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Abstract 
Background and Aim: Due to the outbreak of Covid-19 disease pandemic, until January 2021, emergency 

licenses have been issued for 9 different vaccines in different parts of the world. The aim of this study was to 
evaluate the side effects of Covid-19 vaccines. 

Methods: In this study, which was a systematic review study, to review existing articles, search national and 
international databases of Pubmed and Google Scholar, Scopus, Web of Science, SID and Magiran with the 
keywords Covid- 19, vaccines, side effects and safety were performed. After reviewing the quality of articles 
using the Prism manual and applying inclusion and exclusion criteria, 16 articles were selected and the results 
were reviewed. The search period was from 2010 to 2021. 

Results: A total of 196 related articles were retrieved. After removing irrelevant and repetitive cases and 
applying inclusion and exclusion criteria, finally 16 articles were included in the study. Complications and 
general characteristics reported in clinical trials of  different vaccines were evaluated separately. Reported side 
effects of vaccines are generally pain in the site of injection, general fatigue, headache, fever, and muscle aches. 
Mild to moderate side effects were more commonly reported with the Oxford-AstraZeneca vaccine. Sinofarm 
vaccine was recognized as the least effective vaccine. 

Conclusion: Health system policymakers should pay special attention to public education to the public about 
the various side effects of vaccines, and because of the possibility of early side effects such as allergic reactions 
after vaccination, it is necessary to hire a doctor or specialist medical staff in vaccination centers.. 
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 مرور نظام مند کی: 19-دیکوو يواکسن ها یعوارض جانب
  

 *،6یعقوبی ی، فائضه بن 5یاالزمن دی،فرش 4یآزرم هی، سم 3يمراد ی، عل 2یالله ضیف می، مر 1يهومن تقو
 

  رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،يپرستار يدانشکده  ،يارشد پرستار یکارشناس يدانشجو1
  رانیآجا، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،يپرستار يدانشکده  ،يارشد پرستار یکارشناس يدانشجو 2

  .رانی، تهران، ا)عج( اهللا¬هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،يآموزش پرستار يدکترا يدانشجو 3
  رانیآجا،تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،يها، دانشکده پرستار تیو فور ایها، دپارتمان سالمت در بال تیو فور ایسالمت در بال يدکترا 4

  .رانیآجا، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک يدانشکده پرستار ،يآموزش پرستار يدکترا 5
  .رانیآجا، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار ،ینظام يگروه پرستار ،یمرب *6

 دهکیچ
واکسن مختلف در نقاط  9مصرف به  ي، مجوز اضطرار2021 ي هی، تا ژانو19-دیکوو يماریب یپاندم وعیبا توجه به ش :فهدزمینه و 

 .باشد یم 19-دیکوو يواکسن ها یعوارض جانب یهدف از مطالعه حاضر بررس. است دهیمختلف جهان اعطا گرد
 هاي داده يها گاهیمقاالت موجود، جستجو در پا یبررس يمطالعه که از نوع مطالعات مرور نظام مند بوده است برا نیدر ا :هاروش

- دیکوو هاي دواژهیبا کل Magiranو google scholar ،Scopus ،Web of Science ،Sidو  pubmed یالملل نیو ب یمل
 يها اریو اعمال مع زمایمقــاالت با استفاده از دســتورالعمل پر ــتیفیک یبررســپس از . انجام شد یمنیو ا ی، واکسن، عوارض جانب19

  .بود 2021تا  2010جستجو از  یبازه زمان. دیگرد یبررس جیمقاله انتخاب شد و نتا16ورود و خروج مقاالت به مطالعه،
ورود و خروج به مطالعه،  يارهایو اعمال مع يپس از حذف موارد نامرتبط و تکرار. شد یابیمقاله مرتبط باز 196در مجموع، : ها یافته

 کیمختلف به تفک يواکسن ها  ینیبال يها ییگزارش شده در کارآزما یعوارض و مشخصات کل.مقاله وارد مطالعه شدند 16 تیدر نها
 یعوارض جانب.بود یعضالن  سر درد، تب و درد ،یعموم یخستگ ق،یعموماً درد در محل تزر هاعوارض گزارش شده واکسن .شد یبررس

 نیبه عنوان کم عارضه تر نوفارمیواکسن س. گزارش شده بود گرید ياز واکسن ها شتریب کایاسترازن -تا متوسط در واکسن آکسفورد فیخف
    .واکسن شناخته شد

ارض مختلف به مردمدر مورد عو یعموم يبه آموزش ها يا ژهیتوجه و دیبهداشت و درمان با ستمیگذاران س استیس: گیري نتیجه
واکسن ها، همواره در  قیپس از تزر یتیحساس يزودرس مثل واکنش ها یواکسن ها داشته باشند و با توجه به امکان وقوع عوارض احتمال

  .متخصص حضور داشته باشند یانکادر درم ایپزشک و  کی ونیناسیمراکز واکس
  

 یمنیا ،ی، واکسن، عوارض جانب19-دیکو :ها کلیدواژه
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  مقدمه
توان از جمله  یم ،یعلم پزشک خیرا در تار  2020سال 

همه  یعفون يها يماریمبارزه با ب يسال ها نیزتریچالش برانگ
وارد  SARS-CoV-2 روسیسال مبارزه با و نیدر ا. دانست ریگ

 ستمیس یموجب فروپاش تیکه در نها دیگرد يدیشد يمرحله 
گسترده  یاز کشور ها، فرسودگ ياریبس یو درمان یبهداشت يها
 یدر سطح جهان ياثرات نامطلوب اقتصاد یکادر درمان و حت ي
 نیاز متخصص ياری، بس19-دیکوو یبا شروع پاندم). 1(شد

