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การติดเชื้อไวรัสโคโรนาครั้งที่สองทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ในระยะยาวและความ
หวังต่อวัคซีน 
1

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายจาก
โรคโควิด-19 แล้วเป็นเวลาสี่เดือนครึ่ง ซึ่ง พญ. อากิโก อิวาซากิ (Dr. Akiko Iwasaki) นักภูมิคุ้มกันวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนาจากมหาวิทยาลัยเยล รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา มีปฏิกิริยาที่ต่างจากคนทั่วไปต่อเรื่องนี้เพราะเธอรู้สึก
ดีใจกับข่าวนั้นเนื่องจากมันเป็นตัวอย่างหนึ่งของตำราแพทย์เกี่ยวกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันว่าควรเป็นอย่างไร 
สาเหตุที่ พญ. อากิโก กล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะการติดเชื้อซ้ำครั้งที่สองไม่ทำให้ชายคนที่ติดเชื้อป่วยแต่อย่างใด


การที่การติดเชื้อครั้งที่สองไม่ทำให้ชายคนนั้นป่วยแต่อย่างใดอาจเป็นเพราะภูมิคุ้มกันของเขาอาจจำการติดเชื้อครั้งแรกได้
และยังรู้จักไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ดี และเมื่อภูมิคุ้มกันเจอกับไวรัสอีกรอบจึงสามารถระดมกำลังออกมาต่อสู้กับ
ไวรัสก่อนที่ไวรัสจะก่ออันตรายให้กับร่างกายได้


แต่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นความรู้สึกดีใจของ พญ. อากิโก ต้องเปลี่ยนไปเพราะรายงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เกี่ยวกับชายคนที่สองจากรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ที่ติดเชื้อรอบสองเช่นกัน [48 วันหลังจากการติดเชื้อครั้งแรก] แต่มี
อาการป่วยรุนแรงมากกว่าการป่วยครั้งแรก กรณีที่สองนี้ทำให้ พญ. อากิโก ไม่รู้สึกดีใจเพราะอาจเป็นไปได้ว่านอกจาก
ภูมิคุ้มกันไม่สามารถป้องกันไวรัสได้แล้วแต่มันอาจทำให้การติดเชื้อครั้งที่สองมีความรุนแรงขึ้นด้วย


[ข่าวใน LIVESCIENCE เกี่ยวกับชายจากเนวาดาที่ติดเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่สองระบุว่า ชายที่ติดเชื้อซ้ำรอบที่สองจากฮ่องกง 
และผู้ติดเชื้อซ้ำอีกสองคนจากยุโรปไม่มีอาการป่วยหรือป่วยที่ไม่รุนแรงจากการติดเชื้อรอบที่สอง ]
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พญ. อากิโกตระหนักดีว่าไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับความยั่งยืนของภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโคโรนาจากข้อมูลที่ได้จากสอง-
สามกรณีเท่านั้น แต่เธอและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆคิดว่าต่อไปจะมีกรณีของคนที่ติดเชื้อซ้ำอีกมากขึ้นซึ่งจะทำให้นัก
วิทยาศาสตร์พอที่จะรู้ว่าการพึ่งพิงแต่ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโคโรนาของผู้ที่หายป่วยแล้วแต่เพียงอย่างเดียวจะเพียงพอต่อการ
ยุติการระบาดระดับโลกนี้ได้หรือไม่ 





 จาก Coronavirus reinfections/ three questions scientists are asking โดย Heidi Ledford เมื่อ 4 กันยายน 2563 ใน https://1

www.nature.com/articles/d41586-020-02506-y

 จาก Lab confirms first case of coronavirus reinfection in the US โดย Yasemin Saplakoglu เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 ใน https://2

www.livescience.com/coronavirus-reinfection-case-confirmed-us.html

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน: สีเหลืองคือแสดงชิ้นส่วนของไวรัสโคโรนาที่เกาะติดกับเซลล์ (สีแดง)

ภาพโดย  NIAID/NIH ใน วารสาร Nature
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คำถามสำคัญสามประการที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับการติดเชื้อซ้ำ ได้แก่


