追加接種用説明書（ファイザー）
ミャンマー語

Pfizer ကမပဏီ
ကာကွယဆ
်

Covid-19 ကာကွယဆ
်
ေးအတွက် ညွှန်ကကာေးချက်မျာေး

ေးအတွက်

(၂၀၂၂ ခနစ် မတ်လ)

(ထပ်ဆ ာင်ေး (တတိယအကကိမ်) ထိေးနမ
ှံ ှုအတွက)်
Covid-19ကာကွယ်ဆ
ဤကာကွယ်ဆ
ဤကာကွယ်ဆ

ေးထိေးနှံခခင်ေး

ေးထေးနခှံ ြင်ေးသည်

ကာကွယ်ဆ

ေးထေးနခှံ ြင်ေး

အစီအစဉ်၏

ေးက ခြည်သရန်ြှံဆငွခြင် ဆထာက်ြထာေးပြီ
ှံ
ေး ထေးနလ
ှံ သမ ာေး အြမထေးန ှံ နင်ြါသည်။ ထအခြင် ဤကာကွယ်ဆ

ေး၏ ထြ်ဆ

ာင်ေး (

နစ်နင် အထက်ရသမ ာေး အ
ကာကွယ်ဆ
ယြ

ေး၏ အာနိသင်နင် ကာကွယ်ဆ

မ ာေးစွာ

ေးက ထြ်ဆ

န်ြေးခမင်

ာ်နင်

ဆေသြှံအစေးရ

၏

Covid-19

်လြ်ထာေးြါသည်။ Covid-19ကေးစက်ဆရာဂါ ကေးစက်ခြင်ေးက ကာကွယ်

ာင်ေးထေးနပှံ ြီေး ၁ လအကကာရ Neutralizing antibody ြမာဏမာ၊ ေ
Comirnaty အသာေး

က်မ ာေး

ေးထေးရမည် အကကမ်အဆရအ

ကာကွယ်ဆ

ေးထေးရမည်သ

ွက်နင် အြ န်ကွာခြာေးြ က်

၁ ကကမ် (ေ

ေးထေးနမ
ှံ ှုဥြဆေက အဆခြခြ ထာေးဆသာ ထြ်ဆ

ွင် ၆～၈ လအကကာ) သင်

ြထမအကကမ်နင် ေ

⚫

ဤကာကွယ်ဆ

ီေးဆြေးြါသည်။

ွငေး် ထေးသွငေး် ခြင်ေး

ယအကကမ် ထေးနပှံ ြီေးစီေး၍ ကာလ

ယအကကမ်ထေးနရ
ှံ ာ

ေးက ထြ်ဆ

ာင်ေးထေးနရ
ှံ န်အ

ွက် အြ န်ကာလကွာခြာေးမှုမာ ဆ

ဆနထင်ရာဆေသ၏ ဆေသြှံအစေးရထှံမ အဆကကာင်ေးကကာေးစာက သ
ွင် အသှံေးခြ ြဆသာ ကာကွယ်ဆ

စ်ြကကာပြီေးဆနာက်) ※အသာေး

ေးအမ ေးအစာေးနင် မသက်

က်လက်လြ်ဆ

ေးထေးနမ
ှံ ည်ြဂ္ လ်

ခြ စစ်ဆ

ွငေး် ထေးသွင်ေးခြင်ေး

စ်ဦေးြ င်ေးစီအလက် ကွခြာေးြါလမ်မည်။

ေးြါ။

င်ဘ၊ ဤကာကွယ်ဆ

ာင်ေးထေးနပှံ ြီေးဆသာ်လည်ေး ကေးစက်မှုက ပြီေးခြည်စှံစွာ ကာကွယ်ဆြေးနင်မည်မဟ

သငဆ
် လ ာ်ဆသာ ဆရာဂါကေးစက်မှုကာကွယ်ဆရေးအစီအမှံမ ာေးက

ေးက ထေးနန
ှံ င်ြါသည်။

်ြါ။ ထအခြင် ကာကွယ်ဆ

ေးထေးနထ
ှံ ာေးဆသာ်ခငာေးလည်ေး

ာင်ရန် လအြ်ြါသည်။

ေး မထိေးနန
ှံ င်
ိ သမ
ူ ျာေး

ဤကာကွယ်ဆ
ွေးဆနွေး

ာေး

ယအကကမ်ထေးနမ
ှံ ှုအပြီေး ၁ လအကကာရ Neutralizing antibody ြမာဏထက်

၁ ကကမ်လျှင် 0.3 mL ခြင် ၁ ကကမ်

⚫

ဆ

ယအကကမ်) ထေးနမ
ှံ ှုသည် အသက် ၁၂

၁၂ နစ်နငအ
် ထက်

ထေးနရ
