
 
 

ایجاد توانند پاسخ اختصاصی در برابر عوامل بیماریزای میها ایمنی است. لنفوسیت سیستمنفوسیت سلول اصلی ل

سبت به عفونت مجدد ایجاد  کرده صونیت دراز مدت ن سیتو م سلولکنند. لنفو در ساز های بنیادی خونها از 

 . آیندمغزاستخوان پدید می

 دو گروه عمده لنفوسیت از نظر عملکردی وجود دارد: 

 هایلنفوسیت B  

 هایلنفوسیت T  

از  زیراه ن نیآلوده اسللت. در ا یهاو سلللول زایماریعوامل ب ی، کشللو و نابود Tهایلنفوسللیت یاصللل فهیوظ

 وندیپ یعوامل خارج نیسللل   ا یهانیکه در سللل وج وجود دارد و با پروتئ کندیاسلللتفاده م ییهانیپروتئ

 .خورندیم

دستگاه  حافظه بلندمدتدر  مانند،یم یپس از عفونت در خون باق زیادی انیتا سالT هایلنفوسیتکه  ییآنجا از

 .کنندیم فاینقج ا زیبدن ن یمنیا

ها را سلول نیدر خون خود ا شوندیمبتال م ۱۹-دیکه به کوو یچند پژوهج مختلو نشان داده است که اشخاص

 .هم نداشته باشند یاگر عالئم خاص یدارند، حت

COVID-19 ویروساز  یناشلل SARS-CoV-2 عفونت اسللت یجهان ریهمه گ یماریب کی .SARS-CoV-2 یم 

س ویتواند منجر به ط به  ازیکه ن دیشدگرفته تا  ویخف ای، از عفونت بدون عالمت شود ینیاز تظاهرات بال یعیو

ستر ستانیشدن در ب یب ستانیکه در ب یمارانیدارد. ب مار ستر مار سهستند یب سندرم حاد  نهی، اغلب به  پهلو و 

س ستند حاد یتنف سمبتال ه که  ویخف یماریافراد مبتال به ب ایافراد بدون عالمت  یمنیا ستمی. اگرچه در مورد 

ستر یازین سخها یمهم یافته های ری، اما م العات اخاطالعات زیادی در دست نیست، رندندا یبه ب  یدر مورد پا

 ، نشان داده است. هستند یبستر مارستانیکه در ب یمارانیبدن ب یمنیا

 ۱۹-دیکه به خاطر کوو یاگر به کسلللان" دیگویلندن، م یدر کالج دانشلللگاه یمونولوژیاسلللتاد ا ،یدیه انیدرآ

 دایپ یمارستانیبه مراقبت ب یازین یاند ولدچار شده یماریب نیکه به ا یو البته کسان میکن توجهاند شده یبستر

تولید واکسن  یق عا براامر  نیداده است. ا شانبدنشان واکنج ن T یهاکامال مشخص است که سلول ،اندنکرده

 شناسایی کند.را  روسیو قادر است کهساخت  یپادتن ای Tسلول  توانیم دهدی، چرا که نشان مخبر خوبی است



 
 

 جیطبق برنامه پ T یهااند، واکنج سلللولشللده یبسللتر یماریکه به خاطر شللدت ب یمارانیاز ب بسللیاریدر ما ا

 نرفته است.

 

اتفاقی است که  ها از درون خونشدن سلول دیحال ناپد نیو در ع ادیز تیو فعال ریتکث دیگویم یدیه پروفسور

خبر  ۱۹-دیجان باختگان کوو یکالبدشلکافبه طوری که  رخ میدهد. ۱۹یماران مبتال به نوع شلدید کووید برای ب

 .دهدیم یفساد سلول یاز نوع

. مسللاله شللودیم دهید شللتریب ،T یهاسلللول یزندگ یمول معمول یعنی ،یلنفاو یهااتفاق در طوال و گره نیا

ها مورد خود آن یعنیاست،  T یهاسلولدر  یماریب وجوددر طوال نشانه  یاست که فساد سلول نیا دکنندهیناام

 اند.حمله قرار گرفته

 باشد. ۱۹-دیتر سالخوردگان به کووسخت یابتال لیدل دیشا T یهاتعداد سلول کاهج

سان  س یوقتان سالگ یبه  سیم یو چند  شدن م موسیغده ت د،ر س نی. اکندیشروع به کوچکتر   اریغده نقج ب

 .شودیبه شدت کم م در بدن ،T یهاسلولروزانه  دیدارد و تول یمنیدر توسعه دستگاه ا یمهم

منجر شللود،  ۱۹ دیشللدن عالئم کوو متریبه مال یمختلو آنفلوآنزا و سللرماخوردگ یهاروسیگر سللابقه ابتال به وا

ها تا سال T یهاسلولکه  کندی، چرا که ثابت مرخ داده استواکسن  دیمثبت در روند تول یگفت که امر توانیم

 .کنندیو از آن موافظت م مانندیمباقی در بدن 

در  خواهندیدارد که دانشللمندان م یبسللتگ یواکسللن معموب به نوع واکنشلل یروش طراح واتیتوضللاین  طبق

 کنند. جادیبدن ا یمنیدستگاه ا

ضهدف  سن  یبع ست کهاز انواع واک شوند،  جادیباعث ا این ا  یسرگردان یهانیپروتئپادتن یا آنتی بادی پادتن 

ستند ستگاه ا ایکنند  یها را خنثآن ایبچسبند و  زایماریبه عوامل ب ندتوانیکه م ه شانه یمنید تا  کنند یگذارن

 از ابتالی مجدد به بیماری پیشگیری کنند.

ست گرید یهانمونه هدف سن ممکن ا شد،  T یهاسلولکردن  لیدخ واک سمت کیتور دیشا ایبا  گرید یهاق

 .یمنیدستگاه ا



 
 

 روسیاز کروناو یناشللل T یسللللولهادارای وجود دارد: چه تعداد از افراد  یبزرگ یما شلللکافها دانجدر وز هناما 

 SARS CoV-2 روسیکه به و یدر افراد T  پاسللخ سلللول ایجاد میکنند تچقدر موافظ T یسلللولهاهسللتند  

   رخ میدهد یباد یکاهج آنت ی یشراچه آلوده شده اند چقدر ماندگار است و در 

 

سور ه یزیچ ستگاه ا نیا کندیرا دلگرم م یدیکه پروف ست که د ضوح و یمنیا  یحت ند،یبیکرونا را م روسیبه و

 است. میکه حالشان وخ یمارانیدر ب

 نیق عا در راه مهار ا م،یریبگ افتدیم مارانیدر ب یت یهاسللللول یرا که برا یاتفاق یجلو میاگر بتوانگفته او  به

 .کرد میخواه شرفتیپ یماریب

 

                                  گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصدhttp://rasadmedlab.com           
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