
 
 

 
 
 

  را بشناسیم  BQ.1)و  (XBBکرونا جدید  عالئم  
  

  چیست و چھ عالئمی دارد؟   BQ.1)و   (XBBکرونا جدید  
(و جدید  اولین CoV-SARS-2یروس کرونا  برای  تنفسی است،  حاد  سندرم  نوعی  عامل  کھ   (

دسامبر   در  چین  ووھان  در شھر  و سرایبھ  شناسایی شد.  2019بار  قدرت شیوع  پذیری تدلیل 
نبود   مناسب و واکسیناسیون،روشباال و  با شکست ھا برای مھار این ویروس  تالش  ھای درمانی 

یابد جھان گسترش  در سراسر  بعدا  و  آسیا  بھ سایر مناطق  کھ  شد  باعث  و  شد  متاسفانھ   .مواجھ 
کرونا  ھمھ ویروس  ابداع  گیری  وجود  واکسنبا  تزریق  و رعایت اصول  و  بھداشتی ھای مختلف 

ماه یک چند  ھر  و  است  برقرار  یا    ھمچنان  قالب پیک کرونا  ابتال و مرگبار در   میروافزایش 
را نشان می دھد. علت اصلی این مسالھ قابلیت خاص ویروس کرونا در ایجاد جھش ژنتیکی خود 

است.   بدن  ایمنی  سیستم  برابر  در  خود  ماھیت  تغییر  ظھور زیرسوو  با  حال حاضر  ھای یھدر 
جدید  کرو بھ جزئیات BQ.1و    XBBنا  در ادامھ  قرار دارد.  پیک ھشتم کرونا  در  ما  ، کشور 

  اشاره خواھیم کرد.  1401بیشتری از کرونا جدید  

  
  چیست؟   BQ1کرونا 

اُمیکرونBQ.1.1مانند سویھ  BQ1 ویروس کرونا   ویروس کرونا  نوادگان  ) omicron(  ، از 
ابتال   باعث تشدید  پیش  سال  یک  حدود  از  کھ  عبارت بھ  شده است.    19-کوویدبھ بیماری  است 

از  زیرمجموعھ  BQ.1دیگر،   مسری    گونھ  این  است.  BA.5ای  بسیار  نظر   استجدید  بھ  و 
تواند  رسد کھمی سبادیآنتی  می  را بییھای  بدن  نتایج مطالعات،    د.کن  اثرستم ایمنی  توان میطبق 

داشت کھ  قبلی در مقایسھ با سویھ  ھای جدید کروناسویھانتظار  باشند.  واکسنھای    گریزتر 

  
  چیست؟   XBBکرونا 

کرونا   ویروسXBB ویروس  از  اُمیکرون    ھای  ترکیبی  و   BA.2  ،BA.2.10.1کرونا 
BA.2.75    .کھ  شوداین مسالھ باعث میاست  XBB    از نوادگان  یکی دیگرنیز  BA.2    .بھ باشد

ما رایج  XBBرسد کھ شیوع  نظر می و کشور  ویرویس کرونا  در آسیا  بیشتر BQ1 تر است و 
  در اروپا گسترش پیدا کرده است.  



 
 

 
 
 

  
کرونا جدید    چیست؟   BQ.1و    XBBتفاوت ویروس 

دو ھر  (پروتئینی در    اگرچھ  اسپایک  پروتئین  گیرنده  اتصال  دامنھ  در  جھش  چندین  بروز  اثر 
می اجازه  بھ آن  کھ  ویروس  سطح  سلولروی  بھ  بدن  ھادھد  ُمیکرون  بچسبد)  ی  ا ظھور ویروس 

داد   اخیرا یک مطالعھ معتبر نشان  ھا با یکدیگر تفاوت دارند.تعداد و محل جھشدر  اما    ،اندکرده
می گیرنده  اتصال  دامنھ  در  جھش  بھ  کھ  آنتی  XBBتواند  از  تا  کند  خنثیبادیکمک  کننده ھای 

توسط  تولید کوویدواکسنشده  سویھ  بدنیا    ھای  بھ  ابتال  اثر  اصلی  (در   BA.5و    BA.2ھای 
ُمیکرون کند.  )ا شدت   فرار  و  جدید  کرونا  سرایت  قدرت  افزایش  در  مسالھ  این  مطمانا 

محققان  بیماری از  برخی  است.  موثر  آن  آنتی  را  XBBزایی  از  ھای گریزترین سویھ  بادییکی 
  دانند.ویروس کرونا می

