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چكيد ه 
بیماری ها،  به  ابتال  از  پیشگیری  از طریق  و  بهداشت عمومی است  اثرگذار  ارزان ترین مداخله  پیشرفت و در عین حال  واکسن  مهم ترین 
سبب افزایش چشم گیر طول عمر انسان و حیوانات، همین طور بهبود بازدهی اقتصادی دام های تولیدی می شود. واکسن ها در کنترل تبعات 
بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بیماری ها هم ایفای نقش می کنند. واکسن ها عالوه بر اثرات اختصاصی، دارای اثرات غیر 
اختصاصی هم هستند. این اثرات می توانند مثبت )مانند افزایش ایمنی در برابر عوامل عفونی یا غیر عفونی دیگر( و یا منفی )مانند افزایش 
حساسیت به سایر بیماری های عفونی یا بیماری های با واسطه ایمنی( باشند. هر دو اثرات اختصاصی و غیراختصاصی می توانند در شرایط 
اتخاذ تصمیم در حوزه  برنامه ریزی و  تاثیر آن در  به اهمیت موضوع و  با توجه  باشند.  اقتصادی متفاوت، متغیر  جمعیت شناختی  و حتی 
بهداشت و پیشگیری از بیماری ها، در این  مقاله سعی شده است اثرات غیراختصاصی واکسن ها، تناقضات، الگوهای نوظهور و یافته های 

جدید به دست آمده در این زمینه، تبیین گردد.
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شوند،  گرفته  نظر  در  ایمن سازی  برنامه های  در  و  برسند 
می توان از آن ها جهت پیشگیری از مرگ میلیون ها کودک 
در کشورهای کم درآمد بهره برد. به بیان دیگر، با اصالح 
نوع واکسن های به کار رفته و بازنگری برنامه واکسیناسیون  
اثرات  از  می توان  هنگام،  به  بهداشتی  مراقبت های  کنار  در 
عمومی  بهداشت  تامین  جهت  در  واکسن  غیراختصاصی 

بهره مند شد )1، 3، 4(. 
تناقضات مربوط به الگوهای رایج واکسن  

اختصاصی  غیر  و  ناهمگن  اثرات  از  بسیاری  متاسفانه 
کوتاه مدت  مطالعات  در  معموال  ایمنی  سیستم  بر  واکسن ها 
کارآزمایی های بالینی مدنظر قرار نگرفته و یا امکان بررسی 
و اثبات آن ها به سادگی وجود ندارد. واکسن ها ممکن است 
بر خالف پیش فرض اولیه )پیش گیری از بیماری مورد نظر(، 
جای  بر  خود  از  انتظار  قابل  غیر  و  نشده  پیش بینی  اثرات 
گذارند که مورد توجه و ارزیابی قرار نگرفته و یا به عنوان 

رخداد غیرمرتبط ثبت شوند )1، 3(.
مولفه  چند  با  واکسن ها  غیراختصاصی  اثرات  مطالعات 

مخدوش کننده دست به گریبان اند:
1- تعارض منافع شرکت های تولیدکننده: شرکت ها به علت 
غیرقابل  اثرات  نیز طیف  و  مطالعات  به  مربوط  باالی  هزینه 
پیش بینی واکسن، معموال حامی انجام این دست از مطالعات 

نیستند. 
2-  مداخله سیاست گذاران: معموال به علت فواید واکسن ها 
در کنترل بیماری، در صورت وجود شواهد کافی در مورد 
اثرات غیراختصاصی منفی یک نوع واکسن، این اثرات در 
واکسیناسیون  برنامه  و  واکسن  درباره  تصمیم گیری  فرایند 
یک  از  واکسن  یک  انتخاب  البته  نمی گیرند.  قرار  مدنظر 
پلتفرم و شرکت خاص، در بسیاری از کشورها بر اساس ساز و 
کار علمی )تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در واکسن شناسی( 
صورت نمی گیرد ومسائل اقتصادی، سطح دسترسی و حتی 

