ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮزاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ
ﺣﺠﻢ وﯾﺮوﺳﯽ  ۵۱ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺎدی -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻧﻮزاد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ذرات وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪﻧﺶ در ﺣﺪود ۵۱۴۱۸
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ذرات وﯾﺮوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ،ﺣﯿﺮت ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ

ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ذرات وﯾﺮوﺳﯽ در ﺑﺪن ﻧﻮزاد وﺟﻮد دارد و آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ
داده اﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش »واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ« اﯾﻦ ﻧﻮزاد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ ﺗﺤﺖ
درﻣﺎن ﻗﺮار دارد .وی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
ﻧﯿﺰ ﻧﻮزاد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ ﺗﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد

ﯾﺎﻓﺖ.

ﻫﻨﻮز از ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻇﺎﻫﺮا وﯾﺮوس
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد.
دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻓﺮدی آﻟﻮده در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻻ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان در
دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮارض
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪی و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﯿﺰان
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺑﯿﻤﺎران رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