ှံ မည် ြမာဏ

ကာကွယ်ဆ

စ်ဆေသခြစ်သည်။

SARS-CoV-2 ဆကကာင် ခြစ်ြွာေးဆသာ ကေးစက်ဆရာဂါက ကာကွယ်ခြင်ေး

ကာကွယ်ဆ

(လက်ရ

်

က်လာဆကကာင်ေး အစီရင်ြှံထာေးြါသည်။

ထဆရာက်မှုနင် အက ေး

ကာကွယ်ဆ

စ်စ

ေးထိေးပှံထိေးနည်ေး
ေးက Pfizer က ထ

ဆရာင်ေးြ သည်အမည်

⚫

(SARS-CoV-2)

ွက် ခြစ်ြါသည်။

စ်ကကမ်ထေးနဆ
ှံ ြေးမည် ကာကွယ်ဆ

ဤကာကွယ်ဆ
အ

နင်ငဆ
ှံ

ေးက

င်ြင်ြ န်

ဆအာက်ြါအြ က်မ ာေးနင်

ွင်

ကက်ညီမှုရသည်

လမ ာေးမထေးနန
ှံ င်ြါ။

ဆအာက်ြါအြ က်မ ာေးနင်

ကက်ညီဆနသည်ဟ

သင်ထင်ြါက

ကာကွယ်ဆ

ေးမထေးြင်

ရာဝန်က ဆခြာခြြါ။

⚫

အြ ာေးသသသာသာရသမ ာေး (*1)

⚫

ဆရာဂါ ခြင်ေးထန်စွာြှံစာေးဆနရသမ ာေး

⚫

ဤကာကွယ်ဆ

⚫

အထက်

ေး၏ ြါဝင်ြစစည်ေးမ ာေးရအရာမ ာေးနင် ဓာ

်မ

ွငခ် ြထာေးဆသာအြ က်မ ာေးအခြင် ကာကွယ်ဆ

(*1) သသာထင်ရာေးသည် အြ ာေး

ည်သမ ာေး (*2)

ေးထေးနရ
ှံ န် မသငဆ
် လ ာ်ဆသာ အခြာေး အဆခြအဆနမ ာေးရသည်သမ ာေး

သည်မာ အမ ာေးအာေးခြင် 37.5℃ သမဟ

် ြခမငသ
် ည် အဆခြအဆနဟ သ

်မ

်သည်။ သဆသာ် အြြ န် သည် 37.5℃ ဆအာက်

ွင် ရဆနဆစကာမ

ြှံမန်ကယ်ြနဓာအြြ န်ခြင် အြ ာေးရဆနသည် သမ ာေးလည်ေးရသည်။
(*2) ခြင်ေးထန်ဆသာဓာ

်မ

ည်မှု၊ အဆထွဆထွအဆရခြာေးနင် ြ အဆခမေးြါေးဆရာဂါလကခဏာမ ာေး၊ အသက်ရှူက ြ်ခြင်ေး၊ အသက်ရှုမဝ ခြင်ေး (dyspnea)၊ နလှံေးြန်ခမန်ခြင်ေး (tachycardia) နင်

ဆသွေးဆြါင်က ခြင်ေးအြါအ၀င် စသည် ခြင်ေးထန်ဆသာ ဓာ
ြထမအကကမ် သမဟ
သှံေး၍ ထြ်ဆ
ကာကွယ်ဆ

်ေ

ယအကကမ် ထေးနရ
ှံ ာ

ာင်ေးထေးနမ
ှံ က
ှု ခြ လြ်နင်မည် မဟ

်မ

ည်မှုက ခြစ်ဆစနင်သည် ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး။

ွင် ဆြာ်ခြြါ ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး ခြစ်ြွာေးြြေးသမ ာေးသည် (ထစဥ်က ထေးနြ
ှံ သည)်

ဆအာက်ြါအဆခြအဆနမ ာေးထမ

်ြါ။

ြါက ကာကွယ်ဆ

စ်ြြနငက
် က်ညီသမ ာေးသည် ဤကာကွယ်ဆ
ေးမထေးြင် ဆ

ွေးဆနွေး

င်ြင်ြ န်

ွင်

ေးထေးနရ
ှံ န်အ

ွက် သ

Anticoagulant (ဆသွေးက ဆစခြင်ေး) ကထှံေးခြ လြ်ဆနသမ ာေး၊ Thrombocytopenia (ဆသွေးမှုနအ
် ဆရအ

