
 COVID-19بیماری 

اما برخی    را آلوده کنند   واناتیح  توانندی هستند که م  ی تنفسی هاروسیاز و  یبزرگویروس ها خانواده  کرونا

چین شناسایی  یک کروناویروس جدید در  2019در اواخر سال  از آنها در انسان ایجاد بیماری می کنند. 

. این ویروس که عامل بیماری  گردید کل دنیا پاندمی شدید درکوتاهی، باعث ایجاد شد که در زمان بسیار

COVID-19    ۲روسیکروناو یسندرم حاد تنفس حت عنوان تشناخته می شود (Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 ) یا SARS-CoV-2  4/0-5/0) نسبتا بزرگ  شناخته می شود. این ویروس  

تک رشته ای با قطبیت   RNAاز نظر ژنتیکی دارای  بوده و میکرومتر(

( لیپیدی که حاوی تمامی  envelope( می باشد و یک پوشش )+ssRNAمثبت ) 

آنتی ژن های ویروس می باشد، ویروس را احاطه کرده است. نکته جالب  

ازبین  توجه این است که این الیه چربی در حضور آب و صابون بطور کامل  

این ویروس نسبت به اشعه   خواهد رفت، بنابراین ویروس خواهد مرد.

درجه سانتی گراد،    56دقیقه در دمای    30ماوراءبنفش و گرما حساس است.  

کلروفرم و سایر حالل  درصد، مواد ضدعفونی کننده دارای کلر،   75اتانول 

گزیدین  های چربی همگی می توانند بطور موثر ویروس را نابود کنند. کلره

   نمی تواند ویروس را غیر فعال نماید. 

  28کشور دنیا را درگیر کرده است. تا به امروز ) 170این ویروس بسیار مسری بوده و تاکنون بیش از 

هزار نفر را بیمار کرده که از این   205( این ویروس بیش از 2020مارس  18برابر با  1398اسفند 

 17000از دست داده اند. این ویروس در ایران تا به امروز بیش از    نفر جان خود را  8200تعداد، بیش از  

تماس   قیاز طرمی تواند به انسان کرونا  روسی انتقال ونفر را گرفته است.  1135نفر را آلوده و جان 

  و یا از طریق متر  5/4تا  ۲از سرفه و عطسه تا حدود  یناش یقطرات تنفس ق یاز طر ژهیبه و ک،ینزد

( اعالم کرده است که این  WHOسازمان بهداشت جهانی )اتفاق بیافتد.  روسیتماس با سطوح آلوده به و

  تواند یم روسیو نیاند که ا مطالعات نشان داده ( منتقل نمی شود. air-borneویروس از طریق جریان هوا )

  ی عفونهم  (  بالینی را گویند   اولین عالئم تا بروز  )بازه زمانی بین ورود ویروس به بدن  در دوره کمون    یحت

انتقال از افراد بدون عالمت    اد یزمان به احتمال ز  ن یبهداشت در ا ی اعالم سازمان جهاناساس   بر  که ، باشد

اولین  روس می باشد.  اتفاق می افتد. تماس دست آلوده با مخاط بینی، دهان و چشم نیز از مسیرهای انتقال وی

شروع   روسیپس از آلوده شدن فرد به و (روز 14تا  2) معمواًل چند روز COVID-19تظاهرات بالینی 

انجام   قات یظاهر شوند. براساس آمارها و تحق  رترید یافراد ممکن است عالئم کم ی. اما در بعضشودیم

درصد افراد   7/88 و رش یدرصد افراد هنگام پذ 8/43 )در درجه  40زیر  شامل: تب  توانند ی شده عالئم م

و درد    ی احساس خستگ  ،یدرصد موارد(، اختالل تنفس  8/76  خشک )درمکرر    های  (، سرفهیهنگام بستر

مات   شه یشی شبیه کدورت. باشند ( موارد درصد 3/8در ) اسهال  ، (% موارد14 تا ۱۱)در  یعضالن

(Ground-glass opacityد )درصد    9/17  است.   شده   ده یدرصد موارد د  4/56  در  نه، یاسکن قفسه س   یتی س  ر

  ی تی را در س یمشکل چگونهیه د، یبا عالئم شد مارانیدرصد از ب 2/9 و دیشد ریغ یماریبا ب  مارانیاز ب

در   راد درصد اف 2/83 در گردش خون در  یهات یکاهش تعداد لنفوس ا ی ی اسکن خود نشان ندادند. لنفوپن

بر حسب سن    یول  شودیزده م  ندرصد تخمی  1-5 نیر بیمرگ و ممی شود. میزان  مشاهده    رش،یهنگام پذ

  ی راهکارها کا، ی ( آمرCDC) یماریب  ی ریشگیمرکز کنترل و پ . کندی م رییتغ ی سالمت طی شرا گریو د



توان    ی کرده است که از ان جمله م  هیتوص  روسی و  نیحفاظت در برابر ا  ی را برا  یا   ه یساده و اول  ی بهداشت

کننده الکل دار، مصرف  ی( و موارد ضدعفونهیثان  ۲۰ها با صابون )حداقل به مدت به شستن مکرر دست 

اشاره    یماریو در خانه ماندن در صورت احساس ب   یدستمال کاغذ  ای داخل بازو    نگرم، سرفه کرد  عاتیما

 کرد.

،  استاندارد  روش  است.   منتشر کرده   ی ماریب  نیا  تشخیص   ی برا  یمتعدد   یهاپروتکل   ی سازمان بهداشت جهان

گوناگون  یهاروش  با شده  ه یته  ی تنفس یهانمونه  ق یاز طر  شیآزما  نی. ا می باشد Real-time PCR آزمایش

  است.   ی عموماً ظرف چند ساعت قابل دسترس  جیشود. نتا می    انجام   نه سی  خلطنمونه    ا ی  ی حلقآپ  از جمله سو

به حساب می   روسیمبتال به کروناو مارانیب  ییمهم در شناسا  آزمایش  کی نیز  نه ی اسکن قفسه س ی ت یس

کار دو نمونه خون که با فاصله دو   نیا  ی برا یمورد استفاده قرار داد ول توانی خون را هم م ش یآزماآید. 

  ک یتوانستند   ینی دانشمندان چ ندارند.  ی ارزش چندان، جیاست و نتا  ازیمورد ن ،هفته از هم گرفته شده باشند 

قرار   NCBIکنند و در پایگاه    یتوالآن را تعیین    کی نوکلئ   دیاسکرده و    زولهیرا ا  روسیکروناوبالینی    هیسو

(  PCR) مرازیپل  یاره یواکنش زنج  یهاشیطور مستقل آزمادر سطح جهان بتوانند به  هاشگاه یتا آزما دهند

 را توسعه دهند.  روسیواین از   یعفونت ناش  ص یتشخ یبرا
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