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مــروری بــر علــل بــروز، انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی کرونــا یــک بحــران 
ناشــناخته در جهــان

A Review of the Causes of Incidence, Transmission, and Clinical Symptoms of Coronary                    
Pandemic: An Unknown Crisis in the World 

 Mehran Abdolahi1, Mohaddeseh Larypoor*2 

Abstract
In today›s world threatened by pathogens, humans are forced to discover new solutions to these 

pathogens. SARS-CoV-2 is one of the newest threats to the human race, which has increased the 
incidence of coronary heart disease due to mutations in it. On March 11, 2020, the World Health 
Organization (WHO) declared the outbreak of corona virus as a pandemic disease. One of the 
goals of international virologists is to identify the mechanisms of resistance of the human body to 
the virus and to use these mechanisms to treat or prevent coronary heart disease. That is, even if 
we do not know what the right vaccine is, perhaps by carefully studying the immune systems of 
people who have improved, we can create similar antibodies that are injected into a muscle and 
increase the number of antibodies produced by millions at a time. Asymptomatic outbreaks of 
coronavirus in individuals may pose an important public health problem. CT scans are a great way 
to diagnose patients with the new coronavirus pneumonia. For a patient whose first symptom is 
fever, CT imaging is necessary as soon as possible. This article examines the structure and function 
of the virus, mutations, routes of transmission, symptoms, laboratory diagnosis, interpretation of 
the COVID-19 test, prevention, the latest treatment options, and the latest statistics on the number 
of cases worldwide.
Keywords: SARS-CoV2- COVID19- Pandemic.

چكيده:
در دنیــاى امــروزى کــه بــا تهدیــد عوامــل بیمــارى زا مواجــه اســت، انســان ها ناچــار بــه کشــف راه حل هــاى نویــن 
در مقابلــه بــا ایــن عوامــل هســتند. SARS-CoV-2 یکــى از جدیدتریــن عوامــل تهدیدکننــده نســل بشــر هســتند کــه 
جهش هــاى رخ داده در آن ســبب افزایــش شــیوع بیمــارى کرونــا شــده اســت. در 11 مــارس 2020، ســازمان بهداشــت 
جهانــى )WHO(، شــیوع ویــروس کرونــا را یــک بیمــارى پاندمــى معرفــى کــرد. یکــى از اهــداف مــورد مطالعــه ویــروس 
ــروس و اســتفاده از آن ســازوکارها  ــر وی ــدن انســان در براب ــت ب ــى، شناســایى ســازوکارهاى مقاوم شناســان بین الملل
در راســتاى درمــان و یــا پیشــگیرى از بیمــارى کرونــا اســت. حــال در صــورت عــدم وجــود واکســن مناســب؛ شــاید 
بتــوان از طریــق مطالعــه دقیــق سیســتم ایمنــى افــراد بهبودیافتــه، پادتن هــاى مشــابهى را جداســازى نمــود کــه بــه 
ــا ویــروس در  ــدون عالمــت کرون ــروز ب ــى میلیون هــا پادتــن تولیــدى شــد. ب ــه تزریــق و موجــب افزایــش ناگهان عضل
افــراد ممکــن اســت ســبب ایجــاد یــک مســئله مهــم بهداشــت عمومــى شــود. سى تى اســکن روش بســیار مناســبى 
ــى تى  ــردارى س ــام تصویرب ــت. انج ــد اس ــروس جدی ــا وی ــى از کرون ــى ناش ــه پنومون ــال ب ــاران مبت ــخیص بیم در تش
ــه ســاختار و عملکــرد  ــوده ضــرورى اســت. در ایــن مقال ــراى بیمــارى کــه اولیــن عالمــت او تــب ب در اســرع وقــت ب
ویــروس، جهــش، مســیرهاى انتقــال ویــروس، عالئــم بیمــارى، تشــخیص آزمایشــگاهى، تفســیر آزمایــش کوویــد-19، 

ــرد.  ــرار مى گی ــان در جهــان مــورد بررســى ق ــار مبتالی ــن آم ــى و آخری ــن گزینه هــاى درمان پیشــگیرى، جدیدتری
واژه هاي کليدي: کووید-19، سارس کووید-2، پاندمی.
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مقدمه  
بیمارى هاى  از  گسترده اى  طیف  کرونا  ویروس 
خفیف تا شدید روده، تنفس و نظام مند را در حیوانات 
اهلى، وحشى، طیور و جوندگان ایجاد مى کند و سبب 
سرماخوردگى )ذات الریه( در انسان نیز هست. در حال 
کرونا  ویروس  هفت   ،SARS-CoV-2 با کشف  حاضر 
خفیف  بیمارى هاى  باعث  که  آن هایى  دارد.  وجود 
مى شوند شامل: 43OC ، E229HCoV ،   و 1HKU هستند 
که به طورمعمول عالئم سرماخوردگى را در افرادى با 
بیمارى زاى  و گونه هاى  ایجاد مى کنند  ایمنى  نقص 
خاورمیانه                          تنفسى  سندرم  ویروس  کرونا  ویروس 
)MERS-CoV(، ویروس کرونا ویروس سندرم تنفسى 
حاد )SARS-CoV( و SARS-CoV-2 کرونا ویروس ها 
زیر  و   Coronaviridae خانواده   ،Nidovirales )راسته 
از  بسیارى  که  هستند   )Orthocoronavirinae خانواده 
مردم را در اغلب کشورهاى جهان به کام مرگ کشانده 

