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واکسن کرونا و سواالتی که ذهن را درگیر میکنند
دانشمندان در سراسر جهان
ترجمه:
هدا صادقیان در حال تولید انواع واکسن
برایکووید19-هستند.هدف
حقیقی
تمامواکسنهاآموزشسیستم
ایمنیبدنبرایشناساییومسدودکردنویروس
عامل کووید 19-است اما آیا در صورت وجود
چنین واکسنی مردم مایل به دریافت آن خواهند
بود؟ واکسنها هر ساله جان میلیونها انسان را
نجات میدهند که با آمادهسازی دفاع طبیعی
بدن ،سیستم ایمنی را برای شناسایی و مقابله
با ویروسها و باکتریهای مورد نظر تحریک
میکنندبهطوریکهاگرپسازانجامواکسیناسیون،
بدن در معرض چنین میکروبهای بیماریزایی
قرار بگیرد بالفاصله آماده مقابله و جلوگیری از
ابتال به بیماری میشود .در حال حاضر واکسن
آنفلوانزا در دسترس است اما هر ساله کمتر از
نصفمردمدرآمریکاآنراتزریقمیکنند.بسیاری
از ما بیصبرانه منتظر دریافت واکسن کووید19-
هستیم .همه مردم سزاوار دسترسی به واکسن و
مراقبتهای پزشکی هستند.
دراوایلدسامبرسال2020میالدی،اولینواکسن
برای محافظت مردم در برابر شیوع ویروس کرونا
در انگلیس تولید شد .واکسنهای دیگری هم
بعد از آن مورد تایید قرار گرفتند .همهگیری
کووید 19-نابرابریهای جهانی بین کشورها را
کامال برجسته کرد .دسترسی به نیازهای حیاتی
مانند مراقبتهای بهداشتی ،تجهیزات پزشکی و
حفاظت شخصی (پیپیای) ،آب تمیز و موارد
دیگربهطورمعمولبرایجمعیتهایآسیبپذیر
محدود است .در حال حاضر بیماری همهگیر
کووید19-به مدت طوالنی ،مساله دیگری را نیز
در معرض دید قرار داده است و آن دسترسی
به واکسن است.
واکسن در کشورهای کمدرآمد

تاکنون دوز زیادی از واکسن در  98کشور
توزیع شده است .این موضوع نشان میدهد که
 92کشور حتی یک دوز هم دریافت نکردهاند
یعنی در این مرحله ،فقط 14درصد از جمعیت
جهان به بیش از 50درصد واکسن دسترسی
دارند .تخمین زده میشود که از هر  10نفر
در کشورهای کمدرآمد  9نفر حتی در پایان
سال  2021میالدی به واکسن کووید19-
دسترسی نخواهند داشت .شرکتهای دارویی
تولیدکننده واکسن این حق را دارند که تصمیم
بگیرند با چه قیمتی و به کدام کشورها دارو
بفروشند .بنابراین کشورهای ثروتمند این
مزیت را دارند که دوزهای واکسن را اول
خریداری کنند .تا زمانی که دانش و فناوری
تولید انبوه واکسن کووید 19-از جامعه جهانی
دریغ شود ،توزیع نابرابر واکسن ادامه خواهد
یافت .مگر آنکه دولتها و بخش خصوصی
با هم کنار آمده و دست به دست هم داده
و واکسنها را در دسترس همه قرار دهند.
واکسن کووید 19-چیست؟

واکسنهای مختلفی برای کووید 19-تولید
شده است و بسیاری از افراد اکنون اولین دوز
واکسن را دریافت کردهاند .این واکسنها توسط
تولیدکنندهدارو،سازمانتنظیمداروومحصوالت
بهداشتی (اماچآرای) تایید شدهاند .این ارگانها
ادعا میکنند که واکسنهای تولید شده بیخطر
هستند .طبق گفته سازمانهای مذکور:
 واکسنها از استانداردهای دقیق ایمنی،
کیفیت و اثربخشی برخوردار هستند
 به هزاران نفر واکسن ویروس کرونا تزریق
شده است و هیچ عارضه جانبی جدی گزارش
نشده است.
مدلهای مختلفی از واکسن کووید 19-در
حال تولید است ،از جمله:
 واکسنهای ویروس غیرفعال یا تضعیف
شده که باعث بیماری نمیشود اما پاسخ ایمنی
را در بدن به وجود میآورند.
 واکسنهای مبتنی بر پروتئین که از قطعات
بیخطر پروتئین یا پوستههای آن ساخته شده
است و به تقلید از ویروس کووید 19-باعث
ایجاد پیام ایمنی میشود.
 واکسنهای ویروسی ناقل که از ویروس
ایمن در آنها استفاده میشود که نمیتواند
بیماری ایجاد کند اما مانند عاملی برای
تولید پروتئین ویروس برای تولید پاسخ
ایمنی عمل میکنند.
 واکسنهای آرانآ (ژنتیکی) که از روش
پیشرفته ژنتیکی مهندسی شده برای تولید
پروتئینی استفاده میکنند که به صورت خودکار
پاسخ ایمنی را به وجود میآورند.
اولین واجدین شرایط دریافت
واکسن چه کسانی هستند؟

