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برای جلوگیری از عفونت ویروس کووید-١٩، دو واکسن با مکانیسم عملکرد متفاوت در 
روسیه ثبت شده است:

١.Sputnik-V Gam-Kovid-Vac (آگوست ٢٠٢٠)
٢. EpiVacCorona (اکترب ٢٠٢٠)

پپتید و همچنین پروتئین و مواد جانبی  از ٣ نوع   (EpiVacCorona) در واکسن دوم
استفاده شده است که برای نفوذ اجزای واکسن در بدن الزم است. این پپتیدها توسط 
سلول های ایمنی فرد پیوندی شناخته می شوند و آنتی بادی هایی برای آنها تولید می 
شود. اگر شخصی پس از واکسیناسیون با ویروس کرونا مواجه شود، سیستم ایمنی بدن 
وی "دشمن را از پپتیدهای خود تشخیص می دهد" و حمله را دفع می کند. واکسن نیز 

دو بار در فواصل ١٤-٢١ روز تجویز می شود.

تحقیقاتی  موسسه  توسط  که  باشد  می  در جهان  ثبت شده  واکسن  اولین  اسپوتنیک-وی 
و صندوق رسمایه گذاری  دفاع  وزارت  با همکاری  در مسکو)  دولتی  مرکز  (یک  «گامالیا» 
مستقیم روسیه با ٥٥٠ هزار دالر رسمایه گذاری ساخته شده و بر اساس یک پلتفرم مبتنی 
یک   Sputnik-V واقع  در  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  انسانی  آدنوویروس  ناقل  بر 
واکسن نوترکیب حاصل از ترکیب دو وکتور آدنوویروسی Ad٢٦ و Ad٥ می باشد که از ژن 
 frozen ) استفاده می کند. دو فرموالسیون واکسن شامل (full-length) با طول کامل S
Gam-COVIDVac) و lyophilized (Gam-COVID-Vac-Lyo) می باشد. این واکسن 
با نام «واکسن حامل ویروس» نیز شناخته می شود؛ به این معنا که در این واکسن از ویروس 
دیگری استفاده شده که بخش های کوچکی از عامل تولید بی¼ری را به داخل بدن وارد و 
سیستم ایمنی بدن را برای مبارزه با آن تحریک می کند. به منظور اطمینان از ایمنی پایدار، 
برای   (Ad٥ و   Ad٢٦) آدنوویروسی  وکتور  نوع  دو  از  استفاده  با  روسی  دانشمندان 

واکسیناسیون اول و دوم، ایده مهمی را برای تقویت اثر واکسن به وجود آوردند. 
این واکسن در ماه های June و July فازهای اول و دوم کارآزمایی را با موفقیت پشت رس 
گذاشته است. در فاز نخست ٣٨ داوطلب غیرنظامی و ٣٨ داوطلب نظامی مشارکت داشته

در  و  نفر  با مشارکت چند هزار  به ش¼ر می رود  آزمایشی  فاز  که مهمرتین  فاز سوم   اند. 
کشورهای امارات متحده عربی، هند، ونزوئال و بالروس انجام شده است. 

اطالعات در خصوص واکسن روسى (Sputnik-V) و مقایسه آن با سایر واکسن هاى کووید-19

از ابتدای رشوع اپیدمی کووید-١٩ و درگیری مناطق مختلف دنیا، متخصصان در کشورهای 
مختلف سعی در ساخت واکسن این بی¼ری داشته اند و تجویز واکسیناسیون این بی¼ری در 
کشورهای مختلف با واکسن های متفاوتی رشوع شده است. همچنین واکسن های زیادی در 

مراحل مختلف مطالعات کارآزمایی تحت بررسی می باشند. 
تا تاریخ ٢ فوریه ٢٠٢١، تعداد ٦٣ واکسن در فاز بالینی (clinical) در کل دنیا هستند.

تا تاریخ ٢ فوریه ٢٠٢١، تعداد ١٧٥ واکسن در فاز قبل از بالینی (pre-clinical) در کل دنیا 
هستند.

 Candidates in clinical) تا تاریخ ٢ فوریه ٢٠٢١، تعداد ٦٣ واکسن کاندید مرحله بالینی
phase) در کل دنیا هستند.

واکسن اسپوتنیک-وی (Sputnik-V) یا واکسن روسی یکی از واکسن های کووید-١٩ است که 
بعد از انتشار نتایج اولیه از کارایی واکسن، مورد استقبال چندین کشور از جمله ایران قرار گرفته 
است و این روزها بحث خرید و واردات این واکسن در ایران خیلی مطرح می باشد. در این 
گزاره برگ سعی شده است مطالبی کوتاه بر اساس شواهدها در خصوص این واکسن تهیه گردد. 

واکسن هاى روسى کووید-19

برابر با واکسن هایی است که توسط Moderna Inc و PÐzer Inc و  میزان کارآیی واکسن روسی تقریباً 
رشیک آملانی آن BioNTech SE تولید شده است که حدود ٩٥ درصد مؤثر هستند و بهرت از واکسن تولید 
ه¼نند  واکسن  این  است.  انگلیس-سوئد   AstraZeneca PLC ملیتی  چند  داروسازی  رشکت  توسط  شده 
واکسن آکسفورد، تکنولوژی مشرتکی دارد و ه¼نند فایزر و مدرنا از ژنتیک استفاده می Ôاید. همچنین واکسن 
روسی مشابه دیگر واکسن های مبتنی بر آدنوویروس است که عوارض جانبی عمده ای در انسان ایجاد Ôی 
کنند و تنها پاسخ ایمنی به پروتئین های سطحی دیده می شود. این واکسن تاکنون توسط ١٤ کشور از جمله: 
آرژانتین، مجارستان و امارات متحده عربی مورد تایید قرار گرفته است و ١٠ کشور دیگر در حال بررسی و 
تایید این واکسن هستند. تاکنون محموله های بزرگی از این واکسن به آرژانتین (٥٠٠٠٠٠ دوز) و بولیوی 
(٢٠٠٠٠ دوز) ارسال شده است. روسیه همچنین در حال انجام آزمایش بالینی در مقیاس یک دوزه واکسن 

است، انتظار می رود میزان اثربخشی آن از ٧٣ تا ٨٥ درصد باشد.
در کنار نتایج خوب و امیدوارکننده منترش شده از فاز سوم این واکسن، اثر این واکسن در موارد شدید بی¼ری 
کرونا بررسی شده و اثر آن بر موارد بدون عالمت و یا انتقال بی¼ری نیاز به بررسی بیشرت دارد. از طرفی 
سیاست استفاده از واکسن های چند دوز عاقالنه تر از خرید واکسن های تک دوز است. اعت¼د عمومی به 
هر واکسن بسیار حیاتی است. پیشنهادات روسیه و ایاالت متحده مبنی بر پیگیری رسیع واکسن ها با انجام 

تحقیقات مناسب در همه جوانب می باشد.
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Sputnik-V واکسن روسى
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