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اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل

ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ دارد .ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ۷۰
درﺻﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺮوﻧﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم »«B.1.1.7

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۳۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ» ،ﺑﻮرﯾﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن« از اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ داد .ﺣﺎﻻ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﭽﻨﺎن

روی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪا در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل آن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ

ﻣﺮدم ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در  ۸۲ﮐﺸﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﮔﻮﻧﻪ  B.1.1.7ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۵درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪهای
در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﯾﺮوس در
ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﻊ در
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن دﭼﺎر ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه واﮐﺴﻦ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

