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کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
کلیه معاونت های درمان سراسر کشور

موضوع: مصرف واکسن  Vaxigrip Tetra در اطفال باالی ۶ ماه

با سالم و احترام؛
    عطف به نامه شماره ۶۶۵/۵۷۶۲۰ مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ اداره مطالعات بالینی و پیرو مجوز توزیع 
شماره۶۶۵/۵۵۰۶۸  مورخ۹۷/۰۶/۱۷  بدینوسیله به اطالع می رساند با توجه به ارائه مدارک تکمیلی وتائید 
"مصرف واکسن Vaxigrip Tetra در اطفال باالی ۶ ماه" توسط اداره مطالعات بالینی این اداره کل و مرکز 
بهداشتی کشور مبداء، توزیع واکسن بهمراه برگه راهنمای بیمار با ذکر " قابلیت مصرف در اطفال باالی ۶ ماه" از 

نظر این اداره کل بالمانع است.
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مدیر عامل محترم شرکت روژین دارو
Vaxigrip Tetra  موضوع: بازگشت به ارسال مستندات بالینی تکمیلی واکسن آنفوالنزای چهار ظرفیتی

با سالم و احترام؛
        بازگشت به نامه شماره ۹٦٨- ص- ۹٧ مورخ ۹٧/٦/٢١  و پیرو نامه شماره ٦٦٥/٥٣١٥٣ مورخ ۹٧/٦/١٢بدینوسیله جمع 
بندی بررسی به عمل آمده در خصوص مستندات تکمیلی ارائه شده پیرامون به روزرسانی اطالعات مربوط به safety واکسن 
آنقلوانزای فصلی ٤ ظرفیتی فاقد تیومرسال شرکت سانوفی پاستور با نام تجاری Vaxigrip® Tetra را به شرح زیر به اطالع می 

رساند:
16-Mar-2017 - 15-Mar-2018 واکسن مربوط به بازه زمانی (PBRER) بر اساس آخرین گزارش دوره ای ایمنی   

 واکسن آنفلوانزای فصلی فاقد تیومرسال به منظور ایمن سازی فعال افراد از سن ٦ ماهگی به باال  در برابر بیماری انفلوانزای ناشی از 
دو سویه ویروس آنفلوانزای نوع A و همچنین دو سویه ویروس آنفلوانزای نوع B موجود در این واکسن استفاده می شود. 

الزم به ذکر است رده سنی برای استفاده از این واکسن در PBRER قبلی از سن ۳ سالگی به بعد اعالم شده بود که بر 
مبنای شواهد ارائه شده که در بخش های بعدی نامه به آنها پرداخته خواهد شد اندیکاسیون دارو به سن ۶ ماهگی و 

باالتر افزایش یافته است.
واکسن Vaxigrip® Tetra ترجیحاً بایستی داخل عضله تزریق شود ولی ممکن است از راه زیرجلدی هم استفاده شود.

تعداد کشورهایی که این واکسن در آنها به ثبت رسیده است نسبت به PBRER قبلی از ٢۹ کشور به ٤٠ کشور افزایش یافته 
است.

تعداد افرادی که در مجموع در مطالعات بالینی مربوط به این واکسن شرکت داشته اند ٨.٧٠٥ نفر برآورد شده است.
واکسن Vaxigrip® Tetra فاقد تیومرسال قبل از جوالی ٢٠١٧ در بازار دارویی جهان توزیع نشده بود و اطالعات فروش آن پس 
از ورود به بازار به شکل ماهانه جمع آوری شده است. بنابر با توجه به اینکه میزان آمار توزیع جهانی این واکسن پس از ورود به بازار 
که در مجموع ١٣.۹٦٣.٨٢٥ دوز بوده است و با در نظر گرفتن اینکه هر فرد ٢-١ دوز از این واکسن را در هر فصل آنفلوانزا براساس 
برنامه توصیه شده در CCDS و سیاست کشوری دریافت می کند، در مجموع تعداد افرادی که از جوالی سال ٢٠١٧ این واکسن را 

تزریق کرده اند نیز حداکثر ١٣.۹٦٣.٨٢٥ نفر تخمین زده شده است.
در ابتدای بازه زمانی تهیه این مستند، CCDS (Company Core Data Sheet ) نسخه 2.0 مورخ ٢٤ فوریه ٢٠١٧ واکسن 
٤ ظرفیتی به عنوان مرجع اطالعات ایمنی این واکسن (RSI) بوده است که در بازه زمانی تهیه PBRER حاضر در دونوبت به 

