
مغزهای متفکر پشت بزرگ ترین پیشرفت پزشکی در صد سال گذشته

یک زوج آلمانی ترک تبار واکسن کرونای فایزر/بیو ان تک را ساختند

شاهین ۵۵ ساله و تورکی ۵۳ ساله در سال ۲۰۰۸ 
میالدی شرکت بیو ان تک )BioNTech( را در شهر 
ماینتس در مرکز آلمان پایه گذاری کردند. شرکت همکار 
آنها، شرکت داروسازی معظم آمریکایی فایزر روز 
دوشنبه این هفته اعالم کرد واکسن بالقوه شان برای 
کروناویروس در بررسی مقدماتی بیش از ۹۰ درصد در 
پیشگیری از عفونت در داوطلبان موثر بوده است. این 
 mRNA پیامبر یا RNA واکسن از تکنولوژی به نام
استفاده می کند تا پاسخ ایمنی در افراد واکسینه شده 
ایجاد کند. شاهین روز سه شنبه اهمیت این خبر را 
به خبرنگاران توضیح داد و پیامی از امید را برای دنیا 
فرستاد. او گفت: »به نظر من این خبر پیام خوبی برای 
بشریت است که اکنون می دانیم عفونت های کووید-۱۹ 

را واقعا می توان با یک واکسن پیشگیری کرد.«
آلبرت بورال، مدیرعامل شرکت فایزر ساخت این 

واکسن »بزرگ ترین پیشرفت پزشکی« در ۱۰۰ سال 
اخیر خواند. با اینکه ساختن واکسنی برای کرونا قدم 
بزرگی برای جامعه علمی است، شاهین و تورکی 
سابقه ای طوالنی در دستاوردهای دنیای پزشکی دارند.
این زوج که هر دو تحصیل کرده پزشکی هستند، 
شرکت قبلی شان »گانی مد« را در سال ۲۰۰۱ میالدی 
برای کار روی آنتی بادی ها یا پادتن های ضدسرطان 
تاسیس کردند و در نهایت آن را در سال ۲۰۱۶ میالدی 

به قیمت ۱/4 میلیارد دالر فروختند.
این زوج در اردیبهشت امسال در مصاحبه ای گفتند، 
احساس می  کنند ناگزیر هستند باتوجه به بیش از دو 
دهه کاری که در حوزه  شان انجام داده اند، »دستاوردی 
برای جامعه داشته باشند.« شاهین در شهر اسکندرون 
در ساحل مدیترانه در ترکیه متولد شد و در 4 سالگی 
با خانواده اش به شهر کلن آلمان رفت که پدرش در 

آنجا در یک کارخانه محلی شرکت فورد کار می کرد. 
او در دوران تحصیلی اش در آنجا تورکی را که دختر 
یک پزشک ترک بود، مالقات کرد. شاهین و تورکی 
به علت عالقه مشترکشان درباره پژوهش سرطان به 
هم نزدیک شدند و براساس گزارش ها حتی روز 
عروسی شان را هم در یک آزمایشگاه پژوهشی شروع 
کردند. شاهین در دی ماه سال پیش، پس از خواندن 
یک مقاله علمی درباره کروناویروس در شهر ووهان 
چین با »گام کوچکی« از حوزه داروهای ضدسرطان 
براساس mERNA به حوزه واکسن های ویروسی 

براساس mRNA وارد شد.
بیو ان تک ۵۰۰ نفر از کارکنانش را به کار روی  این طرح 
برای بررسی چند ترکیب بالقوه mRNA گماشت و 
در نهایت این شرکت در فروردین با شرکت بزرگ 

فایزر وارد همکاری شد.

رویکرد آنها برای ساختن واکسن کووید-۱۹ از یک 
ماده ژنتیکی به نام mRNA استفاده می کند که می تواند 
سلول های بدن را به ساختن قطعات پروتئینی مشابه 
پروتئین های گل میخی سطح کروناویروس وادارد. 
این پروتئین های گل میخی هستند که باعث اتصال 
کروناویروس به گیرنده های سلولی اش و ورود آن 
به سلول ها می شوند. با تولید این پروتئین ها در بدن 
دستگاه ایمنی شناسایی آنها را یاد می گیرد و به حمله 
به این قطعات پروتئینی آنتی بادی می سازد. به طور 
هنگامی که خود کروناویروس وارد بدن می شود، 
دستگاه ایمنی به سرعت به آن واکنش نشان می دهد.

