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در این نشریه: 
 

بعد از دو سال و مرگ بیش از ۵،۵ میلیون انسان، کووید-۱۹ همچنان یک

چالش بزرگ برای صحت عمومی جهان است. بلندترین تعداد واقعه های

هفتگی در جریان همه گیری تا به امروز در هفته اول سال ۲۰۲۲ گزارش

شده است. این تعداد بخاطر واقعه های گزارش نشده در نتیجه نظارت

های سنگین سیستم های ناظر و همین طور عدم گزارش تست ها توسط

خود افراد، کمتر از میزان واقعی است. سازمان جهانی صحت این

افزایش تعداد را به آمیکرون نسبت می دهد. آمیکرون پنجمین نوع

شناخته شده نگران کننده است که به سرعت جایگزین دلتا (Delta) به

عنوان نوع غالب در سطح جهان شده است.

 

در مورد آمیکرون چیزهای زیادی برای درک کردن وجود دارد. به شمول

تاثیر آن بر روی سیستم ایمنی بدن انسانها و اینکه چه معنایی می تواند

برای واکسین ها داشته باشد. اما گمان ها و معلومات نادرست زیادی در

مورد نوع جدید وجود دارد. در همین حال، اطالعات جدید با سرعت زیاد

در حال ظهور است. ما باید اطالعات در این زمینه را تفسیر کنیم تا به

طور دقیق گزارش دهیم که چه چیزی آمیکرون را منحصر به فرد می

سازد، به چه سرعت گسترش می یابد، تاثیر شدید آن بر صحت و اینکه

چگونه مردم می توانند بهتر از خود در برابر مریضی محافظت کنند؟ 
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گزارش در مورد ژنومیک های آمیکرون  

 
آمیکرون بیشتر از ۳۰ جهش در قسمتی از ژنوم های ویروس دارد که دارای دستورالعمل

های شیمیایی برای ساخت پروتین اسپایک است که از آن برای آلوده کردن سلول های

انسانی استفاده می شود. پروتین اسپایک هدف واکسین های کووید-۱۹ است. این نوع

دارای بیشترین تعداد جهش است که تا اکنون در اسپایک هر گونه سارس- کووید-۲

(SARS-CoV-2 ) دیده شده است. 

 

انتظار می رود که اهمیت کامل جهش های آمیکرون و نحوه کار آنها با یکدیگر با آشکار

شدن همه گیری واضح تر شود. برای پوشش دقیق ژنومیک، با دنبال کردن علوم و

صحبت با دانشمندان که یافته های خود را توضیح دهند، خود را به روز نگهدارید. 

 

ً گزارش گزارش های رسانه ای به سرعت اومیکرون را یک "سوپر-ویروس" نامیدند. بعدا

ها به سوی دیگری رفت و بر اساس چند تحقیق کوچک که نشان می داد افراد مبتال به

آن عالیم کمتری داشتند، آنرا "خفیف" نامیدند. حاال، با افزایش بستر شدن افراد در

شفاخانه و مرگ های ناشی از کووید-۱۹، وضعیت دوباره بحرانی شده است.  

 

یک تحقیق کوچک نشان می دهد

که تعداد ویروس های دفع شده به

ً با ویروس های مبتال به هوا تقریبا

عفونت دلتا یا آمیکرون برابر

است. بنابراین، علت افزایش

عفونت های آمیکرون ممکن است

این باشد که تعداد  بیشتری از

افراد عفونی وجود دارد، به جای

اینکه انتقال در فاصله های طوالنی

علت آن باشد. یک تحقیق دیگر -

 که تا هنوز (جنوری ۲۰۲۲) تحت

بررسی قرار نگرفته است، نشان

می دهد که میزان باالی عفونت

بدون عالیم آمیکرون ممکن است

عامل دیگری باشد که باعث

گسترش سریع آن می شود. به

طور خالصه: دلیل انتشار بسیار

سریع آمیکرون این است که

بسیاری از مردم مبتال به نوع

آمیکرون ممکن است حتی متوجه

نشوند که به ویروس بسیار عفونی

آلوده شده اند. بر عالوه، ظاهر

خفیف عالیم ممکن است باعث

شود افراد کمتری استراحت و

قرنطینه کنند.

 

آمیکرون چه وقت و چگونه به وجود آمد و با

چه سرعتی پخش می گردد؟
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آمیکرون بسیار ساری

است. 

