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േകാവിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും
വീണ്ടും ഉണ്ടാകാവുന്ന
അണുബാധ സാധ്യതകളും
േരാഗാണു ബാധയും
േരാഗപ്രതിേരാധവും
ഒരു നാണയത്തിെന്റ
രണ്ടു വശങ്ങളാണു്. സാ
ധാരണ ഒരു േരാഗാ
ണു (ബാക്ടീരയേയാ
ൈവറേസാ) മനുഷ്യ
ശരീരത്തിൽ എത്തി
യാൽ ശരീരം പ്രതി
േരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ടു
ണ്ടാകുന്ന പ്രതികര
ണം സ്വാഭാവികമായും
(Natural), െപാതുേവയുള്ളതുമായ (General) പ്രതിേരാധ
മാണു് (Innate immunity). ഇതിനായുള്ള േകാശങ്ങൾ
േരാഗാണുവിെന ശരീരത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു പ്രേവശി
ക്കാൻ അനുവദിക്കാെത തടയുന്നു. ഈ സ്വാഭാവിക പ്ര
തിേരാധം തുടർന്നു ശരീരെത്ത ഈ പ്രേത്യക േരാഗാണു
കൾെക്കതിെര മറ്റു് പ്രതിേരാധ വസ്തുക്കെള ഉത്പാദിപ്പി
ക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു—അതിനാൽ ഇവെയ ആർജ്ജിത
പ്രതിേരാധം (Adaptive immunity) എന്നു വിളിക്കെപ്പ
ടുന്നു. ഇതു് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടു് ഒന്നാമേത്തതു് ആന്റി
േബാഡികൾ മുഖാന്തിരമുള്ളതും രണ്ടാമേത്തതു് െസൽ
(േകാശങ്ങൾ) വഴിയുള്ളതുമാണു് (Cell mediated). ഇതു്
ഓേരാ േരാഗാണുവിനും പ്രേത്യകം കണ്ടറിഞ്ഞു ഉന്നം
െവച്ചിട്ടുള്ളതും (Specific) ആണു്. ആദ്യേത്തതു് േരാഗാ
ണുവിെനത്തെന്ന േനരിട്ടു ടാർെജറ്റ് െചയ്യുന്നതും രണ്ടാ
മേത്തതു് േരാഗാണു ബാധിച്ച േകാശങ്ങെള ടാർെജറ്റ്
െചയ്യുന്നതുമാണു്. ഒരിക്കൽ അണുബാധയുണ്ടായവരിൽ
ഇവയുെട നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ബി െസൽ േകാശങ്ങ
ളിലും, ടി െസൽ േകാശങ്ങളിലും ഇതിെന്റ ഓർമ്മകൾ
(Memory) നിലനിർത്തുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുകയും അവ
ശരീരത്തിൽ തുടർന്നു പേട്രാളിങ്ങ് നടത്തിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുകയും പിന്നീടു് എേപ്പാെഴങ്കിലും ഈ വ്യക്തിക്കു് വീ
ണ്ടും ഇേത അണുബാധ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ േവഗംതെന്ന
അണുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു ഫാക്ടറി േപാെല ആന്റി
േബാഡികേളാ, പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങേളാ ഉത്പാദിപ്പി
ച്ചു് അവെയ നശിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ആ വ്യ
ക്തിക്കു് വീണ്ടും അേത അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ചില
േരാഗങ്ങൾക്കു് ഇതു് ദീർഘ നാൾ നീണ്ടുനില്ക്കും (മീസിൽ
സ്, ചിക്കൻ േപാക്സ് ). ൈടേഫായിഡ്, എലിപ്പനി ഇവ
യുെട പ്രതിേരാധം കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ മാത്രേമ നിലനില്ക
ക്കുകയുള്ളൂ. ഇതു് എത്രനാൾ, ഏതു് അളവിൽ നിലനിൽ
ക്കും എന്നതു് ഓേരാ േരാഗാണുവിേന്റയും സ്വഭാവത്തിന
നുസരിച്ചു് മാറാവുന്നതാണു്. േരാഗാണുബാധെയ തുടർ
ന്നു ശരീരത്തിൽ േരാഗാണുവിെനതിെര ആന്റിേബാഡി
കളും പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
തുെകാണ്ടും ഇവയ്ക്കു് ദീർഘനാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ‘ഓർ
മ്മ’യും ഉണ്ടാവുന്നതിനാലും പിന്നീടു് ഇേത േരാഗാണു
ശരീരത്തിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ ഇവെയ തിരിച്ചറിഞ്ഞു്
കൂടുതൽ പ്രതിേരാധ വസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു് പ്രത്യാക്ര
മണം നടത്തി േരാഗാണുവിെന നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു.