بهداشت و درمان در سراسر جهان به صورت متمرکز بر روش 
در ابتدا . نمودند تیمذکور فعال يماریو درمان ب يریشگیپ يها

ضد  يواکسن ها يتوسعه  يدانشمندان تمرکز خود را بر رو
 یموجود جهت بررس ياستفاده از دارو ها نیچنو هم یروسیو

 يبخش ها نیب نیدر ا). 2(قرار دادند يماریآنان بر روند ب ریتأث
و  تیو سراسر جهان در حال فعال رانیدر ا یو دولت یخصوص
هستند تا بتوانند واکسن  زیبودند و همچنان ن گریکدیبا  يهمکار

به  ندیفرا نیا. ندینما يو انبوه ساز دیرا تول باال ییبا کارا يها
 173، 2021 ي هیژانو 20 خیبود کهطبق آمارها از تار عیوس يقدر

واکسن در  21و  ینیبال شیواکسن در حال مطالعه در مراحل پ
 يتالش ها يدر ادامه ). 3(هستند ینیبال ییحال انجام کارآزما

مصرف به نه  ي، مجوز اضطرار2021 ي هیانجام گرفته تا ژانو
 نیب نیدر ا). 4(دیمختلف جهان اعطا گردواکسن در نقاط 

متعدد در  يواکسن ها ینیبال يها ییکارآزما جیاز نتا زین یمطالعات
آن ها منتشر شده  یو عوارض جانب یاثر بخش زانیم ي نهیزم

عوارض گزارش شده در مطالعات  نیتر عیمثال شا يبرا.است
 Samiو Almufty  ،Haya Omeisانجام گرفته توسط 

Abu-Halaweh شامل درد در  ن،یچ نوفارمیواکسن س يبر رو
- 5(و سردرد بوده است یتب، درد عضالن ،یخستگ ق،یمحل تزر

در مقابل مطالعات انجام گرفته توسط  ).8
AlmuftyوMiloslavبه  بیبه ترت کایواکسن آسترازن يبر رو

گزارش شده اشاره  يعارضه  نیشتریسردرد و تب به عنوان ب
واکسن ها  عیعوارض شا نیب يتفاوت و شباهت ها. )8, 5(دارند

مطالعات انجام گرفته در  ریجا ختم نشده، بلکه در سا نیبه هم
 Marco ،Andrzej Jarynowski(رانیو ا هیروس نو،یسان مار

 عیشا زین يو کیواکسن اسپوتن يبر رو) Babamahmoodiو 
 قیدر محل تزر دردشامل  شیگزارش شده کماب يعارضه  نیتر

 يکه در حال حاضر تنها برا نیبا توجه به ا). 11-9(بوده است
بدون  ،ياضطرار يها هیدییواکسن ها به تا قیصدور مجوز تزر

 نیمدت اکتفا شده است، بنابر ا یطوالن ینیانجام مطالعات بال
مجوز در  يدارا يواکسن ها یو شدت عوارض جانب زانیم یبررس

خاطر مردم  یاسودگ يز گزارش آن برایمطالعات مختلف و ن
گذاران نظام سالمت در  استیس يریگ میتصم نیجامعه و همچن

 یدر حال حاضر با توجه به بررس. دینما یم يکشور الزم و ضرور
عوارض  ي سهیدر مورد مقا یصورت گرفته، مرور جامع يها

و عوارض به وجود آمده به  ینیبال يها ییگزارش شده در کارازما
 نیدر ا. باشد یمذکور در دسترس نم يواکسن ها قیدنبال تزر

و شدت عوارض  زانیم ي سهیمطالعه، پژوهش گران به دنبال مقا
در  ونیناسیجامع واکس يها يبرنامه  یگزارش شده در ط یجانب

 ییمختلف، نسبت به عوارض گزارش شده در کارازما يکشورها
عوارض  یکل تیگزارش وضع تیانجام گرفته و در نها ینیبال يها

مدرنا  نوفارم،یتک، س ونیب-زریفا کا،یآسترازن يواکسن ها یجانب
  .باشند یم کیو اسپوتن
  ها روش

عوارض  یمرور نظام مند منابع با هدف بررس کیمطالعه  نیا
 افتنیجستجو و  يمطالعه برا نیدر ا. بود 19- دیکوو يواکسن ها

 نیو ب یمل يداده ا يها گاهیمقاالت موجود، از جستجو در پا
 google scholar ،Scopus ،Webو  pubmedشامل یالملل

of Science ،Sid  وMagiranدیووک"يدواژههایو از کل -
19" ،"Covid-19"،"واکسن" ،"Vaccine" ،" عوارض

استفاده "Safety"و  "یمنیا"، "adverse effect"، "یجانب
به  دیا یبه نظر م. بود 2021تا  2010جستجو از  یبازه زمان. شد
 يها گاهیدر دسترس در پا ینیبال ییکارازما ينبود مطالعه  لیدل

شده مرتبط با  اپمدون چ ينبود مطالعه  نیو همچن یداده مل
 يها گاهیدر پا یهدف پژوهش در داخل کشور، پس از بررس

مطالعات  نیب نیدر ا.میبر نخورد یمرتبط يبه مطالعه  ،یداخل
 يمنتشر شده توسط شرکت ها یرسم ینیبال يها ییکارآزما
تک،  ونیب-زریفا کا،یآسترازن يمرتبط با واکسن ها يداروساز

 يمطالعه  کیبه همراه حداقل  کیمدرنا و اسپوتن نوفارم،یس
هر  يکشور ونیناسیواکس يبرنامه  یانجام گرفته در ط یرسم

در  جینتا ي سهیجهان جهت مقا يواکسن در سطح کشور ها
 طیدر شرا جیبه همراه نتا ینیبال ییرآزماکا يکنترل شده  طیشرا
انتخاب  ،یعموم ونیناسیو بدون کنترل واکس یقیحق

