وﯾﺘﻨﺎم از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و
ﻫﻨﺪی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻻ ﺧﺒﺮ داد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
اﮔﺮﭼﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻣﺮدم اﻣﯿﺪوارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﺳﺖ از ﺳﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺮدارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت وﯾﺘﻨﺎم اﺧﯿﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻨﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی راﯾﺞ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻫﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ وﯾﺘﻨﺎم ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر» ،ﻧﻮﺋﻦ ﺗﺎن ﻻﻧﮓ« ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﯾﮏ وﯾﺮوس در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﻬﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺶﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس را ﻣﺴﺮیﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﯾﺘﻨﺎم در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ دوﻟﺘﯽ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داده:

»وﯾﺘﻨﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ را دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﺟﻬﺶﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۷ﮔﻮﻧﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ) B.1.1.7ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ(D614G ،
 ،B.1.222 ،B.1.619 ،B.1.351 ،A.23.1و ) B.1.617.2ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪی( را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻮﺋﻦ ﺗﺎن ﻻﻧﮓ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮی

دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ روی ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﯾﺘﻨﺎم ،ﮐﺪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪزودی در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻓﺎﯾﺰر و آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪی ﮐﻮوﯾﺪ-
 ۱۹اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد دو دوز واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ
واﮐﺴﻦ روی ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی دارد و آﯾﺎ ﮐﺮوﻧﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺑﺸﺮ دردﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

