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پیام اصلی

 واکسن آنفلوانزا ممکن است افراد را تا حدی در برابر عفونت کووید-19 محافظت کند؛

 دریافت واکسن آنفلوانزا برای کاهش خطر عفونت همزمان آنفلوانزا و کووید-19 مهم است؛

 به طور کلی دریافت واکسن آنفلوانزا توصیه می شود، زیرا ابتالی همزمان به این دو بیماری امکان پذیر می باشد. 

ویروس کووید-19 در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین ظهور کرد و سپس به سرعت در سرتاسر دنیا گسترش یافت )1(. در حالی که 
این  واکسیناسیون  از کشورهای جهان،  بسیاری  تاکنون  اما  مانده است،  باقی  زیادی  بسیار  فاصله  کووید-19  کامل  کردن  تا ریشه َکن 

بیماری را آغاز نموده اند )2(.
بیماری کووید-19 تاکنون منجر به مرگ سه میلیون نفر در سراسر جهان شده است، از آوریل 2021، هنوز بسیاری از کشورها واکسن 

کووید-19 را نتوانسته اند تهیه نمایند )3(.
در این بین، مباحثی در خصوص واکسن آنفلوانزا مطرح می باشد که آیا تزریق این واکسن می تواند خطر ابتال و یا شدت بیماری کووید-19 
را کم نماید و یا این که به منظور کم کردن احتمال عفونت همزمان به دو بیماری، نیازی به واکسیناسیون هر دو بیماری هست و یا خیر؟ 

همچنین با  توجه به شروع فصل پاییز و زمستان ، اهمیت این موضوع دو چندان می شود.

روش پژوهش 
پایگاه های داده ای پزشکی به جمع آوری مقاالت مرتبط  از طریق جستجوی  بوده که  از نوع مطالعات پاسخگویی سریع  این گزارش 

پرداخته است و از طریق تحلیل تماتیک آنها، سعی در ایجاد یک راهنمای سیاستگذاری در خصوص این واکسن داشته است.

جستجوی پایگاه های مذکور تا تاریخ 26 اوت 2021 )5 شهریور 1400( انجام پذیرفت. بااستفاده از راهبرد جستجوی واجد نام کووید 
و آنفلوانزا و پس از بررسی عناوین و چکیده ها، در نهایت 6 مطالعه یافت شد که در جدول زیر مشاهده می شود.

یافته ها 
نیاز به دریافت واکسن آنفلوانزا را می توان از دو منظر در شرایط همه گیری کووید-19 مورد بررسی قرار داد: الف( تأثیر بر پیشگیری از 

کووید-19 و ب( تأثیر بر پیشگیری از عفونت مضاعف آنفلوانزا و کووید-19.

الف( تأثیر بر پیشگیری از کووید-19 
با کووید-19 انجام گرفته است  آنفلوانزا و پیامدهای مرتبط  ارتباط بین واکسیناسیون  مطالعه ای به صورت مرور نظام مند در خصوص 
کمتر عفونت  با خطر  آنفلوانزا  گنجانده شد. واکسیناسیون  که طی آن شانزده مطالعه مشاهده ای شامل 290327 شرکت کننده در آن 
کووید-19 همراه بود )نسبت شانس تعدیل شده : 0/86 و 95 درصد فاصله اطمینان: 0/81 تا 0/91(. یافته های این مطالعه نشان 
برای  آنفلوانزا  با خطر کمتر عفونت کووید-19 همراه می باشد. اجرای استراتژی های واکسیناسیون  آنفلوانزا  می دهد که واکسیناسیون 
سیاستگذاران بسیار مهم خواهد بود، زیرا ممکن است مزایایی برای پیشگیری از کووید-19 به همراه داشته باشد )8(. )چاپ شده در 

.)4( )2a با ضریب تأثیر 4(. )سطح شواهد mdpi نشریه “واکسن” انتشارت

براساس مطالعه مقطعی گذشته نگر در خصوص ارتباط بین واکسیناسیون آنفلوانزا و پیامدهای مرتبط با کووید-19 در سالمندان ایاالت 
متحده، نتایج نشان داد که نسبت شانس تعدیل شده خطر عفونت کووید-19 بین گروه واکسیناسیون آنفلوانزا و گروه واکسیناسیون بدون 
آنفلوانزا 0/76 )با 95 درصد فاصله اطمینان 0/75 تا 0/77( بود. در میان بیماران کووید-19، نسبت شانس تعدیل شده ایجاد بیماری 
شدید، 0/72 )با 96 درصد فاصله اطمینان، 0/68 تا 0/76( ، بین گروه واکسیناسیون آنفلوانزا و گروه واکسیناسیون بدون آنفلوانزا بود. 
واکسن آنفلوانزا ممکن است تا حدی از افراد در برابر عفونت کووید-19، محافظت کند )3(. )چاپ شده در نشریه “گزارشات علمی” 

