
  گونھ جھش یافتھ کرونا دلتا چیست؟

یک از  نیم  سال  بیش  ھا را مختل کرده و ھربار کھ فکر است کھ کرونا زندگی ما انسان  و 
میمی شکست  را  آن  داریم  میکنیم  پیدا  جدیدش  گونھ  سروکلھ  سویھدھیم،  کھ شود.  ھایی 

ثر  ھا را بی تر باشند و در نھایت شاید واکسنتوانند خطرناکسرعت شیوع باالتری دارند، می ا
 .تری بھ آن داشتھ باشیمخواھیم نگاه دقیقونا است کھ میھا، گونھ دلتا کرکنند. یکی از آن

جای نام کشورھا از الفبای یونانی برای ھ از زمانی کھ سازمان بھداشت جھانی تصمیم گرفت ب
نام کرونا دلتا در صدر اخبار قرار گرفت. دلتا ھمان  ھای کروناگذاری گونھ  نام استفاده کند، 

کشور در سراسر  ٨٠در ھند شناسایی شد و ھمین ماه،  ٢٠٢٠ای است کھ ابتدا اواخر گونھ
جھان از شناسایی آن خبر دادند. البتھ اخیرا گونھ دلتا پالس ھم در ھند شیوع پیدا کرده کھ 

 .شمار مبتالیان بھ آن ھنوز کم است

دانیم دقیقا چگونھ این کار کند، اما ھنوز نمیگونھ دلتا کرونا با سرعت باالتری شیوع پیدا می
ای است کھ ھد. با این حال سرعت سرایتش بسیار باالتر از گونھ آلفا، یعنی سویھانجام می  را

پیدا شد. انتظار می تبدیل در بریتانیا  رود دلتا در آینده نزدیک در تمام جھان بھ گونھ غالب 
 .شود، موضوعی کھ نگرانی دانشمندان و مقامات را در پی داشتھ است

تا کنون جھش ترین ھای بسیار متنوعی در جھان داشتھ کھ یکی از سھمگینویروس کرونا 
پیدا کرد و آمار فاجعھ باری از ابتال و بستری و مرگ و میر بھ جای  ھند بروز  ھا، در  جھش 
ھند از شناسایی یک گونھ جدید ویروس کرونا موسوم  گذاشت، اما اخیرا مسئوالن بھداشتی 

آن در سھ ایالت این کشور شناسایی شده و بھ  مورد   ٢٠بھ "دلتا پالس" خبر دادند کھ حدود 
  .ھای جھان شده استپذیری بیشتر، باعث نگرانی بسیاری از کشورعلت قابل سرایت

گونھ ھندی ویروس جھش یافتھ کرونا موسوم بھ دلتا، پس از انگلیس و چند کشور اروپایی، 
تبدیل شدن بھ ایتالیا را ھم درگیر کرده است و طبق اعالم سازمان جھانی بھداشت د ر حال 

کووید از  ناشی  غالب  کشور  ١٩بیماری  از  بسیاری  اروپاستدر  قاره  ویژه  بھ  مرکز   .ھا 
بیماری پیشگیری  و  کنترل  پایان ماه آگوست،  (ECDC) اروپایی  تا  نیز اعالم کرده است کھ 

مسری (دلتا)  واریانت  کرونا  ویروس  ھندی  ویروس  ٩٠تر  کل  از  در درصد  کرونای  ھای 
  .اتحادیھ اروپا را شامل خواھد شد چرخش در

جدید کو سویھ  گسترش  با  واکسیناسیون  کند  متخصصان بھداشت و درمان را   ١٩یدوروند 
بھ این سادگی قرار نیست دست از  ١٩یدوکنند، کوکھ آنھا تصور مینگران کرده است تا جایی

تازه کرونا با نام   سر مردم جھان بردارد. این جھش  لین بار در ھند ، اوB.1.617.2ویروس 
بنا کشور دیگر ھم سرایت  ٨٠بھ گفتھ سازمان جھانی بھداشت بھ بیش از   پیدا شد و اکنون 



زایی و انتشار باالیی دارد، تنھا قدرت بیماری متاسفانھ این جھش جدید کرونا، نھ  کرده است.
سینھ نشدند یا کند. این موضوع برای افرادی کھ ھنوز واکبلکھ افراد مبتال را شدیدتر بیمار می

