
  مریم شکرانی
فراوان  واکسن های  آن  از  آسترازنکا  واکسن 
در ایران نیست اما خواهان زیاد دارد. حاال در 
شرایطی که اخبار حاکی از احتمال شیوع پیک 
ششم بیماری در ایران است و اظهارات ضد و 
نقیضی درباره ادامه واردات واکسن وجود دارد، 
خبر می رسد که تعدادی واکسن آسترازنکا به 

ایران اهدا شده است. 

واکسن های اهدایی آسترازنکا رسید
کمبود واکسن آسترازنکا در روزهای گذشته در 
حالی خبرساز شده بود که حاال تعدادی واکسن 
آسترازنکا اهدایی به ایران رسیده است. محمد 
هاشمی، سرپرست روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته 
است که محموله اهدایی واکسن آسترازنکا از 
کشور اسپانیا به میزان ۲ میلیون و ۲۰۴ هزار دوز 
وارد فرودگاه امام شده و در گمرک فرودگاه 

تحویل وزارت بهداشت شده است. 
او با اعالم این خبر به وبدا گفت: »هدف اصلی 
اهدای این محموله، واکسیناسیون اتباع افغان در 
ایران است. البته الزم به ذکر است که جمهوری 
از  را  افغان  اتباع  واکسیناسیون  ایران  اسالمی 

مدت ها قبل شروع کرده است.«
هاشمی توضیح داده است که تاکنون در ایران 
نزدیک به ۴ میلیون دوز واکسن  به اتباع افغان 

تزریق شده است.

همچنین این منبع از واردات محموله های اهدایی 
دیگری خبر داده است. او در توییتی در باره ورود 
محموله های جدید واکسن آسترازنکا توضیح داد 
که ۳۵۰ هزار دوز  آسترازنکا اهدایی از ژاپن و 
۱۹۳ هزار دوز اهدایی از یونان ترخیص شده تا 
پس از درج برچسب اصالت تحویل دانشگاه های 
علوم پزشکی شود و به زودی ۳۵۰ هزار دوز 

مابقی ترخیص می شود.
با این حال مشخص نیست که این میزان واکسن 

به همه داوطلبان واکسن آسترازنکا برسد.

آیا می شود واکسن متفاوت تزریق کرد؟
دوز  تزریق  زمینه  در  رایج  از سوال های  یکی 
سوم واکسن کرونا به امکان ترکیب واکسن های 
متفاوت در جریان روند واکسیناسیون بر می گردد. 
واکسن سینوفارم ساخت چین پایه اصلی کارزار 
ایران  در   »۱۹ »کووید  برابر  در  واکسیناسیون 

بوده است.
به  را  افرادی که واکسن سینوفارم  از  بسیاری 
عنوان دو دوز اول خود دریافت کرده اند اکنون 
به دالیل مختلف ممکن است به دنبال تزریق 
واکسن دیگری به عنوان دوز سوم باشند. یکی 
از این دالیل می تواند اعتماد کمتری باشد که 
نسبت به واکسن های چینی وجود دارد. دلیل 
دیگر عدم تائید واکسن سینوفارم از سوی برخی 

از کشورها برای سفر است. 
فناوری استفاده شده برای تولید واکسن  سینوفارم 

مبتنی بر استفاده از ویروس غیرفعال شده برای 
تحریک سیستم ایمنی بدن است. گزینه جایگزین 
اصلی برای ایرانیانی که دو دوز از واکسن سینوفارم 
دریافت کرده اند اغلب در غیاب واکسن های فایزر 

و مدرنا، واکسن آسترازنکا است.
ویروس  خود  از  آسترازنکا  واکسن  تولید  در 
برای تحریک سیستم ایمنی بدن استفاده شده 
تهیه  در  که  سینوفارم  واکسن  برخالف  است. 
قرار  استفاده  مورد  شده  غیرفعال  ویروس  آن 
گرفته در واکسن آسترازنکا از ویروسی که از 

نظر ژنتیک دگرگون شده استفاده شده است.
نهادهای پزشکی در توصیه نامه های خود تاکید 
می کنند که ترکیب واکسن های متفاوت در جریان 
روند واکسیناسیون می تواند سطح ایمنی بدن فرد 
را در برابر ویروس کرونا باال ببرد. به عنوان مثال 
کمیته مشترک واکسیناسیون و مصون سازی در 
بریتانیا تصمیم گرفته است تنها از واکسن های 
فایزر و مدرنا برای تزریق دوز سوم به اغلب 

افراد استفاده کند.
دوز  که  بریتانیایی هایی  اکثر  به  ترتیب  این  به 
دریافت  آسترازنکا  واکسن  از  را  دوم  و  اول 
و  فایزر  واکسن های  سوم  دوز  برای  کرده اند 
مدرنا تزریق خواهد شد. فناوری مورد استفاده 
در تهیه واکسن آسترازنکا با واکسن های فایزر و 
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تولید شده اند متفاوت است.
با این حال باید توجه داشت که پژوهشی معتبر 

درباره استفاده از واکسنی متفاوت از سینوفارم 
برای تزریق دوز سوم و فواید یا مضرات آن 

انجام نشده است.
علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  علوی،  محمد 
پزشکی جندی شاپور اهواز درباره عدم پذیرش 
از  با واکسن سینوفارم  مسافران واکسینه شده 
سوی برخی کشورها گفته است: »برخی کشورها 
برای پذیرش مسافر، کسانی که واکسن آسترازنکا 
با اخذ  بنابراین  دریافت کرده اند را می پذیرند 
رضایت نامه، برای افرادی که واکسن سینوفارم 
دریافت کرده اند و می خواهند به سفر خارج از 
کشور بروند، واکسن آسترازنکا تزریق می شود.«

به گزارش ایسنا او افزود: »افرادی که واکسن 
سینوفارم دریافت کرده اند بعد از چهار ماه و 
کسانی که واکسن اسپوتنیک دریافت کرده اند 
نوبت  از  ماه  از گذشت شش  نیز عموما پس 
اول اسپوتنیک، می توانند واکسن آسترازنکا را 

دریافت کنند.«
است  داده  نشان  مختلف  تحقیق  چند  نتیجه 
در جریان  واکسن های مختلف  از  استفاده  که 
تنها مشکل زا نیست  نه  تزریق دوزهای کرونا 
بلکه می تواند تاثیر بیشتری از تزریق مرتب تنها 

یک نوع واکسن داشته باشد.
این امر به این معنا است که استفاده از انواع 
متفاوت واکسن می تواند منجر به تولید سطح 

بیشتری از پادتن )آنتی بادی( در بدن شود. 
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در جست و جوی آسترازنکا!
وزارت بهداشت از واردات محموله های اهدایی واکسن آسترازنکا خبر داد

بسیاری از ایرانی ها برای تزریق دوزهای تکمیلی واکسن خود معطل انواع خاصی از برندهای واکسن شده اند


