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به ناز مقدســی| بر اســاس آمارهای رســمی کشــور تا روز شــنبه 9 مردادماه 1۴۰۰ مجموعا 9میلیون و 
کسیناســیون تا بــه امروز  کســن کرونــا را دریافــت کرده اند. امــا از آغاز وا ۵۵2 هــزار و ۵2۶ نفــر دوز اول وا
سواالت بی پاسخ یا کمتر پاسخ داده شده زیادی ذهن مردم را درگیرکرده است. بخشی از این سواالت 
کســن اســت، اما ســواالت دیگری نیز ممکن است ذهن  مربوط به نگرانی درباره ابتالی بعد از تزریق وا
کســن را تزریق کرده باشــد و در فاصله بین  گر شخصی دوز اول وا شــما را درگیر کرده باشــد. مثال اینکه ا
کســن  دوز اول و دوم بــه کرونا مبتال شــود، چه اتفاقی می افتــد؟! آیا می توان همزمان با ابتال به کرونا، وا
کســن میزان اثرگذاری آن را در بدن مان آزمایش کنیم؟  تزریق کرد؟ یا  اساســا می توان بعد از دریافت وا

در این گفت وگو، ما 1۰ سوال کلیدی و دست اول را با دکتر مسعود مردانی فوق تخصص
 بیماری های عفونی و عضو ستاد مبارزه با کرونا مطرح کردیم که در ادامه می خوانید.

  آقــای دکترمردانی؛ این روزها 
جســته و گریختــه خبــر ابتــای 
کســن  وا دوز  دو  کــه  افــرادی 
کرده انــد امــا  کرونــا را دریافــت 
بــاز هم بــه کرونا مبتا شــده اند 
ایــن  بنابرایــن  می شــنویم.  را 
گاهــی مــردم را نســبت  خبرهــا 
نگــران  کســن ها  وا کارایــی  بــه 
می کنــد. نظــر شــما دربــاره این 

اتفاق چیست؟ 
عمــده افــرادی کــه ایــن روزهــا 
کســن بــه کرونــا  بعــد از تزریــق وا
مبتال می شــوند، افرادی هستند 
کــه 1۵ ، 1۶ مــاه در خانه هایشــان 
قرنطینــه بودنــد و بــا هیچ کــس 
نداشــته اند)عمدتا  تمــاس 
و  پدربــزرگ  یــا  میانســال  افــراد 
مادربزرگ هــا( بعد بــا اعالم نوبت 
بهداشــت  کــز  مرا بــه  کســن  وا
مراجعــه می کننــد و از طرف دیگر 
االن ســویه دلتا در کشــور شــیوع 
کــه ســریعا از فــردی  کــرده  پیــدا 
بــه فــرد دیگــر منتقــل می شــود. 
بنابرایــن ایــن افــراد در معــرض 
ویــروس کــه قــرار بگیرند، ســریعا 
هــم  عــده ای  می شــوند.  مبتــال 
تصــور می کننــد کــه بعــد از تزریق 
کســن دیگــر نیــازی بــه رعایت  وا
پروتکل هــای بهداشــتی ندارند. 
ایــن افــراد هــم در معــرض خطــر 
ابتــال بــه کرونــا قــرار دارند. بــا این 
کســن  حــال عمدتا کســانی که وا
گر مریض هم بشــوند،  می زننــد، ا
خواهنــد  خفیــف  مریضــی  یــک 
گرفــت و بــه نــوع شــدید بیمــاری 
در  و  نمی شــوند  مبتــال  کرونــا 
آی ســی یو هم بســتری نخواهند 

شد. 

کسن  گر شخصی دوز اول وا   ا
در  و  باشــد  کــرده  تزریــق  را 
دوم  و  اول  دوز  بیــن  فاصلــه 
کســن بــه کرونــا مبتــا شــود،  وا
آیــا دوز  چــه اتفاقــی می افتــد؟ 
می شــود  بی اثــر  کســن  وا اول 
اول  از  بایــد  کسیناســیون  وا و 

تکرار شود؟
بــه تکــرار نیســت، چــون  نیــاز 
کســن بی اثــر نمی شــود. فقــط  وا
ممکــن اســت همزمــان بــا ابتــال 
بــه کرونــا، تولیــد پادتــن در بــدن 
یــک مقــدار دچــار اشــکال شــود 
کســن این  که بــا تزریق مجــدد وا
شــد.  خواهــد  جبــران  موضــوع 
بنابراین کســانی که بعد از تزریق 
کســن بــه کرونا مبتال  نوبت اول وا
می شــوند، موظف هســتند که ۶ 
هفتــه بعــد از ابتــال بــه کرونــا، دوز 

کسن را بزنند.  دوم وا

کســن، باز  گر بعد از تزریق دو دوز وا     ا
؟ آیا  هــم بــه کرونا مبتــا شــویم، چطــور
کســن دچار اختال می شــود  کارکرد وا

کسینه شد؟ و باید دوباره وا
دوز  تزریــق  از  بعــد  فــردی  گــر  ا  ، خیــر
کســن بــه کرونــا مبتــال شــود، بعــد  دوم وا
در  کســن  وا اثــر  همچنــان  بهبــودی  از 
بدنــش وجــود دارد و نیــازی بــه دوبــاره 

کسینه شدن وجود ندارد.  وا

کســن ها تــا چــه زمانــی اثرگــذاری    وا
یــا  هســتند  مادام العمــر  آیــا  دارنــد؟ 

موقت؟
کســن هایی که امروزه در جهان  همه وا
تولید شــده اند، ایمنی مادام العمر ایجاد 
نمی کنند. آن چیزی که تا االن مشــخص 
کســن ها حداقل  شــده ایــن اســت کــه وا
بین ۶ماه تــا یک ســال ایمنــی مطلوب را 

می دهند.

