
 
 

. آنها می باشد زا  یماریاست که مسئول دفاع از سلول ها در برابر عوامل ب یباد یآنتنوعی ( NAb) نوترالیزان یباد یآنت

 ونیناسیعفونت و هم با واکس لیآنها هم به دل دیشوند و تول یم دیتول یعیبدن به طور طب یمنیاز پاسخ ا یبه عنوان بخش

 شود. یانجام م ونتعف هیعل

توان از آنها  یاز عفونت ها شووووند و م یمادام العمر در برابر برخ تیتوانند منجر به مصوووون یم نوترالیزان یها یباد یآنت

 ، استفاده کرد.کرده است جادیا تی، مصوناز عفونت یشخص پس از بهبود ایآ نکهیا یبررس یبرا

صال به دیگر یها یباد یتوان با آنت یرا م نوترالیزان یها یباد یآنت سخپاتوژن و  کی، که مسئول ات  ستمیسدر  ایجاد پا

، اما بدن هستند یمنیاز پاسخ ا ریناپذ ییجدا یبخش چه، اگرنوترالیزان یها یباد یآنت، هستند، اشتباه گرفتبدن  یمنیا

 ها دارند. یباد یاتصال آنت یبرا یگریهدف د

 شوند؟ یچگونه ساخته م نوترالیزان یها یباد یآنت

سلول ها یباد یآنت ساخته م B یها توسط  ستخوان  سلول ها یشوند. هنگام یدر مغز ا ، آنها شوند یم ساخته B یکه 

 شوند. یخاص متصل م یژن ها یکنند که به آنت یم یباد یآنت دیشروع به تول

 ؟کنند یچگونه کار م نوترالیزان یها یباد یآنت

از  یری، باعث جلوگبدن یبه سوولولها عامل عفونی یسوو   یورود مولکولها یبر چگونگ ریبا تأث نوترالیزان یباد یآنت کی

 شود.میبدن  آلوده شدن

 کنند. یم یریورود آن به سلول جلوگ نیبه سلول و همچن روسیاز اتصال و نوترالیزان یها یباد ی، آنتهاروسیو در

 توانند اثرات مضر سموم را مسدود کنند.  یم نوترالیزان یها یادب ی، آنتییایباکتر یعفونت ها در

شود و ط ال  یم بیتخر دیسف یتوسط گلبول ها، شد یخنث نوترالیزان یها یباد یآنتتوسط  عامل بیماریکه  یهنگام

 مدفوع دفع شود. ایادرار  قیکند تا از طر یم لتریرا ف آن

ست. ا رفعالیغ یساز منی، انوترالیزان یها یباد یآنت یکاربرد معمول برا کی ست که در آن شخص یروند نیا که از  یا

 .ردیگ یم یباد ی، آنتشده منیا یماریب نیکه قبالً در برابر ا ی، از شخصستیدر امان ن یماریب

 یدر چند ماه اول زندگ یردهیشوو قیاز طر یعیتواند به طور طب یم غیر فعال یمنیا .سووتیمدت ن یم افظت طوالن نیا

 منتقل شود.از مادر کودک 

 شود.  یفعال شناخته م یزسا منی، که به عنوان اشود یاستفاده م نوترالیزان یها یباد یآنتاز  نیز ونیناسیواکسدر 



 
 

موجود در واکسن  یها یباکتر ای روسیدر پاسخ به و نوترالیزان یها یباد یآنت دیتول یبدن را برا یمنیا ستمیتوان س یم

داده و  صیتشخ یعی، عفونت را به طور طببار نیدوم یبرا بیماریعامل کرد که در صورت قرار گرفتن در معرض  کیت ر

 .کند یبا آن مبارزه م

مشووخص م افظت به  نیمدت زمان ا، اما هسووتند یعیطب یمنیا یند داراشووو یمبتال م 19بیماری کووید که به  یافراد

 متفاوت است. گریبه فرد د یو از فرد نیست

 ی، با آزاد سازکند یرا فعال م یذات یمنیواکنش ا کی، بدن ما میشو یآلوده م کرونامانند  یدیجد روسیکه به و یهنگام

 شود. یآلوده م یو سلول ها روسیبردن و نیالتهاب و از ب جادیها باعث ا نیتوکیس

تواند به طور خاص  ی، که مکند یم دیتول یمنیا یو سلول ها یباد یرا بشناسد و آنت روسیو ردیگ یم ادیبدن ما  سپس

 ببرد. نیاز ب روسیآلوده را پس از قرار گرفتن در معرض و یکرده و سلول ها یرا خنث عامل بیماری

سخ التهاب19در بیماری کووید  اما س یم هیاول ی، پا سلول ها و بافت ها دیشد اریتواند ب شد و به  س یبا  یجد بیسالم آ

ساند سنیدهد. بنابرا یادامه م ریبه تکث روسیکه و ی، در حالبر ص یاری، ب سان تو شنا س یم هیاز کار سیکنند که واک  ونینا

