
 

இந்தியாவில் க ாவிட்-19 இரண்டாம் அலை எழுச்சியின் உை ளாவிய தாக் ங் ள்  

பிரியா சம்பத்குமார் 

இந்தியாவில் க ாவிட்-19 இரண்டாம் அலையின் ஆகவசமான ஆட்டம் 
2021 மார்ச் மாதம் ததாடங் ியது. 2021 ஜூன் மாதத்திற்குள் 19 
மில்ைியன் மக் ள் ததாற்றுக்கு ஆளானார் ள். 240,000 கேர் 
மரணமலடந்தார் ள் (அதி ாரபூர்வமான  ணக் ின்ேடி). 
ஆய்வுக்கூடங் ளிைிருந்தும் மருத்துவமலன ளிைிருந்தும் வரும் 
க ாவிட்-19 குறித்த த வல் லளகய தேரிதும் நம்ேியிருக்கும் 
இந்தியாவின் ஒருங் ிலணந்த கநாய்க்  ண் ாணிப்புத் திட்டம் 
(Integrated Disease Surveillance Program - IDSP) ததாற்று ோதிப்லேயும் 
மரணங் லளயும் தேருமளவில் குலறத்து மதிப்ேிட்டிருப்ேதா  
வல்லுநர் ள் ேைர்  ருது ிறார் ள். குறிப்ோ , இரண்டாம் அலையின் 

உச்சக் ட்டத்தில், மருத்துவ வசதி ள் தேரும் தநருக் டிக்குள்ளா ி, மருத்துவமலனக்கு தவளிகய 
ேை மரணங் ள் நி ழ்ந்த கவலளயில் இப்ேடி நடந்ததா  அவர் ள்  ருது ிறார் ள். 
அதி ாரபூர்வமான  ணக்ல க்  ாட்டிலும் 3 முதல் 10 மடங்குவலர மரணங் ள் நி ழ்ந்திருக்கும் 
என்று மதிப்ேிடப்ேடு ிறது. 

இரண்டாம் அலைலய அதி ரிக் ச் தசய்ததில் தடல்டா வல  உருமாறிக்கும் ேங்கு இருக் ிறது 
என்ேலத நாம் இப்கோது அறிகவாம். லவரஸ் உருமாறுவலதக்  ண் ாணித்துக் கூடிய 
விலரவில் அவற்லற அலடயாளம்  ாண்ேதற் ா  2020 டிசம்ேரில் இந்தியன் SARS-CoV-2 மரேணு 
ஆய்வுக் ான கூட்டலமப்பு (Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortium  -INSACOG) உருவாக் ப்ேட்டது. 
ஆனால், மி ச் சிறிய அளவிைான மாதிரி ள் மட்டுகம இந்தியாவில் ஆய்வுக்கு 
உட்ேடுத்தப்ேட்டன. ஆய்வு ளின் முடிவு ள் ேரவைா  தவளிப்ேடுத்தப்ேடவில்லை. புதிய 
உருமாறி குறித்து மார்ச் மாத இறுதியில்தான் அறிவியைாளர் ள் எச்சரிக்ல  தசய்தார் ள். 
அதற்குள் தடல்டா இந்தியாவில் ேரவிவிட்டது.  

லவரஸ் ளின் உருமாறி ள் எப்ேடி உருவா ின்றன? அவற்றின் முக் ியத்துவம் என்ன? SARS 

CoV-2 லவரஸ் புதிதா  ஒருவலரத் ததாற்றும்கோது அது தன்லனத் தாகன ந ல் 
எடுத்துக்த ாள் ிறது. இந்த ந தைடுக்கும் தசயல்முலறயில் ஏற்ேடும் ேிலை ள் அந்த 
ந ல் லளப் ேிறழ்வு ளா  ஆக் ிவிடு ின்றன. இலவ அசல் லவரஸினின்றும் மாறுேட்டிருக்கும். 
அதி மதி மான மக் ள் ததாற்றுக்கு ஆளாகும்கோது இந்தப் ேிறழ்வு ளும் அதி ரித்துப் புதிய 
வல  லவரஸ் ள் உருவா க்  ாரணமா ின்றன. இலவ மாறுேட்ட முலறயில் 
தசயல்ேடு ின்றன. நூற்றுக் ணக் ான உருமாறி ள் எப்கோதும் புைக் த்தில் இருக் ின்றன. 
இத்தல ய ேிறழ்வு ள் த ாண்ட உருமாறி ள் உயிர் ேிலைத்திருப்ேதில் தங் ளது தாய் 
லவரலஸக்  ாட்டிலும் கூடுதல் சாத ம் தேற்றலவ. இலவ இதர உருமாறி களாடு கோட்டியில் 
தவன்று உயிர் ேிலைக் ின்றன. ஒரு  ட்டத்தில் இலவகய ேிரதானமான உருமாறியா  
நிலைதேறு ின்றன.  
 
