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ओमिक्रॉन व्हेरिएटं/Omicron Variant 

ओमिक्रॉन व्हरेियंटचे नवीन SARS-CoV-2 प्रकाि म्हणनू वर्गीकिण किण्यात आले आह,े ज्याची ओळख दमिण आमिकेत 'मचंतेचे 

प्रकाि' म्हणनू ओळखली जाते. 

 

कोमिड-19 चे हे ओमिक्रॉन प्रकाि कसे आहे? 

सरुुवातीच्या संकेतांनसुाि, ह ेअत्यंत संसर्गगजन्य डेल्टा वरेिएटंपेिाही जास्त संक्रिणिि आह.े त्यािळेु आिोग्य तज््ांनी सचुवले आह ेकी 

सध्याच्या लसी त्यामवरूद्ध किी प्रभावी अस ूशकतात. 

या प्रकािाचे वमैशष््टय किणािे उत्परिवतगन ह ेआहते: 

• स्पाइक प्रोटीनला एन्कोड किणार् या प्रदशेातील 30 उत्परिवतगनांसह, B.1.1.529 िध्ये उत्परिवतगनांचा एक अमतशय असािान्य 

नित्र आह.े 

• 30 उत्परिवतगन असलेला प्रदशे स्पाइक प्रोटीन एन्कोड कितो आमण प्राथमिक मवशे्लषण असे समूचत किते की ह ेिानवी पेशींिध्ये 

मवषाणचू्या प्रवशेासाठी जबाबदाि आहते. 

• ह ेअत्यंत संसर्गगजन्य आह.े 

ओमिक्रॉन व्हेरिएंटचा संभाव्य प्रभाि काय आहे? 

• उत्परिवतगनाचा फेनोटाइमपक प्रभाव संक्रिणिितेवि परिणाि कितो आमण िोर्गप्रमतकािक ििता किी किण्यास कािणीभतू ठितो. 

• यातील उत्परिवतगन डेल्टा तसेच अल्फा प्रकािांिध्ये आधीच आढळून आले आहते. 

मचंता 
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• संशोधनानसुाि, H655Y + N679K + P681H म्हणनू ओळखले जाणािे उत्परिवतगनांचे क्लस्टि अमधक कायगिि सेल एटं्रीशी 

संबंमधत आह.े म्हणनू, वमधगत संप्रेषणििता दशगवते. 

• उत्परिवतगनांिध्ये केवळ जोडच नाही ति हटवणे दखेील मचंतेचे कािण आह ेआमण एक "nsp6" आह,े जो अल्फा(α), बीटा(β), 

र्गािा(γ), आमण लॅम्बडा(δ) िधील हटवण्यासािख ेआह.े ) रूपे. 

• ह ेजन्िजात प्रमतकािशक्तीच्या चोिीशी संबंमधत अस ूशकते आमण संक्रिणििता आमण वाढीव प्रभावशीलता वाढव ूशकते. 

Omicron variant िि उपलब्ध िामहती  

आत्तापयंत, अमधक तपास चाल ूअसल्यािळेु फाि काही िामहती नाही: 

• व्हायिसच्या अमधक कायगिितेने प्रसारित किण्याच्या िितेवि या उत्परिवतगनांचा संभाव्य प्रभाव मनमित किण्यासाठी 

• लसीच्या परिणािकािकतेवि परिणाि किण े आमण िोर्गप्रमतकािक प्रमतसाद टाळणे, आमण अमधक र्गंभीि मकंवा सौम्य िोर्ग 

होण्यासाठी 

• र्गले्या दोन आठवड्यांत, दमिण आमिकेिध्ये B.1.1.529 च्या उदयाबिोबिच नवीन प्रकिणांिध्ये चाि पट वाढ झाली आह.े 

• मप्रटोरिया आमण जोहान्सबर्गगसह र्गौतेंर्ग प्रांतात प्रकिणांिध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याचे मदसनू आले. 

• जर्गभिात, इतिांपेिा कोणते िहत्त्वाचे आहते ह ेओळखण्यासाठी आिोग्य अमधकार्यांनी सतत लि ठेवले पामहज.े 

• र्गले्या दोन आठवड्यांत, दमिण आमिकेिध्ये B.1.1.529 च्या उदयाबिोबिच नवीन प्रकिणांिध्ये चाि पट वाढ झाली आह.े 

• मप्रटोरिया आमण जोहान्सबर्गगचा सिावशे असलेल्या र्गौतेंर्ग प्रांतात प्रकिणांिध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याचे मदसनू आले. 

• जर्गभिात, इतिांपेिा कोणते िहत्त्वाचे आहते ह ेओळखण्यासाठी आिोग्य अमधकार्यांनी सतत लि ठेवण ेआवश्यक आह.े 

ओमिक्रॉन िेरिएंटचा WHO कसा संबंध ठेितो? 

• याचा प्रभावी अथग असा आह ेकी Omicron खालीलपैकी एक मकंवा अमधक बदलांशी मनर्गडीत असल्याचे मनदशगनास आले 

आह:े 

• संक्रिणिितेत वाढ 

• डायग्नोमस्टक्स, लसी, थेिपीमटक्सची प्रभावीता किी होण.े 

ओमिक्रॉन व्हेरियंटची मभन्न लक्षणे 

• B.1.1.529 वरेिएटं इन्फेक्शन द्वािे आतापयंत कोणतीही असािान्य लिण ेआढळलेली नाहीत. 

