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واریانت هاى (Variants) کووید-19

کمیته ساماندهى تحقیقات کووید- 19 

 Variant of Concern or) کووید-١٩ از ابتدای اپیدمی تاکنون واریانت های متعددی داشته است. افزایش تعداد واریانت های نگران کننده 
VOC)، رضورت و فوریت مداخالت مهمی مانند واکسیناسیون رسیع و استمرار رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجت�عی را تا رفع کامل این دغدغه جهانی یادآور می شود. ایجاد واریانت های جدید نشان می دهد که 
هر کشور باید به رسعت برای انجام واکسیناسیون اقدام کند و ازنظر بین املللی اگر همه جوامع و کشورها علیه این 
بی�ری واکسینه نشوند، احت�ل پیدایش واریانت هایی با خاصیت فرار از واکسیناسیون وجود دارد که می تواند 

منجر به ادامه بحران در دنیا، حتی در کشورهایی که پوشش باالی واکسیناسیون دارند، شود.

عوامل کووید-١٩ نوعی ویروس از خانواده کروناویروس ها محسوب می شود. این ویروس معموالً دارای یک جهش خاص به نام D614G در 
پروتئین سنبله (spike protein) است. اغلب این واریانت ها، در سلول های اپیتلیال مجاری تنفسی اولیه، عفونت و تکثیر مؤثرتری دارند اما 
در مقایسه با ویروس اجدادی، خصوصیات مورفولوژی و آزمایشگاهی مشابهی را حفظ می کنند. بااین حال، نوع D614G به طور قابل توجهی 
رسیع تر منتقل شده و جایگزینی D614G باعث افزایش عفونت و انتقال کووید-١٩ در سلول های انسانی می شود. عالوه بر این واریانت، 
جهش های دیگری نیز در پروتئین های سنبله رخ داده که در جداولی که در ادامه می آید، ذکر شده است. بر اساس معیارهایی همچون تأثیر بر 
روی شدت بی�ری (بسرتی و مرگ)، تأثیرگذاری واکسن ها و درمان های موجود، قدرت تشخیصی تست ها و همچنین شواهد موجود برای این 

موارد، CDC :Centers for Disease Control and Prevention و WHO سه نوع طبقه بندی برای واریانت های کووید-١٩ اعالم کردند:
(Variant of Interest-VOI) ١- قابل توجه

(Variant of Concern-VOC) ٢- نگران کننده
(Variant of High Consequence-VOHC) ٣- همراه با عواقب شدید 

این احت�ل نیز وجود دارد که واریانت ها در هر طبقه بندی ویژگی گروه های دیگر را نیز شامل شوند و وضعیت بر اساس شواهد علمی تغییر 
کند.

واریانت هاى قابل توجه (VOI): این واریانت ها با کمک مارکرهای ژنیتکی خاص، تغییراتی در اتصال گیرنده ها ایجاد 
خواهند کرد که نتیجه آن کاهش خنثی سازی توسط آنتی بادهای تولید شده علیه عفونت یا واکسیناسیون قبلی، 
باشد.  بی�ری می  انتقال  قابلیت  افزایش  و  با روش های معمول  تشخیص  امکان  کاهش  ها،  درمان  اثر  کاهش 

واریانت های مهم این گروه در جدول ش�ره ١ آمده است.
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واریانت هاى 
کووید-19 و 

انواع آن

 VOI واریانت هاى مهم
کووید-19 تاکنون

آنچه مسلم است ویروس ها به صورت طبیعی با گذشت زمان در حال تکامل می باشند. گاهی ممکن است هنگام نسخه برداری یا کپی ژنوم، 
ویروس کمی تغییر کند که این تغییرات "جهش" نامیده می شوند. ویروس با یک یا چند جهش جدید، به عنوان واریانتی از ویروس اصلی شناخته 
می شود. با این توصیف باید توجه Çود که وقتی یک ویروس به طور گسرتده در جمعیتی در گردش است و باعث عفونت تعداد زیادی از افراد 
می شود، فرصت  بیشرتی برای انتشار و تکثیر خواهد داشت و درنتیجه احت�ل جهش آن افزایش می یابد. در چنین رشایطی، متوقف کردن 
گسرتش ویروس نقش کلیدی دارد. در خصوص ویروس کووید-١٩ که از راه تنفسی منتقل می شود اقداماتی نظیر شسË مکرر دست، استفاده 
از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی، تهویه مناسب، جلوگیری از ازدحام و افزایش پوشش واکسیناسیون افراد، می تواند با کاهش میزان گردش و 
انتقال ویروس و همچنین کاهش فرصت ایجاد جهش در ویروس همراه باشد. البته اغلب این جهش ها بر خصوصیات فنوتیپی ویروس تأثیر 
Çی گذارند و تأثیر زیاد و قابل توجهی بر توانایی ویروس در ایجاد عفونت و شدت بی�ری زایی ندارند. بسته به جایی که تغییرات در مواد ژنتیکی 
ویروس در آن قسمت واقع شده است، ممکن است بر خصوصیات ویروس تأثیر بگذارد. برخی از پیامدهای احت�لی واریانت های نوظهور 

تاکنون به رشح ذیل هستند:
امکان انتشار رسیع تر در افراد  

توانایی ایجاد بی�ری خفیف تر یا شدیدتر در افراد  
عدم امکان تشخیص توسط آزمایش های تشخیصی معمول ویروس خاص  