شرح زیر به روزرسانی شده است:
نسخه 3.0 مورخ ١٣ جوالی ٢٠١٧:

در بخش 13.1 تحت عنوان رخدادهای نامطلوب (Adverse Events)- داده های حاصل از مطالعات بالینی                                        

:(Data from clinical studies)
  بازنگری درخصوص ارائه پروفایل ایمنی (safety) واکسن در کودکان ٦ ماهه تا ٣٥ ماهه (مربوط به افزایش رده سنی  

اندیکاسیون واکسن ازسن ٦ ماهگی ) که در نسخه قبلی اطالعات مربوط به این رده سنی ارائه نشده بود.
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 نسخه  4.0 مورخ ٣١ ژانویه ٢٠١٨ :
:(Modification for clarification) بخش 10 تحت عنوان بارداری: تغییرات در راستای شفاف سازی 

استفاده از واژه فاقد تیومرسال (Thiomersal Free) در معرفی واکسن انفلوانزای ٣ ظرفیتی داخل عضالنی محصول شرکت  -
سانوفی پاستور فرانسه که در مطالعات مربوط به خانم های باردار مورد استفاده قرار گرفته است.

در ارتباط با داده های حاصل از تجارب post-marketing و یا مصرف جهانی واکسن  انفلوانزای غیرفعال شده در دوره  -
بارداری، واژه با یا بدون تیومرسال (with or without thiomersal) به مشخصات واکسن انفلوانزای ٣ ظرفیتی داخل 

عضالنی محصول شرکت سانوفی پاستور فرانسه اضافه شده است.
 Vaxigrip® تحت عنوان: ایمنی و اثربخشی استفاده از واکسن (supportive reference) به روزرسانی رفرانس پشتیبان -
Safety and efficacy of administration of Vaxigrip® in pregnant) در خانم های باردار

.women) مربوط به اکتبر ٢٠١٧.
استفاده از واژه فاقد تیومرسال (Thiomersal Free) در معرفی واکسن انفلوانزای ٣ ظرفیتی داخل عضالنی محصول شرکت  

سانوفی پاستور فرانسه در بخش 13.1 رخدادهای نامطلوب (Adverse Events)- داده های حاصل از مطالعات بالینی  
همانند بخش 10 که قبالً به آن اشاره شد.     

در این گزارش اعالم شده است که اصالحات باال موجب تغییر پروفایل ایمنی این واکسن نشده است و بنابراین ارزیابی این 
موضوع که یک رخداد نامطلوب (AE) جزو رخدادهای listed یا unlisted دسته بندی می شود در این PBRER تغییر 

نخواهد کرد.
همانگونه که قبالٌ بیان شد در PBRER قبلی واکسن Vaxigrip® Tetra تجویز این واکسن را برای رده سنی ٣ سال به 
VARIATION TYPE II -  این واکسن  تحت عنوان safety باال مجاز دانسته بود که با اعالم تغییر در اطالعات

Extension of indication in children from 6 to 35 months of مورخ ٢٨ جوالی ٢٠١٧ به کشورهای اتحادیه 
اروپا و پایان این روند در دسامبر ٢٠١٧، در کشورهایی که این  variation را تایید کرده اند دوز توصیه شده واکسن به شکل 

زیر تغییر کرده است:
0.5 mL بزرگساالن (افراد باالی ۹ سال): تزریق یک دوز 

کودکان از ٦ ماهگی تا ٨ سال: 

اگر کودک قبالً واکسن انفلوانزا دریافت نکرده است:  تزریق دو دوز mL 0.5 با حداقل یک ماه فاصله. -
0.5 mL اگر کودک قبال ًواکسن آنفلوانزا دریافت کرده است:  تزریق تک دوز -

در بازه زمانی تهیه این PBRER هیچ گونه اقدام مرتبط با ایمنی واکسن در خصوص استفاده تحقیقاتی/تجارب بازار فروش از 
ناحیه شرکت صاحب مجوز فروش، اسپانسر های مطالعات بالینی، مراجع رگوالتوری، کمیته های پایش ایمنی یا کمیته های 

اخالق انجام نشده است.
در بخش Completed Clinical Trials این گزارش اعالم شده است که مطالعه بالینی انجام شده در کودکان ٣٥-٦ ماهه  
(GQM05) که در نامه شماره ٦٦٥/٥٣١٥٣ مورخ ۹٧/٦/١٢ نیز مورد بررسی قرار گرفته بود در بازه زمانی تهیه این 

PBRER تکمیل شده است. 

