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مقدمه
از زمـان ظهـور کوویـد 19 ناشـی از ویـروس سـارس-کوو-2 در پایـان سـال 2019 انفجار 
تولیـد واکسـن رخ داده اسـت. تـا تاریخ 24 دسـامبر2020 تعداد بسـیار زیادی از واکسـن ها 
)بیـش از 200 نـوع( آزمایـش مرحله پیش بالینی را آغاز کرده اند که 43 مـورد از آنها وارد 

آزمایشات بالینی شـده اند. 
واکسـنها بـه طور گسـترده ای به عنوان بخشـی از اسـتراتژی به منظور خـروج از همه گیری 
جهانـی بیمـاری در نظـر گرفتـه شـده انـد تـا بازگشـت بـه الگوهـای قبلـی کار، تحصیل و 

معاشـرت را امـکان پذیر کنند.
 نکتـه مهـم آن اسـت کـه بـه منظـور کنتـرل اپیدمـی بیمـاری همـه گیـر کوویـد 19، تولید 
واکسـن بایـد از تعـداد انـدک دوزهای موجـود پس از مرحله بالینـی و ارزیابـی کارآئی به 
تعـداد کافـی جهت ایمن سـازی جمعیت جهـان افزایش یابد، که این امـر به تعامل نزدیک 
بیـن تولیدکننـدگان و تصمیـم سـازان به صـورت یک تالش جهانـی برای کنتـرل ویروس 
نیاز داشـته و ضرورت دسترسـی عادالنه همه کشـورها به واکسـنهای موثر را مطرح میکند. 
واکسـن کوویـد 19 واکسـنی اسـت که بـرای ایجاد ایمنی اکتسـابی در برابر کوویـد 19 در 

نظر گرفته شـده اسـت. 
قبـل از همـه گیری کووید 19، کار برای تولید واکسـن علیه بیمـاری های مرتبط با ویروس 
کرونـا، ماننـد سـارس و مـرس دانـش مـورد نیـاز در مـورد سـاختار و عملکرد ویروسـهای 
کرونـا را فراهـم کـرده بود، که این امر در اوایل سـال 2020 توسـعه فن آوری های مختلف 

جهـت تولید واکسـن کووید 19 را تسـریع کرد.

واکسن های مختلف و پیشتاز
تا اواسط دسامبر 2020، 57 نامزد واکسن در تحقیقات بالینی بودند، از جمله 40 واکسن در 
فاز 1 و 2 از بررسی بالینی و 17 واکسن در فاز 2 و 3. آزمایشات فاز 3 بالینی در مورد چندین 
 واکسن نشان داده است که این واکسن ها در جلوگیری از عفونتهای عالمت دار کووید 19، 
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 تـا 95% اثـر داشـتند. تاکنـون مقامـات نظارتـی ملـی در کشـورهای مختلـف واکسـن های 
ذیل را برای استفاده عمومی، به صورت اضطراری و یا تأیید، تصویب کردند: 

• ToZinameran from BioNTech-Pfizer
• BBIBP-corV from Sinapharm
• Corona-vac from Sinovac
• Mrna-1273 from Moderna
• Gam-covid-vac from Gamaleya
• Asterazeneca from Oxford

میزان خرید واکسن توسط کشورهای مختلف و نسبت واکسن خریداری شده 
به جمعیت در این کشورها )کشورهای پیشگام( )4(
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شـرکت هـای مدرنـا، فایـزر و آسـترازنکا ظرفیـت تولیـد 5.3 میلیـارد دوز از واکسـن را در 
سـال 2021 پیـش بینـی کرده اند کـه میتواند برای واکسیناسـیون حدود 3 میلیـارد نفر مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد، زیـرا ایـن واکسـن ها بـه منظـور ایجاد اثـر محافظتی بـه دو تزریـق )دو 

دوز( احتیـاج دارند. 
تـا مـاه دسـامبر، بیش از 10 میلیارد دوز واکسـن توسـط کشـورها پیش سـفارش داده شـده 
اسـت کـه تقریبـاً نیمـی از دوزهـای خریـداری شـده توسـط کشـورهای بـا درآمد بـاال در 

جهـان اسـت کـه تنهـا 14% از جمعیـت جهـان را به خـود اختصـاص میدهند.
بسـیاری از کشـورها برنامـه هـای واکسیناسـیون مرحلـه ای را اجـرا میکننـد کـه الویـت 
واکسیناسـیون بـا افـرادی اسـت کـه بیشـتر در معرض خطـر عـوارض بیماری هسـتند مانند 

افـراد مسـن و کادر درمـان. 