അതിനാൽ വീണ്ടും ഉടെന അേത േരാഗബാധ ഉണ്ടാ
കാൻ സാധ്യതകൾ കുറവായിരിക്കും, േരാഗാണു ബാധ
ഉണ്ടായാലും കാര്യമായ േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ
െമന്നില്ല. മറ്റു ചില േരാഗങ്ങൾക്കു് വീണ്ടും അണുബാധ
ഉണ്ടായാൽ േപാലും പ്രതിേരാധ വസ്തുക്കൾ ഉള്ളതി
നാൽ േരാഗം തീവ്രമാകാെത േഭദമാകാനും സാധ്യതക
ളുണ്ടു്.
േകാടിക്കണക്കിനു േപെര ബാധിച്ച
േകാവിഡ് ചിലരിൽ മാത്രം വീണ്ടും
ഉണ്ടായതായി പറയെപ്പടുന്നതു്
ഒന്നുകിൽ േഭദമായവരുെട
േകാശങ്ങളിൽ അവേശഷിക്കുന്ന
ൈവറസിെന്റ RNA കണങ്ങെള
RTPCR െടസ്റ്റ് വഴി കെണ്ടത്തു
ന്നേതാ, അെല്ലങ്കിൽ ‘േനാർമൽ’
അവസ്ഥകൾക്കു പുറെമ അസാ
ധാരണമായി വളെര വിരളവും
(5 ശതമാനത്തിലും താെഴ),
അസാധാരണ സംഭവമായും
മാത്രേമ കാേണണ്ടതുള്ളു എന്നാ
ണു് ഇേപ്പാഴുള്ള െതളിവുകൾ.

ഈ പ്രതിേരാധസംവിധാനങ്ങളിൽ ചില േരാഗങ്ങൾ
ക്കു് ആന്റിേബാഡികളും, ചിലതിനു് ടി െസല്ലുകളും മാ
ത്രമായും—മറ്റു് ചിലതിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുേപാെലയും—
ഉത്പാദിക്കെപ്പടുന്നതായും കാണുന്നു. േരാഗപ്രതിേരാധ
ത്തിൽ ഇവയുെട രണ്ടിെന്റയും പ്രാധാന്യം ഓേരാ േരാഗ
ത്തിനും വ്യതസ്തവുമാണു്. േകാവിഡ് 19 പുതിയ േരാഗമാ
യതിനാൽ അതിെന്റ പ്രതിേരാധെത്തക്കുറിച്ചു് ഇേപ്പാൾ
കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വരുന്നേത ഉള്ളൂ.

േകാവിഡും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും
േകാവിഡ് ബാധിച്ചവരിലും അതിെനതിെരയുണ്ടാകുന്ന
പ്രതിേരാധം എത്രയുണ്ടാക്കുെമന്നും വീണ്ടും േരാഗബാധ
ക്കു് സാധ്യതയുേണ്ടാ എെന്നാന്നും ആർക്കും വ്യക്തത
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. േകാവിഡു ബാധിച്ചവരിലും വീണ്ടും
േകാവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായതായി േലാകത്തു് ചില സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ നിന്നു വിരളമായി റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവ
രിൽ തെന്ന ചിലർക്കു് വീണ്ടും േരാഗം തീവ്രമായി ബാധി
ച്ചതായും ഒറ്റെപ്പട്ട റിേപ്പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടു്. േകാടിക്കണക്കി
നു േപെര ബാധിച്ച േകാവിഡ് ചിലരിൽ മാത്രം വീണ്ടും
ഉണ്ടായതായി പറയെപ്പടുന്നതു് ഒന്നുകിൽ േഭദമായവരു
െട േകാശങ്ങളിൽ അവേശഷിക്കുന്ന ൈവറസിെന്റ RNA
കണങ്ങെള RTPCR െടസ്റ്റ് വഴി കെണ്ടത്തുന്നേതാ, അെല്ല
ങ്കിൽ ‘േനാർമൽ’ അവസ്ഥകൾക്കു പുറെമ അസാധാര
ണമായി വളെര വിരളവും (5 ശതമാനത്തിലും താെഴ),
അസാധാരണ സംഭവമായും മാത്രേമ കാേണണ്ടതുള്ളു
എന്നാണു് ഇേപ്പാഴുള്ള െതളിവുകൾ. അങ്ങെന റിഇൻ
െഫക്ഷൻ വന്നാൽ െചറിയ േരാഗലക്ഷണങ്ങേളാെട
േയാ ലക്ഷണെമാന്നും ഉണ്ടാക്കാെതേയാ േഭദമാകാനു
മാണു് സാധ്യത എന്നാണു് ഇേപ്പാഴുള്ള ശാസ്ത്രീയ അറിവു
കൾ. േകാവിഡ് േഭദമായാലും ചിലരുെട ശ്വാസേകാശ
കലകളിൽ RNA മൃതകണങ്ങൾ മാസങ്ങേളാളം ഉണ്ടാ
കുെമന്നതിനാൽ RTPCR െടസ്റ്റ് േപാസിറ്റീവ് ആയി കിട്ടാ
നും സാധ്യതയുണ്ടു്.
