
COVID-19 mRNA جائزہ قریبی  کا  طریقے کے  کرنے کام کے ویکسینز 

Fairfax County  ،ہم میں، ملک پورے اور میں COVID-19 ہم کہ جب اب ہیں۔ رہے کر انتظار  سے شدت کا  آمد کی ویکسینز 

 وہ گے کریں موصول ہم ویکسینز ابتدائی جو کہ ہیں جانتے یہ ہم ہیں،  رہے کر انتظار کا تفصیالت کی  جانے کیے تقسیم  اور  تفویض

"mRNA "ہیں۔ کرتی کام کیسے ویکسینز کی قسم اس کہ ہے وقت کا  کرنے آغاز کا سیکھنے یہ اب لٰہذا،  گی۔ ہوں  ویکسینز 

 تھا  گیا کیا پوسٹ پر  سائٹ ویب کی CDC پہلے سے سب  آرٹیکل یہ

 ہیں۔ کرتی داخل میں  اجسام ہمارے کو جرثومے فعال غیر  یا کمزور ویکسینز  سی بہت لیے، کے کرنے متحرک  کو ردعمل مدافعتی

 بنانا ٹکڑا  ایک کا  پروٹین صرف کہ حتیٰ  یا—پروٹین  کو  خلیوں ہمارے یہ بجائے، کی  اس کرتیں۔ نہیں ایسا  نزویکسی mRNA لیکن

 ہے،  کرتا پیدا باڈیز اینٹی کہ  جو ردعمل، مدافعتی یہ  ہے۔ کرتا متحرک کو ردعمل مدافعتی ایک میں اجسام ہمارے  جو —ہیں سکھاتی

 ہے۔ بچاتا سے  ہونے متاثر ہمیں میں  صورت کی ہونے خلدا میں اجسام ہمارے کے  وائرس اصل  جو ہے وہی

COVID-19 mRNA ہیں۔ دیتی ہدایات کو  خلیوں ہمارے  لیے کے بنانے کو ٹکڑے ضرر  بے ایک نامی" پروٹین اسپائک" ویکسینز 

 ہے۔ بنتا وجہ  کی COVID-19 جو ہے جاتا پایا پر سطح کی وائرس  اس پروٹین اسپائک

COVID-19 mRNA ہدایات ہیں۔ جاتی لگائی میں پٹھے باالئی کے بازو ویکسینز (mRNA ) پر، پہنچے میں  خلیوں  کے پٹھوں  کے 

 ان اور  ہے دیتا توڑ کو ہدایات خلیہ  بعد،  کے جانے بن ٹکڑا  کا  پروٹین ہیں۔ کرتے استعمال  کا  ان لیے کے  بنانے ٹکڑا کا  پروٹین خلیے
 ہے۔ لیتا پا چھٹکارا سے

 نہیں  سے وہاں تعلق کا پروٹین کہ ہے کرتا شناخت نظام مدافعتی ہمارا  ہے۔ کرتا  ظاہر  پر  سطح  پنیا کو  ٹکڑے کے پروٹین  خلیہ پھر،

 انفیکشن طبعی میں  مقابلے کے COVID-19 کہ  جیسا ہے، دیتا کر شروع بنانا باڈیز اینٹی اور تیاری کی ردعمل  مدافعتی وہ اور ہے

 ہے۔  ہوتا میں

 ویکسینز  تمام ہے۔ کرنی  کیسے حفاظت خالف  کے  انفیکشن میں مستقبل کہ ہیں لیتے سیکھ یہ اجسام ہمارے پر، اختتام کے کارروائی

 نتائج سنگین کر ہو  بیمار سے  COVID-19 وہ جائے،  دی لگا  ویکسین کو جن لوگ وہ  کہ ہے یہ فائدہ کا ویکسینز  mRNA طرح،  کی

 ہیں۔  سکتے کر  حاصل حفاظت بغیر کیے سامنا کبھی کا خطرے کے

COVID-19 mRNA حقائق میں بارے کے ویکسینز 

 ہوتا۔ نہیں مبتال میں  COVID-19 کوئی سے ان •

o mRNA  ویکسینز COVID-19  کرتیں۔ نہیں استعمال کو  وائرس زندہ والے بننے وجہ کی 

 کرتیں۔  نہیں تعامل ساتھ  کے اس یا  متاثر کو  DNA ہمارے  میں  صورت بھی کسی یہ •

o mRNA ہمارا جہاں ہوتا نہیں داخل میں نیوکلس  کے خلیے کبھی DNA  (مواد  جنیاتی )ہے۔ جاتا پایا 

o اور ہے جاتا ٹوٹ خلیہ بعد فورا   کے  ہونے مکمل  استعمال  کا ہدایات mRNA ہے۔ لیتا کر حاصل چھٹکارا سے 

 رہا  جا گزارا سے معیاروں  کے  افادیت اور تحفظ یقینی بھی انہیں طرح کی ویکسینز کی اقسام تمام دیگر  موجود میں امریکہ •
 ہے۔

 پر  ان  اور مطالعہ کا ان سے دہائیوں محققین  بھی پھر  ہیں،  نہیں میں استعمال  ویکسینز mRNA یافتہ الئسنس  کوئی میں امریکہ  ہاگرچ

 تیار  میں  لیبارٹری کے کر  استعمال کا  اجزاء دستیاب فوری  انہیں کیونکہ  ہے ہوا اضافہ میں دلچسپی میں  ویکسینز ان ہیں۔ رہے کر کام
 کے بنانے ویکسینز  سے  طریقوں روایتی یعنی ہے، سکتا جا بڑھایا حجم  اور معیار کا کارروائی کہ یہ مطلب ا ک اس ہے۔ سکتا جا کیا

 کر لے میں  ہدف کو  خلیوں سرطانی مخصوص نے  تحقیق کی  کینسر عالوہ،  کے ویکسینز  پیداوار۔ تیز زیادہ کی ویکسیز میں مقابلے

  ہے۔ کیا ال استعم کا  mRNA لیے کے کرنے متحرک کو نظام مدافعتی

CDC جانیں۔ مزید پر سائٹ ویب کی 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html

