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کسن کودکان ترس از وا
کسیناسیون کودکان و اصرار پزشکان بر این امر نگرانی های والدین برای وا

کنــون بــرای  کســن کوویــد -19 هم ا | وا ترجمه/صبــا خوشــه گیر
کالــو، متخصــص اطفــال و  کــودکان، آمــاده تزریــق اســت. دکتــر 
بیماری هــای عفونــی در دانشــگاه دوک می گویــد در برخــوردش با 
کســن زدن بــرای کودکان  برخــی از والدیــن متوجه شــده دربــاره وا
خود رضایت ندارنــد: »در این مقطع زمانی، در حالی که خانواده ها 
کــودکان خــود هســتند،  کسیناســیون  درحــال ســنجیدن امــر وا
می توان گفت شرایط پاندمی در بسیاری از نقاط تا حدودی کنترل 
شــده اســت که البته خبر خوبی اســت اما بخــش نگران کننده این 
است که ممکن اســت شــرایط پایا نباشــد و تغییر کند.« آمار نشان 
کســینه شــدن فرزندانشان  می دهد بســیاری از خانواده ها برای وا
مردد هستند. ما با متخصصان این حوزه صحبت کردیم تا داده ها 
بررســی شــوند. در این گفت وگو بــه پرســش بســیاری از خانواده ها 

پاسخ داده می شود.
کــه عالئــم ویــروس کوویــد- 19 روی بســیاری از   می دانیــم 
کســینه شــدن کــودکان و نوجوانان  کــودکان خفیف بــوده، آیا وا

واقعا ضروری است؟
دکتر کالو: این درســت اســت کــه کودکان مبتــا به ایــن ویروس، 
عائم عفونــی کمتری داشــته اند و میــزان تلفات هم در آنها بســیار 
کمتر بوده اما محققان و دانشمندان این حوزه بر این باور هستند، 
کســن حتــی بــه همیــن تعــداد را بــه کمتریــن حدممکن  تزریــق وا
خواهند رســاند. مدارس با خیال آســوده تر باز خواهند شــد. فشار 
از روی کادر درمان برداشــته خواهد شد و کیفیت وکمیت خدمات 
درمانــی هــم بهتــر خواهــد شــد. همچنیــن آســیب های نــادر امــا 
پیچیده این بیماری، جان کودکان را تهدید نخواهد کرد. با شیوع 
سویه دلتا، بیش از 8300 کودک در ســنین 5 الی 11 سال به کووید- 
19 مبتا شــدند که می توان گفت جهــش 5 برابری آمــار را در پی آن 
شــاهد بودیــم. عاوه بر ایــن، 5200 کــودک و نوجوان بعــد از ابتا به 
کوویــد- 19، دچار ســندرم التهابی چندسیســتمی شــده اند که در 
مواردی در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند. میانگین گروه 

سنی ابتا به این سندرم، 9 سال گزارش شده  است.
اهمال والدین

البته ســخت می توان گفت تمام کــودکان در پی ابتــا به کووید- 
19 دچار سندرم التهابی می شوند و عما با قاطعیت صحبت کردن 
درمــورد ایــن موضوع، ممکن نیســت. طبــق اطاعات جمــع آوری 
شــده 30 درصد کودکان مبتا و بستری شــده نیز روند بهبود را طی 
کردند و اوضاع شــان بسیار بهتر اســت. دکتر کیمبرلین، متخصص 
اطفال و بیماری های عفونی از دانشــگاه آالباما می گوید متاسفانه 
امــکان پیش بینــی در مقابــل ایــن ویــروس وجــود نــدارد. تنهــا 
می توانیم تمام پیشگیری های الزم جهت محافظت از کودکانمان 
را انجام دهیم:  »متاســفانه در حدود 791 کودک در پی ابتا به این 
بیماری جان خود را از دست دادند که 172 نفر از آنها در گروه سنی 
5 الــی 11 ســال بودند.« دکتــر کیمبرلیــن می گوید: »لحظات بســیار 
ســختی را در کنار کودکانی گذراندم که برای نفس کشــیدن با مرگ 
دست وپنجه نرم می کردند«. همچنین او می گوید: »در این بخش 
نیز افــرادی را تحت بســتری داشــتیم. از نوجوانانی که قبــل از ابتا 
کســن بزنند اما از این امــر خودداری کــرده بودند.  می توانســتند وا