از آنجا که میلیونها نفر داوطلب
واکسیناسیون هستند ،دولت باید تصمیم بگیرد

از تزریق واکسن ،تعدادی از افراد به ویروس
آلوده شده باشند.

واکسن کووید در بدن ما چه
کاری انجام میدهد؟

واکسنهایکووید19-بهسیستم
ایمنی بدن ما میآموزند که
چگونهویروسمسبب
کووید19-را
شناسایی کند و با
آن مبارزه کند .گاهی
این روند میتواند عالئمی
مانند تب را ایجاد کند.

واکسنها هر ساله جان میلیونها
انسان را نجات میدهند که با
آمادهسازی دفاع طبیعی بدن،
سیستم ایمنی را برای شناسایی و
مقابله با ویروسها و باکتریهای
مورد نظر تحریک میکنند بهطوری
که اگر پس از انجام واکسیناسیون،
بدن در معرض چنین میکروبهای
بیماریزایی قرار بگیرد بالفاصله
آماده مقابله و جلوگیری از ابتال به
بیماری میشود

که ابتدا به چه گروههایی از مردم واکسن تزریق
شود .جیسیویآی میگوید افرادی که بیماری
زمینهای دارند ،باید در اولویت قرار بگیرند.
این گروه شامل کسانی میشود که با بیماری
جدی روان زندگی میکنند .در بین اولویتهای
واکسینه شدن ،افرادی که به بیماری جدی
روان مبتال هستند باید برای دریافت واکسن در
اولین گروه طبقهبندی شوند.گروه بعدی شامل
میشود که در خانه سالمندان کار میکنند ،خط
مقدم درمان و مددکاران اجتماعی و پرستاران
خانگی ،افراد باالی  65سال و کسانی که از
لحاظ بالینی آسیبپذیر هستند.
منظور از بیماری شدید روانی چیست؟

اگر فردی مبتال به اسکیزوفرنی یا اختالل دوقطبی
باشد باید با پزشک در مورد عالئم خود صحبت
کند .قطعا وقتی نوبت این گروه میرسد ،بیماران
باید واکسن بزنند .ممکن است فردی احساس
کند که به نوعی مشکل روان مبتال است که
باعث اختالل شدید در عملکرد فرد میشود
بنابراین باید حتما با پزشک در مورد مشکل
مشورت شود .اگر فردی از بیمار مبتال به مشکل
روان یا افراد مسن یا معلول و ناتوان مراقبت
میکند حتما باید واکسینه شود زیرا ممکن
است که مراقب بیمار شده و مراقبت شونده
را نیز مبتال کند.

آیا کسی داروی خاصی مصرف میکند،
میتواند واکسن دریافت کند؟

ممکن است دارو مصرف کنید و بخواهید بدانید
که آیا هنوز واکسن زدن برای شما ایمن است
یا خیر؟
قبل از اینکه واکسن بزنید ،باید از هر دارویی که
میخورید و هرگونه شرایط پزشکی که دارید،
متخصص را مطلعسازید .اطمینان حاصل کنید
که این موارد را به اطالع متخصصی میرسانید
که قصد واکسن زدن دارد .چنین اقدامی به
شما کمک میکند تا بدانید که قبل از دریافت
واکسن چه داروهایی را میتوانید مصرف کنید.
عوارض جانبی کووید19-

