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آیا موج پنجم؛ موج هندی است؟
کارشناسان از خطر خیز جدید کرونا ابراز نگرانی میکنند

امین جاللوند

هنوز پیک چهارم کرونا مهار نشده است که برخی
کارشناسان و متولیان نظام سالمت میگویند نگران
خیز جدیدی از بیماری کرونا هستند که با شیوع
ویروس جهش یافته هندی همراه شود.
اولیننگرانیجدیراعلیرضازالی،فرماندهعملیات
مقابله با کرونا در کالنشهر تهران مطرح کرده
است .او هشدار داده است« :باتوجه به وجود
ویروسهای جهش یافته انتظار داریم خیزهای
بعدی با وجود ویروسهای جهش یافته وجود
داشته باشد ،خیزهایی که در آینده نه چندان دور
با ویروسهای جدید قابل پیشبینی هستند .قطعا
در ویروسهای جدید ،سرایت پذیری افزایش پیدا
میکند که به تبع آن بیماران بستری و فوتیها نیز
افزایش پیدا خواهد کرد .ویروسهای جهش یافته
در هنگام ورود بین  ۱۰تا  ۱۵روز پنهان هستند و
پس از این مدت خود را نشان میدهند .شرایط
خیز چهارم به دلیل ورود ویروس انگلیسی بود
و ممکن است دقیقا همین سناریو برای ویروس
آفریقاییوهندیتکرارشود.البتهویروسآفریقایی
به مراتب مهلکتر از ویروس هندی است».
زالی درباره راه پیشگیری از این سناریوی تلخ
هم تاکید کرده است« :قطعا رعایت پروتکلها و
فاصلهگذاری همچنان به عنوان بهترین شیوه برای
پیشگیری از این بیماری قلمداد میشود .از سوی
دیگر درخواست مشخص ما واردات پیوسته و
افزایش سرعت واردات واکسن به کشور است تا
واکسیناسیون با سرعت بیشتری محقق شود .این

میزان واکسن کرونا که تاکنون با تالش وزارت
بهداشتواردشدهاست،کفایتنمیکند.قطعابرای
کاهش قطعی مرگ و میر باید قبل از بروز خیزهای
جدید کرونا ،واکسیناسیون را افزایش دهیم».
ایرج حریرچی ،معاون کل وزارت بهداشت هم با
ابراز نگرانی نسبت به خطر شیوع موجهای تازه
کرونا،تاکیدکردهاست«:نگرانیاصلیماازویروس
آفریقاییبیشازباقیانواعویروسکرونااست،زیرا
تجربیاتی که در عرصه بینالمللی مشاهده میشود
ویروس آفریقایی حتی از ویروس هندی و برزیلی
از جهشهای پیچیدهتر و مقاومت بیشتر در مقابل
درمان برخوردار است .این ویروس فعال در مقابل
واکسنها از مقاومت بیشتری برخوردار است ،ولی

زالی :باتوجه به وجود
ویروسهای جهش یافته انتظار
داریم خیزهای بعدی کرونا با
وجود ویروسهای جهش یافته
وجود داشته باشد ،خیزهایی
که در آینده نه چندان دور
با ویروسهای جدید قابل
پیشبینی هستند .قطعا در
ویروسهای جدید ،سرایت
پذیری افزایش پیدا میکند که به
تبع آن بیماران بستری و فوتیها
نیز افزایش پیدا خواهد کرد

آنچهازمردمدرخواستمیشودفقطوفقطرعایت
پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی است».
همچنین بابک دین پرست ،دبیر قرارگاه عملیاتی
مقابله با کرونا نیز از بسیج همه دستگاهها اعم از
کشوری و لشکری برای مقابله با ورود ویروس
جهش یافته کرونای هندی خبر داده است.
کنترل دقیقتر مناطق قرمز و بویژه مرزهای شرقی
کشوربرایجلوگیریازورودویروسکروناینوع
هندی،ابالغدستورالعملبهداشتیبرایجلوگیری
از شیوع ویروس جهش یافته هندی حداقل تا
عمق  ۲۰۰کیلومتری داخل خاک کشور ،کنترل
بهداشتی ملوانان هندی و پاکستانی ،توقف کامل
هرگونه نقل و انتقال مسافر از کشور هندوستان،
تعلیق همه پروازها از /به هند و پاکستان و همچنین
کنترل دقیقتر مناطق اطراف مرزهای شرقی کشور،
از جمله مهمترین اقدامات قرارگاه عملیاتی مقابله
با کرونا برای مهار کرونای جهش یافته هندی
اعالم شده است.
از سوی دیگر ،سعید نمکی ،وزیر بهداشت هم در
نامهایبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیسراسر
کشورنسبتبهخطرشیوعویروسموتاسیونیافته
هندی ،هشدار داده است .وزیر بهداشت خطاب
به روسای دانشگاههای علوم پزشکی ،دستور
داده است« :گزارش کنترل مرزهای استانهای
شرقی ،جنوب شرقی و همچنین مرزهای دریایی
جنوبوپروازهایورودیازکشورهایپاکستانو
هندوستان به طور مستمر و روزانه به دفتر اینجانب
گزارش شود .همچنین در همه استانهایی که اتباع

کشورهای هندوستان و پاکستان از اول فروردین
تاکنون وارد شدهاند ،سریعا با ثبت  PCRمورد
بررسی قرار بگیرد و در صورت ضرورت ،فوری
قرنطینه شوند .همانگونه که قبال ابالغ شده است،
باید نمونههای دورهای بیماران بخصوص آنهایی
که به سرعت حالشان به سمت وخامت میرود،
گرفته شود و جهت بررسی از نظر موتاسیون به
انستیتو پاستور ،آزمایشگاه دانشکده بهداشت و
آزمایشگاه مرجع طرف قرارداد معاونت پژوهشی
ارسال شود».
آیا خطر شیوع کرونای هندی را باید
جدی گرفت؟
در حال حاضر نوع غالب ویروس کووید  19در
ایران ،نوع جهش یافته انگلیسی است که به موج
چهارم کرونا منجر شده است .برخی کارشناسان
نگران هستند که با فروکش کردن موج چهارم
کرونا ،دوباره موج جدید بیماری با نوع جهش
یافته هندی آغاز شود.
محمدحسین شریعتی ،داروساز و محقق تولید
واکسن در گفتگو با سپید به ویژگیهای ویروس
جهش یافته هندی اشاره میکند و میگوید« :هنوز
اطالعات دقیق و کاملی درباره کرونای جهش یافته
هندی وجود ندارد .تحقیقات درباره این نوع جهش
یافته همچنان ادامه دارد .یکی از مهمترین نکاتی
که درباره کرونای هندی مطرح میشود این است
که قدرت سرایت آن بسیار باالست.
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