است [1].
 COVID-19 بیمارى مرتبط با ویروس کرونا، با عنوان
شناخته مى شود. این ویروس اولین بار در شهر ووهان 
با 11 میلیون جمعیت در مرکز استان هوبى در چین 
شناخته شد. کرونا ویروس جدید داراى قابلیت انتقال از 

حیوان به انسان و انسان به انسان است [2 و 3].
منشأ این ویروس ابتدا در 30 ژانویه 2020 خفاش 
نعل بینى و سپس در 27 مارس 2020 مورچه خوار 
پولک دار )پانگولین(1 مشاهده شد و به علت شباهت 
ژنتیکى آن با ویروس موجود در بدن خفاش و پانگولین، 
دانشمندان تصور مى کنند که این دو ویروس موجود 
در بدن دو حیوان قبل از ورود به بدن انسان با یکدیگر 
تبادل ژنى داشتند؛ زیرا برخالف ویروس موجود در 
خفاش ها، ویروس موجود در پانگولین خصوصیتى دارد 

که منجر به انتقالش به بدن انسان مى شود. همچنین 
محققان با احتیاط اظهار داشتند که تنها «شباهت هاى 
ژنومى براى نشان دادن منشأ ویروس کافى نیست»؛ 
اما پانگولین ها مى توانند واسطه اى براى انتقال ویروس 

SARS-CoV-2 از خفاش ها به انسان باشند [4 و 5].

 3 نظریه اصلی برای منشأ این ویروس مطرح 

شده است:

1- با رسم درخت فیلوژنتیکى با استفاده از ژنوم 
مى توان  ویروس ها،  این  مارکر  نسخه هاى  کامل 
نتیجه گیرى کرد که ویروس انسانى SARS-CoV-2 با 
ویروس خفاشى RaTG13 ترکیب شده و ویروس نوع 

است. نموده  ایجاد  را  پانگولین 
 ،ACE22 2- با بررسى 5 اسیدآمینه کلیدى براى
مشخص شد که در این 3 نوع کرونا، ویروس نوع پانگولین 
با ویروس نوع انسان با هم ترکیب شده و ویروس نوع 

خفاش را تولید نموده اند.
3- فقط نمونه کروناى انسانى توانایى شکستن جایگاه 
فورین پروتئازى را داشته درحالى که دو نوع ویروس 
کروناى خفاشى و پانگولینى این توانایى را ندارند [6].

از 40 گونه مختلف خانواده کرونا ویروس، تاکنون 7 
گونه منتقل شده به انسان کشف شده است که موجب 
انسان  در  سرماخوردگى  همچون  بیمارى هایى  بروز 
مى شوند. ویروس هاى عامل SARS، MERS، SADS در 
خانواده کرونا ویروس ها قرار دارند؛ اما به دلیل تنوع 
ژنتیکى از عامل کرونا ویروس هاى خفاش یا CoV19 در 
جنس جداگانه اى قرار مى گیرند. بررسى ها نشان داده 
است که اتصال میان کرونا ویروس جدید به گیرنده هاى 
سلولى انسان، بسیار محکم تر از اتصال کرونا ویروس 
عامل سارس به این گیرنده ها است. این افزایش قدرت 
اتصال، باعث افزایش احتمال بیمارى زایى ویروس در 
هنگام قرارگیرى در معرض سلول هاى انسان شده است. 
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3 نوع کرونا ویروس در مطالعه اخیر محققان کمبریج 
طى سال 2020 مورد تأیید قرار گرفت:

- نوع A : نزدیک ترین ویروسى است که در خفاش و 
پانگولین یافت شده و دو زیرشاخه دارد: یک زیرشاخه 
کروناى  به  دیگرى  و  شده  متصل  ووهان  به  آن 

گسترش یافته در آمریکا و استرالیا مرتبط است.
- نوع B : از نوع A گرفته شده و عمده ویروسى است که 

در ووهان به آن مبتال شده اند.
- نوع C : دختر نوع B است که از طریق سنگاپور در اروپا 

منتشر شده است [7].
انگلیس  در  کرونا  ویروس  از  جدیدى  نوع  اخیراً 
شناسایى شده است که با نوع قبلى تفاوت دارد. شدت 
آلودگى کرونا ویروس انگلیسى بسیار زیاد است. میزان 
بیمارى زایى و سرایت آن در حدود 70 درصد تا دو برابر 
بیشتر است و افراد مبتال به این ویروس با یک تماس 
کوچک مى توانند اطرافیان را نیز مبتال کنند. حتى 
شدت عالئم آن بیشتر است اما میزان مرگ ومیر آن 

فرقى نکرده و این نشانه خوبى است [8].
ساختار و عملكرد کرونا ویروس

کرونا ویروس ها، ویروس هایى با قطر حدود 125 
نانومتر، پوشش دار و RNA دار تک رشته )رشته مثبت( 
هستند که نام گذارى آن ها به خاطر شکل مشابه تاج 
ویروس ها  این  است.  الکترونى  میکروسکوپ  زیر  در 
بزرگ ترین ژنوم از نوع RNA با طول 27 تا 32 کیلو باز 
را در بین ویروس ها دارند و اندازه ویروس حدود 120 
نانومتر است. غشاى این ویروس ها مشتق شده از میزبان 
است و داراى گلیکوپروتئین هایى هستند که همانند 
میخ )Spike( روى آن قرار گرفته اند و ژنوم را احاطه کرده 
است که آن هم در نوکلئوکپسید محصور است و در حالت 
غیرفعال به صورت مارپیچ قرار مى گیرد؛ اما در حالت 
فعال ویروس شکل کروى مى یابد. تکثیر RNA ویروس 