شامل مقاالت منتشر شده مرتبط  العهورود به مط يارهایمع.دیگرد
 خیتار ،یو فارس یسیبا موضوع و سؤال پژوهش و به زبان انگل

. به متن کامل مقاالت بود یو دسترس 2021تا  2010انتشار از 
مقاالت کنگره و  دهیشامل چک زیخروج از مطالعه ن يارهایمع

  .شد یپرداخته بودند، م یمارستانیکه به حوزه خارج ب یمقاالت
مقاله  196به عمل آمده، در مجموع،  يها یاز بررس پس

بودن حذف شدند،  يتکرار لیمقاله به دل 12. شد یابیباز
 یمقاله به بررس 52پس از حذف موارد نامرتبط، نچنی¬هم

 ــتیفیک یپس از بررســ. پرداختند یواکسن ها م یعوارض جانب
 يها اریو اعمال مع زمایمقــاالت با استفاده از دســتورالعمل پر

 جیمقاله انتخاب شد و نتا16ورود و خروج مقاالت به مطالعه،
 ینیبال يها ییمقاالت کارآزما نیعدد از ا 5. دیگرد یبررس

 نوفارم،یتک، س ونیب-زریفا کا،یآسترازن يواکسن ساز يشرکت ها
انجام گرفته در  يها یبررس یبوده اند و مابق کیمدرنا و اسپوتن

کشور  ونیناسیواکس یهمگان يها امهبرن یمورد عوارض در ط
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  1400، 2 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

  .قابل مالحظه است 1 يصورت خالضه در نمودار شماره مقاالت به  نشیروند انجام گرفته جهت گز. مختلف بوده اند يها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مقاالت يغربالگر ندیفرآ يبرا زمایپر اگرامید انیجر. 1-نمودار
  
  

  
  نتایج

 کیمدرنا و اسپوتن نوفارم،یتک، س ونیب- زریفا کا،یآسترازن يواکسن ها  ینیبال يها ییگزارش شده در کارازما یعوارض و مشخصات کل: 1 يجدول شماره 
نوع پلتفرم   نام واکسن

  واکسن
شرکت سازنده ي 

  واکسن
فاز هاي 
مطالعاتی 

  واکسن

نوع روش تحقیق 
  مطالعه

تعداد 
شرکت 

کنندگان 
در 

  مطالعه

عوارض جانبی 
  گزارش شده

تایید و یا عدم تایید 
توسط مراکز ذي ربط 

  ین المللیبه صورت ب

BBIBP-
CorV 

ویروس 
  کشته شده

Sinopharm+ 
Beijing 

Institute of 
Biological 
Products  

مطالعه ي   1/2
تصادفی دوسو 
کور کنترل شده 

  با دارونما

درصد 24:درصد عوارض  192
 4درد در محل تزریق، 

درصد 3درصد تب، 
درصد حالت  1خستگی، 

درصد استفراغ، 1تهوع، 
درصد 1درصد سردرد، 1

  درد عضالنی
شدت : شدت عوارض

عوارض تماما خفیف تا 
متوسط بوده و هیچ گونه 

عارضه ي جدي 
  .)6(مشاهده نگردید

تایید توسط سازمان 
تایید  -بهداشت جهانی
  در ایران

COVID-19 
Vaccine 

AstraZeneca 
(AZD1222)  

بر مبناي 
  آدنوویروس

AstraZeneca + 
University of 

Oxford  

مطالعه ي   1/2
تصادفی دوسو 
  کور کنترل شده 

  :درصد عوارض  12021
 68درصد خستگی، 70

درصد 60درصد سردرد، 

تایید توسط سازمان 
تایید  -بهداشت جهانی
  در ایران

تعداد مقاالت شناسایی شده از طریق پایگاه 
  ي بین المللی داده ها

(n=196)  
 

تعداد مقاالت شناسایی شده از طریق سایر 
  پایگاه داده ها

(n=0) 

  تکراريتعداد مقاالت پس از حذف موراد 
(n=184) 

موارد تعداد مقاالت پس از حذف 
 (n=52)غیرمرتبط

تعداد مقاالت حذف شده به دلیل عدم 
  )n=132(تطابق متن مقاله با هدف 

 

تعداد مقاالت وارد شده به مرور نظام مند براي 
 مطالعه ي متن

)n=16(  
 

تعداد مقاالت حذف شده بعلت عدم 
  مقاالتدسترسی به متن کامل 
(n=36) 

  

ایی
ناس

ش
  

ایط
 شر

اجد
ت و

قاال
م

  
ري

بالگ
غر

  
الت

 مقا
ایی

د نه
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درصد  48درد عضالنی، 
  احساس سرما، 

 0,8در : شدت عوارض
درصد از شرکت 

کنندگان عوارض شدید 
  .)7, 8(بوده است

Sputnik V    بر مبناي
  آدنوویروس

Gamaleya 
Research 
Institute; 
Health 

Ministry of the 
Russian 

Federation  

مطالعه ي غیر   1/2
تصادفی کنترل 

  شده

درصد 58: درصد عوارض  38
 42درد در محل تزریق، 

درصد  50درصد سردرد، 
درصد  24هایپرترمی، 

  درد عضالنی
عوارض : شدت عوارض

تماما خفیف گزارش 
  .)9(شده اند

تاییدیه ي بدون 
سازمان بهداشت 

داراي تاییدیه  -جهانی
در کشور هاي مختلف 

  از جمله ایران

Moderna 
COVID-19 

Vaccine 
(mRNA127

3  

بر مبناي 
mRNA 

Moderna + 
National 

Institute of 
Allergy and 
Infectious 
Diseases 
(NIAID)  

