
سويه  بسيار واگير دلتاى كرونا كه به گونه  غالب عامل كوويد-١٩ در 
بسيارى از كشورهاى بدل شده است، با سويه هاى قبلى كروناويروس 
تفاوت هاى مهمى دارد. كروناويروس جديد با نام علمى «سارس-
كوو-٢» از هنگام ظهورش دستخوش جهش هاى متعددى شده است 
و چندين سويه  جديد آن به وجود آمد ه اند. برخى از اين سويه هاى 
جديد به سرعت ناپديد مى شود اما برخى ديگر از آنها باقى مى مانند 
و در سراسر جهان گسترش مى يابند. سويه  دلتاى كروناويروس در 
ابتدا در ماه دسامبر ٢٠٢٠ (دى ١٣٩٩) در هند شناسايى شد و به 
سويه غالب در آن كشور بدل شد و بعد به ساير كشورهاى جهان 

گسترش يافت و جاى سويه هاى قبلى را گرفت.
اما اين سويه  جديد چه تفاوتى با ويروس ابتدايى و سويه هاى ديگر 

دارد و چه كارى در برابر آن مى توان كرد.
اينها مواردى هستند كه ما تابه حال درباره اين سويه  جديد مى دانيم:
١- سويه  دلتا بسيار واگيرتر از سويه هاى قبلى كرونا است: سويه  
دلتاى كروناويروس واگيرتر از سويه هاى ديگر اين ويروس است، چرا 
افراد دچار عفونت با اين سويه  ويروس هنگام تنفس مقدار بيشترى 
ذرات ريز حاوى اين ويروس در هوا پخش مى كنند و بنابراين احتمال 
رسيدن ويروس به افراد ديگر بيشتر مى شود. همچنين شواهدى وجود 
دارد كه سويه  دلتاى ويروس راحت تر به سلول هاى مجراى تنفسى 
انسان مى چسبد، درنتيجه نسبت به سويه اوليه كرونا، مقدار كمترى 

از ذرات ويروسى براى ايجاد عفونت الزم است.

بيمارى  نشده  واكسينه  افراد  در  است  ممكن  دلتا  سويه    -٢
دراين باره مطمئن  دانشمندان هنوز  اما  كند  ايجاد  وخيم ترى 
نيستند: دانشمندان هم اكنون در حال بررسى شدت بيمارى ناشى 
از سويه  دلتاى كروناويروس هستند اما مقامات بهداشت عمومى تا 
زمانى كه بررسى هاى بيشترى كه كارشناسان مستقل آنها تائيد كرده 
باشند (داورى همتا) انجام شود، نمى توانند به طور قطعى بگويند سويه  
دلتا بيمارى شديدترى ايجاد مى كند. بر مبناى يافته هاى بررسى هاى 
فعلى مشكل است كه تعيين كرد آيا سويه  دلتا خودش باعث بيمارى 
شديدتر مى شود يا مسئله اين است كه اين سويه  ويروس جمعيت هاى 
واكسينه نشده آسيب پذير را به ميزان باال دچار عفونت مى كند و نظام 

مراقبت بهداشتى از پس شمار باالى بيماران برنمى آيد.
٣- سويه  دلتا اكنون به سويه  غالب كرونا در جهان بدل شده 
است: شمار موارد كوويد در آمريكا در حال حاضر به خصوص در 
ميان جمعيت هاى با ميزان پايين واكسيناسيون در حال افزايش است 
و بيش از ٩٠ درصد موارد عفونت مربوط به سويه  دلتا مى شوند. 
همين شرايط كم وبيش در بسيارى از كشورهاى ديگر جهان حتى در 

كشورهاى با پوشش باالى واكسيناسيون مشاهده مى شود.
٤- واكسن هاى كرونا هنوز بر سويه  دلتا موثر هستند:  بيشتر 
موارد بيماران بسترى كوويد در ميان افراد واكسينه نشده رخ مى دهد 
و بررسى ها نشان مى دهند كه واكسن هاى كرونا هنوز مى توانند به 
ميزان بااليى خطر بسترى شدن و مرگ را كاهش دهند. البته سويه  
دلتا به ميزان بيشترى نسبت به سويه هاى قبلى كرونا مى تواند در افراد 
واكسينه شده باعث ايجاد بيمارى خفيف يا عفونت بى عالمت شود.
موارد نادرى از عفونت شديد در افراد واكسينه شده رخ داده و باعث 