در سیتوپالسم میزبان با سازوکار منحصربه فردى رخ 
مى دهد که در آن RNA پلیمر از میزبان به توالى هدف 
در ویروس متصل شده، سپس جدا و مجدد به چندین 
مکان مختلف متصل مى شود که این عمل باعث ساخت 
شبکه درهم پیچیده اى از mRNA با انتهاى 3‘ مى گردد. 
ژنوم ویروس 4 یا 5 پروتئین ساختارى را کد مى کند که 

.E و N، M، S، HE :عبارت اند از
پروتئین S(  Spike(   از پوشش ویروس بیرون زده 
و بسیار گلیکوزیله است که هموترایمرى را تشکیل و 
اتصال به غشاى میزبان را وساطت مى کند. آنتى ژن هاى 
اصلى محرك خنثى سازى آنتى بادى و همچنین نقاط 
هدف لنفوسیت هاى کشنده روى پروتئین S قرار دارد.

 N پروتئین غشایى( داراى دمین انتهاى( M پروتئین
است که روى سطح خارجى پوشش ویروس قرار دارد. 
این پروتئین نقش مهمى در گردهمایى قطعات مختلف 

ویروس بازى مى کند.
 RNA در ارتباط با ژنوم )N( پروتئین نوکلئوکپسید
براى تشکیل نوکلئوکپسید است. این پروتئین احتماالً 
در تنظیم ساخت RNA ویروس دخالت دارد و با پروتئین 
M هنگام جوانه زدن ویروس همکارى مى کند. مناطق 
شناسایى لنفوسیت هاى T کشنده نیز روى این پروتئین 

مشخص شده اند.
گلیکوپروتئین هماگلوتینین استراز )HE( تنها در نوع 
بتا از کرونا ویروس ها یافت مى شود. بخش هماگلوتینین 
به نورامینیک اسید روى سطح میزبان متصل مى شود 
و استراز گروه هاى استیل را از نورامینیک اسید جدا 

مى کند.
 C انتهاى  قسمت   ،)E( پوشش  کوچک  پروتئین 
خود را داخل پوشش قرار داده، سپس دور پوشش 
تاب مى خورد و انتهاى N خود را نیز داخل پوشش قرار 
مى دهد. عملکرد آن مشخص نیست اما حدس زده 
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مى شود که در تشکیل ساختار ویروسى و آزادسازى آن 
باشد. داشته  نقش 

تعیین توالى کل ژنوم و بررسى هاى فیلوژنیک نشان 
مى دهد که کرونا ویروس عامل کووید-19 یک بتا کرونا 
ویروس است و در زیر جنس مشابه اما جد متفاوت 
با ویروس SARS قرار دارد. تکثیر ویروس هاى کرونا با 
پیوست و ورود شروع مى شود. اتصال ویروس به سلول 
میزبان با تعامالت بین پروتئین S و گیرنده خاص آن آغاز 
مى شود. پس از اتصال به گیرنده، ویروس از طریق تجزیه 
پروتئین S توسط آنزیم پروتئاز، به دنبال هم جوشى 
سلول  سیتوزول  وارد  سلولى،  و  ویروسى  غشاهاى 
میزبان مى شود. مرحله بعدى ترجمه ژن replicase از 
RNA ژنومى virion و سپس ترجمه و مونتاژ مجتمع هاى 

replicase ویروسى است. به دنبال همانندسازى و سنتز 

RNA زیر ژنومى، کپسید شدن اتفاق مى افتد و منجر به 

تشکیل ویروس بالغ مى شود. پس از مونتاژ، ویروس ها در 
وزیکول ها به سطح سلول منتقل و توسط برون ریز شدن 

آزاد مى شوند [1 و 9].
جهش در کرونا ویروس

که  مى دهد  نشان  مطالعاتى  جدید  بررسى  یک 
جهشى تازه در ویروس کرونا که با کد D614G مشخص 
منشأ  اولیه  نوع  به  نسبت  بیشترى  قابلیت  مى شود 
گرفته از چین براى سرایت به سلول هاى انسانى دارد. 
پژوهشگران لس آالموس آزمایشگاه ملى در نیومکزیکو 
و دانشگاه دوك در کارولیناى شمالى و یک گروه تحقیق 
از دانشگاه بریتانیایى شفیلد در این تحقیق شرکت 
تجزیه وتحلیل  را   SARS-CoV-2 ژنوم  توالى هاى  و 
کرده اند. آن ها در ماه آوریل طى مطالعاتى دریافته بودند 
 Spike تعداد D614G که در شرایط آزمایشگاهى، جهش
را در ویروس کرونا افزایش مى دهد و چون این پروتئین 
عامل اتصال و ورود کرونا به سلول هاى میزبان است، 

سرایت پذیرى نسبت به نوع اولیه افزایش مى یابد. در 
شرایط آزمایشگاهى دیده شده که سرایت پذیرى این 
نوع جهش یافته سه تا شش برابر نوع قبلى است. ویروس 
کرونا به دلیل توانایى تولید نسخه هاى فراوان در سلول 
میزبان، به طور طبیعى مستعد جهش است؛ اما در مورد 
ویروس جدید کرونا این احتمال مطرح مى شود که این 
ویروس داراى سازوکارى براى جلوگیرى از بروز اشتباه 
در زمان کپى «توالى اسید نوکلئیک» و به اصطالح قادر 
به نوعى نمونه خوانى یا Proofreading است. در پروسه 
همانندسازى، ژنوم دوباره بازخوانى )بررسى( مى شود 
که  مى شود  جلوگیرى  ناخواسته اى  از جهش هاى  و 
مى توانند ویروس را ضعیف یا قدرت سرایت را کاهش 