همکاران شاهین او ازجمله ماتیاس تئوبولد استاد 
سرطان شناسی در دانشگاه ماینتسرا مردی »فروتن و 
معتدل« توصیف می کنند. شاهین روز سه  شنبه گفت به 
نظر او واکسن بیو ان تک/فایزر »تنها واکسن ساخته شده« 
بر ضدکووید-۱۹ نخواهد بود و اشاره کرد چند واکسن 
دیگر در مرحله سوم و نهایی کارآزمایی بالینی هستند. 
شاهین همچنین گفت هدف از همکاری با شرکت فایزر 
باال بردن ظرفیت تولید واکسن بالقوه شان است و آنها 
امیدوارند در صورت تایید شدن این واکسن تا پایان 
سال ۲۰۲۱ میالدی تا ۱/۳ میلیارد دوز آن ساخته شود.
او تاکید کرد که بیو ان تک و فایزر از سازمان غذا و 
داروی آمریکا خواهند خواست تا مجوز مصرف 
اضطراری این واکسن را بدهد و تقاضا برای این 

کار ممکن است حتی در هفته آینده انجام شود.

علت عوارض جانبی واکسن های 
کرونا چیست؟

یکی از نگرانی های افرادی که واکسن های کرونا دریافت 
می کنند، عوارض جانبی آنهاست.

عوارض جانبی شایع واکسن های کرونا شامل درد در 
محل تزریق، تب و تهوع بوده اند اما علت ایجاد این 
عوارض جانبی ناخوشایند چیست و آیا باید درباره 

آنها نگران بود؟
گرچه ممکن است خالف هم  به نظر برسد اما بروز 
عوارض جانبی درواقع به معنای اثربخشی واکسن است.
این عوارض جانبی به این علت رخ می دهند که دستگاه 
ایمنی شما به واکسن واکنش نشان می دهد. ین عوارض 
جانبی ممکن است با دچار شدن به تب، خستگی، 
سردرد و درد در محل تزریق ۱۲ تا ۲4 ساعت پس از 

واکسیناسیون شروع شود.
واکسن های کرونای فعلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
سطح   )spike protein( گل میخی  پروتئین های 
ویروس را در معرض دستگاه ایمنی بدن قرار می دهند. 
در واکسن های فایزر و مدرنا mRNA حاوی رمز 
ژنتیکی این پروتئین ها وارد بدن می شود. در واکسن های 
اسپوتنیک و آسترازنکا ژن های این پروتئین ها از طریق یک 
ویروس ضعیف شده سرماخوردگی وارد بدن می شود. 
در واکسن های چینی سینوفارم و سینوواک کل ویروس 

غیرفعال  شده که حاوی این پروتئین ها است، به بدن 
تزریق می شود. در هر حال، حضور این پروتئین های 
گل میخی باعث ایجاد پاسخی ایمنی از ۳ نوع سلول در 

.B  و سلول های T بدن می شود: ماکروفاژها، سلول های
ماکروفاژها نخستین سلول هایی هستند که ارگانیسم های 
زیانبار خارجی را شناسایی و حذف می کنند. سلول های 
T به منطقه ای که واکسن به آن وارد شده است، مهاجرت 
می کنند و به یاداوری پروتئین های گل میخی کروناویروس 
برای رویارویی های آینده کمک می کنند. هنگامی که 
این پروتئین های واکسن به عنوان عوامل بیگانه شناسایی 
می شوند، سلول های B شروع به تولید مجموعه ای از 

آنتی بادی ها یا پادتن ها بر ضد آنها می کنند.
همه این سلول های ایمنی پروتئین های التهابی تولید 
می کنند که »سایتوکاین« نامیده می شوند. سایتوکاین ها 
پیامبرهای شیمیایی هستند که به هماهنگ کردن پاسخ 
ایمنی کمک می کنند و همچنین باعث ایجاد تب می شوند 

