كروناويروس

شماره هشتصدوسيزده ده مهر هزار و چهارصد

دربارهسويهدلتاىكروناچهمىدانيم؟
سويه بسيار واگير دلتاى كرونا كه به گونه غالب عامل كوويد ١٩-در
بسيارى از كشورهاى بدل شده است ،با سويههاى قبلى كروناويروس
تفاوتهاى مهمى دارد .كروناويروس جديد با نام علمى »سارس-
كوو «٢-از هنگام ظهورش دستخوش جهشهاى متعددى شده است
و چندين سويه جديد آن به وجود آمدهاند .برخى از اين سويههاى
جديد بهسرعت ناپديد مىشود اما برخى ديگر از آنها باقى مىمانند
و در سراسر جهان گسترش مىيابند .سويه دلتاى كروناويروس در
ابتدا در ماه دسامبر ) ٢٠٢٠دى  (١٣٩٩در هند شناسايى شد و به
سويه غالب در آن كشور بدل شد و بعد به ساير كشورهاى جهان
گسترش يافت و جاى سويههاى قبلى را گرفت.
اما اين سويه جديد چه تفاوتى با ويروس ابتدايى و سويههاى ديگر
دارد و چهكارى در برابر آن مىتوان كرد.
اينها مواردى هستند كه ما تابهحال درباره اين سويه جديد مىدانيم:
 -١سويه دلتا بسيار واگيرتر از سويههاى قبلى كرونا است :سويه
دلتاىكروناويروس واگيرترازسويههاى ديگر اين ويروس است،چرا
افراد دچار عفونت با اين سويه ويروس هنگام تنفس مقدار بيشترى
ذرات ريز حاوى اين ويروس در هوا پخش مىكنند و بنابراين احتمال
رسيدنويروس به افراد ديگربيشترمىشود .همچنين شواهدى وجود
دارد كه سويه دلتاى ويروس راحتتر به سلولهاى مجراى تنفسى
انسان مىچسبد ،درنتيجه نسبت به سويه اوليه كرونا ،مقدار كمترى
از ذرات ويروسى براى ايجاد عفونت ﻻزم است.

»كوويد درازمدت« چيست؟
برخى از افراد تا هفتهها يا ماهها پس از پايان يافتن عفونت اوليه
حاد كرونا و منفى شدن آزمايششان همچنان عﻼئمى باقيمانده
دارند كه اصطﻼحا »كوويد درازمدت« ناميده مىشود.
بررسىها نشان مىدهند كه حدود  ١٠درصد افراد در فاصله
سنين  ١٨تا  ٤٩سال كه كرونا مى گيرند ،دچار كوويد درازمدت
مى شوند.
اين ميزان در افراد  ٧٠ساله و باﻻتر تا  ٢٢درصد افزايش پيدا

 -٢سويه دلتا ممكن است در افراد واكسينه نشده بيمارى
وخيمترى ايجاد كند اما دانشمندان هنوز دراينباره مطمئن
نيستند :دانشمندان هماكنون در حال بررسى شدت بيمارى ناشى

از سويه دلتاى كروناويروس هستند اما مقامات بهداشت عمومى تا
زمانى كه بررسىهاى بيشترى كه كارشناسان مستقل آنها تائيد كرده
باشند )داورى همتا( انجام شود ،نمىتوانند بهطور قطعى بگويند سويه
دلتا بيمارى شديدترى ايجاد مىكند .بر مبناى يافتههاى بررسىهاى
فعلى مشكل است كه تعيين كرد آيا سويه دلتا خودش باعث بيمارى
شديدتر مىشود يا مسئله ايناست كه اين سويه ويروس جمعيتهاى
واكسينه نشده آسيبپذير را به ميزان باﻻ دچار عفونت مىكند و نظام
مراقبت بهداشتى از پس شمار باﻻى بيماران برنمىآيد.

 -٣سويه دلتا اكنون به سويه غالب كرونا در جهان بدل شده
است :شمار موارد كوويد در آمريكا در حال حاضر بهخصوص در

