
mRNA نحوه کار واکسن های
ویروس ها با هم تفاوت دارند.

ویروسی که موجب بیامری کووید19- می شود، 
SARS-CoV-2 نام دارد.

مزیت واکسینه شدن
ویروسی که موجب بیامری کووید19- می شود، به رسعت تکثیر می شود. بدون واکسن، بدن شام باید ویروس را 
شناسایی کند، نحوه مبارزه با آن را یاد بگیرد و یک پاسخ ایمنی از خود نشان دهد. در این مدت، ویروس می تواند به 

اندازه ای تکثیر شود و دیگر سیستم ایمنی بدن شام از پس آن برمنی آید و شام را ناخوش می کند. با واکسن، بدن 
شام می تواند رسیع تر ویروس را شناسایی کند و بی درنگ پاسخ ایمنی خود را نشان دهد.

فناوری mRNA جدید نیست.
واکسن های mRNA محصول دهه ها مطالعه دانشمندان پزشکی روی روش های درمانی با آر ان ای است. از روش
 های درمان با mRNA برای رسیدن به درمان شخصی شده رسطان و نیز واکسن  بیامری های عفونی مانند ویروس 

زیکا استفاده می شود.   همچنین، پژوهشگران امکان استفاده از درمان های mRNA به عنوان درمان جایگزینی 
پروتئین برای بیامری های نادر مانند اختالل انعقاد خون هموفیلی را بررسی می کنند.

ساخت
mRNA به سلول ها می گوید که

SARS-CoV-2 بخش خاصی از ویروس
یعنی پروتئین اسپایک را بسازند.

یادگیری
سپس سیستم ایمنی پادتن  هایی را تولید و 
سلول های T را فعال می کند  تا پروتئین های 

اسپایک را از بین بربد.

محافظت
اگر در آینده در معرض این ویروس قرار بگیرید، 

سیستم ایمنی تان رسیعاً پروتئین اسپایک
 T را شناسایی می کند و پادتن  ها و سلول های 

را برای تخریب ویروس آماده می کند.
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SARS-CoV-2 ویروس

 

 SARS-CoV-2 آشنایی با

متام ویروس ها یک کد ژنتیکی یکتا دارند. دانشمندان بخشی از کد ویروس SARS-CoV-2 را برمی دارند، 
بخشی به نام آر ان ای پیام رسان (mRNA) که به سلول های ما می گویند چه چیزی بسازند و برای ورود به 

سلول بدن آن را در پوششی از لیپید جای دهند.

و آن را به بیامر تزریق می  کنند.

mRNA


