
در  متفاوت  شيوه  دو  با  ايمنى  دستگاه 
بدن  از  بيمارى زا  و  بيگانه  عوامل  برابر 

دفاع مى كند.
١- «ايمنى ذاتى» كه به صورت پاسخ ايمنى 
سريع و غير اختصاصى است كه بدن در طول چند دقيقه 
اول پس از مواجهه با عامل مهاجم از خود بروز مى دهد. 
٢- «ايمنى تطبيقى يا اكتسابى» كه روزها تا هفته ها طول 
مى كشد تا فعال شود و يك پاسخ اختصاصى و درازمدت 
است كه توليد «آنتى بادى» يا «پادتن» بر ضد عامل مهاجم 

نقش اساسى در آن دارد.

ايمنى ذاتى
«ايمنى ذاتى» كه نخستين ضدحمله يا پاتك عمومى بدن 
بر ضد عوامل بيمارى زا است از طريق آزاد شدن موادى 

شيميايى به نام «سيتوكين» ها رخ مى دهد.
كه  مى دهند  پيام  مجاور  سلول هاى  به  شيميايى  مواد  اين 
خودشان را براى دفاع در برابر تهاجم مجهز كنند، به سلول هاى 
آلوده شده با ويروس «پيام مرگ» مى دهند و باعث از بين 
رفتن آنها مى شوند و باالخره سلول هاى ايمنى را به محل 
تهاجم فرا مى خوانند تا مرحله بعدى و اختصاصى پاسخ 

ايمنى يعنى «ايمنى تطبيقى» شروع شود.

ايمنى تطبيقى
ايمنى تطبيقى يا اكتسابى كه نوعى دفاع اختصاصى است 
كه ايجاد آن مدت بيشترى طول مى كشد وخود داراى دو 
شاخه است: «ايمنى هومورال» با توليد مولكول هايى به نام 

پادتن ها يا آنتى بادى ها  همراه  است و «ايمنى سلولى» از طريق 
سلول هاى به نام سلول  T ايجاد مى شود.

كه  بدن هستند  در  تخصص يافته اى  مولكول هاى  آنتى بادى هاى 
پس از شناسايى بخش هايى از عامل بيمارى زا كه «آنتى ژن» ناميده 
مى شوند، به وسيله سلول هايى در دستگاه ايمنى به نام سلول هاى 

B معموال پس از چند هفته ساخته مى شوند. 
آنتى بادى ها با اتصال يافتن به «آنتى ژن ها»ى عامل بيمارى زا مثال 

ويروس ها باعث خنثى شدن آنها مى شوند.
 T نام سلول هاى  به   T نوع سلول  دو  ايمنى سلولى  در بخش 
 T T كشنده وجود دارند. سلول هاى  كمك كننده و سلول هاى 
كمك كننده عوامل بيمارى زا مانند ويروس ها را در بدن رديابى 
مى كنند و با شناساندن آنها به سلول هاى B باعث توليد آنتى بادى 
بر ضد آنها مى شوند. سلول هاى T كشنده هم مستقيما سلول هاى 

آلوده شده به ويروس  را از بين مى برند.

واكسن ها چطور دستگاه ايمنى را فعال مى كنند؟
واكسن ها در واقع حاوى «آنتى ژن ها» يا بخش هايى از عامل بيمارى زا 
بيمارى شود،  اينكه فرد دچار  بدون  مانند ويروس ها هستند و 
دستگاه ايمنى را براى مقابله با عامل بيمارى زاى اصلى آموزش 
 B مانند عفونت طبيعى، سلول هاى  مورد هم  اين  مى دهند. در 
آنتى بادى هاى بسيار اختصاصى بر ضد ويروس مى سازند كه با 
اتصال به ويروس آن را خنثى مى كند و مانع ورود آن به داخل 
سلول ها مى شود. واكسن همچنين ايمنى سلولى را هم تحريك 
مى كند: سلول هاى T كمك كننده سلول هاى B را به توليد بيشترى 
آنتى بادى وادار مى كنند و سلول هاى T كشنده سلول هاى آلوده 

به ويروس را از بين مى برند.