ميان جمعيتهاى با ميزان پايين واكسيناسيون در حال افزايش است
و بيش از  ٩٠درصد موارد عفونت مربوط به سويه دلتا مىشوند.
همين شرايط كموبيش در بسيارى از كشورهاى ديگر جهان حتى در
كشورهاى با پوشش باﻻى واكسيناسيون مشاهده مىشود.
 -٤واكسنهاى كرونا هنوز بر سويه دلتا موثر هستند :بيشتر
موارد بيماران بسترى كوويد در ميان افراد واكسينه نشده رخ مىدهد
و بررسىها نشان مىدهند كه واكسنهاى كرونا هنوز مىتوانند به
ميزان باﻻيى خطر بسترى شدن و مرگ را كاهش دهند .البته سويه
دلتا به ميزان بيشترى نسبت به سويههاى قبلى كرونا مىتواند در افراد
واكسينه شده باعث ايجاد بيمارى خفيف يا عفونت بىعﻼمت شود.
موارد نادرى از عفونت شديد در افراد واكسينه شده رخداده و باعث

 -٥شمار موارد بيشترى از عفونت با سويه دلتا در افراد جوانتر
گزارش شده است :شمار موارد بيشترى از بيمارى كوويد ناشى از

سويه دلتا در نوجوانان ،جوانان و ميانساﻻن گزارش شده است
اما علت اين نيست كه اين سويه ويروس بهطور ذاتى براى افراد
جوانتر خطرناكتر است -بلكه علت اين است كه افراد جوانتر
با احتمال كمترى ممكن است بهطور كامل واكسينه شده باشند
چراكه برنامههاى واكسيناسيون كشورها بيشتر از سنين باﻻتر شروع
شده است .درنتيجه اكنون شمار بيشتر افراد جوانتر به علت كرونا
در بيمارستانها بسترى مىشوند.

مىكند اما هركسى حتى افرادى كه بهطوركلى سالم هستند يا
افرادى كه بيمارىهاى زمينهاى دارند ،ممكن است دچار كوويد
درازمدت شوند.
حتى اگر عﻼئم عفونت اوليه شما خفيف يا متوسط باشد ،ممكن
است به كوويد درازمدت دچار شويد.
هنوز علت اين ادامه يافتن عﻼئم پس از عفونت اوليه معلوم
نيست و پژوهشها در اين زمينه ادامه دارد.
كوويد درازمدت ممكن است هر فردى را به شيوهاى متفاوت
گرفتار كند و مجموعهاى از عﻼئم گوناگون را در طول يك دوره
زمانى طوﻻنى به وجود آورد.

شايعترين عﻼئم در كوويد درازمدت اينها هستند:
 خستگى
 نداشتن تمركز )كه اصطﻼحا به آن »مه مغزى« مىگويند(
 از دست دادن حس بويايى و چشايى
 تنگى نفس
 درد مفصل
 درد قفسه سينه
عﻼوه بر اينها بيماران ممكن است دچار مشكﻼت خواب،
اضطراب ،مشكﻼت گوارشى ،تب ،درد عضﻼنى ،افسردگى ،سردرد
و تپش قلب هم بشوند.

در موارد نادرى كوويد درازمدت ممكن است اندامهاى معينى
را دچار خود كند و ازجمله باعث التهاب عضله قلب ،مشكﻼت
ريوى ،مشكﻼت كليوى ،ريزش مو ،دانههاى پوستى و مشكﻼت
حافظه شود.
يك نكته جالب اين است كه افرادى كه واكسن كرونا را زدهاند،
اگر هم در مواردى دچار عفونت شوند ،كمتر دچار عﻼئم ادامه
يابنده آن بهصورت »كوويد درازمدت« مىشوند.
در حال حاضر درمانى اختصاصى براى كوويد درازمدت وجود
ندارد .در مواردى مانند خستگى و تپش قلب تغييرات سبك
زندگى يا تجويز برخى از داروها ممكن است كمككننده باشد.

»ايمنى دورگه« شيوهاى بالقوه براى خاموشكردن شيوع كرونا

شيوع كرونا با انتشار سويههاى جديد جهشيافته كروناويروس
هنوز در سراسر جهان ادامه دارد اما ممكن است خاموش كردن
اين همهگيرى از راه جديدى ممكن اباشد
به گزارش همشهرى آنﻼين برخى از پژوهشگران به شواهدى
مقدماتى اشاره مىكنند كه تركيب كردن واكسنهاى كرونا از
انواع متفاوت ممكن است باعث تقويت بيشتر ايمنى در برابر
كروناويروس شود.
اينروش»تركيبوتطبيق«)(mixandmatchingدركشورهاى
گوناگون به كار رفته است اما هنوز دادههاى كافى براى حمايت از
انجام آن در دست نيست .همچنين بحث درباره تزريق دوز سوم
يادآور واكسن براى جلوگيرى از كاهش ميزان آنتىبادىها شش
ماه پس از دريافت دوز دوم واكسن در جريان است.
اما دانشمندان از يك پديده ديگر به نام »ايمنى دورگه« كه شباهتى
با اين روش دارد ،به يافتههاى جالبى دست يافتهاند :دانشمندان
دريافتهاند در افرادى كه قبﻼ دچار عفونت كوويد ١٩-شدهاند،
پاسخ ايمنى ايجاد شده بهوسيله واكسنها بسيار قوىتر است.
پژوهشگران چنين پاسخ ايمنى قوى كه در اين گروه افراد ديده
مىشود،مىتواندباعثحفاظتدرازمدتازجملهدربرابرسويههاى
جهشهاى يافته احتمالى ويروس در آينده شود.
يك بررسى كه يافتههاى آن اخير در مجله  Scienceمنتشر

