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(AstraZeneca) اطالعات در خصوص واکسن آسترازنکا

کمیته ساماندهى تحقیقات کووید- 19  در کشور

اقداماتی که درگذشته به منظور تهیه واکسن علیه بی�ری های کروناویروسی مانند SARS و MERS انجام شد، باعث افزایش اطالعات در مورد 
ساختار و عملکرد کروناویروس ها شده است. این اطالعات به دانشمندان کمک کرد که با رسعتی باالتر از حد معمول، واکسن هایی متعدد و 

نوآورانه برای مقابله با کووید ١٩ طراحی و تولید کنند.
تا تاریخ ٢٠ آوریل ٢٠٢١ تعداد ٨٨ واکسن پیشنهادی در مرحله کار آزمایی بالینی هستند که شامل ٥٤ واکسن در فازهای 
I و II، ٢٨ واکسن در فازهای II و III و ٦ واکسن در فاز IV هستند. در فاز III چندین واکسن پیشنهادی دارای تأثیری 

٩٥ درصدی در جلوگیری از ابتال به کووید-١٩ بوده اند.
تأیید  که  است  کووید-١٩  واکسن های  از  یکی   ( واکسن آسرتازنکا (                                
اضطراری توسط ٥٥ کشور را گرفته است. در این گزاره برگ سعی شده است مطالبی کوتاه بر اساس شواهد در 

خصوص این واکسن تهیه گردد.

هند نیز تولید می گردد. واکسن آسرتازنکا در ماه های July و December به ترتیب فازهای اول/دوم و سوم کار آزمایی را با موفقیت پشت رس 
گذاشته است. در فاز نخست ١٠٧٧ داوطلب مشارکت داشته اند. فاز سوم که مهم ترین فاز آزمایشی به ش�ر می رود با مشارکت چند هزار نفر 

و در کشورهای مختلف انجام شده است.
انگلستان و آرژانتین اولین کشورهایی بودند که در تاریخ ٣٠ دسامرب به واکسن AstraZeneca مجوز تزریق اضطراری دادند و از آن زمان تعداد 
دیگری از کشورها نیز همین کار را انجام دادند. در تاریخ ٣ ژانویه، هند نسخه ای به نام Covishield را که توسط مؤسسه رسم هند ساخته

 شده است، تصویب کرد. در ١٦ فوریه نیز سازمان جهانی بهداشت واکسن را برای استفاده اضطراری در بزرگ ساالن ١٨ سال یا باالتر توصیه 
کرد. برزیل نیز در 

واکسن آسرتازنکا با همکاری دانشگاه آکسفورد و رشکت انگلستانی-سوئدی آسرتازنکا تولید می شود. این واکسن در کشورهای کره جنوبی و 
هند نیز تولید می گردد. واکسن آسرتازنکا در ماه های July و December به ترتیب فازهای اول/دوم و سوم کار آزمایی را با موفقیت پشت رس 
گذاشته است. در فاز نخست ١٠٧٧ داوطلب مشارکت داشته اند. فاز سوم که مهم ترین فاز آزمایشی به ش�ر می رود با مشارکت چند هزار نفر 

و در کشورهای مختلف انجام شده است.
انگلستان و آرژانتین اولین کشورهایی بودند که در تاریخ ٣٠ دسامرب به واکسن AstraZeneca مجوز تزریق اضطراری دادند و از آن زمان تعداد 
دیگری از کشورها نیز همین کار را انجام دادند. در تاریخ ٣ ژانویه، هند نسخه ای به نام Covishield را که توسط مؤسسه رسم هند ساخته

