ﻫﻨﺪ از ﮐﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ »ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ« ﮐﺮوﻧﺎ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ »ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ« ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻨﮕﺎل ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﺎﻫﺎراﺷﺘﺮا و دﻫﻠﯽ

ﺗﺎﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .وﯾﺮوس ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ در واﻗﻊ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ »دوﺟﻬﺸﯽ« وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺪ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ
ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

»ﻣﺎدﻫﻮﮐﺎرﭘﺎی« اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺮوﻧﺎی ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻬﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪرت ﻣﻬﺎر آن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻧﻮع دو ﺟﻬﺸﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگﺗﺮی روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺮوس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی را در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻣﺤﻘﻘﺎن
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻠﯽ ژﻧﻮﻣﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻫﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺛﺮی از ﮐﺮوﻧﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﺮزﯾﻞ را در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ً
ﻧﻮع ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺪی در اﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ده آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﮐﻤﺎﮐﺎن

ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ» .اﻧﺪرو وارد« ﻣﺘﺨﺼﺺ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﻐﺮات ﻣﺪاوم ژﻧﻮم وﯾﺮوس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻧﮕﺮان ﺟﻬﺶ وﯾﺮوس ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
وﯾﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
از وﯾﺮوس ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﺮوس ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ روی

اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻖﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳﻮﯾﻪ ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ ،ﮔﻮﻧﻪ  B.1.618را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ روشﻫﺎی اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺟﻬﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
 E484Kﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﯾﻦ
ﺣﻬﺶ ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻓﻌﻠﯽ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﮕﺮان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ روی اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ وﯾﺮوس ﺳﻪ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﻨﺪ اداﻣﻪ دارد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﯾﺮوس ﺳﻪ
ﺟﻬﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

