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 بسم هللا الرحمن الرحیم                                           

 اینجا در. هستند مطمئن بسیار کرونا ویروس جدید نوع تربودن مسری به نسبت انگلستان متخصصان

 چیست آن معنای

 

 کرده شناسایی تر مسری بالقوه ، جدید ویروس کرونا ویروس نوع یک انگلستان( ان.ان.سی) لندن

 .است مرتبط انگلیس در موارد اخیر افزایش با که است

 

 نامیده 9191 سال دسامبر در انگلیس در" تحقیق تحت نوع" اولین - VUI-919109/10 جدید جهش

 اما ، کنند می تحقیق نوع این مورد در بیشتر اطالعات کسب برای دانشمندان که حالی در. شود می

  کنند می اعمال محدودیت از مسافران به کشور ها ده ، است شده احساس قبل از آن تأثیر

 .اینجاست بدانید باید اینجا در آنچه

 هستند؟ مورد این نگران مسئوالن چرا و چیست جدید نوع

 گذشت با ها ویروس همه. دهد می جدیدرخ نوع یک ، کند می تغییر ویروس ژنتیکی ساختار وقتی

 .کرونا ویروس برای جمله از ، است معمول آن جدید انواع و یابند می جهش زمان

 اتفاقا   و کند می آسان را آن ردیابی که دارد همراه به را ژنتیکی انگشت اثر این ، ها نمونه سایر مانند

 معنای به لزوما   تنها این. است یافته گسترش انگلیس شرقی جنوب در اکنون که است مواردی از یکی

 .نیست نوع یک بودن خطرناک یا مسری

 شیوع در٪ 01 تا نوع این که اند زده تخمین دهند می مشاوره انگلستان دولت به که دانشمندانی اما

 نوظهور و جدید تنفسی ویروس تهدیدات مشاوره گروه رئیس ، هوربی پیتر. است سایرین از موثرتر

(NERVTAG )، مزیت از نوع این که دارند زیادی اطمینان اکنون" متخصصان که گفت دوشنبه روز 

 .ها گزینه سایر به نسبت" است برخوردار انتقال

 جمله از ، است تغییر 92 شامل روش این که است گفته ، انگلیس پزشکی ارشد افسر ، ویتی کریس

 ".مترادف غیر" کلیدی جهش 00

 موسسه در Covid-02 آماری ژنتیک سرپرست ، بارت جفری ، علوم های رسانه مرکز گفته به

Wellcome Sanger های ژن از یکی پروتئین توالی که هستند آنهایی[ 00] اینها: "گفت ، انگلستان 

 ."دهند می تغییر را ویروسی

 انسان در ویروس انتقال بر است ممکن" ها جهش این که گفت شنبه سه روز جهانی بهداشت سازمان

 .است الزم آزمایشگاهی بیشتر تحقیقات که کرد اضافه اگرچه ،" بگذارد تأثیر

 کودکان برای نوع این است ممکن که گفت دوشنبه روز ، NERVTAG عضو ، فرگوسن نیل دانشمند

 ، شد برگزار( SMC) علوم رسانه مركز توسط كه مطبوعاتی جلسه در وی. باشد عفونی بیشتر

 ،" دارد كودكان كردن آلوده به بیشتری تمایل[ ... نوع] كه دارد وجود اشاره یك: "داشت اظهار
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 هنوز Covid-02 از ناشی شدید بیماری. است نیاز بیشتری اطالعات به كه داد هشدار وی هرچند

 .است نادر نسبتا   کودکان برای

 را بیشتری فشار تواند می بیشتری موارد. دارد ویروس کنترل برای فوری پیامدهای ها یافته این

 بسیار زمستانی دوره یک وارد که همانطور کند بهداشتی های مراقبت کارکنان و بیمارستانها متوجه

 .شود می بیشتر مرگ به منجر نهایت در و شوند می دشوار

 است؟ گرفته قرار استقبال مورد چگونه و گرفته منشأ کجا از نوع این

 عمومی بهداشت. است گرفته سرچشمه انگلیس شرقی جنوب از جدید نوع ، WHO گزارش طبق

 نوع این دهد می نشان ، ژنتیکی شواهد از استفاده با ، عقب به ردیابی گوید می( PHE) انگلستان

 پایین بسیار سطح در نوامبر ماه اواسط تا سپس. شد ظاهر سپتامبر ماه در انگلیس در بار اولین

 .کرد گردش

 بررسی حال در PHE که هنگامی نوامبر ماه اواخر در بار اولین جدید نوع با مرتبط موارد افزایش"

 ، بود ملی های محدودیت وجود با[ انگلیس شرقی جنوب در] کنت در عفونت میزان کاهش چرایی

 است اسکس و لندن در گسترش حال در سرعت به که کردیم کشف را خوشه یک سپس ما. شد آشکار

، "PHE گفت. 