  کننده است.تری در برابر ویروس کرونا دارند بسیار نگرانواکنش ایمنی ضعیف

  عالیم ویروس کرونای دلتا

تب در این بیماری معمول است و مقدار تکثیر کرونای دلتا در بدن فرد مبتال بسیار باالتر از 
روز بھ  ۴یا  ٣مبتال پس از گیری مشاھده شده است و فرد چیزی است کھ در شروع این عالم

می مریض  حاضر  .  شودشدت  حال  در  بریتانیا  کرونای   ٩٠در  نوع  از  ابتال  موارد  درصد 
بیماران عالیمی چون سردرد، گلودرد و آبریزش بینی دارند. ترھا ھنگام جوان دلتاست و این 

را بھ  ابتال بھ کرونای دلتا ممکن است احساس سرماخوردگی داشتھ باشند اما این ویروس
افرادی کھ در خطر ابتالی شدید ھستند منتقل کنند. ھمچنین افراد مبتالی بدون عالمت ھم 

افراد باید مراقب عالیمی مانند سرفھ، تنگی    توانند این ویروس را بھ دیگران سرایت دھند.می
  باشند.  و مشکالت گوارشی نفس، سردرد، خستگی، از دست دادن حس بویایی یا چشایی

 ری کرونای دلتاپذی سرایت

بریتانیا   و  آمریکا  متحده  کرده  ۴٣ایاالت  واکسینھ  کامال  را  خود  جمعیت  از  اما درصد  اند. 
کرونای دلتا در این چند ھفتھ اخیر موارد ابتال در بریتانیا را افزایش داده تا جایی کھ مسئوالن  

ھده شده  در ھن  ١٩یدوافزایش مبتالیان بھ کو بھداشت بریتانیا را نگران کرده است. د ھم مشا
است و کرونای دلتا در این کشور قربانی بسیاری داشتھ است. بھ ھمین دلیل کارشناسان بھ 

نتیجھ رسیده بسیار باالست. در واقع کرونای   ١٩یدوپذیری این نوع از کواند کھ سرایتاین 
  پذیر است.درصد بیشتر از کرونای آلفا سرایت۴٠حدوددلتا 

  دلتازایی کرونای شدت بیماری

شواھد اولیھ نشان داده است کھ کرونای دلتا خطر بستری شدن در بیمارستان را بیشتر از 
می باال  آلفا  از   برد.کرونای  بیش  روی  بریتانیا  عمومی  بھداشت  سازمان  بررسی  ھمچنین 

۶١نشان داد کھ کرونای دلتا،  ١٩یدوھزار نفر مبتال بھ کو٣٨ فا   ٢ درصد بیشتر از کرونای آل
دھد کرونای دلتا برد. این وضعیت نشان میشدن افراد در بیمارستان را باال می  خطر بستری

ھا نشان داده بررسی تواند شدت بیماری را در مقایسھ با کرونای آلفا بسیار افزایش دھد.می
گرفتار و راھی بیمارستان کرده است کھ ھنوز واکسن  را  افرادی  بیشتر  دلتا  کرونای  است 

نکرده دریافت  میکرونا  نشان  نتیجھ  این  کواند.  برابر  در  افراد  وقتی  کھ  کامال   ١٩یدودھد 
ھا را چنان بیمار کند کھ در بیمارستان بستری  تواند آنواکسینھ شوند، حتی کرونای دلتا نمی

  شوند.



با قطعیت بگوییم گونھ دلتا مرگبارتر از گذشتھ است، کاری سختی خواھد بود اما یک   این کھ 
مانی کھ افراد بیشتری آلوده شوند، احتمال انتقال آن بھ افراد مسن و چیزی مشخص است: ز

تواند میزان مرگ و میر را افزایش دھد. بھ یابد و ھمین موضوع میپذیرتر افزایش میآسیب
ب گونھ  این  بھداشت  جھانی  سازمان  آسیبھ  گفتھ  انتخاب  افراد  خاطر  تواند می پذیرترین 

پذیر و مسن، نرخ بستری شدن در بیمارستان افزایش ابتالی افراد آسیببا    .مرگبارتر باشد
،  اش، فشار مجدد بھ بخش درمان خواھد بود. با پر شدن بیمارستانشود کھ نتیجھبیشتر می ھا

دھد، در گذشتھ چنین اتفاقی در احتماال مشکل کمبود تجھیزات در کشورھای مختلف رخ می
 .شونداست، بنابراین افراد بیشتری قربانی می  برخی کشورھا مانند ھند رخ داده