مردم دارای عالیم باید
قرنطینه شوند، حتی اگر

عالیم ممکن است خفیف به

نظر برسند (اینها شامل

عالیم سرماخوردگی،

عطسه، سردرد، خستگی،

گلو دردی، سرفه و تب می
باشد.)

حتی افرادی واکسینه شده

و یا قبًال مبتال شده اگر
عالیم را دارند، باید قرنطینه

شوند.
 

در راپور خود،
تاکید کنید که:

 

تحقیقات نشان می دهد که آمیکرون از اواسط اکتوبر ۲۰۲۱ - از جمله در میان مردمی که

به کشورهای جنوب صحرای افریقا سفر نکرده اند، در گردش بوده است. دانشمندان در

حال بررسی این احتمال هستند که ویروس قادر به ایجاد تعداد زیادی جهش از طریق یک

عفونت فعال و مزمن در یک فرد با سیستم ایمنی ضعیف و در یک دوره غیر معمولی

طوالنی مدت است. متعاقباً، آنها احتمال ارتباط بین ظهور انواع دیگر از طریق سیستم

های ایمنی تضعیف شده در مریض های مبتال به سرطان، منتظر پیوند عضو یا زندگی با

HIV درمان نشده، را مطالعه کردند. 

 

آمیکرون به دالیل زیادی سریع گسترش می یابد. دوره تفریخ ممکن است کمتر از سه روز

باشد که باعث می شود افراد مبتال زودتر عفونی شوند و پیشگیری از انتقال بعدی

مشکل تر می شود. یکی دیگر از دالیل افزایش بیش از دو برابر عفونت و بیماری آمیکرون

در افراد مبتال به عفونت قبلی SARS-CoV-2 این است که آنتی بادی های خنثی کننده

(NAbs) ناشی از عفونت اولیه، محافظت متقابل زیادی ارائه نمی دهند. یک تحقیق

نشان می دهد که آمیکرون چهار برابر بیشتر از نوع دلتا در بین افراد واکسینه شده و

تقویت شده ساری است. اما هر دو نوع تقریبا با سرعت یکسانی بین افراد واکسینه

نشده، انتقال می کنند. آمیکرون توانایی فرار از آنتی بادی را دارد که باعث می شود  در

بین افرادی که قبالً مبتال یا واکسینه شده اند، قابل انتقال باشد. یک تحقیق که در هانگ

کانگ در جنوری صورت گرفته و تحت بررسی همتایان قرار نگرفته است - نشان می دهد

که آمیکرون حدود ۷۰ برابر سریعتر از دلتا در بافت های برونش، که راه های هوایی بزرگی

هستند و مری را به ریتان (شش ها) متصل می کنند، تکثیر می شود. این قابلیت تقویت

شده آمیکرون برای آلوده کردن مجرای تنفسی فوقانی ممکن است دلیل گسترش

سریعتر آن باشد.  

۱

۲



www.internews.org 

راپور ایمنی و واکسیناسیون
 

جهش های متعدد آمیکرون ممکن است به این معنی باشد که

پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط واکسیناسیون یا توسط عفونت

قبلی ممکن است ویروس را به خوبی هدف قرار ندهد. به نظر می

رسد آمیکرون قادر به فرار از آنتی بادی های تولید شده از عفونت

یا واکسیناسیون قبلی است. پاسخ انتی بادی مهم است اما

پاسخ ایمنی ما بزرگتر و پیچیده تر است. دفاع چند الیه آن از

جمله پاسخ های T-Cell اطمینان می دهد که تمام محافظت از

بین نمی رود. 

 

یک تحقیق جاپانی پیشنهاد می کند که وقتی مردم چندین ماه بعد

از واکسیناسیون مبتال می شوند، آنتی بادی هایی توسط حافظه

T-Cells تولید می شود که زمان کافی برای ارتقاء کیفیت آنتی

بادی ها را داشته اند و این آنتی بادی های ارتقاء داده شده می

تواند محافظت بهتری در برابر عفونت داشته باشند. تحقیقات

مهمی که باید دنبال شود، تحقیقاتی در مورد اثربخشی واکسین

های فعلی در برابر عفونت آمیکرون است. یک تحقیق نمایندگی

صحت انگلیس نشان می دهد که حتی در بین افراد ۶۵ ساله یا

بیشتر، اثربخشی همه واکسین های موجود علیه بستری شدن در

شفاخانه، برای همه انواع شناخته شده، ۹۵٪ برای ۲ تا ۹ هفته بعد

از سومین دوز و  به  کمتر از ۹۰٪ در ۱۰ هفته یا بیشتر کاهش می

یابد. این همچنان محافظت فوق العاده خوبی در برابر بیماری

شدید است. 