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

٦٦٥/٥٧٦٢٠
١٣۹٧/٠٦/٢٦

ندارد

عنوان این مطالعه عبارت است از:
Efficacy and Immunogenicity Study of Quadrivalent Influenza Vaccine Administered via the 
Intramuscular Route in Healthy Children Aged 6 to 35 Months (randomized, double-blind 
placebo controlled trial)
هدف اصلی از انجام این مطالعه اثربخشی بالینی تزریق دو دوز ٠/٥ میلی لیتری از واکسن آنفلوانزای غیرفعال شده ٤ ظرفیتی 
(QIV) به کودکان ٣٥-٦ ماهه از جنبه پیشگیری از بیماری آنفلوانزای مورد تایید آزمایشگاه ناشی از هرسویه ویروس آنفلوانزای نوع 
A یا B و نیز بیماری آنفلوانزای مورد تایید آزمایشگاه ناشی از سویه های ویروس آنفلوانزای نوع A یا B  مشابه سویه های موجود 

در واکسن بوده است.
در این مطالعه پروفایل safety واکسن در رده سنی یاد شده (شامل واکنش های موضعی در محل تزریق و رخدادهای سیستمیک)  
این واکسن ٢٨ روز بعد از هرنوبت واکسیناسیون تا حداقل ١٨٠ روز بعد از نوبت دوم تزریق واکسن به منظور شناسایی رخدادهای 
نامطلوب جدی (SAEs) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داده است که تزریق دو دوز ٠/٥ میلی لیتری از 

واکسن آنفلوانزای غیرفعال شده ٤ ظرفیتی (QIV) به کودکان ٣٥-٦ ماهه اثربخش، ایمنی زا و  بی خطر بوده است.
Vaxigrip®  واکسن RMP آخرین نسخه Unknowns relating to treatment benefits نتایج این مطالعه در بخش

Tetra (RMPV 5.0, dated 15 March 2017) نیز  به شرح زیر اعالم شده است:
اثربخشی بالینی دو دوز ٠/٥ میلی لیتری از واکسن آنفلوانزای غیرفعال شده ٤ ظرفیتی(QIV) در یک مطالعه بالینی تصادفی شده 
با گروه کنترل پالسبو (GQM05)  در بیش از ٥.٥٠٠ کودک ٣٥-٦ ماهه که  قبالً هرگز واکسن  انفلوانزا دریافت نکرده بوده اند 
مورد بررسی قرار گرفته است. داده های این مطالعه نشان داده اند که واکسن ٤ ظرفیتی از ٥٢/٠٣ درصد موارد بیماری انفلوانزا 
 B و /یا نوع A و یا کشت ویروسی ناشی از تمام سویه های ویروس آنفلوانزای نوع RT-PCR تایید شده توسط ازمایشگاه به وسیله
و ٦۹/٣٣ درصد موارد بیماری انفلوانزا  مورد تایید آزمایشگاه ناشی ازسویه های مشابه سویه های موجود در واکسن پیشگیری می 

نماید.نتایج مطالعه در جدول زیر نمایش داده شده است:
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الزم به ذکر است نتایج این مطالعه در یک مقاله مروری در ژورنال Vaccines 2018, 6, 14  تحت عنوان زیر منتشر شده است:

   Efficacy and Immunogenicity Study of Quadrivalent Influenza Vaccine Administered via the 
Intramuscular Route in Healthy Children Aged 6 to 35 Months (randomized, double-blind 
placebo controlled trial)

در این مقاله اعالم شده است که واکسن Vaxigrip® Tetraتحمل پذیری خوبی در کودکان باسن ٦ ماه و باالتر دارد و نگرانی در 
مورد ایمنی این واکسن دررده سنی یادشده وجود ندارد. لذا به منظور ایمن سازی فعال در افراد با سن ٦ ماه و باالتر توصیه می 
شود. عالوه براین داده های اولیه، ایمنی زایی و بی خطری واکسن حتی در کودکان ٣٥-٦ ماهه و ایمنی زایی آن در افراد مسن ٦٦-

٨٠ سال را تایید می نماید.
در بخش Ongoing Clinical Trials این PBRER اعالم شده که مطالعه GQM00016 تحت عنوان :