کاهش حساسیت به عوامل درمانی مانند آنتی بادی های مونوکلونال  
توانایی گریز از ایمنی طبیعی یا ایمنی ناشی از واکسن  

همچنین الزم به توضیح است که ویروس ها نیز ه�نند دیگر موجودات شامل تکامل همگرا (convergent evolution) نیز می باشند که درواقع 
نوعی تکامل مستقل برای ویژگی های مشابه در گونه ها در دوره های مختلف است. این در حالی است که ویژگی های 
مشابه عملکردی که از طریق تکامل همگرا به وجود می آیند، مشابه هستند. به طور مثال برای اینکه ایاالت متحده 
تحت تأثیر واریانت های هند، آفریقای جنوبی یا برزیل قرار بگیرد، نیازی نیست که خود واریانت ها از خارج به 
کشور منتقل شوند، در عوض، تکامل همگرا اتفاق می افتد و واریانت های مختلف به طور هم زمان در چندین 

قسمت از جهان رشد می کنند.
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جدول 2

واریانت هاى 
کووید-19 و 

انواع آن

واریانت هاى مهم VOC کووید-19

واریانت هاى نگران کننده (VOC): طبق شواهد این واریانت ها با افزایش قابلیت انتقال، بی�ری شدیدتر (افزایش 
بسرتی شدن در بی�رستان یا مرگ ومیر)، کاهش قابل توجه خنثی سازی توسط آنتی بادی های تولیدشده طی عفونت یا 
واکسیناسیون قبلی، کاهش اثربخشی درمان یا واکسن ها و عدم امکان تشخیص همراه می باشند. افزایش تعداد 
موارد باعث فشار بیشرت بر منابع مراقبت های بهداشتی، بسرتی شدن در بی�رستان ها و احت�الً مرگ های بیشرت 

خواهد شد. واریانت های مهم VOC در جدول ش�ره ٢ آمده است.

شکل 1

نقشه 
پراکندگى 
واریانت  

تعداد کل توالی B.1.617 بر اساس کشور تا ٢١ آوریل ٢٠٢١

B.1.617B.1.617



شکل 2

نقشه پراکندگى 
واریانت  

نقشه پراکندگى 
واریانت 

نقشه پراکندگى 
واریانت 

واریانت هاى همراه با عواقب شدید (VOHC): هنگامی که اثربخشی اقدامات پیشگیری یا پزشکی نسبت به ویروس کاهش معناداری 
داشته باشد، ویروس در این دسته قرار می گیرد. تا به امروز، هیچ واریانتی در دسته VOHC طبقه بندی نشده است.

واکسن و واریانت ها
واکسن های کووید-١٩ که هم اکنون در دست تولید هستند یا مورد تأیید قرارگرفته اند، در برابر انواع غالب ویروس و 
حداقل مقداری در برابر واریانت های جدید محافظت می کنند، زیرا این واکسن ها پاسخ ایمنی گسرتده ای شامل طیف 
وسیعی از آنتی بادی ها و سلول ها را ایجاد می کنند و واکسن ها علیه یکی از واریانت های ویروس، در برابر انواع 
مشابه نیز محافظت می کنند. بنابراین تغییرات یا جهش در ویروس نباید واکسن ها را کامالً بی اثر کند. درصورتی

 که اثبات شود هرکدام از این واکسن ها در برابر یک یا چند نوع از واریانت ها اثربخشی کمرتی دارند، می توان 
برای محافظت در برابر این واریانت، ترکیبات واکسن ها را تغییر داد. 

واریانت هاى 
کووید-19 و 

انواع آن

جدول3

اثر واکسن هاى 
مختلف بر 
واریانت ها
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B.1.351B.1.351

P.1P.1



کووید-١٩ از ابتدای اپیدمی تاکنون جهش های زیادی داشته است. بعضی از تغییرات ژنتیکی منجر به ایجاد واریانت های جدیدی شده است 
که برخی از آن ها ویژگی های خطرناک تری مانند رسایت پذیری بیشرت، شدت بی�ری زایی و مرگ ومیر بیشرت، امکان ابتال در افرادی که بی�ری را 
گرفته اند و یا واکسیناسیون انجام داده اند، ایجاد کرده است. افزایش تعداد واریانت های نگران کننده (VOC)، رضورت و فوریت مداخالت 
مهمی را در دنیا برای کاهش گردش این ویروس نشان می دهد. مهم ترین مداخله در رشایط فعلی، واکسیناسیون است. تا زمان افزایش پوشش 
ایجاد  است.  جوامع رضوری  در  ویروس  گردش  کاهش  به  مربوط  اقدامات  و  احتیاطات  همه  واکسیناسیون  همگانی 
واکسینه  بی�ری  این  علیه  اگر همه جوامع و کشورها  که  باشد  بین املللی  واریانت های جدید می تواند یک هشدار 
نشوند، احت�ل پیدایش واریانت های با خاصیت فرار از واکسیناسیون را دارند که می تواند منجر به ادامه بحران در 
همه دنیا ازجمله کشورهایی که پوشش باالی واکسیناسیون دارند شود. عالوه بر آن مراقبت مستمر و قوی ژنومیک 

برای رصد توالی این ویروس و شناسایی زودهنگام واریانت ها در همه کشورهای دنیا رضوری می باشد. نتیجه گیرى
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