مطالعه ي وابسته   1
  به دوز

شایع ترین :نوع عوارض  45
در محل  عارضه درد

تزریق، سردرد، خستگی، 
  درد عضالنی

خفیف تا :شدت عوارض
متوسط، هیچ نوع 
عارضه ي شدیدي 

  .)10(مشاهده نگردید

تایید توسط سازمان 
عدم  -بهداشت جهانی

  تایید در ایران

BNT162b2   بر مبناي
mRNA  

BioNTech + 
Fosun Pharma; 

Jiangsu 
Provincial 
Center for 

Disease 
Prevention and 

Control + 
Pfizer  

مطالعه ي یک   1/2
سو کور، کنترل 
شده و وابسته به 

  دوز

شایع ترین : عوارض  45
عارضه درد در محل 
تزریق و سردرد بوده 

است، تب، خستگی، درد 
  عضالنی 

خفیف : شدت عوارض
تا متوسط بوده که با 
افزایش سن خفیف تر 

  .)11(می گردد

تایید توسط سازمان 
تایید  -بهداشت جهانی

نوع آلمانی آن در 
  ایران

  
  )ینیبال ییبدون کارازما( نوفارمیواکسن س یجمع ونیناسیواکس يبرنامه  یعوارض مشاهده شده در ط: 2 يجدول شماره 

تعداد افراد شرکت کننده در   کشور محل مطالعه  پژوهشگران
  مطالعه

  عوارض جانبی گزارش شده

Almufty et al(6)  
  

درصد 33,3درصد خستگی، 40,9درصد تب، 37,8درصد درد محل تزریق،54,5:  عوارض  66  عراق
درصد حالت تهوع و  10,6درصد احساس سرما،  19,6رصد درد ماهیچه اي، د36,3سردرد، 

 استفراغ
  خفیف تا متوسط: شدت عوارض

Haya Omeish et al(7)  درصد درد 19,2درصد سردرد، 21,6درصد خستگی، 32,2درصد درد محل تزریق، 57,8: عوارض  287  اردن
  درصد تب11,1عضالنی، 
  خفیف تا متوسط: شدت عوارض

Sami Abu-Halaweh et 
al(8) 

درصد خستگی،  2,2درصد تب،  3,1درصد سردرد،  5,7درصد درد محل تزریق،  17,2: عوارض 513  اردن
  درصد عوارض شبه آنفوالنزا 2,3درصد درد عضالنی،  2,1

   خفیف: شدت عوارض
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  )ینیبال ییبدون کارازما( کایواکسن آسترازن یجمع ونیناسیواکس يبرنامه  یعوارض مشاهده شده در ط: 3 يجدول شماره 
تعداد افراد شرکت کننده در  کشور محل مطالعه پژوهشگران

 مطالعه
 گزارش شده یعوارض جانب

Kamal et al(18) 

 
 
 
 
 

درصد خستگی، 12,3درصد تب، 12,5درصد سردرد، 17,4درصد احساس ناخوشی،  19: عوارض  981  هند
  درصد حالت تهوع2,8درصد درد عضالنی،  11,2

  خفیف تا متوسط، عوارض شدید گزارش نگردید: شدت عوارض

Al Bahraniet al(19) عربستان سعودي 

  
  
  
  
  

درصد 23,8درصد تب، 31,3درصد درد عضالنی، 27,5درصد درد در محل تزریق، 30,5: عوارض 1592
درصد راش پوستی19,3تهوع و استفراغ،   

درصد مشکالت  0,1درصد مشکالت سیستم عصبی مرکزي،  0,2درصد نارسایی قلبی،  0,4
درصد شوك وازواگال 0,1درصد ناتوانی تنفسی،  0,1خونی،   

درصد موارد 0,9اکثرا خفیف تا متوسط ولی داراي عوارض شدید در : شدت عوارض  

  
  

Menniet al(20) درصد خستگی،  21,1درصد سردرد،22,8درصد حساسیت به لمس در محل تزریق،  49,3: عوارض 345280 انگلستان
درصد سوزش  1,7درصد راش پوستی،  0,4احساس سرما،  14,7درصد درد درد عضالنی،  19,1

درصد کهیر 0,2پوستی،   
دیدخفیف تا متوسط و در مواردي ش: شدت عوارض  

Almuftyet al(6) درصد درد در  54,2درصد درد عضالنی،  54,2درصد خستگی،  64,9درصد تب،  68,4: عوارض 533 عراق
درصد حالت تهوع و استفراغ 10,3درصد هاپوترمی،  28درصد سردرد،  48محل تزریق،   

درصد از تزریق شدگان عوارض شدید از  16,3متوسط، اما عوارض عمدتا خفیف تا : شدت عوارض
 خود نشان دادند

ANDRZEJCZAK-
GRZĄDKO et al(21) 

 56,4درصد درد عضالنی،  50,5درصد درد شانه،  60,3محل تزریق، درصد درد در  52,6: عوارض 509 لهستان
درصد خستگی 60,9درصد تب،  56,6درصد سردرد،   

به شدت عوارض اشاره ي واضحی نگردید: شدت عوارض  

MiloslavKlugaret 
al(9) 

 52,8درصد احساس سرما،  57,6درصد سردرد،  74,4درصد درد در محل تزریق،  68,8: عوارض 599 آلمان
درصد تهوع 20,8درصد درد مفصلی،  47,2درصد درد عضالنی،   

درصد موارد شدید 3,2خفیف تا متوسط به طور غالب، در : شدت عوارض  

  
  )ینیبال ییبدون کارازما( تک ونیب -زریواکسن فا یجمع ونیناسیواکس يبرنامه  یعوارض مشاهده شده در ط: 4 يجدول شماره 

