ﮐروﻧﺎی ﻻﻣﺑدا ﭼﯾﺳت ؟
ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺷﯾوع ﮔوﻧﮫ ﺟدﯾد وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻻﻣﺑدا را ﺗﮭدﯾدی ﺟدﯾد ﺑرای ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن
ﻣﯽداﻧﻧد .وﯾروسھﺎ در طول زﻧدﮔﯽ ﺧود داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﺟﮭش و ﺗوﻟﯾد ﺳوﯾﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ھﺳﺗﻧد .ﺳوﯾﮫ ﻻﻣﺑدا ﮐﮫ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم  C37ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر
ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻣﯾﻼدی در ﭘرو ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد .ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ از
ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎﻻﺗری در ﺑراﺑر آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎی درﯾﺎﻓت ﺷده از واﮐﺳن ﺑرﺧوردار اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﻻزم
اﺳت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺷود .ﻧوع ﻻﻣﺑدا ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر واﮐﺳن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن ژاﭘﻧﯽ  ،ﻧوع ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ  ،ﮐﮫ اﺑﺗدا در ﭘرو ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ وﯾروس ﮐﮫ ﺑرای
اوﻟﯾن ﺑﺎر در ووھﺎن ﭼﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد  ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﮐﺳن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳت .در آزﻣﺎﯾﺷﺎت
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ  ،آن ھﺎ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﮫ ﺟﮭش در ﭘروﺗﺋﯾن  spikeﻻﻣﺑدا  ،ﻣﻌروف ﺑﮫ
 260 L452Q ،RSYLTPGD246-253Nو  ، F490Sﺑﮫ آن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﺧﻧﺛﯽ
ﺳﺎزی آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺳن ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ دو ﺟﮭش
اﺿﺎﻓﯽ  T76I ،و  ، L452Qﺑﮫ ﻻﻣﺑدا را ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در  bioRxivﻣﻧﺗﺷر ﺷد  ،ﻣﺣﻘﻘﺎن ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان ﻻﻣﺑدا از
ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﮔزﯾﻧﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ" ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺷده و ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣردم ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ روﻧد ﺟدی اﺳت .اﮔرﭼﮫ ھﻧوز ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن
ﻧوع ﺧطرﻧﺎﮐﺗر از ﻧوع دﻟﺗﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧد  ،ﻣﺣﻘﻖ ارﺷد ﮐﯽ ﺳﺎﺗو از داﻧﺷﮕﺎه ﺗوﮐﯾو ﮔﻔت" :ﻻﻣﺑدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻟﻘوه ﺑرای
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑﺎﺷد".
ﻣﺣﻘﻘﺎن در ﺷﯾﻠﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻧوع ﻻﻣﺑدا  COVID-19ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از SARS-CoV-2
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻋﻔوﻧﯽ اﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﻣﯽ ﺗواﻧد واﮐﺳن ھﺎ را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد .اﯾن ﻧوع COVID-19
ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده در ﺑراﺑر واﮐﺳن ھﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳت  ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﭘزﺷﮑﯽ  ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ -از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾران ﻋﻔوﻧت -را در ﺧط ﻣﻘدم ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ
ﮔﯾر  COVID-19ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .ھﻧوز دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﺻدا درآوردن زﻧﮓ ھﺷدار وﺟود ﻧدارد ،
اﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑرای ھﺷدار در ﻣورد ﺟﮭش ﻻﻣﺑدا  COVID-19ﯾﺎ  C.37وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾش ﭼﺎپ ﺗوﺳط ﻣﺣﻘﻘﺎن در ﺷﯾﻠﯽ ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟﮭش  ،ﮐﮫ
اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﭘرو در ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش ظﺎھر ﺷد و ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻔوﻧﯽ اﺳت  ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد
از آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎی واﮐﺳن ﻓرار ﮐﻧد.

