوده است.

عوامل مرتبط با تمایل 
به دریافت واکسن 

Covid-19 

فاکتورهای دارای ارتباط 
 معنادار آماری

 ارتباط بدون فاکتورهای
 توضیحات آماری معنادار

 ویژگی های
 فردی و بالینی

 سن
جنسیت، وضعیت شغلی، 

آسیب پذیربودن خودفرد یا 
 سایر اعضای خانواده اش و...

- 

 سابقه دریافت 
 واکسن آنفوالنزا

آنفوالنزا  واکسن دریافت سابقه
 - - زمستان سال قبل

 عقاید کلی 
 در مورد واکسن

 - آمپول و...ترس از  -

 عقاید و نگرش ها 
 در مورد واکسن

 Covid-19 

 از دانش کافیو درک 
 Covid-19عوارض واکسن 

عقاید کلی نسبت به واکسن 
Covid-19 

مهمترین فاکتور پیشگویی کننده تمایل به  برگشت به زندگی عادی و...
 دریافت واکسن می باشد.

  ها نگرش و عقاید
 Covid-19 مورد در

 Covid-19 احساس خطر
 برای سایرین

 Covid-19 خطر احساس
 خود،  برای

 ... و Covid-19ابتال به 

پیام هایی که حس نوعدوستی را برمی 
انگیزد، می تواند در افزایش تمایل افراد به 

 دریافت واکسن موثر باشد

 

 جدول خالصه عوامل مؤثر بر تمایل به دریافت واکسن

مهمترین عامل پیشگویی کننده تمایل به دریافت واکسن بیان شده  Covid-19 واکسن مورد در ها نگرش و با توجه به اینکه عقاید
سهولت دریافت، در  است. میزان اعتماد به مسئولین و عمل به توصیه های آنان،درک اثربخشی واکسن و سطح ایمنی زایی واکسن،

اکسن و اطالعات کم درمورد ایمنی آن و اجباری دسترس بودن اطالعات در مورد اثربخشی و عوارض احتمالی آن، جدید بودن و



* طبـق نتایـج کارازمایـی بالینی دوز دوم بایـد به فاصله 21 روز بعد تزریق شـود اما در حال حاضر 
کشـور انگلسـتان با هدف افزایش تعداد کسـانی که در مرحله اول واکسـینه می شـوند و بر مبنای 
داده های منتشرنشـده کارآزمایی بالینی فاز 3 آکسـفورد، پیشـنهاد داده اسـت که تزریق دوز دوم 
تـا 12 هفتـه بـه تاخیـر افتـد تا بتـوان تعـداد کسـانی کـه دوز اول را دریافت مـی کنند افزایـش داد. 
کـه البتـه ایـن راهبـرد جدیـد مخالفینـی دارد و نقطـه مقابـل راهبـرد مرکز کننتـرل و پیشـگیری از 
بیمـاری هـای کشـور آمریـکا اسـت. در حقیقـت در مـورد واکسـن فایـزر اطالعاتـی در مـورد به 
تعویـق انداختـن دوز دوم وجـود نـدارد امـا این گونه نتیجه گیری شـده اسـت که دلیلی نـدارد که 

واکسـن فایـزر از ایـن نظر با واکسـن آکسـفورد متفاوت باشـد.
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