⚫

ယြင် ြြှံအာေးက

⚫

နလှံေး၊ ဆက ာက်ကြ်၊ အသည်ေး၊ ဆသွေးဆရာဂါ သမဟ

⚫

ယြင်က ကာကွယ်ဆ

င်ေးသည် ဆရာဂါကသမှုြှံယြေးသမ ာေး သမဟ
ေးထေးြှံြပြီေး ၂ ရက်အ

ွင် သငန
် ငက
် က်ညီသည်အြ က်

် အမ ေးထ

ွင် ဆမွေးရာြါြြှံအာေးက

ွက်နည်ေးခြင်ေး) နင် Coagulation (ဆသွေးြခြင်ေး) ဆရာဂါရသမ ာေး
င်ေးသည် ဆရာဂါရသမ ာေး

် ကကီေးထွာေးနှုနေး် ဆနေးဆကွေးသည် ဆဝေနာမ ာေးကသဆသာ ဆရာဂါအြှံရသမ ာေး

ွငေး် ြ ာေးနာခြင်ေး သမဟ

် ြနဓာကယ်အန ှံ အြအြနမ
် ာေးထွက်ခြင်ေးစသည် ဓာ

်မ

ည်မှုက ဆြာ်ခြသည်ဆရာဂါလကခဏာမ ာေးက

ွွေ့ြကကရသမ ာေး

⚫

ယြင် အ

⚫

ဤကာကွယ်ဆ

က်ဆရာဂါရြသမ ာေး
ေး

ွင် ြါဝင်ဆသာ ြစစည်ေးမ ာေးနင် ဓါ

အကယ်၍ သင်သည် ကယ်ဝန်ရဆနသ သမဟ
အသဆြေးြါ။ သဆသာ် သင်၏မသာေးစ
င်စစ်ဆ

ထာေးသငသ
် ည်။ ဆအာက်ြါအြ က်မ ာေးထ

ရာဝန်က ဆခြာခြြါ။

⚫

ကက

ေးအမ ေးအစာေးက

ေးထိေးရာတွင် ဂရခပြုသငသ
် ည်သမ
ူ ျာေး

ြါရသည်ဟ ယ

ကကှံ ဆ

ညီဆသာကာကွယ်ဆ

ေးသည်

်မ

ည်နင်ဆခြရသမ ာေး

် ကယ်ဝန်ရဆနနင်သ၊ ရင်ဆသွေးငယ်အာေးန

ရာဝန်ခြစ်သ သာေးြွာေးမီေးယြ်အထေးကထှံ

ရာဝန်မ ကာကွယ်ဆ

ေး ထေးနန
ှံ င်သည်ဟ

ှံေးခြ

ွင် စစ်ဆ

်ဆြေးမည်

က်ဆက ေးဆနသ ခြစ်ြါက ကာကွယ်ဆ
ေးအ

ည်ခြ ခြင်ေး မရထာေးသည်

ြါက ကာကွယ်ဆ

ေးထေးနန
ှံ င်ြါသည်။

(ဆနာက်သ ိ က်ဖတ်ရန်)

