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 مقدمه

 جهانی سازمان نظر از ( کروناVariant Of Concern) کنندهنگران  سویه آخرین ،(Omicron) اُمیکرون

 ویروس سویه ترینشایع  و ترینمهم  به دیگر حاال شد،می نامیده B.1.1.529 ابتدا که (WHOبهداشت )

 است . شده تبدیل جهان کشورهای از بسیاری در کرونا

 حدود. شودمی 19-کووید باعث و شده بدن های سلول وارد اسپایک نام به پروتئینی کمک به کرونا ویروس

 نوع های جهش برابر دو که است شده مشخص اُمیکرونسویه  در اسپایک پروتئین در بیشتر یا جهش 30

 .است دلتا

ست ای ناحیه در هاجهش  این از نیمی سان بدن سلول به آن کمک به کرونا ویروس که ا صل ان  شده، مت

ستگاه تا شود باعث تواندمی ویروس ناحیه این در ها جهش. شودمی عفونت باعث و شودمی آن وارد  د

سیون از بعد شده ساخته هایبادی  آنتی یعنی) ایمنی سینا  قبل از کمتر را ویروس( قبلی عفونت یا واک

 .یابد افزایش اُمیکرون با عفونت خطر و دهد تشخیص

سایی از فرار برای ویروس به ،اُمیکرون نوع در جهش سه حداقل سط شدن شنا ستگاه بادیآنتی  تو  د

 دهدمی افزایش انسان هایسلول  به ورود برای را آن توانایی هم دیگری جهش ظاهراً. کندمی کمک ایمنی

 .شودمی آن بیشتر انتقال باعث و

زیر سویه 

 اُمیکرون

سرایت  موتاسیون

 پذیری

واکسن  شدت بیماری

 گریزی

تغییر نشانه 

 های بیماری

محل اولیه 

 گزارش

BA.2 .......... افریقای  بدون تغییر افزایش کاهش افزایش

 جنوبی

BA.4 L452R, 
F486V, 
R493Q 

تغییر 

 افزایشی

 تغییر تغییر کاهشی کم

افزایشی 

 مختصر

افریقای  بدون تغییر

 جنوبی

BA.5 L452R, 
F486V, 
R493Q 

 تغییر

 افزایشی

افریقای  بدون تغییر مدارک ناکافی بدون شواهد

 جنوبی

BA.2.75 (x) ............ تغییر 

 افزایشی

 تغییر مدارک ناکافی

 افزایشی

 مختصر

 هند بدون تغییر

BQ.1 K444T, 
N460K 

 تغییر

 افزایشی

 اروپا بدون تغییر افزایش کم کاهشی تغییر

XBB N460K, 
F490S 

 افزایش

 قابل توجه

 افزایش بدون شواهد

 قابل توجه

 سنگاپور بدون تغییر

 هند امریکا
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 سویه به سرعت به روزها این شد، شناسایی گذشته سال در بار نخستین برای که کرونا ویروس جدید سویه

 آیا ولی کرده جلوه ترسناک شده، انتخاب آن برای که نامی با و شده تبدیلامریکا  متحده ایاالت در غالب

 واقعاً خطرناک است؟  شده، شناسایی جهان کشور32 در کنون تا که سویه این

 BA.2.75 عناوین با پیشین سویه دو ترکیب از که است XBB اُمیکرون سویه نوادگان از XBB.1.5 زیر سویه

 .است آمده وجود به BA.2.10.1 و

 

 

 اجتمذذاعی شذذبکه در کذذه( Kraken) «کذذراکن» عنذذوان بذذا سذذویه ایذذن غیررسذذمی نامگذذذاری

 از یکذذذی  ،"گریگذذذوری ریذذذان" سذذذوی از تذذذوییتر

 و  پیشذذذنهاد تکذذذاملی شناسذذذی زیسذذذت متخصصذذذان

 سذذویه ایذذن قذذدرت تشذذبیه هذذد  بذذا شذذد فراگیذذر

اسذذاریری) بذذه شذذکل  دریذذایی هیذذوالی بذذا جدیذذد

 صذذورت هشذذت پذذا و یذذا مذذاهی مرکذذب  غذذول پیکذذر(

 گرفت . 