شده است ،نشان داد در افرادى كه داراى اين به اصطﻼح »ايمنى
دورگه« ميزان حفاظت در برابر ويروس به شت باﻻ مىرود :ميزان
پاسخ آنتىبادى در افرادى با سابقه عفونت كرونا كه واكسن
دريافت كرده بودند ،تا  ١٠٠برابر بيش از ميزان آنتىبادى پس
از عفونت قبلىشان بود .همچنين اين آنتىبادىهاى دورگه
ظاهرا متنوعتر هستند و قادر به شناسايى گونههاى بيشترى
از ويروس حتى كروناويروس اصلى عامل سارس )نشانگان
شديد حاد تنفسى( يا سارس-كوو ١-هستند.
يك بررسى ديگر در بيماران قبﻼ مبتﻼشده به كوويد١٩-
نيز كه بعد واكسينه شده بودند ،نشان داد تا دستكم شش
ماه بعد از واكسيناسيون اين افراد توانايى مقابله با هر دو
سويه دلتا )كه واگيرترين نوع كرونا است( و سويه بتا كه
)كشندهترين نوع آن است( را دارد.
آنتىبادىهاى ايجاد شده در اين افراد در عفونت قبلىشان
توانايى شناسايى چند سويه يا واريانت را داشتند و با زدن
واكسن ميزان اين آنتىبادىها بسيار افزايش يافته و حفاظت
قوىترى ايجاد شده بود .به عبارت ديگر هم كيفيت و هم كميت
آنتىبادىها در اين افراد بيشتر بود.
دانشمندان مىخواهند اين پديده حفاظت بسيار قوى را در افراد
به وجود آورند اما واضح است كه عفونت طبيعى راه خوبى
براى ايمن كردن افراد نيست.
بنابراين شايد تزريق دوز سوم يادآور يا تقويتكننده واكسن
بتواند اثر مشابهى ايجاد كند.
اما زمانبندى تزريق دوزهاى اضافى هر نوع واكسنى بسيار اهميت
دارد .پژوهشگران مىگويند فاصله زمانى مناسب براى تزريق دوز
يادآور دقيقا هنگامى است كه پاسخ ايمنى به اصطﻼح به حداكثر
»بلوغ« رسيده باشد و پيش از آنكه حفاظت شروع به كاهش كند.
براى همين است كه شش به ماه انتظار ماندن براى تزريق دوز يادآور
پاسخ ايمنى بهترى ايجاد مىكند .ظاهرا دستگاه ايمنى ما نياز به
مدتى براى استراحت و توليد آنتىبادىها دارد و بعد هنگامى كه با
همان عامل بيمارىزا مواجه مىشود ،پاسخى قوىتر ايجاد مىكند.
كارشناسان مىگويند دستگاه ايمنى ما طورى ساخته شده
است كه به طور مكرر در معرض آنتىژن )بخش محرك
ايمنى عامل بيگانه( قرار گيرد و اين مواجهه مكرر به شدت
پاسخى ايمنى را تشديد مىكند.
هنوز درباره اينكه روش تركيب و تطبيق يعنى فعال كردن دستگاه
ايمنى با يك نوع واكسن و تقويت اين پاسخ ايمنى با واكسن ديگر
حفاظت بهتر يا بيشترى در برابر كروناويروس ايجاد مىكند يا نه،
دادههاى كافى وجود ندارد اما ممكن است در آينده بررسىهاى
اثربخشى بيشتر اين روش را هم ثابت كند.

بسترى شدن آنها شده است اما اين موارد اغلب در اشخاصى بوده
است كه به علل گوناگون دچار ضعف دستگاه ايمنى بودهاند.
براى همين است كه سازمان غذا و داروى آمريكا در دستورالعمل
جديدش تزريق دوز يادآور واكسن را براى بيماران دچار نقصان
دستگاه ايمنى توصيه كرده است.
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