که یک عارضه جانبی شایع واکسن های کروناست.
باال رفتن دمای بدن باعث می شود بدن جای نا مناسب تری 
برای تکثیر ویروس شود و همچنین بدن تحریک شود که 
شمار بیشتری سلول ایمنی تولید کند. این مواد شیمیایی 
التهابی همچنین می توانند باعث درد عضالنی، خستگی، 
سردرد و سایر عالئم شوند اما تولید سایتوکاین ها در 
طول ۲4 تا 4۸ ساعت حالت کفه ای پیدا می کند و به 
همین علت اغلب عوارض جانبی پس از این مدت 

رفع می شوند.
واکسن باعث مقدار به اندازه کافی پروتئین گل میخی به 
بدن می شود تا دستگاه ایمنی را به ایجاد پاسخی برانگیزد 
اما واکسن  ها بر خالف موارد شدید کووید-۱۹ باعث 
ایجاد پاسخ ایمنی خارج از کنترل که »طوفان سایتوکاینی« 
نامیده می شود، نمی شوند. در طوفان سایتوکاینی مقدار 
زیادی مواد شیمیایی التهابی در بدن تولید می شوند که 

به اندام های بدن آسیب می زنند.

طیف عوارض جانبی
از آنجایی بروز عوارض جانبی پس از واکسن زدن، 
نشانه وجود یک دستگاه ایمنی قوی است که دارد 
برای شناسایی و نابود کرن ویروس آموزش می  بیند، 
افراد جوان تر احتماال عوارض جانبی قوی تری را 
نسبت به سالمندان نشان خواهد داد. در واکسن هایی 
مانند واکسن های فایزر و مدرنا که به دو تزریق نیاز 
دارند، عوارض جانبی ممکن است پس از تزریق دوز 
 T دوم بیشتر از تزریق دوز اول باشد، چرا که سلول های
رویارویی قبلی با پروتئین گل میخی را به یاد دارند. در 
نتیجه بدن بدون تاخیر، به سرعت پاسخ ایمنی قدرتمندی 
برای نابودی آن ایجاد می کند که شامل مقدار زیادی 
سایتوکاین های ایجادکننده عوارض جانبی است پس 
ایجاد عوارض جانبی بیشتری پس از تزریق دوم واکسن 

به معنای پاسخ ایمنی بهتر است.
تزریق نخستین دوز واکسن باعث می شود دستگاه ایمنی 

ویروس را شناسایی و تولید آنتی بادی ها و سلول های 
T بر ضدآن را آغاز کند. تزریق دوز دوم واکسن باعث 

می شود میزان اثربخشی آن به حداکثر برسد.
واکسن های کرونای از نوع mRNA باتوجه به ایجاد 
پاسخ ایمنی قوی تر ممکن است عوارض جانبی به طور 
نسبی شدیدتری ایجاد کنند. همچنین افرادی که قبال به 
کووید-۱۹ مبتال شده و بهبود یافته اند، با احتمال بیشتری 
ممکن است حتی پس از دوز اول واکسن به عوارض 
جانبی قوی دچار شوند. در این مورد هم علت این است 
که دستگاه  ایمنی بدن قبال برای واکنش به ویروس آماده 

و تحریک  شده است.
تفاوت های فردی مانند میزان استرس و رژیم غذایی هم 

ممکن بر میزان عوارض جانبی اثر بگذارند.
با این وجود، حتی اگر واکسن بزنید و عوارض جانبی 
در شما بروز نکند، به معنای بی اثر بودن واکسن نیست، 
چرا که شیوه پاسخدهی بدن افراد به واکسن متفاوت 
است و بررسی های بالینی قبلی اثربخشی این واکسن ها را 
جد از این که اثر جانبی داشته باشند یا نه، ثابت کرده اند.

عوارض جانبی نادر
بروز عوارض جانبی وخیمی به دنبال تزریق واکسن های 
کرونا هم گزارش شده است اما این عوارض بسیار 

نادر هستند. 
در موارد بسیار نادری افراد ممکن است دچار واکنش 
آلرژی شدید یا آنافیالکسی پس از تزریق واکسن های 
کرونا شوند. گرچه این عارضه می تواند مرگبار باشد، 
به آسانی قابل درمان است. برای مثال میزان بروز واکنش 
آنافیالکسی پس از واکسن کرونای مدرنا فقط ۲/۵ مورد 
در یک میلیون تزریق واکسن برآورد شده است. این 
عارضه معموال ۱۵ دقیقه پس از دریافت واکسن رخ 
می دهد. برای همین است که از افراد خواسته می شود 
پس از زدن واکسن برای ۱۵ دقیقه در محل واکسیناسیون 