การติดเชื้อซ้ำเป็นเรื่องปกติหรือไม่? 
นับเป็นเวลาหลายเดือนก่อนหน้านี้ที่มีรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อที่อาจเป็นการติดเชื้อซ้ำหลายกรณี แต่รายงานล่าสุดนั้น
เป็นครั้งแรกที่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อครั้งที่สองไม่ใช่การติดเชื้อที่ต่อเนื่องจากการติดเชื้อครั้งแรก 
3

ในการตัดสินใจว่าการติดเชื้อทั้งสองครั้งของสองคนนี้เป็นการติดเชื้อที่แยกกันนั้น ทีมวิจัยจากฮ่องกงและเนวาดาวิเคราะห์
การจัดลำดับของจีโนมของไวรัสจากการติดเชื้อครั้งแรกและการติดเชื้อครั้งที่สอง ซึ่งผลของการวิเคราะห์มีความแตกต่าง
กันมากพอที่ทำให้นักวิจัยแน่ใจว่าสายพันธ์ของไวรัสที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุของการติดเชื้อทั้งสองครั้ง


แต่กรณีการติดเชื้อซ้ำเพียงไม่กี่รายที่ยืนยันได้อย่างแน่นอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าการติดเชื้อซ้ำนั้นเป็นเรื่องที่เกิดบ่อย
แค่ไหน ซึ่ง นพ. โทมัส ไกซส์เบิร์ต (Dr. Thomas Geisbert) นักไวรัสวิทยาจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส 
กล่าวว่าเมื่อพิจารณาถึงจำนวนคนที่ติดเชื้อกว่า 26 ล้านคนจากทั่วโลก ยังไม่ควรกังวลเกี่ยวกับกรณีการติดเชื้อซ้ำเพียงไม่กี่
ราย และจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้จึงจะบอกได้ว่าปรากฏการณ์เช่นนี้มีมากขนาดไหน 


ผู้เขียนข่าวใน Nature บอกว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีมากพอในเวลาไม่ไกลเกินไปนักเพราะทั้งจังหวะเวลาและทรัพยากรต่างๆ
ที่มารวมกันทำให้สามารถค้นหากรณีการติดเชื้อซ้ำเพิ่มมากขึ้นได้ ผู้เขียนอธิบายว่าในหลายประเทศเวลาได้ผ่านไปนาน
เพียงพอแล้วนับตั้งแต่การระบาดครั้งแรก บางภูมิภาคประสบกับการปะทุระบาดใหม่อีกรอบซึ่งทำให้ผู้คนในพื้นที่มีโอกาส
สัมผัสกับเชื้อใหม่อีกครั้ง การตรวจการติดเชื้อสามารถทำได้เร็วกว่าเดิมและครอบคลุมมากกว่าเดิม ซึ่งกรณีชายจากฮ่องกง
เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะเขาติดเชื้อรอบที่สองเกิดขึ้นหลังจากที่เดินทางไปประเทศสเปนและได้รับการตรวจไวรัสซาร์สคอฟทู 
(SARS-CoV2) ที่สนามบินฮ่องกงเมื่อเขาเดินทางกลับ


ดร. มาร์ค แพนโดริ (Dr. Mark Pandori) ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยของสาธารณสุขรัฐเนวาดาและเป็นนักวิจัยคนหนึ่ง
ที่ศึกษาชายคนที่สองที่ติดเชื้อซ้ำอีกรอบจากเนวาดาอธิบายว่าปัจจัยอีกอย่างคือนักวิทยาศาสตร์ของห้องแล็บ/ห้องปฏิบัติ
การวิจัยพอที่จะตั้งหลักได้แล้ว ในช่วงคลื่นลูกแรกของการระบาดนั้นการติดตามผู้ติดเชื้อเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เพราะห้อง
ปฏิบัติการวิจัยที่ต้องตรวจการติดเชื้อมีงานท่วมท้น แต่ในปัจจุบันห้องแล็บของเขาได้พักหายใจบ้างและมีเวลาพอที่จะ
ทำการวิเคราะห์การจัดลำดับของจีโนมไวรัสจากผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกต่อไวรัสซาร์สคอฟทูจำนวนมากมายได้อย่างรวดเร็ว