ما در بخــش، به دلیل همیــن اهمــال کاری با کمبود دســتگاه های 
کسیژن رسانی مواجه شــدیم. هر روز شــاهد چهره های  تنفســی و ا
غــم زده والدینی هســتیم که در ذهن شــان برای این اهمــال، خود 
کســن می توانســتند  را مقصــر می داننــد زیرا به ســادگی بــا تزریق وا
جان عزیزان شــان را حفظ کنند.« دکتر آماندا کوهن اضافه می کند 
کسن برای  طی هفته های گذشته بحث  ســر آن بود که زدن این وا
کــودکان و نوجوانــان از ســوی ســازمان غــذاودارو اجباری شــود. او 
کســن از مــرگ، بســتری شــدن در بخش  همچنیــن گفــت: »این وا
مراقبت های ویژه و همچنین اختاالت طوالنی مدت ناشی از ابتا 

به این بیماری، جلوگیری خواهد کرد.«
کسن کووید- 19 برای کودکان و نوجوانان   میزان اثربخشی وا

تا چه حد است؟
کســن فایزر  دکتر کوهــن: یک مرکز کلینیــک 10 میکروگرم دوز از وا
را روی کــودکان 5 تا 11 ســال تزریق و مــورد آزمایش قــرار داد. این در 
واقع همان میزان در دوز سوم تزریقی به بزرگساالن و کودکان باالی 
12 ســال بود. بــه این دلیــل دوز تزریقی کمتر انتخاب شــد تــا اثرات 
جانبی تــا حد امــکان کاهش پیــدا کنــد اما همچنــان تاثیر خــود را 
حفظ کرد و سیستم ایمنی را به مقابله واداشت. آماری که از سوی 
کسن به سازمان غذاودارو اعام  شرکت های داروسازی و ساخت وا
کســن تا 90/7 درصد موثر بــوده و در  شــده بود نشــان می داد که وا
مقابل نشــانه های عفونی کووید- 19 بدن را مقاوم ســاخته اســت. 
کســن را بــا این میــزان دوز، دریافــت کرده  آنتی بــادی افــرادی که وا
بودنــد مشــابه افــراد 16 تا 25 ســال بــود. متخصصین اطفــال نیز با 
کســن را، در افراد 12  اســتناد به آمار مراجعین خود، اثرگذاری این وا
الی 17 سال چشمگیر خوانده اند. در جهش ســویه دلتا، بر اساس 
آمار ارایه شــده از ســوی مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری در آمریکا، 
کســن نــزده بودنــد، 10 برابــر بیشــتر از  میــزان ابتــای افــرادی کــه وا

کسن زده  بودند. کسانی بود که وا
کسن زدن   بیشترین عوارض جانبی مشاهده شده بعد از وا

چیست؟
کسن ها تحقیق صورت گرفته و  در آزمایشگاه هایی که روی این وا
محصول نهایی را به تولید انبوه رسانده اند، هیچ مورد تهدیدکننده 
جــدی شناســایی نشــده اســت. تمــام عوارضــی کــه وجــود دارنــد 
همان هایی اســت که در بزرگســاالن هم وجود داشــت. از بارزترین 
کســن، احســاس خســتگی و  آنهــا می تــوان بــه درد محــل تزریق وا
کسن  کسالت، ســردرد و درد عضانی اشــاره کرد. کودکانی که این وا

را می زنند، ظرف دوتاسه روز تمام عائم شان از بین خواهد رفت.
 آیا باید نگران عوارض بود؟ مخصوصا التهاب عضالت قلب 

یا همان میوکاردیت که مواردی از آن وجود داشت؟
کســن ام .آر.ان .ای، ســاخت  در موارد بســیار اندکی در پی زدن وا
شــرکت فایــزر و مدرنــا افــراد با مشــکل تورم عضــات قلب یــا همان 
میوکاردیــت مراجعــه داشــتند کــه البتــه در تزریقــات انجــام شــده 
کســن فایــزر چنین چیزی  روی کودکان 5 تا 11 ســال تحت تزریق وا
دیــده نشــد و مــوردی از میوکاردیــت گــزارش نشــد. البتــه تزریــق 
کســن به این گروه ســنی هنوز چندان گســترده نشــده اســت که  وا
بتوان گفت چنین موارد نادری نداشــته ایم. در ایــن مورد در آینده 

