
این روزھا دغدغھ مردم دنیا گونھ جدید ویروس کرونا می باشد و سواالت زیادی  
چقدر   چیست و کرونای امیکرون سواالتی مانند ایجاد کرده است.   آن ھارا در ذھن  

اکسن ھا تا چھ اندازه  ؟ و وعالئم آن چگونھ است  شدت بیماری   کننده است؟نگران
کدام افراد مقابل کرونای   ؟تمرگ و میر ناشی از آن چقدر اس  ؟ موثر ھستند

  با ما ھمراه باشید. در ادامھ   ند؟ھست امیکرون آسیب پذیرتر 

 چیست ؟ امیکرون 

جد و  ی دیگونھ  کوو  روس یاز  باعث  کھ  آفر  یم  ١٩-دی کرونا  در    یجنوب  ی قایشود 
حققان آفریقای جنوبی ویروس کرونای جدید و چند جھشی را  م.  شده است   ییشناسا

است.  کشف کردند کھ ممکن است بسیار مسری باشد و باعث وحشت در جھان شده  
بھداشت سازمان ی (WHO) جھانی  جھش  نام  سویھ  بھ  را  کرونا  از  جدیدی  افتھ 

بھ طور شبانھ روزی در  ا بھ عنوان یک نگرانی معرفی کرد. دانشمندان  میکرون 
ھستندحا آن  رفتار  درک  و  تحلیل  و  تجزیھ  برای  کار  کھ    .ل  جدید  سویھ 

نام   Omicron نامیده شد، توسط سازمان جھانی بھداشت نوع   B.1.1.529ابتدا
این  چون گذشتھ و مانند واریانت   ھم   .گرفت کھ  دارد  این نگرانی وجود  ھای قبلی، 

ھای  امن بزند و سیستم تواند بھ شیوع بیماری در بسیاری از کشورھا دنوع کرونا می
 .را دور بزند ھا ایمنی واکسن  را تحت فشار قرار دھد و احتماال بھداشتی

  

 چھ تفاوتی دارد؟ امیکرون گونھ 

نوع کھ  گویند  می  پروتئین  Omicron دانشمندان  در  جھش  زیادی  تعداد  دارای 
سلول  بھ  ویروس  ورود  در  کلیدی  نقش  کھ  است  خود  این  اسپایک  دارد.  بدن  ھای 

توسط واکسن ھم کھ  است  چیزی  قرار می ان  حال  ھا ھدف  در  ھنوز  گیرد. محققان 
ھای قبلی بیشتر کشنده  تالش برای تعیین این ھستند کھ آیا این بیماری نسبت بھ سویھ

؟    است  خیر  ز  ی داراگونھ  نوع    نیایا  برخ   یادیتعداد  کھ  است  آنھا    یجھش  از 
  نیخطر ابتال بھ عفونت مجدد با ا  شی از افزا  یحاک  ھینگران کننده ھستند. شواھد اول

با آزمایش     SARS-CoV-2یفعل  ص یھا است. تشخ گونھ    ریبا سا  سھینوع در مقا
PCR  اما تحقیقات بیشتر در حال انجام است.  دارد کاربرد  گونھ نیا ییشناسا  یبرا  



  

 ؟ کننده استامیکرون چقدر نگران 

ھا  ویروس   ، ھنوز برای پاسخ دادن بھ میزان نگرانی در مورد امیکرون زود است
یا گاھی  و  د  شونتر میگاھی ضعیفد  نمی یاب کھ  با تغییراتی    و  یابندھمیشھ جھش می
آنتی  فرار از  بیماریبادیدر  ھای کرونا نشان  . واکسن شوند زایی ماھرتر می  ھا و 

ممکن است ارزیابی   WHO بھ گفتھ  .قبلی مؤثر ھستند اند کھ در برابر انواع  داده 
ھا اثربخشی واکسن ، مرگ و میر و وس کرونا پذیری واریانت جدید ویرمیزان انتقال 

درمان  مو  بکشد. ھای  طول  ھفتھ  چند  آن  علیھ  ابتال،   وجود  جدید  موارد  اساس  بر 
ده  مشخص نشدقیق  ھا را تا حدی کاھش دھد کھ ھنوز  ممکن است اثربخشی واکسن 

 .است 

  