 را نام این هنوز  (WHO) بهداشت جهانی سازمان حال این با 

 .است نکرده مطرح سویه این برای
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 این در هنوز اما است مسری بشدت XBB.1.5 سویه سازمان، این کارشناسان اعالم بنابر اگرچه همچنین

 .ندارد وجود کافی ارالعات است، اندازه چه تا آن از ناشی میر و مرگ ریف که باره
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 در دیگر کشورها XBB.1.5وضعیت شیوع  زیر سویه 

 کشور امریکانیویورک  در  (30/7/1401)  گذشته اکتبر 22در بار اولین برای XBB اُمیکرون یعنی اصلی سویه

 .انداخت راه به هند و سنگاپور جمله از کشورهایی در را ابتال از موجی بالفاصله و شد شناسایی

 شده ثبت موارد کل از درصد 1 در تنها( قبل ماه یک حدود) گذشته دسامبر ابتدای در سویه که حالی در

 هایتخمین  داشت، سهم متحده ایاالت در 19 کووید

 نشان آمریکا هایبیماری  از پیشگیری و کنترل مرکز

 روز شش از) ژانویه ابتدای در سویه این که دهدمی

 در نرخ این و بوده ابتال ها کل از درصد 41 عامل( قبل

 نیز درصد 70 باالی به شرقی شمال هایایالت  برخی

 . است رسیده

ربق نظر کارشناسان مرکز مدیریت بیماری های  

هم  %61 تا %23 حدود برای شیوع این زیرسویه جدید در  ای گسترده بینی پیش ( محدودهCDCامریکا )

 .مطرح شده است

دی( 15) چهارشنبه روز ،(WHO) بهداشت جهانی سازمان در 19کووید بخش فنی مسئول ،کرخوو ون ماریا

 که کرد اعالم خبری کنفرانس یک جریان در

XBB.1.5  زیر سویه پذیر ترینسرایت 

 مزیت نگران ما و .کروناست شده شناسایی

 هستیم آن Growth advantage رشد

 نیز کشورها برخی در XBB.1.5 سرایت البته

 روری به. است همراه کمی سرعت با همچنان

 و است XBB.1.5 سویه انتقال از ناشی انگلیس در ابتال ها درصد 4 تنها کنون تا گذشته دسامبر نیمه از که

 . است شمارانگشت  همچنان شده شناسایی موارد نیز کانادا در

 از درصد کمی  تنها که است مدعی بوده، مواجه کرونا ویروس به ابتال از سنگینی موج با اخیرا که هم چین

از  ها در هفته گذشته در شانگهای تنها سه مورد ) ربق گزارش. شده است ثبت در را جدید سویه به ابتال

 ( اینزیرسویه شناسایی شده است 
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 XBB.1.5ویژگی های ژنتیکی و ویروس شناختی زیرسویه 

بهتر است نیم نگاهی به مجموع جهش  2-ک بهتر جهش ها و تغییرات ژنتیکی ویروس سارس کووبرای در

 ( داشته باشیم VOCهای مهم این ویروس و شکل گیری سویه های نگران کننده ) 

 نخست ماه شش گذشت بامی گردد.  2-یدجهش  در ژنوم ویروس منجر به تغییرات زیادی در سارس کوو

نمود   بودند. کرده پیدا ویروس این در را ژنتیکی جهش یکصد از بیش دانشمندان، 19-پاندمی کووید از

دیده می شوند که به رور خالصه  2ید تغییرات ویروسی به واسطه جهش ها در نقاط مختلفی از سارس کوو

 در جدول زیرنشان داده شده است 

 اُمیکرون دلتا آلفا ووهان 

 +++++++ +++++ +++ + قدرت اتصال به سلول

 قدرت فوزوژنیک ایجاد سن سیشیوم

 ) توانه حمله به ریه و ایجاد حفره(

افزایش بسیار  افزایش نسبی باال

 شدید

 کاهش شدید

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم فرار از انتی بادی نوترالیزان