تعارض منافع، ممکن است در این زمینه نقش آفرین باشند. 
3- تبعات احتمالی آگاهی عمومی از اثرات غیراختصاصی 
واکسن ها: با توجه به جریان های پرقدرت ضدواکسنو جمعیت 
غیراختصاصی  اثرات  درست  تبیین  عدم  مردد12،  رشد  روبه 
کشف  از  پیش  دوره  به  بازگشت  به  منجر  می تواند  منفی 
مثبت  غیراختصاصی  اثرات  دیگر،  از سوی  واکسن ها شود. 
می تواند باعث تقاضای القایی و تحمیل فشار بر ذخایر ملی 

واکسن گردد. 
با وجود مولفه های پر قدرت و مخالف پیشبرد این مطالعات، 
به قدری مهم و قابل توجه هستند که  اثرات غیر اختصاصی 
کنسرسیومی به نام اُپت ایمیونایز1 برای بررسی آن ها و نقش 
هدف   .)4  ،1( گرفت  شکل  واکسن ها  پاسخ  در  جنسیت 
پیشبرد  و  بین المللی  علمی  آگاهی  افزایش  کنسرسیوم،  این 

1.Non-specific effects              
2.Heterologous effects

بيان مسئله واهميت موضوع
ارزان ترین  حال  عین  در  پیشرفت  مهم ترین  واکسن ها 
افزایش  سبب  و  هستند  عمومی  بهداشت  اثرگذار  مداخله 
بهبود  همین طور  حیوانات،  و  انسان  عمر  طول  چشم گیر 
بازدهی اقتصادی دام های تولیدی از طریق پیشگیری از ابتال 
ازمصرف  پس  می شوند.  ابتال  تبعات  کاهش  و  بیماری ها  به 
و  میر  و  مرگ  میزان  ابتال،  درصد  می رود  انتظار  واکسن، 
از  برگرفته  انتظار  این  یابد.  بیماری کاهش  از  ناشی  عوارض 
عامل  علیه  ایمنی  سیستم  تقویت  و  القا  در  واکسن   توانایی 
چند  در  آمده  دست  به  شواهد  حال،  این  با  است.  بیماری زا 
دهه گذشته حاکی از آن است که واکسن ها عالوه بر داشتن 
اثرات اختصاصی)پیشگیری از ابتال به بیماری(، دارای اثرات 
غیراختصاصی )NSEs(1 هم هستند که ارتباطی با بیماری که 
اثرات تحت  علیه آن واکسن ساخته شده است، ندارند. این 
هم  هدف«  از  خارج  »اثرات  یا  هترولوگ2«  »اثرات  عناوین 
نامیده می شوند. اثرات غیراختصاصی شکلی از تعدیل عمومی 
سیستم ایمنی  هستند که دارای اثرات مهمی در توانایی سیستم 
ایمنی برای مقابله با چالش های بعدی هستند. تحقیقات جدید 
باعث  واکسن ها  غیراختصاصی  اثرات  که  می دهند  نشان 
بیماری زای  عوامل  با  اکتسابی  ایمنی  سیستم  متقاطع  واکنش 
ایمنی  سیستم  آموزش  به  منجر  همین طور  و  شده  غیرمرتبط 

ذاتی از طریق برنامه ریزی مجدد اپی ژنتیک، می شود )1،3(.
اثرات غیر اختصاصی به دو دسته اثرات مثبت  ) افزایش ایمنی 
و مقاومت بدن در برابر عوامل عفونی یا غیر عفونی دیگر( و 
اثرات منفی  )افزایش حساسیت به عوامل عفونی یا غیر عفونی 

دیگر با واسطه ایمنی( تقسیم می شوند )1،3(. 
نامطلوب  پیامدهای  با  نباید  را  غیراختصاصی  اثرات 
واکسن ها  جانبی  عوارض  یا  و   )AEFI( ایمن سازی  متعاقب 
)واکنش های موضعی در محل تلقیح یا واکنش های عمومی 
فلجی های  پوستی،آنافیالکسی،  بثورات  سردرد،  تب،  مانند 

