
 رونمایی از چھره واقعی امیکرون

ساده درباره  اولیھ  تصورات  و  شده  مشخص  گذشتھ  از  بیش  امیکرون،  واقعی   چھره 
کم و  سویھ  این  رختبودن  حال  در  آن  مطالعات خطربودن  جدیدترین  است.  بربستن 

با ویژگی عبور از سیستم ایمنی مینشان می تواند افراد را در فاصلھ دھد کھ این سویھ 
کوتاه کندزمانی  کرونا  گرفتار  دوباره  ماه  یک  حتی  نشانھ  .مدت  با  ھای امیکرون 

ابتدا آن را در سرماخوردگی ساده شایع شد. پزشکان و متخصصان ویروس شناس در 
دادند کھ بھ قرار  بیماری ویروسی معمولی  آن   شود و شدتراحتی کنترل میگروه یک 

اما   است  شیوع    پسکم  ویروگسترده  از  حال این  در  امیکرون  واقعی  چھره  س، 
است کم  ،رونمایی  و  ساده  سویھ  ھمین  کھ  جایی  در تا  جدیدی  رکورد  روز  ھر  خطر 

  کند.  فوت و ابتال ثبت می

قابل توجھ است  شیوع ایران ھم  در  بیماری  طوری کھ در کمتر از دو ھفتھ،   بھ  ،این 
جدید   بیماران  بھ    ٣٠شمار  اکنون  و  شده  ن  ٣٠  باالیبرابر  رسیده ھزار  روز  در  فر 

می  ،است گفتھ  کھ  شرایطی  در  ھم  نشانھآن  امیکرون  کرونای  سرفھشد  مانند  ، ھایی 
بدن بینی،  آبریزش  و  بیسردرد  و  ضعف  یا  و درد  آنفلوآنزا  مشابھ  اشتھایی 

دارد و بر خالف سویھ ھای قبلی از جملھ دلتا درگیری کمتری برای ریھ سرماخوردگی 
تایجاد می بیماران و تأکید متخصصان  کند. حاال اما  حاکی از آن است و پزشکان  جربھ 

بھ اندازه سویھ قبلی میکھ کرونای امیکرون  التھابات ریوی شود و ھای  بھ  تواند منجر 
حادتر است. نزدهاین مسئلھ در واکسن   ھا 

  

  عالئم جدید امیکرون چیست؟ 

کنا کھ  ر  در  قبلعالئمی  کووید  از  بھ  ابتال  می  ١٩برای  می شد،  مطرح  متخصصان 
شده   گویند افراد  در  دیگری  فرد  بھ  منحصر  عالئم  بروز  باعث  امیکرون  سویھ  کھ 

این عالئم شامل خارش گلو و بی حالی،   خستگی شدیدو مداوم،    سرفھ خشک،  است. 
عضالنی ھوشیاری    درد  اختالل  چنین    .باشدمیو  کرونا  امیکرون سویھھم  ویروس 

نیز می گوارشی  مشکالت  بروز  نتایج بررسیباعث  دھد ھای انجام شده نشان میشود. 
از  کھ   بھبعضی  مبتال  بھ سیستم  امیکرون سویھ افراد  حداقل یکی از مشکالت مربوط 



شامل اسھال، حالت تھوع، دل درد، از دست دادن اشتھا   کھ  کنندگوارش را تجربھ می
  .باشدمی

  

  یستم ایمنی بدنامیکرون و س

ویژگی دیگر  بھ ھمین از  بدن است و  فرار آن از سیستم ایمنی  کرونا  جدید  سویھ  ھای 
زده واکسن  کھ  ھم  افرادی  بھ این ویروس مبتال می  دلیل  شوند اما شدت باشند، دوباره 

اف در  بیماری  خطر  و  واکسنابتال  از  کمتر  واکسینھ  این ھا  نزدهراد  متخصصان  است. 
اعال را  کردهموضوع  امیکرون م  درباره  ایمنی  سیستم  از  فرار  ویژگی  ھمین  کھ  اند 