«خاطره ايمنى» چيست؟
هنگامى كه با عفونت طبيعى يا زدن واكسن پاسخ ايمنى در بدن 
خصوصيات  ايمنى  سلول هاى  از  گروهى  آمد،  وجود  به  شما 

ويروس را «خاطر مى سپارند» و در بدن باقى مانند. 
در  كه  هنگامى  مى شود  باعث  سلول هاى خاطره اى  اين  وجود 
آينده دوباره با ويروس روبرو شويد، دستگاه ايمنى تان سريع تر 
به آن پاسخ دهد و به طور موثرترى از عفونت پيشگيرى كند. به 

اين ترتيب «ايمنى درازمدت» به وجود مى آيد.

انواع واكسن هاى كرونا
رويكردهاى گوناگونى براى ساخت واكسن براى كروناويروس 
به كار گرفته  شده اند كه برخى از آنها  براى بيمارى هاى عفونى 

ديگر هم به كار گرفته شده اند و برخى ديگر جديد هستند:
١- واكسن هاى ويروس كامل: كه در آن ويروس غيرفعال شده يا 
ايمنى استفاده  براى تحريك دستگاه  ويروس زنده ضعيف شده 
مى شود، واكسن هاى چينى سينوفارم و سينوواك از اين روش 

استفاده كرده اند.
٢- واكسن هاى ناقل ويروسى: در اين نوع واكسن ها از يك ويروس 
به  بيمارى زا  ويروس  ژن هاى  انتقال  براى  بيمارى زا  غير  ناقل 
درون سلول ها استفاده مى شود. واكسن هاى آسترازنكا، جانسون 
اند جانسون و اسپوتنيك از اين شيوه استفاده مى كنند. در اين 
واكسن هاى از يك ويروس ناقل به نام «آدنوويروس» استفاده 
قابليت  مى شود. اين ويروس طورى تغيير داده شده است كه 
تكثير در بدن نداشته باشد بنابراين براى دريافت كننده واكسن 
سازنده  ژنتيكى ژن  مهندسى  با  ديگر  از طرف  است.  بى خطر 
پروتئين هاى شاخكى سطحى ويروس كرونا وارد آن شده است. 
تزريق  بدن  به  ويروسى  ناقل  اين  حاوى  واكسن  كه  هنگامى 
سلول هاى  وارد  كرونا  ژن  حاوى  آدنوويروس هاى  مى شود، 
ايمنى  توليد پروتئين شاخكى دستگاه  با  عضالنى مى شوند و 

بدن را تحريك مى كنند.

٣ – واكسن هاى ژنتيكى: اين نوع واكسن ها اصال حاوى ويروس 
پروتئين هاى  ساخت  ژنتيكى  دستورهاى  حاوى  بلكه  نيستند، 

ويروسى براى تحريك دستگاه ايمنى هستند.
ماده ژنتيكى مورد استفاده در اين واكسن ها ممكن است از نوع 
DNA باشد. DNA مهندسى شده حاوى ژن هاى ويروس وارد 
سلول ها مى شود. سلول ها دستورات  آن را مى خوانند و نسخه اى 
 mRNA پيامبر يا RNA از آنها را به صورت مولكولى به نام
مى سازند و در مرحله بعد mRNA ساخت پروتئين هاى شاخكى 
ويروسى را در بدن باعث مى شود و دستگاه ايمنى را تحريك 
از اين شيوه  مى كند. واكسن كروناى شركت هندى «زيدوس» 