دهند [10].
مسيرهای انتقال بيماری کرونا

انتقال ویروس  هنوز دانسته ها در مورد چگونگى 
جدید کرونا )SARS-CoV-2( کامل نیست؛ اما بر پایه 
آنچه تاکنون میدانیم، انتقال ویروس به صورت سرایت 
قطره اى، از طریق تماس یا قطره صورت مى گیرد. قطرات 
ناشى از بازدم، سرفه یا عطسه و شاید حتى سخن گفتن 
فرد بیمار مى تواند باعث انتقال بیمارى از طریق قطره به 

دیگران شود [11].
این  انتقال  راه هاى  مورد  در  که  دیگرى  احتمال 
ویروس از آن سخن به میان است، انتقال از راه هوا به 
مخاط چشم است. محدوده اى که ویروس در هوا معلق 
است بین یک و نیم تا یک متر و هشتاد سانتى متر است. 
محققان اظهار داشتند که 5 دقیقه صحبت یا حدود 
50 دقیقه قرار گرفتن در مکان بسته با فرد مبتال، خطر 
بیمار شدن را در افراد سالم به طور قابل توجهى افزایش 
مى دهد. همچنین دانشمندان هشدار دادند که غذاى 
آلوده مى تواند مردم را مبتال کند. محققان براى تأیید 
این موضوع بخش هایى از گوشت و مرغ منجمد را با 
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ویروس کرونا آلوده کردند و آن را براى مدتى نگهدارى 
کرده اند و متوجه شده اند که ویروس کرونا پس از 21 
باقى مانده است.  روز هنوز روى گوشت هاى منجمد 
طى مطالعه اى که اخیراً دانشمندان در بریتانیا و آمریکا 
انجام دادند، هشدار مى دهند که 1 یا 2 متر فاصله 
براى جلوگیرى از سرایت ویروس کرونا کافى نیست 
و قطرك هاى حامل ویروس مى توانند 8 متر در هوا 

حرکت کنند [12].
بر اساس مقاله  منتشرشده در خصوص عفونت هاى 
بیمارستانى، محققان به این نتیجه رسیدند که آلودگى 
هوا در بیمارستان ها چندین برابر اماکن دیگر اهمیت 
دارد؛ زیرا گهگاه منجر به مرگ افراد بیمار بسترى شده 
در بیمارستان ها مى شود. ازاین رو باید در جلوگیرى 
از آلوده شدن هواى بیمارستان ها با استفاده از تهویه 
هوا و اقدامات بهداشتى کوشش کرد. شستن دست ها، 
آموزش بهداشت، نظارت مستمر مسئوالن، استفاده 
درست از وسایل یک بارمصرف و استفاده کنترل شده 
را  بیمارستانى  عفونت  بروز  مى تواند  آنتى بیوتیک ها 

کاهش دهد [13 و 14].
طبق مقاله اى که به تازگى به چاپ رسید، کووید-19 
توسط یک ابررایانه تجزیه وتحلیل شد و فرضیه جدیدى 
به نام «طوفان برادى کینین3» مطرح شد. این فرضیه 
بیان مى کند که عفونت با ورود ویروس به سلول هاى بدن 
از طریق گیرنده هاى ACE2 شروع مى شود که به تعداد 
زیاد در سلول هاى بینى وجود دارند. سپس ویروس به 
سلول هاى واجد این گیرنده در سایر قسمت-هاى بدن 
ازجمله روده ها، کلیه ها و قلب وارد و این موضوع سبب 
برخى عالئم گوارشى و قلبى عفونت مى شود. وقتى 
اتفاق هاى  شد  تثبیت  بدن  در  کووید-19   -COVID

جالبى شروع مى شود. ویروس سبب یک عفونت معمولى 
ویروسى نمى شود بلکه ویروس سلول هاى بدن ازجمله 

ریه را به نحوى در اختیار مى گیرد که آن ها میزان بسیار 
بیان مى کنند.  ACE2 در سطح خود  زیادى گیرنده 
سیستم رنین آنژیوتانسین به طورمعمول سطح برادى 
کنترل  را  است  فشارخون  تنظیم کننده  که  کینین 
مى کند. ویروس سیستم رنین آنژیوتانسین را درگیر 
مى کند و سبب ایجاد طوفان برادى کینین یعنى افزایش 
شدید آن در بدن مى شود. همین طوفان برادى کینین، 
توجیه کننده بسیارى از آثار کشنده کووید-19 است. 
افزایش برادى کینین سبب افزایش زیاد نفوذپذیرى 
عروق و عروق باعث نشت مایعات مى شود. در حقیقت 
کرونا بیشتر یک بیمارى عروقى است تا ریوى. نشت 
عروق سبب پر شدن ریه از مایعات مى شود. سلول هاى 
ایمنى هم نشت و آثار التهابى را در ریه ایجاد مى کنند. 
افزایش  از طریق یک مسیر دیگر سبب  کووید-19 
هیالورونیک اسید در ریه مى شود. این ماده مى تواند 
1000 برابر وزن خودش آب جذب کند. وقتى افزایش 
هیالورونیک اسید با افزایش مایعات در ریه جمع شود 
باعث ایجاد یک فاجعه مى شود. یک هیدروژل در ریه 
تشکیل مى شود و مثل این است که بخواهید از داخل 
یک ژله تنفس کنید. به همین دلیل ونتیالتورها کمتر 
از انتظار تأثیر مى گذارند. طوفان برادى کینین در قلب 
با تأثیر بر انقباضات قلبى سبب آریتمى افت فشارخون 