موقت و لخته های خونی( اشتباه گرفت. 
اثرات  بلکه  بیماری زا  عامل  اختصاصی  اثرات  تنها  نه 
متفاوت  مختلف  جنس  دو  بین  می توانند  هم  غیراختصاصی 
باشند. طیف و شدت این اثرات می تواند در کشورهای کمتر 
در  باشند.  داشته  تفاوت  توسعه یافته  با کشورهای  توسعه یافته 
و  است  شایع  کشوری  در  عفونی  بیماری های  وقتی  نتیجه 
منظر  از  دارد،  وجود  گسترده  واکسیناسیون  به  نیاز  هم چنان 
بهداشت عمومی نمی توان از این اثرات چشم پوشی کرد. این 
تفاوت ها در اثرات اختصاصی و غیراختصاصی واکسن ها هم 
در جمعیت انسانی و هم در جمعیت دامی قابل انتظار هستند و 
ممکن است به علت مداخله عوامل مخدوش گر در عملکرد 
سیستم ایمنی رخ دهند. از آن جمله می توان به شرایط تغذیه، 
عوامل استرس زا، حضور پاتوژن های دیگر، وضعیت بهداشت 

عمومی و مدیریت اشاره کرد )1،4(. 
برابر تخمین ها اگر اثرات غیر اختصاصی واکسن ها به اثبات 

اثرات غیراختصاصی ...
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برابر  در  مقاومت  افزایش  باعث  زنده  واکسن های   )1
عفونت های غیرمرتبط می شوند.

به  ابتال  استعداد  مونث،  جنس  در  کشته  واکسن های   )2
عفونت های غیرمرتبط را افزایش می دهند.

3( آخرین واکسن دریافت شده قوی ترین اثرات غیراختصاصی 
را دارد.

اثرات  کشته،  و  زنده  واکسن های  از  زمان  هم  استفاده   )4
غیراختصاصی متنوعی به دنبال خواهد داشت.

حضور  در  زنده  واکسن های  با  کودکان  واکسیناسیون   )5
ایمنی مادری، اثرات مفید غیراختصاصی را افزایش و مرگ 

و میر را کاهش می دهد.
داروها  برخی  همزمان  مصرف  با  واکسن ها  است  ممکن   )6
.)A تداخل داشته باشند )به عنوان مثال مصرف مکمل ویتامین

اثرات غيراختصاصی واکسن ها در انسان
 Bacillus( ب ث ژ  واکسن  که  زمانی   ،1920 دهه  در 
آلبرت  شد،  معرفی  سل  علیه   )Calmette-Guérin, BCG
کالمت5 خاطرنشان کرد که مرگ و میر عمومی در کودکان 
در  بود.  واکسینه  غیر  از کودکان  برابر کمتر  واکسینه چهار 
BCG در سوئد، کارل سال 1927 و پس از معرفی واکسن 

5 .Albert Calmette .

مطالعات برای درک مکانیسم های بیولوژیکی و بهره برداری 
غیر  اثرات  اگر  است.  واکسیناسیون  اجرایی  برنامه های  در 
اختصاصی واکسن ها در تفاوت های جنسیتی و مکانیسم های 
بر  پیامدهای عمده ای  امر  این  تایید شود،  قطعی  به طور  آن 
سالمت عمومی خواهد داشت، زیرا این سوال مطرح می شود 
و  واکسیناسیون  متفاوت  برنامه های  به  زنان  و  مردان  آیا  که 
انتخاب  با  بسا  از طرفی چه  نیاز دارند؟  واکسن های مختلف 
ترکیب  و  ترتیب  و  واکسیناسیون  برنامه  مناسب،  پلتفرم  نوع 
واکسن ها بر اساس جنسیت، سطح بهداشت و درآمد جوامع، 
بتوان سیاست گذاری به مراتب بهتری اعمال کرد. هرچند به 
نظر می رسد هنوز جامعه دانشگاهی و شرکت های واکسن ساز 
نسبت به پذیرش نتایج این مطالعات مقاومت هایی دارند، در 
جهانی  کنفرانس  اولین  میزبان  اپت ایمیونایز1   ،2020 سال 
ولکام  پردیس  در  واکسن ها  غیراختصاصی  اثرات  مورد  در 
اعضای  از  تعدادی   .)4  ،3  ،1( بود  کمبریج3  در  تراست2 
کنسرسیوم مذکور در مقاله ای که در سال 2020 در ژورنال 
لنست بیماری های عفونی4  منتشر شد )3(،  با بررسی تناقضات 
و الگوهای رایج و پذیرفته شده واکسن و واکسیناسیون، شش 
الگوی در حال ظهور و نحوه سنجش آن ها را مطرح کردند:

1. Optimmunize
2.Welcome Trust .
3.Cambridge .
4.The lancet Infectious Diseases.

تصویر 1. مطالعه پیتر آبی درباره اثرات غیراختصاصی واکســن ســرخک. بخشــی از پروژه 
سالمت بندیم)Bandim Health Project(  انستیتو ملی سالمت، گینه بیسائو)4(.
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 BCG تحفیف حدت یافته  زنده  واکسن  دو  اختصاصی  غیر 
واکسن ها  این  که  گردید  مشخص  شدند،  اجرا  سرخک  و 
اثرات پیشگیری کننده و کنترلی علیه سایر بیماری ها نیز دارند 

.)6 ،5 ،3 ،1(
است  ممکن  واکسن ها  اختصاصی  غیر  اثرات  حال،  این  با 
منفی باشند و علی رغم محافظت در برابر بیماری های هدف، 
باعث افزایش مرگ و میر کلی شوند. مطالعات مشاهده ای 
دیفتری-کزاز-  واکسن  که  دادند  نشان  سایرین  و  آبی  پیتر 
در  جوامع   از  بعضی  در  است  ممکن   6)DTP( سرفه  سیاه 
باشد )1، 3، 4(.  افزایش مرگ و میر همراه  با  جنس مونث 
در سال 2016 مطالعه مرور نظام مندی با هزینه سازمان جهانی 
غیراختصاصی  اثرات  بررسی  جهت   )WHO( بهداشت 
نتایج حاصل مشخص کرد که  پذیرفت.  واکسن ها صورت 
اثرات  زنده حاوی سرخک،  واکسن های  و  واکسن ب ث ژ 
اینکه  با  دارند.  کلی  تلفات  از  پیشگیری  در  غیراختصاصی 
نتایج این مطالعه نیز نشان داد که دریافت DTP ممکن است 
اکثر  اینکه  علت  به  اما  باشد،  همراه  میر  و  مرگ  افزایش  با 
مطالعات مشاهده ای بودند و امکان کنترل سوگرایی ها ممکن 
 RCT به انجام مطالعات  نتیجه گیری در این ارتباط را  نبود، 
پژوهشگران  تاکنون،  سال  آن  از   .)6( موکول کردند  بیشتر 
مختلف با آنالیز مجدد اطالعات واکسیناسیون DTP و سایر 
DTP، فلج اطفال  واکسن های کشته مانند واکسن چندگانه 
کشته و همفیلوس آنفلوانزای تیپ B 7 نشان دادند که ترتیب 
دریافت واکسن های کشته، در افزایش مرگ و میر نوزادان 
برنامه  در  که  واکسنی  آخرین  ساده تر،  بیان  به  است.  موثر 
بیشترین  می شود،  استفاده  کودکان  واکسیناسیون  کشوری 
در  اثر  این  و  دارد  میر  و  مرگ  بر  را  اختصاصی  غیر  اثر 
جنس مونث غالب است. با تغییر ترتیب واکسن ها و استفاده 
از  می توان  کشته،  واکسن های  از  پس   MMR واکسن  از 
بیماری های غیرمرتبط و مرگ و میر کلی به طور معنی داری 

