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:مقدمه
فدراسيون بين المللی تاﻻسمی) TIF) 1در چارچوب ماموريت خود بﺮای حمايت از حقوق بيماران مبتﻼ به
اختﻼﻻت هموگلوبين ) تاﻻسمی وابسته و غيﺮ وابسته به تزريق خون و بيماری کﻢ خونی داسی شکل( در
سطح ﺟهان بﺮای دستﺮسی به مﺮاقبت های پزشکی ،اﺟتماعی و سايﺮ خدمات با کيفيت و از نظﺮ همه
گيﺮی  COVID-19مجموعه ای از منابع آموزشی ،راهنمايی و توصيه ها را فﺮاهﻢ نموده است .2اين منابع
در خدمت متخصصان مﺮاقبت های بهداشتی ،مقامات تصميﻢ گيﺮنده و سيستﻢ های مﺮاقبت های بهداشتی
در هﺮ کشور هستند تا توصيه های ملی يا اسناد راهنمايی در مورد بيماران مبتﻼ به اختﻼﻻت هموگلوبين
را تهيه و تدوين کنند.
بيماران مبتﻼ به تاﻻسمی و بيماری کﻢ خونی داسی شکل ) (SCDاحتماﻻً در معﺮض خطﺮ بيشتﺮی از
عوارض ابتﻼ به  COVID-19قﺮار دارند .طيف گستﺮده ای از شدت اين سندرم ها به دليل انواع ﺟهش ها و
عوامل مختلف ايجاد کننده ﺟهش ها وﺟود دارد .به عﻼوه ،هﺮ بيمار با توﺟه به ناهمگنی گستﺮده کيفيت
خدمات و مﺮاقبت های پزشکی ارائه شده در سﺮاسﺮ ﺟهان )به ويژه در کشورهای در حال توسعه(،
وضعيت متفاوتی از اين اختﻼل دارد .همچنين به دليل چالش های مﺮبوط به پايبندی به درمان ،وضعيت
اقتصادی و شﺮايط مهاﺟﺮت ،که در کشورهای غﺮبی و يا سﺮاسﺮ ﺟهان وﺟود دارد ،ﺟنبه های متفاوتی
ديده می شوند.
اين فدراسيون تﻼش کﺮده است تا بﺮ مبنای طبقه بندی سطح خطﺮ بالقوه ،اين بيماران را بﺮاساس تجميع
روشها و توصيه هايی که در مجﻼت علمی مورد بﺮرسی  ،وب سايت های ﺟامعه پزشکی حﺮفه ای دولت
ملی يا پزشکی و يا توسط سازمانهای حمايتی ملی بيمار منتشﺮ شده است  ،طبقه بندی کند ) .مﺮﺟع  3را

ببينيد – Thalassaemia & Sickle Cell Disease: Classification of Risk Groups & Other Considerations
)Guidance for Patients, Parents & Healthcare Professionals