 زیاد متوسط  کم خیلی کم کاهش تاثیر واکسن

 خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم ریسک ابتالی مجدد

 9-11 5-8 4-5 4/2 – 6/2 عدد باز تولید پایه

 4/3 3/4 5/4 7-14 دوره کمون

 3/3 7/4 5/5 – 5/6 5/6- 5/8 ) دوبرابر شدن(سرعت تکثیر

 بیش ازدلتا%13 % بیش ازآلفا 50 بیش از ووهان%35 .... سرایت پذیری
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XBB.1.5 ایمنی سیستم سد از آن فرار از هایینشانه  زیرا کرده نگران را دانشمندان هاسویه  سایر مانند 

 ایجاد محافظت یا ربیعی مصونیت از فرار توانایی سویه این که معناست بدان این. است شده مشاهده بدن

 یافته بهبود کووید بیماری به ابتال قبلی دوره یک از که را افرادی و دارد را موجود هایواکسن  توسط شده

 زیر سویه  به ابتال اثر در 19 کووید  وخامت و شدت مورد در ها داده حال این با. کندمی مبتال دوباره اند،

XBB.1.5 است محدود مرگ خطر افزایش و. 

را می توان به رور خالصه  اُمیکرونویژگی های بالینی و اپیدمیولوژیک این نواده جدید از زیر سویه های 

 به شرح زیر در یک جدول نشان داد:

 تغییرات XBB.1.5ویژگی 

 عدم وجود گزارش تغییر شدت بیماری شدت بیماری

 افزایش شدید سرایت پذیری

 افزایش واکسن گریزی

 افزایش قابل توجه ابتالی مجدد
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 پیامد های مهم تغییرات ژنتیکی زیرسویه جدید بر بهداشت عمومی و سیاستگذاری سالمت :

چکیده پیامدهای افزایش قدرت اتصال سلولی ویروس :  افزایش قدرت اتصال به سلول میزبان: (1

  در شکل زیر نشان داده شده است: افزایش قدرت اتصال زیرسویه جدید به سول های بدن میزبان

 

 

 

 

 

 

 

 

یجاد بیماری ها هنگامی که عامل بیماری زایی با تعداد کمتر از توان باالتراهمانند دیگر بیماری 

ابتالی تعداد بیشتری از  برخوردارباشد براحتمال

 افراد  افزوده خواهد شد. 

به عبارتی بین توان چسبندگی وتوان انتقال بیماری 

 که در شکل به دیگران رابطه مستقیم وجود دارد.

 مقابل نشان داده شده است.
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2)  

 

از قدرت ویروس در  ترجمانیرا می توان  : توان فوزوژنیک  Fusogenic Potency توان فوزوژنیک (3

جهت بقا در بدن بیمار  سن سی شیوم یکی از راه های سازگاری . دانست  " سن سی شیوم"ایجاد 

برخی پاتوژن ها ) به ویژه ویروس ها(  در فضای درونی سلول های بدن میزبان می و بیماری زایی 

 ن به موارد زیر اشاره کرد:از ویروس هایی که از این قابلیت به خوبی برخوردار هستند می توا باشد. 

(و سارس RSV(  ، ویروس سن سی شیال تنفسی )HIV(، اچ آی وی)HSV(، هرپس ) MeVسرخک )

 (Mumps، اوریون )  (SARS-CoV II) 2کوو

 

 

 

 

 

 

ی داخلی سلول های بدن  می تواند همان رور که در شکل باال دیده می شود ویروس پس از ورود به فضا

به رشد و تکثیر و انتشار از سلولی به  دسترس سلول های دفاعی میزبان و پادتن های نوترالیزان  دوراز

 سلول دیگر ادامه دهد.