รศ. นพ. เคลวิน โต (Assoc Prof. Kelvin To) นักจุลชีววิทยาทางคลินิกของมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกกับผู้เขียนว่านักปัจจัย
เหล่านี้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบและยืนยันผลการติดเชื้อซ้ำได้ง่ายขึ้นภายในอนาคตอันใกล้


[มีคนกล่าวว่าในโลกของไวรัสแล้วการติดเชื้อซ้ำเป็นเรื่องปกติมากกว่าเป็นข้อยกเว้น ไวรัสอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินลมหายใจซึ่งรวมถึงไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ และไวรัสโคโรนาชนิดอื่นๆที่ก่อให้เกิดไข้หวัดธรรมดา 
การติดเชื้อซ้ำใหม่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้และไวรัสซาร์สคอฟทูก็เป็นไวรัสตระกูลโคโรนาเช่นเดียวกัน การติดเชื้อซ้ำอีกรอบนั้น
มักจะเกิดกับคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นร่วมด้วยที่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ผู้ที่ติดเชื้อซ้ำรอบที่สองจากเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นชาย
สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงอยู่แล้ว แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือคนที่ติดเชื้อซ้ำจะสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายเหมือนกับการติดเชื้อ
ครั้งแรกหรือไม่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการป่วย ซึ่งคำถามนี้เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นอย่างมาก 
- จากหมายเหตุ 3]


การติดเชื้อซ้ำรุนแรงมากหรือน้อยกว่าการติดเชื้อครั้งแรก? 
ศาสตราจารย์โจนาธาน สตอย (Prof Jonathan Stoye) นักไวรัชวิทยาจากสถาบันฟรานซิส คริก (Francis Crick) กรุง
ลอนดอนไม่มีความรู้สึกดีใจต่อกรณีการติดเชื้อซ้ำของชายจากฮ่องกงเหมือนกับ พญ. อากิโก เพราะไม่สามารถหาข้อสรุป
จากเพียงกรณีเดียวได้ ศ. สตอย บอกว่าไม่รู้ว่ากรณีชายชาวฮ่องกงนี้หมายความว่าอย่างไรและตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรง
ของโควิด-19 แตกต่างกันมากระหว่างคนต่อคนและอาจจะแตกต่างกันในการติดเชื้อแต่ละครั้งของคนคนเดียวกันด้วย
ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง เช่น ปริมาณของไวรัสหรือโด๊สที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ไวรัสที่แปลง
พันธ์ุแขนงต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะมีผลต่อความรุนแรงของการติดเชื้อ


การแยกว่าความทรงจำของภูมิคุ้มกัน (immunological memory) มีผลกระทบต่อความรุนแรงของโรคในการติดเชื้อครั้งที่
สองจึงเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะต่อการพัฒนาวัคซีนป้องกัน หากว่าโดยรวมแล้วอาการต่างๆเบาบางลงเมื่อติดเชื้อครั้ง
ที่สอง ดังเช่นกรณีชายจากฮ่องกงแสดงว่าภูมิคุ้มกันทำงานตอบสนองต่อการติดเชื้อดังที่มันควรจะเป็น


 นอกจากสองกรณีที่เอ่ยถึงแล้ว ยังมีรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อซ้ำอีกสองรายโดยนักวิจัยจากยุโรป ดังเช่น Coronavirus Reinfection - Can You 3