اين طبقه بندی خطﺮ تنها به عنوان راهنما در نظﺮ گﺮفته شده است .زيﺮا هﺮ بيمار مبتﻼ به اختﻼل
هموگلوبين با توﺟه به ماهيت اختﻼﻻت ،زمينه ژنتيکی ،پيچيدگی پاتوفيزيولوژی و در نتيجه پيامد بالينی
بسيار منحصﺮ به فﺮد بيماری ،نياز به مديﺮيت درمان هوشمند و متناسب با نيازهای ويژه بيمار دارد که
مسئوليت اين مهﻢ با متخصصی است که درمان طوﻻنی مدت بيمار را عهده دار گﺮديده است.
باتوﺟه به بﺮنامه ريزی های انجام شده توسط مقامات ملی بهداشت هﺮ کشور در دنيا بﺮای واکسيناسيون
گستﺮده افﺮاد در بﺮابﺮ ويﺮوس  ، SARS-CoV-2فدراسيون بين المللی تاﻻسمی در نوشتار آخﺮين اطﻼعات
مﺮبوط به واکسن های تاييد شده )اطﻼعات سايﺮ واکسن های موﺟود در خط توليد در نشﺮيه مﺮبوطه TIF4
موﺟود است( و نيز موضع فدراسيون در مورد واکسيناسيون بيماران مبتﻼ به اختﻼﻻت هموگلوبين عليه
ويﺮوس  SARSCoV-2را ارائه می نمايد.
"ايمن سازی يک ﺟزء کليدی از مﺮاقبت های بهداشتی اوليه و حق مسلﻢ بشﺮ است .همچنين يکی از
بهتﺮين سﺮمايه گذاریهای بهداشتی است که با پﺮداخت پول انجام می شود .بنابﺮاين واکسن ها بﺮای
پيشگيﺮی و کنتﺮل شيوع بيماری های عفونی حياتی هستند .اين تﺮکيبات زيﺮبنای امنيت سﻼمت ﺟهانی و
ابزاری حياتی در نبﺮد با مقاومت ضد ميکﺮوبی خواهند بود  ."5سازمان بهداشت ﺟهانی

واکسن ها بﺮای 2-SARS-CoV
در مجموع  56واکسن بﺮای ويﺮوس  2-SARS-CoVدر حال بﺮرسی بالينی است ،که  11مورد در
آزمايشات فاز  3و مورد ديگری به فاز بالينی وارد شده اند )اطﻼعات صحيح از  22دسامبﺮ .6(2020
واکسنی که مﺮحله  3آزمايش بالينی را به پايان رسانده است ) (19-Pfizer BioNTech COVIDقبﻼً
مجوز استفاده اضطﺮاری را توسط آژانس غذا و دارو ) (FDAدر اياﻻت متحده  ،7تأييد آژانس تنظيﻢ کننده
داروها و محصوﻻت بهداشتی  (8(MHRAدر انگليس و مجوز آژانس دارويی اروپا -(9(EMAنهاد
نظارتی مسئول  27کشور عضو اتحاديه اروپا 10دريافت کﺮده است .اين واکسن در اروپا نام تجاری
 Comirnatyرا دريافت کﺮده است .11به عﻼوه ،واکسن ديگﺮی ) (1273-Moderna Mrnaمجوز

استفاده اضطﺮاری را توسط  FDAدر اياﻻت متحده آمﺮيکا دريافت کﺮده است  12و منتظﺮ مجوز EMA
در اروپا است .انتظار می رود در هفته های آتی بﺮای سايﺮ واکسن ها )از ﺟمله واکسن توليد شده توسط
 AstraZenecaو دانشگاه آکسفورد( نيز تأييديه و مجوزهايی صادر شود .همچنين واکسن ديگﺮی بﺮای
مﺮدم روسيه تهيه شده ،که البته فاقد مقاﻻت علمی مﺮتبط منتشﺮ شده يا مجوز از اتحاديه اروپا يا  FDAمی
باشد.
دو واکسن مجاز ياد شده از فناوری  mRNAاستفاده می کنند که باعث ايجاد پاسخ ايمنی می شود .اين
واکسن نه با قﺮار دادن ويﺮوس ضعيف يا غيﺮفعال )همانند سايﺮ واکسن ها( بلکه با ساختن پﺮوتئينی که
آنتی بادی توليد می کند و در بﺮابﺮ ويﺮوس  2-SARS-CoVايمنی ايجاد می کند ،توليد شده است .اطﻼعات
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بيشتﺮ در نشﺮيه "واکسيناسيون و داروهای درمانی"  TIFموﺟود است.

موارد مصﺮف  ،تجويز و مصونيت
Pfizer BioNTech:
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 مجاز بﺮای افﺮاد  16سال به باﻻ. تجويز بصورت داخل عضﻼنی در دو دوز )با فاصله  21روز( مصونيت از عفونت يک هفته پس از دوز دوم اتفاق می افتد.Moderna Mrna-1273:
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 مجاز بﺮای افﺮاد  18سال به باﻻ.
 تجويز داخل عضﻼنی زيﺮ ﺟلدی در دو دوز )با فاصله  28روز(.
 مصونيت از عفونت يک هفته پس از دوز دوم اتفاق می افتد.

