
 
 

 

سن سپوتنیک  واک صونیت علیه ویروس کرونا  5-ا سهدر  19COVIDبرای ایجاد م س گامالیا تحت نام تجاری  مو

 .استتولید شده  5اسپوتنیک 

ستورالعمل س د سیواک سپوتن ونینا سن ا س کیبا واک سالمت و  یبرا رانیدر ا هیرو ستفاده در نظام  افراد  قیتزرا

 دار اعالم شد. تیاولو

سن برا نیا صون جادیا یواک سن نو ترک COVID-19کرونا  روسیو هیعل تیم ست. واک ستفاده از وکتور  بیا با ا

سان روسیآدنو و سن نوبت اول و آدنوو یبرا ۲۶ یان سان روسیواک سن نوبت دوم تول یبرا 5 یان ست.  دیواک شده ا

 قرار داده شده است. روسیم آدنوودر ژنو S نیکوپروتئیگل دیژن تول

آن در سالمندان   یدرصد است هر چند که ممکن است اثربخش 91.۶ یماریابتال به ب هیواکسن عل نیا یاثربخش

 کمتر باشد. یمنیافراد با ضعف ا ای

 .شودیم جادینوبت دوم واکسن ا افتیهفته بعد از در ۲از حدود  یمنیپاسخ ا نیبهتر

سن  شده که ویالهای آبی برای تزریق در نوبت اول و ویالهای قرمز ویالهای این واک ضه  در دو رنگ آبی و قرمز عر

 در نویت دوم می باشند. رنگ برای تزریق

 : 5-اسپوتنیک  واکسنموارد ممنوعیت مصرف 

 بارداری و شیردهی اندر دور 

 ۶د حدو این افراد)هر گونه بیماری حاد با یا بدون تب  ساااب ه واکنه های حساااساایتی شاادید و و ود 

 . (هفته بعد و بهبودی می توانند مرا عه نمایند

 سال مجوز مصرف ندارد.  18افراد زیر  واکسن برای 

 سن دچار هر نوع شدید  افرادیکه به دنبال تزریق نوبت اول این واک ضه  سی یا واکنه المانند آنافی)عار ک

مصرف نوبت دوم واکسن را  ه اند منعشد (در ه و غیره 40ی االحساسیتی منتشر شدید، تشنج، تب ب

 .دارند

دوز هر نوبت روز از همدیگر تجویز می شااود.  ۲1نوبت اساات که به فاصااله  ۲تعداد نوبت دریافت این واکساان 

نی می شود. العض تزریق بازویینیم میلی لیتر کشیده و در ناحیه عضله  واکسن نیم میلی لیتر است که با سرنگ



 
 
 بازویدر ناحیه  برای افراد راست دست، یعنیجام شود. بهتر است تزریق در دست غیر قالب فرد گیرنده واکسن ان

 .دست چپ انجام شود

 : 5-اسپوتنیک  عوارض واکسن

ر طی بوده و د بر اساااس ملالعاب بالینی انجام شااده عوارک واکساان نوبت اول یا دوم عموما  فیف و متوساا 

ی عضالنی دردها لرز،تب، و روز برطرف می شوند. شایعترین عارضه ایجاد حالت شبه آنفلوانزای  فیف  3حدود 

سردرد ضعف، احساس نا وشی و  صلی، گلو درد، احت ان و آبریزش بینی،  درد و  موضعی مانند و یا عوارک و مف

برای  توان از مساااکن تورم و قرمزی محل تزریق هساااتند. عوارک فوم عموما  ودبخود بهبود می یابند ولی می

 .موضعی استفاده کرد ب و یا از آنتی هیستامین ها برای عوارککنترل ت

 ی و سنکوپعوارک کمتر شایع عبارتند از تهوع، بی اشتهایی و بزرگی غدد لنفی منل ه ای هستند و بندرب گیج

سرم و ست. افزایه موقت آنزیم های کبدی، افزایه کراتینین  شده ا  فزایها،کاهه نوتروفیل ها،  CPKگزارش 

 .نیز گزارش شده است ESR کتها، کاهه هماتوکریت و افزایهالها، افزایه و کاهه پلنفوسیت

می  ذا توصیهلموارد زیر مصرف واکسن اسپوتنیک باید با احتیاط و بررسی منافع به  لراب احتمالی تزریق شود. 

شک معالج  ود را در مورد انجام یا عدم انجامشود این قبیل بیماران حتما قبل از ت سیون زریق نظر پز سینا  واک

 :مانع بودن به مراکز واکسیناسیون مرا عه نمایندالم بالپرسه نمایند و در صورب اع

، د تیروئیدل فاحه عملکرالدیابت کنترل نشاااده و ا تمانند بیماری مزمن کبدی، کلیوی، بیماریهای متابولیک  

صاب مرکزی و یا ب انع ادیالالمانند هموفیلی یا ا ت ونی  بالالا ت سایر بیماریهای اع صرع و  سکته س،  اب ه 

و  یهای  ودایمنیبه بیمار البیماریهای عروم کرونر، میوکاردیت، اندوکاردیت و یا پریکاردیت. بیماران مبت مغزی،

 . یان به سرطان های بد یمالمبت

حیا و کسااای، امکاناب دارویی و تجهیزاب اولیه االکنه های حسااااسااایتی شااادید و آنافیبدلیل احتمال بروز وا

یکه در افراد .آمادگی  دماب اورژانس پزشااکی و انت ال بیماران احتمالی باید پیه بینی شااده باشااد همچنین

سیون تب ب سینا سی اولیه قبل از ورود به پایگاه واک سیون  37ی االبرر سینا رفع بیماری  اتدر ه دارند ا ازه واک

ند می توانند ابه بیماری کرونا را در یک سااال گذشااته داشااته  الافرادیکه ساااب ه ابت .احتمالی زمینه ای ندارند

یاری است و الزام واکسیناسیون کرونا برای عموم افرادیکه در گروههای اولویت دار قرار دارند ا ت .واکسینه شوند

 .و ود ندارد
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