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)کووایران(   BIV1-CovIranی  شده ژن ویروس غیرفعالحاوی آنتی زایی واکسن  بررسی ایمنی و ایمنی 

 نماواکسن شده با و کنترل  یدوسوکور، تصادف در فازهای یک و دو مطالعات بالینی: مطالعات 

  مقدمه

  ی سندرم حاد تنفس  عامل  ویروس ثر در برابر  موو    منیا  یهاواکسن  ع یسر  د یتول  ی برا  در سطح جهانی  فراوانی   تالش 

این  انجام شده است.   (COVID-19) 2019  کرونا  روس یو   ی ماریب  ی ریگکنترل همه   و    (SARS-CoV-2)2کرونا  

 روس ی و  ژنآنتی حاوی )کووایران(    BIV1-CovIran  ناکسو  ی نیبال  های، نتایج فازهای اول و دوم کارآزمایی مطالعه 

   کند.آن گزارش می  ییزای منیو ا  یمنیا یاب یبا هدف ارز را شدهفعالریغ

 هاو روش  مواد

تصادف   صورتبه   ی نیبال  یهایی کارآزما  این کنترل   یدوسوکور،  با  و  و    ی منیا  ی ابیارز  ی برا  نماواکسنشده 

داوطلبانی  شده   انجام   )کووایران(    BIV1-CovIranییزایمنیا نتیجه اند.  زنجتست    منفی   یبا    ی اره یواکنش 

های بالینی  این کارآزمایی در  برای شرکت   SARS-CoV-2 یبرا   ی سرولوژ  یهاشیو آزما    (RT-PCR)مرازیپل

سال و    ۵0-1۸. مرحله اول با مشارکت افراد سنین  در دو مرحله انجام شد   ی نیبال  ییکارآزما  فاز یک نام کردند.  ثبت

به سه    ی کنندگان به طور تصادفمرحله اول، شرکت   . در گردید جرا  سال ا  ۷۵- ۵1مرحله دوم با مشارکت افراد سنین  

با نسبت های سه، سه و یک   یافتند گروه  ترتیب    تخصیص  به  ژن ویروس  آنتی   حاوی سه میکروگرم  هایواکسن و 

دو    یدریافت کردند. فاصله   نماواکسن و یا    شدهژن ویروس غیرفعال آنتی   پنج میکروگرم   شده، واکسن حاوی غیرفعال

گروه  سه  هر  در  مرحله   تزریق  ی  یدر  فاز  بود  1۴  ک، اول  اساس  .  روز  اول،    یمرحله   ییزای من یا  یهاافته یبر 

و به ترتیب واکسن حاوی پنج   تخصیص یافتند های چهار و یک  به دو گروه با نسبت  دوم  یکنندگان در مرحله شرکت

  ی دریافت کردند. فاصله دو تزریق در هر دو گروه در مرحله   نماواکسنو یا    شدهژن ویروس غیرفعالآنتی میکروگرم  

و به    تخصیص یافتند های سه و یک  کنندگان مطالعه به دو گروه با نسبت شرکت ،  فاز دودر  روز بود.    1۴دوم فاز یک  

فاز  با توجه به نتایج  دریافت کردند.    نماواکسن و یا شده  ژن ویروس غیرفعالآنتی ترتیب واکسن حاوی پنج میکروگرم  

روز    2۸به    فاز دوی دو تزریق در هر دو گروه در  فاصله ها،  های مطالعات بالینی روی سایر واکسن و نیز یافته   یک

  گونه هیچ   پرسنل مرتبط با مطالعه  ریو سا  متخصصان آمار ،  جیکنندگان نتای ابی، ارزمطالعه  کنندگان . شرکت افتی  شیافزا

ا شرکتگروه ز  اطالعی  هر  نداشتند.  بندی  مطالعه  در  فاز    ییزایمنیاقابلیت  و    واکسن  یمنیاکننده  دو  هر  در  آن 

در گروه    هاپادتن ی تیتر  هندس   نیانگ یم  یها، نسبت (GMTها ) پادتن  تریت یهندس   نیانگ یم.  گردید کارآزمایی بررسی  
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به گروه   پادتن   seroconversion rate  نیزو    (GMR)  نماواکسن مداخله  تولید شده  برای  -SARSعلیه  های 

CoV-2    شاملneutralising antibody  ،anti-RBD IgG    نیز  و  anti-spike glycoprotein IgG   گزارش

 .گزارش شد  Conventional virus neutralization testشد. همچنین، نتایج 

 هاافته ی

نفر در گروه سه میکروگرم،    2۴نفر انجام شد که از این میان،    ۵6 کارآزمایی بالینی با مشارکت فاز یکاول   یمرحله 

کنندگان  سن شرکت میانگین )انحراف معیار(  قرار داشتند.    نماواکسن نفر در گروه    ۸نفر در گروه پنج میکروگرم و    2۴

اول  مرحله   در یک ی  ترتیب  فاز  به   ، (6/۸)0 /۳۴ (  ،۸/6 )0/۳۵   ( معیار(  بود.    ۴/۳۴(۸/۷و  )انحراف  سن  میانگین 

