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Abstract

Coronaviruses are a large family of viruses that cause a variety of illnesses, from the common
cold to acute respiratory distress syndrome. The SARS-COV-2 epidemic was first reported by
the World Health Organization of China and is now becoming an epidemic, indicating the
extremely high prevalence of the virus, which has caused great concern and stress among people
around the world. Has created.
In the present review article, using Covid 19 keywords, prevalence, prevention, treatment and
by searching in reputable databases of Pub Med Scopus, SID, Google Scholar, Science Direct,
articles indexed in Medline and related research from 2003 to 2020 have been compiled.
Research suggests that in transmitting the virus, preventing and educating people to deal with
the risk and promoting self-care behaviors can reduce the rate of disease transmission in
communities and identify sources of disease transmission can be effective in controlling it. The
mortality rate of this virus in the elderly and people with underlying diseases is significantly
higher than healthy people.
Coronavirus is a challenging disease that is easily transmitted in public places and the number
of people infected with this virus at all ages and in the community is increasing exponentially.
Therefore, increasing public awareness of this disease and presenting positive psychological
programs and teaching ways of prevention in the media, in addition to reducing mortality and
the number of patients can reduce psychological problems in society.
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چکیده

کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که بیماریهای مختلفی را از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سندرم
حاد و شدید تنفسی ،ایجاد میکنند .همهگیری  SARS-COV-2اولین بار توسط سازمان بهداشت جهانی چین
گزارش شد و هماکنون این درگیری بهصورت اپیدمی درآمده است که این موضوع بیانگر قدرت سرایت فوقالعاده باالی
این ویروس است که نگرانی و استرسهای زیادی را در بین مردم جهان بهوجود آورده است.
در مقاله مروری حاضر با استفاده از کلید واژگان کووید ،91 -شیوع ،پیشگیری ،درمان و با جستجو در بانکهای
اطالعاتی معتبر  Science Direct،Google Scholar ،SID ،PubMedScopusمقاالت ایندکس شده در مدالین و
پژوهشهای مرتبط از سال  1550تا  1515تدوین شده است.
پژوهشها حاکی از آن است که در انتقال ویروس ،پیشگیری و آموزش مواجهه با خطر به افراد و ارتقاء رفتارهای
خودمراقبتی منجر به کاهش سرعت سرایت بیماری در جوامع شده و شناسایی منابع انتقال بیماری میتواند در کنترل
آن مؤثر باشد .میزان مرگ و میر این ویروس در سالمندان و افراد مبتال به بیماریهای زمینهای در مقایسه با افراد سالم
بهمیزان قابل مالحظهای باالتر است.
کرونا ویروس یک بیماری چالش برانگیز است و بهراحتی در مکانهای عمومی قابل سرایت است و میزان مبتالیان به
این ویروس در همه سنین و افراد جامعه بهطور تصاعدی در حال افزایش است .بنابراین ،افزایش آگاهی عمومی از این
بیماری و ارائه برنامههای مثبت روانشناختی و آموزش راههای پیشگیری در رسانهها عالوهبر کاهش مرگ و میر و
تعداد مبتالیان میتواند مشکالت روانی را در جامعه کاهش دهد.
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مقدمه