میزان واکسن خریداری شده توسط کشور انگستان
از انواع شرکت های تولید کننده واکسن )4(

توزیع کلی جغرافیایی تولید واکسن کووید 19
 موسسـات واقع در آمریکای شـمالی حدود 40% از تحقیقات واکسـن را در اختیار دارند، 
در حالـی کـه در آسـیا و اسـترالیا 30%، در اروپـا 26% و چند پـروژه در آمریکای جنوبی و 

آفریقـا در حال فعالیت می باشـند.
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دولتهـای مختلـف منابعـی را بـه منظـور سـرمایه گذاری ملـی یا بیـن المللـی در تحقیقات، 
توسـعه و تولید واکسـن از سـال 2020 اختصاص داده اند، بیشـترین سـرمایه گذاری مربوط 
بـه دولـت کانـادا بوده که 275 میلیون دالر برای 96 پروژه تحقیقاتی واکسـن در موسسـات 

و دانشـگاه های این کشـور تخصیص داده اسـت. 
در حـال حاضر واکسـن آسـترازنکا بـا کارایی نزدیک بـه 70 درصد در فهرسـت پر فروش 
 People Vaccine تریـن واکسـن هـا میباشـد. بر اسـاس اطالعیـه اتحادیـه مردمـی واکسـن
Alliance، تمام دوزهای واکسـن مدرنا و 96% از دوزهای واکسـن فایزر توسط کشورهای 

ثروتمند خریداری شـده اسـت. 
در مقابل، آسترازنکا/آکسـفورد متعهد شـده اسـت کـه 64% از دوزهای خـود را در اختیار 
 مردم کشـورهای در حال توسـعه قرار دهد.  با این وجود، علی رغم اقدامات این شـرکت ها 
در جهـت بـاال بـردن میـزان عرضه، در سـال آینـده حداکثر تنها بـه انـدازه 18% از جمعیت 

جهـان واکسـن تأمین خواهد شـد. 

واکسن تولیدی در هندوستان
در این بین شـرکتهای دارویی در بسـیاری از کشـورها به منظور دسترسـی به یک واکسـن 

موثـر و ایمن در حال تالش میباشـند.
 India“ "در هنـد مسـتقر در حیـدر آباد طبق گزارش "هنِد امـروز Bharat BioTEC شـرکت
Daily” اعالم کرده اسـت که واکسـن کووید 19 تولیدی آن شـرکت 60% کارآیی داشـته 

و مطمنـاً بیـش از 50% کارآئـی خواهـد داشـت و عنـوان داشـته کـه ایـن واکسـن پـس از 
کسـب مجوزهـای هـای الزم، در حـدود ژانویـه 2021 قابل توزیـع خواهد بود. 

اگرچـه در ابتـدای فراینـد تولید واکسـن ها بـر علیه بیماری کوویـد 19، کارآیـی باالی 50 
درصـد بـه عنـوان میـزان قابـل قبول ذکر شـده بـود، امـا در حال حاضـر این میـزان کارآیی 
در مقایسـه بـا سـطوح بسـیار باالتر گـزارش شـده از دیگر واکسـن ها، چندان چشـمگیر به 

نظر نمی رسـد. 
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مدتی بعد کشـور هندوسـتان در سـوم ژانویه 2021 این واکسـن را جهت استفاده اضطراری 
کرد. تأیید 

با این حال به چند دلیل این موارد نیازمند تامل است: 
اول اینکـه آزمایشـات بالینـی مرحلـه 3 بـرای ایـن واکسـن کـه Covaxin نامیده میشـود، از 
اوایـل ایـن مـاه آغاز شـده اسـت که با حـدود 26000 شـرکت کننـده در 25 بیمارسـتان در 

سراسـر کشـور هند، هنوز نتایج آن منتشـر نشـده اسـت.
دوم، شـرکت بهـارات بیوتـک هیـچ نتیجـه ای از آزمایشـات فـاز 1 و 2 واکسـن خـود و 
همچنیـن هیـچ یک از آزمایشـات پیش بالینی و طرح آزمایش فاز 3 این واکسـن را منتشـر 
و افشـا نکـرده اسـت. تمامـی ایـن اطالعـات به همـراه جزییات روش هـا و نتایـج، به منظور 

تعییـن ایمنـی و کارآیـی هر واکسـن حائز اهمیت اسـت. 
کارشناسـان همچنین عدم دریافت مجوزهای اخالقی آزمایشـات فاز اول از این واکسـن را 

توسـط برخی موسسـات عنوان کرده اند. 
همچنین سـواالتی در مورد زمان پایانی کارآزمایی واکسـن توسـط محققان زیست فناوری 
بهـارات وجـود دارد چـرا کـه در زمان تعیین شـده برای پایـان مطالعه این امـکان فراهم می 