های  ر چسبندگی و در نتیجه تغییر تابلوی بالینی  وبروزنشانهتغیی

فوقانی تنفسی بیشتر از تحتانی وسرایت پذیری بیماری نشان 

دهنده لزوم تغییر سیاست های کنترلی بیمی در منطقه و تاکید 

برتشخیص زودرس)سرپایی(واکسن وماسک خواهدبودبیشتر   
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متعلق به سویه دلتا بوده باالترین قدرت فوزوژنیک   2ید زیر سویه های سارس کوو در بین سویه ها و

نمای رادیوگرافیک معرو  آن شکل گیری حفره های متعدد درسی تی اسکن ریه ها بود.یکی از  است.که

همین   اُمیکرونعلت های غلبه نشانه های تنفسی فوقانی در قیاس با سیستم تنفسی تحتانی در سویه 

ه ها توان پایین فوزوژنیک این سویه وزیر سویه های آن بوده است. که موجب درگیری مستقیم کمتر ری

 شده بود که خود موجب کاهش قابل توجه مرگ ومیر در این سویه در مقایسه با سویه های قبلی گردید.

یا توان پدیده فرار  : هرچه بر شدت و واکسن اثربخشیکاهش و  ایمنیفرار  (3

افزوده گردد و یا از اثربخشی واکسن ها کاسته شود از دوره مصونیت    Immune(evasion) Escapeایمنی

پس از یک  نوبت بیماری ویا انجام واکسیناسیون کامل  19 -نسبی از شدت بیماری و ابتالی مجدد به کووید

 کرونا کاسته خواهدشد. 

 شیوع جریان در داشت انتظار نباید احتماال پس پیشگفت مطالب به توجه با

 در شدن بستری نرخ و عادی غیر بسیار افزایش شاهد XBB.1.5 زیرسویه

بدیهی است برای درست بودن این نتیجه  . بود ومیر مرگ ویا یو سی آی، بیمارستان

 گیری باید آمادگی نظام تشخیص، درمان وبستری هم مطلوب ارزیابی شده باشد.
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هفته پس از  8تا  6از 19-کوویددر  (Reinfectionابتالی مجدد )افزایش خطر ابتالی مجدد:  (4

 اُمیکرونرخداد عفونت مجدد پس از موج سویه  افزایش قابل توجهی از عفونت اولیه رخ می دهد.

 گزارش شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  90( ابتالی قبلی مصونیت  تا 386شماره  March 31, 2022انگلند)ربق مطالعه ای که در مجله نیو

گزارش شده بود. در  آلفا، بتا و دلتا(، 2ید ) ویروس اولیه سارس کوودر صورت ابتال به سویه های ووهان

 درصد ثبت شده بود. 56تا  اُمیکرونحالی که افت پوشش برای سویه 

این بود که فرار ایمنی به رور قابل توجهی در صورت  اُمیکروننکته نگران کننده درمورد فرار ایمنی سویه 

 هم رخ می داد.  دلتاآلفا ، بتا و ابتال به سویه های 

                                  

 

 

 

افزایش ابتالی مجدد با دانش و تصورات پیشین کادر نظام بهداشت ودرمان مبنی بر 

تست از طرف آن ها روبه  مصونیت چندماهه همخوانی ندارد و در نتیجه درخواست

خواهد و  کاستی می گذارد و نیز استقبال مردم برای انجام تست به همین علت کاهش

و موجب  کم تشخیصی در جامعه خواهد شد. ومدیریت بهینه طغیان را دشوارتر  یافت  
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:   پذیری سرایت، (شدن دوبرابر) تکثیر سرعت، کمون دوره پایه تولید باز عدد( 7و6و4،5

معموال با کاهش دوره کمون تغییرات ژنتیکی که منجر به تغییر سرعت رشد و تکثیر ویروس در بدن شوند 

 بیماری هم در ارتباط هستند.

