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Supernopea delta-variantti: 
koronan oireena onkin ensiksi 

päänsärky ja ”outo” olo 
Koronaviruksen valtamuodoksi on noussut delta-

muunnos, joka käyttäytyy edeltäjistään poiketen ja 

aiheuttaa erilaista tautia. 
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• Delta-variantti pystyy leviämään erittäin helposti ja tehokkaasti. 

• Deltan aiheuttaman taudin ensimmäinen oire voikin olla päänsärky. 

• Nykyiset rokotteet antavat erittäin hyvää suojaa myös deltan hyökkäystä 

vastaan. 

1. Kaikkein herkimmin leviävä 

Koronaviruksen delta-varianttia pidetään nyt suurena uhkana 

koronapandemian kuriin saamisessa. Delta-variantti on toistaiseksi kaikkein 

herkimmin leviävä koronaviruksen muunnos. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja Tedros Adhanom 

Ghebreyesus totesi tiedotustilaisuudessa juhannusviikolla, että delta-
varianttia on havaittu jo ainakin 85 maassa, ja että juuri tämä variantti 

leviää nopeasti rokottamattomassa väestössä. 

LUE MYÖS 

Koronaviruksen delta-variantti leviää finaalikaupunki Lontoossa – 

myös rokotetuille varoitus: ”Vastuutonta” 

2. Aaltoja rokotekattavuudesta huolimatta 

Delta-variantin eli delta-muunnoksen on nähty leviävän myös maissa, 

joissa rokotekattavuus on jo korkea. 

Näin on käynyt esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Israelissa. 
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Purettuja rajoitustoimia on otettu uudelleen käyttöön tartuntojen määrän 

ampaistua huomattavaan nousuun. 

LUE MYÖS 

Venäjän synkkä koronatilanne: Moskovassa ennätysmäärä kuolemia, 

delta-variantti leviää vauhdilla 

 
Koronatesti ei heti kerro, onko tartunnan aiheuttaja Delta-variantti vai ei. 
Variantin laatu selviää vasta sekvensoinnissa, johon voi mennä viikko tai 

kaksi. ADOBE STOCK / AOP 

3. Supernopea ja -tehokas 

Siinä missä aiempi koronavirus tarttui yhdestä ihmisestä kahteen ihmiseen, 

delta-variantti voi tarttua vastaavassa tilanteessa kuuteen tai jopa 

kahdeksaan ihmiseen. 

4. Löytää tehokkaasti kaikki 

Delta-variantin on pelätty olevan myös siinä mielessä muita variantteja 
tappavampi, koska herkästi ja laajasti leviävänä se voi entistä 

tehokkaammin löytää myös ne yksilöt, joille koronavirustartunta on 

kaikkein vaarallisin. 

Näin on varoittanut muun muassa johtaja Mike Ryan WHO:sta. 

On tutkimusnäyttöä myös siitä, että delta-varianttitartunta vie 

rokottamattomat kohteensa suuremmalla todennäköisyydellä 

sairaalahoitoon kuin aiemmat virusmuunnokset. 
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LUE MYÖS 

Nyt on todellinen riski, että rajoituksia joudutaan tiukentamaan EM-

tartuntojen takia - professori: ”Tilanne oli tiedossa” 

LUE MYÖS 

Koronan delta-muunnos 

Tämä koronaviruksen muunnos eli linjan B.1.617.2 

koronavirusmuunnos tavattiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020 

Intiassa. 

Delta-muunnosta on tavattu Suomessa ensimmäisen kerran 

maaliskuussa matkustamiseen liittyvissä tapauksissa. 

Delta-muunnosta pidetään niin sanottuna huolestuttavana 

muunnoksena (VOC), koska se näyttää leviävän ja tarttuvan erityisen 

tehokkaasti. 

Delta-muunnoksen piikkiproteiinissa esiintyy useita mutaatioita, joiden 

yhteisvaikutusta koronavirusinfektioon tai vaikutusta 

koronavirusepidemiaan ei vielä täysin tunneta. 

5. Muutos oireissa 

Koronan yleisimpiä oireina on pidetty kuumetta, yskää sekä haju- ja 

makuaistin menettämistä. Lisäksi koronan oireita voivat olla väsymys, 

lihaskipu, päänsärky, nuhaisuus ja oksentaminen tai ripuli. 

Suurta koronan oiretutkimusta johtava professori Tim 

Spector kertoo BBC:n jutussa, että delta-variantin aiheuttaman taudin 
ensimmäinen oire onkin usein päänsärky sekä kipeä kurkku ja nenän 

vuotaminen. Kuumetta voi tulla ja myös yskää. 

Delta-variantin aiheuttamassa koronassa olo voi olla jotenkin kaikkiaan 

kummallinen ja outo. Oireet voivat viitata lähinnä tavalliseen flunssaan. 

Lisäksi korona voi olla täysin oireeton, jolloin tartunnan saanut itse ei edes 

tiedä tartunnastaan, mutta hän voi silti erittäin tehokkaasti tartuttaa 

virusta muihin. 

LUE MYÖS 

Husin diagnostiikkajohtaja Pietarista kulkeutuneen delta-variantin 

uhasta: ”On riski jonkilaiselle neljännelle aallolle” 
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Herkästi tarttuvalle Delta-variantille massatapahtumat voivat olla olollisia 

leviämisen kannalta. ATTE KAJOVA 

6. Uusi huoli: delta plus 

Uutta huolta herättää Intian julkaisema tieto delta plus -variantista 

(B.1.617.2.1 tai AY.1.) 

Tämä muunnos voi tarttua vieläkin herkemmin kuin delta-variantti, mutta 
koska kyseessä on aivan uusi muunnos, tietoa siitä on olemassa vasta 

hyvin vähän. 

LUE MYÖS 

Intiassa löydetty entistä tarttuvampi delta plus -mutaatio 

7. Rokotteilla hyvä suoja 

Käytössä olevat rokotteet näyttäisivät kuitenkin estävän tehokkaasti myös 

delta-variantin aiheuttamien tartuntojen kehittymistä vaaralliseksi taudiksi. 

Yksi annos Astra Zenecan tai Pfizerin koronarokotetta 
vähensi tutkimuksessa 33 prosenttia delta-variantin aiheuttaman taudin 

oireiden riskiä. Alfa-varianttia vastaan suoja oli näillä rokotteilla 50 

prosenttia. 

Kaksi rokoteannosta Astra Zenecaa nosti suojan deltan oireita vastaan 60 

prosenttiin ja kaksi annosta Pfizeria antoi peräti 88 prosentin suojaa. 

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/50991545-194d-428a-8ac4-5f874e9b0dbb
https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-b-1-617-2-variant-after-2-doses


 
Mitä enemmän maailmassa on koronatartuntoja, sitä varmemmin ja sitä 

enemmän myös variantteja tulee lisää. ADOBE STOCK / AOP 

Juttu on julkaistu ensi kerran 28.6.2021 ja päivitetty 3.8.2021. 

 