تحقیقات اخیر نشان داده است که ابتال به سارس
کووید ،2ویروسی که باعث ایجاد کووید19-
میشود ،میتواند بر سالمت روان تاثیر بگذارد.
این مطالعه که در النست منتشر شده است ،بعد از
بررسی و تحلیل پرونده الکترونیکی62هزارو354
بیماران مبتال به کووید 19-در ایاالت متحده به
دست آمده است .طی  3ماه آزمایش مثبت تقریبا
20درصد از افراد مبتال به کووید 19-مشخص
شد که این افراد با اختالالت روانپزشکی از جمله
اضطراب ،افسردگی یا بیخوابی دست و پنجه نرم
میکنند .یک نفر از هر  4نفر ،یک نفر هرگز قبل از
بیماری کرونا مشکل روان نداشته است .محققان
هشدار دادند که این نتایج به احتمال زیاد خیلی
کمتر از تعداد واقعی موارد مبتال به اختالالت روان
است .همچنین محققان مرکز تحقیقات زیست
پزشکی و دانشگاه روانپزشکی آکسفورد دریافتند
افرادی که از قبل به بیماری اختالالت روانپزشکی
مبتال بودهاند به میزان 65درصد بیشتر از افراد
بدون مشکالت روان به بیماری کووید 19-مبتال
میشوند .محققان میگویند این یافته غیرمنتظره
بوده و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد .در این میان
دانشمندان و محققان اظهار میکنند که داشتن
اختالل روانپزشکی باید به فهرست عوامل خطر
کووید 19-اضافه شود.
مبتالیان به بیماری کووید 19-مزمن که ماهها
پس از اولین آزمایش مثبتشان هنوز عالئمی را

رایجترین عوارض واکسنکوویدکدامند؟
در آزمایشات بالینی گسترده ،بیشتر عوارض جانبی واکسن
کووید 19-جزیی بوده است .عوارض جانبی معموال فقط
چند روز طول میکشد.
بروز یک عارضه یا عوارض جانبی لزوما معنای بدی
ندارد زیرا این عوارض نشاندهنده مقاومت بدن در
برابر ویروس هستند.
عوارض جانبی شایع شامل این موارد است:
 درد در محل تزریق
 تورم غدد لنفاوی دردناک در محل تزریق واکسن
در بازوی فرد
 خستگی
 سردرد

تجربه میکنند ،مشکالت بهداشت روان را نیز
پشت سر میگذارند که این مشکالت میتواند
توسط عوامل مختلفی از جمله اختالل استرس
پس از سانحه (پیتیاسدی) ،بیحالی ،خستگی
و اختالالت بویایی ایجاد شود مانند از دست
دادن حس بویایی آنها .حتی برای کسانی که
آزمایش آنها مثبت نبوده ،قرنطینه شدن و فاصله
اجتماعی باعث افزایش احساس تنهایی ،انزوا،
بیقراری و اضطراب شده است زیرا میلیونها
نفر در سراسر دنیا به سرعت مجبور شدند
خود را با واقعیتهای جدید سازگار کرده
و تغییرات شدیدی در سبک زندگی خود به
وجود بیاورند .طبق گزارش کالج روانپزشکان
سلطنتی که متشکل از 18هزار روانپزشک در
انگلیس است ،بیشتر افراد در بحران کووید19-
نیازمند دریافت خدمات بهداشت روان هستند.
بیماریهای همهگیر در طول تاریخ تاثیر مخربی بر
سالمت روان جمعیتهای آسیب دیده داشتهاند.
به عنوان مثال النست گزارش داد که شیوع
ویروس ابوال باعث ایجاد وحشت و اضطراب
گسترده ،افسردگی ناشی از مرگ ناگهانی
دوستان ،اقوام و همکاران و همچنین بدنامی و
محرومیت اجتماعی و انزوای بازماندگان شده
است .حتی اگر ارتباط بین بیماریهای همهگیر
و سالمت روان به خوبی مستند و ثابت شده
باشد ،هنوز تحقیقات بیشتری برای درک کامل
علتها و راهحلها الزم است .در حال حاضر
دانشمندان همچنان در حال بررسی چگونگی
تاثیر کووید 19-بر مغز و سیستم عصبی مرکزی
هستند تا به این حقیقت دست پیدا کنند که تا
چه میزان این بیماری در تشخیص آسیبهای
احتمالی با عالئم رنج و درد نقش دارد و چگونه
میتوان از مرگ جلوگیری کرد.
دو باور غلط در مورد واکسن

طبیعی است که در مورد هر روش درمانی جدیدی
احتیاط کنید اما دو تصور غلط رایج ممکن است
باعث شود که مردم از تزریق واکسن کووید19-
پرهیز کنند.
 یکی از این اشتباهات بروز مشکالت بهداشتی