 و کرونای دلتا ١٩یدوھای کوواکسن

با توجھ بھ اینواکسن ھا تولید شده ھایی و چھ واریانتی از ویروسکھ روی چھ ویروس  ھا 
می عمل  واکسناند،  ھمھ  خوشبختانھ  و  تا حد بسیار کنند  کنون تولید شده اند،  تا  کھ  ھایی 

ھا ممکن  ھای جدید باشند، ولی درجھ اثربخشی این واکسناسخگوی واریانتتوانند پزیادی می
ھم بھ اندازه بتوانیم بگوییم واکسن بی اثر است و یا است متفاوت باشد کھ آن  ای نیست کھ 

توانند از می ١٩یدوھای کودھد کھ واکسنشواھد دیگری نشان می  .تزریقش بی فایده است
برآیند. دلتا  کرونای  تح  پس  روی  در  تک بیون  -کھ دو دوز کامل واکسن فایزر  افرادیقیقی 

پادتن برای مقابلھ و خنثی سازی عملکرد انواع دریافت کرده بودند، بدن آنھا بھ اندازه کافی 
میجھش نشان  موضوع  این  داشت.  را  دلتا  جملھ  از  کرونا،  واکسنھای  کھ  ھای فعلی دھد 

    وم کنند.توانند فرد را در برابر کرونای دلتا مقامی

بھبررسی دارد،  تاکید  واکسیناسیون  اھمیت  روی  دیگر   ویژه اکنون کھ کرونای دلتا بھھای 
اند کھ محققان موسسھ فرانسیس کریک در لندن گزارش داده  سرعت در حال گسترش است.

افراد پس از دریافت دوز اول فایزر بدن  ایمنی  تواند بھ اندازه سویھ تک نمیبیون  -واکنش 
کرونای جدید در برابر کرونای دلتا قوی باشد. بنابراین الزم است کھ واکسیناسیون افراد اولیھ 

  ھا ھر دو دوز واکسن را دریافت کنند تا در برابر کرونای دلتا مقاوم شوند. تکمیل شود و آن

مانند کھ البتھ درصد ایمن باقی می ٨٨وقتی افراد کامال واکسینھ شوند، در برابر کرونای دلتا 
درصد است. اما اگر افراد یک دوز واکسن دریافت ٩٣ین ایمنی در برابر کرونای آلفا بیش از ا

فقط   باشند،  و  ٣٣کرده  دلتا  کرونای  برابر  در  برابر کرونای آلفا ایمن ۵٠درصد  در  درصد 
شان تکمیل نشده است و آن دستھ از افرادی کھ نقص افرادی کھ واکسیناسیون  خواھند بود.

مسن ھستند در معرض خطر ابتال بھ کرونای دلتا قرار دارند. ھمچنین افراد   ایمنی دارند یا
کھ دچار سرکوب سیستم ایمنی بدن ھستند، باید کامال مراقب این نوع   سال یا کسانی  ٨٠باالی 



آنھا بسیار شدید خواھد بود یا حتی ممکن است  کرونا باشند، چراکھ در صورت ابتال، بیماری
  بدھند.جان خود را از دست 

  سخن پایانی

فسی است کھ افراد در ھنگام  ھای اصلی انتقال بیماری کرونا از طریق قطرات تنیکی از روش
یا عطسھ بیرون میصحبت تواند توسط افرادی کھ عالئمی از دھند. این ویروس می، سرفھ 

کھ خود از  حالیتوانند ناقل باشند در اند نیز منتقل شود، یعنی برخی افراد میخود نشان نداده
ندارند گذاری اجتماعی در مناطقی است این امر یکی از دالیل اھمیت فراوان فاصلھ  .آن خبر 

گیری از   کھ بیماری کرونا در آنجا شیوع گسترده دارد. اما در اماکن عمومی پرجمعیت، فاصلھ
برای ھایی در چنین محیط  دیگران ھمیشھ ممکن نیست و بھ ھمین دلیل استفاده از ماسک

ب  .شودمحافظت از یکدیگر توصیھ می  انتقالاز   یاد داشتھ باشید کھ ماسک بھ تنھاییھ  اما 
نمی جلوگیری  فاصلھ  .کندکرونا  باید  ھمھ  ھا را گذاری اجتماعی و شستشوی مرتب دستما 

   .توانیم کرونا را شکست دھیمادامھ دھیم. با انجام این اقدامات می

  
   سایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی دارد انتشارات و مقاالت مطالب بخش

 

 