ေးမထေးမီ

င်ြင်ဆ

င်ဆအာင်၊ ကာကွယ်ဆ

ွေးဆနွေးြ န်
ေးမထေးမီ

ွင်

ရာဝန်က

ဤထ

်ကန်

ွင်

ယြင်က

ကာကွယ်ဆ

ခြင်ေးထန်စွာ

ှံခြန်ခြင်ေး သမဟ

ကာကွယ်ဆ

ေးထိေးနှံပပီေးဆနာက် ဘာလပ်ရမလဲ

ဤကာကွယ်ဆ

⚫

ဓာ

်မ

်မ

ေးမ ာေး

ွင်

စ်ြါမျှအသှံေးမခြ ြြေးသည်

ည်မှုမ ာေးရြြါက ကာကွယ်ဆ

ေးက ထေးနပှံ ြီေးသည်ဆနာက် ကာကွယ်ဆ

ည်မှုလကခဏာမ ာေးြှံစာေးြရသမ ာေး သမဟ

ြှံစာေးရြါက
⚫

ဆ

⚫

ကာကွယ်ဆ

ေးမထေးမီ

်

ေးထေးနြ
ှံ သည်ဆန

ွေးဆနွေးြ န်

ွင် အနည်ေး

် ြ ာေးနာခြင်ေး သမဟ

ရာဝန်က ြ က်ြ င်ေး အဆကကာင်ေးကကာေးြါ။ (ရ

ခြည်စွက်ြစစည်ေး

င်ြင် ဆ

ေးထေးနသ
ှံ ည်ဆနရာ

ွင်

စ်ြြါဝင်သည်။

် မေးဆမခြင်ေးမ ာေးြှံစာေးြရသမ ာေးအ

ေးထေးသည်ဆန

အကယ်၍

သင်သည်

ယြင်က

ဆ

ေးဝါေးမ ာေးက

ရာဝန်က အသဆြေးြါ။

ှံေး ၁၅ မနစ် (ယြင်က ြနဓာကယ်

ရက်ခြစ်ဆြေါ် နင်သည် ဆဘေးထွက်

ေးထေးထာေးသည်ဆနရာက သနရ
် င်ေးစင်ကကယ်စွာထာေးြါ။ ကာကွယ်ဆ

ဆဘေးထွက်

ွငေး်

ှံခြန်မှုလွနက
် ခြင်ေးအြါအ၀င် ခြင်ေးထန်သည်

ွက် မနစ် ၃၀) ဆစာင်

င်ေးပြီေး ထေးခြာေးသည်လကခဏာမ ာေး

ေးက ေးမ ာေးက ကသနင်ြါသည်။)

ွင် ဆရြ ေး၍ရဆသာ်လည်ေး ဆ

ေးထေးထာေး ဆသာဆနရာက မြွ

်

က်ြါနင။်

ွင် ခြင်ေးထန်ဆသာ ဆလက ငြ
် န်ေးမ ာေးမလြ်ြါနင။်

ေးကျိ
ိ
ြုေးမျာေး

အဓက ဆဘေးထွက်

⚫

် ဓာ

ြ ာေးနာခြင်ေး

ေးက ေးမ ာေးမာ ဆ

ေးထေးထာေးသည်ဆနရာ

ွင် နာက င်ခြင်ေး၊ ဆြါင်ေးကက်ခြင်ေး၊ အ

ြါဝင်ြါသည်။ ခြစ်နင်ဆခြနည်ေးြါေးဆသာ ခြင်ေးထန်သည် ဆဘေးထွက်

(Anaplylaxis)

ခြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆ

ခြစ်ြွာေးနင်ဆခြရြါသည်။ ကာကွယ်ဆ

ေးသည် ကာကွယ်ဆ

ေးအသစ်

ေးထေးနပှံ ြီေး ဆနာက် ဆရာဂါလကခဏာ

စ်နင် ကကက်သာေး နာက င်ခြင်ေး၊ ဆမာြန်ေးခြင်ေး၊ ြ မ်ေးစမ်စမ်ခြစ်ခြင်ေး နင်

ေးက ေးမ ာေးမာ ရ

်

ရက်ဆသွေးဆြါင်အလွနအ
် မင်ေးက

င်ေးခြင်ေးနင် ခြင်ေးထန်ဆသာဓာ

်မ

ည်မှု

စ်မ ေးခြစ် ဆသာဆကကာင် ယြအြ န်အထ သရထာေးခြင်ေးမရဆသေးဆသာ ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး
စ်ြြက သ

ခြ မြါက ကာကွယ်ဆ

ေး

ထေးဆြေးသည်

ရာဝန် သမဟ

် မသာေးစ

ရာဝန်နင်

င်ြင်ြါ။
ကကှံ ဆ

⚫

ာင်ကကှံ ြခြစ်စဉ်မ ေးခြစ်ဆသာ်လည်ေး ြထမ

နလှံေးအဆခမေးြါေးဆရာင်ရမ်ေးခြင်ေး

ခြစ်

ှံေးအကကမ် (ြထမအကကမ်/ ေ

်ဆကကာင်ေး သ

င်ေးထ

ယအကကမ်) ထေးနမ
ှံ ှုမ ာေး

်ခြန်ထာေးြြါသည်(※)။

ဆ

ွင် ကာကွယ်ဆ

ေးထေးနပှံ ြီေးဆနာက် ရက်အနည်ေးငယ်အ

မမမန်ခြင်ေး၊ အသက်ရှူကကြ်ခြင်ေး၊ ြနဓာကယ်ဆရာင်ရမ်ေးခြင်ေး ကသဆသာ ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး ထွက်ဆြေါ်လာြါက၊ ဆ
(※) ြထမအကကမ်ထက် ေ
ဆ