  
  ھایی دارد؟ کرونای جدید چھ ویژگی

شده متوجھ  تغییرات صورت  اند کھمحققان  از  پروتئین اسپایک کرونا   تعدادی  در ژنتیک  گرفتھ 
سازگاری آن،  BQ.1و    XBBجدید   و  تکثیر  قدرت  پیدا باعث شده است کھ  افزایش  بدن  در  ھا 

در نتیجھ   قدرت بیشتری  ممکن استکند.  سلول  با  انسانیبھ  برای ب  ھای  بیشتری  شانس  چسبند و 
آن کردن  باشند.  ھا  آلوده  می  بقطداشتھ  کلی  برآورد  کھ  یک  گفت  از   BQ.1توان  جھش  پنج 

قوی  21فھرست   اتصال  برای  کلیدی  سلول  ترجھش  و  بھ  دارد  را  انسانی  ھفت از    XBBھای 
است.  جھش   کھ  برخوردار  بدانید  است  در    XBBجالب  ندارد   دامنھفقط  گیرنده جھش  اتصال 

  ترمینال نیز جھش دارد. Nبلکھ در قسمت دیگری از پروتئین اسپایک بھ نام دامنھ  

ایمنیمعموال   آنتیبدن    سیستم  نیز مورد  Nدامنھ    ی خودھابادیبا  دھد ھدف قرار می  ترمینال را 
افرادی عفونتو  از  یافتھ  BA.5و    BA.2ھای  کھ  واکنشبھبود  ایمنی  اند،  این قویھای  بھ  تری 

می نشان  پروتئین اسپایک  از  میبخش  نشان  اولیھ  کھ  ندھدھند. شواھد  این   XBBد  از  در فرار 
بسیار  بادیآنتی نیز  کھ    است.توانا  ھا  بدان معناست  ممکن است از   BA.5یا    BA.2  ابتال بھاین 

برابر   در  نکند.  XBBشما  تزریق آخرین    6اگر    پس  محافظت  از  واکسنماه  شما گذشتھ   دوز 
یادآور    دریافتدر    است، بھ کوویدواکسیناسیون مجدد می  تعلل نکنید.دوز  ابتال   19-تواند خطر 
  % کاھش دھد.50 را بیش از  شدید

  



 
 

 
 
 

  آیا کرونای جدید خطرناک است؟ 
نشان می کھآمار  پیشی  XBB  شیوع  دھند   اگرچھاست.    BQھای  گرفتن از زیرمجموعھ  در حال 

XBB    بھ در ایمن  BA.5و    BQ.1نسبت  بیشتری  تکثیر  قدرت  ممکن است  و  است  گریزتر 
باشسلول داشتھ  بدن  نشان داده  د، اما خوشبختانھھای  بالینی  بیماران مبتال بھ تا االن شواھد  کھ  اند 

XBB    با مقایسھ  و   BA.5  30در  بیمارستان  در  بستری شدن  معرض خطر  در  درصد کمتر 
    میر ھستند.ومرگ

  
  چیست؟   BQ.1و    XBBعالئم کرونا جدید 
 BQ.1شبیھ بھ  آن  توان گفت کھ عالئم  میچیست؟     XBBعالئم کرونای جدیددر پاسخ بھ سوال  

سویھ ُمیکرونو  ا قبلی  د  است  ھای  میو  نشان  را  خود  روز  سھ  از  کمتر  برخالف   د.دھر 
میویروس تأثیر  ریھ  بر  کھ  دلتا  مانند  قبلی  جدیدگذاشتند،  ھای  ھای  بھ   ویروس  بیشتری  تمایل 
فوقانیآایجاد   تنفسی  دستگاه  در  مانند ھمینبھدارند.    دستگاه گوارشیو    سیب  دلیل اغلب عالئمی 

و استفراغ، دل درد، خستگی، سردرد، عالیم خفیف سرماخوردگی دھند. از سایر میبروز    تھوع 
سرفھ کردن اشاره کرد.   گلودرد، آبریزش بینی وتوان بھ  می  BQ.1و    XBB  کرونا جدیدعالئم  

بعد از گذشت   بروز عروز    5معموال  البتھ اگر الئم میاز  شوید.  توانید از حالت قرنطینھ خارج 
نیز از ماسک استفاده کنید.  5برای        روز بعدی 

  
  سخن آخر

بھ پاسخ  در  اصلی  پرسش  بنابراین  جدید  زیرسویھ  ویژگی   چیست؟    BQ1و XBB کرونا 
گفت  می جدید  توان  از    BQ.1و    XBBکرونا  انواع  مقاومیکی  بھ   SARS-CoV-2ترین  تا 

  تری در اختیار شما بگذارد.  تواند اطالعات دقیقپزشک مینا مشورت با ئمطم  ھستند.امروز  

  

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

    

 ✅  با ما در مسیر سالمتی گام بردارید ✅


