
 خالصه راهنمای واکسیناسیون بیماران مبتال به رسطان (نسخه فاریس) 

  

به تمام بیماران مبتال به رسطان باید بدون توجه به موارد زیر، واکسن تزریق شود: الف) هنوز رسطان فعال داشته باشند ب) نوع 

ی های بعد از درمان باشند د)    شفایافته از رسطان باشند  نوانبه عدرمانی که دریافت یم کنند ج) در مرحله پیگیر

با این وجود، توصیه هانی در خصوص زمان و اولیت بندی واکسیناسیون کووید در بیماران مبتال به رسطان وجود دارد که توسط 

ی الملیل مختلفی ارائه شده است. (در مورد جزییات زمان و اولیت بندی برنامه واکسیناسیون با پزشک مش ورت  موسسات میل یا بیر

  ). کنید

(توپر)  -1 خونی ید و یا تومور غیر اگر مبتال به رسطان فعال و یا بدخییم های خونی هستید که باید تحت شییم درمانی قرار بگیر

باشید و به احتمال  19شما یط پنج سال گذشته تشخیص داده شده است، ممکن است بیشیر در معرض نوع شدید کووید 

ید. (از گروه پزشیک خود در مورد خطری که متوجه بیمارانی شبیه به شماست و دار  اکسنزیاد اولویت باالنی برای دریافت و 

  الویت تزریق واکسن سوال کنید.)

، شییم درمانی و یا دیگر درمان های بیولوژیک) و یا پیوند  -2 ، ایمنی درمانی تزریق واکسن مستقل از نوع درمان شما (رادیوترانی

ی درمان نیم باشد. ت وا ریافمغز استخوان یم باشد. در انتظار د   کسن بودن دلیل برای به تاخیر انداخیر

 شییم درمانی شده اید،  •
ی

وع شییم درمانی انجام شود. اگر به تازگ توصیه یم شود در صورت امکان تزریق واکسن قبل از رسر

   توصیه یم شود زمانی واکسن بزنید که شمارش گلبول های سفید در حالت طبییع باشد. 

 و یا ایمونوترانی هستید، برخی از صاحب نظران توصیه یم کنند که در رژیم های سه هفته ای، واکسن رمانی یم داگر تحت شی •

پانزده روز بعد از درمان و یا هفت روز قبل از نوبت درمان بعدی، به بیمار تزریق شود. در مقابل، عده ای توصیه یم کنند که 

ی سیکل های شییم در  ین تعداد گلبول های سفید، انجام با  مانی تزریق واکسن در فاصله بیر فاصله زمانی مناسب از زمان کمیر

 به 
ی

ین حد خود یم رسد، البته این دوره بستیک  هفت تا چهارده روز بعد از درمان، تعداد گلبولهای سفید به پایینیر
ً
شود. معموال

 توصیه یم شود درمان ها در بازه 
ً
قع داریم عوارض واکسن ظاهر شود، ه تو ای کنوع داروها ممکن است متفاوت باشد. عموما

  انجام نشود. 

ی دوز واکسن بعد از اتمام درمان و پس از  • برای آن دسته از بیمارانی که شییم درمانی آنها رو به اتمام است، توصیه یم شود اولیر

ین حالت است، تزریق شود. در هر یک از ا ، برای انتخاب االت ین حبرطرف شدن دوره ای که تعداد گلبول های سفید در کمیر

ید.  ین گزینه بعد از گفتگو با پزشک یا تیم درمانی خود تصمیم بگیر   بهیر

اورژانس شوند توصیه یم شود، تزریق واکسن حداقل یک هفته قبل از جراخ انجام شود.  •  در بیمارانی که قرار است جراخ غیر

فید در حد مطلوب است، تزریق شود. برای راهنمانی ای سول هواکسن یم تواند هر زمان بعد از جراخ و زمانی که تعداد گلب

 با پزشک و تیم پزشیک خود مشورت کنید. 
ً
  بیشیر لطفا

بان  -3 ی یا ب) درمانی داشته اید   GvHDاگر در گذشته تحت پیوند مغز استخوان آلوژنیت بوده اید الف) بدون بیماری پیوند علیه میر