 دردهای عضالنی یا مفصلی
 تهوع و استفراغ
 تب یا لرز
عوارض نادر واکسن کرونا را بشناسیم؟

واکنشهای شدید آلرژیک :خیلی به ندرت ممکن است
واکنش شدیدی که برای جان فرد تهدیدکننده باشد به
نام آنافیالکسی رخ دهد و اغلب در افرادی بروز میکند
که در گذشته به واکسن حساسیت و شدید داشتهاند.
طبق برآوردهای سیدیسی  11مورد از هر میلیون دوز،
آنفیالکسی در میان افرادی بروز کرده است كه واكسن
فایزر /بیون تک را دریافت کردهاند .عالئم آن نیز مشکل
در تنفس ،تورم صورت و گلو ،بثورات پوستی و افت

پس از تزریق واکسن است .اگر پس از تزریق
واکسن مشکالت سالمت و عوارضی دیده
شود ،مردم واکسن را مقصر میدانند .میدانیم
که بسیاری از مشکالت از قبیل سرطان ،سکته،
حمله قلبی ،اختالالت خونی و بیماریهای نادر
قبل از همهگیری کرونا وجود داشتهاند و البته
این مشکالت ادامه خواهند داشت .ممکن است
برای هر کسی چنین مشکالتی پیش بیاید اما
آیا به واکسن مربوط است یا خیر؟ اگر طبق
بررسیهای دقیق مشخص شود که برخی از
مشکالت سالمت پس از تزریق خیلی سریعتر
از حد معمول برای دریافتکننده واکسن اتفاق
افتاده است ،میتوانیم واکسن را مقصر بدانیم .در
غیر این صورت ،به احتمال زیاد این مشکالت
ناخوشایند به واکسن ارتباطی ندارند .به عنوان
مثال ،موارد نادری از فلج بلز و سایر بیماریهای
عصبی پس از واکسیناسیون کووید گزارش شده
است اما تاکنون هیچ دلیل واضحی که نشان
بدهد چنین مشکالتی به سبب تزریق واکسن
به وجود آمده است ،ارائه نشده است .همچنین
در فلوریدا ،ایجاد یک اختالل خونی کشنده که
دو هفته پس از دریافت واکسن کووید19-در
یک پزشک دیده شد ،این نگرانی را ایجاد
کرد که واکسن عامل این بیماری بوده است.
از آنجایی که در بین  10هزار نفر از افراد
مورد آزمایش بالینی چنین عوارضی رخ نداده
است احتمال میرود که تمامی این مشکالت
کامال اتفاقی باشد
آیا بعد از واکسیناسیون این احتمال وجود
داردکه به بیماریکرونا مبتال بشویم؟

 از آنجایی که از هیچ ویروس زنده سارس
کو 2در واکسنهای موجود یا در حال تولید
استفاده نمیشود ،چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اگر فردی بالفاصله پس از واکسیناسیون به
بیماری کرونا مبتال شود ،الزاما به دلیل واکسن
نیست .ممکن است در موارد نادر واکسن قابلیت
خود را از دست داده و منقضی شده است یا
قبل از تزریق واکسن ویروس و عفونت در
بدن او وجود داشته است .ممکن است قبل

فشارخون است .این بیماری معموال به زودی پس از
واکسیناسیون اتفاق میافتد و با اپینفرین قابل درمان
است (مانند اپیپن) .به همین دلیل افراد پس از دریافت
واکسن حداقل  15دقیقه تحت نظر هستند تا در صورت
بروز مشکل اپینفرین در دسترس باشد.
مرگ بدون دلیل :به تازگی  23مورد مرگ سالخوردگان
در کشور نروژ پس از دریافت واکسن گزارش شده
است و همین امر نگرانیهای قابل قبولی در مورد ایمنی
واکسنهای جدید کووید 19-ایجاد کرده است .با این
حال ،برای تعیین اینکه آیا این اتفاق مربوط به تزریق
واکسنها بوده است یا افرادی فوت شده کسانی بودهاند
که امید به زندگی در آنها بسیار ضعیف بوده است ،الزم
است تحقیقات بیشتری انجام پذیرد.