طﺑﻖ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﮭش ھﺎی ﻣوﺟود در ﭘروﺗﺋﯾن  Spikeﻧوع ﻻﻣﺑدا ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻋﻔوﻧت و
ﻓرار از ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط  CoronaVacﻣﯽ ﺷودCoronaVac ".
واﮐﺳﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷرﮐت ﭼﯾﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده و در ﭘرو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد" :اﯾن داده ھﺎ اﯾن اﯾده را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺑزرگ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔردش ﺑﺎﻻ  SARS-CoV-2ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧظﺎرت دﻗﯾﻖ ژﻧوﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳوش ھﺎی ﺟدﯾد ﺣﺎﻣل ﺟﮭش ھﺎی  Spikeو ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺑﺎ ھدف ﺗﻌﯾﯾن
ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﻣوارد ﮐﻣﮏ ﻣ ﯽ ﮐﻧد.
ﻋﻼﺋم اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﭼﯾﺳت؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻋﻼﺋم ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﮔوﻧﮫ اﺻﻠﯽ اﺳت و ﺷﺎﻣل
ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ﺑﺎﻻ ،ﺑدن درد ،از دﺳت دادن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ،ﭼﺷﺎﯾﯽ و ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻣﯽﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻓراد درﮔﯾر اﯾن ﻋﻼﺋم ﺷدﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﻋﻼﺋم دﯾﮕر ﻣﺑﺗﻼ
ﺷدن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺷﺎﻣل ﮔﻠو درد ،ﺳردرد ،ﺑﺛورات ﭘوﺳﺗﯽ و ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ
اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت و ﭘﺎ اﺳت.
ﻣﯾزان اﺛرﺑﺧﺷﯽ واﮐﺳنھﺎ در ﺑراﺑر ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﭼﻘدر اﺳت؟
ﮔروھﯽ از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان اﺛرﺑﺧﺷﯽ واﮐﺳن ﮐروﻧﺎواک ﺑر
ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟدﯾدی اﻧﺟﺎم دادﻧد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑررﺳﯽھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫھﺎی ﮔﺎﻣﺎ و آﻟﻔﺎ ﻋﻔوﻧﯽﺗر اﺳت و ﺗﺄﺛﯾرات آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی
ﻧﺎﺷﯽ از درﯾﺎﻓت واﮐﺳنھﺎ را ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده دﯾﮕری ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
واﮐﺳنھﺎی  mRNAﻣﺎﻧﻧد واﮐﺳن ﻓﺎﯾزر و ﻣدرﻧﺎ در ﺑراﺑر ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣؤﺛر
ھﺳﺗﻧد.
ﺗﺄﺛﯾر رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺑر ﮔوﻧﮫ دﻟﺗﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺳﭘر دﻓﺎﻋﯽ در ﺑراﺑر ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا و ﻋﻔوﻧت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺗﻐذﯾﮫ
و رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ
در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ١٩-دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب
ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﺷود .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑررﺳﯽھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﻣﯾﻧﮫای ﻣﺎﻧﻧد دﯾﺎﺑت،
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رﯾوی ﺧطر اﺑﺗﻼء ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ١٩-را اﻓزاﯾش
ﻣﯽدھد ،ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻣﻐذی و وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد وﯾﺗﺎﻣﯾن  C ،Aو  Dﺑﺎﻋث ﺿﻌﯾف ﺷدن ﺳﯾﺳﺗم
اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن و اﻓزاﯾش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻣﯽﺷود .ﻣﯾوهھﺎ و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﭘرﺗﻘﺎل،

ﻧﺎرﻧﮕﯽ ،ﻟﯾﻣو ،ﮐﯾوی ،ﮐﻠم ،ﮐﻠم ﭘﯾﭻ ،ﻓﻠﻔل ﺳﺑز و ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﺳرﺷﺎر از وﯾﺗﺎﻣﯾن  Cاﺳت.