 کند. یم یریو مرگ جلوگ یجد یماریاز خ ر ب رای، زاست یمنیا ایجاد یراه برا نیتر منیا

عامل  ییشناسا یبدن ما را برا یمنیا ستمیس وکنند  یزا آشنا م یماریب یها نیواکسن ها بدن ما را با پروتئ

که  دیو التهاب شددد یماریکار را بدون خطر ب نیدهد. آنها ا یزا و محافظت از ما در برابر آن آموزش م یماریب

 دهند.  یانجام م فتدیاتفاق ب یعیطب یممکن است در عفونت ها

 یما را آلوده کند. واکسنها یکند تا سلول ها یاده ماستف کیاسپادر س ح خود به نام  ینیاز پروتئ 2سارس کوو روسیو

DNA  وmRNA سلولها سپایک نیپروتئشوند و  یما م یوارد  سن هاکپی میکنندرا  ا  رفعالیغ روسیوبر  یمبتن ی. واک

 بدن شناخته شوند. یمنیا یتوسط سلول ها میتوانند به طور مستق یم

را  ایمنی پاسخ، آنها رندیگ یم قرار تماسدر  یروسیو اسپایک نیپروتئ یبدن ما با نسخه ها یمنیا یآنجا که سلول ها از

سلول ها ریکنند و باعث تکث یفعال م سلول ها یم یمنیا یانواع مختلف  سا T یشوند:  شنا و به طور  ییقاتل قادر به 

کنند  یم دیتول نوترالیزان یها یباد ی، آنتخود یس   نیپروتئبا  B یهاهستند سلول  ویروس کرونابردن  نیخاص از ب

سیو نیتوانند پروتئ یکه م شخ یرو سلول ها صیرا ت را  روسیسال ها اطالعات مربوط به و ای، حافظه Tو  B یدهند و 

ند یم رهیذخ مان د کیدر  اگرتا  کن نادر معرض  گریز  نیبه پروتئ وترالیزانن یها یباد ی، آنتمیریقرار بگ ویروس کرو

 یکنند. سلولها یم یریما جلوگ یکنند و از آلوده شدن سلول ها یم یرا خنث روسیشوند و و یمتصل م روسیو یس  

B  وT را آغاز کنند. یو خاص عیآماده هستند تا در صورت لزوم حمله سر زین ای حافظه 

 شوند.  یم لیهفته پس از عفونت تشک 2-1 باًیمعموالً تقر 19در بیماری کووید  نوترالیزان یها یباد یآنت



 
 

 :19اهمیت آنتی بادی نوترالیزان در بیماری کووید 

مولکول ها  نی، ارو نید. از انارتباط دار یروسووویبدن ما با م افظت در برابر عفونت ودر  نوترالیزان یها یباد یآنتوجود 

 دارند. و واکسنهای کرونا و توسعه درمان قیت قدر  ینقش مهم

و به مواد  پیشووگیری کرده یسوولول یو غشووا روسیو نیب یهمجوشوواز  نوترالیزان یهایباد یآنت با تولید کرونا یواکسوونها

 یری، اندازه گنیکند. بنابرامیآن کمک  هیبردن عفونت در مراحل اول نیو به از ب دهد یمناجازه ورود به سلول را  یروسیو

 کرونا است. یواکسن هااثر گذاری  یابیارز یبرا یدیکل یاز پارامترها یکیها  یباد یآنت نیا یفراوان

شمندان در حال تول سن ها دیدان ستند که باعث ا ییواک س نیا. شوند یم نوترالیزان یباد یآنت جادیه از  یاریروش در ب

ست و ام یروسیو یواکسن ها ستفاده قرار گرفته ا ست که در  دیموفق مورد ا  یاز م افظت طوالن زین مورد واکسن کروناا

 .شدمدت برخوردار با

تواند نشوووان دهنده  یم این آنتی بادی ها ی. فراوانکاربردی هسوووتند زین یقاتیت قانواع  یبرا نوترالیزان یها یباد یآنت

آلوده شده به ویروس  قبالً  تیجمع کیاز افراد در  چه تعدادتواند نشان دهد که  یو م باشد پالسما درمانی روش تیفیک

 اند.

 شووتریرا ب واناتیح ری، دامها و سووایاهل واناتیدر ح 2سووارس کووتوانند درک ما از عفونت  یم نوترالیزان یها یباد یآنت

 .میم افظت کن واناتیتا هم از خود و هم از ح میدهد هوشمندانه عمل کن یکنند و به ما اجازه م

عفونت  ای ونیناسوویفرد پس از واکسوو هیپا یمنیا نییدر تع یممکن اسووت نقش مهم نوترالیزان یها یباد یآنتهمچنین 

 داشته باشند.

شمندان  سن  یتکه اثر م افظ نمی داننددان ستعفونت چه مدت  ایواک به مرور بنابراین با این فرض که . در بدن پایدار ا

 .بودمهم خواهد  اریبس هیپا یمنیا یریاندازه گ، شودمیم افظت کمرنگ این 
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