
 
 

سترش در دن کرونیاوم یکرونا سرعت در حال گ ستیب شور از جمله ا ۹۰ بایو به تقر ا س رانیک ست. آ دهیر  نیعالئم ا ایا

با ما در شووبکه آزمایشوو اهی رموود همراه باشووید. در مووورئ داشووتن عالئم  با تما  با  فرق دارد؟ هایکرونا با قبل هیسووو

 از خدمائ نمونه گیری در محل استفاده نمایید.بدون حضور در آزمایش اه  آزمایش اه رمد میتوانید 

 شده کرونا را دارد:همان عالئم شناخته کرونیاوم یگفته سازمان بهداشت جهان به

 که قبال نبوده یمستمر سرفه 

 تب 

 ییو چشا ییایدست رفتن بو از 

شکان  اوم اما ش ران و پز ست. در بر "سخت یسرماخوردگ کی هیشب شتریب" مارانیب یبرا کرونیبه گفته پژوه  ایتانیا

 اند از:عبارئ بوده کرونیاوم عیپنج عالمت شا ندیگویم افتهی یبرخ

 ینیب زشیآبر 

 سردرد 

  دیتا شد فیخف یخست 

 عطسه 

 گلودرد 

شخ سا  آزما یقطع صیت شد  بر ا ست نه عالئم بال شیکرونا  از هر نوع که با ست  ی. در برخینیا  ایافراد عالمت ممکن ا

 را مبتال کنند.  رانید توانندیافراد م نیباشند اما هم فیخف یلیخ ایظاهر نشوند 

 ویروس کرونا چگونه جهش می یابد؟

زیاد شوودن آمار مبتالیان احتمال جهش ویرو  را افزایش می دهد. هر چه ویرو  کرونا بیشووتر پخش شووود  شووان  

که بیشووتر آنها تاریری بر عملکرد بیشووتری برای جهش دارد. تا کنون هزاران جهش کوچک بر روی ویرو  دیده شووده 

 ویرو  نداشته است. 

سویه های  ست که  سویه های جدید پدید می آورند. هر چند وقت یک بار تغییر ویرو  به گونه ای ا اما بعضی جهش ها 

جدید به وجود می آورد که به زنده ماندنش کمک میکند. دانشووومندان در مورد تغییرائ در پروت ین اسوووگایک ن ران 

 د. این پروت ین در سطح ویرو  قرار گرفته و به ویرو  کمک میکند تا وارد سلول ها شود.هستن

سو شته که  سا یجنوب یقایدر آفر کرونیاوم هیاز ماه گذ شورهای کرونا در  رو یگونه و نیشد  موارد ابتال به ا ییشنا ک

 گزارش شده است. از جمله ایران  مختلف



 
 

 

ش"کرونا را  دیجد هیسو وعیش ایتانیآموزش بر ریوز م "بزرگ یچال سامبر موارد  انیاگر تا پا"کرده و گفته :  فیتو ماه د

 کیآن نصوف دلتا باشود   یماری. و اگر شودئ بشوودیم ونیلیبرسود  سوه روز بعد دو م ونیلیم کیبه  کرونیابتال به اوم

 "دارند. یستربه ب ازین رو یو نیاابتال به  دیدرمد موارد شد

اگر شدئ آن نصف  یخواهد داشت اما حت هامارستانیبر ب یریچه تار کرونیاوم عیوس وعیش دانندیهنوز نم کارشناسان

 خواهند شد. یبستر مارستانیدر ب یتوجهدلتا باشد  شمار قابل هیسو

مقابله با  یبرا یدیو مقررائ جد هاتیجهان محدود یاز کشورها یاریباعث شده که بس کرون یاوم هیسو عیگسترش سر

 کرونا وضع کنند. رو ینوع از و نیا

 زیبهداشووت ن یاسووت. سووازمان جهان «رداریواگ اریبه وضوووب بسوو» کرونیاوم هیحال افزود که سووو نیدر ع یفائوچ ینتونآ

از  یکرد و سووطح خطر ناشوو خواهد دایپ وعیشوو شووتریکرونا احتماال ب رو یاز و کرونیهشوودار داده اسووت که گونه اوم

 است.« باال اریبس»آن در سطح جهان  یریگهمه

از  شودیگزارش م کرونیاوم هیدرباره سو یجنوب یقایرا که از آفر ییهاداده ریگهمه یهایماریو کارشناسان ب دانشمندان

 نظر دارند. ریز کینزد

 میکرون چگونه شناسایی می شود؟سویه او

سی آر  صی آزمایش پی  شخی سه ژن مر (PCR) تنها راه ت ست به دنبال  ست. این ت ست: بوط با شهایی از ویرو  ا ه بخ

 (E)غشا یا پوسته بیرونی   (N2)و  یا   نوکل وکگسید یا بخش داخلی ویر(S)ا شاخک اسگایک ی

سایی این ژن احتمال به  Sاگر ژن  شنا مورئ عدم  ست و در  سویه ویرو  اومیکرون ا شود به احتمال زیاد  سایی  شنا

 اومیکرون  بعید است.

 انجام آنالیز کامل ژن برای تایید آزمایش ضرورئ دارد.