کرونا ویروسها گروهی از ویروسها هستند که برای
اولین بار در سال  91۹5شناسایی شدند این ویروسها
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دهههای اخیر عفونتهای خانواده کروناویروسها بر
سیستم تنفسی ،دستگاه گوارش ،کبد و سیستم عصبی
مرکزی انسان ،دام ،پرندگان ،خفاشها ،موشها و
بسیاری از حیوانات وحشی دیگر تأثیرگذار بوده است و
با عالئم خفیف تا متوسط و اغلب بهصورت
سرماخوردگیهای معمول خود را نشان داده است .نوع
جهش یافته و جدید آن به نام کووید 91-در انتهای
سال 1591میالدی (ابتدای آذرماه  )9011در چین
بروز و شیوع پیدا کرد و همهگیری این ویروس سبب
شد در هفته انتهایی سال  9011حدود  945کشور
جهان به این بیماری مبتال شدند .کشور ما نیز از این
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مطالعهها نشان میدهد سارس و مرس از مخزن
خفاش آمدهاند و یک میزبان واسط را آلوده نمودهاند و
سپس به انسان منتقل گردیدهاند .این احتمال وجود
دارد که کووید  91نیز از خفاش منشاء گرفته شده
باشد که بستهبه منطقه زیست و نوع خفاشها متفاوت
هستند (.)1
بهطور کلی کرونا ویروسها در انسان یک بیماری
تنفسی خفیف با عالئمی شبیه به سرماخوردگی ایجاد
میکنند .البته هفت ویروس کرونا که میتوانند افراد را
مبتال کند عبارتند از :چهار ویروس کرونای آلفا NL63
و  E111و ویروس کرونای بتا  HKU1و  OC43که
سرماخوردگی ایجاد میکنند و سه ویروس دیگر که
بیماری شدیدتری ایجاد میکنند ،شامل کرونا ویروس
عامل نشانگان شدید حاد تنفسی یا سارس ،کرونا
ویروس عامل نشانگان تنفسی خاورمیانه یا مرس و
کرونا ویروس جدیدی که در سال  1591شناسایی شد
( .)0،4که توانایی ایجاد بیماری شدید تنفسی و حتی
کشنده نیز در آنها به اثبات رسیده است .برای مثال
میتوان به ایجاد همهگیری بیماری سندرم حاد
تنفسی ( )SARS-COV-1در سال  1551یا بیماری
سندرم تنفسی خاورمیانه ( )MERSدر سال 1591
که هر دو ناشی از کرونا ویروس بوده اشاره کرد .کرونا
ویروسها زیر مجموعه  Coronaviridaeهستند.
ساختار آنها نیز دارای یک ژنوم RNAمعمولی است.
هردو ویروس از حیوانات به انسان منتقل میشوند
( )0،۹و باعث التهاب دستگاه تنفسی فوقانی شده و
سپس دستگاه تنفسی تحتانی را تحت تأثیر قرار می-
دهند که در بیشتر موارد منجر به آسیب ریوی
کشنده و مرگ میشود .متوسط دوره کمون بیماری
یعنی حد فاصل زمانی بین آلودگی بیمار با ویروس
عفونی تا شروع عالئم و بیماری در حدود  0-۷روز (با
دامنه  1-94روز) است ( .)۷کرونا ویروسها بهطور

عالمت اصلی و اولیه کووید 91 -تب است و در حدود
 0روز بعد از آن ،عالئم عفونی تنفس حاد ظاهر می-
شود .افراد مبتال به بیماری زمینهای مزمن و کارکنان
مراکز مراقبهای بهداشتی در معرض خطر باالیی از
عفونت قرار دارند ( .)1بهمنظور کمک به کارکنان
مراقبتهای بهداشتی درمانی در کشور برای مقابله
بهتر با کرونا ویروس نوین ،1591-مطالعهها و شواهد
موجود مربوط به آن را مرور کرده و در مطالعه حاضر
اطالعات علمی و کاربردی را ارائه مینماییم.
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قاعده مستثنی نبوده است .اولین موارد بیماری در روز
چهارشنبه  05بهمن ماه در قم پیدا و اعالم گردید و
تا زمان ارسال این مقاله ،موارد درگیری با بیماری در
همه استان های کشور گزارش شده است (.)9

معمول در سالهای اخیر و به شکل محدودتر،
بیماریهای شدیدی را که محدود به کشور و یا منطقه
خاصی بوده را ایجاد کردهاند(.)1

ساختار کرونا ویروس نوین

کرونا ویروس متعلقبه خانواده کرونا ویریده و یکی از
اعضای راسته نیدوویرالس ( )Nidoviralesاست.
ویروسهای این خانواده ،ویروسهایی پوششدار با
کپسیدی مارپیچی بوده و قطری حدود  15تا 115
نانومتر دارند .بر سطح غالف لیپیدی این ویروسها،
زوائدی از جنس گلیکو پروتئین وجود دارد که ظاهری
گلبرگی شکل یا تاجی شکل ،به ویروس دادهاند
(شکل .)9ژنوم این ویروسها ،متشکل از  RNAتک
رشتهای با قطبیت مثبت است که در بین ویروسهای
با ژنوم  ،RNAکرونا ویروسها طوالنیترین ژنوم با
طولی در حدود  11تا  11هزار جفت را دارند (.)95
تاکنون ،چهار جنس از کرونا ویروسها به نامهای آلفا،
بتا ،گاما و دلتا شناسایی شده وکووید91 -در جنس بتا
کرونا ویروس از زیر خانواده  Coronaviridaeقرار
گرفته است ( .)99–90ویروسهای بتا و آلفا فقط
پستانداران را آلوده میکنند و بهطور معمول باعث
بیماری تنفسی در انسان و معده حیوانات می-
شوند.گاما و دلتا ،پرندگان را آلوده میکنند ،اما برخی
از آنها همچنین میتوانند پستانداران را آلوده کنند
( .)94خانواده کرونا ویروسها دارای دو نوع مختلف از
پروتئینهای سطحی هستند و نام خود را از همین
ویژگی ظاهری گرفتهاند.

