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کرونا در افق اطالعات یک سالگی



کرونا در افق اطالعات یک سالگی



(آب بدن و تاب بدن) مهمترین روش های پیشگیری

دوری ازتجمع•
تهویه•
تغذیه•
ورزش•
آب مناسب•
پرهوایی•
کنترل قند•
کنترل بیماری های قبل•
استفاده صحیح از ماسک•
شستشوی دست و صورت•



آب بدن



تاب 



The clinical complications of COVID-19



را بشناسیم19ویروس کووید 

:در حالی که برخی در کشور مشغول تجویز•
بخور جوش شیرین•
خوردن نمک قبل و بعد از ورود•
روغن بنفشه•
دمیدن هوای داغ سشوار داخل بینی•
استفاده از دود تریاک•
...استفاده گالب و•



را بشناسیم19ویروس کووید 



را بشناسیم19ویروس کووید 



نگاهی به ساخت واکسن
.ساخت واکسن پروسه ای پرهزینه و معموال زمان بر است•

کمترین مدت زمانی که صرف ساخت یک واکسن شده •
(1960واکسن علیه ویروس اریون سال )سال بوده 4است 

و ایجاد خسارات 2019شروع همه گیری کرونا در سال •
وی جانی و اقتصادی هنگفت، دولت ها را برآن داشت تا بر ر
ساخت هر چه سریعتر واکسن علیه این ویروس سرمایه

.گذاری کنند

پروژه تولید این واکسن در کشورهایی 2020در فوریه •
.دهمچون آمریکا، انگلیس، آلمان، چین و روسیه آغاز گردی

بیونتک موفق شد /شرکت فایزر2020نهایتا در دسامبر •
لین پس از گذراندن موفقیت آمیز کارآزمایی های بالینی، او

.واکسن کرونا را به جهان معرفی کند



واکسن کرونا؛ چرایی و چگونگی

رین براساس مبانی علم اپیدمیولوژی، معموال کارآمدت•
روش مبارزه با بیماری های واگیردار، ایجاد ایمنی 

ی با گله ای و قطع زنجیره ی انتقال از طریق پیشگیر
.واکسن است

یع ساخت واکسن کرونا نیز به خاطر سرمایه گذاری وس•
کشورها، پیشرفت های علمی و مطالعات گسترده ی
موجود و طبیعت ویروس پاتوژن، در این مدت کم 

.میسر گردید

یری و البته در کنترل یک بیماری همه گیر، هم پیش گ•
هم درمان از جایگاه مساوی ای برخوردارند؛ بنابراین 

ار نیاز به یک داروی مؤثر برای درمان کرونا نیز انک
.ناپذیر است



انواع واکسن های ساخته شده علیه کرونا

ژنتیکی •
•DNA

•mRNA

وکتور های ویروسی•
ویروس غیرفعال•
ویروس ضعیف شده•
(ساب یونیت)پروتئینی •

.دو دسته آخر هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارند* 



واکسن های ژنتیکی

•DNA

•mRNA

 هر دو نوع واکسن ژنتیکی کد کننده ی پروتئین اسپایکSars-Cov-2هستند.
ین در دسترس سلول های بدن با دریافت این متریال ژنی، شروع به ساخت پروتئین اسپایک می کنند؛ این پروتئ

.سلولهای ایمنی قرار می گیرند و ایجاد خاطره ی ایمنی می کنند

ایمنی زایی باال/ تولید انبوه سریع و کم هزینه تر نسبت به سایر انواع واکسن+

واکسن به دلیل ورود به ژنوم سلول میزبان مستعد DNAانواع / نیازمند شرایط ویژه برای ترابری و استفاده -
.هستندabnormalityایجاد 



وکتور های ویروسی

 استفاده از ویروس های بی خطر که دارای متریال ژنیSars-Cov-2 هستند جهت ایجاد خاطره
.ایمنی

ایمنی زایی باال+
عوارضی مانند تب، ضعف و خستگی پس از / DNAهمانند واکسن abnormalityریسک -

تزریق



ویروس غیرفعال

در بدن این واکسن می تواند بدون بیماری زایی،. واکسن حامل ویروس کرونای ضعیف شده است•
.علیه کرونا ایمنی ایجاد کند

مصرفشرایط ساده تر برای ترابری و. / عوارض کمتری نسبت به سایر واکسن ها ایجاد می کند+
.ایمنی زایی ضعیف تری نسبت به بقیه انواع واکسن دارد-



برند های مطرح تولید کننده واکسن کرونا

بیونتک/ فایزر•
مدرنا•
آکسفورد/ آسترازنکا •
(Vاسپوتنیک )گامالیا •
سینوفارم•
سینووک•
(کووکسین)بهارات بیوتک•