باقی بمانند.
عوارض جانبی دیگری هم ممکن است با برخی از این 
واکسن ها همراه باشند. چند کشور اروپایی به طور موقت 
تزریق واکسن کرونای آسترازنکا را پس از گزارش درباره 
بروز موارد نادر عارضه لخته شدن خون متوقف کردند. 
باتوجه به اینکه کروناویروس خودش می تواند باعث 
لخته شن خون شود، هنوز ثابت نشده است که این 

عارضه مربوط به این واکسن بوده باشد.
آژانس دارویی اروپا )EMA( پس از تحقیق در این باره 
اعالم کرد این واکسن برای جمعیت عمومی بی خطر و 
سودمندی های آن بیش از زیان های آن است و شواهدی 
درباره رابطه سببی میان واکسن آسترازنکا و این عارضه 
لخته شدن خون وجود ندارد. البته این سازمان وجود 

این رابطه سببی را هم رد نکرده است.

آیا واکسیناسیون عمومی کرونا 
می تواند باعث »ایمنی جمعی« شود؟

یکی از اهدافی که برای واکسیناسیون عمومی کرونا اعالم 
می شود، رسیدن به »ایمنی جمعی« است اما آیا رسیدن به 

»ایمنی جمعی« به معنای پایان همه گیری کرونا است؟
»ایمنی جمعی« در برابر یک بیماری عفونی هنگامی به وجود 
می آید که شمار کافی از افراد یا از طریق عفونت  قبلی یا 
واکسیناسیون نسبت به آن مصونیت پیدا می کنند، بنابراین 
سرایت آن عامل عفونی بین افراد مشکل تر می شودپس 
رسیدن به »ایمنی جمعی« به طور غیرمستقیم حتی برای 
افرادی که ایمنی شخصی به آن بیماری پیدا نکرده اند، 

سودمند خواهد بود.
درصد جمعیتی که الزم است نسبت به یک عامل عفونی 
ایمن شوند تا از انتشار آن عامل جلوگیری شود را »آستانه 
ایمنی جمعی« می نامند. هر چه یک بیماری واگیرتر باشد، 
این آستانه باالتر است. برای مثال درباره بیماری سرخک 
هر فرد مبتال به آن می تواند ویروس بیماری را به ۱۲ تا 
۱۸ نفر فرد غیرایمن یا واکسینه نشده منتقل کند. باتوجه به 
این میزان برای پیشگیری از سرایت ویروس سرخک باید 
حدود ۹۵ درصد جمعیت نسبت به آن ایمن شده باشند. 
شیوع بیماری عفونی نهایتا هنگامی فروکش می کند که 
یک فرد دچار عفونت عامل بیماری زا را به کمتر از یک 
نفر منتقل کند به عبارت دیگر »عدد پایه تکثیر« یا R۰ )آر 

صفر( بیماری به کمتر از یک برسد.
آستانه ایمنی جمعی برای کووید-۱۹ چقدر است؟

کارشناسان تخمین می زنند که ۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت 
باید واکسینه شوند تا انتشار کووید-۱۹ متوقف شود اما 

موضوع به این سادگی ها هم نیست.
که  کروناویروس  واگیرتر  جهش یافته  جدید  گونه های 
در کشورهای گوناگون پدیدار شده و به سایر کشورها 
تا به حال کم وبیش  هم رسیده اند. واکسن های موجود 
بر این گونه های جهش یافته ها هم موثر بوده اند، هر چند 

اثربخشی شان نسبت به ویروس اصلی کمتر بوده است.
اگر گونه جدیدی از کروناویروس بروز کند که ایمنی 
حاصل از واکسن های موجود بر آن تاثیر نداشته باشد و 
به اصطالح از واکسن »بگریزد«، واکسیناسیون عمومی به 

ایجاد ایمنی جمعی منجر نخواهد شد.
از طرف دیگر باید توجه داشت که شیوع کروناویروس 
در کشورها به صورتی یکپارچه نیست، بلکه به صورت 
مجموعه ای بزرگی از شیوع های محلی است و میزان 
ایمنی مورد نیاز برای پیشگیری از سرایت ویروس 