Really Get It Again? The Impacts For A Second Wave & Vaccine Development โดย Svĕt Lustig Vijay เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 ใน https://
healthpolicy-watch.news/coronavirus-reinfection-can-you-really-get-it-again-the-impacts-for-a-second-wave-vaccine-development/
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ศ. กาเบรียล เบลซ์ (Prof Gabrielle Belz) จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย กล่าวว่าหากอาการป่วยต่างๆโดย
รวมแล้วแย่ลงในการติดเชื้อครั้งที่สองดังเช่นชายจากเนวาดาแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันอาจทำให้ทุกอย่างแย่ลงและยกตัว
ของผู้ป่วยโควิด-19 บางคนที่มีอาการแย่ลงเพราะการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่แหกคอก (rogue immune responses) ที่
ทำลายเนื้อเยื่อที่เป็นปกติดีอยู่ และ ศ. เบลซ์ คิดว่าผู้ป่วยที่มีอาการเช่นนี้ในการติดเชื้อรอบแรกอาจมีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ถูก
สอน/เตรียมพร้อมให้ตอบสนองต่อการติดเชื้อรอบสองหรือรอบต่อไปที่มากเกินไป


สิ่งที่เป็นไปได้อีกอย่างคือแอนติบอดี (หรือภูมิต้านทาน) ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อไวรัสซาร์สคอฟทูอาจจะช่วยไวรัสใน
การติดเชื้อรอบสองแทนที่จะต่อต้านมัน ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “ภาวะส่งเสริมโดยอาศัยแอนติบอดี” (antibody-
dependent enhancement) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมาก แต่นักวิจัยได้เห็นสัญญานเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลเมื่อ
พัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคซาร์ส (severe acute respiratory syndrome - SARS) 
และโรคเมอร์ส (Middle East respiratory syndrome - MERS)


ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ (Prof. Yong Poovorawan) ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
กล่าวว่าเมื่อนักวิจัยมีตัวอย่างของการติดเชื้อซ้ำรอบสองเพิ่มมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ควรจะสามารถแยกแยะความเป็นไป
ได้เช่นนี้ได้


ผลกระทบของการติดเชื้อซ้ำต่อความหวังต่อวัคซีนคืออะไร? 
รศ. นพ. ริชาร์ด มาลลีย์ (Assoc Prof Richard Malley) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของโรงพยาบาลเด็ก บอสตัน 
แมสซาชูเซตส์ อธิบายว่าตามประวัติศาสตร์แล้ววัคซีนที่ทำได้ง่ายทั้งหลายเป็นวัคซีนสำหรับต่อต้านเชื้อโรคที่เมื่อเกิดการ
ติดเชื้อครั้งแรกแล้วนำไปสู่ภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน เช่น โรคหัด (measles) และโรคหัดเยอรมัน (rubella) และ รศ. มาลลีย์ เสริม
ต่อว่าแต่การที่ไวรัสสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้อีกนั้นไม่ได้หมายความว่าวัคซีนป้องกันไวรัสซาร์สคอฟทูจะไม่มี
ประสิทธิผล วัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องมีการฉีดซ้ำ (booster shots) เพื่อคงรักษาความสามารถในการป้องกันโรคไว้ต่อไป 
และแนะนำต่อว่าคนไม่ควรตกใจกลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ (การติดเชื้อซ้ำอีกรอบ) เพราะมันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ไม่
สามารถพัฒนาวัคซีนได้ หรือภูมิคุ้มกันต่อไวรัสซาร์สคอฟทูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะไม่เกิดขึ้นซึ่งสำหรับภูมิคุ้มกันที่เกิด
ตามธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่คาดกันสำหรับไวรัสต่างๆอยู่แล้ว


อย่างไรก็ตาม รศ. มาลลีย์ กล่าวว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกต้องพยายามจัดการกับโลจีสติกส์ของการฉีด
วัคซีนป้องกันไวรัสซาร์สคอฟทูให้แก่คนทั้งโลกนั้นคงจะถือว่าการฉีดกระตุ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ได้ แต่มันไม่ได้หมายความ
ว่าจะทำให้การมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสซาร์สคอฟทูที่มีฤทธิ์ยาวเป็นเรื่องที่ห่างไกลความจริงแต่อย่างใด