இரண்டு தனிநேர் ளுக் ிலடகய எளிதா ப் ேரவும் உருமாறியானது மி வும் தீவிரமான 
கநாய்க்குக்  ாரணமா ிறது. தடுப்பூசி அல்ைது ஏற்த னகவ ததாற்றுக்கு ஆளானதால் ஏற்ேடும் 
ோது ாப்பு ஆ ியவற்லறத் தாண்டி இது ஊடுருவு ிறது. சி ிச்லசக்கும் தேரிய ேைன் 
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இருப்ேதில்லை. வைக் மான கசாதலன ளில் இலதக்  ண்டுேிடிப்ேதும்  டினம். இத்தல ய 
உருமாறிலயக்  வலை தரும் உருமாறி என்று வல ப்ேடுத்து ிறார் ள். தடல்டா வல  உருமாறி 
ேிற உருமாறி லளக்  ாட்டிலும் மி  எளிதா ப் ேரவக்கூடியது. கமலும் தீவிரமான ோதிப்லே 
ஏற்ேடுத்தக்கூடியது. தடுப்பூசி ளும் குறிப்ேிட்ட கநாய் எதிர்ப்புப் தோருள் லளக் த ாண்ட 
சி ிச்லச ளும் (monoclonal antibody treatments) இதற்கு எதிரா ப் கோதிய அளவுக்குப் 
ேைனளிப்ேதில்லை.  
 
இந்தியாவில் க ாவிட்-19 ததாற்று ோதிப்பு ளில் 95 விழுக் ாடு தடல்டா உருமாறியால் ஏற்ேட்டது 
என்று INSACOGவின் சமீேத்திய புள்ளிவிவரம் ததரிவிக் ிறது. இது இந்தியாவின் ேிரச்சிலன 
மட்டுமல்ை. ஜூன் 30வலர இது 96 நாடு ளில் இது  ண்டறியப்ேட்டது. இங் ிைாந்து, கோர்ச்சு ல், 
ரஷ்யா, கநோளம், இந்கதாகனசியா ஆ ிய நாடு ளில் ததாற்று எண்ணிக்ல  உயர வைி 
வகுத்திருக் ிறது. இதனால் புதிதா ப் தோது முடக் ங் ள், ேயணக்  ட்டுப்ோடு ள், மு க்  வசம் 
குறித்த உத்தரவு ள் ஆ ியவற்லற அந்நாடு ள் அறிவித்திருக் ி ின்றன. ஜூலை 31 நிைவரப்ேடி 
அதமரிக் ாவில் 90 விழுக் ாடு ோதிப்புக்கு இதுதான்  ாரணம். தடுப்பூசி குலறவா ப் கோடப்ேட்ட 
ேகுதி ளில் ோதிப்பு தேரிய அளவில் ஏற்ேட்டிருக் ிறது. ஒரு கடாஸ் தடுப்பூசி தடல்டா 
வல லயத் தடுக் ப் கோதுமானதல்ை. இரண்டு கடாஸ் ள் தவீிர உடல்நைக் குலறோட்டுக்கு 
எதிரான ோது ாப்லே அளித்தாலும் தீவிரமான ததாற்று ோதிப்புக்கு எதிரா  அவ்வளவா ப் 
ேைனளிப்ேதில்லை. ஆ கவ, தடுப்பூசி கோட்டுக்த ாண்டவர் ளும் ோதிப்புக்கு உள்ளா ிப் 
ேிறருக்கும் ேரப்ேக்கூடும். இதனால் தீவிர கநாய்ப் ேரவல் ள் அதி ரிக் க்கூடும். தடுப்பூசி லளக் 
குலறவா ப் தேற்றுள்ள நாடு ள் குறிப்ோ  அோயத்தில் இருக் ின்றன. இந்தியாவில்  டந்த சிை 
வாரங் ளில் ோதிப்பு குலறந்துவந்தாலும் நாதளான்றுக்குக்  ிட்டத்தட்ட 50,000 கேர் புதிதா ப் 
ோதிப்புக்கு உள்ளா ிறார் ள். 
 