برخی از واکنشهای
روانشناختی رایج نسبت به بیماری
همهگیرکووید19-چیست؟
 احساس ترس ،عصبانیت ،غم ،نگرانی
و ناامیدی
 تغییر در سطح اشتها ،انرژی و فعالیت
 مشکل در تمرکز و تصمیمگیری
 مشکل خواب یا کابوس
 واکنشهای بدنی مانند سردرد ،دردهای بدن،
مشکالت معده و بثورات پوستی
 بدتر شدن مشکالت سالمت مزمن
 افزایش مصرف الکل ،تنباکو یا سایر داروها
ما میدانیم که کووید 19-یک بیماری غیرقابل
پیش بینی و بالقوه کشنده است اما اطالعاتی که
در مورد اثربخشی و ایمنی واکسن کووید19-
داریم دلگرمکننده است .عوارض جانبی و جزیی
دور از انتظار نیست .ممکن است به ندرت شاهد
واکنشهای شدید آلرژیک باشیم اما عوارض جانبی
ناشی از واکسن دلیل موجهی برای اجتناب از
واکسیناسیون نیست.
چند واکسن ایمن و موثر وجود دارد که از مبتال شدن
شدید به کووید 19-یا مرگ ناشی از آن جلوگیری
میکنند .عالوه بر اقدامات اصلی پیشگیرانه یعنی
رعایت فاصله حداقل  2متری از دیگران ،پوشاندن
دهان هنگام سرفه یا عطسه با آرنج ،تمیز کردن مرتب
دستان ،ماسک زدن و تهویه هوا و زدن واکسن
میتوان کووید 19-را مدیریت کرد.
معموال واکسنها در ابتدا روی بزرگساالن آزمایش
میشوند تا از بروز مشکل درکودکانی که هنوز
در حال رشد هستند جلوگیری شود .همچنین
کووید 19-برای افراد مسن جدی تر و خطرناک
تر است .با روشن شدن این مطلب که واکسنها
برای بزرگساالن بیخطر بودهاند ،محققان در حال
بررسی اثرات واکسن روی کودکان هستند .تا زمان
آماده شدن واکسن ایمن برای کودکان باید اطمینان
حاصل کنید که آنها همچنان فاصله جسمی خود
را با دیگران رعایت میکنند ،دستان خود را مرتب
میشویند ،هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان خود را
با آرنج یا دستمال میپوشانند و در صورت امکان با
توجه به سن خود از ماسک استفاده میکنند .واکسن
کووید 19-برای بیشتر افراد  18سال به باال از جمله
کسانی که به بیماری قلبی و اختالالت خود ایمنی،
فشارخون باال ،دیابت ،آسم ،بیماری ریوی ،کبدی و
کلیوی و همچنین عفونتهای مزمن پایدار و کنترل
شده بیخطر است.
واکسنهایکووید 19-با چه سرعتی
میتوانند همهگیریکرونا را متوقفکنند؟
تاثیرواکسنهایکوویدبربیماریهمهگیربهعوامل
مختلفی از جمله اثربخشی واکسنها ،سرعت تایید
دارو ،سرعت ساخت و تحویل واکسن بستگی
دارد .در حالی که آزمایشات نشان داده است که
چند نوع از واکسنهای تولیدی کووید 19-دارای
اثربخشی باالیی هستند اما مانند سایر واکسنهایی
که تاکنون برای بیماریهای دیگر ساخته شدهاند،
اثربخشی آنها نیز صددرصد نیست .بنابراین سازمان
بهداشت جهانی در تالش است تا اطمینان حاصل
کند که واکسنهای تایید شده تا حد ممکن موثر
هستند و میتوانند بیشترین تاثیر را بر بیماری
همهگیر کرونا داشته باشند.
با افزایش تعداد دریافتکنندگان واکسن و انواع
مختلف واکسنها باید همچنان هوشیار باشیم.
اطالعاتی که امروزه درباره عوارض جانبی و
ایمنی کووید 19-داریم ،کافی نیست .داوطلبان
آزمایشات بالینی و افرادی که واکسن دریافت
کردهاند باید تحت نظر باشند تا در صورت بروز
مشکالت ،آن را گزارش کنند.
هر روش درمانی جدید موافقان و مخالفانی دارد
اما به یاد داشته باشید که در کمبودهای درمان نیز
موافقان و مخالفانی وجود دارد .تا زمانی که همه
ما ایمن نشویم ،نمیتوانیم از کووید 19-رهایی
یابیم .حمایت شما برای رسیدن به چنین هدفی
کامال اساسی است.
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