
تمامی دریافت کنندگان واکسن اسپایکوژن می توانند در صورت داشتن هر سوالی در 
رابطه با اسپایکوژن یا بروز هر مشکلی، با مرکز حمایت از بیماران ارکیدالیف تماس 

بگیرند، کارشناسان مربوطه آماده پاسخگویی در سریع ترین زمان ممکن هستند. 

شماره تماس ارکیدالیف: ۴۲۵۹۳ - ۰۲۱

پشتیبانی از افراد دریافت کننده اسپایکوژن

محصول مشترک 
ایـران و استرالیـا

تولید شده در تنها شرکت داروسازی 
ایرانی دارای استاندارد GMP از 

اتحادیه اروپا

انتخابی مناسب برای 
واکسیناسیون اولیه و 
دوزهای یادآور و بوستر

تحریک کننده هر 
دو مسیر ایمنی 

هومورال و سلوالر

ایجاد ایمنی با ادجوانت 
جدید و غیرآلومینیومی 
(Advax-SM)

ایمن و بدون عوارض 
جانبی جدی

بدون استفاده 
از ویروس زنده 

یا کشته شده

ارزیابی شده در 
مطالعات بالینی با 

رعایت استانداردهای 
جهانی



    واکسن کرونا اسپایکوژن محصول مشترک شرکت سیناژن و Vaxine استرالیا است 
که با تکنولوژی پروتئین نوترکیب ساخته شده است.

درمان  در  که  هستند  بیولوژیک  فراورده های  از  دسته ای  نوترکیب  پروتئین های    
بسیاری از بیماری ها و ساخت بسیاری از واکسن ها تا کنون مورد استفاده قرار گرفته 

اند و ایمنی آن ها در طی سال ها بررسی شده است. 

   مطالعات حیوانی اسپایکوژن در دو کشور استرالیا و آمریکا و مطالعات بالینی آن در 
این  در  آن  اثربخشی  و  ایمنی زایی  ایمنی،  و  شده  انجام  ایران  و  استرالیا  کشور  دو 

مطالعات به اثبات رسیده است.

    در ترکیبات واکسن اسپایکوژن ویروس غیرفعال شده یا ویروس زنده ضعیف شده به 
کار نرفته است و تنها بخشی از ویروس به نام پروتئین اسپایک که نقش مهمی در ایجاد 
ایمنی نسبت به ویروس کرونا را دارد به صورت نوترکیب در شرکت سیناژن تولید شده 

است و به عنوان واکسن استفاده می شود.

     در واکسن اسپایکوژن برای افزایش ایمنی زایی و همینطور پاسخ متعادل هر دو مسیر 
اصلی ایمنی هومورال و سلولی از ادجوانت جدیدی به نام Advax-SM استفاده شده 
این  دارد.  قندی  ماهیت  کلی  صورت  به  و  نبوده  آلومینیومی  نمک های  از  که  است 
ادجوانت در کنار ایجاد پاسخ ایمنی مطلوب، ایمن بوده و عارضه جانبی جدی نیز ایجاد 

نمی کند.

   با توجه به اثربخشی، ایمنی مناسب و در دسترس بودن اسپایکوژن، این واکسن 
انتخابی مناسب برای واکسیناسیون اولیه و همینطور برای دوزهای یاداور و بوستر است.

پاسخ سیستم ایمنی به واکسن کرونا اسپایکوژن

اسپایکوژن، واکسن پروتئین نوترکیب کووید-١٩
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