شـود که کارآئی و دامنه اطمینان کارآئی واکسـن تعیین شـود. 
طبـق توصیـه سـازمان جهانـی بهداشـت تمامـی تولیـد کننـدگان واکسـن ملـزم بـه انجـام 
ارائـه  واکسـن خـود  از  دقیـق  ارزیابـی  بتواننـد  تـا  هسـتند  بالینـی  مرحلـه 3  آزمایشـات 
دهنـد. بهـارات بیوتـک بـه منظـور طراحـی صحیـح آزمایشـات مرحلـه 3 مـی بایسـت 
 از نتایـج آزمایشـات فـاز 1 و 2 اسـتفاده کنـد و حداقـل ایـن داده هـا در دسـترس عمـوم 

نیستند. )1(
دولت ها معموالً در تدارک واکسـن با کمترین پیشـنهاد قیمت خواهند بود. موسسـه سـرم 
سـازی هندوسـتان قیمـت واکسـن بهـارات را در حـد 3 دالر یـا 225 روپیـه در هـر دوز بـه 
دولـت هنـد اعـالم کرده اسـت، گرچه برای خریـداران منفرد ممکن اسـت 2 برابر این مبلغ 

هزینه در بر داشـته باشـد. 
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واکسن شرکت Sputnik v در روسیه )واکسن گامالیا(
ایـن واکسـن در دو دوز قابـل تزریـق میباشـد. تجزیه و تحلیـل داده هـای کارآزمایی بالینی 
کارائـی 91.4% بـرای واکسـن در 28 روز پـس از دوز اول و بیـش از 95%، 45 روز بعـد از 

اولین دوز را نشـان داده اسـت. 
منحصربـه فـرد بـودن واکسـن روسـی در اسـتفاده از دو ناقل آدنو ویروس انسـان اسـت که 
امـکان میدهـد یـک پاسـخ ایمنی قوی تر و طوالنی مدت تر نسـبت به واکسـنهای اسـتفاده 

شـده از یـک وکتـور )ناقل( یکسـان برای دو دوز متوالی را داشـته باشـد. 
هزینـه یـک دوز واکسـن Sputnik v کمتـر از 10 دالر بـرای بازارهـای بیـن المللـی خواهد 

بود.
RDIF )صنـدوق سـرمایه داری مسـتقل روسـیه، Russian Direct Investment Fund(  و 

همکارانـش تولیـد فـرم Lyophilized )خشـک( از ایـن واکسـن را که قادر اسـت در دمای 
+2  تـا +8  درجـه سـانتی گـراد ذخیـره شـود نیـز آغاز کـرده اند، چنین شـکلی از واکسـن، 
توزیـع آن در بازارهـای بیـن المللـی و همچنیـن گسـترش اسـتفاده از آن در مناطـق صعـب 

العبـور را امـکان پذیر میکند. 
از تاریـخ 24 نوامبـر بیـش از 22000 داوطلـب بـا دوز اول و بیـش از 19000 داوطلـب بـا 
دوز اول و دوم ایـن واکسـن در 29 مرکـز پزشـکی روسـیه واکسـینه شـده انـد، در حـال 
 حاضـر آزمایشـات بالینـی فاز 3 تایید شـده در بالروس، امـارات، ونزوال و فـاز 2 و3 در هند

می باشد. 
بـه دنبـال تجویـز ایـن واکسـن، عـوارض جانبـی جزئـی کوتـاه مـدت ماننـد درد در ناحیـه 
تزریـق، عالیـم آنفوالنـزا مانند تب، ضعف، سـردرد و خسـتگی مشـاهده شـده اسـت. )2(

قیمت واکسن ها
قیمـت گـذاری واکسـن های کوویـد 19 حتـی در بیـن واکسـن هایی کـه از پلـت فرمهای 

مشـابه اسـتفاده میکنند، بسـیار متفاوت اسـت. 
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آسـترازنکا واکسـن دانشـگاه آکسـفورد برای هر دوره واکسیناسـیون حدود 8 دالر قیمت 
دارد کـه اندکـی از واکسـن ادعا شـده توسـط هند گـران تر اسـت. )3(

جدول مقایسه قیمت واکسن های مختلف تأیید شده تا کنون در هر دوز )4(

منابع:
1.Reserving coronavirus disease 2019/vaccines for global access: cross sec-

tional analysis

2.(Sputnikvaccine.com) The first registered covid-19 vaccine

3.Agreement with CEPI and GAVI and SERUM INSTITUE OF INDIA will bring 

vaccine to low and middle income countries and beyond

4.Https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-cas-

es-world-map/
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