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دستورالعمل تزریق واکسن کووید در بیماران با سابقه مصرف داروهای ایمونوساپرسیو ،سابقه
حساسیت دارویی ،بعد از ابتال به کووید
در دوان پاندمی کرونا و با شروع برنامه واکسیناسیون ،سواالت متعدد در بیماران با شرایط متفاوت و مصرف داروهای متعدد پیش خواهد
آمد .لذا دستورالعمل پیشنهادی ذیل به منظور ایجاد بهترین پاسخ ایمنی بدن به واکسن و از طرفی کنترل بیمااری زمیناه ای از منااب
معتبر آماده شده است .عوامل متفاوتی از جمله در دسترس بودن واکسن و شرایط بیمار در تصمیم گیری زمان واکسیناسیون تاثیر گذار
خواهد بود .با استناد به موارد ذیل و عوامل تاثیر گذار ،در نهایت با تصمیم پزشک معالج زمان تزریق واکسن کووید برای بیماار مشا
خواهد شد.
با توجه به اینکه واکسن های  COVID-19هیچ کدام ویروس زنده نمی باشند ،لذا در هیچ کدام از گروههای بیمااران مصارف کنناده
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی توصیه به عدم واکسیناسیون نشده است و واکسن منجر به تشدید بیماری زمینه ای ن واهد شد.
د اروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بواسطه مکانیسم اثرشان منجر به پاسخ  suboptimalبه واکسن در برخی بیماران خواهند شد.
اما با وجود این کاهش پاسخ سیستم ایمنی به واکسن ،همچنان فوائد بیشتری تا عدم واکسیناسیون برای بیمار مطرح اسات .لاذا جهات
دستیابی به حداکثر پاسخ سیستم ایمنی در این بیماران ،فواصل زمانی مش صی بین مصرف برخای از داروهاا و تزریاق واکسان توصایه
شده است .در نهایت براساس بررسی پزشک معالج در رابطه با زمان تزریق واکسن تصمیم گیری می گردد.
***اطالعات ذیل از مناب معتبر و در رابطه با واکسن های فایزر ،مدرنا و آکسفورد می باشد .لاذا در هار کشاوری براسااس واکسان در
دسترس باید اطالعات بررسی گردد.
زمان پیشنهادی

شرایط خاص
سابقه ابتال به کووید

خفیف 4-6 :هفته بعد از بهبودی واکسن تزریق شود.
شدید 4-01 :هفته بعد از بهبودی واکسن تزریق شود.

افراد با حساسیت خفیف به غذا ،داروها ،التکس و یا سایر
واکسن های غیر کووید ،آلرژی فصلی ،آسم و حساسیت های
پوستی خفیف

می توانند واکسن تزریق کنند.

افراد با سابقه واکنش های حساسیتی شدید (آنافیالکسی) به
واکسن های غیر کووید ،دارو و غذا

نباید واکسن تزریق کنند.

در بیماران مبتال به کووید که پالسماتراپی شده اند

حداقل  4هفته بعد از دریافت پالسما ،واکسن تزریق شود.

استروئیدهای استنشاقی

نیاز به کاهش دوز دارو نمی باشد.

بیماران دیابتی

بعد از صرف صبحانه یا غذا ،واکسن تزریق گردد.

افرادی که قصد انجام اعمال جراحی دارند

حداقل  2هفته قبل از زمان جراحی ،واکسن تزریق کرده باشند.
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توضیحات

نام دارو
ریتوکسی ماب

حداقل  4هفته قبل از دریافت دارو ،واکسن تزریق گردد .در صورت دریافت ریتوکسی ماب 4-8 ،هفته بعد
واکسن تزیق گردد.

متوتروکسات

حداقل از  2هفته قبل تا  2هفته بعد از تزریق واکسن مصرف نشود.

آلمتوزوماب

 3ماه بعد از تجویز دارو ،واکسن تزریق گردد.

کالدریبین

 3ماه بعد از تجویز دارو ،واکسن تزریق گردد.

فینگولیمود

نیاز به قط درمان نمی باشد.

گالتیرامر استات ،تری شواهدی مبنی بر کاهش پاس دهی واکسن با داروهای مذکور وجود ندارد.
فلونامیااد ،دی متیاال نیاز به قط درمان نمی باشد.
فومارات ،اینترفرون بتا،
ناتالیزوماب
* در صورتیکه برای اولین بار داروهای اکرلی زوماب ،فینگولیمود ،آلمتوزوماب و کالدریبین ،تجاویز مای شاوند ،در رابطاه باا تقادم
تجویز واکسن و شروع تاخیری درمان براساس شرایط بیمار و قابل در دسترس بودن واکسن و تصمیم تیم پزشکی خواهد بود.
بیماران با پیوناد مزاز حداقل  6ماه بعد از پیوند ،واکسن دریافت کنند.
است وان ()HSCT
کورتیکواستروئیدها

در صورت امکان براساس شرایط بیمار ،دوزهای <  5.7میلی گرم در روز (معادل پردنیزولاون) تاا  6هفتاه
بعد از واکسیناسیون مصرف شود.
کورتیکواستروئیدهای تزریقی تا  2هفته بعد از واکسیناسیون به تاخیر افتد.

داروهااااااااااااااای در روز شیمی درمانی واکسن دریافت نشود.
سایتوتوکساااااااایک *بیماران با مشکالت خونریزی و انعقادی :در صورت پالکت باالی  21هزار  ،واکسن عضالنی دریافت کنند.
کموتراپی
*در بیماران نوتروپنیک تا زمان دستیابی باه  ANC> 1000بادون تزریاق  ،GCSFتزریاق واکسان باه
تاخیر افتد.
*در بیماران با نوتروپنی مزمن ،واکسن بدون توجه به  ANCتزریق گردد.
رادیوتراپی

زمان مش صی مطرح نمی باشد.
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 میتومایسین در روز کوتاپی، سیس پالتین،در صورت دریافت داروی وریدی کربوپالتین
.تزریق واکسن انجام نشود
 زمان مش صی برای تزریق واکسن مطرح،در صورت انفوزیون کپسیتابین و یا تموزوالمید
.نمی باشد
.ترجیحا واکسن قبل از کمورادیوتراپی تزریق گردد

کمورادیوتراپی

.زمان مش صی مطرح نمی باشد

تزیق داخل مثانه
، جمسیتابین، میتومایسین،BCG(
)اپی روبیسین و غیره
0

.زمان مش صی مطرح نمی باشد

ایمونوتراپی

0

.زمان مش صی مطرح نمی باشد
.زمان مش صی مطرح نمی باشد

هورمون تراپی

داروهای مونوکلونال آنتی بادی
0
)mab(

. واکسن در روز کموتراپی نباید تزریق گردد،در صورت انجام کموتراپی همزمان.0
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