 که گفت ، کمبریج دانشگاه در شناسی میکروب و عمومی بهداشت استاد ، پیکاک شارون اما

 دیگر جهتی از  اینکه یا است گرفته منشأ انگلستان شرقی جنوب از جهش این که دانند نمی دانشمندان

 .است آمده آنجا به

Peacock نظارت عملکرد قدرت از همچنین ، مطبوعاتی خبری نشست یک در شنبه سه روز 

 احتماال   ، كنید پیدا جایی هر در را[ ای گونه] بخواهید شما اگر: "گفت وی. کرد تمجید انگلیس ژنتیکی

 شما ، ندارند خاصی ترتیب که دهد رخ مکانهایی در اتفاق این اگر و." "كرد خواهید پیدا را آن ابتدا

 ."کنید استفاده[ دیگر روشهای] از اینکه مگر کنید پیدا را آن توانید نمی وجه هیچ به

 گذشته هفته در فقط که است لندن در جدید عفونتهای از٪ 01 مسئول عامل این شنبه روز گفت ویتی

 .است شده برابر دو تقریبا  

 گسترش فراگیر رویداد یک دلیل به جدید نوع این است ممکن که داشتند اظهار کارشناسان از برخی

 .باشد انسان رفتار از ناشی تواند می نیز موارد فعلی اوج که معنی این به ، باشد یافته

 که هنگامی: "گفت توجیهی جلسه در شنبه سه روز ، UCL در شناسی ویروس استاد ، بروئر جودیت

 به] است ممکن. باشد مختلفی موارد بود ممکن ، بودیم عظیم افزایش این شاهد بار اولین برای ما

 ."باشد رفتار تغییر[ دلیل

 به امر این احتماال   و دارد وجود نوع این در توجهی قابل شیوع که است واضح کامال  [ اکنون اما"]

 ."است انتقال قابلیت افزایش حقیقت در و نوع این بیولوژیکی های ویژگی دلیل

 

 گیرند؟ می قرار تأثیر تحت کشورها کدام
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 ، انگلیس در همچنین نوع این ، WHO اساس بر. است یافته گسترش جهانی سطح در قبال   نسخه این

 .است شده شناسایی نیز استرالیا و هلند ، بلژیک ، دانمارک در

 این به که را بیمار یک نیز ایتالیا و سیدنی در شده قرنطینه منطقه در را نوع این از مورد دو استرالیا

 .است کرده شناسایی است آلوده نوع

 گویند می دانشمندان که جایی ، است شده شناسایی جنوبی آفریقای در نیز جداگانه اما مشابه نوع یک

 .است گسترش حال در کشور این ساحلی مناطق در سرعت به

 است؟ تر کشنده جدید نوع آیا

 ، ندارد وجود جدید نوع بودن تر کشنده بر مبنی مدرکی هیچ هنوز WHO و ویتی های گفته اساس بر

 .است زود خیلی آن گفتن هرچند

 افزایش را انتقال قابلیت که ویروسی های جهش ، موارد برخی در که اند شده متذکر متخصص چندین

 .است همراه میر و مرگ و حدت میزان کاهش با ، دهند می

 ، شوند می" ویروسی موفقیت" افزایش موجب که را هایی ویروس توان می ، ها ویروس انتقال با"

 منجر معموال   امر این. شود می ویروس خصوصیات در تغییر باعث زمان گذشت با که کرد انتخاب

 SMC به ، لندن گرمسیری پزشکی و بهداشت دانشکده." شود می کمتری حدت و بیشتر انتقال به

 .گفت

 کنند؟ می عمل نوع این خالف بر شده ساخته های واکسن آیا

 متخصصان ، نکنند کار جدید نوع این علیه فعلی واکسن پیشروان که ندارد وجود ای نشانه هیچ هنوز

 .اند گفته ها داروخانه و

 و Pfizer / BioNTech - متحده ایاالت در مجوز کسب برای اول واکسن دو سازنده شرکتهای

Moderna - جدید نوع برابر در آنها آیا که کنند بررسی تا هستند خود های واکسن آزمایش حال در 

 .هستند موثر

 سایر علیه بر آنها های واکسن گویند می شرکت دو هر و است یافته جهش قبال   کرونا ویروس

 .کند می کار ها ویروس

 می فعلی Pfizer-BioNTech واکسن که دارد" علمی اطمینان" وی که گفت BioNTech مدیرعامل

 .بود خواهد دسترس در هفته دو طی در کامل اطالعات اما ، کند عمل جدید نوع برابر در تواند

 باعث امر این که کند واکسینه را کشورها جدید نوع است ممکن حال این با که گفت ساهین اوگور

 .شود می گله ایمنی افزایش

 همیشه ، گله مصونیت موضوع[ درمورد: "]گفت خبری کنفرانس یک در شنبه سه روز سهین

 ممکن حتی ، شود کارآمدتر افراد شدن آلوده در ویروس اگر اما." "شود می بحث٪ 01-01 درمورد

 بدون عادی زندگی که شود حاصل اطمینان تا باشیم داشته نیاز واکسیناسیون باالی میزان به است

 ."دارد ادامه وقفه

 شود؟ می انجام نسخه این کردن محدود برای اقداماتی چه
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 Tier سخت های محدودیت تحت اکنون ، شرقی جنوب و لندن جمله از ، انگلستان از وسیعی مناطق

4 Covid-02 های محدودیت که اند داده پیشنهاد انگلیس دولت بهداشت کارشناسان و دارند قرار 

 .است نیاز مورد نوع این با مقابله برای اضافی

 های آزمایش یا انگلیس به سفر ممنوعیت نیز آمریکا و خاورمیانه ، اروپا سراسر در کشور ها ده

 .اند کرده اعالم را انگلیس مسافران برای قرنطینه به نیاز و جدید

 به ملزم را انگلیس مسافران که است بررسی حال در سفید کاخ گفتند ان ان سی به دولت مقام دو

 .کند می متحده ایاالت به ورود از قبل منفی آزمایش اثبات ارائه

WHO را ویروس انتقال کاهش برای اساسی اقدامات ، شنبه سه روز در خود مطبوعاتی بیانیه در 

 ماسک و بشویید را خود دستان مرتبا   ، کنید خودداری آلوده افراد با نزدیک تماس از: کرد یادآوری

 .بزنید

 تهیه و ترجمه :دکترحسین جدید                                     
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