
 
 

 
 

  ) چیست و چھ عالئمی دارد؟ BA5کرونا امیکرون جدید (
، فروردین ماه 1400) در سال Omicron(گونھ جدید امیکرون  پس از ظھور  

جدیدن بھداشت جھانی خبر از شیوع سویھبود کھ سازما  1401  BA4  آن یعنی  ھای 
قدرت سرایت کرونای امیکرون جدید  آنجاییدر آفریقای جنوبی داد. ازرا   BA5و  کھ 

بسیار باالتر  امیکرون   BA2و  BA1ھای  ھای قبلی و حتی سویھنسبت بھ گونھ
ابتال و یک ماه باعث ایجاد   2، توانست در عرض  است پیک جدید و افزایش میزان 

  مرگ شود.  
ھای  از واریانت  خطرناک تر ba5کرونا  اند کھ برخی از مطالعات نشان دادهاگرچھ  

دارد، اما  خاصیت واکسنست و ا  قبلی است زیرا یک سویھ بسیار عفونی گریزی 
کھ معتقدند با سھ دوره    دھند. چرادیگر خالف این مسالھ را نشان می  مطالعات

  رسداز طرفی، بھ نظر می واکسیناسیون سطح ایمنی جامعھ قابل قبول است.
بھ امیکرون ھای  افرادی یک درجھ محافظتی نسبت  اند،  مبتال شده BA2و   BA1کھ 

بھ جزئیات بیشتری از کرونا    BA5بھ کرونا   قدرت عالئم،  ba5دارند. در ادامھ 
نحوه مقابلھ  و  مدت زمان قرنطینھ سویھ جدید کرونا امیکرون ،BA.5انتقال کرونای  

  اشاره خواھیم کرد.  کرونا جدید امیکرونبا 
  

  چیست؟  BA5عالئم کرونا 
بھ موارد زیر اشاره کرد:می ba.5از عالئم بارز كرونا     توان 
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از دست دادن حس چشایی یا بویایی    اند کھ در بعضی از بیمارانپزشکان متوجھ شده
و اسھال نیز جز عالئم کرونا جدید   و مانند حالت تھوع، استفراغ  مشکالت گوارشی 

درگیری ریوی   BA.5یکی از دالیلی کھ در زمان شیوع کرونا    ھستند.  امیکرون
واکسیناسیون بخش زیادی از جامعھ است. مشاھده میکمتری   در   دلیلھمینبھشود، 
نشدهافرادی باالست.    احتمال مرگ نیزدرگیری ریوی  بر   عالوهاند،  کھ اصال واکسینھ 

توصیھ می با پزشک   BA5محض بروز عالئم کرونا   کنیم کھ بھدر این شرایط، 
کنید.   متخصص مشورت 

از ابتال بھ    BA.5کرونا  نحوه پیشگیری 
نشان داد در دانشگاه واشنگتن  کھ چندین بار بھ   افرادی  ،تحقیقات اخیر اپیدمیولوژی 

بیشتر در معرض خطر  آلوده می  19-کووید با عوارضشوند،    مدتطوالنی  درگیری 
قدرت حافظھ و تمرکز مغز  بھ  ھستند.  آن مانند ریزش مو، خستگی مزمن و کاھش 

چنان ماسک  ھم  BA5برای پیشگیری از ابتال بھ کرونا    شوددلیل توصیھ می  ھمین
ھای خود را با آب و صابون بشویید و اصلھ اجتماعی را رعایت کنید، دستبزنید، ف

اقدام کنید.   دز چھارم واکسن    در اولین فرصت برای تزریق 
بودن واکسن  اغلب   معتقد جدید تاکید دارندر کرونا  مطالعات روی اثربخش  د. زیرا 

القاھستند کھ دوز آنتی یابد  ماه کاھش می 6تا  4بعد از گذشت    شده توسط واکسنبادی 
خاطره فعال شوند.سلولواکسن  زریق مجدد  و نیاز است تا با ت ایمنی    ھای 

  
  BA5 تشخیص کرونا نحوه  
  کرونا  آرسی  تست پی   می توانید،  بر توجھ بھ عالئم نوع جدید کرونا امیکرون عالوه

)PCR  .توجھ داشتھ باشید آزمایش  ) نیز انجام دھیدPCR    کووید برای گونھBA5 
زمان با شیوع    ھممعموالنیز قابل انجام است و سویھ جدید را شناسایی می کند.  