براى ايجاد ايمنى استفاده كرده است.
يك روش ديگر در واكسن هاى ژنتيكى اين است كه مستقيما خود 
mRNA حاوى دستورات ژنتيكى ساخت پروتئين هاى شاخكى 
سطح ويروس را وارد بدن كرد. واكسن هاى شركت هاى فايزر/
بيونتك و مدرنا از اين شيوه براى ساخت واكسن استفاده كرده اند.
يا  پروتئين  از يك  اين واكسن ها  ٤- واكسن هاى پروتئين پايه: 
قطعه پروتئين عامل بيمارى زا براى تحريك پاسخ ايمنى استفاده 
مى كنند. برخى از اين واكسن ها حاى پروتئين هاى كامل و برخى 
ديگر حاوى قطعات پروتئين هستند. يك شكل از واكسن هاى 
پروتئين پايه واكسن هاى نوتركيب هستند. در اين شكل با مهندسى 
ژنتيك ژن هاى ويروس را وارد سلول هاى مخمرى يا سلول هاى 
ديگر مى كنند تا پروتئين هاى ويروس را در محيط كشت توليد 
كنند. بعد اين پروتئين ها گردآورى شده براى ساخت واكسن استفاده 
مى شود. در اين واكسن ها ممكن است مولكول هاى پروتئينى به 
صورت ذرات نانو در آورده شده و بعد تزريق شوند. واكسن 
در دست  پاستور  انستيتو  همكارى  با  (كه  كوبا  فينالى  انستيتو 

آزمايش است) از نوع واكسن هاى پروتئين پايه است..

چه مدت پس از واكسن زدن در برابر كرونا ايمن مى شويد؟
يكى از پرسش  هاى رايج در حالى كه واكسيناسيون عمومى در برابر 
ويروس كرونا در حال انجام است، زمانى است كه طول مى كشد تا 
واكسن اثر خود را ايجاد كند و باعث محافظت فرد در برابر كوويد-١٩ 
شود. به طور معمول دو هفته پس از كامل شدن واكسيناسيون يعنى در 
مورد واكسن هاى دو دوزى، دو هفته پس از تزريق دوز دوم واكسن 

طول مى كشد تا پاسخ ايمنى به طور كامل ايجاد شود.
بنابراين ممكن است اگر چند روز پيش از واكسيناسيون يا يكى دو 

روز پس از واكسيناسيون ويروس 
كرونا وارد بدن شما شده 

وجود  با  باشد، 

واكسيناسيون به بيمارى كوويد-١٩ مبتال شويد، چرا كه واكسن 
وقت كافى براى ايجاد ايمنى را نداشته است.

گرچه پس از دريافت دوز اول واكسن در واكسن هاى دو دوزى 
هم تاحدى حفاظت در افراد به وجود مى آيد اما مدت اين حفاظت 
طوالنى نخواهد بود. پس از زدن دوز دوم واكسن است كه ايمنى 

قوى تر و درازمدت تر ايجاد مى شود.

واكسن هاى كرونا تا چه حدى جلوى عفونت را مى گيرند؟
افرادى كه  بيمارى عالمت دار كرونا در  به  احتمال دچار شدن 
واكس مى زنند، بسيار كاهش پيدا مى كند. البته در درصد كمى 
از از افراد ممكن است حتى با وجود واكسيناسيون عفونت رخ 
دهد و ممكن است براى مدتى ميزان بااليى از ويروس در بينى و 
دستگاه تنفسى فوقانى شان داشته باشند اما اغلب پژوهش ها نشان 
مى دهند كه واكسن ها به كاهش انتشار ويروس كرونا كمك مى كنند.
نكته مهم اين است كه اگر به طور كامال واكسينه شده باشيد يعنى 
دو دوز واكسن را دريافت كرده باشيد، حتى اگر دچار عفونت 
شويد، احتمال بيمارى شديد يا بسترى شدن بسيار كم مى شود. 

عوارض جانبى شايع واكسن هاى كرونا چه هستند؟
پس از تزريق واكسن هاى كرونا ممكن است دچار عوارض جانبى 
شويد كه معموال خفيف هستند و به خودى خود برطرف مى شوند.
در  تورم  و  قرمزى  درد،  ايجاد  شايع  عوارض جانبى  از جمله 
محل تزريق در بازو است. براى رفع اين عالئم مى توانيد محل 
تزريق را «كمپرس سرد» كنيد، يعنى آن را با يك حوله مرطوب 
و سرد بپوشانيد. همچنين حركت دادن بازو و استفاده از آن هم 
به كاهش تورم كمك مى كند. به غير از اين عوارض موضعى، 
عوارض جانبى عمومى شايع واكسن  هاى كرونا شامل خستگى، 