ေးထေးပြီေးဆနာက်

ွငေး် ရင်ဘက်ဆအာငခ် ြင်ေးနင် နလှံေးြန်နန
ှု ေး်

ေးကသမှုအြွွေ့အစည်ေးမ ာေးနင် ဆ

ာလ င်စွာ

ွင် အခြစ်မ ာေးပြီေး၊ လငယ်လရွ ယ်မ ာေး၊ အထေးသခြင် အမ ေးသာေးမ ာေး

င်ြင် ဆ

ွင် အခြစ်မ ာေး

ွေးဆနွေးြါ။
်ဆကကာင်ေး

ွွေ့ ရရသည်။

ထြ်ဆ

⚫

ယအကကမ်ကာကွယ်ဆ

ေးထေးနပှံ ြီေးဆနာက် နလှံေးကကက်သာေး ဆရာင်ရမ်ေးခြင်ေးနင်

ာင်ေးထေးနမ
ှံ ှုသည်

ြထမအကကမ်နင်

အခြစ်မ ာေးဆကကာင်ေး (5% ြန)် သ
ဆရာင်ရမ်ေးမှုမာ ြမ

င်ေးထ

ေ

ယအကကမ်ထေးနမ
ှံ ှုမ ာေးနင်

နှုင်ေးယဉ်ကကည်ြါက၊

်ခြန်ထာေးြါသည်။ ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး အ

ေးရွ ာေးလာပြီေး ကာလကကာရည်စွာခြစ်လာမည်

ြါက၊ ဆ

အထေးအာေးခြင်

န်အသငရ
် ပြီေး၊ ရက်အနည်ေးငယ်အ

ေးကသမှုအြွွေ့အစည်ေးမ ာေးနင် စစ်ဆ

ကာကွယ်ဆ

ေးထိေးခခင်ေးဆကကာင် ကျန်ေးမာဆရေးထိခိက်မှုခဖစ်စဥ်အတွက် ဆငွဆကကေးဆထာက်ပှံဆရေးစနစ်အဆကကာင်ေး

ကာကွယ်ဆ

ေးထေးခြင်ေးသည်

က န်ေးမာဆရေးထြက်မှုမ ာေးက

ွက်ထာေးရမည်ခြစ်ပြီေး ဤအဆကကာင်ေးခြြ က်ခြင် ကယ်
Covid-19

ကာကွယ်ဆ

ေးထေးနခှံ ြင်ေးခြင်

မသန်စမ
ွ ်ေးြင်စင်လစာ စသည်
ဆက ေးရွ ာရှံေးနင်

(ဆရာဂါ

ယ်ဆရေးစနစ်

သမဟ

်

စ်ြက

ည်ဆ

က န်ေးမာဆရေးထြက်မှုမ ာေးခြစ်ြွာေးြါက

ဆထာက်ြခြင်
ှံ ေး)

က ရရနင်ြါသည်။

ြ င်ေးကကာေး

မသန်စွမ်ေးမှု)