ايمنی و کارامدی
شواهد ﺟمع آوری شده تا به امﺮوز نشان داده است که تأثيﺮ دو واکسن در ﺟلوگيﺮی از عفونت از ويﺮوس
 2-SARS-CoVحدود  ٪ - 95٪94است.
واکسن  Pfizer BioNTech / Comirnatyبﺮای ايمنی و کارايی در يک کارازمايی بالينی فاز  3با
 44000شﺮکت کننده مورد بﺮرسی قﺮار گﺮفت .اين کارازمايی بالينی در افﺮاد باﻻی  16سال کارآيی
 ٪95را نشان داد )از ﺟمله افﺮاد باﻻی  75سال( .عﻼوه بﺮ اين ،بﺮای افﺮادی از ﺟمله مبتﻼيان به آسﻢ ،
بيماری مزمن ريه  ،ديابت ،فشار خون باﻻ يا شاخص توده بدن در معﺮض خطﺮ ابتﻼ به 19-COVID
شديد اثﺮبخشی  %95را نشان داد .شايعتﺮين عوارض ﺟانبی با  Comirnatyدر اين مطالعات معموﻻً از

درﺟه خفيف يا متوسط بودند و طی چند روز پس از واکسيناسيون بهتﺮ شدند .اين عوارض شامل درد و
تورم در محل تزريق ،خستگی ،سﺮدرد ،درد عضﻼت و مفاصل ،لﺮز و تب بودند .اين عوارض در يک
نفﺮ از ده نفﺮ بﺮوز نموده است .قﺮمزی در محل تزريق کمتﺮ از  1اينچ و حالت تهوع رخ داده است.
خارش در محل تزريق ،درد در اندام ،بزرگ شدن غدد لنفاوی ،مشکل خواب و احساس ناخوشی از
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عوارض ﺟانبی غيﺮمعمولی بود )کمتﺮ از  1نفﺮ در هﺮ  100نفﺮ(.
ايمنی و کارآيی واکسن  1273-Moderna’s Mrnaدر يک کارازمايی بالينی فاز  3با سی هزار شﺮکت
کننده نشان داده شد .اين مطالعه کارايی واکسن در افﺮاد  18تا  65سال  % 94و در افﺮاد باﻻی  65سال
 % 86نشان داد .عوارض ﺟانبی گزارش شده معموﻻً که چند روز به طول انجاميد .اين موارد شامل درد
در محل تزريق ،خستگی ،سﺮدرد ،درد عضﻼنی ،يا لﺮز ،درد مفصل ،تورم غدد لنفاوی در همان بازوی
تزريق ،حالت تهوع و استفﺮاغ و تب بودند .ﻻزم به ذکﺮ است ،بيشتﺮ افﺮاد اين عوارض پس از دوز دوم
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نسبت به دوز اول واکسن بيشتﺮ تجﺮبه کﺮده اند .
داده های بيشتﺮی بﺮای ارزيابی اثﺮبخشی هﺮ دو واکسن در ﺟمعيت کودکان ،افﺮاد دارای نقص ايمنی،
21 22.
زنان باردار و شيﺮده مورد نياز است