 ؟  چیست  امیکرونکرونای   عالئم

جدید   یافتھ  جھش  سویھ  است.  نشده  داده  پاسخ  آن  بھ  ھنوز  کھ  است  بھ  این سوالی 
 Omicron بالینی موارد عالئم  برای تعیین شدت  صحبت    ھنوز  و   ه کشف شد  تازگی

اقدامات  یم  ی ادآوریافراد    بھزود است.   کھ  برا  یشود  بھ    یرا  ابتال  خطر  کاھش 
COVID-19  یو اجتماع  یانجام دھند، از جملھ اقدامات اثبات شده بھداشت عموم 

بھبود    ،یک یزیف  ی مناسب، بھداشت دست، فاصلھ گذار   ی مانند استفاده از ماسک ھا
  . ونیناسیشلوغ و واکس ی اجتناب از فضاھا ،یداخل یفضاھا ھیتھو

 

 چھ چیزی دانشمندان را نگران کرده است؟ 

کرده    آن نگران  دنیا  سراسر  در  را  متخصصان  باالی  است  چھ  بسیار  تعداد 
در سویھ جھش داده  رخ  تنھا  ھای  امیکرون است.  این جھش   ٣٠ی  از  در  مورد  ھا 

ھا نیز در بخش اتصال ویروس  مورد از این جھش  ١٠اند.  پروتئین اسپایک رخ داده 
باالیی دارد، بھ مراتب    ھای نوع دلتا کھ قدرت شیوع بسیاری رخ داده کھ از جھش

است.  بھ    با  بیشتر  پآمار  توجھ  ب  ی ریشگ ی مرکز  کنترل  نوع    یھا  ی ماریو  اروپا، 



Omicron    ن یدرج کوچک در پروتئ  ک یسھ حذف کوچک و    ر،ییتغ  ٣٠با حدود 
اسپایک    . است   رنده یدر حوزه اتصال گ  رات ییاز تغ  یمیشود. ن  ی مشخص م  ک یاسپا

  ١٩-ی خارجی ویروس عامل کوویدکھ الیھ  یکی از چھار پروتئین ساختاری است 
ھا و داروھای واکسن کرونا نیز با تمرکز بر ھمین  دھند. اکثر واکسن را شکل می

اسپایک طراحی شده  جھش پروتئین  تغییرات و  این رو  از  آن  اند.  در  ھای گسترده 
را  می میر  و  مرگ  آمار  و  داده  کاھش  را  ایمنی  ایجاد  در  واکسن  اثرگذاری  تواند 
بوده و    تر ببرد.باال جنوبی  آفریقای  امیکرون در  بھ  شده  تایید  ابتالی  بیشتر موارد 

ایتالیا، جمھوری چک و ھلند    ، بلژیک،مواردی ھم در ھنگ کنگ  آلمان،  بریتانیا، 
گوید تحقیقات اولیھ نشان می دھد این  سازمان بھداشت جھانی می  مشاھده شده است. 

با   مقایسھ  در  ویروس کرونا،  جدید  و  سویھ  دارد  بیشتری  انتقال  خطر  قبلی  موارد 
  .شیوع آن نگران کننده است

  

  کرونا  ھایواکسن و امیکرون 

بھ ھایواکسن  آیا میکرونا  ویروس  بررسی   شوند؟ روزرسانی  آزمایشگاھی  ھای 
شرکت  برخی  در  سرعت  بھ  ھم امیکرون  محققان  و  شده  آغاز  واکسن سازی    ھای 

این موضوع   تا چھ حد بر روی   ھای قبلیھستند کھ واکسن چنین در حال بررسی 
بھداشت امیکرون مؤثر ھستند.   این واریانت توسط سازمان  ، جھانی  از زمان تایید 

البتھ دانشمندان معتقدند کھ برای گرفتن  بررسی  ھای علمی در سطح دنیا آغاز شد. 
گر از  ھا یکی دی. تاثیرگذاری واکسن می باشدنیاز  مورد  نتایج دقیق چند ھفتھ زمان  

باشد. اکنون مطالعات زیادی برای سنجش  می  Omicron ھای جھانی گونھنگرانی
 .در جریان استو تولید واکسن جدید ھای رایج میزان تاثیرگذاری واکسن 

  