േകാവിഡ് േരാഗാണുക്കൾെക്കതിെര സവിേശഷതകളു
ള്ള ആന്റിേബാഡികളും (Antibody), െസല്ലുകളും (Cell
mediate) ഉത്പാദിച്ചു് അവ മുഖാന്തിരമാണു് മനുഷ്യശ
രീരം പ്രതിേരാധം തീർക്കുന്നതു് എന്നാണു് ഇേപ്പാൾ വ്യ
ക്തമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. ഇതിനു െതളിവായി
മുമ്പുതെന്ന േനച്ചർ മാഗസിെന്റ 2020 ജൂലായി 9-നു് പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട േലഖനത്തിൽ ഇറ്റലിയിേലയും െസ്പ
യിനിേലയും േകാവിഡ് േരാഗികളിൽ നടത്തിയ ഗേവ
ഷണത്തിൽ േരാഗാണുവിെന നശിപ്പിക്കുന്ന നൂട്രൈല
സിങ് ആന്റിേബാഡികൾ (പ്രധാനമായും Ig M, IgG
ആന്റി േബാഡികൾ) ഉത്പാദിക്കെപ്പടുന്നതായും ഇവ
േരാഗത്തിെന്റ തീവ്രതയ്ക്കും േരാഗാണുവിെന്റ ജനിതക
സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ചു് കൂടുന്നതായും കെണ്ടത്തി
യിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ ൈവറൽ േലാഡുകൾ ഉള്ള
േരാഗികളിൽ അതിനനുസരിച്ചു് ഇവ കൂടുതൽ ഉത്പാദി
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു് എന്നും ഇതിനു പുെറേമ, ദീർ
ഘകാല പ്രതിേരാധത്തിനായി േരാഗിയുെട ശരീരത്തിൽ
T cell പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങളും ഉത്പാദിക്കെപ്പടുന്നു
െണ്ടന്നും കെണ്ടത്തിയിരുന്നു. േരാഗ പ്രതിേരാധത്തിനു
േവണ്ട ഇവയുെട െലവൽ / അളവു് എത്രയാെണന്നു് ഇതു
വെര നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഇൻഫ്ലുവൻസ േരാഗത്തി
െന്റ അണുബാധ വീണ്ടും ഉണ്ടാകാെത തടയാൻ േവണ്ട
ആന്റിേബാഡിയുെട ൈടറ്റർ അളവു് 1 : 40 ഉം മിസിൽ
സിേന്റതു് 1 : 120-യുമാണു്. േകാേറാണയുേടതും ഇതിനു്
സമാനമാേയാ ഇടയിേലാ ആയിരിക്കാെമന്നാണു് (1 :
80 മുതൽ 100 വെര) വിദഗ്ദ്ധരുെട അനുമാനം.
േകാവിഡ് േരാഗികളിൽ ഉത്പാദിക്കെപ്പടുന്ന പ്രതി
േരാധ ആന്റിേബാഡികളുെട പഠനം പ്രതീക്ഷകൾ നൽ
കുന്നതാണു്. 2020 ഒേക്ടാബർ 28-നു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
സയൻസ് േജർണലിൽ അേമരിക്കയിൽ ന്യൂേയാർക്കി
െല മൗണ്ട് സിനായ് ആശുപത്രിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
2020 മാർച്ച് മാസം െതാട്ടു് ഒേക്ടാബർ 6-വെര േകാവിഡ്
സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ടതും േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായതു
മായ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം (N = 30082) േരാഗിക
െള, നിശ്ചിത ഇടേവളകളിൽ (ശരാശരി 52, 82, 148 ദി
വസം) മൂന്നു തവണകളായി, പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ അവ
രിൽ 98 ശതമാനം േപരിലും മാസങ്ങേളാളം നല്ല അള
വിൽ ആന്റിേബാഡികൾ ഉണ്ടായി ഏെറക്കുെറ 1 : 80
അളവിലും കൂടുതലായി നിലനിൽക്കുന്നതായി കെണ്ട
ത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
ഇതിൽനിന്നു േകാവി
അന്നു് സാർസ് ബാധയുണ്ടായി
ഡ് ബാധിതരിെല പ്ര
രുന്ന േരാഗികളിൽ പതിേനഴു
തിേരാധ ആന്റിേബാ
വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് പരിേശാ
ഡി െലവൽ അഞ്ചു മാ
ധിച്ചേപ്പാഴും അവരിൽ ആ
ൈവറിസിെനതിെര T െസൽ
സേത്താളം കുറയാെത
പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങൾ നിലനിൽ
നിലനില്ക്കും എന്നു മന
ക്കുന്നതായി കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
സ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്.
