واکسن :Novavax COVID-19
آنچه شما باید بدانید
واکسن  Novavaxچیست؟

دادهها چه نتایجی را نشان میدهند؟

ﺟدﯾدﺗرﯾن واﮐﺳن ﻣﺟﺎز ﮐوﯾﯾدFood and Drug 19-
 ،FDA( Administrationﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو) ،
 ،Novavaxﺑﺎ ﺳﺎﯾر واﮐﺳن ھﺎی ﮐوﯾﯾد 19-در دﺳﺗرس در
 USﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد Novavax .ﯾﮏ واﮐﺳن زﯾرواﺣد
ﭘروﺗﺋﯾن اﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣدت ھﺎی
ﻣدﯾدی اﺳت در ﺳﺎﯾر واﮐﺳن ھﺎی ﭘر ﻣﺻرف ﻣﺛل ،HPV
ھﭘﺎﺗﯾت ب و آﻧﻔوﻻﻧزا ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود Novavax .ﯾﮏ
واﮐﺳن دو دوزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ  21روز ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود و
ﺑرای اﻓراد  12ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

مطالعات آزمایش بالینی که در بهار  2021انجام شدند نشان دادند
که واکسن  %90 Novavaxدر برابر متوقف کردن عفونتهای
کویید 19-و  %100در پیشگیری از مرگهای ناشی از کویید19-
موثر میباشد.

 Novavaxیک واکسن زیر واحد پروتئین
سنتی است.
گرچه هر یک از واکسنهای مجاز به سیستم ایمنی بدن ما کمک
میکنند ویروس کویید 19-را شناسایی کرده و به آن حمله کند،
اما  Novavaxاز یک فناوری واکسن قدیمیتر و آشناتری
استفاده میکند.
• واکسنهای زیرواحد پروتئین کویید19-
حاوی قسمتهایی (پروتئین) از ویروس عامل
کویید 19-میباشند
• همچنین آنها حاوی یک افزودنی همراه با
چربیها و قندها میباشند که هدفشان این
است که به سیستم ایمنی کمک کنند در آینده
به ویروس واکنش نشان دهد و از شما
محافظت کند
• آنها فاقد  mRNAهستند

ثابت شده است که عوارض جانبی Novavax
ناچیز است.
عوارض جانبی موقتی  Novavaxهمان عوارض جانبی معمولی
هستند که در سایر واکسنهای کویید 19-مشاهده شدهاند درد/
حساسیت به لمس ،قرمزی و تورم در محل تزریق ،همچنین احساس
خستگی ،درد عضالنی ،سردرد ،درد مفاصل ،حالت تهوع /استفراغ
،و تب .واکسنهای زیرواحد پروتئین کویید 19-نمیتوانند باعث ابتال
به کویید 19-یا سایر بیماری ها شوند.

بر اساس آزمایشات مستمر گفته میشود که این واکسن موجب بروز
واکنشهای ایمنی وسیعی در برابر تمامی سویههای کویید ،19-از
جمله  5BA.شده است .واکسنهای زیرواحد مثل  Novavaxاز
هیچ گونه ویروس زنده استفاده نمیکنند و نمیتوانند ژنهای ما را
تغییر دهند یا روی آنها تاثیر بگذارند .ما همچنین دریافتیم که
: Novavax
• از سال 2021در بسیاری از کشورهای دیگر،
از جمله کانادا به طور موثر استفاده شده است
• حاوی ترکیبات مورد استفاده در سایر واکسنها
که باعث آلرژی میشوند نمیباشد
• از همان فناوری آشنایی که در واکسنهای
معروف مثل آنفوالنزا ،HPV ،هپتاتیت ب و
زونا به کار برده میشود استفاده میکند
 Novavaxﻓرآﯾﻧد Emergency Use Authorization
( ،EUAﻣﺟوز ﻣﺻرف اﺿطراری) FDAرا ﮔذراﻧده اﺳت و ﯾﮏ
ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﮏ
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای واﮐﺳن ھﺎی mRNAھﺳﺗﻧد.
ﻣﮑن اﺳت در آﯾﻧده ﺗوﺻﯾﮫ ﺷود ﮐﮫ ﮔروهھﺎی ﺳﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز دوزھﺎی
ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را ﺗزرﯾﻖ ﮐﻧﻧد.

واکسیناسیون هنوز بهترین انتخاب است
از آنجایی که کویید 19-ماندگار است ،واکسنهای بیشتری در
دسترس قرار گرفتهاند .مهم است به خاطر داشته باشید که واکسینه
شدن بهترین راهکار است .صرف نظر از برند واکسن،
واکسیناسیون بهترین راه محافظت در برابر کویید 19-و اثرات آن
میباشد .در مورد اینکه چه گزینهای برای شما بهترین است با
ارائهدهنده خود صحبت کنید.
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