کســن زدن بسیار  می توان اطمینان پیدا کرد میوکاردیت، پس از وا
نادر اســت. ایــن عارضه کــه در برخــی از افــراد دیده شــده، عوارض 
کوتاه مدتی اســت که جــای نگرانی نــدارد. در بســیاری از نمونه ها، 
جوانانی که عارضــه میوکاردیت در آنها دیده شــده بود، به ســرعت 
بهبود پیــدا کردند. تنهــا کاری که می تــوان برای ایــن عارضه انجام 
داد دریافــت ایبوپروفــن و ادویل اســت و مشــکل حــادی نخواهد 

بود.
ک تر است کرونا خطرنا

پیش بینی می شــود، میــزان گزارش های میوکاردیــت در کودکان 
بســیار کمتــر از نوجوانــان باشــد. میوکاردیــت کــه می توانــد بــر اثــر 
گیر ویروس کووید- 19 باشــد،  کتریایــی و عفونت های فرا عفونت با
به صورت کلی در کودکان بسیار کمتر از نوجوانان بوده  است. نیکل 
بالدوین، متخصص اطفال از دانشــگاه سینســیناتی اوهایو، افزود 
که این مورد بیشــتر به دلیل هورمون های بلوغ در نوجوانان اســت 
و ایجاد ایــن عارضه تا حدودی بــه این مورد مربوط می شــود. دکتر 
کالــو افــزود: »این مــورد در کــودکان به وجود نخواهــد آمد، زیــرا دوز 
کنشی  بســیار کمی در کودکان تزریق شــده اســت.« البته هر نوع وا
از این دســت، بــه ســیتم ایمنــی هرفــرد برمی گــردد و در 877 مورد 
میوکاردیت گزارش شــده در افراد زیر 30 ســال، هیــچ موردی منجر 
به مرگ نشــده است. گفته می شــود ویروس کووید- 19 خود باعث 
التهاب قلبی، میوکاردیت و عفونت های مرتبط با قلب می شــود. با 
کســن زدن برای هر گروه سنی  تمام این مســائل باید گفت خطر وا

بسیار کمتر از ابتا به کووید- 19 است.
کســن های چینی برای کــودکان به چه صــورت عمل کرده   وا

است؟
دکتــر کالو: چیــن در ماه ژوئــن، مجــوزی اضطراری جهــت تزریق 
ک برای کودکان و نوجوانان گروه سنی 3 تا 17 سال  کسن سینووا وا
کسن با وجود آنکه برای بزرگساالن در بیش از 50  را صادر کرد. این وا
کنون فقط چین آن را برای کودکان  کشــور جهان تأیید شــده، اما تا
باالی 3 ســال مجاز دانســته اســت. این درحالی اســت که مقامات 
کســن  بهداشــتی ایــن کشــور می گوینــد آزمایشــات بالینــی تأثیر وا
ک بر کودکان همچنان ادامــه دارد. تزریــق آن روی 14 هزار  ســینووا
کودک در شــیلی، کنیــا، فیلیپیــن و آفریقای جنوبی در حــال انجام 
اســت. هرچند این نتایج هنوز نهایی و منتشر نشــده اند. در اواخر 
کســن دیگری را به  ک، وا کســن ســینووا ماه ژوئیه، چین عاوه بر وا
نام ســینوفارم تولید کــرد و تزریــق آن را برای همین رده ســنی مجاز 
کســن ســینوفارم اعــام کردند  اعــام کــرد. مقامــات تولیدکننده وا
کســن در  آزمایشــات بالینی نتایــج مطلوبی نشــان داده اند. این وا
کــودکان نیز همانند بزرگســاالن  روی سیســتم ایمنی اثــرات خوبی 
ایجاد کرده است. با این حال هنوز نهادی بین المللی نظیر سازمان 
کســن برای کودکان را  تأیید نکرده  جهانی بهداشــت، تزریق این وا

است.
ایران و کوبا

، امــارات متحــده عربی نخســتین کشــوری  در کشــورهای دیگــر
کسیناســیون کــودکان 3 تا نوجوانان  بود که در ماه اوت، فرآیند وا
کسن ســینوفارم شــروع کرد. بحرین نیز اعام کرده  17 ساله را با وا