അതിനാൽ ആന്റിേബാഡി
പിന്നീടു് ഇേത വിഷയ
കൾക്കു് പുറേമ ഇേപ്പാഴുള്ള
േകാവിഡ് അഥവാ േകാേറാണ
ത്തിൽ ഒേക്ടാബർ മാ
2 ൈവറസുകൾക്കു് എതിെര
സം 29-നു് പ്രസിദ്ധീക
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന T െസൽ േകാ
രിക്കെപ്പട്ട ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്
ശങ്ങളും ദീർഘനാൾ മനുഷ്യരിൽ
െമഡിക്കൽ േജർണലി
നിലനിൽക്കും എന്നു തെന്നയാണു്
ശാസ്തജ്ഞർ അനുമാനിക്കുന്നതു്.
െല ഗേവഷണ േലഖന
ത്തിൽ (New England
Journal of medicine.) ഐസ്ലാൻഡിെല ആയിരത്തി
ഇരുന്നറിലധികം േകാവിഡ് േരാഗികളിൽ നടത്തിയ
പഠനത്തിൽ 91 ശതമാനം േകാവിഡ് േപാസിറ്റിവ് േരാ
ഗികളിലും (1107 / 1215 േപരിൽ) േരാഗനിർണ്ണയം കഴി
ഞ്ഞു് 2 മാസം കഴിഞ്ഞു് ആന്റിേബാഡി െലവൽ കൂടിവരു
ന്നതായും നാലുമാസേത്താളം ഈ െലവൽ കുറയാെത
നിൽക്കുന്നതായും കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. പഠനം ഇനിയും
തുടരുന്നുമുണ്ടു്. േരാഗത്തിെന്റ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ചും മുതിർ
ന്നവരിലും ഇതുകൂടുതലാെണന്നും പുകയില ഉപേയാഗി
ക്കുന്നവരിലും ആന്റി ഇൻഫ്ലേമറ്ററി (Anti Inflammatory)
മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരിലും അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലും
ആന്റി േബാഡി െലവൽ കുറവാെണന്നും കെണ്ടത്തി
യിട്ടുണ്ടു്. േകാവിഡ് േഭദമായവരിൽ ആന്റിേബാഡികൾ
മാസങ്ങേളാളം നിലനിൽക്കും, അതിനാൽ ഒരാൾക്കു്
െചറിയ ഇടേവളകൾക്കിടയിൽ വീണ്ടും േരാഗബാധക്കു്
സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്നു തെന്നയാണു് ഈ പഠനഫല
ങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നതു്.
ഈ കെണ്ടത്തലുകെള വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ
2020 ഡിസംബർ 23-നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച New England
Journal of Medicine, ബ്രിട്ടണിെല ഓക്സ്േഫാർഡ് യൂണി
േവഴ്സിറ്റി ആശുപത്രികളിെല ആേരാഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ
നടത്തിയ പഠനഫലം െതളിവുകൾ നല്കുന്നുണ്ടു്. ഇതു
പ്രകാരം അവിെടയുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം
ആളുകളിൽ മാർച്ച് മാസം െതാട്ടു് നവംബർ അവസാനം
വെര നടത്തെപ്പട്ട തുടർ പഠനത്തിൽ ആന്റി ൈസ്പക്ക്
ആന്റി േബാഡി െടസ്റ്റുകൾ നടത്തി െനഗറ്റിവ് ആെണ
ന്നു് കണ്ട, മുമ്പു് േരാഗ ബാധ ഇല്ലെയന്നു് ഉറപ്പിച്ച 11364
േപരിൽ, ആറുമാസെത്ത തുടർ നിരീക്ഷണത്തിൽ 223
േപേരാളം േകാവിഡ് േപാസിറ്റീവ് ആയേപ്പാൾ ആന്റി
േബാഡി േപാസിറ്റീവ് ആയ 1265 േപരിൽ െവറും രണ്ടു
േപർ മാത്രേമ വീണ്ടും േകാവിഡ് േപാസിറ്റീവ് ആയി
ട്ടുള്ളൂ എന്നാണു് കണ്ടതു്. ഇതിനർത്ഥം േകാവിഡ് വീ
ണ്ടും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത തീെര കുറവാെണന്നാ
ണു്. ഇവരിൽ എല്ലാവരും തുടർച്ചയായി രണ്ടാഴ്ച കൂടു
േമ്പാൾ PCR െടസ്റ്റ് നടത്തിയാണു് േരാഗനിർണ്ണയ പഠ
നം നടത്തിയതു്.