.)3( )2b انتشارت نیچر با ضریب تأثیر 7(. )سطح شواهد

ب( تأثیر بر پیشگیری از عفونت همزمان آنفلوانزا و کووید-19  
است،  داشته  بیان  آن  که طی  است  گرفته  انجام  کووید-19  و  آنفلوانزا  همزمان  عفونت  بررسی  در خصوص  نظام مندی  مرور  مطالعه 
آنفلوانزا، برابر بود با 0/8 درصد در بیمارانی که دارای کووید-19 بودند )در  براساس مطالعات گزارش شده در این خصوص، شیوع 
3070 بیمار مبتال به کووید-19(. فراوانی رخداد عفونت همزمان آنفلوانزا و کووید-19 در آسیا 4/5 درصد و در قاره آمریکا 0/4 درصد 
بود. شیوع عفونت همزمان با آنفلوانزا در مردان و زنان مبتال به کووید-19 به ترتیب 5/3 و 9/1 درصد بود )4(. )چاپ شده در نشریه 

.)5( )3a مرزهای پزشکی" انتشارات "فرانتیر" با ضریب تأثیر 5(. )سطح شواهد"

 براساس گزارشات موردی در مورد کشورهای اسپانیا، ایران، ژاپن و چین در مجالت علمی معتبر، امکان ابتالی همزمان به این دو بیماری 
وجود دارد، در ایران براساس مطالعه ای که از یکی بیمارستان های شیراز گزارش شده است ، 4 بیمار به صورت همزمان به آنفلوانزا و 
کووید-19 دچار شده بودند. در اسپانیا نیز، در مقاله ای به این موضوع اشاره شده است که 3 مرد و یک زن همزمان این دو عفونت را تجربه 
کرده بودند. در چین نیز به یک مرد 69 ساله اشاره شده است که به این دو بیماری همزمان دچار شده است )8-6(. )به ترتیب، گزارش 
موردی ایران، نشریه “آرشیو پزشکی” ضریب تأثیر 1، گزارش موردی اسپانیا، نشریه لنست با ضریب تأثیر 79 و گزارش موردی چین، 

نشریه “بیماری های عفونی نوظهور” با ضریب تأثیر 6 و متعلق به کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده(. )سطح شواهد 4(. 

واکسن آنفلوانزا ممکن است افراد را تا حدی در برابر عفونت کووید-19 محافظت کند. با این حال، دریافت واکسن آنفلوانزا برای کاهش 
خطر عفونت همزمان آنفلوانزا و کووید-19 مهم است. از آنجا که آنفلوانزا و کووید-19 عالئم مشابه و یکسانی دارند، واکسن آنفلوانزا در 
کاهش تعداد بیماران مبتال به آنفلوانزای شدید بسیار مهم است تا بتوان منابع الزم برای رسیدگی به موج دیگر بیماران کووید-19 را آزاد 
نمود )3(. )چاپ شده در نشریه "گزارشات علمی” انتشارت نیچر با ضریب تأثیر 7(. ) سطح شواهد 2b(. )مطالعه مقطعی گذشته نگر 

در سالمندان ایاالت متحده(.
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منابــع

 نتیجه مطالعات مشاهده ای انجام شده در خصوص اثر واکسن آنفلوانزا روی ابتال به بیماری کووید-19 حاکی است از این که واکسن نتیجه گیری

آنفلوانزا می تواند تا حدی احتمال ابتال و شدت بیماری کووید-19 را کاهش داده و در عین حال از ابتالی همزمان به این دو بیماری 

پیشگیری نماید )پس از واکسیناسیون کووید-19( و باید پیش از شروع فصل سرما، تمهیدات الزم در این خصوص برای کشور تهیه 

و تنظیم گردد. 
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گزاره برگ پاسخ رسیع به سواالت 

کــووید-19
شماره:

6 شهریور 1400تاریخ انتشار:

25

از دریافت  بعد  اپیدمی کووید-19  آیا در دوران  عنوان:  

نیز  آنفلوانزا  واکسن  دریافت  به  نیاز  کووید-19  واکسن 

می باشد؟

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.

به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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