 گزارش شده یعوارض جانب تعداد افراد شرکت کننده در مطالعه کشور محل مطالعه پژوهشگران

Menniet al(20) درصد درد  29,2درصد حساسیت پوستی در محل تزریق،  57,2: عوارض 282103 انگلستان
درصد سوزش پوستی،  0,7درصد سردرد،  7,8درصد خستگی،  8,4عضالنی، 

درصد کهیر 0,2درصد راش پوستی،  0,2  
غالبا خفیف تا متوسط: شدت عوارض  

Almuftyet al(6) درصد  40,6درصد خستگی، 48,2درصد درد در محل تزریق،  66,9: عوارض  251 عراق
درصد سردرد 26,2درصد درد عضالنی،  31,9تب،   

غالبا خفیف تا متوسط: شدت عوارض  
MiloslavKlugaret 

al(9) 
درصد سردرد و خستگی،  48,1درصد درد در محل تزریق،  77,4: عوارض 599 آلمان

درصد تب9,9درصد احساس سرما، 13,9درصد درد عضالنی،  28,1  
درصد عوارض شدید مشاهده  0,4خفیف تا متوسط، تنها در : شدت عوارض

 گردید
ANDRZEJCZAK-

GRZĄDKO  et 
al(21) 

درصد درد  10,7درصد در شانه،  73  ق،یدرصد در در محل تزر 63,3: عوارض 196 لهستان
 24 ،درصد احساس سرما 6,6درصد تب،  6,6درصد سردرد،  15,8  ،یعضالن

  یدرصد خستگ
خفیف اما در بعضی افراد تعداد زیادي از عوارض با هم دیده : شدت عوارض

 شد
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  )ینیبال ییبدون کارازما( واکسن مدرنا یجمع ونیناسیواکس يبرنامه  یعوارض مشاهده شده در ط: 5 يجدول شماره 

 گزارش شده یعوارض جانب تعداد افراد شرکت کننده در مطالعه محل مطالعه کشور پژوهشگران

MiloslavKlugaret al(9) 28,1درصد سردرد و خستگی،  48,1درصد درد در محل تزریق،  77,4: عوارض 599 آلمان 
درصد تب9,9درصد احساس سرما، 13,9صد درد عضالنی، در  

درصد عوارض شدید مشاهده گردید 0,4خفیف تا متوسط، تنها در : شدت عوارض  
19 -CDC COVID
(22)Response Team 

درصد  19,9درصد خستگی،  25,1درد در محل تزریق، درصد 78,1: عوارض  1373 ایاالت متحده
  درصد احساس سرما 18,3سردرد، 

  خفیف تا متوسط: شدت عوارض
Reid McMurry et al(23)  مراکز درمانی وابسته به

 مایوکلینیک 
درصد درد عضالنی،  22,7درصد سردرد،  32,6درصد خستگی،  37,2: عوارض 15168

ریقدرصد تندرنس در محل تز 10,2  
خفیف تا متوسط: شدت عوارض  

  
  )ینیبال ییبدون کارازما( کیواکسن اسپوتن یجمع ونیناسیواکس يبرنامه  یعوارض مشاهده شده در ط: 7 يجدول شماره 

 گزارش شده یعوارض جانب تعداد افراد شرکت کننده در مطالعه کشور محل مطالعه پژوهشگران
Marco et al(10) درصد خستگی و ضعف عمومی، 23,8، درصد درد در محل تزریق 24,8: عوارض 2558 سان مارینو

درصد تب 11,9درصد درد عضالنی،  16,5درصد سردرد،  18,5  
غالبا خفیف: شدت عوارض  

Andrzej Jarynowski et 
al(11) 

درصد خستگی،  33,5درصد درد در محل تزریق،  47,6درصد تب،  47,8: عوارض 11515 روسیه
درصد درد عضالنی 23درصد سردرد،  24,8  

خفیف تا متوسط: شدت عوارض  
Babamahmoodi et al(12) درصد سردرد،  35,7درصد تب،  32,4درصد درد محل تزریق،  56,9: عوارض 3236 ایران

درصد  29,8درصد درد عضالنی،  45,2درصد ضعف،  43,9درصد خستگی،  50,9
درصد درد مفاصل 30,3احساس سرما،   

خفیف تا متوسط: شدت عوارض  
  

  بحث
 یمطالعه پژوهشگران به دنبال گزارش عوارض جانب نیدر ا

تک،  ونیب-زریفا نوفارم،یس کا،یآسترازن ياز واکسن ها کیهر 
 ي سهیمطالعه به مقا نیدر ا نیهمچن. و مدرنا هستند کیاسپوتن

واکسن ها و  يسازنده  يعوارض گزارش شده توسط شرکت ها
 نیگرفته ح ماز مطالعات انجا یدانیم يعوارض به دست آمده 

پرداخته  زیمختلف ن  يدر کشور ها ونیناسیواکس یمل يبرنامه 
از عوارض  يبتوان گزارش مستدل تر تیهاخواهد شد تا در ن

و کنترل نشده به دست  یواقع طیمختلف در شرا يواکسن ها
  .آورد

  نوفارمیس واکسن
صورت گرفته توسط شرکت  ینیبال ییکارآزما يمطالعه  در

 Beijing Institute of(نوفارمیواکسن س يسازنده 
BiologicalProducts (ن،ینفر در کشور چ 192 يبر رو 

 4 ق،یدرصد درد در محل تزر24عوارض به دست آمده شامل 
درصد 1درصد حالت تهوع،  1 ،یدرصد خستگ3درصد تب، 

). 5(بوده است یدرصد درد عضالن1و  درددرصد سر1استفراغ، 
دوسو کور کنترل  یتصادف يمذکور به صورت مطالعه  يمطالعه 