േകാവിഡും േക്രാസ് ഇമ്യൂണിറ്റിയും
ഒരു േരാഗാണുവിനു് എതിെര ‘െസ്പസിഫിക്ക് ’ ആയി
ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന T െസൽ അടിസ്ഥാനമായി
ട്ടുള്ള (സിഡി 4, സിഡി 8) പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങൾ പ്ര
സ്തുത േരാഗാണുവിെന്റ ഓർമ്മ (Memory) ദീർഘകാലം
നിലനിർത്തും. ഇത്തരം T െസൽ േകാശങ്ങൾക്കു് സാ
ധാരണമായി ഈ േരാഗാണുവിനു പുറെമ അേത സ്വ
ഭാവമുള്ള / ഗ്രൂപ്പിൽെപ്പട്ട മറ്റു് േരാഗാണുക്കേളയും എളു
പ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞു് അവെയ്ക്കതിെരയും പ്രതികരിക്കാനുള്ള
‘േക്രാസ്സ് േപ്രാട്ടക്ഷൻ’ (Cross protection) നല്കുന്ന സ്വ
ഭാവം പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടു് (ഉദാ: െകാേറാണ ഗ്രൂപ്, ആർ
േബാ ൈവറസ് ഗ്രൂപ് തുടങ്ങിയവ).
ഇേപ്പാഴുള്ള േകാവിഡിനുകാരണമായ െകാേറാണാ
ൈവറസിെന്റ അേത ഗ്രൂപ്പിൽെപ്പട്ട ൈവറസുകളാണു്
(SARS Corona Virus 1) 2003-ൽ പുതുതായി ഉണ്ടായ
‘സാർസ് ’ (SARS) േരാഗം ഉണ്ടാക്കിയതു്. അന്നു് സാർ
സ് ബാധയുണ്ടായിരുന്ന േരാഗികളിൽ പതിേനഴു വർഷ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് പരിേശാധിച്ചേപ്പാഴും അവരിൽ ആ ൈവ
റിസിെനതിെര T െസൽ പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങൾ നില
നിൽക്കുന്നതായി കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ ആന്റി
േബാഡികൾക്കു് പുറേമ ഇേപ്പാഴുള്ള േകാവിഡ് അഥ
വാ േകാേറാണ 2 ൈവറസുകൾക്കു് എതിെര ഉത്പാ
ദിപ്പിക്കുന്ന T െസൽ േകാശങ്ങളും ദീർഘനാൾ മനുഷ്യ
രിൽ നിലനിൽക്കും എന്നു തെന്നയാണു് ശാസ്തജ്ഞർ
അനുമാനിക്കുന്നതു്. കൂടാെത ഒേര ഗ്രൂപ്പിൽെപ്പട്ട ൈവ
റസുകൾ അവയുെട സമാന ൈജവഘടനകൾ െകാ
ണ്ടു് പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങൾക്കു് ‘പരസ്പരം രക്ഷ’ (Cross
Immunity) നല്കാനും സാധ്യതകളുമുണ്ടു്. അതു ദീർഘകാ
ലം നില നില്ക്കുന്നതു് ശരിയാകുെമങ്കിൽ മുമ്പു് ഏെതങ്കിലും
േകാേറാണ ഗ്രൂപ്പിൽെപ്പട്ട ൈവറസ് അണുബാധ ഉണ്ടാ
യവരിൽ പുതുതായി ഉണ്ടായ േകാവിഡ് 19 (സാർസ്
േകാേറാണ 2) ക്കു് എതിേരയും പ്രതിേരാധം ഉണ്ടാകാൻ
സാധ്യതയുമുണ്ടു്. ഇതു് ശരിയാെണന്നു സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട
അഞ്ചു പഠനങ്ങെളപ്പറ്റി (Nature Review Immunology)
േജണലിൽ കാലിേഫാർണിയ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല
(Centre for Infectious Disease and Vaccine Research.)

ശാസ്ത്രജ്ഞർ കെണ്ടത്തിയതായി െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടു
ണ്ടു്. അേമരിക്ക, െനതർലാന്റ്സ്, ജർമ്മനി, സിംഗപ്പൂർ
എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് േകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ
ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പു് 2015 വർഷത്തിൽ േശഖരിക്കെപ്പട്ട
രക്തസാമ്പിളുകളിൽ 34% െതാട്ടു് 50 ശതമാനം T െസൽ
ലിംേഫാൈസറ്റ് േകാശങ്ങളിൽ േകാേറാണ 2 ൈവറസി
െനതിെരയുള്ള പ്രതിേരാധ േശഷിയുള്ള വസ്തുക്കെളയും
കെണ്ടത്തി, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ‘േക്രാസ്സ് െപ്രാെട്ടക്ഷൻ’
ഉെണ്ടന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള
സാമ്പിളുകളാണു് ഇതു് കൂടുതൽ ഉള്ളെതന്നും സിംഗപ്പൂർ
േപാലുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ െകാേറാണ ഗുരുതര
േരാഗനിരക്കും, മരണനിരക്കും വളെര കുറവാെണന്നു
മുള്ളതു് ഈ പ്രതിേരാധത്തിെന്റ പിൻബലത്തിലാകാ
െമന്നും ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംശയിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങെന
യുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ േഹർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി േവഗത്തിൽ
ആർജ്ജിക്കുന്നതിനും ഈ (Cross Immunity) സഹായ
കരമായിരിക്കും.
