
  کرونای المبدا چیست ؟ 

نام بھ  کرونا  ویروس  جدید  گونھ  شیوع  انسان    المبدا  محققان  سالمت  برای  جدید  تھدیدی  را 
ویروسمی سویھدانند.  تولید  و  جھش  حال  در  دائماً  خود  زندگی  طول  در  مختلف ھا  ھای 

شد نخستین بار در ماه دسامبر  شناختھ می  C37کھ در سال گذشتھ با نام    المبدا  سویھ  ھستند.
گونھ   میالدی   ٢٠٢٠سال   کھ  پرو شناسایی شد. محققان معتقدند  از    المبدا  در  ویروس کرونا 

برابر در  باالتری  الزم  بادی  آنتی  مقاومت  البتھ  است  برخوردار  واکسن  از  شده  دریافت  ھای 
  ی نوع المبدا مقاومت در برابر واکسن را نشان م  است در این زمینھ مطالعات بیشتری بشود. 

شد و در    ییکرونا ، کھ ابتدا در پرو شناسا  روسینوع المبدا و  ،   یبھ گفتھ محققان ژاپن.  دھد
  ی کھ برا   روس ی و  یاست ، نسبت بھ نسخھ اصل  افتھیگسترش    ی جنوب  ی کایحال حاضر در آمر

در ووھان چ  نیاول بھ واکسن بس  ییشناسا  نیبار  ، نسبت    شات یآزما  در   مقاوم است.  اریشد 
آن  ی شگاھیآزما در  ،  پر  افتندیھا  در  جھش  سھ  معروف  spike  نیوتئکھ   ، بھ      المبدا 

RSYLTPGD246-253N   ،260 L452Q    وF490S  ی کند تا در برابر خنث  ی، بھ آن کمک م  
ا  آنھا  از واکسن مقاومت کند.   ی ناش  یھا   یباد  ی آنت  یساز کھ دو جھش    دندیرس  جھ ینت  نیبھ 
  د. کن یم ی عفون  اریبسرا ، بھ المبدا  L452Qو  T76I،  یاضاف

ا  در از    ی منتشر شد ، محققان ھشدار م    bioRxivکھ در    ی مقالھ  با عنوان المبدا  کھ  دھند 
ممکن    و   شده  یمورد عالقھ" برچسب گذار   نھیبھ عنوان "گز  یسازمان بھداشت جھان  ی سو

  ن یا  ایکھ آ  ستیھنوز مشخص ن  اگرچھاست.    یروند جد   کی  نیاست مردم متوجھ نشوند کھ ا
  ی م   دیاز کشورھا را تھد  ی اریبس  تینوع خطرناکتر از نوع دلتا است کھ در حال حاضر جمع

  ی بالقوه برا   دیتھد  ک یتواند    ی گفت: "المبدا م  وی ساتو از دانشگاه توک  ی کند ، محقق ارشد ک
  باشد".  یجامعھ بشر 

  SARS-CoV-2از    شترینھ تنھا ب  COVID-19کھ نوع المبدا    رندیگ  یم   جھینت  یلیمحققان در ش
  COVID-19نوع  این تواند واکسن ھا را کنار بگذارد.  یاست ، بلکھ احتماالً م ی عفون  یمعمول

  ی ، مقامات بھداشت عموم   ی در برابر واکسن ھا مقاوم است ، متخصصان پزشک  شدهکھ ثابت  
ھمھ    یمار یرا در خط مقدم ب-عفونت   رانیشگیاز جملھ پ-ی بھداشت  ی و متخصصان مراقبت ھا

،    دبھ صدا درآوردن زنگ ھشدار وجود ندار  ی برا  یلیدارد. ھنوز دل  ی نگھ م  COVID-19  ریگ
است ممکن  فقط  ھشدار  اما  برای  المبدا    نیاز  جھش  مورد  وجود    C.37  ای  COVID-19در 

ھش ، کھ  دھد کھ ج   ی نشان منیز    یلیچاپ توسط محققان در ش  شیمطالعھ پ  ک ی  داشتھ باشد.
تواند    یم   نیاست ، ھمچن  یعفون  اریظاھر شد و بس  شی سال پ  کیبار در پرو در حدود    نیاول