فاصلھ کوتاه پس از بھبودی دوباره کرونا بگیرد فرد حتی در  تا  در گذشتھ   .منجر شده 
بھ کرونا پس از بھبودی بھ بادی نزدیک بھ شش ماه عنوان دلیل ایجاد آنتی  فاصلھ ابتال 

ماما  شد،  می دیگر  زمانی  فاصلھ  این  آنتیحاال  اگر  نیست.  فرد طرح  بدن  در  بادی 
خفیفقوی مجدد  ابتالی  باشد،  آنتیتر  اگر  و  بود  خواھد  فرد تر  یا  نگرفتھ  شکل  بادی 

باشد، این ابتال شدیدتر   . بھ ھمین دلیل افرادی کھ در پیک اخیر خواھد بودواکسن نزده 
شده کرونا  بھ  مبتال  ھم  پیش  ماه  یک  حتی  ابتالی  و  خطر  در  اکنون  قرار اند،  دوباره 

بھ نوع حاد بیماری مبتال میدارند اما واکسینھ   .شوندھا کمتر 

  

 امیکرون سرماخوردگی نیست

نشانھ با  را  میامیکرون   ... و  درد  بدن  گلودرد،  سردرد،  مانند  مدت ھایی  کھ  شناسند 
مبتال بھ و  ندارد  ماندگاری  ھم  زیادی  پیدا می  زمان  بھبود  کند اما آن طور کھ سرعت 

گیرد و حتی در مواردی فرد این بیماری در طول زمان شدت می  نشان می دھد  شواھد
نشانھ کھ  این  بھبا  اما  دارد  را  سرماخوردگی  در ھای  چھ  آن  مانند  عالئمی  با  تدریج 

دیگرسویھ   دیده می  ھای  بیمارستانکرونا  بھ  یعنی درگیری ریھ  کند. ھا مراجعھ میشد 
سرماخ یک  را  امیکرون  کھ  است  بدانیماشتباه  بھ   ،وردگی  ابتال  شدت  اکنون  کھ  چرا 
شست بھ  توجھ  با  معمولی  پوشش سرماخوردگی  و  مردم  سوی  از  دست  بیشتر  وشوی 

و   شده  کمتر  درصد این موارد کرونای امیکرون است کھ درگیری   ٩٠تا    ٨٠ماسک 
ھم شود.  ریھ  می  دیده  بیماران  برخی  نباید  ھم  در  عنوان  ھیچ  بھ  را   امیکروناکنون 



با زدن ماسک، رعایت کردن فاصلھ اجتماعی و  کم گرفت  دست سایر پروتکل ھای   و 
بیشتر امیکرون جلوگیری کنیم.   بھداشتی اعالم شده از شیوع ھرچھ 

  

 امیکرون تھدیدی برای کودکان

پیک درصد در  دو  تا  یک  از  کمتر  کودکان  ابتالی  درصد  دلتا  جملھ  از  قبلی  ھای 
خود   امیکرون کودکان بخش زیادی از موارد ابتال را بھمبتالیان بود اما حاال در سویھ  

داده با افزایش موارد ابتال در این گروهاختصاص   تری ھم بھسنی، عوارض شایع  اند. 
قبلی نگراندر پیک.  وجود خواھد آمد ترین این عوارض درگیری چند ارگان کنندهھای 

شد. در گذشتھ درگیری می  زمان بود کھ منجر بھ نارسایی و خطرات جدی  طور ھم  بھ
می مبتال  کرونا  بھ  کھ  بزرگساالنی  در  پوست  مفاصل،  قلب،  وجود داشتریھ،   .شدند 

می بیماری  موارد  افزایش  با  امیکرون  رادرباره  عوارضی  چنین  انتظار   دوباره  توان 
ھم البتھ  معنی داشت.  بھ  این  اما  ندارد  وجود  جدی  عوارض  ھنوز  کودکان  در  اکنون 