بیونتک/ فایزر

آلمان/ آمریکا: ساخت•

mRNA: نوع واکسن•

91.3%(: Efficacy)ایمنی زایی در جمعیت•
%100: جلوگیری از بستری و مرگ•

هفته3دو نوبت با فاصله : تعداد دوز•

تزریق عضالنی: نحوه مصرف•

برای ترانزیت بین کشوری-60تا -80و ( هفته2برای )درجه سانتی گراد -25تا  -15در دمای : نگهداری•

تب، بدن درد و خستگی در بعضی افراد: عوارض•

یکول، پلی افرادی با سابقه ی واکنش های حساسیتی نسبت به دوز اول واکسن، پلی اتیلن گل: منع مصرف•
سوربات و ساکروز



مدرنا

آمریکا: ساخت•

mRNA: نوع واکسن•

>90%(: Efficacy)ایمنی زایی در جمعیت•
%100: جلوگیری از بستری و مرگ•

هفته4دو نوبت با فاصله : تعداد دوز•

تزریق عضالنی: نحوه مصرف•

برای ترانزیت بین کشوری-60و ( هفته2برای )درجه سانتی گراد -20در دمای : نگهداری•

تب و لرز ، بدن درد و سردرد در بعضی افراد: عوارض•

یکول، پلی افرادی با سابقه ی واکنش های حساسیتی نسبت به دوز اول واکسن، پلی اتیلن گل: منع مصرف•
سوربات و ساکارز



آسترازنکا

کره جنوبی/ هند/ سوئد/ انگلستان: ساخت•

وکتور ویروسی: نوع واکسن•

76%(: Efficacy)ایمنی زایی در جمعیت•
%100: جلوگیری از بستری و مرگ•

هفته12دو نوبت با فاصله : تعداد دوز•

تزریق عضالنی: نحوه مصرف•

درجه سانتی گراد8الی 2در دمای : نگهداری•

تب و لرز ، تهوع، بدن درد و سردرد در بیشتر افراد: عوارض•

درجه38افراد با سابقه واکنش حساسیتی نسبت به دوز اول واکسن، افراد با تب باالی : منع مصرف•



Vاسپوتنیک 

روسیه: ساخت•

وکتور ویروسی: نوع واکسن•

91.6%(: Efficacy)ایمنی زایی در جمعیت•
%100: جلوگیری از بستری و مرگ•

هفته3دو نوبت با فاصله : تعداد دوز•

تزریق عضالنی: نحوه مصرف•

درجه سانتی گراد8الی 2در دمای : نگهداری•

(تب،لرز، دردهای عضالنی، گلودرد، آبریزش بینی، ضعف و سردرد)حالت شبه آنفلوانزا : عوارض•

ردهی، افراد با سابقه واکنش حساسیتی نسبت به دوز اول واکسن، خانم های باردار و دوره شی: منع مصرف•
افراد مبتال به عفونت حاد



سینوفارم

چین: ساخت•

ویروس غیرفعال: نوع واکسن•

78%(: Efficacy)ایمنی زایی در جمعیت•
%100: جلوگیری از بستری و مرگ•

هفته4دو نوبت با فاصله : تعداد دوز•

تزریق عضالنی: نحوه مصرف•

درجه سانتی گراد8الی 2در دمای : نگهداری•

.  درد محل تزریق به صورت شایع و تب، احساس ضعف و سردرد کمتر شایعند: عوارض•

ردهی، افراد با سابقه واکنش حساسیتی نسبت به دوز اول واکسن، خانم های باردار و دوره شی: منع مصرف•
افراد مبتال به عفونت حاد



(کووکسین)بهارات بیوتک 

هند: ساخت•

ویروس غیرفعال: نوع واکسن•

76%(: Efficacy)ایمنی زایی در جمعیت•
%100: جلوگیری از بستری و مرگ•

هفته4دو نوبت با فاصله : تعداد دوز•

دمای اتاق: نحوه مصرف•

درجه سانتی گراد8الی 2در دمای : نگهداری•

.  درد محل تزریق و سردرد به صورت شایع و تب، احساس ضعف و درد شکم کمتر شایعند: عوارض•

ردهی، افراد با سابقه واکنش حساسیتی نسبت به دوز اول واکسن، خانم های باردار و دوره شی: منع مصرف•
افراد مبتال به عفونت حاد



واکسن های ایرانی

کووایران برکت •
محصول شرکت شفا فارمد•
ویروس ضعیف شده•
دو نوبت تزریق عضالنی•
بوهکارآزمایی بالینی و شروع تولید ان3پایان فاز •

کوو پارس •
محصول شرکت رازی •
واکسن پروتئینی •
اقیدو نوبت تزریق عضالنی و یک نوبت استنش•
فاز دوم کارآزمایی بالینی•

سوبِرانا•
با کومحصول مشترک انستیتو پاستور و •

(IFV)
واکسن پروتئینی •
دو نوبت تزریق عضالنی•
فاز دوم کارآزمایی بالینی•



پایان


