
دبیر کمیته علمی کشوری کووید19: خبـر

ویروسجهشیافتهکودکانرابیشترمبتالمیکند
دبیر کمیته علمی کشوری کووید19 با بیان اینکه ویروس دلتا در سنین 
کمتر دیده می شود و به نظر می رسد درگیری در بچه ها در این نوع بیشتر 
است، گفت: »به نظر می رسد اگر در نوع جهش یافته دلتا هر چه سریعتر 
درمان ضد ویروسی را شروع کنیم بتوانیم زودتر بیماری را کنترل کنیم.«
به گزارش سپید، عاطفه عابدینی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه 
عالئم بالینی کرونا در جهش های مختلف خیلی بزرگ و متفاوت نبوده 
است، گفت: »البته در نوع دلتا بروز سردرد و آبریزش بینی بارزتر است 
که در کووید ووهان این عالمت کمتر دیده می شد. همچنین عالئم 

گوارشی و درد معده در موتاسیون جدید بیشتر از انواع قبلی است.«
وی خاطرنشان کرد: »هنوز هم افراد سالمند، چاق، فشارخونی ها، بیماران 
قلبی، دیابتی ها و بیماران مزمن کلیوی در معرض بیشتر ابتال به کرونا 
هستند. اما برخالف نوع ووهان که در افراد سالمند بیشتر دیده می شد، 
ویروس دلتا در سنین کمتر نیز دیده می شود و به نظر می رسد درگیری 
در بچه ها نیز در این نوع بیشتر است.« وی درباره اثرگذاری واکسن ها 
بر جهش جدید دلتا بیان داشت: »به نظر می رسد هر پلتفرم واکسنی 
روی جهش دلتا هم اثری داشته باشد اما درصد اثرات هر واکسن خیلی 
متفاوت است و هنوز نمی توانیم آمار دقیقی در خصوص درصد اثرات 

واکسن ها بر ویروس جدید بدهیم.«

وی در رابطه با درمان های خاص مربوط به جهش دلتا گفت: »کووید19 
دو فاز ویروسی و التهابی دارد که فاز التهابی شدیدتر است، به نظر 
می رسد در نوع جهش یافته دلتا هر چه سریعتر درمان ضد ویروسی را 

شروع کنیم می توانیم کل بیماری را کنترل کنیم.«
عابدینی ادامه داد: »در جهش های جدید فاز التهابی زودتر شروع می شود 
مثال اگر درگیری ریوی در نوع  ووهان در هفته دوم بود، در جهش 
دلتا لزوما در هفته دوم نیست و می تواند سه یا چهار روز بعد از شروع 

بیماری، فاز التهابی سریعتر و شدیدتر آغاز شود. بنابراین لزوم درمان 
زودتر و شدیدتر در فاز ویروسی و التهابی ویروس دلتا می تواند آمار 
مرگ و میر را کمتر کند.« وی درباره آخرین وضعیت اپیدمی کووید19 
در استان سیستان و بلوچستان هم گفت: »طی هفته اخیر از شهرستان های 
مختلف استان سیستان و بلوچستان بازدید داشته ام و طبق مشاهدات و 
گزارشات وضعیت اینجا اینطور نیست که از کنترل خارج شده باشد 
و مراکز درمانی خدمات خوبی به بیماران سرپایی، بستری و آی سی 

یو ارائه می دهند.«
عابدینی اضافه کرد: »اما به هر صورت در اپیدمی ها شرایط خاص می شود 
و چون سیستان و بلوچستان در پیک های قبلی تعداد مبتالیانش کمتر 
از بقیه استان ها بوده و جزو استان هایی بوده که کمتر درگیر ویروس 
انگلیسی در پیک چهارم شد.« وی تأکید کرد: »فعال شرایط اپیدمی در 
استان سیستان و بلوچستان به لحاظ تخت، دارو و... تحت کنترل است 

و با امکانات استان می توانند وضعیت را مدیریت کنند.« 
عابدینی عنوان کرد: »مثال طبق بازدید ها و گزارشات ما، هنوز در ایرانشهر 
تخت خالی در بخش عادی و ویژه داریم. یا مثال در زابل از سه بیمارستانی 
که وجود دارد، یک بیمارستان فقط درگیر بیماری کووید است و فعال 

ظرفیت های موجود استان پاسخگوی نیازهای مردم است.«

عضو کمیته علمی کووید19 ضمن ارائه توضیحاتی درباره جهش جدید 
ویروس کرونا، در عین حال شرایط کرونا در کشور را ارزیابی کرد.
به گزارش سپید، سیدعلیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا درباره جهش 
جدید ویروس کرونا تحت عنوان »المبدا« گفت: »این جهش ابتدا در 
کشور پرو شناسایی شد و اکنون در بیش از ۳۰ کشور شناسایی شده 
است. این جهش دارای موتاسیون های متعددی است که خصوصیات 
زیادی دارد. به نظر می رسد میزان انتقال ویروس افزایش پیدا کرده 
است. کشور پرو سیستم بهداشتی درمانی مناسبی ندارد و واکسیناسیون 
خاصی هم انجام نداده است و بیشترین میزان کشته شدگان را در 
هر یک میلیون نفر جمعیتش دارد که باالترین است و در این زمینه 
ضعیف عمل کرده است.« وی افزود: »این واریانت در کشور پرو 
به وجود آمد البته هنوز سازمان جهانی بهداشت جهش المبدا را به 
عنوان واریانت مورد نگرانی طبقه بندی نکرده است ولی این جهش 

