ﻧﺤﻮه ﮐﺎر واﮐﺴﻦﻫﺎی mRNA

وﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺎﻤری ﮐﻮوﯾﺪ -19ﻣﯽﺷﻮد،
 SARS-CoV-2ﻧﺎم دارد.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ SARS-CoV-2

mRNA

ﻤﺗﺎم وﯾﺮوسﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﮑﺘﺎ دارﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺪ وﯾﺮوس  SARS-CoV-2را ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ،

ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آر ان ای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ) (mRNAﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ 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.

ﺳﺎﺧﺖ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ

T

 mRNAﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از وﯾﺮوس SARS-CoV-2
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

وﯾﺮوس SARS-CoV-2

ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺳﻠﻮلﻫﺎی  Tرا ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی
اﺳﭙﺎﯾﮏ را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد.

ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ

T

اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎن ﴎﯾﻌﺎً ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی T
را ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ وﯾﺮوس آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

T

T

ﺳﻠﻮلﻫﺎی T

ﻣﺰﯾﺖ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪن

وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺎﻤری ﮐﻮوﯾﺪ -19ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﴎﻋﺖ 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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺷﺎﻤ از ﭘﺲ آن ﺑﺮﻤﻧﯽآﯾﺪ و ﺷﺎﻤ را ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ،ﺑﺪن
ﺷﺎﻤ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﴎﯾﻊ ﺗﺮ وﯾﺮوس را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ درﻧﮓ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﻓﻨﺎوری  mRNAﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

واﮐﺴﻦﻫﺎی  mRNAﻣﺤﺼﻮل دﻫﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ روی روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آر ان ای اﺳﺖ .از روش
ﻫﺎی درﻣﺎن ﺑﺎ  mRNAﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﻣﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه ﴎﻃﺎن و ﻧﯿﺰ واﮐﺴﻦ ﺑﯿﺎﻤریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮوس
زﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎنﻫﺎی  mRNAﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺎﻤریﻫﺎی ﻧﺎدر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