 شده است، تصویب کرد. در ١٦ فوریه نیز سازمان جهانی بهداشت واکسن را برای استفاده اضطراری در بزرگ ساالن ١٨ سال یا باالتر توصیه 
کرد. برزیل نیز در ١٣ مارس این واکسن را تأیید کامل کرد و در ه�ن ماه، کوواکس تحویل میلیون ها دوز واکسن را به کشورهای با درآمد کم 
و متوسط آغاز کرد. نتایج تحلیل موقت (interim analysis) کارآزمایی بالینی که با بیش از ٣٢ هزار رشکت کننده در ایاالت متحده انجام شده 
نشان داد این واکسن به میزان ٧٩ درصد در برابر عفونت های عالمت دار کووید-١٩، ١٠٠ درصد در برابر بی�ری شدید و بسرتی شدن در 

بی�رستان و ٨٠ درصد در رشکت کنندگان ٦٥ سال به باال اثربخشی داشته است که بیشرت از اثربخشی گزارش شده در مطالعات قبلی است.
پس ازاینکه میلیون ها نفر واکسن را دریافت کردند، نگرانی های جدیدی ایجاد شد. در تاریخ ١٥ آوریل، داÉارک استفاده 
از واکسن را متوقف کرد. همچنین تعدادی از کشورها در اروپا و سایر کشورها پس از گزارش ایجاد لخته خون در 
تعدادی از استفاده کنندگان واکسن، استفاده از این واکسن را متوقف کردند. اما آژانس دارویی اروپا این موارد را 
بررسی و تشخیص داد که واکسن ایمن بوده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند واکسیناسیون باعث 

این رشایط شده باشد.

مشخصات واکسن
AstraZeneca 

جدول 1

مقدمه

شکل 1

واکسن 
آسترازنکا

AstraZeneca ChAdOx1-S/nCoV-19

نقشه کشورهاى استفاده
 کننده واکسن 
AstraZeneca
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با توجه به اینکه تا ٥ اردیبهشت ١٤٠٠ در ٥٥ کشور دنیا واکسن آسرتازنکا مجوز مرصف دارد و مرصف آن نیز استمرار 
دارد، علیرغم شک و تردید اندک نسبت به عارضه بسیار نادر ایجاد لخته خون، در مقابل مزایای فراوان واکسیناسیون 
با این واکسن که باعث جلوگیری از بی�ری و بسرتی شدن در بخش مراقبت های ویژه و کاهش چرخه ویروس در 
این واکسن بسیار بیشرت از خطرات احت�لی و اندک و  افراد ایمن می شود. مرصف و مزایای  افزایش  با  جامعه 

غیرقطعی آن است.

با توجه به اینکه تا ٥ اردیبهشت ١٤٠٠ در ٥٥ کشور دنیا واکسن آسرتازنکا مجوز مرصف دارد و مرصف آن نیز استمرار 
دارد، علیرغم شک و تردید اندک نسبت به عارضه بسیار نادر ایجاد لخته خون، در مقابل مزایای فراوان واکسیناسیون 
با این واکسن که باعث جلوگیری از بی�ری و بسرتی شدن در بخش مراقبت های ویژه و کاهش چرخه ویروس در 
این واکسن بسیار بیشرت از خطرات احت�لی و اندک و  افراد ایمن می شود. مرصف و مزایای  افزایش  با  جامعه 

غیرقطعی آن است.
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طبق گفته عالی ترین رگالتوری دارو در اروپا (Europe’s top drug regulator)، تشکیل لخته خون در اثر واکسن اتفاق "بسیار نادر" است 
و بر اساس شواهد، فواید واکسن بیشرت از خطر عوارض جانبی آن است. پس ازاین گزارشات، فرانسه برای افراد ٥٥ سال و باالتر تزریق 
واکسن آسرتازنکا را از رس گرفت. در تحقیقی که توسط دو نهاد نظارتی انگلستان و اروپا انجام شده، عوارض تزریق واکسن آسرتازنکا نادر 
و یک مورد لخته خونی در هر ٢٥٠ هزار نفر و یک مرگ در یک میلیون نفر بوده است. همچنین در مطالعه مذکور میزان فواید واکسن 

در برابر خطر آن محاسبه و نتایج نشان داد که فواید واکسیناسیون با این واکسن بیشرت از خطرات آن است.
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