ممکن است از محلی به محل دیگر فرق کند.
آستانه »ایمنی جمعی« در یک شهر پر ازدحام که مردم در 

آن به طور مرتب در حال تماس با هم هست بسیار باالتر از 
یک ناحیه دورافتاده کم جمعیت است. بنابراین ممکن است 

در یک کشور برخی از جوامع به حد ایمنی جمعی برسند 
اما جوامع دیگر همچنان مستعد شیوع بیماری باقی بمانند.
بنابراین در هنگام واکسیناسیون عمومی شناسایی و رساندن 
واکسن به مناطق پرخطر )که میزان ایمنی در آنها پایین است( 

کلید کنترل انتشار ویروس است.
نکته بعدی این است که حتی پس از رسیدن به آستانه 
ایمنی جمعی گردش ویروس به کلی متوقف نمی شود؛ 
وضعیت ماندن این است که شما پایتان را از پدال گاز 
یک ماشین در حال حرکت بردارید: ماشین نهایتا متوقف 
خواهد شد اما پیش از توقف باز مسافتی را خواهد پیمود. 
بنابراین حتی در هنگامی رسیدن به این استانه، باز هم افراد 
مبتال به کووید-۱۹ شماری از افراد را مبتال خواهند کرد و 

زنجیره سرایت به طور کامل قطع نمی شود.
سناریویی را فرض کنید که ایمنی جمعی به دست آمده 
است و عدد پایه تکثیر به زیر یک رسیده است و مثال 
هر فرد بیمار به طور میانگین ۰/۸ نفر دیگر را مبتال کند. 
اگر ۱۰۰هزار نفر دچار ویروس باشند، ۸۰هزار نفر را نفر 
مبتال خواهند کرد و این ۸۰هزار نفر ویروس را به ۶4هزار 

نفر دیگر سرایت می دهند و این زنجیره ادامه پیدا کند.
تا هنگامی که ۱۰۰ درصد جمعیت ایمن یا واکسینه شوند، 
خطر سرایت عفونت به دیگران و بیمار شدن آنها همچنان 
وجود خواهد داشت، هر چند که میزان این خطر کم است.
بنابراین حتی با رسیدن به ایمنی جمعنی نمی توان به کلی 

اقدامات بهداشت عمومی را رها کرد.
اگر دوباره به مثل ماشین در حال حرکت بازگردیم، اقدامات 
احتیاطی مانند فاصله گیری جسمی، دوری از گردهمایی های 
بزرگ و ماسک زدن مانند ترمزهای ماشین عمل می کنند و 

باعث می شوند همه گیری زودتر فروکش کند.
بنابراین هم باید پوشش واکسیناسیون عمومی به سرعت باال 

رود و هم اقدامات بهداشت عمومی هماهنگ  ادامه پیدا کند.
همه گیری کرونا راه حل جادویی یگانه ای ندارد و پایان 
یافتن آن یکباره رخ نخواهد داد، بلکه روندی طوالنی 

پروپیچ خم است.

شاهین ۵۵ ساله 
و تورکی ۵۳ 

ساله در سال 
۲۰۰۸ میالدی 

شرکت بیو ان تک 
)BioNTech( را 
در شهر ماینتس 

در مرکز آلمان 
پایه گذاری کردند. 
شرکت همکار آنها، 
شرکت داروسازی 

معظم آمریکایی 
فایزر روز دوشنبه 

این هفته اعالم 
کرد واکسن 

بالقوه شان برای 
کروناویروس در 
بررسی مقدماتی 

بیش از ۹۰ درصد 
در پیشگیری 
از عفونت در 

داوطلبان موثر 
بوده است

اوگور شاهین و ازلم تورکی زوج 
آلمانی ترک تبار زندگی هایشان 
را وقف حوزه سرطان شناسی 
و بیماری های عفونی کردند و 
سال ها را به تحقیق درباره شیوه های ایمنی درمانی 
شخصی شده برای سرطان پرداختند اما شیوع 
کروناویروس جدید مسیر حرفه ای شان را تغییر داد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از سی ان ان، 
پژوهش راهگشای نوزج در زمینه رمز های ژنتیکی 
تغییریافته آنها را به عنوان مغزهای متفکر پشت 
ساختن نخستین واکسن موثر ضدکروناویروس 

در معرض دید عمومی قرار داده است.

 علی مالئکه
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