ﮐﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از وﯾﺮوس آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﺟﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آن ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن وﯾﺮوس آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮا وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در  ۱۳ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮ از
ﮐﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه »ادﯾﻨﺒﺮو« واﻗﻊ در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم » «B.1.525ﯾﺎد و

ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺼﻞ و وارد آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

و  ۱۱ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ  E484Kﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ

واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﺮز و اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ
وﯾﺮوس ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﺘﯽﺑﺎدیﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻟﻮده ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎی داﺧﻞ

ﺑﺪن اداﻣﻪ دﻫﺪ» .ﺳﯿﻤﻮن ﮐﻼرک« ،داﻧﺸﯿﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه »رﯾﺪﯾﻨﮓ« در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﺧﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻼرک ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﻮز از ﻣﻘﺪار ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در آﯾﻨﺪه اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﮔﺮ ﺷﯿﻮع ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﻋﻼﺋﻢ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ۴۶ ،ﻣﻮرد از وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ژن در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ از
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