113

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

کووید 91-سومین عامل بیماری شناخته شده کرونا
ویروس جانوری بعد از سارس و مرس است که این دو
نیز به دسته بتا کرونا ویروس تعلق دارند ( .)۷دو
ویروس بسیار بیماریزا SARS ،و  MERSباعث
سندرم شدید تنفسی در انسان میشوند و چهار عامل
دیگر انسانی )،HCoV-229E ،HCoV-NL63

 HCoV-OC43و  )HKU1فقط بیماری خفیف
تنفسی فوقانی را القا میکنند .اگرچه برخی از آنها
میتوانند باعث عفونت شدید در سیستم ایمنی،
نوزادان ،کودکان خردسال و افراد مسن شوند (-9۷
.)90

شکل -9پیکره کرونا ویروس (پوششدار با کپسیدی مارپیچی ،قطری حدود  15تا  115نانومتر و دارای زوائدی از جنس گلیکو پروتئین بر
سطح غالف لیپیدی) (.)95

منشاء کروناویروس نوین

منبع ذاتالریه (پنومونی) اولین بار در ماه دسامبر سال
 1591توسط پزشکان واقع در شهر ووهان چین کشف
شد و یک کروناویروس جدید ،از اپیتلیوم تنفسی
بیماران جدا شد که متعلقبه کرونا ویروس است .در
یازدهم فوریه سال  ،1515کرونا ویروس جدید بهطور
رسمی از " "SARS-CoV-2به "کووید "1591
تغییر نام داد (.)91

بر طبق دادههای منتشر شده توسط کمیسیون
بهداشت و درمان ملی جمهوری چین ،کووید91-به
احتمال زیاد از خفاشهای وحشی ( )91-19و از
بازارهایی دریایی ،طیور و حیوانات زنده واقع در شهر
ووهان واقع در استان هوبای در مرکز چین به انسان
منتقل میشود ( )11،10و هر سه کرونا ویروس فوق
میتوانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند (.)91-19

114

در تاریخ 9ژانویه  ،1515بازار مذکور بسته و تحت
آلودگیزدایی قرار گرفت ( )11،10در همان روز،
مسئولین اجرایی ووهان اطالعاتی درباره شیوع بیماری

به جامعه منتشر کردند ( .)14امروزه ،تعداد مبتالیان
به کووید 91-در سراسر جهان بهصورت تصاعدی رو به
افزایش است.
اولین توالی ژنومی کووید91-یک روز بعد از تأیید آن
توسط  Zhangو دانشمندان دیگر در دانشگاه فودان
شانگهای بهصورت آنالین منتشر شد ( .)10پیرو آن در
 99ژانویه 0 ،توالی ژنومی دیگر از این ویروس ،توسط
انسیتیوهای مختلف در سراسر چین بر روی پایگاه
اطالعاتی GSAIDقرارداده شد و به محققان در
سراسر دنیا این اجازه داده شد تا تحقیقات بر روی این
کرونا ویروس جدید را آغاز کنند ( .)1۹تا تاریخ 9۷
ژانویه ۹1 ،مورد از این کرونا ویروس در چین و  0مورد
دیگر در خارج از چین ( 1مورد در تایلند و  9مورد در
ژاپن) به تأیید رسید ( .)1۷در ادامه ،توالیهای ژنومی
تمام کرونا ویروسهای جداسازی شده در چین و
خارج از آن نیز تعیین شد و بر روی پایگاه اطالعاتی
قرار گرفت .پیرو آن پس از ساخت کیتهای تشخیصی
مناسب ،موارد مشکوک دیگری از این بیماری در
نواحی دیگر جهان از جمله ویتنام ،سنگاپور و هنگ-

