ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺮوﻧﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۹
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺸﺮ را از دﺳﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﺳﺮوﮐﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦ وﺟﻮد دارد.
در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «B.1.1.7ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ » «L452Rﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ

ﺑﺎر در داﻧﻤﺎرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺎه ﻣﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی
در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ دارد.
ﯾﮏ وﯾﺮوسﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ »ﭼﺎﻟﺰ ﭼﯿﻮ« ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ .ﭼﯿﻮ ﮔﻔﺘﻪ:

»اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﻬﺶ در ﺷﺎﺧﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و وﯾﺮوس از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮏ ﺑﺮای
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ورود ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪف دو واﮐﺴﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﮏ اﺳﺖ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﯿﻮ ﺟﻬﺶ در ﺷﺎﺧﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﮐﺎراﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن »ﺳﺎﻧﺘﺎ
ﮐﻼرا« ،ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ و ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻇﺎﻫﺮا  ۳.۸درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  L452Rﺑﻮدهاﻧﺪ و در
اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ و اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﻬﻢ آن ﺑﻪ  ۲۵.۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ
روی ﮐﺎراﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺪرﻧﺎ واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل ورود ﮔﺴﺘﺮده
ﮐﺮوﻧﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد .ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را وارد
ﺑﺤﺮان ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮔﻮﻧﻪ  L452Rدر ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ واﮐﺴﻦ از اﻧﺘﻘﺎل
آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ﺷﻮک ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات در
واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪای را ﺗﺎﺪ ﯾﺎ رد ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