Immunogenicity and Safety of a Multi-Dose Quadrivalent Influenza Vaccine in Children Aged 6 
months to 17 Years.
در ٣٦٠ کودک و نوجوان ٦ ماه تا ١٧ سال در بازه زمانی تهیه این گزارش در کشور مکزیک در حال اجرا بوده و مرحله ورود شرکت 
کنندگان به این مطالعه در ژانویه ٢٠١٨ به پایان رسیده و تا زمان ارائه PBRER رخداد نامطلوب جدی در ارتباط با این مطالعه 

گزارش نشده است. نتایج این مطالعه پشتیبانی برای اطالعات مربوط به این واکسن در سن ٦ ماه به باال (تا ١٧ سال) خواهد بود.
جدول زیر ریسک های  بالقوه مهم (Important potential risks) و موارد نقص اطالعات (Missing information)  واکسن 
Vaxigrip® Tetra را نشان می دهد. در این جدول استفاده از واکسن در سن زیر ٣ سال که در PBRER قبلی تحت عنوان 
Missing information معرفی شده بود با توجه به مشخص شدن نتایج مطالعه GQM05 و اعمال آن در RMP واکسن، 

حذف شده است.
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در خصوص استفاده از واکسن ٤ ظرفیتی در دوره بارداری همانگونه که در جدول باال مشاهده می شود این موضوع هنوز جزو 
موارد نقص اطالعات موجود دسته بندی شده است. در عین حال در بخش Update on missing information اعالم شده 
است که داده های safety استفاده از واکسن انفلوانزای ٤ ظرفیتی فاقد تیومرسال در خانم های باردار  همان طور که در 
CCDS اعالم شده بیانگر اثرات زیان آور در فرایند بارداری یا جنین نمی باشد. ضمن اینکه گزارشات اعالم شده در خصوص بی 
خطری استفاده از این واکسن در خانم های باردار یا شیرده با پروفایل ایمنی شناخته شده برای این واکسن و واکسن های 

آنفلوانزای ٣ ظرفیتی فاقد تیومرسال و محتوی میزان پایین تیومرسال هم خوانی دارد.
بررسی انجام شده در پایگاه داده های فارماکوویژیالنس در فاصله زمانی ١٦ مارس ٢٠١٧ تا ١٥ مارس ٢٠١٨ نیز در مجموع ٥ 
مورد جدید مواجهه با واکسن آنفلوانزای ٤ ظرفیتی فاقد تیومرسال در دوره بارداری را شناسایی کرده است. از این ٥ مورد در  ٤ 
مورد رخداد نامطلوب غیر جدی متعاقب تزریق واکسن رخ داده است که ٣ مورد غیر مرتبط با بارداری و ١ مورد در ارتباط با 

بارداری بوده است.
آنالیز گزارشات مربوط به مواجهه با واکسن در دوره بارداری در بازه زمانی تهیه PBRER مورد بررسی نگرانی جدیدی در 

خصوص ایمنی واکسن ٤ ظرفیتی را شناسایی نکرده است.
سایر اطالعات مربوط به بررسی اثرات این واکسن در دوره بارداری طی مطالعات بالینی در PBRER قبلی اعالم شده بود و در 

حال حاضر نیز مطالعه بالینی فاز ٤ GQM14 تحت عنوان :
Immunogenicity and Safety of Quadrivalent Influenza Vaccine (VaxigripTetra) 
in Pregnant Women

در ٣٤٦ خانم باردار ١٨ سال به باالی فنالندی که در هفته ٣٢-٢٠ بارداری (اواخر سه ماهه دوم و سوم) قرار داشته اند در حال 
اجراست و تاکنون رخداد نامطلوب جدی مرتبط با واکسن گزارش نشده است.

گزارش مطالعه Enhanced Passive Safety Surveillance (EPSS) واکسن Vaxigrip® Tetra در فصل آنفلوانزای 
٢٠١٨-٢٠١٧  نیز ضمیمه PBRER ارسالی شده است.

در این مطالعه از بین Safety Reoprt Card (SRD) ۹٥٧ توزیع شده که ١٠% آنها (١٠ مورد) مربوط به  کودکان و نوجوانان 
بین ٦ ماه تا ١٨ سال بوده و ٧٠ درصد افراد شرکت کننده در این برنامه مراقبتی را افراد باسن باالی ٦٥ سال تشکیل داده اند.