پس از افزایش موارد ابتال و گسترده جهانی این
ویروس ،سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 05
ژانویه 1515با انتشار بیانهای ،شیوع کرونا ویروس
جدید را ششمین عامل وضعیت اضطراری بهداشت
عمومی در سراسر جهان اعالم نمود که تهدیدی نه
فقط برای چین ،بلکه برای تمام کشورها بهشمار آمد
( .)11چین بهعنوان کشور پر جمعیت پیشتر با همه-
گیری ویروسی از جمله سارس در سال  1550مبارزه
کرده است (.)05
شیوع اخیر کووید 91-در حال حاضر باعث صدمه زیاد
به اقتصاد جهانی شده است و رشد ملی جهان و به-
خصوص کشور چین در سال  1591طی  05سال
گذشته کاهش یافته است ( .)09بدین ترتیب برای
جلوگیری از انتشار کرونا ویروس جدید ،نیاز به
همکاری کارکنان بهداشتی ،دولتها و عموم مردم
است .سازمان بهداشت جهانی درتاریخ  99فوریه نام
بیماری کرونا ویروس جدید را تحت عنوان کووید 91
نامگذاری نمود ( )11و کمیته بینالمللی طبقهبندی
ویروسها ( )ICTVنیز در همین روز ،نام ویروس
ایجاد کننده این بیماری را از nCOV -1595به
 SARS-Cov-2تغییر داد (.)01
ویژگیهای اپیدمیولوژیک کووید۹۱-

کرونا ویروس دارای طیف میزبانی وسیع هستند و
عامل  90-05درصد از تمام موارد سرماخوردگیها
هستند .ایجاد ایمنی در برابر آنتیژنهای سطح
ویروس ،بهاحتمال مهمترین نقش را در محافظت فرد
دارد ،اما عفونت مجدد با سویههای مشابه شایع است
( .)00مطالعه  Wangو همکاران نشان داد که از  95تا
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کنگ شناسایی شدند ( .)11جداسازی و تعیین توالی
ژنومی موفقیتآمیز کرونا ویروس nCOV-1595در
درک منشاء این ویروس و خصوصیت عفونتزایی آن
کمکهای فراوانی کرده است .با این حال هماکنون
ابهامهای فراوانی باقیمانده و دانشمندان در حال
تحقیقات گسترده بر روی این ویروس جدید هستند.

 14ژانویه سال ،1515تعداد مبتالیان به عفونت کووید
 1591در چین  09/4برابر افزایش یافته است .در 10
فوریه سال  ،1515تعداد مبتالیان به کووید 91-در
چین  91۷1برابر زمان  95ژانویه سال  1515بود .آن-
ها نرخ مرگ و میر ناشی از کووید 91-را بر اساس
تعداد بیمارانشان  ٪1/14تخمین زدند .محققان هم-
چنین دریافتند که نسبت مرگ و میر مرد به زن 0/10
به  ،9میانه سن مرگ  ۷0سال ،میانه زمان از اوایل
عالئم تا مرگ  94روز و میانه زمان از عالئم اولیه تا
مرگ در افراد با سن  ۷5سال و باالتر (99/0روز) و
افراد زیر  ۷5سال ( 15روز) است .این یافتهها نشان
میدهد که این بیماری ممکن است در بزرگساالن
سریعتر از افراد جوان پیشرفت کند (.)04
 Liو همکاران میانگین سن  410بیمار آلوده به
کووید 91 -را  01سال گزارش نمودند ،از این تعداد
 ٪0۹مرد متوسط دوره کمون  1/0روز و کمابیش
نیمی از بیماران بزرگسال ۹5سال و باالتر بودند .در
مراحل اولیه ،تعداد بیماران آلوده دو برابر شد .نرخ
انتقال بیماری از فرد آلوده  1/1بود .اگرچه  ٪00از
اولین بیماران آلوده به کرونا ویروس نوین 1591-بازار
غذاهای دریایی هانا نبودند ،اما تعداد موارد غیرمرتبط
از اواخر دسامبر  1591بهصورت نمایی (لگاریتمی)
افزیش یافته است (.)00
شیوع کووید –  ۹۱در ایران و جهان

تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده است که گربههای
ساحلی کشور چین در بازار حیات وحش منبع
مستقیم  SARS-CoVبودند ( .)0۹از ابتدای شیوع
بیماری تا  1۹آوریل  ،1515تازهترین آمار جهانی
شیوع ویروس کرونا نشان میدهد که همه کشورهای
قارههای جهان (شکل )1درگیر این ویروس و بیماری
کووید 91-هستند که بهطور کلی نرخ مرگ و میر
( )٪1/11و نیز نرخ بهبود ( )٪۷4/11است ()0۷
(شکل .)1
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شکل  -1شیوع کووید 91-در جهان (بخشهای تیره نشان دهنده کشورهای مبتال است) (.)0۷

مسیرهای انتقال بیماری کووید۹۱-

تصور میشود که کرونا ویروس نوین 1591-از طریق
قطرات ،تماس نزدیک ،آئروسل و شاید انتقال مدفوع-
دهان منتقل شود و بیماران در دوره کمون میتوانند
ویروس را به افراد دیگر منتقل نمایند ( .)1،99توزیع
گیرنده ویروسی میتواند مکانیسمهای بیماریزا،
تظاهرات بالینی و مسیرهای انتقال کروناویروس نوین-
 1591را توضیح دهد .آنزیم تبدیل کننده
آنژیوتانسین )ACE2( 1بهعنوان گیرندهای برای
کووید 91-که برای ورود آن ضروری است ،مطرح شده
است .بیان فراگیر در  ACE2سلولهای مختلف ،مانند
سلولهای  AT2ریه ،بخش فوقانی مری ،سلولهای
اپیتلیال و انتروسیتهای جذبی ایلئوم و روده بزرگ،
در عفونت چند بافتی کووید 91-نقش دارد (.)01،01
بنابراین ،عالوهبر تماس تنفسی و بدن ،انتقال مدفوع و
دهان یک مسیر بالقوه برای عفونت کروناویروس نوین
است.
مکانیسم بیماریزایی کووید ۹۱-و استفاده از
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گیرندهها

در حال حاضر مطالعههای اندکی در مورد خصوصیت-
های پاتوفیزیولوژیک کووید 91-وجود دارد و عدم
اطمینان در مورد مکانیسم انتشارآن وجود دارد .دانش
کنونی تا حد زیادی نشان میدهد که از طریق مایع
تنفسی از انسان به انسان منتقل میشود ( .)45با این
حال شواهد نشان میدهد انتقال انسان به انسان در
دوره کمون کووید  91-بدون عالمت اتفاق میافتد که
ممکن است بین  1تا  95روز از زمان ورود ویروس به
بدن باشد (.)45-41
 Zhaoو همکاران دریافتند که  ACE2گیرنده
کروناویروس نوین 1591-است .در ریه طبیعی انسان،
 ACE2درسلولهای آلوئول نوع  9و  1بیان میشود
که  ٪10سلولهای آلوئول نوع  1بیان  ACE2را انجام
میدهند .مردان در سلولهای آلوئولی خود سطح
 ACE2باالتری از زنان دارند .آسیاییها سطح باالتری
از بیان  ACE2در سلولهای آلوئولی خود نسبتبه
جمعیت سفید پوست و آمریکایی آفریقایی دارند.
اتصال کروناویروس نوین 1591-بر روی گیرنده
 ACE2باعث افزایش بیان آنزیم  ACE2میشود ،که
 ACE2میتواند منجر به آسیب سلولهای آلوئول