به  یمناسب زانیرا تا م طیشده با دارونما انجام گرفته است که شرا
 یم میتنظ ینیبال يها ییانجام کارازما يصورت کنترل شده برا

 يافته هایصحت  زانیمطرح است م نیب نیکه در ا یابهام. دینما
در  ونیناسیواکس زانیکنترل شده و در م ریمذکور در حالت غ

سازمان  ي هیدییتا يواکسن مذکور که دارا.  باشد یتعداد باال م

مختلف  يباشد در مقدار انبوه در کشور ها یم زیبهداشت ن یجهان
درصد عوارض ذکر شده . گشته است قیتزر رانیجهان از جمله ا

و Almufty  ،Haya Omeisدر مطالعات انجام گرفته توسط 
Sami Abu-Halawehاز  شتریعراق و اردن ب يدر کشور ها

شکل  نیبه ا. درصد عوارض ذکر شده توسط شرکت سازنده است
سه مطالعه،  تعداد  نیموراد عوارض ذکر شده در ا یکه در تمام

نموده اند  افتیرا در نوفارمیکه واکسن س یاز کسان  يشتریب
انجام  نیشرکت سازنده که در چ ییکارازما ينسبت به مطالعه 

رغم  یعل). 8-6(را نشان دادند یگرفت، از خود عوارض جانب
 ونیناسیواکس یکه عوارض جانب يدر تعداد افراد يتفاوت درصد

عوارض گزارش  نیتر عیرا از خود نشان داده اند، اما همچنان شا
 Almufty  ،Hayaشده در مطالعات انجام گرفته توسط 

Omeis وSami Abu-Halaweh  شرکت  يهمانند مطالعه
و  یتب، درد عضالن ،یخستگ ق،یسازنده، شامل درد در محل تزر

با اختالف از  قیدرد در محل تزر انیم نیدر ا. سردرد بوده است
را هم در مطالعات  انجام گرفته  يتر شیدرصد ب گریعوارض د
-Sami Abuو Almufty  ،Haya Omeisتوسط 

Halaweh   در مطالعات شرکت سازنده کسب نموده است همو .
پس  گرددیم هیبهداشت و درمان توص ستمیس انیبه متول نیبنابر ا
 حاتیشده توضدر مورد موارد ذکر  نوفارمیواکسن س قیاز تزر

عوارض  جادیالزم داده شود تا از استرس افراد جامعه به دنبال ا
 کیپاندم طیشرامورد آن ها در  یب يو به تبع آن مراجعه  یجانب
 یبه نظر م نیهمچن. کاسته شود یها و مراکز درمان مارستانیبه ب

رسد بنا بر گزارشات مطالعات عراق و اردن، همانند نظر شرکت 
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تا متوسط بوده است و  فیعوارض در مجموع از خفسازنده؛ شدت 
 دهیاز مطالعات مشاهده نگرد کی چیدر ه يدیشد یعوارض جانب

نوع واکسن کامال  نین در مجموع استفاده از ایبنابر ا). 8-5(است
  .نخواهد داشت یرا در پ يامن بوده و عوارض خارج از انتظار

  کایآسترازن واکسن
صورت گرفته توسط شرکت  ینیبال ییکارآزما يمطالعه  در

دانشگاه  يبا همکار کایواکسن آسترازن يسازنده 
بر ) AstraZeneca + University of Oxford(اکسفورد

درصد 70نفر ، عوارض به دست آمده شامل  12021 يرو
درصد  48 ،یدرصد درد عضالن60درصد سردرد،  68 ،یخستگ

صورت مذکور به  يمطالعه ). 14, 13(احساس سرما بوده است
دوسو کور کنترل شده با دارونما انجام گرفته  یتصادف يمطالعه 

 يبه صورت کنترل شده برا یمناسب زانیرا تا م طیاست که شرا
واکسن که در  نیا. دینما یم میتنظ ینیبال يها ییانجام کارازما

... انگلستان و ه،یاز جمله هند، ژاپن، روس یمختلف يکشور ها
جهان مورد  ياز کشور ها ياریشود تا به حال در بس یساخته م

 یسازمان بهداشت جهان ي هیدییتا ياستفاده قرار گرفته و دارا
لهستان، آلمان،  يدر کشور ها يمطالعات متعدد. باشد یم

تا ) 3 يجدول شماره ( انگلستان، عربستان و هند انجام شده است
بزرگ  يها تیجمع يرو برواکسن را  نیا یعوارض جانب زانیم

. مذکور بسنجند يکشور ها ونیناسیواکس یمل يبرنامه  یدر ط
در اکثر مطالعات صورت گرفته مانند مطالعات انجام گرفته توسط 

Kamal ،Al Bahrani ،Menni وAndrzejczak-
Grzadkoگزارش شده بر خالف گزارش  يعارضه  نیشتری، ب

و دانشگاه آکسفورد، درد در محل  کایشرکت استرازن ییکارازما
اما در مقابل مطالعات انجام گرفته ). 21-18(بوده است قیتزر

به سردرد و تب به  بیبه ترت Miloslavو  Almuftyتوسط  
 نیا). 9, 6(گزارش شده اشاره دارند يعارضه  نیشتریعنوان ب

 ینیبال ییکارازما يرود که مطالعه  یم شیپ ییاختالف تا جا
 یواکسن به طور قطع خستگ نیو دوم ا اولته در فاز صورت گرف

 نیتر شیشدگان، ب نهیواکس نیدر ب وعیدرصد ش 70از  شیرا با ب
 يتفاوت در درصد ها). 13(دارد یمشاهده شده اعالم م يعارضه 

مردم در رابطه با  یآگاه زانیتوان به تفاوت در م یمذکور را م
واکسن به عنوان  قیتب بر پس از تزر ایو  يضدالتها يداروها