ခြစ်ဆစနင်သည်။

(lymph

node)ခြန်ရည်က

်ဆရာင်ခြင်ေးမာ

ွငေး် ခြန်လည်သက်သာလာသည်က မ ာေးဆသာ်လည်ေး

ေးမှုြှံယြါ။

အလွနြ
် င်

ခြစ်နင်ဆခြ

နည်ေးြါေးဆသာ်လည်ေး

အက ေး

က်က

ကန်က စရ

်မ ာေး၊

ာက်ထာေးြါသည်။
ကာကွယ်ဆ

ဆလျှာက်လာ

ေးထေးနဆ
ှံ ရေးဥြဆေအရ

ကယ်

ယ်ဆရေး

င်ရန် လအြ်သည် လြ်ထှံေးလြ်နည်ေးမ ာေးနငြ
်

(ဆ

ေးဘက်

င်ရာ

်သက်၍ သငဆ
် နထင်ရာအရြ်ရ ပမ ွေ့၊ ပမ ွေ့နယ်၊

င်ြင်ြါ။

Covid-19ကူေးစက်ဆရာဂါအဆကကာင်ေး
SARS-CoV-2
ဆ

ဆကကာင်

ခြစ်ဆြေါ်လာသည်

ွွေ့ ခမင်ရသည်။လအမ ာေးစသည်

အ

်ဆရာင်ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး ြ၍

ကေးစက်ဆရာဂါ

ေးရွ ာေးလာကာ ဆသ

ယခတစ်ကကိမ်တွင် ထိေးနမ
ှံ ည် Covid-19ကာကွယ်ဆ
ဤဆ
ြရ

ြ ာေးနာခြင်ေးနင်

ဆြ ာင်ေး

ေး (Pfizer မထတ်လပ်ဆသာ ကာကွယ်ဆ

လ်မ ာေး

အဆအေးမခြင်ေးနင်

ခြင်ေးထန်ဆသာအဆခြအဆနမ ာေး

ွင် ဗင်ေးရြ်စ်၏ Spike Protein ထ

ေးခြစ်ြါသည်။ ဤကာကွယ်ဆ

်လြ်ပြီေး Spike Protein က

ေး

သည်
ွင်

လ်မ ာေးထသ ဝင်ဆရာက် ရန်လအြ်ဆသာ

ေးထေးနပှံ ြီေး mRNA က လသာေးမ ာေး၏

ာေး

ီေးဆြေးသည်ဟ ထင်ခမင်ယ

ွင် ဆအာက်ြါြစစည်ေးမ ာေး ြါဝင်ြါသည်။

ြါဝင်ြစစည်ေးမ ာေး



Tozinameran (လသာေး

ခြည်စွက်ြ က်မ ာေး



ALC-0315 : [(4-hydroxybubutyl)azanil[bis(hxane-6,1-dyl) သ (2-hexyldecanoate)



ALC-0159: 2-[(2-polyethylene glycol)-2000 [N,N,N-Ditetradecylacetamidedecylaceamide



DSPC:1,2-D-glycero-s-glycero-s-3-phhosphosphocholine



ကလက်စထဆရာ



မနဆဘစ်

စ် ြ



ေင်ဆဘစ်

စ်

Covid-19 ကာကွယ်ဆ

ေး၏ ထဆရာက်မှုနငလ
် ှံခြှံ စ

်ြ ရမှု

လ်အဆခမေးြါေးနင် ဆြါင်ေးစည်ေးမည် Spike Protein

✧ြ
က်

ီယမ် ဆြာစြ

ေီယမ် ဆြာစြ

်

် ေဟက်ေရ

င်ရာအြ က်အလက်မ ာေးက

ြမသရရန် က န်ေးမာဆရေး၊ အလြ်သမာေးနင် လမှုြလှံဆရေးဝန်ကကီေးဌာန၀က်ဘ်

က်၏

်

က်ကကကည်ရှု၍မရြါက သင်ဆနထင်ရာ ပမ ွေ့၊ ပမ ွေ့နယ်၊ ဆက ေးရွ ာရှံေးက

စ်ြလှံေးက ထည်သွငေး် ထာေးသည် mRNA)

က်

ီယမ် ကလရက်

✧

ေီယမ် ကလရက်

✧

ကရ ွေ့စ်

က န်ေးမာဆရေး၊အလြ်သမာေးဝန်ကကီေးဌာန Covid-19 ကာကွယ်ဆ

စာမ က်နာက ကကည်ရှုြါ။

ဝက်ဘ်

ဆရာဂါလကခဏာမ ာေးက

အသက်ရှူရြက်ခြင်ေးစသည်

က်သွယ်ြါ။

လ်အ

ွငေး်

န်ခြန်သည် Neutralizing antibody (NAb) ခြစ်ဆြေါ်ဆစပြီေး

Cell-mediated Immune Response က ရရဆစကာ SARS-CoV-2 ဆကကာငခ် ြစ်ဆြေါ်လာဆသာ ကေးစက်ဆရာဂါမ ာေးက ကာကွယ်
ဤဆ

င်

ေး) ၏ လကခဏာမျာေး

ေးခြစ်ပြီေး ၎င်ေးသည် SARS-CoV-2 ၏ Spike Protein ( ဗင်ေးရြ်စ်က လ

စ်ြ) က ခြစ်ဆြေါ်ဆစသည် mRNA က lipid membrane ခြင် ထြ်ြေးထာေး ဆသာ ဆ

ဆရာက်ရဆစကာ mRNA အဆြေါ် အဆခြခြ ၍

ေးခြင်ေးကသဆသာ

နာလန်ထနင်ကကဆသာ်လည်ေး

ှံေး နင်သည်။

ေးသည် messenger RNA (mRNA) ကာကွယ်ဆ

င်ေး

ွင်

ဆရာဂါလကခဏာအနည်ေးအက ဉ်ေးခြင်

ေး

Search

ရသည်။