 کننده است؟نگران کرونیاوم هیچرا سو

 ییاواسط نوامبر شناسا کرونیمورد از ابتال به اوم نیاست. اول کرونیاوم هیسو وعیآنچه دانشمندان را ن ران کرده سرعت ش

شت  شن یجنوب یقایآفر درسه چهارم موارد ابتال به کرونا  بایماه از آن زمان تقر کیشد و اکنون با گذ سو یا  هیاز انتقال 

 بوده است. کرونیاوم

 



 
 

است. بنا به اعالم  یقبل یهاهیبا سو سهیشده در مقا مشاهده یهاجهش یشمار باال کرونیاوم هیسو رامونیپ یامل پرسش

شت برخ یسازمان جهان ست. دل «ین ران هیما»ها جهش نیاز ا یبهدا مل لیا  رداریسطح واگ شیاحتمال افزا ین ران یا

 .است رو یبودن و

شمندان سطح پروت  ۳۰از  شیاند که بگفته یجنوب یقایاهل آفر دان سگا نیمورد جهش در   کرونیاوم هیسو یبر رو کیا

ست.  شده ا شاهده  شد  همانطورم سگا نیپروت که گفته  سلول دنیقرار دارد و با چسب رو یسطح و یبر رو کیا  یهابه 

شاهده یهاتعداد جهش بیترت نی. به اکندیبدن به داخل آنها نفوذ م سم شمار جهش کرونیاوم هیوشده در  گونه  یهااز 

 است. شتریدلتا ب

سان شنا ستند که تعداد ز ریگهمه یهایماریب کار سگا نیپروت  یها بر روجهش ادین ران ه  زانیم شیمنجر به افزا کیا

ها و کرونا در برابر داروها  تسووت دیجد هیوجود دارد که سووو زین ین ران نیا ی رید یشووود. از سووو رو یبودن و رداریواگ

 باشد. مکه اکنون در بازار موجود است مقاو ییهاواکسن

منجر به  تواندیم کرونیاوم هیمشاهده شده در سو یهااز جهش یبهداشت آمده است که شمار یگزارش سازمان جهان در

 شود.« ۱۹ دیکوو» یماریشده در برابر ب جادیا تیمقاومت آن در مقابل مصون

 اصلی اومیکرون کدام عالئم هستند؟ نشانه های

ست  ۱۹ دیکوو یمیکه همه ما از عالئم قد یدر حال ست دادن ح  بو  یمانند تب  خ شا ییایسرفه مداوم و از د  ییو چ

 ول باشد.معم ریممکن است متفاوئ و غ کرونیاوم هیکارشناسان معتقدند که عالئم سو م یآگاه هست

باعث  یماریب نی: ادیگویکرده  م ییرا شووناسووا کرونیاوم هیکه سووو یفرد نیاول یجنوب یقایآفر یانجمن پزشووک  یرئ

 .کنندیرا گزارش نم دیاز عالئم شد یانشانه چیو افراد مبتال ه شودیم فیخف یهاعفونت

 داشتند. تیو بدن درد شکا یگلو درد  خست  شود یکه خود به خود درمان م یاز تب کرونیمبتال به اوم افراد

سانبه در شت آفر ی رید یروزر سط وزارئ بهدا شک عموم  یجنوب یقایتو  تواندیشبانه م قیگفت: تعر یالیآنبن پ  یپز

سو شانه ابتالء به  شب ا کرونیاوم هین شد که در   ادیاز جمله بدن درد ز ی ریبا عالئم د تواندیم نی. همچنشودیم جادیبا

 راه باشد.هم

شت جهان طبق سازمان بهدا آلوده شده تا زمان بروز عالئم  رو یبه و یکه فرد ی( به طور متوسط از زمانWHO) یگفته 

 .ابدیادامه  زیروز ن ۱۴زمان تا  نیاما ممکن است ا کشد یروز طول م ۶پنج تا 

 



 
 

را حدود دو روز قبل از شووروع  ۲سووار  کوو  رو یبه طور مؤرر و توانندیم دیاسووت که افراد آلوده به کوو نیبر ا اعتقاد

نه  احتمال انتقال  ایداشووته باشوود  یفرد عالئم نکهیمنتقل کنند. موورن نظر از ا  رانیروز پ  از آن به د ۱۰عالئم و تا 

 وجود دارد.  رانیعفونت به د

 ریغ یکم دیکه عالئم نوع جد دشووویو گفته م افتهی شیکوتاه در سووراسوور جهان افزا یبازه زمان کیدر  کرونیاوم موارد

 تر از حد معمول است؟کوتاه دینوع جد یاست که دوره نهفت  یمعن نیبه ا ایهست  اما آ زیمتعارن ن

سان معتقدند که عالئم اوم نیدر ا قائیکه تحق یحال در شنا سو تواندیم کرونیمورد هنوز ادامه دارد  کار  یهاهیزودتر از 

 ظاهر شود. دیکوو یقبل

 است. هیسو نینرخ انتقال باالتر ا لیاز دال یکی کرونیاوم هیتر سوکوتاه یدوره نهفت  کیاحتمال  نیعالوه بر ا

شت رعایت پروتکلهای بهدا سویه مهمترین نکته ای که باید در نظر دا ست  پ  با رعایت نکائ زیر  ن رانی از این  شتی ا

 جدید را کاهش دهید:

 ماسک بزنید 

 سه ماه از تزریق دوز دوم گ مورتی که  سیون خود را کامل کنید و در  سوم اقدام واکسینا ذشته برای تزریق دوز 

 کنید.

 .فامله گذاری اجتماعی را رعایت کنید و از حضور در تجمعائ پیش یری کنید 

 

 

                                    http://rasadmedlab.com              گروه علمی شبکه آزمایش اهی رمد             

 

 منابع:
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