سردرد، درد عضالنى، لرز، تب و تهوع مى شود. براى برطرف 
كردن درد مى توانيد از داروهايى مانند آسپيرين، استامينوفن 
يا داروهاى آنتى هيستامين استفاده كنيد (اما قبل از واكسن 

زدن دارويى مصرف نكنيد).
اگر پس از واكسيناسيون تب كرديد، مايعات كافى مصرف 

كنيد و لباس هاى سبك بپوشيد.
در اغلب موارد درد يا تب پس از واكسيناسيون نشانه هايى 
واكسن  به  نسبت  دارد  شما  بدن  كه  است  اين  از  طبيعى 
داشته  توجه  حال  عين  در  مى كند.  ايجاد  ايمنى  واكنش 
به معناى بى اثر  به عوارض جانبى  باشيد كه دچار نشدن 

بودن واكسن نيست.
در اين موارد پس از واكسيناسيون بايد به پزشك مراجعه كنيد:

 اگر قرمزى يا حساسيت محل تزريق پس از ٢٤ ساعت 
بدتر شوند.

 اگر عوارض جانبى پس از چند روز برطرف نشوند يا بدتر شوند.
در موارد بسيار نادرى ممكن است واكنش آلرژى شديد يا آنافيالكسى 
نسبت به واكسن رخ دهد. بنابراين بهتر است پس از واكسيناسيون 
مدتى در مركز واكسيناسيون به انتظار بمانيد تا اگر احيانا چنين 

عارضه اى رخ داد، در همان جا فورا درمان شود.

اگر قبال كرونا گرفته باشم، باز هم بايد واكسن بزنم؟
واكسن زدن حتى براى افرادى كه قبال كرونا گرفته اند، هم ضرورى 
است. گرچه عفونت قبلى مى تواند ايمنى طبيعى در افراد به وجود 
آورد اما با زدن واكسن هم از لحاظ ميزان حفاظت ايجادشده اطمينان 
بيشترى به دست آورد و حفاظت ناشى از عفونت قبلى را تقويت 
كرد. از طرف ديگر عفونت قبلى شما ممكن است حفاظت كافى 
در برابر سويه هاى جديد جهش  يافته ويروس ايجاد نكند و واكسن با 
تشديد پاسخ ايمنى در شما حفاظت بيشترى براى شما ايجاد مى كند.

اگر همين االن كرونا داشته باشم، مى توانم واكسن بزنم؟
اگر در حال حاضر آزمايش مثبت كرونا داريد و عالئم بيمارى 
را بروز داده ايد، بايد خودتان را ايزوله كنيد و واكسيناسيون را تا 

هنگام پايان يافتن دوره ايزوله به تاخير بيندازيد.
هنگامى مى توانيد از وضعيت ايزوله خارج شويد كه ٢٤ ساعت 
بدون داروى تب بر تب نداشته باشيد، ساير عالئمتان رو به بهبود 
باشد و دست كم ١٠ روز از شروع عالئمتان گذشته باشد. اگر 
آزمايش مثبت كرونا داريد اما عالمتى نداريد، نيز بايد دست كم 
١٠ روز در وضعيت ايزوله به انتظار بمانيد. پس از اتمام دوره 

ايزوله مى توانيد واكسنتان را بزنيد.
به مركز واكسيناسيون در هنگامى كه عفونت كرونا  رفتن شما 

داريد، ديگران را در معرض خطر سرايت ويروس قرار مى دهد.