پی سی آر  سویھ جدید، کیت تشخیصی آزمایش    درصورتی  شوند.روز می بھنیز  ھای 
بررسی وضعیت ریھ 7تا   5دھد، بعد از گذشت    درخواستکھ پزشک     ھاروز برای 

  شود.میتی اسکن انجام  ربرداری سیآزمایش تصوی
  

    BA5 کرونا    پذیری میزان سرایت
ایجادجھش باعث شده است کھ ھر فرد مبتال بتواند تا ھای  در ژنتیک این ویروس  شده 
کند. نکتھ ق 18 کھ نفر از اطرافیان خود را درگیر این بیماری  ابل توجھ اینجاست 



 
 

 
 

دوره کمون سویھ جدید در بدن  برخالف سویھ است.    کوتاھترھای قبلی امیکرون، 
بھ این سویھ تا مشاھده عالئم یعنی از زمان آلوده در   .فاصلھ کمی وجود داردشدن 

و سویھکھ در مورد گونھ  حالی ھا  ھمھ این نیاز بود.بیشتری  ھای قبلی زمان  ھا 
قدرت انتقال باال و عفونینشان   است.BA.5 کرونا  تر شدن دھنده 

تا  5حدود  در افراد با عالئم خفیف  مدت زمان قرنطینھ سویھ جدید ،  CDCطبق گفتھ 
این دوره می 7 با رعایت اصول بھداشتی بھ سرکار  روز است و بعد از گذشت  توانید 

تا شدید ھمچنان باید اصول عالئم اما در افراد با   خود بازگردید. روز   14متوسط 
  قرنطینھ رعایت شود.  

  
  در کودکانBA5 کرونا میزان خطرناک بودن  

بھ جھشدادهتحلیل  وتجزیھ فرعی کرونا  ھای مربوط  کھ این  نشان میBA.5 ھای  دھد 
آنتی قبلی در برابر  دلیل، قدرت  ھمیناست. بھ  ترھا مقاومبادیسویھ نسبت بھ انواع 

کند.تقال و عفونتان دارد و توانستھ کودکان را نیز درگیر  باالتری  از عالئم  زایی 
بینی، خستگی و می ھاکرونا جدید در بچھ بھ تب، گلودرد، سرفھ، آبریزش  توان 

موقع ممکن  عموم مردم، در صورت عدم درمان بھسردرد اشاره کرد. برخالف باور  
نیز پیدا کند. از نشانھیدرگ  BA.5است کودک پس از ابتال بھ سویھ   ھای  ری ریوی 

بھ افت اکسیژن خون، حالت تھوع، استفراغ شدید و تب باال  این وضعیت می توان 
نکرده  کنندتوصیھ میمحققان   اشاره کرد. تا االن اقدامی  تر  اید، ھرچھ سریعاگر 

دوز اول و دوم را برای کودک   خصوص  سالھ خود انجام دھید. بھ 12تا  6تزریق 
زمینھاگر مبتال بھ بیماری   ای است.  ھای 

  
  سخن آخر

از خود در برابر سویھ  با ماسک زدن الزم است    با وجود واکسیناسیون،  بنابراین
یعنی   وارض  عزیرا از نظر پزشکان،  محافظت کنیم.   BA.5جدید کرونا امیکرون 

یک پزشک متخصص عفونی  بینی نیستند. مشورت با قابل پیش  19-ابتال بھ کووید
در اختیار شما بگذارد.می  تواند اطالعات بیشتری 
 

     دسایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی دار  انتشارات و  مقالھ   مطالب بخش



 
 

 
 

 ✅  با ما در مسیر سالمتی گام بردارید ✅

  