แต่สิ่งที่ รศ. มาลลีย์ กังวลก็คือความเป็นไปได้ว่าวัคซีนจะเพียงทำให้อาการป่วยเมื่อเกิดการติดเชื้อแล้วไม่รุนแรงเท่านั้นแต่
ไม่สามารถป้องกันการติดไวรัสได้ตามที่ต้องการซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องนี้ยังมีประโยชน์ แต่มันจะทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเป็นผู้มีเชื้อ
ไวรัสซาร์สคอฟทูที่ไม่มีอาการป่วยและเพิ่มความเสี่ยงให้แก่คนที่เปราะบางต่อการติดเชื้อมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุที่
มีความเสี่ยงสูงต่อโรคโควิด-19 แต่ระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีนไม่ค่อยดีนัก


และด้วยเหตุนี้ทำให้ รศ. มาลลีย์ ต้องการเห็นข้อมูลว่าผู้ที่ติดไวรัสซาร์สคอฟทูซ้ำอีกรอบสลัดหรือปลดปล่อยไวรัสมากน้อย
แค่ไหน เพราะคนที่ติดเชื้อซ้ำอีกรอบอาจทำหน้าที่เหมือนกับแหล่งสะสมไวรัสสำหรับการแพร่ระบาดต่อไปในอนาคต และ
เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการติดเชื้อตามธรรมชาติและการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะหลุดรอดจากปัญหา
ที่ยุ่งเหยิงนี้


การติดเชื้อซ้ำรอบสองทำให้มีคนตั้งคำถามว่าวัคซีนป้องกันที่ออกแบบสำหรับป้องกันไวรัสสายพันธ์ุหนึ่งจะมีผลในการ
ป้องกันไวรัสซาร์สคอฟทูสายพันธุ์อื่นหรือไม่ อย่างไรก็ตามวัคซีนป้องกันไวรัสโดยทั่วไปนั้นถูกออกแบบมาให้มุ่งเป้า
ไปที่ส่วนของไวรัสที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เช่น ส่วนของไวรัสที่เป็นติ่งยื่นออกมาสำหรับจับกับเซลล์ของคนเพื่อที่จะเข้า

สู่เซลล์ และถึงแม้ว่าไวรัสจะเกิดการแปลงพันธุ์แต่วัคซีนก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่เพราะบริเวณที่เป็นติ่งยื่น
ออกมานั้นยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นเรื่องสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเฝ้าระวังการแปลงพันธุ์และ
ต้องศึกษาไวรัสที่แปลงพันธุ์ไปนั้นด้วยเพื่อทำความเข้าใจต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัย
โลกกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมาการแปลงพันธุ์ของไวรัสซาร์สคอฟทูมีมากกว่า 3,000 ครั้ง แต่การแปลงพันธ์ุเหล่านั้นไม่ได้ทำให้
การป่วยรุนแรงขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งหมายถึงว่าอาจจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันด้วย และองค์การอนามัย
โลกย้ำว่าวัตถุประสงค์หลักของวัคซีนหลายอย่างเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วย มากกว่าการป้องกันไม่ให้เกิด
การติดเชื้ออย่างสมบูรณ์ (หมายเหตุ 3) 


องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับโควิด-19 คือภูมิคุ้มกันของคนที่ติดเชื้อจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
การติดเชื้อ แต่สิ่งที่ยังไม่แน่ชัดก็คือการตอบสนองนั้นจะแข็งแรงแค่ไหนและจะอยู่ยาวนานเพียงใด ซึ่งภูมิคุ้มกันต่อไวรัส
โคโรนาที่ทำให้เป็นหวัดธรรมดาจะอยู่ไม่นานเกิน 1 ปี ส่วนไวรัสโคโรนาที่ทำให้ป่วยรุนแรง เช่น โรคซาร์ส และเมอร์ส นั้น
จะอยู่นานประมาณ 2-3 ปี และตัวอย่างเลือดจากผู้ที่ติดเชื้อซ้ำที่เก็บเป็นครั้งๆต่อเนื่องกันนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ



ความแตกต่างของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเมื่อติดเชื้อครั้งแรกและเมื่อติดเชื้อครั้งที่สองในเชิงคุณภาพของแอนติบอดีต่อไวรัส 
ความสัมพันธ์กับไวรัส และความยั่งยืนของแอนติบอดีได้ดีขึ้น (หมายเหตุ 3)