چرا که در گزارش . از عوارض مرتبطدانست یالکسیپروف
نوع محصول به  نیبار ا نیاول يواکسن که برا ینیبال ییکارازما

 یعوارض واکسن اطالع يافراد درباره  د،یگرد یم قیمردم تزر
 ییاز عوارض آن دارو یالکسیبه جهت پروف نینداشته  بنابر ا

 انیعوارض آن در م ياز مشاهده اما پس . کردند یمصرف نم
رسد هر چه  یاخبار و مطبوعات، به نظر م یخود و حت انیاطراف

 یآگاه لینمودند، به دل یم افتیواکسن را در نیا رتریقدر افراد د
کاهش عالئم خود، در  يمناسب برا يتر از داروها شیب

 رغمیعل. را گزارش نموده اند يعالئم، عوارض کمتر يخوداظهار

واکسن،  نیا يعارضه  نیتر شیب زانیدر م هذکر شد يهاتفاوت 
 ییهمانند کارازما ییخارج از کارازما یدانیگزارشات م یبه طور کل

 ،یمانند خستگ یواکسن مذکور، توافق بر وجود عوارض ینیبال
تب و حالت تهوع و  ،یدردعضالن ق،یسردرد، درد در محل تزر

 ارضورد شدت عودر م). 21-18,  14, 13،9, 6(استفراغ داند
تمام مطالعات  يگزارش شده، به طور غالب گزارش ها یجانب
 اریتا متوسط بوده است که البته درصد بس فیاز عوارض خف یحاک
در  کیو الرژ يعوارض جد) درصد کیغالبا کم تر از ( یکم

). 18-21, 6, 9, 14, 13(گزارش شده است کایواکسن استرازن
 يدرباره  دیشد یگزارشات متعدد عوارض جانب لیبه دل نیهمچن

 قیمختلف، تزر يواکسن در اخبار و مطبوعات کشور ها نیا
 یجهت گزارش عوارض جانب يشتریب لیواکسن تما نیکنندگان ا

 لیواکسن ها داشته اند که البته به دل ریخود نسبت به سا قیتزر
با . ربط نبوده است یآن، چندان هم ب یعوارض جانب يدرصد باال

تواند به عنوان عامل مخدوش  یشده م هحال مورد شرح داد نیا
 ریواکسن نسبت به سا نیا يجهت باال رفتن کاذب آمار ها يگر

رسد هر چند در مورد درصد  یبه نظر م. شود یواکسن ها تلق
وجود دارد، اما در مورد  ییمطالعات مختلف تفاوت ها نیعوارض ب

و  ییعات خارج کارازمامطال نیشدت عوارض و نوع عوارض ب
  .شرکت سازنده، مشابهت وجود دارد ینیبال ییزماکارا

  تک ونیب -زریفا واکسن
واکسن در  نیا يصورت گرفته بر رو  ینیبال ییکارآزما در

و  قیمتحده، عوارض ذکر شده شامل درد در محل تزر االتیا
عوارض  نیا).  17(بوده است یو درد عضالن یسردرد، تب، خستگ

 يبرنامه  یانجام گرفته در ط یدانیتوان در مطالعات م یرا م
عراق و  لمان،انگلستان، آ يکشور ها یمل ونیناسیجامع واکس

مطالعات انجام گرفته  یدر واقع تمام. مشاهده نمود زیلهستان ن
-Almufty  ،Miloslav  ،Menni،Andrzejczakتوسط

Grzadko 22(را گزارش کرده اند یعوارض جانب نیهم ,
 ییکارآزما یگزارش شده در ط یشدت عوارض جانب).  9, 21و20
موجود در  يهاتک همانند گزارش  ونیو ب زریشرکت فا ینیبال

واکسن مذکور . باشد یتا متوسط م فیکشور ها، خف ریمطالعات سا
نوع  نیبوده و همچن یسازمان بهداشت جهان ي هیدییتا يدارا

اوصاف تا کنون  نیباشد، با ا یم هیدییتا يدارا رانیآن در ا یآلمان
در . صورت نگرفته است رانیواکسن در کشور ا نیاز ا یقیتزر

 عی، شا4 يشده در جدول شماره  یبررس لعاتمجموع بنابر مطا
تک،  ونیب زریواکسن فا قیمشاهده شده در تزر يعارضه  نیتر

 یبه نظر م. بوده است یو سپس تب و خستگ قیدرد در محل تزر
عوارض در  نیتر هیشده شب یبررس يواکسن ها انیرسد در م
واکسن  يبرا ،ینیبال یینسبت به حالت کارازما یدانیمطالعات م

  .بوده است ونتکیب - زریاف
  مدرنا واکسن
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واکسن در  نیا يصورت گرفته بر رو ینیبال ییکارآزما در
 ق،یمتحده، عوارض ذکر شده شامل درد در محل تزر االتیا

واکسن که  نیا). 16(بوده است یندرد عضال ،یسردرد، خستگ
هنوز  رانیباشد، در ا یم یسازمان بهداشت جهان ي هیدییتا يدارا
رغم  یعل. است دهننمو افتیسازمان غذا و دارو را در  ي هیدییتا

آن در  قیتزر لیواکسن در کشور، اما به دل نیا دییو تا قیعدم تزر
آن  یعوارض جانب طیشرا یباال در سراسر جهان، بررس يدوز ها

 ینیبال ییحاصله از کارازما جیهمانند نتا. از لطف نخواهد بود یخال
 يانجام گرفته در کشور ها یدانیشرکت سازنده، در مطالعات م

که به  ک،ینیوکلیگزارشات ما نیمتحده و همچن االتیا وآلمان 
 Reidو   MiloslavKlugar ،CDCتوسط  بیترت