آيا بيماران مبتﻼ به اختﻼﻻت خونی بايد واکسينه شوند؟ موضع TIF
فدراسيون بين المللی تاﻻسمی ) ،(TIFبﺮ اساس نظﺮ و توصيه های متخصصان بﺮﺟسته بين المللی در اين
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زمينه و همچنين متخصصان ملی و متخصصان انجمن هايی در انگلستان 23و اياﻻت متحده آمﺮيكا
قاطعانه اعﻼم کﺮده است كه همه بيماران مبتﻼ به اختﻼﻻت خونی ،در هﺮﺟايی كه زندگی می كنند ،بايد در
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ميان گﺮوه های "آسيب پذيﺮ" ﺟمعيت هﺮ كشور قﺮار گيﺮند.
بﺮ اين اساس ،بﺮنامه های واکسيناسيون بايد بيماران مبتﻼ به بيماری های خونی را به عنوان يک اولويت
و همتﺮاز با سايﺮ گﺮوه های آسيب پذيﺮ ،لحاظ کنند .از اطﻼعات و عملکﺮدهای منتشﺮ شده موﺟود از
متخصصان پزشکی بين المللی در مﺮاکز مﺮﺟع در سﺮاسﺮ اروپا ،هيچ نشانه ای مبنی بﺮ کنار گذاشتن
بيماران مبتﻼ به اختﻼﻻت خونی از بﺮنامه واکسيناسيون  2-SARS-CoVنيست .در واقع ،بيماران مبتﻼ به
اختﻼﻻت خونی بايد در بﺮنامه واکسيناسيون ملی به عنوان بخشی از گﺮوه های آسيب پذيﺮ در اولويت باﻻ
قﺮار داده شوند .عفونت  2-SARS-CoVچالش های خاص و خطﺮات بزرگی را بﺮای بيماران مبتﻼ به
اختﻼﻻت هموگلوبين ايجاد می کند و اگﺮ مديﺮيت بالينی مناسب آنها در دستورالعمل های بين المللی بﺮای
بﺮنامه های سياست گذاری های ملی تهيه شده بﺮای مبارزه با  19-COVIDشﺮح داده نشود ،26حفاظت از
سﻼمت و کيفيت زندگی بيماران به طﺮز فجيعی تحت تأثيﺮ قﺮار می گيﺮد .با توﺟه به وقوع بسيار زياد
ابتﻼ در سﺮاسﺮ ﺟهان ،بار سنگينی بﺮ سيستﻢ مﺮاقبت های بهداشتی و به ويژه بﺮنامه های بهداشت عمومی
کشورها در سﺮاسﺮ ﺟهان تحميل خواهد شد.

طبقه بندی گﺮوههای در معﺮض خطﺮ تاﻻسمی و سلولهای داسی شکل بﺮاساس اطﻼعات  TIF 27همانطور
که قبﻼً ذکﺮ شد ،يک طبقه بندی غيﺮقطعی اما مفيد بﺮای سطوح خطﺮ در بيماران مبتﻼ به اختﻼﻻت خونی
را ارائه می دهد .اين مساله می تواند کمک قابل توﺟهی در مورد نياز بيماران به واکسيناسيون در مﺮاحل
اول و به دنبال آن در فازهای دوم و سوم بﺮنامه های واکسيناسيون به ﺟمعيت آسيب پذيﺮ ارائه نمايد.
با توصيف اين توالی پيشنهادی فﺮآيند واکسيناسيون ،پزشک معالج مسئول تصديق آلﺮژی بيماران و يا
ميزان سﺮکوب سيستﻢ ايمنی مﺮبوط به درمان دارويی بيماران تحت درمان ،يا ناشی از فﺮايند درمانی که
اخيﺮا بيمار تحت آن قﺮار گﺮفته است ،خواهند بود .دانش ﺟامع از وضعيت بالينی هﺮ بيمار به عهده
پزشک معالج هﺮ بيمار است.
عﻼوه بﺮ اين  ،ﻻزم به ذکﺮ است که به بيماران دارای معيارهای زيﺮ ،بﺮای معﺮفی به بﺮنامه
واکسنياسيون در اسﺮع وقت ،همانطور که توسط هيئت تخصص بيماری های خونی انگلستان پيشنهاد شده
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است ،در اولويت قﺮار گيﺮند:
 .1کليه بزرگساﻻن مبتﻼ به سيکل سل
 .2بيماران تاﻻسمی با اضافه بار شديد آهن
 .3بيماران طحال بﺮداری شده
 -4بيمارانی که يک يا چند بيماری زمينه ای از ﺟمله ديابت ،فشار خون ريوی ،اختﻼﻻت غدد درون ريز،
مشکﻼت قلب و بيماری تنفسی دارند.
عﻼوه بﺮ اين ،با توﺟه به اينکه طبيعت بيماری ،زمينه ژنتيکی و پاتوفيزيولوژی هﺮ اختﻼل و ميزان
پيشﺮفت بيماری در هﺮ فﺮد ،ﻻزم است يک تصميﻢ مجزا بﺮای هﺮ بيمار در مورد واکسيناسيون عليه
 2-SARS-CoVاتخاذ شود.