بسترى شدن آنها شده است اما اين موارد اغلب در اشخاصى بوده 
است  كه به علل  گوناگون دچار ضعف دستگاه ايمنى بوده اند. 
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.
٥- شمار موارد بيشترى از عفونت با سويه  دلتا در افراد جوان تر 
گزارش شده است: شمار موارد بيشترى از بيمارى كوويد ناشى از 

سويه  دلتا در نوجوانان، جوانان و  ميانساالن گزارش شده است 
اما علت اين نيست كه اين سويه  ويروس به طور ذاتى براى افراد 
جوان تر خطرناك تر است- بلكه علت اين است كه افراد جوان تر 
با احتمال كمترى ممكن است به طور كامل واكسينه شده باشند 
چراكه برنامه هاى واكسيناسيون كشورها بيشتر از سنين باالتر شروع 
شده است. درنتيجه اكنون شمار بيشتر افراد جوان تر به علت كرونا 

در بيمارستان ها بسترى مى شوند.

برخى از افراد تا هفته ها يا ماه ها پس از پايان يافتن عفونت اوليه 
حاد كرونا و منفى شدن آزمايش شان همچنان عالئمى باقيمانده 

دارند كه اصطالحا «كوويد درازمدت» ناميده مى شود.
بررسى ها نشان مى دهند كه حدود ١٠ درصد افراد در فاصله 
سنين ١٨ تا ٤٩ سال كه كرونا مى گيرند، دچار كوويد درازمدت 

مى شوند. 
اين ميزان در افراد ٧٠ ساله و باالتر تا ٢٢ درصد افزايش پيدا 

يا  به طوركلى سالم  هستند  كه  افرادى  اما هركسى حتى  مى كند 
افرادى كه بيمارى هاى زمينه اى دارند، ممكن است دچار كوويد 

درازمدت شوند. 
حتى اگر عالئم عفونت اوليه  شما خفيف يا متوسط باشد، ممكن 

است به كوويد درازمدت دچار شويد.
معلوم  اوليه  عفونت  از  پس  يافتن عالئم  ادامه  اين  علت  هنوز 

نيست و پژوهش ها در اين زمينه ادامه دارد.
كوويد درازمدت ممكن است هر فردى را به شيوه اى متفاوت 
گرفتار كند و مجموعه اى از عالئم گوناگون را در طول يك دوره 

زمانى طوالنى به وجود آورد.

شايع ترين عالئم در كوويد درازمدت اين ها هستند:
 خستگى

 نداشتن تمركز (كه اصطالحا به آن «مه مغزى» مى گويند)
 از دست دادن حس بويايى و چشايى

 تنگى نفس
 درد مفصل

 درد قفسه سينه
خواب،  مشكالت  دچار  است  ممكن  بيماران  اين ها  بر  عالوه 
اضطراب، مشكالت گوارشى، تب، درد عضالنى، افسردگى، سردرد 

و تپش قلب هم بشوند.

در موارد نادرى كوويد درازمدت ممكن است اندام هاى معينى 
را دچار خود كند و ازجمله باعث التهاب عضله قلب، مشكالت 
ريوى، مشكالت كليوى، ريزش مو، دانه هاى پوستى و مشكالت 

حافظه شود.
يك نكته جالب اين است كه افرادى كه واكسن كرونا را زده اند، 
اگر هم در مواردى دچار عفونت شوند، كمتر دچار عالئم ادامه 

يابنده آن به صورت «كوويد درازمدت» مى شوند.
در حال حاضر درمانى اختصاصى براى كوويد درازمدت وجود 
تغييرات سبك  قلب  تپش  و  مانند خستگى  مواردى  در  ندارد. 

زندگى يا تجويز برخى از داروها ممكن است كمك كننده باشد.