پیشنیاز حمله کروناویروس به سلول میزبان اتصال به
گیرنده است .پس از اتصال گیرنده پروتئین spike
ویروسی از طریق پروتئولیز وابستهبه اسید توسط
کاتپسین  TMPRRS2یا فورین ،پروتئیناز شکسته
میشود و بهدنبال آن پوشش ویروسی با غشاهای
سلولی ادغام میگردد.
 spikeیک تریمر بزرگ و زائده برآمده سطحی است
که میتواند توسط پروتئازها به پروتئینی با زیر واحد
 S1در پایانه آمینی شکسته شود .در مقایسه با سایر
پروتئینهای کروناویروس پروتئین  Spikeدارای
متغیرترین توالی اسیدهای آمینه است که قویترین
گزینه در بین همه ژنهای کروناویروس برای سازگاری
با میزبان های خود است .بهتازگی نتایج نشان داد که
کووید ،91 -از همان گیرنده ورودی سلول ACE2
مانند کروناویروس سارس استفاده میکند .عالوهبر
 ACE2انسانی ،کووید 91 -میتواند از  ACE2خفاش
های نعل اسب چینی ،نوعی گربه ( )Civetو خوک
استفاده کند اما از  ACE2موش نمیتواند بهعنوان
گیرنده ورودی استفاده نماید .یکی از دالیل این است
که  ACE2انسانی دارای همسانی باالیی با خفاشهای
نعل اسبی چینی ،گربه و خوک است که بهترتیب
 ٪10/0 ، ٪15/۷و  ٪19/4است (.)00،44،40
عالئم بالینی و پاتوژنزکووید ۹۱

کرونا ویروس دومین عامل سرماخوردگی است .تب،
خستگی و سرفه خشک از مهمترین عالئم بیماران
است ،در حالیکه احتقان بینی ،آبریزش بینی و سایر
عالئم دستگاه تنفسی فوقانی نادر است .مراکز کنترل و
پیشگیری از بیماریهای پکن اظهار داشتند شدت
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شود .آسیب به سلولهای آلوئول میتواند بهنوبه خود
باعث یکسری واکنشهای سیستمیک و حتی مرگ
شود .آنها همچنین تأیید کردند که مردان آسیایی
بیشتر مستعد ابتال به عفونت کووید 91-هستند
( Wrapp .)01و همکاران دریافتند که توانایی اتصال
گیرندگی کووید  95 ،1591تا  15برابر قویتر از
کروناویروس سارس است (.)40

عالئم بیماری متفاوت است .با توجهبه شدت بیماری
میتواند به انواع خفیف ،نرمال ،شدید و کشنده طبقه-
بندی شود ( -9 :)4۹موارد خفیف :عالئم بالینی خفیف
بوده و هیچ پنومونی در سیتیاسکن قفسه سینه یافت
نمیشود -1 .موارد نرمال :تب ،عالئم تنفسی و
بیمارانی که تظاهرات تصویربرداری از ذاتالریه را
نشان میدهند -0 .موارد شدید :تنفس شدید ( بیشتر
از  05بار در دقیقه) -4 .موارد کشنده :یکی از سه
شرایط زیر :نارسایی تنفسی و نیاز به دستگاه تنفس،
شوک یا نارسایی سایر ارگانها و نیازمند بخش
مراقبتهای ویژه ( Li.)4۷و همکاران گزارش کردند
که افرادی که در معرض  SARS-CoV-2قرار
نگرفتهاند ،همه مستعد کووید 91 -هستند ( .)41با
این حال مطالعههای بالینی فعلی نشان میدهد که
موارد شدید کووید 91 -و مرگ و میرها بیشتر در
میانسال ،سالمندان و در جوانان با سابقه طوالنی از
استعمال دخانیات سیگار یا سایر موارد وجود دارد .به-
ویژه بیماران با نقص ایمنی ( تحت درمان با
کورتیکواستروئید ،شیمی درمانی ،پیوند اعضاء،
مبتالیان به  )HIVو بیماران با بیماری زمینهای (
بیماران قلبی -عروقی ،فشار خون ،دیابت ،بیماری
تنفسی زمینهای )BMI>40 ،بهاحتمال بهشدت رو به-
رو میشوند (.)41،05
بر طبق اولین مطالعه بر روی بیماران مبتال به کرونا
ویروس جدید ،دوره نهفتگی این ویروس حدود  1تا
94روز و بهطور شایعتری  0تا  ۷روز است ( .)04دوره
نهفتگی دورهای است که ویروس در بدن فرد وجود
دارد و هنوز عالئم بیماری ظاهر نشده است .در این
دوره نهفتگی  ،بیماران مسری هستند و گزارش شده
است که هر مورد بهطور متوسط  0/۷۷نفر دیگر را
آلوده میکند ( .)09بههمین دلیل الزم است که افراد
خانواده در زمانی که بهدلیلی مجبور بهحضور در
محیطی بهجز محیط امن خانه میشوند احتیاطهای
الزم را رعایت کنند (.)00
در مطالعه  Huangو همکارانش دریافتند که  11۹از
بیماران کووید  91-تب داشتند .از این تعداد ۷1۹
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دمایی باالتر از  01درجه سانتیگراد بود .آنها گزارش
دادند که  ۷۹۹از بیماران دچار سرفه 44۹ ،از بیماران
دچار خستگی و درد عضالنی بودند و  00۹از بیماران
دچار تنگی نفس بودند .تعداد کمی از بیماران هم-
چنین خلط ( ،)11۹سردرد ( ،)1۹خونریزی (  )0۹و
اسهال ( )0۹داشتند .تستهای آزمایشگاهی نشان داد
که  10۹بیماران آلوده مبتال به لکوپنی و  ۹0۹مبتال به
لنفوسیتوپنی هستند .سطح آسپارتات آمینوترانسفراز
در  0۷۹بیماران باال رفته است .التهاب عضله قلب
) )Myocarditisدر  91۹از بیماران تشخیص داده شد
و سطح پروفونین  Iخیلی حساس در این بیماران به-
طور قابل توجهی افزایش یافته بود .ناهنجاریها در
تصاویر  CTقفسه سینه در  ۹955بیماران مشاهده
شده است(.)10
تشخیص کووید۹۱-