െകാേറാണ ൈവറസ് ഗണത്തിൽെപ്പട്ട സാധാരണ
ജലേദാഷമുണ്ടാക്കുന്ന നാലു തരം ൈവറസുകൾ (229E,
NL63, OC43, HKU1) േട്രാപിക്കൽ സമൂഹത്തിൽ വള
െര വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടു്. ഇവയുെട ആർജ്ജിത പ്രതി
േരാധം േരാഗബാധിതരിൽ 5–6 മാസങ്ങേളാളം നില
നില്ക്കും. അതിനാൽ ഇവ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായി. ഇതു്
േപാെല െകാേറാണ T െമമ്മറി േകാശങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ
േക്രാസ്സ് േപ്രാെട്ടക്ഷൻ മൂലം േകാേറാണ 2 ആന്റിജെന
വളെര േനരത്ത തെന്ന മൂക്കു്, െതാണ്ട തുടങ്ങിയ ശ്വാ
സേകാശ വ്യൂഹപാതയിൽ െവച്ചു തെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞു
പ്രതിേരാധിക്കാനും സാധ്യമാകും എന്നിവർ വാദിക്കു
ന്നുണ്ടു്. അതിനാലായിരിക്കും ചില രാജ്യങ്ങളിലും, ചില
ആളുകളിലും േകാവിഡ് അത്ര ഗുരുതരമാകാത്തെതന്നും
ഇവർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനാൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണ
ങ്ങൾ നടത്തുേമ്പാൾ അതിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവരിൽ ഇതു
േപാെല ആദ്യേമ ‘െകാേറാണ T െസൽ’ പ്രതിേരാധ
േകാശങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും ഇല്ലാത്തവരിലും ഉണ്ടാക്കാവു
ന്ന പ്രതിേരാധശക്തിയുെട േവഗതയും അളവും (time,
quantity) കണക്കാക്കി വിശകലനം െചയ്യണെമന്നും
ആവശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
ഇങ്ങെന സമാനമായ മറ്റു ൈവറസുകൾെക്കതിെരയുള്ള
T െസൽ പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങൾ ആദ്യേമ ഉള്ളതു െകാ
ണ്ടുള്ള േക്രാസ്സ് െപ്രാെട്ടക്ഷൻ മൂലമാണു് ചില േരാഗ
ങ്ങൾ (എച്ച്1എൻ1 / ജപ്പാൻ ജ്വരം) യുവാക്കളിലും മുതിർ
ന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിലും അത്ര തീവ്രമാകാെത, അണു
ബാധ കിട്ടാത്ത പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളിലും പ്രതിേരാ
ധം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന പ്രായമായവരിലും (bimodal—‘V’
shaped curve) തീവ്രമായി ബാധിക്കുന്നെതന്നു് ഇവർ
വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഒേക്ടാബർ 20-നു േനച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േലഖനത്തിൽ
േനാർെവ ഇൻഫ്ലുവൻസ െസന്ററിെല വിദഗ്ദ്ധരായ െറ
െബക്കാ െജ. േകാക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ േകാവി
ഡിെന്റ കാര്യത്തിൽ േരാഗം േഭദമായവരിൽ അതിെന
തിെരയുള്ള ആന്റിേബാഡിയുെട െലവൽ കുറഞ്ഞാലും
പ്രശ്നമുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇെല്ലന്നും, െമർസ് (MERS),
സാർസ്, സാധാരണ ജലേദഷത്തിനു് കാരണമാകുന്ന
229E, NL63, OC43, HKU1 എന്നീ െകാേറാണയുെട ഗ്രൂ
പ്പിലുള്ള ൈവറസുകൾെക്കാെക്ക ആന്റിേബാഡികൾ
നൽകുന്ന സുരക്ഷയ്ക്കു് ഉപരി ‘Tെസൽ’ േകാശങ്ങൾ മുഖാ
ന്തിരമുള്ള പ്രതിേരാധ ശക്തി (T Cell Immunity) ലഭി
ക്കുന്നുെണ്ടന്നുമാണു്. 2003-ൽ സാർസ് േരാഗമുണ്ടായ
േരാഗികളിെല Tെസൽ േകാശങ്ങൾ പതിേനഴു വർ
ഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞും പുതിയ േകാവിഡ് / േകാേറാണ 2
ൈവറസുകൾെക്കതിെരയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി െത
ളിയിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു് ഈ ഗേവഷണ പ്രബന്ധത്തിലും
പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്.
േകാവിഡ് േരാഗാണുബാധയുണ്ടാ
യവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർജ്ജിത
പ്രതിേരാധേശഷി േരാഗപ്രതി
േരാധത്തിനു േവണ്ടത്ര അളവിൽ
ഉണ്ടാകുകയും ദീർഘകാലം
നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യുകയാെണ
ങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ േരാഗബാധ ഉണ്ടാ
യിട്ടുള്ളവെര മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി
സമൂഹത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരിെല
റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽെപ്പട്ടവർക്കും
മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകിയാൻ
മതിെയന്ന ‘വാക്സിൻ നയം’ േലാ
കരാജ്യങ്ങൾക്കു് പിന്തുടരാനാകും.