இத்தல ய உருமாறி லளயும் க ாவிட்-19இன் ததாடர் அச்சுறுத்தலையும் நாம் எப்ேடிச் 
சமாளிப்ேது? ோதிப்பு எண்ணிக்ல  கூடக்கூடக்  ிருமியின் ேிறழ்வு ளும் புதிய உருமாறி ளும் 
உருவாவதற் ான வய்ப்பு அதி மாகும். எனகவ, ோதிப்லேக்  ட்டுப்ேடுத்துவதுதான் 
உருமாறி லளக்  ட்டுப்ேடுத்துவதில் இன்றியலமயாதது. ோதிப்ேின் எண்ணிக்ல லயத் 
துல்ைியமா  அறிவதற்குத் கதலவயான அளவு கசாதலன லள கமற்த ாள்வதும் 
புள்ளிவிவரங் லள தவளிப்ேலடயா  முன்லவப்ேதும் முக் ியம். அப்கோதுதான் தோது 
மக் ளும் மருத்துவ அதி ாரி ளும் கநாலயத் தணிப்ேதற் ான நடவடிக்ல  லள 
நலடமுலறப்ேடுத்த முடியும்.  
 
புதிய உருமாறி லளக்  ண்டறிய உை ளாவிய விதத்தில் மரேணு  ண் ாணிப்பு ததாடர்ந்து 
நடக்  கவண்டியது அவசியம். குலறந்தது ஐந்து விழுக் ாடு கநாயாளி ளின் மாதிரி ளின் 
மரேணுக் கூறு லளத் ததாடர்வரிலசப்ேடுத்தப்ேட கவண்டும் (sequencing) என அறிவியைாளர் ள் 
 ருது ிறார் ள். தற்கோது இங் ிைாந்து, தடன்மார்க் ஆ ிய நாடு ள் மட்டுகம இந்த அளவுக்கு 
மரேணுக் கூறு லளத் ததாடர்வரிலசப்ேடுத்துதலைச் தசய்திருக் ின்றன. இது என்ேது அதி  
தசைவு ேிடிக்க் க்கூடியது.  ருவி ள், கவதிவிலனத் தூண்டி ள், ததாைில்நுட்ே அறிவு ஆ ியலவ 
கதலவ. நடுத்தர, குலறவான வருமானமுள்ள நாடு ளில் இந்தத் ததாைில்நுட்ேங் ள் இல்லை. 
இந்தியாவில்  டந்த ஆண்கட INSACOG நிறுவப்ேட்டாலும் 0.09 விழுக் ாடு SARS-CoV-2 மாதிரி ள் 
மட்டுகம ததாடர்வரிலசப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. கவதிவிலனலயத் தூண்டும் தோருள் ளுக் ான 
ேற்றாக்குலற நிைவுவதும் மாதிரி லளச் கச ரித்துச் கசாதலன தசய்வதற் ான ேணியாளர் ளின் 
ேற்றாக்குலறயும்தான் இதற்குக்  ாரணம். இந்தியாவிலும் ததற் ாசியாவின் இதர ேகுதி ளிலும் 
மரேணுக் கூறு லளத் ததாடர்வரிலசப்ேடுத்துதலைச் அதி ரிக் ச் தசய்வதற்குத் துலண புரியத் 
தனியார் குழுக் ளும் முயற்சி தசய் ின்றன.  

 

இறுதியா , தடுப்பூசி கோட்டுக்த ாள்வது மட்டும்தான் ததாற்லறத் தடுப்ேதற்கு நமக் ிருக்கும் 
மி ச் சிறந்த  ஒகர  ருவியாகும். ேல்கவறு வல யான க ாவிட்-19 தடுப்பூசி ள் உடல்நிலை 
கமாசமலடவலதத் தடுத்து, தடல்டா வல யால் மரணம் நி ழ்வலதயும் தடுக் ின்றன. 
இந்தியாவில் தடுப்பூசி கோடப்ேடும் அளவு தேருமளவு அதி ரித்துள்ள கோதிலும், தமாத்த 
மக் ளததால யில் இதுவலர 10 விழுக் ாட்டிற்கும் குலறவான மக் ளுக்கு மட்டுகம 
முழுலமயா த் தடுப்பூசி கோடப்ேட்டுள்ளது. உை ளவில் தடுப்பூசி  ிலடப்ேதில் அததீ சமமற்ற 