و ... مى شود.
تشنج،  گیجى،  چون  عالئمى  نورولوژیک:  آثار 
هذیان و سکته مغزى در نیمى از بیماران بسترى شده 
مشاهده مى شود. مطالعات MRI در فرانسه دال بر وجود 
عروق نشتى در مغز است که مى تواند عامل این عالئم 
باشد. برادى کینین در میزان هاى زیاد مى تواند سبب 
شکسته شدن سد خونى مغزى )BBB( شود. سلول ها 
و ذرات مضر وارد مغز شده و موجب التهاب، تخریب 
مغز و بسیارى از عالئم نورولوژیک به دنبال طوفان 
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برادى کینین مى شود. داروهاى مهارکننده ACE که 
براى درمان فشارخون استفاده مى شوند اثر مشابهى 
بر سیستم رنین آنژیوتانسین داشته و موجب افزایش 
برادى کینین مى شوند؛ یعنى کووید-19 مانند یک 
داروى مهارکننده ACE عمل نموده و عالئمى چون 
و  خشک  سرفه  ازجمله  داروها  این  جانبى  عوارض 
ضعف و نیز افزایش پتاسیم خون ایجاد مى کند. عالئم 
کاهش حواس چشایى و بویایى به دنبال اثر ویروس 
اثر  نه  است  الفکتورى  عصب  اطراف  سلول هاى  بر 
مستقیم برادى کینین. عروق نشتى همچنین مى تواند 
توجیه کننده عالمت شست کووید-19 باشد که در آن 
انگشت شست متورم و کبود مى گردد. برادى کینین با 
اثر روى تیرویید مى تواند عالیم تیروییدى کرونا را ایجاد 
کند. برخى وجوه سیستم رنین آنژیوتانسین در بدن 
وابسته به جنس است. این موضوع مى تواند کمتر بودن 

مورتالیته )مرگ ومیر( کرونا در زنان را توجیه کند.
درمان: داروهاى متعددى سیستم رنین آنژیوتانسین 
را مورد هدف قرار داده و مى توانند در درمان کرونا مفید 
باشند. Danazole، Stanozolol و Ecallantide سبب کاهش 
 Icatibant .برادى کینین و توقف آثار طوفان آن مى شوند
سبب کاهش سیگنالینگ برادیکینین و مسدود کردن 
اثر آن مى شود. Vitamin D در سیستم رنین آنژیوتانسین 
مداخله داشته و با کاهش رنین مى تواند اثر مفیدى در 
درمان کرونا داشته باشد. همچنین مى تواند از ایجاد 
طوفان برادى کینین جلوگیرى کند. Hymecromone با 
کاهش هیالورونیک اسید از تشکیل هیدروژل در ریه 
سازوکارى  مى تواند   Timbetasin مى کند.  جلوگیرى 
که در زنان از شدت گرفتن بیمارى جلوگیرى مى کند 
را شبیه سازى نماید. اگرچه همه این داروها نیازمند 

مطالعه بیشتر هستند [15].

عالئم بيماری

سازمان بهداشت جهانى این عالئم را بدین گونه 
مى کند: دسته بندى 

1- شایع ترین عالئم شامل: تب، سرفه خشک و خستگى.
2- عالئمى کمتر شایع شامل: درد و کوفتگى، گلودرد، 
دادن  دست  از  سردرد،  ملتحمه،  التهاب  اسهال، 
حس چشایى و بویایى، بثورات پوستى یا تغییر رنگ 

دست وپا. انگشتان 
3-عالئم جدى شامل: مشکل در تنفس یا تنگى نفس، 
درد یا فشار قفسه سینه و از دست دادن توانایى تکلم 

یا حرکت [16].
از زمانى که فردى به ویروس مبتال مى شود، به طور 
متوسط 5 یا 6 روز طول مى کشد تا عالئم بیمارى بروز 
کند؛ اما ممکن است بروز عالئم تا 14 روز نیز به طول 
بیانجامد. همچنین دانشمندان اظهار داشتند که عالئم 
گوارشى مانند اسهال، سکسکه، عالئم نورولوژیک مثل 
سکته هاى مغزى و عفونت نخاعى و التهاب و آسیب 
حاد عروق نخاع و سندروم «گلین باره» از عالئم نا شایع 
کروناست که اخیراً مشاهده شده است. نتایج یک مطالعه 
نیز که به تازگى منتشر شد، نشان مى دهد کووید-19 
باعث بروز مشکالت قلبى ازجمله ضربان نامنظم قلب و 
آنژین شده و وضعیت قلبى که از پیش وجود داشته است 

را وخیم تر مى کند [17].
تشخيص آزمایشگاهی

دو نوع آزمایش متفاوت در تشخیص کووید-19 
از: عبارت اند 

1- آزمایش تشخیص عفونى )PCR(: این آزمایش وجود 
ویروس فعال در بدن را نشان مى دهد و به دو روش 

