
ناشی از واکسن ھا ماه   ٦تا    ٤   طبق مطالعاتی کھ منتشر شده بھ نظر می رسد ایمنی 
پیدا می کند، برای   حاصل از واکسن افت نسبی  باشد و بعد از این مدت ایمنی  پایدار 

نوبت اول و دوم، ھم زمان با ادامھ برنامھ واکسیناسیون  تزریق   افزایش حداکثر ایمنی 
گردد. مطالعات نشان داده افرادی کھ دز سوم واکسن را دریافت  می ز یادآور ھم دنبال د

آنکرده کھ از دز دوم واکسن  در مقایسھ با افرادی  ماه گذشتھ است،    ۵ھا حداقل    اند، 
ھستند. ھم چنین شدت    ١٩درصد کمتر در خطر بستری شدن در اثر ابتال بھ کووید٩٣

ی از ویروس کرونا در افرادی کھ دز سوم واکسن را دریافت  بیماری و خطر مرگ ناش
بھ کرده طرح تزریق دز   ٨١و   ٩٢ترتیب  اند  درصد کمتر خواھد شد. بھ دنبال اجرای 

باالی   سالمندان  بھ  کرونا  واکسن  بیماری  ٦٠سوم  با  کمیتھ  سال و افراد  خاص،  ھای 
سال کشور   ٦٠تا  ١٨اد  علمی کشوری ستاد مقابلھ با کرونا تصویب کرد کھ تمامی افر

کنند. دریافت  را  کرونا  واکسن  سوم  دز  اولویت،  ترتیب  بھ  از    نیز  بسیاری 
کرونا را برای مردم خود آغاز کردهواکسن تزریق دز تقویتی کشورھا بیشتر  ھای  اند. 

سال الزامی    ١٢کشورھا دز سوم واکسن کرونا را برای ھمھ مردم واکسینھ شده و باالی 
یعنی سالمندان و افراد با ضعف ھای آسیبا مخصوصا برای گروهاند و آن رکرده پذیر 

  .اندکردهیا سرکوب ایمنی توصیھ  

  

  چیست؟  کروناتقویت کننده واکسن 
یک دز اضافی از واکسن است کھ پس از کاھش محافظت ارائھ   کروناواکسن تقویت کننده  

  پس از این باید آن را تزریق کرد. بھ طور معمول  شده توسط واکسن اصلی در طول زمان 
ایمنی د  کھ  دریافت  از  تقویت کننده  یک  کرد،  بھ کاھش  شروع  طبیعی  طور  بھ  اولیھ  ز 

طح ایمنی برای مدت طوالنی  خواھید کرد. تقویت کننده برای کمک بھ افراد برای حفظ س
  تری طراحی شده است.

  

  چیست؟  دز سوم واکسنعوارض جانبی  
شدن برای   واکسینھ  کھ   کروناپس از  عالئمی را  عالئم موقتی مشابھ  برخی  ممکن است 

مانند درد    د.تجربھ کنیرا    مشاھده کنید دز اول و دومممکن است در ھنگام تزریق واکسن  
بازوی محل تزریق ممکن است برای یک یا دو روز تب داشتھ باشید و   سن وواک  و تورم 



کھ شما  لرز،  بدن درد،   نیست  معنی  بھ این  کنید. این عالئم  و خستگی را تجربھ  سردرد 
بھ تزریقات و   بیمار ھستید. آن ھا نشان می دھند کھ سیستم ایمنی بدن شما در حال واکنش 

ان داده است کھ پس از دریافت  تحقیقات نش  ایجاد محافظت در برابر ویروس کرونا است.
رسد و عمدتا از نوع خفیف دو دز واکسن کرونا، عوارض دز سوم یا بوستر بھ حداقل می

بھ دز اضافی کمی مالیماست. در واقع، واکنش بدن  بود.ھای  بعد از   تر خواھد  البتھ اگر 
 ساعت ھم چنان درگیر عوارض ذکر شده بودید باید با پزشک مشورت کنید.   ٧٢گذشت  

  

  چیست؟  سومز کننده و د تفاوت بین تقویت
ھای خود را    COVID-19تقویت کننده   داده می شود کھ یک فرد سری واکسن  زمانی 

یافتھ  بھ مرور زمان کاھش  تزریق  است. بستھ بھ تکمیل کند و محافظت در برابر ویروس 
بود. لطفا  کھ داشتید، برخی جزئیات  دز اول و دوم اطالعات واجد شرایط   متفاوت خواھد 

ھا را رعایت می    دز سومبودن   نیستید کھ این دستورالعمل  کنید و اگر مطمئن  را مرور 
تجویز می شود.    تقویتز اضافی برای  دخود صحبت کنید.    پزشککنید، با   سیستم ایمنی 

بھ سری واکسن ھای اولیھ آند  این پاسخ افراد دچار نقص ایمنی  بھبود  ھا   ز اضافی برای 
شود  زمانی از اصطالح تزریق دز سوم واکسن کرونا استفاده میدر نظر گرفتھ شده است. 