کســنش    فــردی به کرونا مبتا می شــود و در همیــن زمان هم نوبت تزریق وا
کســن را همزمــان با بیمــاری کرونا  فــرا می رســد. در این شــرایط آیــا می توان وا

؟ دریافت کرد یا خیر
نه تنها کســانی که به کرونا مبتال می شوند بلکه هر فردی که بیماری حاد تب دار 
کسن می شود، به هیچ وجه  داشته باشــد و بیماری اش همزمان با نوبت تزریق وا
گر بیمــاری اش کرونا باشــد که توضیــح دادم ۶ هفتــه بعد از  کســن بزنــد. ا نباید وا
، باید 2  گر بیماری اش غیر از کرونا باشد نیز کســن را دریافت کرد. ا ابتال می توان وا

کسن اقدام کند. هفته بعد از بهبودی برای تزریق وا

  آقای دکتــر از آنجایی که گفته می شــود عده ای به کرونا مبتا می شــوند 
اما چون بدون عایم هســتند، خودشــان از بیماری شــان خبر ندارند. در 
کســن کرونا اقدام کنــد، چه اتفاقی  گر این فــرد برای تزریق وا این شــرایط ا

خواهد افتاد؟
ببینید وقتی فردی به کرونا مبتال می شود، سیستم ایمنی بدن با این عامل 
خارجی)ویروس کرونا( شروع به جنگیدن می کند. حاال در این شرایط جنگی 
کسن، یک آنتی ژن هم وارد بدن شود که می خواهد  تصور کنید که با تزریق وا
پادتــن ایجاد کند. در این شــرایط سیســتم ایمنی بدن نــه می تواند به خوبی 

کنش نشان دهد و نه علیه پادتن.  علیه ویروس کرونا وا

گر بــدن همزمان با ابتــا به ویروس    یعنی ا
ک است؟  کسن دریافت کند، خطرنا کرونا وا
فقــط  و  نمی افتــد  کــی  خطرنا اتفــاق   ، خیــر
کــه فرآینــد تولیــد آنتی بــادی و  ممکــن اســت 

پادتن در بدن با تأخیر انجام شود.

  بــا توجه بــه اینکــه هنــوز هیچ کدام 
به خصــوص  ایرانــی  کســن های  وا از 
مرحلــه  در  کــه  کووبرکــت  کســن  وا
گرفتــه،  قــرار  عمومــی  کسیناســیون  وا
تأییدیه ســازمان جهانی بهداشــت را 
ندارنــد. تأییدیــه ایــن ســازمان چقــدر 

اهمیت دارد؟  
تأییدیه این ســازمان بســیار اهمیت 
دارد؛ نه تنهــا بــرای مــا بلکه بــرای همه 
کــه از ایــن ســازمان  دنیــا مهــم اســت 
بســیار  کــه  ســازمانی  بگیرنــد.  مجــوز 
کارآمد اســت و همه مســائل مربوط به 
حــوزه بهداشــت و به خصــوص در این 
کسیناســیون را رصــد  شــرایط خــاص وا
کــه  کســن هایی  وا بنابرایــن  می کنــد. 
تأییدیه این ســازمان را داشته باشند، 
کــه تأییدیــه ای از  بهتــر از ایــن اســت 
ایــن ســازمان نگیرنــد. همین طــور در 
کشــور ما، ســازمانی وجــود دارد به نام 
کسن ها حتما  سازمان غذا و دارو که وا
می بایست تأییدیه این سازمان را هم 

داشته باشند.

همــه  از  کســنی  وا چــه  حاضــر  درحــال    
بهتــر  جهــان  در  تولیدشــده  کســن های  وا

است؟
در  کســن  وا بهتریــن  اپیدمــی،  زمــان  در   

کسن است. دسترس ترین وا

کســن، چطور می شــود   آقــای دکتر بعــد از تزریق دو دوز وا
فهمیــد ســطح ایمنــی بــدن مــا در مقابله بــا کرونا بــه چقدر 
رسیده؟ اساســا آزمایشــی برای تشــخیص اثرگذاری و میزان 

کسن بعد از تزریق وجود دارد؟  کارایی وا
کســن را آزمایش  می توان با تســت آنتی بادی میزان کارایی وا

کرد. با این حال چون میزان آنتی بادی استاندارد نیست. 
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کسنبدانید، دربارهوا
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10 سوال کلیدی درباره 
کسن کرونا در گفت وگو با دکتر »مسعود  وا
مردانی« فوق تخصص بیماری های عفونی