മനുഷ്യരിൽ വളെര സാ
ധാരണമായി (28–50%
േപരിലും) ജലേദാഷ
ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ക്കി പിടിെപടുന്ന മുക
ളിൽ പരാമർശിക്കെപ്പ
ട്ട െകാേറാണ ൈവറസ്
ഗ്രൂപ്പിൽെപ്പട്ട മറ്റു് നാെല
ണ്ണത്തിേന്റയും (229E,
NL63, OC43, HKU1) T

െസൽ പ്രതിേരാധ േകാ
ശങ്ങൾ പുതിയ േകാ
േറാണ ൈവറസുമായി േക്രാസ് റിയാക്ട് െചയ്തു സംരക്ഷ
ണം കിട്ടുെമന്നു് 2020 നവംബർ ലക്കം ഇമ്മ്യൂേണാളജി
േജണലിൽ അേമരിക്കയിെല NIH-െന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
നടത്തിയ ഗേവഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ മാർക്ക് ലിപ് സി
ച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ
ഈ ജലേദാഷ ൈവറസുകളുെട T cell പ്രതിേരാധ േകാ
ശങ്ങളുെട പ്രാചുര്യ വ്യത്യാസം േനാക്കി േലാകരാജ്യങ്ങ
േളയും ജനങ്ങേളയും േകാവിഡ് റിസ്ക് / വ്യാപന സാധ്യത
കൾ മാപ്പ് െചയ്യാൻ സാധ്യമാെണന്നും, ഇതിെന്റ സ്ഥി
തി അനുസരിച്ചു് ആളുകളിെല േരാഗാണുബാധയും േരാ
ഗത്തിെന്റ സ്വഭാവവും, തീവ്രതയും, മരണ നിരക്കും മാ
റാെമന്നും വിവിധ ‘േമാെഡലിങ് ’ രീതികൾ അവലംബി
ച്ചു് സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ‘േക്രാസ്സ്
ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിഭാസം’ സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാ
ണു് േലാക രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രേദശങ്ങളിൽ വിവിധ
ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ എണ്ണത്തിലും തീവ്രതയിലും കൂടിയും
കുറഞ്ഞും വ്യത്യസ്തമായി േകാവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതു്. യൂ
േറാപ്പിലും അേമരിക്കയിലും ഉള്ള സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ
േകാവിഡ് മരണനിരക്കു് ലക്ഷത്തിൽ അമ്പതിൽ കൂടുത
ലുള്ളേപ്പാൾ ആേരാഗ്യ േസവനേമഖല അത്ര െമച്ചെപ്പട്ട
തല്ലാത്ത, ശുചിത്വം െപാതുേവ കുറഞ്ഞതുമായ ഇന്ത്യയട
ക്കം ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതു് ലക്ഷം േപ
രിൽ പത്തിൽ താെഴയാണു്. ഈ വ്യത്യാസം െപാതുെവ
ഇവിടങ്ങളിെല ജനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിമുമ്പു് ഉണ്ടായി
ട്ടുള്ള മറ്റു തരത്തിൽെപ്പട്ട േകാേറാണ ൈവറസിെന്റ ബാ
ധെയ തുടർന്നുള്ള ആർജ്ജിത പ്രതിേരാധം നൽകുന്ന
‘േക്രാസ് െപ്രാട്ടക്ഷൻ’ െകാണ്ടാണു് എന്നാണു് ശാസ്ത്രം
കരുതുന്നതു്. ഇതിനു് ബി. സി. ജി. വാക്സിൻ ഒരു കാരണ
മാകാെമന്ന നിഗമനങ്ങൾ െതറ്റാെണന്നു് ഇേപ്പാൾ ശാ
സ്ത്ര പഠനങ്ങൾ െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
േഹർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി േകാവിഡ് േരാഗബാധമൂലമുള്ള
ഈ പ്രേത്യക പ്രതിേരാധവും, മറ്റു് സമാന ൈവറസ്
ബാധ മൂലം ലഭിക്കുന്ന േക്രാസ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും നൽകുന്ന
പ്രതിേരാധ േകാശങ്ങൾ തെന്ന ഒരിടെത്ത േകാവിഡ്
േരാഗ പകർച്ചയുെട സാധ്യതകൾ കുറച്ചു് (ആർ േനാട്ട്,
R 0) അവിെട േഹർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ േവണ്ട
േരാഗബാധിതരുെട മിനിമം െത്രേഷാൾഡ് ശതമാനം
(Herd Immunity Threshold) കുറയ്ക്കാം. അങ്ങെനയുണ്ടാ
കുേമ്പാൾ അവിടങ്ങളിൽ േരാഗവ്യാപനം കുറവായിരിക്കു
കയും കുറച്ചു ശതമാനം േപരിൽ േരാഗപ്പകർച്ച ഉണ്ടായി
ക്കഴിയുേമ്പാൾ തെന്ന ‘േഹർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി’ ഉണ്ടായി
അവിടങ്ങളിൽ വ്യാപനം നിയന്ത്രിതമാവാനും സാധ്യത
ഉണ്ടു്. േബാംേബ, പുെന തുടങ്ങിയ ഉത്തര ഇന്ത്യൻ നഗ
രങ്ങളിൽ േരാഗം അടങ്ങാൻ കാരണം ഈ േഹർഡ്
ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണു് എന്നാണു് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നതു്.