پیشگیری کرد )6،11(.
در ابتدای بروز کووید-19 8 که هنوز واکسنی بر علیه آن 
شدند  اجرا  و  طراحی  متعددی  مطالعات  بود،  نشده  تولید 
فلج   ،9MMR سل،  واکسن های  غیراختصاصی  اثرات  تا 
بررسی  کووید-19  از  پیشگیری  بر  را  آنفلوانزا  و  اطفال 
اثرات  فکری  از  پیش زمینه  ناشی  مطالعات   این   .)1( کنند 
غیراختصاصی واکسن ها بودند. با معرفی پلتفرم های واکسن 
کووید-19، اکثر مطالعات کارآزمایی بالینی به علت رقابت 
تنگاتنگ و ضرورت معرفی سریع واکسن ها برای دریافت 
مجوز مصرف اضطراری، با گروه کنترل )پالسیبو( مقایسه 
با توجه به وسعت عوارض کووید-19  شدند. همین مسئله 
هر  از  متعددی  مزایای  صورت  هر  در  که  می شد  باعث 
6.Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine .
7.philus influenzae type b .
 8.Covid-19 .
9.Measles, mumps, and rubella vaccine .

 ناسلوند1 به اثرات مشابهی در پیشگیری از مرگ و میر ناشی 
از عواملی غیر از سل اشاره کرد )1، 3، 5(.

در اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1970، میخائیل چوماکوف2  
انجام شده  بالینی  و همسرش مارینا وروشیلووا3 در مطالعات 
 )OPV( اطفال  فلج  دادند که تجویز واکسن خوراکی  نشان 
می تواند70 تا 80 درصد از عوارض ناشی از آنفلوانزا و سایر 

عفونت های تنفسی را کاهش دهد )5(. 
در گینه بیسائو و در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میالدی، 
از  حاصل  علمی  شواهد  بر  مبتنی  یافته های  اولین  آبی4  پیتر 
کرد.  گزارش  را  واکسن   غیراختصاصی  اثرات  مطالعات 
مطالعات او نشان داد که واکسیناسیون سرخک اثرات مفیدی 
بر کاهش مرگ و میر کودکان دارد )تصویر 1(. او با مقایسه 
از واکسیناسیون، کاهش  بعد  قبل و  میر  میزان کلی مرگ و 
بیش از 50 درصدی را برآورد کرد. از آنجایی که سرخک 
به طور معمول باعث 10 تا 15 درصد از کل مرگ و میرها 
تنهایی  به  علیه سرخک  ایمنی  القای  بیسائو می شد،  در گینه 
مطالعه  در  کند.  توجیه  را  بزرگ  کاهش  این  نمی توانست 
تحلیلی که در سال 1995 از مجموع 10 مطالعه هم گروهی و 
دو مطالعه مورد-شاهدی از بنگالدش، بنین، بوروندی، گینه 
بیسائو، هائیتی، سنگال و زئیر منتشر شد، پیتر آبی به این نتیجه 
رسید که واکسن سرخک اثر موثری در کاهش مرگ و میر 
کودکان دارد که ارتباطی با اثر محافظت کنندگی اختصاصی 

واکسن علیه سرخک ندارد )1، 3، 5(.
هرچند، مخالفان اولیه این نظریه به ماهیت و ضعف مطالعات 
را  سوگرایی ها  کنترل  امکان  که  کردند  اشاره  مشاهده ای 
مشابهی  نتایج  تاکنون،  زمان  آن  از  اما  می کند،  محدود 
اثبات  به  متعدد  برای واکسن های زنده مختلف در مطالعات 
رسیده است. به عنوان مثال، یک مطالعه هم گروهی مبتنی بر 
داد  نشان  و  شد  انجام  دانمارکی  کودکان  روی  بر  جمعیت 
که تجویزواکسن زنده سرخک-اوریون- سرخجه5 منجر به 
کاهش خطر بستری شدن در بیمارستان به علت عفونت های 

غیر مرتبط با سرخک همراه است )1، 3،5(.
هرچند طراحی و اجرای کارآزمایی های تصادفی و شاهد دار 
برنامه  از  بخشی  مدت ها  که  واکسن هایی  برای   )RCTs(
متعاقب  اما  است،  دشوار  بوده اند،  واکسیناسیون  کشوری 
کم وزن  نوزادان  در  تاخیری ب ث ژ  واکسیناسیون  به  توصیه 
گینه بیسائو، این امکان فراهم شد. طی سه مطالعه RCT نشان 
مقایسه  در  تولد  هنگام  در   BCG واکسیناسیون  داده شد که 
کم وزن  نوزادان  میر  و  مرگ  تاخیری،  واکسیناسیون  با 
مطالعه  چندین  استناد  به  می دهد.  کاهش  درصد   38 تا  را 
اثرات  بررسی  هدف  با  شاهددارکه  و  تصادفی   کارآزمایی  
1.Carl Näslund .
2.Mikhail Chumakov .
3.Marina Voroshilova .
4.Peter Aaby .
5.Measles, mumps, and rubella vaccine ,

