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 سؤاالت متداول   -  19-کووید   های واکسن 
 

 کنند ها چگونه عمل می واکسن 

 

 کنند؟ طور کلی چگونه عمل می ها به واکسن  
 

آمادهواکسن با  با میکروبها  مقابله  و  برای شناسایی  بیمار کنند، عمل می هایی که میسازی سیستم دفاعی طبیعی بدن  را    کنند. توانند شما 

 :باشند  ریموارد ز یحاو است  ممکن هاواکسن

 .از میکروب مرده یا تضعیف شده  نسخه هایی •

 میکروب کرده است. بخشی از  را شبیه شان آنها ی که نحوه ساختمواد •

 . میکروب باشندهایی بسازد که شبیه بخشی از آموزند پروتئین به بدن می ی که مواد •
 

 دهد:زنید، سیستم ایمنی بدن شما از طرق زیر واکنش نشان می وقتی واکسن می 

 سازد.طور طبیعی برای مقابله با بیماری می هایی هستند که سیستم ایمنی بدن به ها پروتئین )پادتن(. اینساخت آنتی بادی  •

 های ایمنی بدن برای مواجهه با عفونت در آینده. سازی سلّول آماده •

یستم ایمنی شما به خاطر سپردن بیماری و چگونگی مبارزه با آن. اگر پس از دریافت واکسن در معرض میکروب قرار بگیرید، س  •
 نمایداز آلوده شدن شما یا از ابتالی شما به بیماری شدید جلوگیری می سریعاً آن را از بین ببرد و تواند می 

 
 کند؟ چگونه عمل می  19-های کوویدواکسن  

 

های میخی مُقلّد )یا  های ایمنی ما برای ساخت پروتئین با آموزش سلول اکنون در ایاالت متحده موجود هستند،  که هم  19-واکسن کووید  4هر  
 رساند. های ما آسیب نمی کنند. ساخت پروتئین میخی به سلول ( عمل می 19-های تاج مانند موجود در سطح ویروس کوویدهمان میخ 

 دهد که به آنجا تعلّق ندارند. کند و تشخیص مییی می سیستم ایمنی ما پروتئین میخی را شناسا •

توانند برای مقابله با  سازد که می هایی( می )پادتن  ییهابادی دهد. بدن آنتیواکنش نشان می   با ساخت یک پاسخ دفاعیبدن ما   •
ر آینده در معرض ویروس  های ایمنی را آماده کنند. اینگونه چنانچه دعمل کنند و سلّول  19-های میخی ویروس کووید پروتئین

 قرار بگیریم، از ما محافظت خواهد کرد.
 

 ها برای ساخت پروتئین میخی متفاوت هستند. در نحوه آموزش سلول  19-های کوویدواکسن

ماده ژنتیکی است که   RNA  (mRNA)رسان نام دارند. پیام   mRNAهای  واکسن  Modernaو   Pfizerهای تولید شده  واکسن •
نانوذرّات چربی( قرار  موجود در واکسن داخل حباب  mRNAآموزد چگونه پروتئین بسازد.  به بدن می  نام  های ریز روغنی )به 

وارد    mRNAهای پروتئین میخی را بسازد.  دهد که چگونه کپی شود، به آن یاد میوارد سلّول می   mRNAگیرد. زمانی که  می 
 تداخلی ندارد. DNAشود و به هیچ نحوی با هسته سلول نمی

کند.  می  حملهای ما  به سلول   را  مواد ژنتیکی ،  ، واکسن حامل ویروس نام دارد. حامل )یا ناقل(J&J/Janssenواکسن ساخت   •
آموزد که پروتئین میخی  ها می به سلول   mRNAسازند، سپس این  می   mRNAخوانند و  های ما اطالعات ژنتیکی را می سلول 

های ما تکثیر شود و به هیچ نحوی  تواند درون سلولضرر ویروس سرماخوردگی معمولی است. نمی ازند. حامل ویروس نسخه بی بس
 ما نیست.  DNAقادر به تغییر 

های از پروتئین میخی است.  شود. این واکسن حاوی تکهواحد پروتئین نامیده می   تحت، یک واکسن  Novavaxواکسن ساخت   •
های بسیاری ها در واکسنمنظور تقویت واکنش سیستم ایمنی بدن است. ادجوانتن حاوی یک »ادجوانت« بهاین واکسن همچنی

 گیرند. مورد استفاده قرار می 

 
  با دریافت . امکان ندارد  ند شده یا مرده، نیست زنده، تضعیف   – به هر شکلی    19-، حاوی ویروس کووید 19-های کووید کدام از این واکسن هیچ 

 مبتال شوید.   19-ها به کووید واکسن 
 

 دریافت کنم؟ اطالعات بیشتری توانم  از کجا می  

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
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 سؤاالت متداول   -  19-کووید   های واکسن 
 

 کنند ها چگونه عمل می واکسن 

را   QR، کد 19- برای چاپ یا مشاهده این سؤاالت متداول یا سؤاالت متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید •
 .مراجعه نمایید 19-دیکوو واکسن متداول سؤاالتاسکن کنید یا به 

• VaccinateLACounty.com –  هایی برای نمایش موعد همراه نگاره به 19-دیواکسن کوو ی های بندزماناز جمله
 . میشو نهیواکس چگونهتزریق هر دوز و اطالعات مربوط به 

 . CDCدر وبسایت  19-دیکوو ی هاواکسناثر  درک •

 اگر سؤاالتی دارید از پزشک خود صحبت بپرسید.  •

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://vaccinatelacounty.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?walkin=TRUE
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fabout-vaccines%2Fhow-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fabout-vaccines%2Fhow-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fabout-vaccines%2Fhow-they-work.html