 ,ESMO, HCSیم توانید چند ماه بعد واکسن بزنید. موسسات مختلفشده است،  Bسفید که باعث کاهش تعداد گلبولهای 

BSMO,)  



DGHO, ASCO, ASH, UK)  .ین است سید که کدام توصیه برای شما بهیر   پیشنهادات مختلفی دارند .از پزشکتان بیی

 برایشان ایجاد نکند. به پزشک خود   محافظتدر برخی بیماران به علت درمانهانی که برای آنها انجام یم شود، ممکن است واکسن 
ی

کاف

  اعتماد کنید ،اگر در این دسته از بیماران باشید، پزشک به شما اطالع خواهد. 

ی دوز واکسن وجود ندارد. نیازی به  19منیع برای دریافت واکسن در بیماران با سابقه ابتال به کووید  و یا ابتال به عفونت بعد از اولیر

مبتال شده باشید، واکسن با تحریک حافظه سیستم ایمنی به  19بل از واکسن نیست. حنر اگر به کووید ق 19د کووی  انجام تست

و یا  19توصیه یم کنند، پانزده روز بعد از بهبودی کامل از کووید  AIOM, COMU,CIPOMO, HESMOافزایش ایمنی کمک یم کند. 

  یک ماه بعد از آغاز عفونت واکسن دریافت شود. 

ASCO  وCDC  ی دوز واکسن اتفاق افتاده است، تزریق واکسن تا توصیه یم کنند، در مواردی که ابتال به عفونت بعد از تزریق اولیر

ی دوز واکسن انجام شود.  42شش هفته (   روز) بعد از اولیر

ه اید، یم توانید بعد از دریافت کرد(آننر بادی مونوکلونال یا پالسما)  ، آننر بادی پاسیو 19اگر به عنوان بخشر از درمان کووید 

  روز واکسن بزنید.  90حداقل 

موارد منع دریافت واکسن 

موارد منع مرصف واکسن مانند سایرین است و با جمعیت سالم جامعه تفاونر 

 ندارد. 

ک اکنش آلرژیو  SARS- CoV- 2 در صورنر که منع دریافت واکسن دارید و یا به هر یک از اجزای به کار رفته در واکسن های .1

   شدید دارید، نباید واکسن دریافت کنید. 

در صورنر که سابقه واکنش های آلرژیک شدید به واکسن و یا داروهای تزریفر و یا وجود هر گونه آلرژی خاص، حتما باید با  .2

  پزشک مشورت شود. 

 پذیرفته کش به وا عالوه بر این، خودداری از تزریق واکسن فایزر در صورت سابقه واکنش آلرژیک/ آنافیال 
ً
کسن، دارو و یا غذا، کامال

 شده است. 

  حتما با پزشک مشورت کنید، چرا که توصیههای متفاونر در این زمینه وجود دارد. 

ی واکسن، معموال از تزریق دوز دوم خودداری خواهد شد. حنر در این  در صورت مشاهده واکنش آلرژیک شدید بعد از دریافت اولیر

ی و توصیه های مختلفی وجود دارد، لذا با پزشک خود مشورت کنید. موارد، در کشورهای مقبیل   ختلف قوانیر

  ، بیماران با سابقه آنافیالکش و آنژیوادم در کارآزمانی بالینی قرار نگرفته اند.  AstraZenecaدر خصوص واکسن  

ی برا 19واکسن کووید  از آن جانی که داده های محدودی در خصوص بازده و مدت زمان ایمنی  ی بیماران مبتال به رسطان و هم چنیر

س است، این اطالعات و توصیه ها از تجربیات کشورهانی که برنامه واکسیناسیون داشته اند و  تداخل با درمان های رسطان، در دسیر



ان اطالعا ی خواهد  ت به دست آمده اضافهاطالعات واقیع دنیا، به دست آمده است. تمام اطالعات تجرنی است و به مرور به میر

  شد، از آنجانی که شیوع جهانی کووید طول خواهد کشید، شامل فازهای زمانی مختلفی خواهد بود. 