١١كروناويروس شماره هشتصدوسيزده   ده مهر هزار و چهارصد

درباره سويه  دلتاى كرونا چه مى دانيم؟

«كوويد درازمدت» چيست؟

 شيوع  كرونا با انتشار سويه هاى جديد جهش يافته كروناويروس 
هنوز در سراسر جهان ادامه دارد اما ممكن است خاموش كردن 

اين همه گيرى از راه جديدى ممكن اباشد
به گزارش همشهرى آنالين برخى از پژوهشگران به شواهدى 
مقدماتى اشاره مى كنند كه تركيب كردن واكسن هاى كرونا از 
انواع متفاوت ممكن است باعث تقويت بيشتر ايمنى در برابر 

كروناويروس شود. 
اين روش «تركيب و تطبيق» (mix and matching) در كشورهاى 
گوناگون به كار رفته است اما هنوز داده هاى كافى براى حمايت از 
انجام آن در دست نيست. همچنين بحث درباره تزريق دوز سوم 
يادآور واكسن براى جلوگيرى از كاهش ميزان آنتى بادى ها 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 يافته هاى جالبى دست يافته اند: دانشمندان 
دريافته اند در افرادى كه قبال دچار عفونت كوويد-١٩ شده اند، 

پاسخ ايمنى ايجاد شده به وسيله واكسن ها بسيار قوى تر است.
پژوهشگران چنين پاسخ ايمنى قوى كه در اين گروه افراد ديده 
مى شود، مى تواند باعث حفاظت درازمدت از جمله در برابر سويه هاى 

جهش هاى يافته احتمالى ويروس در آينده شود.
يك بررسى كه يافته هاى آن اخير در مجله Science منتشر 

شده است، نشان داد در افرادى كه داراى اين به اصطالح «ايمنى 
دورگه» ميزان حفاظت در برابر ويروس به شت باال مى رود: ميزان 
پاسخ آنتى بادى در افرادى با سابقه عفونت كرونا كه واكسن 
دريافت كرده بودند، تا ١٠٠ برابر بيش از ميزان آنتى بادى پس 
از عفونت قبلى شان بود. همچنين اين آنتى بادى هاى دورگه 
ظاهرا متنوع تر هستند و قادر به شناسايى گونه هاى بيشترى 
از ويروس حتى كروناويروس اصلى عامل سارس (نشانگان 

شديد حاد تنفسى) يا سارس-كوو-١ هستند.
يك بررسى ديگر در بيماران قبال مبتالشده به كوويد-١٩ 
نيز كه بعد واكسينه شده بودند، نشان داد تا دست كم شش 
ماه بعد از واكسيناسيون اين افراد توانايى مقابله با هر دو 
سويه  دلتا (كه واگيرترين نوع كرونا است) و سويه  بتا كه 

(كشنده ترين نوع آن است) را دارد.
آنتى بادى هاى ايجاد شده در اين افراد در عفونت قبلى شان 
توانايى شناسايى چند سويه  يا واريانت را داشتند و با زدن 
واكسن ميزان اين آنتى بادى ها بسيار افزايش يافته و حفاظت 
قوى ترى ايجاد شده بود. به عبارت ديگر هم كيفيت و هم كميت 

آنتى بادى ها در اين افراد بيشتر بود.
دانشمندان مى خواهند 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 تقويت كننده واكسن 

بتواند اثر مشابهى ايجاد كند.
اما زمان بندى تزريق دوزهاى اضافى هر نوع واكسنى بسيار اهميت 
دارد. پژوهشگران مى گويند فاصله زمانى مناسب براى تزريق دوز 
يادآور دقيقا هنگامى است كه پاسخ ايمنى به اصطالح 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 مى  كند. ظاهرا دستگاه ايمنى ما نياز به 
مدتى براى استراحت و توليد آنتى بادى ها  دارد  و بعد هنگامى كه با 
همان عامل بيمارى زا مواجه مى شود، پاسخى قوى تر ايجاد مى كند.
شده  ساخته  طورى  ما  ايمنى  دستگاه  مى گويند  كارشناسان 
محرك  (بخش  آنتى ژن  معرض  در  مكرر  طور  به  كه  است 
ايمنى عامل بيگانه) قرار گيرد و اين مواجهه مكرر به شدت 

پاسخى ايمنى را تشديد مى كند.
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 مى كند يا نه، 
داده هاى كافى وجود ندارد اما ممكن است در آينده بررسى هاى 

اثربخشى بيشتر اين روش را هم ثابت كند.

«ايمنى دورگه» شيوه اى بالقوه براى خاموش كردن  شيوع  كرونا