• मकंबहुना, डेल्टा सािख्या इति संसर्गगजन्य प्रकािांप्रिाण,े काही व्यक्ती लिण ेनसलेल्या असतात. 
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ओमिक्रॉन िेरिएंट संसर्ग शोधण्यासाठी कोणत्या चाचण्या केल्या जाऊ शकतात? 

• रिव्हसग ट्रान्समक्रप्शन-पॉमलििेझ चेन रिएक्शन (RT-PCR) सािख्या चाचण्या केवळ एखाद्या व्यक्तीला संसर्गग झाला आह ेकी 

नाही याची पषु्टी करू शकतात. आिटी-पीसीआि ह ेठिवत नाही की कोणत्या प्रकािाने व्यक्तीला संसर्गग झाला आह.े जीनोि 

मसक्वमेन्संर्ग अभ्यास किण ेआवश्यक आह ेयाचे िलू्यांकन आमण पषु्टी किण्यासाठी. 

• सवग संक्रमित निनुे जीनोि अनुक्रिासाठी पाठवले जात नाहीत. याचे कािण म्हणज ेही एक संथ, मकचकट आमण खमचगक प्रमक्रया 

आह.े साधािणपण,े सवग सकािात्िक निनु्यांचा एक अमतशय छोटा उपसंच — सिुािे २ ते ५% — जनकु मवशे्लषणासाठी पाठवला 

जातो. 

• जवे्हा स्पाइक प्रोटीनिध्ये उत्परिवतगन होते (ओमिक्रॉन प्रकािाप्रिाण)े, तेव्हा अशी शक्यता असते की RT-PCR चाचण्या 

उत्परिवतगन ओळख ूशकत नाहीत आमण नकािात्िक परिणाि दतेात. 

• सिस्या अशी आह ेकी स्पाइक प्रोटीनिधील उत्परिवतगनांसह ओमिक्रॉन हा एकिवे प्रकाि नाही. 

ओमिक्रॉन व्हेरियंटचे तीन प्रिुख पैलू 

 

पसििायला चांर्ले 

• ओमिक्रॉनिध्ये सिुािे 50 उत्परिवतगन आहते, ज े संभाव्य रूपे 

अमधक संक्रिणीय बनवतात. 

• या 50 उत्परिवतगनांपैकी, 32 स्पाइक प्रोटीन्सिध्ये आहते, ज्याचा 

वापि मवषाण ूिानवी पेशींिध्ये प्रवशे किण्यासाठी कितात आमण 10 

उच्च प्रासंमर्गकतेचे उत्परिवतगन आहते. 

फाि तीव्र नाही 

• काही त्ांच्या िते, या प्रकािािळेु जास्त र्गभंीि आजाि होणाि 

नाही. 

• नवीन प्रकािािळेु लसींची परिणािकािकता किी होऊ शकते, पिंत ुत्या अप्रभावी ठिणाि नाहीत. 

हे सूमचत किते की कोमिड स्थामनक बनत आहे 
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• सवग संसर्गगजन्य िोर्गांच्या इमतहासावि आधारित, असे घडते की मवषाणजून्य िोर्ग, मवशेषतः सरुुवातीला, साथीच्या िोर्गांना 

कािणीभतू ठितात आमण काही काळाने ते स्थामनक बनतात." 

WHO कडून इनपुट 

Omicron अमधक चांर्गल्या प्रकािे सिजनू घणे्यासाठी WHO जर्गभिातील िोठ्या संख्येने संशोधकांशी सिन्वय साधत आह.े 

सध्या सरुू असलेल्या मकंवा लवकिच सरुू असलेल्या अभ्यासांिध्ये ह ेसिामवष्ट आह:े - 

1. संक्रिणिितेचे िलू्यांकन, 

2. संसर्गागची तीव्रता (लिणांसह), लस आमण मनदान चाचण्यांचे कायगप्रदशगन आमण 

3. उपचािांची प्रभावीता 

देशांकडून मशफािस केलेल्या काही मक्रयााः 

WHO ने दशेांना हाती घणे्याची मशफािस केली आह,े 

• पाळत ठेवण ेआमण प्रकिणांचा क्रि वाढवण ेसिामवष्ट आह े

• GISAID सािख्या सावगजमनकिीत्या उपलब्ध डेटाबेसवि जीनोि अनुक्रि सािामयक किण े

• WHO ला प्रािंमभक प्रकिण ेमकंवा क्लस्टसगचा अहवाल दणेे 

• ओमिक्रॉनिध्ये मभन्न संक्रिण मकंवा िोर्ग वमैशष््टये आहते का ह ेअमधक चांर्गल्या प्रकािे सिजनू घणे्यासाठी फील्ड तपासणी आमण 

प्रयोर्गशाळेचे िलू्यांकन किण,े 

• लस, उपचाि, मनदान, मकंवा सावगजमनक आिोग्य आमण सािामजक उपायांच्या परिणािकािकतेवि परिणाि किते. 
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