شیوع گسترده مینشدن  مواجھ با  و  نیست  آن  بھ چنین عوارضی در این گروه با  تواند 
شود ختم  ھم  افزایش    .سنی  بھ  توجھ  و  با  از امیکرون در کودکانابتال  ناشی   بستری 

ھا خانواده  کنند  می  توصیھ  کودکان    متخصصان  بھ  واکسن  تزریق  ترتیب جھت  بھ 
  .مراجعھ کنند واکسیناسیونبھ خانھ ھای بھداشت و مراکز  اولویت سنی  

  

  تفاوت امیکرون با سویھ قبلی کرونا

در  را  درگیری  بیشترین  کھ  است  این  در  کرونا  قبلی  سویھ  با  امیکرون  تفاوت 
بھقسمت تنفسی  دستگاه  فوقانی  دلیل نشانھوجود می  ھای  بھ ھمین  ھایی کھ ایجاد آورد. 

بھمی سرفھ  کند  بینی، دردصورت  زیاد  آبریزش  و  سردرد  مزاحم،  بدنی است و   ھای 
اکسیژن در  ریھ اختالل  برای  خطری  ھیچ  امیکرون  کھ  این  اما  است  کمتر  رسانی 

دنیا مرگ تمام  نیست. در  ناشی از ابتال بھ امیکرون گزارش ندارد، درست  ھای زیادی 
ثانویھ است. بھ ھمین دلیل باید بھ ترین آن درگیری ریھ و عفونتشود کھ شایعمی ھای 

دادخانواده ھشدار  در   ھا  کودکان  کھ  چرا  بگیرند؛  جدی  دلتا  مانند  را  امیکرون  کھ 
دارند قرار  شدید  آسیب  اکنون    .معرض  وجود ھم  کودکان  مرگ  درباره  رسمی  آمار 



با افزایش موارد بستری این مسئلھ در کودکانی کھ بیماری قطعا  ای ھای زمینھندارد اما 
بوددارند، خطرناک   .تر خواھد 

  

 کرونامی  و کرونا  ھایواکسن

پاسخ ایمنی بھای جدید در ویروس امیبروز جھش باعث کاھش  نیز   ھا  واکسن  ھکرون 
مطالعھ در  است.  قابلشده  کاھش  برابر امیکرون   ای  واکسن در  تاثیرگذاری  در  توجھ 

است.   شده  مشاھده  دلتا  بھ  تزریقنسبت  توانیم  سومدز    با  تا    می  را  حد تاثیرگذاری 
ببریم باال  زیادی  می.  بسیار  بوستر  دز  تزریق  کھ  دادند  نشان  ھم  دیگر  تواند تحقیقات 

بھ خوبی تقویت کند و بھ میزان مناسب برگرداند. شاید بھ ھمین   سطح ایمنی را دوباره 
جھش وجود  با  کھ  باشد  در علت  ھم  ھنوز  واکسینھ  افراد  امیکرون،  مانند  جدید  ھای 
بیماری پاسخ بھتری می     شوند.یا بستری نمیدھند و دچار بیماری شدید    برابر 

  

  سخن پایانی

مرگ ریسک واکسیناسیون و  بستری  شدید،  کووید بیماری  از  می  ١٩ناشی  کم  کند. را 
حاضر  واکسیناسیون   حال  اثرات در  کاھش  و  افراد  از  محافظت  برای  راه  بھترین 

است.  ١٩کووید جامعھ  ماسک  بر  از  شستن ،  استفاده  و  اجتماعی  گذاری  فاصلھ  حفظ 
دست امرتب  اصلیھا  نامھز  شیوه  بھداشتی محسوب میترین  چنین برای   شود. ھمھای 

  .ھا ضروری استقطع زنجیره بیماری، شناسایی افراد مبتال و قرنطینھ آن

 

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

   

   با ما در مسیر سالمتی گام بردارید 

 


