وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎم
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ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎزه ﺷﯿﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎراآﻧﻔﻠﻮﺋﻨﺰا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ را از ﭘﺎی در ﺑﯿﺎورد و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،از
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﺎم  Clade Xرا ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎرس ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﺷﯿﻮع از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان وﯾﺮوس  Clade Xدر اﺑﺘﺪا ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺐ ،ﺳﺮﻓﻪ و ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ را در اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ورم ﻣﻐﺰی ﺷﺪه و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را وارد ﯾﮏ ﮐﻤﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ  ۲۰ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی وﯾﺮوس ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
وﯾﺮوس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ارﯾﮏ ﺗﻮﻧﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ و

ﻃﺮاح ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه وﯾﺮوس  Clade Xﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ اﯾﻦ وﯾﺮوس
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد ،ﺣﺪودا  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ( ﺟﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ )در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿﺎ ﺷﯿﻮع ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و
ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع آن و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺶ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی

ﺷﺪه اﻧﺪ(

دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻧﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﯿﺰﻧﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر اﯾﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ:

»ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرس ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﻮده .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺤﺮان ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در
ﺑﺮده اﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس  Clade Xﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ .و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎرﺷﺎن را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻫﻮش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮐﺎرﺷﺎن
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺮوﺳﯽ را ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻧﺮ و ﺗﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺮات وﯾﺮوس  Clade Xو ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس
ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻧﺮ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده

از وﯾﺮوس  Clade Xرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