اثرات غیراختصاصی ...
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از  تعدادی  با  واکسیناسیون  شد،  ذکر  واکسن شناسی  در 
واکسن های زنده در سنین پایین همراه با کاهش کلی مرگ 
و میر  بوده است. این اثر در واکسن های کشته مورد مطالعه، 
حتی با وجود اثرات غیراختصاصی منفی مشاهده شده، اثبات 
امکان  آیا  که  شود  می  مطرح  سوال  این  حال  است.  نشده 
هم  دامی  جمعیت  در  کشته  واکسن های  از  استفاده  دارد 
به  تلفات  یا  و  بیماری های دیگر  به  افزایش حساسیت  باعث 
خصوص در ماده ها شود؟ مشکل رایج مطالعات واکسن در 
نبود ساز و  بر شواهد و  مبتنی  دامپزشکی عدم روش شناسی 
این رو  از  ثبت کارآزمایی ها در سامانه های ملی است.  کار 
در بسیاری از موارد حتی اگر اثرات غیراختصاصی واکسن ها 
توسط شرکت های تولیدکننده بررسی شده باشند، این اثرات 
گزارش نمی شوند. معموال مطالعاتی که این اثرات را بررسی 
نبودند  اثرات  به دنبال بررسی این  کرده اند، به طور هدفمند 
و افزایش یا کاهش تولید، بقا یا تلفات کلی را به عنوان یافته 

جانبی ثبت کرده اند. 
که  نظام مندی  مرور  مطالعه  برابر  که  است  این  جالب  نکته 
برای  است،  شده  منتشر  واکسن  نشریه  در   2022 سال  در 
واکسن  مطالعات  در  غیراختصاصی  اثرات  دهه  دو  از  بیش 
بسیاری  نگرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  مزرعه  حیوانات  در 
حیوانات  در  حیوانی،  مطالعات  در  غیراختصاصی  اثرات  از 

آزمایشگاهی و مربوط به بیش از سه دهه قبل بودند )2(. 
به  پاراتوبرکلوزیس  واکسن کشته  تجویز  اخیر  مطالعات  در 
جمعیت خوک، اثرات منفی غیراختصاصی در بقا، عوارض 
در ریه و کاهش وزن به همراه داشته است. همین طور تجویز 
واکسن زنده تخفیف حدت یافته سندرم تولیدمثلی و تنفسی 
خوک سانان2 اثرات منفی غیراختصاصی به دنبال داشته است. 
اثرات  با  هاری  کشته  واکسن  از  استفاده  دیگر،  تجربه  در 
به  نیاز  و  بوده  همراه  حیوان  بقای  در  متغیر  غیراختصاصی 

درمان افزایش یافته است )2(. 
متعاقب مصرف واکسن کشته هاری در سگ، 3 مطالعه انجام 
گرفته است که در دو مطالعه اثرات منفی و در یک مطالعه 
بررسی  مطالعه  در  است.  شده  گزارش  بقا  در  مثبت  اثرات 
اثرات غیراختصاصی واکسن کشته هاری بر اساس جنس توله  
سگ ها، با طراحی کارآزمایی تصادفی و شاهددار، مشخص 
شد که پس از دریافت واکسن تلفات کلی در توله های ماده 

به طور معنی داری بیشتر شده است )2(.
مثبت  اثرات  با  گاو   در  پاراتوبرکلوزیس  کشته  واکسن 
مطالعه  در  است.  بوده  همراه  میزان حذف  کاهش  و  بقا  در 
اطالعات  و  کشتارگاهی  داده های  اساس  بر  نگر  گذشته 
مشخص  ماده ،  گاوهای  جمعیت  روی  بر  واکسیناسیون 
واکسن خورده  در گروه  مثبت  غیراختصاصی  اثرات  گردید 
مطالعه  این  است.  بوده  بیشتر  کنترل  با گروه های  مقایسه  در 
کاهش تلفات ساالنه 26/5 درصدی را نشان می داد که 11/1 
2.Porcine reproductive and respiratory syndrome .