نتایج این بررسی نشان داده است که ٢٠ نفر از افراد واکسینه شده (٢/١ دصد) حداقل یک واکنش نامطلوب پس از تزریق واکسن 
Vaxigrip® Tetra نشان داده اند. میزان کلی گزارش دهی نیز ٥/۹ درصد برآورد شده است. آنالیز ایمنی عوارض نامطلوب مورد 
 EPSS NH 2017/18 انتظار الگوی گزارش دهی از نقطه نظر نوع، فراوانی و شدت عوارض را نشان نداده است. لذا نتایج مطالعه

تغییر معنی داری از نظر بالینی در  محتویات  SmPC واکسن  ایجاد نکرده است.  
با توجه به مطالب باال در مجموع تراز  Benefit-Risk واکسنVaxigrip® Tetra در اندیکاسیون های تایید شده مطلوب و 

مثبت ارزیابی می گردد. ضمن اینکه موارد زیر مورد تاکید واقع می شود:
با توجه به افزایش رده سنی مجاز جهت تجویز این واکسن از سن ٣ سالگی به ٦ ماهگی اطالع رسانی دقیق و علمی در این  -١

خصوص و میزان تجویز واکسن ضرورت خواهد بود. مقتضی است گزارش اقدامات انجام شده به این اداره کل اعالم شود.
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٢- بروشور فارسی واکسن آنفلوانزای ٢٠١۹-٢٠١٨ بایستی مطابق با مقررات موجود و بر اساس آخرین RSI فراورده به روزرسانی 
شود.

گزارشات دوره ایمنی واکسن یا هرگونه تغییر (Variation) در اطالعات مربوط به safety  واکسن بایستی به موقع و بر  -٣
اساس دستورالعمل شماره مورخ ٦٦٥/١١٠۹٧١ مورخ ۹٦/۹/٥ (پیوست نامه) که قبالً به اطالع تمامی شرکت های دارویی 

رسانیده شده است، جهت بررسی و اقدامات الزم به طور مستقیم به اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل ارسال شود.
بخش فارماکوویژیالنس شرکت روژین دارو با همکاری نمایندگی شرکت سانوفی پاستور در ایران نسبت به جمع آوری، ثبت و  -٤

گزارش دهی رخدادهای نامطلوب احتمالی متعاقب تزریق واکسن Vaxigrip® Tetra به سازمان غذا ودارو اقدام نماید.
این جمع بندی به منظور اطالع و هرگونه اقدام الزم اعالم می گردد.
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مدیر عامل محترم شرکت روژین دارو
.

با سالم واحترام؛
    بازگشت به نامه شماره  ۸٥٤-ص-٩٧ مورخ ٩٧/٠٦/١٠ به اطالع می رساند توزیع و فروش فرآورده زیر:

نام ژنریک : واکسن آنفلوانزای ٤ ظرفیتی Vaxigrip Tetra   : نام تجاری
R3G33   : شماره سری ساخت

تعداد وارده : 250,000 عدد سرنگ 
تاریخ انقضاء : 05.2019

نوع بسته بندی و تعداد دوز در بسته بندی : سرنگ آماده مصرف تک دوزی
شرایط نگهداری:                              ۸-۲    درجه سانتیگراد

                       IRC:8193058748006944    :شماره پروانه ورود
نام تولید کننده :   سانوفی پاستور فرانسه شرکت توزیع کننده : شرکت دارو پخش:200.000 

عدد و شرکت پخش ممتاز: 50,000 عدد
 

   بر اساس صورتجلسه توزیع در شرایط خاص مورخ  ٩٧/٠٦/١٤ و بررسی مدارک توزیع شامل : 
تصویر مجوز توزیع صادره از سوی مرکز معتبر  -١

تصویر مجوز توزیع صادره از سوی سازنده -٢
تصویرخالصه پروتكل تولید  -٣

تصویر برگه آنالیز فرآورده -٤
تأییدیه شرایط نگهداری و حمل و نقل -٥

مطابق ضوابط این اداره کل بالمانع می باشد. 
توضیحات: شرکت متعهد می شود اصل مجوز توزیع دولتی با مهر سفارت ایران وسایر مدارک را ظرف یک ماه با این 

اداره کل ارسال نماید .الزم به ذکر است درحال حاضر مجوز مصرف واکسن در کودکان باالی ۳ سال مورد تائید این 
اداره کل می باشد ومصرف این واکسن در کودکان زیر ۳ سال مجاز نیست .
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