McMurry رسد عوارض گزارش  یظر مانجام شده اند، به ن
بلکه از لحاظ نوع عارضه با گزارش  ،يشده نه از لحاظ درصد

شدت عوارض ). 22و23, 9(شرکت سازنده مطابقت داشته باشند
تا  فیصورت گرفته از خف ینیبال ییگزارش شده هم مانند کارازما
مشاهده  يحاد به صورت جد يمتوسط بوده اند و عارضه 

مشاهده  يعارضه  نیتر عیشا).  22و23, 16،20(است دهینگرد
 زریواکسن، همانند پلتفرم مشابه خود، واکسن فا نیشده توسط ا

 ظربه ن). 21و20, 6،9(بوده است قیتک، درد در محل تزر ونیب
واکسن مدرنا  قیتزر نیانجام گرفته ح یدانیرسد مطالعات م یم

وارض گزارش مشابه ع ون،یناسیجامع واکس يبرنامه ها یدر ط
 ونیب زریشده توسط شرکت سازنده بوده باشد و همانند واکسن فا

 ریبلکه از نظر سا يتک، گزارش شرکت سازنده نه از لحاظ دزصد
  .دارد یدانیبا گزارشات م یموارد مشابهت کامل

  V کیاسپوتن واکسن
خود توانست  ینیبال ییکارازما یکه در ط یواکسن روس نیا

 یعل د،ینما افتیجهان را در يواکسن ضد کرونا نیعنوان اول
بهداشت، اما در کشور  یسازمان جهان ي هیدییرغم نداشتن تا

 نیهمچن. باشد یم هیدییتا يبه صورت مستقل دارا يمتعدد يها
 نیبنابرا. ق شده استیتزر زین رانیواکسن در تعداد باال در ا نیا

شده با  عوارض گزارش ي سهیآن و مقا یعوارض جانب یبررس
تواند در روشن شدن صحت اطالعات  یگزارش شرکت سازنده، م

عوارض ذکر شده توسط شرکت سازنده . شود یتلق دیموجود؛ مف
درصد  50درصد سردرد،  42 ق،یدرصد درد در محل تزر58شامل 

همانند ). 15(بوده است یندرصد درد عضال 24و  یپرترمیها
مطالعات انجام گرفته در سان  ریگزارش شرکت سازنده، در سا

و  Marco ،Andrzej Jarynowski(رانیو ا هیروس نو،یمار
Babamahmoodi (گزارش شده  يعارضه  نیتر عیشا زین

 ينکته ). 12-10(بوده است قیشامل درد در محل تزر شیکماب

 یرانیا يمطالعه  کیوجود  ن،واکس نیا يدرباره  تیحائز اهم
  يو همکاران بر رو Babamahmoodiباشد که توسط  یم

صورت  یواکسن روس نیشده توسط ا نهیواکس یکادر درمان
 يرسد عوارض ذکر شده در مطالعه  یبه نظر م). 12(گرفته است

 نویدر سان مار) 10(و همکاران Marcoصورت گرفته توسط 
 يحاصله از مطالعه  جینتا وبوده  گریتر از مطالعات د فیخف

Babamahmoodi مطالعات  گریاز د دتریشد) 12(و همکاران
از  جیاز نتا یبرخ ،یدانیم يسه مطالعه  یالبته در تمام. بوده است

دور  گرید یبوده و برخ کسانی ییکارازما جیبا نتا يلحاظ درصد
ذکر شده در کل مطالعات انجام  يرغم تفاوت ها یعل. بوده اند

امال با تا متوسط بوده است که ک فیگرفته شدت عوارض خف
 .مطابقت داشته است ینیبال ییگزارش کارازما

  گیري نتیجه
هستند که بروز عوارض  نیازا یمطالعه حاک نیآمارها در ا

تر  دیشد کایاسترازن -تا متوسط در واکسن آکسفورد فیخف یجانب
واکسن، واکسن  نیپس از ا. بوده اند گرید ياز واکسن ها

واکسن  تیبوده است و در نها نیپر عارضه تر يو کیاسپوتن
عوارض . واکسن انتخاب شد نیبه عنوان کم عارضه تر نوفارمیس

سر درد،  ،یعموم یخستگ ق،یواکسن ها عموما درد در محل تزر
از واکسن  ریبه طور معمول به غ. بوده است یتب و درد عضالن

  یتک و واکسن مدرنا، درصد عوارض جانب ونیب زریفا يها
 رتیمغا یدانیشرکت سازنده با مطالعات م گزارش شده توسط

تفاوت همان طور  نیا يرسد درباره  یداشته است که به نظر م
مانند  یگوناگون يکه شرح داده شد، عوامل مخدوش کننده 

مردم،  یاگاه زانیم ،یالکسیخاص جهت پروف ياستفاده از داروها
به جز در . داشته باشند ریتاث... و يبه خود اظهار لیتما زانیم

واکسن ها  ریسا کا،یمطالعات انجام گرفته در واکسن استرازن
رغم وجود  یعل. را از خود نشان ندادند يجد دیعوارض شد

درصد آن معموال کم تر از  کا،یدر واکسن آسترازن دیشد يعارضه 
 آحاد  يبرا ینگران يبوده و چندان جا يآمار يدرصد جامعه  کی

 
 ستمیگذاران س استیهذا س یوجود ندارد، علمردم جامعه 

در  یعموم يبه اموزش ها يا ژهیتوجه و دیبهداشت و درمان با
 نیمورد عوارض مختلف واکسن ها به مردم داشته باشند وهمچن

 یکادر درمان ایپزشک و  کی ونیناسیهمواره در هر مرکز واکس
که  دیشد یعوارض جانب فیمتخصص جهت مقابله با درصد خف

حضور داشته  م،یبرخورده ا کایآسترازن يمانند مطالعه  یدر مطالعات
 .باشد
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