  واکسن فرار کند.   یھا یباد یاز آنت



این مطالعھ افزا  Spike  نیموجود در پروتئ  یجھش ھا   طبق  باعث  و    شینوع المبدا  عفونت 
  CoronaVacشود."  ی م CoronaVacشده توسط    جادیا یھا  یباد  یآنت یساز  ی فرار از خنث

و در پرو استفاده م  دیتول  ینیشرکت چ  کیاست کھ توسط    یواکسن ا  یشده  مطالعھ    نیشود. 
در    ونیناسیبزرگ واکس  یھا   نی کند کھ کمپ  یم   تیرا تقو  دهیا  ن یداده ھا ا  ن ی: "ادھد   یادامھ م
باال    یی کشورھا گردش  دق  دیبا  SARS-CoV-2با  نظارت  بھ    ی ژنوم  قیبا  کھ  باشد  ھمراه 

ھا  دیجد  یھا   سوش  ییشناسا ا  Spike  ی حامل جھش  مطالعات  تع  یمونولوژ یو    ن یی با ھدف 
 .  دکن یموارد کمک م  نیا ریتاث

  ویروس کرونا چیست؟  المبدا  عالئم ابتال بھ گونھ

ویروس کرونا شبیھ گونھ اصلی است و شامل    المبدا  در حال حاضر عالئم مبتال شدن بھ گونھ
شود.  باال، بدن درد، از دست دادن حس بویایی، چشایی و بروز مشکالت تنفسی میسرفھ، تب 

در صورتی کھ افراد درگیر این عالئم شدند باید بھ پزشک مراجعھ کنند البتھ عالئم دیگر مبتال  
گونھ بھ  سردرد،  المبدا  شدن  درد،  گلو  شامل  کرونا  رنگ    بثورات  ویروس  تغییر  و  پوستی 

  . انگشتان دست و پا است

  ویروس کرونا چقدر است؟   المبدا  ھا در برابر گونھمیزان اثربخشی واکسن

واکسن  اثربخشی  میزان  بررسی  منظور  بھ  محققان  از  بر    کروناواک  گروھی 
بررسی  المبدا  گونھ نتایج  دادند.  انجام  جدیدی  مطالعھ  کرونا  میویروس  نشان  کھ  ھا  دھد 
بادی   آنتی  تر است و تأثیراتو آلفا عفونی  ھای گاماویروس کرونا نسبت بھ گونھ  المبدا  گونھ

دھد کھ  کند. نتایج مطالعھ انجام شده دیگری نشان میھا را خنثی میناشی از دریافت واکسن
واکسن  mRNAھای  واکسن گونھ  مدرنا  و  فایزر  مانند  برابر  مؤثر    المبدا  در  کرونا  ویروس 
  ھستند. 

  ت؟ ویروس کرونا چیس  دلتا  تأثیر رژیم غذایی بر گونھ 

و عفونت ناشی از آن تغذیھ    المبدا  ترین سپر دفاعی در برابر گونھ متخصصان معتقدند کھ مھم 
و رژیم غذایی مناسب است. ھمانطور کھ مشخص است عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش مھمی  

بیماری از  پیشگیری  بیماریدر  جملھ  از  تنفسی  مناسب   ١٩-  کووید  ھای  تغذیھ  با  کھ  دارد 
می بررسی  شود.تقویت  مینتایج  نشان  بیماریھا  کھ  زمینھدھد  دیابت،  ھای  مانند  ای 

بیماریبیماری قلبی عروقی و  بھ بیماری ھای  ابتالء  افزایش    ١٩-  کووید  ھای ریوی خطر  را 
باعث ضعیف شدن سیستم    Dو    A  ،Cھا مانند ویتامین  دھد، کمبود مواد مغذی و ویتامینمی

بیماری بھ  ابتال  خطر  افزایش  و  بدن  میایمنی  میوهھا  پرتقال،  شود.  مانند  سبزیجات  و  ھا 



ویتامین   از  فرنگی سرشار  و گوجھ  فلفل سبز  پیچ،  کلم  کلم،  کیوی،  لیمو،  است.    Cنارنگی، 
  است.  Aھویج، کدو سبز، اسفناج، برگ چغندر و کاھو نیز منبع خوبی از ویتامین  