عالئم اولیه کووید91-بسیار به آنفلوانزای زمستانی
شباهت دارد و تشخیصی کنونی بیماری کروناویروس
متکی به یافتههای رادیولوژیکی و آزمایشگاهی است.
بررسیهای رادیولوژیکی ،اهمیت فوقالعادهای در
تشخیص در اوایل بیماری و مدیریت بیماری کووید-
91دارند (.)01- 00
مهمترین راه تشخیص نمونههای مورد استفاده جهت
انجام تست آزمایشگاهی شامل نمونههای سواب
نازوفارنژیال ،خلط یا آسپیره دستگاه تنفسی تحتانی
است .تست تأییدی تشخیصی بهطور معمول RT-
 PCRاست که ژنوم  PCRریبونوکلوئیک اسید ویروس
را مورد شناسایی قرار میدهد .بهمعمول ناحیه مورد
شناسایی توسط این تکنیک شامل ناحیه ژنومی
( RdRpپلیمرازویروس) بههمراه نواحی دیگر نظیر
نواحی ژنومی  Eیا  Nاست (.)0۹
پیشگیری و کنترل عفونت کووید۹۱-
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از آنجا که تعداد بیماران مبتال به کووید91-در چین و
سایر کشورها بهسرعت در حال رشد است ،مهمترین و
ضروریترین کار ،جلوگیری از گسترش کووید91 -
است ( .)0۷برای کاهش انتقال ویروس ،تشخیص

زودهنگام و جداسازی ضروری است .عالوهبر این،
نظارت دقیق در اماکن شلوغ نیز مهم است (.)01
پاتوژنهای احتمالی  SARSو  COVID-19هر دو از
حیوانات وحشی گرفته میشوند ( .)01بنابراین ،شکار،
فروش و خوردن حیوانات وحشی نه تنها صدمات
جدی به اکوسیستم وارد میکند بلکه منجر به شیوع
بیماریهای همهگیر میشود ( .)۹5بنابراین ،ممنوعیت
تجارت حیوانات وحشی یک اقدام مؤثر برای جلوگیری
از شیوع ویروسی است ( .)۹9باتوجه-به نبود درمان
استاندارد و واکسن مؤثر برای کرونا ویروس جدید،
بهترین راه در شرایط حاضر اجتناب از آلودگی و
جلوگیری از انتشارآن است (.)۹1، ۹0
با این حال ،در تاریخ  1۹ژانویه CDC ،1515 ،چین
شروع به تولید واکسن جدید برای SARS-CoV-2
کرد (.)۹4
از جمله راههای پیشگیری از انتقال میتوان به موارد
زیر اشاره کرد :پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و
سرفه ،شستشوی دستها با آب و صابون حداقل به-
مدت  15ثانیه یا استفاده از ضدعفونی کنندههای
مخصوص دست حاوی الکل (حداقل  ۹5درصد الکل)،
اجتناب ازخوردن محصوالت دامی و حیوانی خام یا
نیمپخته ،رعایت فاصله حداقل  9-1متر از فردی که
مبتال به عالئم تنفسی است (.)۹1
درمان