நிலை நிைவு ிறது. உைத ங்கும் தற்கோது கோடப்ேட்டுள்ள 3 மில்ைியன் தடுப்பூசிளில் 70 
விழுக் ாடு தடுப்பூசி ள் தவறும் ஆறு நாடு ளுக்கு மட்டும்  ிலடத்துள்ளன. தோருளாதாரத்தில் 
நைிந்த நாடு ளுக்கு இதுவலர 0.3 விழுக் ாடு தடுப்பூசி ள் மட்டுகம  ிலடத்துள்ளன. இந்த 
ஏற்றத்தாழ்லவச் சரிதசய்யகவ தோருளாதார ேைம் வாய்ந்த உறுப்பு நாடு ள், தனியார் சர்வகதச 
அலமப்பு ளின் நிதியுதவியுடன் 2020 ஏப்ரைில் COVAX அலமக் ப்ேட்டது. முக் ிய தடுப்பூசி 
உற்ேத்தியாளர் ளிடமிருந்து தேருமளவு தடுப்பூசி லள வாங் ி லவத்து, ேின்னர் மக் ள்ததால  
அடிப்ேலடயில் அவற்லற நாடு ளுக்கு விநிகயா ம் தசய்ய COVAX திட்டமிட்டிருந்தது. இவ்வாறு 
அதி  அளவு தடுப்பூசி ள் வாங் ினால் தேரிய நாடு ளுக்கு தடுப்பூசி விற் ப்ேடும் அகத 
விலையில் சிறிய நாடு ளும் வாங் ிக்த ாள்ளைாம். உை ின் ேல்கவறு ஏலை நாடு ள் COVAX 
மூைம் தடுப்பூசி லள இைவசமா ப் தேற்றிருக்  கவண்டும். ஆனால் வினிகயா ம் சார்ந்த 
ேிரச்சிலன ளால் COVAX ோதிக் ப்ேட்டாதால் அப்ேடி நி ைவில்லை. உை  அளவில் ேல்கவறு 
நாடு ள் தமது கதலவக்கு அதி மா கவ தடுப்பூசி லள வாங் ிச் கசமித்து லவத்துள்ளன. இந்திய 
நிறுவனமான தசரம் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இந்தியா COVAX-க் ான ேிரதான தடுப்பூசி 
வினிகயா ஸ்தரா  இருந்துவந்தது. இப்கோது இந்தியாவின் க ாவிட்-19 ேிரச்சிலனலயச் 
சமாளிப்ேதற் ா த் தனது முழு உற்ேத்திலயயும் இந்தியாவுக்குத் தந்துவரு ிறது. தடுப்பூசி 
அதி ம் கதலவப்ேடும் ேகுதி ளுக்கு அலதத் தராமல் முடிந்தவலர தனது அரசியல் 
கூட்டாளி ளுக்கு மட்டும் தடுப்பூசிலயத் தந்துவருவதா  ேணக் ார நாடு ளான அதமரிக் ா, 
தடுப்பூசி உற்ேத்தி தசய்யும் திறன் த ாண்ட இந்தியா, சீனா கோன்ற நாடு ள் மீது குற்றம் 
சுமத்தப்ேடு ிறது. 
 

தடல்டாலவப் கோன்ற உருமாறி ள் தேருமளவில் ேரவிவருவது இந்த நாம் இப்கோது உை க் 
குடிமக் ளா  இருக் ிகறாம் என்னும் உண்லமலய அடிக்க ாடிட்டுக்  ாட்டு ிறது. லவரஸ் ள் 
கதச எல்லை லள மதிப்ேதில்லை. நாம் ோது ாப்ோ  இல்ைாதவலர யாருகம ோது ாப்ோ  
இருக்  முடியாது. அதமரிக் ா, இங் ிைாந்து, இஸ்கரல் ஆ ிய நாடு ைில் தேருமளவில் தடுப்பூசி 
தசலுத்தப்ேட்டிருக் ிறது என்றாலும் புதிய உருமாறி ள் ஏற் னகவ உள்ள வல  லளப் ேதிலீடு 
தசய்துவருவதால் இந்நாடு ளும் ததாற்றுப் ேரவல் அோயத்தில்தான் இருக் ின்றன. க ாவிட்-
19ஆல் விலளயும் மரணங் லளக் குலறக் வும் உை ம் முழுவதும் முழுலமயான சமூ , 
தோருளாதாரச் தசயல்ோடு லள மீண்டும் த ாண்டுவரவும் கவண்டுதமன்றால் கசாதலன ள், 
சி ிச்லச ள், தடுப்பூசி ள் ஆ ியலவ சமமா  அலனவருக்கும்  ிலடக் ச் தசய்ய கவண்டும்.. 
 
 

ேிரியா சம்ேத்குமார் மாகயா  ிளினிக் ில் தநருக் டி  ாைப் ேராமரிப்பு மற்றும் ததாற்று கநாய் 
சிறப்பு மருத்துவரா வும் இன்டர்னிஸ்டா வும் ேணிபுரி ிறார். 
 