  ویروس کرونا چیست؟   المبدا  ھای پیشگیری از آلوده شدن بھ گونھ وشر

) اعالم کرده است کھ افراد باید CDCھا در آمریکا (مرکز کنترل و پیشگیری از بروز بیماری
بیماری بروز  از  پیشگیری  منظور  را رعایت    ١٩-  کووید  بھ  توصیھ شده  پیشگیرانھ  اقدامات 

ھ اجتماعی خود از دیگران را حفظ کنند، دستان خود را بھ  کنند، از ماسک استفاده کنند، فاصل
ھای شلوغ با تھویھ نامناسب پرھیز کنند. عالوه  صورت مرتب بشویند و از حضور در مکان

-   کووید  ھای پیشگیری از بروز بیماریبر این دریافت واکسن کرونا یکی از مؤثرترین روش
ب   ١٩ افراد  دلیل  بھ ھمین  است  گرفتھ شده  نظر  را  در  کرونا  تعیین شده واکسن  در زمان  اید 

  دریافت کنند. 

  

از    ی ناش  ریمرگ و م  زانیم  نیباالتر  ی، پرو دارا  نزیاعالم مرکز منابع کرونا جانز ھاپک  طبق
نفر    100000نفر از ھر    600جھان است: حدود    گرید  ی کشورھا  ن یدر ب  19-   دیکوو  یماریب

در    لیکھ نوع المبدا از آور  دیگو  ی) مWHO(  ی. سازمان بھداشت جھانCOVID-19مبتال بھ  
ھا  81حدود   عفونت  از  جھان  ی درصد  بھداشت  سازمان  است.  بوده  نوع    ی پرو  گذشتھ  ماه 

در جھان از جملھ    گریکشور د  30مورد عالقھ اعالم کرد. نوع المبدا در حدود    یالمبدا را نوع
  است. افتھیگسترش  گلستانان

Kevin Kavanagh   ،MD  یراستاریو  یمشورت  ئتی، عضو ھ  ICT  ، ®می دارد کھ    اعالم 
در برابر عفونت  بھ عنوان یک محافظتی بھ در نظر گرفتن واکسن ھا   ازیظھور نوع المبدا بر ن

COVID-19  استفاده از ماسک و فاصلھ گذاری اجتماعی اجتناب ناپذیر است. کند و    یم   دیتأک  
بھ  دیگو  ی® مICTبھ    کاوانا تنفساست کھ م  یادآوری: "الزم  تواند   یباال م  تیفیبا ک  یاسک 

  ی مکمل مھم برا  کیبرابر کاھش دھد و آنھا را بھ    6را تا    روسیقرار گرفتن در معرض و
  کند."   لیتبد ییواکسن ھا با کاھش کارآ

. و اگرچھ ممکن است موارد  دیرا کند کن  COVID-19  یگسترش و جھش ھا  دیگو  یم  کاوانا
  ت یبھ محدود  ازیمتحده وجود داشتھ باشد ، اما ھمچنان "ن  االتیاز نوع المبدا در ا  یکم  اریبس
  ون یناسیواکس  تیبازگشت (مسافران) بدون در نظر گرفتن وضع  نھیسفر ، از جملھ قرنط  یھا

م "ما ھمچن  ی را مشخص  توص  دیبا  نیکند".  فعل  یھا  ھ یاز  طبقھ  افراد   ی دو  مورد  در  خود 



بگذاریم.شده  ن  نھیشده و واکس  نھیواکس کنار  با  را  ما  دلتا ھمھ  و  انواع المبدا   نھیواکس  دیبا 
  . "میکن تیرا رعا یبھداشت عموم  ی ھا ھیو توص میشو

ھای زیادی را در مفاھیم ژنی  براساس اطالعات سازمان جھانی بھداشت، کرونا المبدا جھش
ایش مقاومت آن در  تواند بھ افزایش قابلیت سرایت پذیری و ھمچنین افزشود کھ میشامل می

ھا منجر شود، ھمین مسالھ باعث شده بسیاری از متخصصان سالمت، گونھ  مقابل آنتی بادی
اصلی کرونا و حتی گونھ پالس را فراموش کرده و ھم اکنون تمام تمرکز خود را روی گونھ  

 .المبدا کرونا قرار دھند