دستگاه ايمنى چطور از بدن در مقابل عوامل بيمارى زا دفاع مى كند؟

همه چيز درباره واكسن هاى كرونا 
  على مالئكه

كروناويروس شماره هشتصدوسيزده   ده مهر هزار و چهارصد١٠

كروناويروس در طول يك سال ونيمى كه از همه گيرى جهانى آن 
مى گذارد، جهش هاى بسيارى پيدا كرده است و سويه هاى جديدى 
از آن ايجاد شده است كه سازمان جهانى بهداشت آنها را بر اساس 

حروف الفباى يونانى نامگذارى كرده است.
فقط چهار سويه  جهش يافته تا به حال آنقدر نگران كننده بوده اند 
«سويه هاى  گروه  در  را  آنها  بهداشت  سازمان جهانى  كه 
مايه نگرانى» (VOC) قرار دهد كه شامل سويه هاى 

آلفا، بتا، گاما و دلتا مى شوند.
 ١,٦٢١.B سويه  جديدى با نام علمى μ «سويه  «ميو
است كه سازمان جهانى بهداشت آن را در 
رده «سويه هاى مورد توجه» (VOI) قرار 
كه گروهى است كه نگرانى  داده است 

كمترى درباره آنها وجود دارد.
هنوز اطالعات كاملى درباره سويه  «ميو» 

در دست نيست.
اين سويه  جهش يافته ويروس براى 
نخستين بار در ماه ژانويه در كلمبيا 
ديگر  كشور   ٤٩ به  و  شد  شناسايى 
به  نسبت  هنوز  اما  است  رسيده  هم 
بسيار  سويه   مانند  ديگرى  سويه هاى 
واگير دلتا درصد چندانى از موارد عفونت 
را تشكيل نمى دهد. براى مثال در اياالت 
موارد  اغلب  دلتا  متحده در حالى كه سويه  
كرونا را تشكيل مى دهد، موارد عفونت با سويه  

«ميو» حدود يك دهم درصد (٠/١ درصد) بوده است.
سويه  «ميو» داراى جهش هايى است كه قبال در سويه  دلتا هم ديده 

شده است اما در عين حال جهش هاى مشابه جهش هاى سويه  آلفا 
يا B.١,١,٧ را هم دارد كه با واگيرى زياد ويروس همراهى دارند.
ابراز شده است كه اگر جهش در يك سويه  گرچه اين نظر هم 
ويروس با جهش سويه  ديگر تركيب شود، ممكن است يك «ويروس 
ابرجهش يافته» ايجاد شود اما در واقعيت، لزوما تركيب دو جهش 

باعث تقويت آثارشان  نمى شود.
كارشناسان مى گويند در حال حاضر همچنان سويه  دلتاى كرونا 
مايه نگرانى است و هنگامى كه شماربيشترى از  است كه بيشتر 
افراد جمعيت نسبت به آن ايمن شوند، ممكن است سويه اى ديگر 

جاى آن را بگيرد.
سويه  «ميو» همچنين داراى دو جهش E٤٨٤K و K٤١٧N است 
كه در سويه  بتاى كروناويروس هم شناسايى شده اند. سويه  بتا در 
حال حاضر نسبت به سويه  دلتا مقاومت بيشترى به پاسخ ايمنى 
نشان مى دهد. بنابراين ممكن است سويه  «ميو» هم چنين ويژگى 
داشته باشد اما هنوز بايد در انتظار داده هاى بيشتر در اين باره بود.
نشده  منتشر  علمى  مجله هاى  در  هنوز  نتايجش  كه  بررسى  يك 
بتا  سويه   به  نسبت  ميو  سويه   كه  داد  نشان  نشده)  همتا  (داورى 
اندكى نسبت به واكسن هامقاوم تر است. البته بايد توجه داشت كه 
اين مقاومت نسبت به واكسن به معناى توانايى ايجاد عفونت در 
افراد واكسينه شده است و واكسن ها حتى در سويه  هاى مقاوم از 

بيمارى شديد جلوگيرى مى  كنند.
اما مقاومت يك سويه در برابر آنتى بادى هاى توليد شده به وسيله 
واكسن لزوما به معناى انتشار سريع آن نيست. سويه  بتا هم با وجود 
داشتن جهش هاى ايجادكننده اين مقاومت، ظاهرا به اندازه سويه  دلتا 

با ميزبان هاى انسانى سازگار نبود و سويه  دلتا جايگزين آن شد.

درباره سويه  «ميو»ى كرونا چه مى دانيم؟