ھوﯾﺞ ،ﮐدو ﺳﺑز ،اﺳﻔﻧﺎج ،ﺑرگ ﭼﻐﻧدر و ﮐﺎھو ﻧﯾز ﻣﻧﺑﻊ ﺧوﺑﯽ از وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aاﺳت.
روشھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری از آﻟوده ﺷدن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻻﻣﺑدا وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﭼﯾﺳت؟
ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز ﺑﯾﻣﺎریھﺎ در آﻣرﯾﮑﺎ ) (CDCاﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ١٩-اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﻧد ،از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود از دﯾﮕران را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ،دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﮫ
ﺻورت ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﻧد و از ﺣﺿور در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺷﻠوغ ﺑﺎ ﺗﮭوﯾﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﭘرھﯾز ﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه
ﺑر اﯾن درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣؤﺛرﺗرﯾن روشھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد -
 ١٩در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻓراد ﺑﺎﯾد در زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ را
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.

طﺑﻖ اﻋﻼم ﻣرﮐز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐروﻧﺎ ﺟﺎﻧز ھﺎﭘﮑﯾﻧز  ،ﭘرو دارای ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﯾزان ﻣرگ و ﻣﯾر ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  19-در ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺟﮭﺎن اﺳت :ﺣدود  600ﻧﻔر از ھر  100000ﻧﻔر
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  .COVID-19ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ) (WHOﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻧوع ﻻﻣﺑدا از آورﯾل در
ﺣدود  81درﺻد از ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﭘرو ﺑوده اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﻧوع
ﻻﻣﺑدا را ﻧوﻋﯽ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ اﻋﻼم ﮐرد .ﻧوع ﻻﻣﺑدا در ﺣدود  30ﮐﺷور دﯾﮕر در ﺟﮭﺎن از ﺟﻣﻠﮫ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
 ، MD ،Kevin Kavanaghﻋﺿو ھﯾﺋت ﻣﺷورﺗﯽ وﯾراﺳﺗﺎری  ، ®ICTاﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﮫ
ظﮭور ﻧوع ﻻﻣﺑدا ﺑر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن واﮐﺳن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت
 COVID-19ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
ﮐﺎواﻧﺎ ﺑﮫ  ®ICTﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض وﯾروس را ﺗﺎ  6ﺑراﺑر ﮐﺎھش دھد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﻣل ﻣﮭم ﺑرای
واﮐﺳن ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎھش ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد".
ﮐﺎواﻧﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮔﺳﺗرش و ﺟﮭش ھﺎی  COVID-19را ﮐﻧد ﮐﻧﯾد .و اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوارد
ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ از ﻧوع ﻻﻣﺑدا در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن "ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت
ھﺎی ﺳﻔر  ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷت )ﻣﺳﺎﻓران( ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد"" .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی دو طﺑﻘﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﺧود در ﻣورد اﻓراد

واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷده را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾم .ﺑﺎ اﻧواع ﻻﻣﺑدا و دﻟﺗﺎ ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾﻧﮫ
ﺷوﯾم و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾم" .
ﺑراﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ،ﮐروﻧﺎ ﻻﻣﺑدا ﺟﮭشھﺎی زﯾﺎدی را در ﻣﻔﺎھﯾم ژﻧﯽ
ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺳراﯾت ﭘذﯾری و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت آن در
ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺗﯽ ﺑﺎدیھﺎ ﻣﻧﺟر ﺷود ،ھﻣﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺳﻼﻣت ،ﮔوﻧﮫ
اﺻﻠﯽ ﮐروﻧﺎ و ﺣﺗﯽ ﮔوﻧﮫ ﭘﻼس را ﻓراﻣوش ﮐرده و ھم اﮐﻧون ﺗﻣﺎم ﺗﻣرﮐز ﺧود را روی ﮔوﻧﮫ
ﻻﻣﺑدا ﮐروﻧﺎ ﻗرار دھﻧد.