واکسن مشاهده شود که بر عوارض واکسن تولیدی توسط 
مطالعه ای  در  اخیرا  می چربید.  فراملی،  معتبر  شرکت های 
با  ارتباط  در  اپت ایمیونایز  کنسرسیوم  اعضای  توسط  که 
گزارشات منتشره از مطالعات کارآزمایی این واکسن ها انجام 
شد، احتمال وجود اثرات غیراختصاصی بررسی شد. با توجه 
تا 6 ماه واکسینه شدند،  از 3  اینکه گروه های کنترل پس  به 
مرگ  در  واکسن ها  این  مدت  اثرات طوالنی  مقایسه  امکان 
واکسن های  بررسی  در  مذکور  گروه  نداشت.  وجود  میر  و 
mRNA و وکتور ادنوویروس1 کووید-19، مرگ و میر کلی 
بیماری های  از  ناشی  مرگ  و  تصادفی  مرگ  گزارش شده، 
مقایسه  را  غیرمرتبط  ظاهر  به  تلفات  سایر  و  عروقی  قلبی- 
کردند. دو پلتفرم واکسن به طور معنی داری در اثر بر تلفات 
هم  با  با کووید-19  غیرمرتبط  و  غیرتصادفی  تلفات  و  کلی 
تفاوت داشتند. درباره مرگ های غیرتصادفی و غیرمرتبط با 
کووید-19 در حالی که واکسن های mRNA اثری نداشتند، 

واکسن های آدنوویروس اثر محافظتی داشتند )12(. 
توجه به این نکته هم ضروری است که اکثر افرادی که در 
شرکت  پروانه  اخذ  از  پیش  و  اول  مراحل  کارآزمایی های 
می کنند، افراد بالغ و داوطلبی هستند که وضعیت سالمتی قابل 
قبول دارند. این مسئله می تواند باعث گزارش کمتر عوارض 
و مرگ در این افراد  شود که نماینده درستی از جمعیت هدف 
واکسن نیستند. این یافته موید این است که برای رد یا تایید 
از جمله واکسن های  اثرات غیراختصاصی واکسن ها  دقیق تر 
با  نیاز به مطالعات سر به سر و مقایسه واکسن ها  کووید-19 
هم در زمان طوالنی تر، جمعیت بزرگ تر و در شرایط جهان 

واقعی است.

اثرات غيراختصاصی واکسن ها در حيوان
حیوانات  واکسیناسیون  در  بررسی ها  این  اخیر  سال های  در 
بحث  در  حقیقت  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  هم 
جهت  در  باید  واکسیناسیون  برآیند  حیوانات،  واکسیناسیون 
تامین بیشتر سالمت حیوان، کمک به اقتصاد و حفظ بهداشت 
این  از  غیراختصاصی هر یک  اثرات  این  اگر  باشد.  عمومی 
سه ضلع مثلث را نشانه بگیرند، باید در تصمیم گیری درباره 
دریافت  زمان  و  تعداد  واکسن،  نوع  واکسیناسیون،  لزوم 
فاصله دریافت  ترتیب و  بوستر واکسن، شیوه تزریق و حتی 
واکسن ها در پلتفرم های مختلف بازاندیشی شود. در جمعیت 
نوع  سبب  به  ایمنی  سیستم  درگیری  انسان،  مشابه  به  دامی 
و  عفونی  عوامل  سایر  و  استرس زا  عوامل  با  مواجهه  تغذیه، 
باشد.  داشته  اثر  واکسن ها  به  پاسخ  در  می تواند  غیرعفونی 
مدیریت،  سطح  سن،  تولید،  میزان  دام،  جنس  همین طور، 
وضعیت بهداشت و بسیاری از عوامل نامشخص هم در بروز 

