
 )mRNA( الریبي النووي الحمض بتقنیة المطورة 19-كوفید فیروس لقاحات عمل طریقة على قرب  عن نظرة

 تفاصیل بانتظار نزال ال  أننا ورغم. المقبلة الفترة خالل 19-كوفید فیروس لقاحات وصول البالد، أنحاء وجمیع  فیرفاكس، مقاطعة  في نتوقع
 وقد). mRNA( الریبي النووي الحمض بتقنیة لقاحات ستكون  نتلقاھا التي األولیة اللقاحات أن نعلم فإننا والتوزیع، المخصصات حول  أكثر
 .اللقاحات من األنواع ھذه عمل كیفیة على التعرف  في لنبدأ اآلن الوقت حان

 ). CDC( منھا والوقایة األمراض  مكافحة  مركز موقع على  األصل في المقالة  ھذه نشرت

 بھ تقوم  ما ھو  ھذا لیس ولكن. المناعیة االستجابة تحفیز أجل من أجسامنا داخل فعالة غیر أو ضعیفة جرثومة اللقاحات من العدید تضع
 قطعة  مجرد  حتى أو - بروتین صنع كیفیة خالیانا بتعلیم  ذلك من بدالً  تقوم اللقاحات فھذه). mRNA( الریبي النووي  الحمض بتقنیة اللقاحات

 من تحمینا التي ھي  مضادة، أجساماً  تنتج التي المناعیة، االستجابة وھذه. أجسامنا داخل مناعیة استجابة إطالق ھو یتولى - البروتین من
 .أجسامنا الحقیقي الفیروس دخل إذا بالعدوى اإلصابة

 تسمى ضارة غیر مادة إلنتاج لخالیانا تعلیمات) mRNA( الریبي النووي الحمض بتقنیة المطورة  19-كوفید فیروس لقاحات تصدر
 .19-كوفید فیروس  سطح  على التاجي البروتین  على العثور تم وقد ". التاجي  البروتین"

 تعلیمات وصول وبمجرد. العلویة الذراع لةعض في)  mRNA( الریبي النووي  الحمض بتقنیة المطورة 19-كوفید فیروس لقاحات  إعطاء یتم
 تقوم البروتین ھذا إنتاج  من االنتھاء وبعد. البروتین مادة لصنع الخالیا تلك تستخدمھا العضلیة، الخالیا داخل إلى) الریبي النووي الحمض (

 .منھا والتخلص التعلیمات بتفكیك الخلیة

 وصنع  مناعیة استجابة بناء في وتبدأ غریب جسم البروتین ھذا  أن المناعیة زتناأجھ تدرك. سطحھا على البروتین الخلیة تعرض  ذلك، بعد
 .19-كوفید بفیروس  الطبیعیة العدوى خالل المناعي  النظام بھا قوم التي االستجابة نفس وھي لھ،  مضادة أجسام

 لقاحات فائدة تتمثل اللقاحات، جمیع مع الحال ھو  وكما . المستقبل في العدوى من حمایتنا كیفیة تعلمت قد أجسامنا تكون  العملیة،  نھایة وفي
 الفعلیة لإلصابة الوخیمة بالعواقب المخاطرة  دون مناعة إكسابنا في ) mRNA( الریبي النووي  الحمض بتقنیة المطورة 19-كوفید فیروس 
 .19-كوفید فیروس بعدوى

 )mRNA( الریبي النووي الحمض  بتقنیة المطورة 19-كوفید فیروس لقاحات حول حقائق

 .حیة 19-كوفید بفیروس شخص حقن یمكن ال •
o الریبي النووي الحمض بتقنیة المطورة  19-كوفید فیروس فلقاحات )mRNA ( المسبب الحي الفیروس  تستخدم ال 

 .19-كوفید فیروس لعدوى
 .األشكال من شكل بأي النووي حمضنا مع تتفاعل أو اللقاحات ھذه  تؤثر ال •

o الریبي النووي  فالحمض )mRNA  (النووي حمضنا تحفظ والتي الخلیة، نواة إلى أبداً  یدخل ال ) الوراثیة المادة.( 
o الریبي النووي  الحمض مرسال من  وتتخلص الخلیة تنھار )messenger RNA (عملھا انتھاء من قصیرة فترة بعد 

 .التعلیمات باستخدام
 الوالیات في المعتمدة األخرى اللقاحات أنواع جمیع  ھا ل تخضع التي الصارمة والفعالیة السالمة معاییر لنفس اللقاحات ھذه تخضع •

 .األمریكیة المتحدة

 إال األمریكیة، المتحدة الوالیات في لالستخدام حالیاً  مرخصة)  mRNA( الریبي النووي الحمض بتقنیة لقاحات  وجود  عدم من الرغم وعلى
 متاحة مواد باستخدام المختبر في تطویرھا إلمكانیة نظراً  اللقاحات بھذه  االھتمام ازداد. عقود  منذ علیھا ویعملون  یدرسون  كانوا  الباحثین أن

 األخرى التقلیدیة الطرق من أسرع اللقاح تطویر یجعل مما  نطاقھا، وتوسیع  العملیة لھذه قیاسیة معاییر  وضع  یمكن أنھ یعني وھذا. بسھولة
 جھاز لتحفیز) mRNA( الریبي النووي  الحمض تقنیة السرطانب المتعلقة األبحاث بعض استخدمت اللقاحات، وبخالف. اللقاحات لصنع

 . معینة سرطانیة خالیا واستھداف  المناعة

 ). CDC( منھا والوقایة األمراض مكافحةمركز موقع بزیارة تفضل المعلومات، من لمزید
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