عﻼوه بﺮ اين  ،شواهد مﺮبوط به گﺮوه های خاصی از افﺮاد )به عنوان مثال مبتﻼيان به تاﻻسمی ،بيماری
کﻢ خونی داسی شکل ،طحالبﺮدای آسپلنيا و غيﺮه( بﺮای ارزيابی هﺮگونه پاسخ ضعيف يا کاهش يافته به
واکسيناسيون بايد ﺟمع اوری شود.
بﺮای اختﻼﻻت خونی ،پزشكان در مﺮاكز معالجه بايد كامﻼً به اطﻼع رسانی دقيق فﺮآيندهای پايش ايمنی
پس از اخذ مجوز توسط دارندگان مجوز بازاريابی واکسن ها پايبند باشند تا در زمينه اثبات كارايی طوﻻنی
مدت و ﺟمع آوری اطﻼعات ايمنی همﺮاهی كنند .در اين زمينه ،سازمان های حمايتی بيمار و پزشکان
معالج بايد با اطمينان تمام ﺟزئيات موﺟود ،از ﺟمله عوارض ﺟانبی احتمالی واکسن ها را به بيماران
اطﻼع دهند .در مجموع ،آنها بايد کسانی را که واکسن دريافت می کنند ،تشويق کنند هﺮ عارضه ﺟانبی
بﺮوز يافته را با دستﺮسی آسان به کانال های مﺮبوطه )به عنوان مثال وب سايت های نظارت دارويی(
گزارش دهند.

مﺮاﺟع:

 .1فدراسيون بين المللی تاﻻسمی ) (TIFيک سازمان بيمار محور ،غيﺮانتفاعی و غيﺮ دولتی است که
در سال  1986دفتﺮ مﺮکزی آن در در نيکوزيا ،قبﺮس تاسيس شد .ماموريت  TIFکمک به اطمينان
از دستيابی بﺮابﺮ خدمات و مﺮاقبت های بهداشت با کيفيت بﺮای همه بيماران مبتﻼ به تاﻻسمی و
سايﺮ اختﻼﻻت خونی در سﺮاسﺮ ﺟهان است .عضويت در اين فدراسيون تا کنون  232عضو از
 64کشور دنيا است TIF .از سال  1996در روابط رسمی با سازمان بهداشت ﺟهانی)(WHO
همکاری نموده و از سال  2017تاکنون از موقعيت مشاوره فعال با شورای اقتصادی و اﺟتماعی
سازمان ملل ) (ECOSOCبﺮخوردار است .به عﻼوه ،از سال  2010اين سازمان ی تحت بﺮنامه
بهداشت سوم از سال  2018ک شﺮيک استﺮاتژيک کميسيون اروپا و عضو گﺮوه کاری بيماران و
مصﺮف کنندگان ) (PCWPآژانس داروهای اروپا ) (EMAاست .در سال  TIF ، 2019عضويت
کنسول اروپا را به عنوان عضوی از کنفﺮانس سازمان های بين المللی غيﺮدولتی به دست آورد.
همچنين ،در چارچوب شصت و هشتمين مجمع ﺟهانی بهداشت در ماه مه سال " ، 2015جايزه يادبود دکتر
لی جونگ ووک" به دليل سهم برجسته در سﻼمت عمومی به  TIFاهدا شد.
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