انجام مى شود:
)الف( آزمایش PCR که مواد ژنتیکى ویروس را مورد 
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بررسى قرار مى دهد و از مخاط حلق یا بینى و یا 
بزاق نمونه گیرى مى شود؛

)ب( آزمایش آنتى ژن که پروتئین هاى خاص روى 
سطح ویروس را مشخص مى کند که از مخاط 

حلق یا بینى نمونه گیرى مى شود.
2- آزمایش آنتى بادى: آزمایش سرولوژى یا آنتى بادى 
کرونا به دنبال پادتن هایى مى گردد که توسط سیستم 
ایمنى در واکنش به عامل تهدیدآمیز )مانند نوع 
خاصى از ویروس( تولید مى شود و به وسیله گرفتن 
خون یا سوزن زدن انگشت نمونه-گیرى مى شود. 
آنتى بادى به دفع عفونت کمک مى کند، چند روز 
یا چند هفته بعد از بروز عفونت ساخته مى شود و تا 

چند هفته بعد از بهبود در بدن باقى مى مانند.
را  آنتى بادى  نوع  دو  کووید-19  آزمایش هاى 

شناسایى مى کنند:
IgM: که بدن آن را به مدت دو هفته ساخته و سپس 

سطوح آن افت مى کند.
IgG: که بدن آن را آهسته تر ساخته )حدود 4 هفته( ولى 

معموالً دوام بیشترى دارد [18].
کیت هاى  تولید  به  موفق  کشورهایى  همچنین 
در  هرکدام  که  شده اند  ویروس  کرونا  تشخیصى 
مدت زمان معینى قادر به تشخیص ویروس هستند؛ اما 
در جدیدترین تالش ها براى ساخت کیت تشخیصى 
کرونا، پروفسور جکى یینگ به همراه گروه خود در 
A*STAR کیت آزمایشى  نانو زیستى در  آزمایشگاه 
ابداع کردند که مى تواند در مدت 5 دقیقه ویروس کرونا 
را شناسایى کند. براى انجام این آزمایش با استفاده از 
یک سواپ از ترشحات تنفسى فرد مشکوك به ابتال 
 )RNA( نمونه گیرى مى شود تا ماده ژنتیکى ویروس
مورد بررسى قرار گیرد. سپس با یک دستگاه قابل حمل، 
نمونه مورد بررسى قرارگرفته و با به کارگیرى روش 

سریعى که آن را Cepat )در زبان ماالیى به مفهوم فورى( 
نامیدند، نتیجه آزمایش پس از مدت 5 تا 10 دقیقه 

مشخص مى شود [19].

تفسیر آزمایش کووید-19
z 19-فرد مبتال به کووید :)-IgM-،IgG+،PCR( 

بوده و هم اکنون بهبود یافته است؛
z فاز در  احتماالً  بیمار   :)-IgM+، IgG+، PCR(  

بهبودى است؛
z فرد در فاز فعال بیمارى :)+IgM+، IgG+، PCR( 

است و حتماً باید قرنطینه شود )ناقل(؛
z فرد در فاز نهایى بیمارى :)+IgM-، IgG+، PCR( 

است و باید قرنطینه را رعایت کند )ناقل(؛
z بیمار در فاز عفونت است و :)+IgM+، IgG-، PCR( 

باید قرنطینه شود )ناقل(؛
z بیمارى احتماالً در فاز :)+IgM-، IgG-، PCR( 

پنجره قرار دارد و باید قرنطینه را رعایت کند 

)ناقل( [18].

جدول 1. زمان فعال ماندن ویروس بر روی سطوح 
مختلف 

حداقل زماننوع سطح
فعال ماندن ویروس 

حداکثر زمان
فعال ماندن ویروس 

4 ساعتمس

7 روز3 روزاستیل

7  روز3 روزپالستیک

 1 روزمقوا

1 روز )اسکناس(3 ساعت کاغذ

5 روز4 روزشیشه

5 روز2 روزچوب

5 روز2 تا 8 ساعتآلومینیوم

5 روز سرامیک

2 روزچند ساعتلباس

4 روز1 روزموبایل

سایر فلزات
).. طال، زیپ و(

 5 روز
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ماندگاری ویروس

محققان در آخرین پژوهش خود مدت زمان زنده 
ماندن ویروس کرونا را بر روى سطوح مختلف ارزیابى 
کردند که در جدول 1  نتایج این پژوهش ارائه شده است 

.[20]
پيشگيری

محققان اقدامات زیر را براى کمک به جلوگیرى از 
انتشار بیمارى هاى تنفسى توصیه کردند:

zخوددارى از لمس چشم، بینى و دهان؛ 
z شستشوى مرتب دست ها با آب و صابون به مدت 

20 ثانیه یا با شوینده هاى الکلى 60 درصد به باال 
و استفاده از دستکش یک بارمصرف؛

zاستفاده از ماسک؛ 
z رعایت فاصله کافى را با افرادى که سرفه یا عطسه 

مى کنند؛
zماندن در خانه هنگام بیمارى؛ 
zپخت کامل گوشت یا تخم مرغ؛ 
z استفاده از دستمال کاغذى مقابل دهان و بینى 

در صورت سرفه یا عطسه و دور انداختن سریع آن؛
z ضدعفونى مداوم اشیاء و سطوحى که با آن ها 

دارید؛ سروکار 
z و استفاده از آب آشامیدنى تصفیه یا پلمپ شده 

.[21]
گزینه های درمانی

طى مطالعاتى براى مقابله با کووید-19 از اینترفرون 
لوپیناویر/ریتوناویر،  رمدسیویر،  فاویپیراویر،  آلفا، 
کلروکین فسفات و ریباویرین و آربیدول استفاده شد. 
این داروها در مواردى بر SARS-CoV-2 تأثیر مى گذارند؛ 
ولى کارایى الزم براى مقابله با این ویروس را ندارند [22 

و 23].