البته منحنی  منجر به افزایش تعداد بیماران در بازه زمانی مشخص می گردد. معموال  کاهش دوره کمون 

وضوع در مورد بیماری افزایش تعداد همه بیماری های به یک شکل و با شیب یکسان نخواهد بود و این م

به عنوان  اما  ( هستند کمی متفاوت تر خواهد بود Sub Clinicalای تحت بالینی )ی دوره ههایی که دارا

یک قاعده کاربردی می توان انتظار داشت هرچه دوره کمون کوتاه و زمان دوبرابر شدن کوتاه تر ) سرعت 

 به شدت افزوده خواهد شد.  یا دوبرابر شدن بیشتر ( باشد بر احتمال ایجاد موج در جمعیت ناایمن تکثیر و

بدیهی است دیگر مولفه های مهم اپیدمیولوژیک از جمله پوشش واکسیناسیون و درصد ابتالی قبلی به 

 هم در شکل گیری و شدت موج بیماری در جمعیت هد  تاثیرگذار خواهند بود. 19کووید
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( هم می تواند به افزایش قابل توجه تعداد R0عالوه برعواملی که اشاره شد افزایش عدد بازتولید پایه ) 

. موضوعی که در شکل روبه مبتالیان در بازه زمانی مشخص گردد 

 رور نمادین نشان داده شده است. رو به

 ( که در این Index Caseو تعداد بیماران به ازای فرد بیماراولیه )

 .میتوان دیدشکل با رنگ زرد نشان داده شده را به وضوح 

در ضمن به خارر داشته باشیم ربق مطالب پیشگفت قدرت 

 برابردلتا می باشد.  3 حدودا اُمیکرونسرایت سویه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر فرد بیمار و  افزایش انفجاری سرعت انشار در جامعه و تعداد باالی بیمار به ازای

نرخ باالی حمله ثانویه به ویژه در افراد در تماس ممکن است زمینه برای  تجدید 

نظر در محدودیت های کرونایی را اجتناب ناپذیرسازدو در عین حال ضرورت تغییر 

 درراهبردهای بررسی افراد در معرض تماس و همچنان تاکید بر واکسن و ماسک . 
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 کاربردی جهت مدیران و کارشناسان بهداشتی : توصیه های

اگرچه غالب کشورها در تب و تاب لزوم و یا عدم لزوم تغییر مقررات بهداشتی و مرزی و محدودیت های 

کرونایی برای عموم مردم هستند باید به این نکته دقت داشت که به نظر می رسد موج فعلی افزایش موارد 

ذاشتن ناگهانی سیاست کووید صفر باشد و نه منتج از زیر سویه جدید در چین ناشی از کنار گ 19کووید

XBB.1.5 

شت ) سازمان جهانی بهدا ساس 10/1401/ 14)    2023ژانویه   4 ( مورخ WHOمطابق آخرین گزارش  ( بر ا

شتراک به برای جهانی داده های ابتکار مورد  773( تعداد GISAIDپرندگان ) آنفوالنزای های داده گذاری ا

 چین به شرح زیر : 19-بررسی سکانس ) توالی( ژنتیکی از موارد  یک ماه ابتال به کووید

 

 

 

 

 

 در برخی کشورها تا به حال تاکید بر افزایش شدت سختگیری در اجرای مقررات بهداشتی مرزی و تاکید 

 مجدد بر موارد زیر:

  ،با تهویه کم و یا تراکم جمعیتی باالاستفاده همگانی از ماسک به ویژه در مکان های تجمعی 

 استفاده از ماسک در گروه های جمعیتی پرخطر ابتال و دارای بیماری زمینه ای 

  تاکید بر انجام واکسیناسیون عمومی 

  تاکید بر انجام واکسیناسیون تکمیلی در افراد و یا گروه های جمعیتی واجد شرایط 

پس از 19خطر کوویدویژه واکسذذیناسذذیون تکمیلی بر  در شذذکل نمادین زیر تاثیر واکسذذیناسذذیون وبه

 نشان داده شده است. 19واکسیناسیون ویا ابتال به کووید

 

 

 

 

بیمار وارده از خارج از چین ) با سابقه سفر اخیر  187مورد  انتقال محلی در چین بودند ،  95

 BA.5.2    درصد  موارد   انتقال  محلی  زیر سویه های    95به خارج  از چین ( بودند  ،  علت 

 در مسافران چینی به دیگر کشورها شناسایی نشد. جدیدی جهش یا گونه هیچبودند. BF.7 و 
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