 

چیزی که نیاز است در مورد 
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چیزی که بسیار مهم است راپور داده شود،

این است که تعداد مرگ و میر در بین افراد

مبتال به آمیکرون که واکسینه نشده بودند

بسیار بیشتر از افرادی است که واکسینه

شده بودند. این بر اساس اطالعات جهانی
WHO است. 

 

واکسیناسیون یک وسیله حیاتی در مهار همه

گیری جهانی است. در سال ۲۰۲۱، منابع واکسین

به طور نامتناسبی توسط کشورهای با درآمد باال،

گرفته شد. اما حتی اگر نفوس کشورهای با درآمد

باال دو یا سه بار تقویت شود، خطر مواجه شدن

با نوع دیگر بلند می ماند، اگر ۷۰٪ از جهان

واکسینه نشده باقی بمانند. هر چه گونه های

ویروسی بیشتر انتشار یابد، خطر ظهور گونه های

جدید و احتمال خطر بیشتر می شود. 

 

ً در راپور پیشرفت واکسیناسیون مخصوصا

کشورهایی با درامد کم ضروری است، زیرا با

سرعت فعلی گسترش، ۱۰۹ کشور قادر نخواهد

بود که ۷۰٪ از جمعیت خود را تا ابتدای جوالی

۲۰۲۲ بطور کامل واکسین کنند. 
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اصطالحات خفیف و شدید توسط متخصصان صحت

برای دسته بندی بیماری هایی که در بیماران مشاهده

می شود، بدون در نظر داشت نوع ایجاد کننده آنها،

استفاده می شود. عالیم ناشی از آمیکرون کمتر شدید به

نظر می رسد، اما فقط در مقایسه با عالیم دلتا. افراد

مبتال با آمیکرون هنوز در شفاخانه بستری می شوند و

بعضی می میرند. نسبت به آسیب پذیری مبتال شدگان

از جمله سن  و شرایط صحی قبلی آنها، عالیم می تواند

از محدوده خفیف تا شدید باشد. ممکن است افراد

کمتری با عفونت آمیکرون به مراقبت های ویژه نیاز

داشته باشند، زیرا این نوع در عفونت بافت ریه کمتر

موثر است. اما بار مراقبت به سمت خدمات سراپا و

مراقبت های خانگی انتقال می یابد. عالوه بر این،

افزایش عفونت ها باعث می شود کارکنان مراقبت های

صحی از ارائه مراقبت های به موقع به افراد دارای

امراض و آسیب پذیری های دیگر جلوگیری کنند. 

 

راپور در مورد مریضی ناشی از آمیکرون 
 

از نامیدن آمیکرون به عنوان یک نوع خفیف خودداری کنید.

زیرا این نشان می دهد که غلبه بر عفونت آسان است و

افراد می توانند اقدامات مصئون نگه داشتن الزم را متوقف

کنند. همراه متخصصان صحت صحبت کنید تا شدت

بیماری را بین مریضان مختلف به ویژه تفاوت بیماری بین

واکسین شده ها و واکسین نشده ها، تشریح دهند. واکسین

های نسل اول ممکن است همه عفونت ها و انتقال را

متوقف نکنند، اما در کاهش بستری شدن در شفاخانه و

مرگ ناشی از همه انواع از جمله آمیکرون بسیار موثر باقی

می مانند. به مخاطبان یادآوری کنید، که همراه با

واکسیناسیون، استفاده از ماسک های مناسب، فاصله

گذاری، پرهیز از جمعیت و بهبود تهویه می تواند به کاهش

سرعت انتقال، کمک کند. انجام این کار فضا و زمان را برای

سیستم صحت جهت رسیدگی به سایر مریضی ها و

همچنین وقایه کردن از مرگ و میر را کاهش می دهد. 

 

با داکترانی که افراد مبتال به عفونت آمیکرون را معالجه می کنند
صحبت کنید تا درباره وسعت بیماری و بستری شدن در شفاخانه

در میان افراد واکسینه شده، ایده بگیرید. 

علوم در حال ظهور را دنبال کنید که چگونه آمیکرون از پاسخ های
ایمنی طفره می رود و چگونه سازندگان واکسن در حال ایجاد

واکسن های نسل دوم برای غلبه بر فرار ایمنی هستند. 

 

 

چیزی که نیاز است در مورد 

گزاش دهی نوع آمیکرون بدانید 

۴


