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عنوان :برنامه واکسیناسیون افرادی که قب ً
ال مبتال به بیماری کووید ۱۹-شدهاند
باید به چه شکلی باشد؟ آیا یک نوبت واکسن کفایت میکند یا الزم است دو دوز
کامل دریافت کنند؟

پیام اصلی
برخی از مطالعات نشان دادهاند که بهدنبال تزریق یک دوز واکسن ،در افرادی که سابقه ابتال به بیماری کووید19-
داشتند نسبت به افرادی که تاکنون مبتال نشده بودند ،پاسخ ایمنی قویتری ایجاد شده است؛

سازمان جهانی بهداشت هنوز بهطور رسمی تغییر پروتکل واکسن در افراد با سابقه ابتال را توصیه نکرده است و با
توجه به شواهد کنونی ،پروتکل انجام واکسیناسیون در افرادی که به بیماری کووید 19-مبتال شدهاند همانند افرا ِد
مبتال نشده است و الزم است واکسیناسیون در این افراد نیز در دو دوز واکسن با فاصله زمانی مناسب بسته به نوع
واکسن انجام گیرد؛

براساس توصیههای سازمان جهانی بهداشت ،با توجه به ایجاد ایمنی موقتی بهدنبال ابتال به بیماری کووید،19-
میتوان در افرادی که به این بیماری مبتال شدهاند ،واکسیناسیون را تا  6ماه پس از ابتال به بیماری به تعویق انداخت.

به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گزاره برگ پیش رو ،مرور رسیع مطالعات موجود است که توسط موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران تهیه
شده است و دستورالعمل تخصصی نیست ،لذا در استفاده از مطالب این گزاره برگ این موضوع مدنظر قرار گیرد.

مقــدمه

هنوز روشن نیست ایمنی بهدنبال ابتال به بیماری کووید 19-برای چه مدتی دوام پیدا میکند و از آنجاییکه گزارشهایی از ابتالی مجدد
افراد به این بیماری منتشر شده است ،بهنظر میرسد که بهدنبال ابتال به بیماری کووید 19-ایمنی دائمی ایجاد نمیشود و افراد همچنان
در معرض ابتالی مجدد به این بیماری خواهند بود لذا در حال حاضر مناسبترین راه برای پیشگیری از ابتال به کووید 19-انجام
واکسیناسیون است .یکی از سؤاالتی که در این مورد مطرح میباشد این است که با توجه به محدود بودن میزان واکسن ،آیا میتوان
پروتکل واکسیناسیون در افرادی که سابقه ابتال به بیماری را دارند ،تغییر داد و مث ً
ال بهجای دو دوز واکسن ،یک دوز واکسن تزریق نمود؟
براساس جدیدترین شواهد موجود ،حداقل تا حدود  8ماه پس از ابتال به کووید 19-در برابر ابتالی مجدد به آن ایمنی وجود دارد اما

هنوز دقیق ًا مشخص نشده است که این ایمنی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت .به همین دلیل الزم است با توجه به اولویتبندی دریافت
واکسن ،برای افرادی که سابقه ابتال دارند نیز واکسیناسیون انجام گیرد.
با این حال و با توجه به محدودیت دسترسی به واکسن ،مطالعاتی با هدف بررسی میزان ایمنی ایجاد شده بهدنبال تزریق یک دوز
واکسن در افرادی که سابقه ابتال به کووید 19-داشتند و با تزریق دو دوز استاندارد در افراد بدون سابقه ابتالی قبلی ،انجام شده است.

تقریب ًا در تمام این مطالعات واکسن شرکت فایزر مورد بررسی قرار گرفته است و اکثر این مطالعات نشان دادهاند که بهدنبال تزریق
اولین دوز واکسن ،افرادی که سابقه ابتال به بیماری را داشتند نسبت به افرادی که تاکنون مبتال نشده بودند ،پاسخ ایمنی قویتری
داشتند .برخی از این مطالعات نشان داده است که تزریق تنها یک دوز واکسن در افراد با سابقه ابتال ،توانسته است سطح ایمنی مشابه
با تزریق دو دوز واکسن در افراد مبتال نشده ،ایجاد کند .به همین دلیل ،تغییر پروتکل واکسیناسیون در افراد با سابقه ابتال به بیماری
بهصورت تزریق تنها یک دوز به آنها بهعنوان یک استراتژی در شرایط کمبود واکسن پیشنهاد شده است.
با این حال بهنظر میرسد که در حال حاضر هنوز شواهد در این زمینه به اندازه کافی قوی نیستند و تا این لحظه ،سازمان جهانی
بهداشت تزریق تنها یک دوز واکسن به افراد دارای سابقه ابتال بهجای دو دوز واکسن را تأیید نکرده است .همچنین تاکنون گزارشی از
اینکه کشوری بهصورت رسمی اعالم کرده باشد که پروتکل واکسیناسیون خود را برای این افراد تغییر داده نیز مشاهده نشده است.
در آخرین موضع رسمی سازمان جهانی بهداشت براساس توصیههای گروه مشاور استراتژیک در زمینه ایمنسازی سازمان جهانی
بهداشت ،1تغییر پروتکل واکسن در افراد با سابقه ابتال توصیه نشده است اما ذکر شده است که میتوان در این افراد واکسیناسیون
کووید 19-را تا  6ماه از زمان ابتال به بیماری به تعویق انداخت.
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در حال حاضر تمام واکسنهای کووید 19-که برای استفاده در کشور مورد تأیید قرار گرفته شده است باید بهصورت دو دوز واکسن
با فاصله زمانی مناسب تزریق شوند .با توجه به اینکه در برخی از مطالعات نشان داده شده است که با تزریق تنها یک دوز
واکسن در افرادی که سابقه ابتال به کووید 19-را داشتهاند پاسخ ایمنی مناسب ایجاد شده است ،ممکن است بتوان تغییر پروتکل
واکسیناسیون در کشور در شرایط کمبود واکسن را بهعنوان یک راهکار در نظر گرفت .اما این تغییر در پروتکل واکسیناسیون هنوز
بهطور رسمی توسط سازمان جهانی بهداشت به کشورها توصیه نشده است و گزارشی از اینکه کشوری بهصورت رسمی اعالم
کرده باشد که پروتکل واکسیناسیون خود را برای افراد با سابقه ابتال به کووید 19-تغییر داده باشد نیز مشاهده نشده است .نکته
دیگر این است که تقریب ًا در تمام مطالعات ،واکسن بهدنبال ابتال ،در خصوص واکسن شرکت فایزر مورد بررسی قرار گرفته است و
در مورد سایر واکسنها شواهد بسیار اندک هستند.
به همین دالیل و با توجه به شواهد موجود در حال حاضر ،تغییر در پروتکل واکسیناسیون برای افرادی که سابقه ابتال به کووید19-
داشتهاند و تزریق تنها یک دوز واکسن به این افراد در کشور پیشنهاد نمیشود اما میتوان انجام واکسیناسیون در این افراد را تا 6
ماه پس از ابتال به تعویق انداخت.
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