
 
 

شانه چیکرونا ه روسیبه واز افراد  برخیچرا  شدت  را گرید یبرخ روسیو نیاما هم دهدیبروز نم یان بیمار و به 

  کند؟یم بدحال

که به علت کرونا در  ماریب ۲۲۰۰ رویمحققان ، منتشرررر شرررد  چرین یآن در مجله علم جیمطالعه که نتا کی در

افراد حامل  تواندیبرخوردند که م یمطالعه به ژن نیا یط دانشمندان. کردند قیتحق ،شد  بودند یبستر وییسیآ

 کند. ی شدیدکروناآن را مستعد به 

ض تواندیم افتهی نیا س حیتو شد یبرخ یمنیا ستمیدهد که چرا  شتبا  با واکنش  کرونا،  روسیبه و دیاز افراد به ا

 افراد کمک کند. نیا یدرمان برا افتنیبه  تواندیکه م یحیتوض شود؛یسخت فرد م یماریموجب ب

 ونیناسیپس از واکس یحت هاافتهی نیا دیگویم ،داشتهبر عهد  را  یقیطرح تحق نیا تیریکه مد یلیکنث ب دکتر

 .ابدیادامه  نهیزم نیدر ا قیتحق دیدارد و با تیهم اهم یعموم

سن» س زانیبه کرونا را به م انیاحتماال آمار مبتال کرونا واک شکان در  نیکاهش خواهد داد اما با ا یاریب حال، پز

دارند مواجه خواهند  وییسرریدر آ یبه بسررتر ازین ۱۹دیکه به علت کوو یمارانیهم همچنان با ب ند یآ یهاسررال

 «دارد. جودو یماریب نیکردن درمان ا دایبه پ یمبرم ازیهم ن نیهم یشد. برا

قرار گرفت.  یمختلف مورد بررسرر وییسرریآ اتاق ۲۰۰شررد  در  یبسررتر مارانیب DNAمطالعه  نیا انیجر در

 را ثبت کردند. یماریافراد را اسکن کردند و روند مبارز  بدن آنها با ب نیتک اتک یهامحققان ژن

ساش یکیژنت یهاشد تا تفاوت سهینبودند مقا ماریکه ب یافراد DNAژنوم آنها با  سپس سپس آنها  یینا شوند. 

 است.« TYK2»شود که نامش  یمربوط م یآنها به ژن نیکردند؛ اول دایچند تفاوت پ

سلول یژن مسئول بخش نیا دیگویم یلیب دکتر ست که  یمنیا یهااز  س»ا  یلیمهاجم و تندرو هستند و خ اریب

 .«شوندیم یتورم یهاو موجب واکنش کنندیبرخورد م یتهاجم

 «.و تورم آنها شود هاهیبه ر دنیرس بیموجب آس تواندیم یمنیا ستمیعمل کند، پاسخ س یژن اشتباه نیا اگر»
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