بر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت، بیش از 
150 شرکت دارویى در سراسر جهان در تالش براى 
یافتن واکسن مؤثر در درمان ویروس کرونا تا اوایل سال 
2021 هستند. درمجموع 26 واکسن در حال حاضر 
در مرحله ارزیابى بالینى قرار دارند. 6 کشور درزمینه 
ساخت و تولید واکسن عملکرد بهترى در دنیا داشته اند 
که عبارت اند از چین، آمریکا، روسیه، استرالیا، آلمان و 

نگلستان. ا
و  کشف  براى  دانشمندان  تالش  جدیدترین  در 
استفاده از واکسن مؤثر بر ویروس کرونا مى توان از 
واکسن اسپوتنیک-5 4 نام برد که در مرکز ملى تحقیقات 
یافته  توسعه  گامالیا5  میکروبیولوژى  و  اپیدمولوژى 
است. این واکسن نسخه ارتقا یافته از واکسن قبلى علیه 
ویروس سندرم تنفسى خاورمیانه )MERS( است [24].
 اپى واك کرونا6، نام واکسن دوم روسیه است که 
در ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد. این واکسن توسط 
 Vector مرکز تحقیقات ویروس شناسى و زیست فناورى

ساخته شده است [25].
در حال حاضر 5 واکسن ساخت چین در همکارى 
آزمایش  مراحل سوم  دیگر در حال طى  کشورهاى 
بالینى است. در حال حاضر شرکت داروسازى کان سینو 
در چین با سرپرستى چن وى متخصص بیمارى هاى 
عفونى این کشور واکسنى به نام Ad5-nCoV تولید کرده 

است [26].
همچنین واکسن ضد کروناى نسل جدید ساخت 
شرکت داروسازى سینوفارم7 که تا پایان سال 2020 
آماده عرضه به بازار خواهد بود، هزینه اى کمتر از 140 
دالر خواهد داشت و بافاصله 28 روز در دو دوز مصرف 

خواهد شد [27].
نیز  سینوواك  بانام  زیست فناورى  دیگر  شرکت   
در چین در حال آزمایش بالینى واکسن خود به نام 
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CoronaVac است که به زودى آزمایش آن را در برزیل 

واکسن  چینى  داروساز  شرکت  این  مى کند.  آغاز 
غیرفعالى تولید کرده است که به جاى ویروس مسرى از 
نسخه غیرمسرى آن استفاده مى کند تا واکنش سیستم 
ایمنى بدن را برانگیزد. محققان این کشور معتقدند که 
این واکسن ها  همه جهش هاى رخ داده ویروس کرونا را 

پوشش مى دهند [28].
هنگ کنگ  دانشگاه  این  میکروب شناسى  گروه 
استنشاقى  واکسن  نانو  که  کرد  اعالم  اخیراً   )HKU(
کووید-19 را به طور مشترك با مؤسسات مینلند تولید 
نموده که براى ورود به آزمایش هاى بالینى تأیید شده 
است. این نانو واکسن با ورود به ریه، به دلیل داشتن 
نوعى DNA خاص، موجب تولید پروتئین مربوط به 
ویروس کرونا شده و سیستم ایمنى بدن را علیه این 
واکسن  اولین  واکسن،  این  مى کند.  فعال  ویروس 
استنشاقى کووید-19 است که توسط سازمان ملى 
پزشکى چین براى آزمایش بالینى بر روى انسان تأیید 

شده است [29].
در آمریکا نیز تالش هاى گسترده اى جهت ساخت 
واکسن براى مقابله با کرونا صورت گرفته است. شرکت 
بیوتکنولوژى8، واکسن mRNA1273 را تولید نموده که 
بیمارى هاى  و  آلرژى  به سازمان ملى  آزمایش  براى 
عفونى آمریکا ارسال شده است. این واکسن هاى نوین با 
بهره گیرى از مولکول پیام رسان RNA، موجب شناسایى 
توسط  کرونا  ویروس  سطح  پروتئینى  شاخک هاى 
سیستم ایمنى بدن، ایجاد زنجیره اى از رخدادها، ایجاد 
پادتن هاى این بیمارى و دیگر روش هاى دفاعى بدن در 

طى آن  مى شود [30].
واکسن   ،Nature مجله  در  منتشرشده  خبر  طبق 
BNT162B1 نیز توسط شرکت داروسازى آمریکایى فایزر 

 ،)BioNTech( و شرکت زیست فناورى آلمانى )Pfizer(

آن  اولیه  آزمایش هاى  نتایج  که  است  شده  ساخته 
این  محققان  گفته  طبق  است.  بوده  امیدوارکننده 
واکسن نیز از همان فناورى به کاررفته در واکسن مودرنا 
بهره مى جوید و مبتنى بر کمى کد ژنتیکى است که پس 
از تزریق به بدن و هنگام مواجهه با ویروس کرونا، پاسخ 
ایمنى بدن آغاز به کار کرده و با ویروس مقابله مى کند؛ 
ولى مانند هر واکسنى، این دو واکسن نیز عوارض جانبى 
دارند. سازمان غذا و داروى آمریکا این عوارض را درد، 
درد یا قرمزى محل تزریق، احساس خستگى، سردرد، 
درد عضالنى، لرز، درد مفصل، تب، حالت تهوع و تورم 