ضعیف شده یا نقص ای ایمنی  از سیستم  مانند برخورداری  فرد بھ دالیل مختلفی  منی،  کھ 
باشد. درحالی نداده  و دوم  اول  بھ دزھای  قوی  یا خیلی  کامل  ایمنی  از  پاسخ  منظور  کھ 

منظور  کننده، تزریق یک دز اضافی از واکسن کرونا بھ افراد سالم بھواکسن بوستر یا تقویت
 .تقویت پاسخ ایمنی ضعیف شده در اثر گذشت زمان است

  
  واکسن دز سوم از چھ نوع باید باشد؟ 

باالی  بھ گفت برای افراد  کرونا  دز سوم واکسن  تزریق  بھداشت  وزارت  بھداشت  ھ معاون 
باشد، انجام می  ٣سال کھ حداقل    ١٨ دز دوم آنھا گذشتھ  تمام  ماه از زمان تزریق  شود. 

می  ١٨افراد   باال  بھ  با رعایسال  دتوانند  تزریق  برای  فاصلھ زمانی  ھمین  بھ ت  ز سوم 
مراجعھپایگاه بھداشت ھم چنین تایید کرد    .کنند  ھای واکسیناسیون  موضوع  این کھ وزارت 

در دز سوم مانند دز باشد، ھر دو از نظر  کھ نوع واکسن  اول یا متفاوت از آن ھا  ھای 
 .علمی مورد تائید است



 

  

 

  امیکرون و دز سوم واکسن

ا گونھ  اخیر  د (Omicron) میکرونظھور  تزریق  واکسیناسیون،  اھمیت  یا بر  سوم  ز 
و   تالشبوستر  میادامھ  تأکید  بیماری  این  برابر  در  محافظت  برای  پیشگیرانھ  کند.  ھای 
ھم مراقبتچنین نشان می  شواھد  کھ در میان کارکنان  و کادر درمان،  دھند  بھداشتی  ھای 

آنتی در حال کاھش  میزان  با گذشت زمان  واکسن کرونا  ناشی از تزریق  شده  تولید  بادی 
ز سوم یا بوستر  اند کھ با شروع تزریق دابت کردهبالینی ثھای  است. خوشبختانھ کارآزمایی

با وجود قدرت بسیار باالی سرایتبھ نظر میدیگر خیلی جای نگرانی نیست.   پذیری  رسد 
جھانی   سازمان  باشد.  عمومی  سالمت  برای  جدی  تھدید  سویھ  این  امیکرون،  ویروس 

ب (WHO) بھداشت ھفتگی  اپیدمیولوژیک  گزارش  بھ روزرسانی  کوویددر    ١٩-یماری 
بھ سویھ امیکرون را در حد "بسیار زیاد" طبقھ در کنار    .بندی کرده استخطرات مربوط 

عالئمی کھ قبال برای ابتال بھ کرونا مطرح بود، بھ تازگی دانشمندان کشف کردند کھ سویھ  
بھ فرد دیگری در افراد شده است. این عالئم شامل  باعث بروز عالئم منحصر  امیکرون 

آزمایش  گلو، خستگی شدید، تعریق شبانھ و گرفتگی صدا می باشد. فراموش نکنید خارش  
PCR  شناسایی می کند  امیکرون  ،کرونا بھ راحتی  با گونھ ھای دیگر    و  را  تفاوتی  ھیچ 

و   ندارد  شدکرونا  جواب تست مثبت خواھد  بھ امیکرون  تعیین نوع     در صورت ابتال  و 
ندارد.  گونھ ھای کرونا در حال حاظر در روند   درمان تاثیری 

  

  دریافت کند؟   COVID-19ز اضافی واکسن تواند د چھ کسی می

CDC   وFDA  ھستید حتما برای تزریق دز  توصیھ می کنند کھ اگر دارای شرایط زیر
  :سوم واکسن کرونا اقدام کنید