کســن  کــودکان 3 تــا 11 ســاله را کــه بیمــاری زمینــه ای دارنــد، بــا وا
کتبــر اعــام   کســینه می کنــد. آرژانتیــن هــم روز اول ا ســینوفارم وا
کسینه می کند.  کسن ســینوفارم وا کرد کودکان 3 تا 11 ســال را با وا
وزارت بهداشــت این کشــور گفته اســت ایــن روند را بــا 12 میلیون 
کســن های ســینوفارم در  کســن وارداتــی انجــام خواهــد داد. وا وا
دو دوز بــا فاصلــه 28 روز بــه کــودکان تزریــق می شــود. آرژانتیــن، 
کسن  پیشــتر حدود پنج میلیون نوجوان بین 12 تا 17 سال را با وا
کســینه کرده بود. در ایران نیز مســئوالن وزارت بهداشــت  فایزر وا
کســن سینوفارم  گفته اند برای کودکان و نوجوانان زیر 18 ســال وا
تزریــق خواهد شــد. البته کوبا حــدود یک ماه اســت فرآیند تزریق 
کســن ســاخت مشــترک خود با ایران به نام ســوبرانا را آغاز کرده  وا
کســن ســوبرانا بــرای کــودکان 2 تا 11 ســال شــروع  اســت. تزریق وا
شــده اســت. مقامــات بهداشــت و داروی کوبــا اذعان داشــته اند 
کســن ها خطــری بــرای خردســاالن نداشــته اند، هرچنــد  ایــن وا
کســن ها را در اختیــار ناظران خارجی  هنــوز اطاعات مربوط به وا
قرار نداده اند. کوبا اعــام کرد که چندی پیش از ســازمان جهانی 
کســن های خود را داشــته اســت.  بهداشــت درخواســت تأییــد وا
کوبــا همچنین، بــرای نوجوانــان 11 تا 18 ســال، مانند بزرگســاالن، 
کســن ســوبرانا  کســن ســوبرانای 2 و یــک دوز تکمیلی وا دو دوز وا
کســن تولید  پــاس تزریق می کنــد. در ایــران هم قرار اســت یک وا
مشــترک ایران- کوبــا، به نــام »پاســتوکووک«، احتماال بــه کودکان 
6 تــا نوجوانــان 18 ســال تزریــق شــود. آمیتیــس رمضانــی، مدیــر 
، گفته اســت آزمایشــات  گــروه تحقیقــات بالینی انســتیتو پاســتور
کســن روی کــودکان 2 تــا 18 ســال در کوبا عوارضی »بســیار  این وا

محدود و بیشتر موضعی« داشته  است.
سازمان بهداشت جهانی چه می گوید؟

درماه های اخیر، ســازمان بهداشــت جهانی تأیید کرده است که 
ایمن ســازی جمعیت بزرگســال کشــورهای فقیــر فوریت بیشــتری 
کشــورهای  کــودکان و نوجوانــان در  کسیناســیون  بــه نســبت وا
ثروتمند دارد. این ســازمان از کشورهای بزرگ غربی خواسته است 
کســن های خود را بیشــتر بــه کشــورهای فقیــر و درحال توســعه  وا
اختصــاص دهنــد. بــا این حال، ســازمان بهداشــت جهانــی درباره 
کسیناســیون کــودکان بــه لحــاظ علمــی نظــر قاطعی نداشــته و  وا
گفته است این مسأله منوط به »تحوالت اپیدمیولوژیک و شواهد 
کســن در این گروه ســنی« اســت. به  مربــوط بــه ایمنــی و کارایــی وا
کســن فایزر  لحاظ علمــی نیــز، ســازمان بهداشــت جهانی؛ تنهــا وا
کســن  کنون هیچ وا را برای رده ســنی 12 تا 18 ســال تایید کــرده و تا
کــودکان زیــر 12 ســال مجــاز تشــخیص نــداده  کوویــد- 19 بــرای 
کســن فایزر می گویــد داده های آزمایشــات  اســت. شــرکت تولید وا
بالینی شــان روی 2 هــزار کــودک 5 تــا 11 ســال مثبــت بــوده و آنهــا را 
برای دریافت مجــوز نهایی به آژانــس دارویی ایــاالت متحده داده 
اســت. پژوهشــگران می گویند به دلیل اضافــه وزن و چاقی کودکان 
کن  در آمریــکا، خطر ابتای آنهــا به کوویــد- 19، 10 برابر کودکان ســا
اروپاست. این عاملی اســت که می تواند مسئوالن ایاالت متحده را 

کسیناسیون کودکان ترغیب کند.  به شروع فرآیند وا
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