ഇേപ്പാൾ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാകുേമ്പാൾ എല്ലായിടത്തും
ആവശ്യത്തിനു ലഭ്യമാകുന്നതിനു് പല പരിമിതികളും തട
സ്സങ്ങളും ഉണ്ടു്. േകാവിഡ് േരാഗാണുബാധയുണ്ടായവ
രിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർജ്ജിത പ്രതിേരാധേശഷി േരാഗ
പ്രതിേരാധത്തിനു േവണ്ടത്ര അളവിൽ ഉണ്ടാകുകയും
ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ
ഇേപ്പാൾ േരാഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവെര മുഴുവൻ ഒഴി
വാക്കി സമൂഹത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരിെല റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുക
ളിൽെപ്പട്ടവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകിയാൻ മതിെയ
ന്ന ‘വാക്സിൻ നയം’ േലാകരാജ്യങ്ങൾക്കു് പിന്തുടരാനാ
കും. മറിച്ചു് േരാഗബാധയുണ്ടായവർക്കു് അധികകാലം
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രതിേരാധം ഉണ്ടാക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ നൽേകണ്ടി വേന്നക്കും. മാത്രമ
ല്ല, ആ അവസ്ഥയിൽ ഇേപ്പാൾ കണ്ടു പിടിക്കെപ്പടുന്ന
േകാവിഡ് ൈസ്പക്ക് േപ്രാട്ടിെന അടിസ്ഥാനമാക്കിയി
ട്ടുള്ള വാക്ലിനുകളുേടയും പ്രതിേരാധം അധികം കാലം
നീണ്ടുനിൽക്കാനും സാധ്യത ഇല്ല. അേപ്പാൾ േരാഗപ്ര
തിേരാധത്തിനു് നിശ്ചിത ഇടേവളകളിൽ വീണ്ടും വില
കൂടിയ വാക്സിനുകളുെട ബൂസ്റ്റർ േസാസുകൾ നൽേകണ്ടി
വരികയും െചയ്യും. േകാവിഡ് അണുബാധയുെട പ്രതി
േരാധം േപാെല വാക്സിനുകളുെടയും പ്രതിേരാധം എത്ര
നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുെമന്നു് പറയാറായിട്ടിെല്ലങ്കിലും ദീർ
ഘനാൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണു് ഇേപ്പാൾ കരുതുന്നതു്.
ഇങ്ങെന ജനസംഖ്യയിൽ കുെറ ശതമാനം േപർക്കു
േകാവിഡ് ൈവറസ് ബാധയിലൂെടയും, ബാക്കിയുള്ളവർ
ക്കു് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ‘േക്രാസ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി’യിലൂെടയും,
റിസ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരടക്കം കുേറ ശതമാനം
േപർക്കും വാക്സിനിലൂേടയും പ്രതിേരാധം ലഭിച്ചു് നിശ്ചിത
ശതമാനം േപർക്കു േരാഗപ്രതിേരാധം (60%) ഉണ്ടായി
സമൂഹത്തിൽ ‘േഹർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി’ നിലയിെലത്തു
േമ്പാൾ മനുഷ്യരിൽ അധികം പടരാൻ സാധിക്കാെത
ൈവറസ് അടങ്ങി സ്ഥിരതയിൽ (Endemic) എത്തി
വിവിധ സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ (Time, Space) അവിേടയും
ഇവിെടയും ഇടക്കു് മാത്രം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു് (Sporadic) ഒതു
ങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയിലാകും. ഇതുവെരയുണ്ടായിട്ടുള്ള പാൻ
െഡമിക് ചരിത്ര അനുഭവങ്ങൾ െവച്ചു അതു് ഏതാനും
മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുെമന്നു് നമുക്കു് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
□

േഡാ. ജയകൃഷ്ണൻ, ടി.
െപ്രാെഫസ്സർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി െമഡിസിൻ ആന്റ്
എപിഡിമിേയാളജി വിദഗ്ദ്ധൻ. ഗവൺെമന്റ്
െമഡിക്കൽ േകാേളജ്, േകാഴിേക്കാടു്.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.
◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