 بود.  نما واکسن در گروه    ۵۵/ ۵(۳/ ۵در گروه پنج میکروگرم و ) ۵/۵۸( 9/6، )فاز یکی دوم مرحله   کنندگان درشرکت

  16(۷/66٪در گروه سه میکروگرم، )   1۴(۳/۵۸٪) معادل    ،پس از اولین تزریق  تا هفت روز   نامطلوب   هایرخداد بروز کلی  

پس از دومین   تا هفت روز   دهای نامطلوبخدابروز کلی ربود.    نماواکسن در گروه    6(0/۷۵٪ در گروه پنج میکروگرم و )

معادل تزریق  ،  ( ٪9/60 )1۴   ( میکروگرم،  سه  گروه  )   1۸(0/۷۵٪ در  و  میکروگرم  پنج  گروه  گروه    6(0/۷۵٪در  در 

  1۵( ۴/۴۸٪ ) ، کارآزمایی بالینی  فاز یک ی دوم مرحله کنندگان گروه پنج میکروگرم در  میان شرکتدر  بود.  نماواکسن

تزریق و  تا هفت روز  نفر   اولین  از  از دومین تزریق  تا هفت روز  نفر    1۸(1/۵۸٪) پس  اد  خد ر  یک   بروز   حداقلپس 

  و   ه بودمتوسط    ا ی  ف یخفدادهای نامطلوب  خی رمه هشدت  کارآزمایی بالینی،    فاز یک در  گزارش کردند.  را  نامطلوب  

ی اول  زایی واکسن در مرحله های ایمنیدر بررسی   گزارش نشد.  adverse events of special interestگونهچهی

   neutralising antibody  ،anti-RBD IgG برای  ( ٪9۵)فاصله اطمینان    seroconversion rateفاز یک،  

در مرحله اول    میکروگرم  پنجواکسن    در روز چهاردهم پس از دومین تزریق  anti-spike glycoprotein IgG  و

بالینی    یکفاز   ترتیب  کارآزمایی  )۸/۷0٪ (۴۸/ 9-۴/۸۷) معادل  به   ،۳ /9۷ -6/6۷ ) ٪۵/۸۷   (   91/ ۷٪( 0/۷۳- 0/99و 

از شرکت این مقادیر    .استه بود اول فاز یک کارآزمایی  کنندگان که واکسن سه میکروگرم را در  در گروهی  مرحله 

کرده  دریافت  معادل بالینی  ترتیب  به  )۴۵/ ۸٪(2۵/ 6-2/6۷)  بودند   ،۵ /۷۴ -۸/۳2 )٪2/۵۴  (   ۸/۷0٪( 9/۴۸-۴/۸۷و 

)فاصله اطمینان    seroconversion rateفاز یک،    دوم ی  زایی واکسن در مرحله های ایمنی در بررسی   . گزارش گردید 

روز    anti-spike glycoprotein IgG  و    neutralising antibody  ،anti-RBD IgG برای  ( 9۵٪ در 

  ۸6/ ۴٪( 1/6۵- 1/9۷و )   ۴/۸6٪( 6۵/ 1-1/9۷، )0/100٪ (۸۴/ 6-0/100معادل ) واکسن    چهاردهم پس از دومین تزریق

 بود. 
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نفر    ۵6نفر در گروه پنج میکروگرم و    22۴،  هامیان آن   نفر انجام شد که از  2۸0کارآزمایی بالینی با مشارکت    فاز دو 

به ترتیب  ،  نماواکسنو    هدر گروه مداخل  کنندگانسن شرکتقرار داشتند. میانگین )انحراف معیار(    نماواکسن در گروه  

تا هفت روز پس    6۸(۴/۳0٪)  های نامطلوب خدادبروز کلی ر  در گروه پنج میکروگرم،   د.وب   ۴/۴0(۴/12)  و   2/۴2( ۸/12)

تزریق اولین  )   از  بود.      ۵۴(2۵/ ۳٪و  تزریق  دومین  از  پس  روز  هفت  گروه  تا  در  میزان  ترتیب    نماواکسناین  به 

 adverse events of special interestگونه  چهمانند فاز یک، در فاز دو نیز، هی بود.    1۸(1/۳2٪و )   12(٪۴/21)

 seroconversion،  ۴2در روز  تزریق دو دوز واکسن افزایش یافت.  پس از    هاپادتن  یهمه   GMT  گزارش نشد.

rate   (  9۵فاصله اطمینان٪ )  neutralising antibody   ( 0/۷۷-6/۸۷معادل) ٪۸/۸2،  anti-RBD IgG  معادل   

 بود.   anti-spike glycoprotein IgG (1/۸-۸۵/۷۳ )٪۷9/9برای   و  ٪۷۷/0( 6/۷-۸2/۷0)

 گیری نتیجه

حاوی پنج میکروگرم ذرات غیرفعال  )کووایران(    BIV1-CovIranتزریق دو نوبت واکسن    یو اثربخش  یمنیا  یابیارز

 در مطالعات کارآزمایی بالینی فاز سه ضروری است.   روز   2۸با فاصله   SARS-CoV-2 ی ویروس شده

 ی مال منابع

 فارمد   شفا ی صنعت گروه 
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