جزو واریانت هایی است که باید مورد توجه زیاد قرار گیرد.«
ناجی درباره خصوصیات جهش المبدا تصریح کرد: »به نظر می رسد 
انتقال بیماری و همچنین میزان گریز از سیستم ایمنی در این جهش 

افزایش یافته است. از طرفی به دلیل حذف های متعددی که در ژنوم 
آن رخ داده است ما را در شناسایی ویروس با روش های متداول نگران 
کرده است؛ به طوری که در ابتدا در کشور پرو هم نمی توانستند آن 
را به خوبی شناسایی کنند. البته باید منتظر باشیم تا اطالعات بیشتری 
از این جهش به دست آید که ببینیم آیا به اندازه سویه دلتا می تواند 
خطر آفرین باشد یا خیر. با خصوصیاتی که فعال از آن می دانیم به نظر 

می رسد بتوان آن را کاندید واریانت مورد خطر قرار داد.«
ناجی گفت: »برای تصویرسازی درباره عالئم این جهش باید صبر 
کنیم اما در هر صورت همه واریانت ها عالئمی بیشتر از چیزی که 
تاکنون شنیدیم، ندارند.« وی درباره اینکه آیا جهش المبدا به ایران 
رسیده یا خیر؟ تاکید کرد: »بر اساس صحبت یکی از مسئولین در 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن شبه ای به وجود آمده بود، اما ما گزارش 
رسمی از وجود این واریانت در ایران نداریم البته بعید هم نیست به 
ایران هم برسد چون بعد از پرو در بیش از ۳۰ کشور دیگر شناسایی 
شده است. مهم این است که ما راه مبارزه استاندارد با ویروس را 
فارغ از نوع جهش دنبال کنیم.«وی همچنین گفت: »در روزهای آتی 

با توجه به چیزهایی که می بینیم و با توجه به اینکه رعایت ها خوب 
نیست، احتماال افزایشی در تعداد کشته شدگان خواهیم داشت و فکر 
می کنم تا مدت ها درگیر موج پنجم هستیم؛ چون سویه دلتا بسیار 
انتقال پذیر است و ما هم در قبال آن تصمیمات چندان قوی و مناسبی 
نمی گیریم. رنگ بندی شهرهای قرمز را اعالم کردیم ولی هیچ ظاهری 
از قرمز بودن شهرها وجود ندارد و این یعنی ما نقض قرض می کنیم 
و رفت و آمدهای مردم ادامه می یابد. فکر نمی کنم با این رفتارها و 
مسافرت هایی که این چند روز دیدیم، آینده مناسبی داشته باشیم.«

وی افزود: »فکر می کنم هنوز به قله پیک پنجم نرسیدیم و شاید در 
نزدیکی آن باشیم؛ به هر صورت همه این ها بستگی به این دارد که 
اطالعات دقیق در دسترس داشته باشیم و این در حالی است که 

رفتارهای ما هم می تواند در شرایط موثر باشد.«
ناجی گفت: »تقاضا دارم وقتی شرایط قرمز اعالم می شود نظارت بر 
این شرایط هم کامل انجام شود. در شرایط قرمز کرونایی چرا باید 
مراکز خرید و رستوران ها باز باشند؟ با عدم نظارت خالصی مناسبی 

از پیک نخواهیم داشت و فشار فراوانی به کادر درمان وارد می شود.«

ناجی، عضو کمیته علمی کووید19 تشریح کرد

جزییات جهش »المبدا«

بنابر اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه در از روز یک شنبه تا دوشنبه 
۳۲۲ بیمار کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند.

به گزارش سپید و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، تا کنون ۸ میلیون و ۲۴1 هزار و ۸۵۲ نفر دوز اول 
واکسن کرونا و دو میلیون و ۴۲۶ هزار و ۶9۷ نفر نیز دوز دوم را 
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 1۰ 
میلیون و ۶۶۸ هزار و ۵۴9 دوز رسید. افراد واجد شرایط برای تزریق 
واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و پس از دریافت 
پیامک نوبت دهی، به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.از روز یک شنبه 

تا دوشنبه ۴ مردادماه 1۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۳1 هزار و ۸1۴ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شد که سه هزار و ۵۶۶ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به سه میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۴۶ نفر رسید.
متاسفانه ۳۲۲ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به ۸9 هزار و 1۲۲ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۲۷۴ هزار و ۳۴۶ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. چهار هزار و 9۸۲ نفر از 
بیماران مبتال به کووید19 در  بخش های مراقبت های ویژه تحت مراقبت 

قرار دارند. تا کنون ۲۵ میلیون و ۶۰1 هزار و ۲۲۴ آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است. ۲۳۲ شهر در وضعیت قرمز، 

11۷ شهر در وضعیت نارنجی، 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

افزایش دوباره جانباختگان کرونا در کشور

۳۲۲  نفر جان باختند

3 شماره 1991 ۵ مرداد 1۴۰۰