در حال حاضر ،درمانهای ضد ویروسی بهطور عمده
برای درمان کووید 91-تصویب شدهاند .بهعنوان
داروهای مؤثر برای درمان کووید ،91-از هورمونها و
اینترفرونها نیز میتوان استفاده کرد ( .)۹0لوپیناویر
یا ریتوناویر یکی از مهارکنندههای پروتئاز است که
برای درمان عفونت  HIVاستفاده میشود و مؤثر
است .لوپیناویر دارای فعالیت ضد ویروس در شرایط
برون تنی است .همچنین لوپیناویر یا ریتوناویر از نظر
بالینی در معالجه کووید 91-مورد آزمایش قرار گرفته
است و موجب کاهش قابل توجه تیتر ویروس و بهبود

در همین راستا مطالعه جدیدی جهت درمانهای
مؤثرتر همچنان در حال اکتشاف هستند :در تاریخ 10
ژانویه سال  ، 1515یک تحقیق مشترک از انستیتوی
شانگهای  ،Materia Medicaآکادمی علوم چین و
دانشگاه فناوری شانگهای 05 ،داروی احتمالی را
آزمایش و شناسایی کرد که گزارش میشود در
برابرکووید مؤثر هستند (.)۹1

بحث

کرونا ویروس تا زمان شیوع سندرم شدید حاد تنفسی
( )SARSدر سال  1551و  1550در استان
گوانگدونگ در چین بسیار بیماریزا محسوب نمیشد
زیرا کروناویروسی که قبل از آن زمان در انسان گردش
میکرد ،بیشتر باعث ایجاد عفونتهای خفیف در افراد
دارای نقص سیستم ایمنی میشد ( .) ۹1- ۷1برخی
توالی ژنوم کووید 91-نیز شباهتهایی با مرس دارد.
مطالعه رابطه سارس ،مرس و کووید 91-که ممکن
است برای توسعه درمانهای ضد ویروسی با طیف
گسترده مورد استفاده قرار گیرد ،مورد توجه خواهد
بود ( .)۹0از آنجا که تعداد زیادی از مردم ،ووهان را
ترک کردهاند ،کنترل اوضاع اپیدمی بسیار فوری است
(.)۷0، 41

کرونا ویروسها باعث ایجاد سندرم خفیف یا شدید
تنفسی و روده در حیوانات و انسانها میشوند (.)۷4
اگرچه در برخی از جنسهای این خانواده میتوانند
باعث عفونت شدید در نوزادان ،کودکان خردسال و
افراد مسن شوند ( .)0،۷0آخرین مورد آن کووید91-
است ( .)۷4بهدلیل کمبود داروهای ضد ویروسی مؤثر،
پیش آگهی بیماران تنها به سن و وضعیت جسمی آن-
ها بستگی دارد ( .)۹0اما تعداد موارد مثبت مرگ و
میر همچنان رو به افزایش است .میزان مرگ و میر
کووید 91 -برای نوزادان حدود ، 0۹/4سارس  1۹/۹و
 04۹/4برای مرس است (.)۷۹، ۷۷

کووید –  91عالوهبر ایجاد مشکالت جسمی که ایجاد
میکند ،سبب تأثیرات روانی را بر روی جمعیت
عمومی ،بهویژه بر روی گروههای آسیبپذیر میشود.
بنابراین طراحی مداخالت روانشناختی برای بهبود
سالمت روان هنگام بروز همهگیریها ضروری است.
همچنین افزایش آگاهی مردم در مورد اقدامات دولت
برای مقابله با انتشار شایعات و افزایش آگاهی عمومی
با ارائه اطالعات در مورد روند بهبودی بیماران ،می-
تواند اضطراب را در جامعه کاهش دهد (.)۷1
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شرایط بیمار شده است ،اما اثر کلینیکی کلی مشخص
نشده است (.)۹۷،۹۹
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بهاحتمال بیماران بالینی بهبود یافته از تعداد کشته
شدگان فراتر میروند ،اما اکثر بیماران هنوز در
بیمارستان درمان نمیشوند .عالوهبر این ،جهش
سازگار بالقوه کرونا برای توسعه واکسن از اهمیت
خاصی برخوردار است .بنابراین ،برای ما ضروری است
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