 یا سرطان ھای خون دریافت کرده اید   درمان فعال سرطان برای تومورھا 
  کنید  و برای سرکوب سیستم ایمنی دارو مصرف می ایدداشتھ  پیوند عضو  



   طی دو سال گذشتھ پیوند سلول ھای بنیادی دریافت کرده اید یا برای سرکوب سیستم
  ایمنی دارو مصرف می کنید

   یا شدید (مانند سندرم دی جورج  ای نقص ایمنی اولیھ متوسط مبتال بھ یکی از بیماری
شده-ویسکوتیا سندرم    ایدالدریچ) 

  مبتال بھHIV   باال یا تعداد بار ویروسی  داده شده و دارای  د  ی کم ھست CD4تشخیص 
  یدمصرف نمی کن HIVیا در حال حاضر دارویی برای درمان  

 کورتون) کورتیکواستروئیدھا  مانند  داروھایی  میاز  استفاده  باال  دز  با  یا ھا)  کنید 
مصرف می بیولوژیکی  سیستم    کنیدداروھای  شدید  باعث سرکوب  است  کھ ممکن 

 ایمنی شوند

  

بھ این معنی ھستند کھ شما در معرض خطر بسیار باالیی برای ابتال بھ  تمامی این شرایط 
بیشتر واجد    ١٩-خصوص کوویدانواع عفونت بھ بیماران  بھ سایر  نتیجھ نسبت  ھستید. در 

می محسوب  سوم  دز  دریافت  نیستید  شرایط  مطمئن  اگر  این  شوید.  از  یک  کدام  در  کھ 
قرار میبندیدستھ پزشکان در مورد این    .پزشک خود تماس بگیرید گیرید، لطفا با یکھا 

توصیھ می کھ بعد از گذشت حداقل  موارد  باید تزریق دز    ٨کنند  دز دوم  ھفتھ از تزریق 
واکسن در مورد  شود اما  کرونا انجام  نوعسوم واکسن  از  و  mRNA ھای  فایزر  مانند 

ز سوم واکسن  روز اقدام کرد. بنابراین پیش از تزریق د  ٢٨داقل نا باید بعد از گذشت حمدر
ود. نوع  بندی صحیح این کار انجام ش  کرونا حتما با پزشک خود مشورت کنید کھ در زمان

 .نیز مھم استاین افراد  ز سوم  واکسن انتخاب شده برای د

  
  آیا زدن دز سوم واکسن الزم است؟ 

کھ دریافت دز سوم واکسن کرونا برای ھمگان نھ تنھا کافی بلکھ الزم است  توان گفت  می
ویروس کرونا در  تا بتوان با تقویت قدرت سیستم ایمنی بدن افراد مختلف، شدت ھمھ گیری 

یا تقویتCDC و FDA از نظر  .جھان را کاھش داد باید ، برای تزریق دز بوستر  کننده 
بزنید. برای کسانیبر اساس آن چھ در دسترس شما قرار گ کھ   رفتھ است دست بھ انتخاب 

در حال حاضر واجد شرایط دریافت دز بوستر ھستند، مزایای شناختھ شده و بالقوه دریافت  
متفاوت بیشتر از خطرات شناختھ شده در زمینھ ترکیب و تطبیق آنواکسن   .ھا استھای 



بود. مھم این است کھ بینی کرد کھ این ویروس تا چھ زمانی ھمراه متوان پیشنمی ا خواھد 
بھتر کردن ھرچھ سریعدنبال ضعیفبھ موقع و رعایت پروتکل ھای  تر آن با واکسیناسیون 

باشیم کرونا    .بھداشتی  مقابلھ ھر گونھ جدید ویروس  برای  بھداشتی  رعایت پروتکل ھای 
و استفاده از وسایل ح  ،کھ شامل استفاده از ماسک فاصلھ گذاری اجتماعی  فاظتی  رعایت 

  فردی است.  

  

دز سوم واکسن    یعوارض جانب  د؟ یدانیبوستر واکسن کرونا چھ م ایدرباره دز سوم 
زدن دز   ایکرون،آیام  یو کرونا  ١٩  دیکوو  یدز سوم واکسن کرونا رو  ریتاث -کرونا  

 سوم واکسن کرونا الزم است؟ 
 

  سایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی دارد  انتشارات و  مقالھ   مطالب بخش

   

  ✅  با ما در مسیر سالمتی گام بردارید  ✅

 