اثرات غیراختصاصی موثر اند. 
ظهور  حال  در  گانه   6 الگوهای  در  پیش تر  که  همان طور 
1. Adenovirus-Vector Vaccines.
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درصد مربوط به پاراتوبرکولوزیس و 15/4 درصد مربوط به 
تلفات  کاهش  غیراختصاصی  اثر  بودند.  غیراختصاصی  اثر 
غیر مرتبط با پاراتوبرکولوزیس برای 7-6 سال تداوم داشت. 
انسان  انتظار در واکسن های کشته که در  اثرات منفی مورد 
واکسن کشته  در  مشاهده می شود،  مونث  بیشتر در جمعیت 

پاراتوبرکلوزیس در گاو مشاهده نشد )13(. 
با سطح شواهد حاضر،  انسانی،  بر خالف  در جمعیت دامی 
نمی توان درباره اثرات غیراختصاصی واکسن ها به جمع بندی 
توجه  باید  حال،  این  با  پرداخت.  نوظهور  الگوهای  ارائه  و 
اثرات غیراختصاصی  نبودن  بر  نبود شواهد، دلیل  داشت که 
که  درصورتی  است.  مطالعات  ضعف  نشانه  بلکه  نیست 
انسان،  در  غیراختصاصی واکسن ها  اثرات  نوظهور  الگوهای 
اثرات  برآیند  باید  باشند،  تعمیم پذیر  هم  دامی  جمعیت  در 
هزینه- سنجش  در  واکسن ها  اختصاصی  غیر  و  اختصاصی 

فرآیند  در  طرفی  از  باشند.  تصمیم گیری  مالک  اثربخشی 
تصمیم گیری باید شیوع بیماری در جمعیت، جنس دام و نوع 

مدیریت بهداشتی نیز مد نظر باشند.    

توصيه  ترویجی
با توجه به توضیحات ارایه شده، هر چند اثرات غیر اختصاصی 
واکسن ها مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرند ولی با در 
نظر گرفتن نقش و اهمیت واکسن ها در کنترل و پیشگیری از 
ابتال و کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری ها، این عوارض 
در  شود،  واکسیناسیون  انجام  مانع  نمی تواند  غیر اختصاصی 

عین حال موارد زیر نیز باید مد نظر قرار گیرند:
رفاه  و  مدیریتی  بهداشتی،  متفاوت  در شرایط  واکسن ها   -1
مشابه  ایمنی،  سیستم  بر  متنوع  مداخالت  به سبب  اجتماعی، 
عمل نمی کنند. پلتفرم های مختلف )مانند واکسن های کشته 
غیراختصاصی  و  اختصاص  اثرات  تخفیف حدت یافته(،  و 

متفاوتی دارند. 
اثرات  در  واکسن ها  ترکیب  و  واکسیناسیون  ترتیب   -2
جنسیت  همین طور،  است.  موثر  واکسن ها  غیراختصاصی 
واکسن ها  غیراختصاصی  اثرات  و  واکسن ها  به  واکنش  در 
اثرات  در یک جنس  است  ممکن  پلتفرم  یک  است.  دخیل 

غیراختصاصی بیشتری داشته باشد.
برنامه  و  واکسن  نوع  انتخاب  درباره  تصمیم گیری  در   -3

واکسیناسیون، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد الزم است.
نظر  در  با  موظف اند  نظارتی  سازمان های  و  دولت ها   -4
گرفتن هر دو گروه اثرات اختصاصی و غیراختصاصی و بر 
اساس شرایط مدیریت بهداشتی، سطح درآمد، بهره مندی از 
سالمت عمومی و عوامل دموگرافیک مانند جنسیت، درباره 

نوع واکسن ها و برنامه واکسیناسیون تصمیم گیری کنند.
5- در واردات واکسن ها به خصوص علیه بیماری هایی که بومی 
کشور سازنده نیستند، عالوه بر کارایی و هزینه اثربخشی، باید 
برآیند اثرات اختصاصی و غیراخصاصی نیز در نظر گرفته شود.

اثرات غیراختصاصی ...
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