غدد لنفاوى اعالم کرده است [31 و 32].
اخیراً محققان دانشکده پزشکى دانشگاه پیتسبورگ 
با ویروس  باقابلیت مقابله  بالقوه  آمریکا یک واکسن 
جدید کرونا را معرفى کردند. آن ها با استفاده از مشابهت 
تولید  را  واکسن  این   MERS و   SARS ویروس هاى 
کردند. این واکسن زمانى که با برچسبى )پچ( اندازه 
نوك انگشت روى موش ها آزمایش شد، آنتى بادى هاى 
اختصاصى ویروس جدید کرونا را در مقادیرى تولید کرد 
که براى خنثى کردن فعالیت ویروس کفایت مى کرد. 
نام این واکسن پیتکوواك9 است که در مقایسه با واکسن 
mRNA که به تازگى آزمایش هاى بالینى آن آغاز شده 

است، رویکرد شناخته شده ترى را دنبال مى کند [33].
تزریق  براى  روش جدیدى  از  همچنین  محققان 
دارو به بدن بانام میکرونیدل )سوزن تزریقى میکرونى( 
براى افزایش تأثیرگذارى استفاده کرده اند. این تزریق 
با استفاده از برچسب هاى انگشتى )پچ هاى اندازه نوك 
انگشت( با 400 سوزن بسیار ریز، پروتئین سنبله را به 
داخل پوست جایى تزریق مى کند که قوى ترین واکنش 
سیستم ایمنى را دارد. میکرونیدل ها از جنس شکر 
هستند و قطعات پروتئین به راحتى در داخل پوست 

جذب مى شوند [34].
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در هندوستان نیز واکسن جدیدى براى مقابله با کرونا 
ساخته شد. این واکسن کوواکسین )Covaxin( نام دارد 
و شرکت بهارات بیوتک10 آن را تولید کرده است. گفته 
مى شود این واکسن تاکنون روى موش ها، خوکچه ها 
و خرگوش ها مؤثر بوده و توانسته آن ها را نسبت به 
کرونا ایمن کند. واکسن مذکور اکنون از مقامات اجازه 

آزمایش بالینى واکسن را دریافت کرده است [35].
دانشگاه  محققان  از  گروهى  نیز  انگلستان  در 
اولیه  آزمایش هاى  نتایج  کردند  اعالم  آکسفورد 
 ChAd0xl nCov19 درزمینه تولید واکسن جدید به نام
آکسفورد  دانشگاه  واکسن  است.  بوده  امیدوارکننده 
یک ویروس تضعیف شده حامل این بیمارى است و با 
مهندسى ژنتیکى ویروسى خلق شده است که باعث 
ابتالى شامپانزه ها به سرماخوردگى معمولى مى شود. 
این پژوهش با بیش از 1000 داوطلب شرکت کننده 
نشان داد که هنگام هجوم سلول هاى T به ویروس، 14 
روز بعد از واکسیناسیون تعدادشان به اوج خود مى رسد؛ 
درحالى که آنتى بادى ها 28 روز بعد از واکسیناسیون 
تقویت شدند. این پژوهش وارد فاز 3 شده که در آن 
داوطلبین زیادى از سراسر جهان شرکت مى کنند؛ اما 
به علت گزارش یک مورد مشکوك به واکنش شدید به 
واکسن، این کلینیکال ترایال داوطلبانه متوقف شده 
است تا این مورد توسط یک کمیته مستقل بررسى شود 

.[36]
اولین   )PEI( ارلیش  پاول  انستیتو  نیز  آلمان  در 
واکسن  بالینى  آزمایش  مجوز  که  است  مؤسسه اى 
احتمالى کرونا را دریافت کرده است. نام این واکسن 
BNT62 است که قرار است در مرحله اول این آزمایش ، 

نزدیک به 200 نفر داوطلب آن را دریافت کنند [37].
در استرالیا نیز مقامات بهداشتى این کشور نتایج 
توسعه یافته  کرونایى  واکسن  آزمایش  امیدوارکننده 

توسط پژوهشگران دانشگاه کوئیزلند را اعالم کرده اند. 
محققان استرالیایى براى توسعه واکسن ویروس کرونا 
از فناورى )گیره مولکولى( استفاده کردند. گیره ها براى 
حفظ شکل پیچیده و در حال تغییر پروتئین اسپایک 
طراحى شده تا سیستم ایمنى بدن انسان بتواند آن را 
شناسایى کرده و سپس نابود کند. این واکسن با تزریق 
روى همسترها سطح خوبى از محافظت را در بدن آن ها 

ایجاد کرد [38].
در ایران نیز واکسن شرکت شفافارمد موسوم به «ُکوو 
ایران برکت» در روز 29 دسامبر در فاز دوم انسانى به 
چند نفر تزریق شد و در بهمن و اسفند فاز سوم آزمایش 
آن بر روى 50 هزار نفر در ایران انجام خواهد شد. این 

واکسن تولید مشترك ایران و کوبا است [39].
به جز تالش هاى صورت گرفته براى کشف واکسن 
کرونا، گروهى از محققان دانشگاه سیتى هنگ  کنگ با 
موفقیت ماسک هاى صورت گرافنى لیزرى با کارایى 
ضد باکتریایى 80 درصد تولید کردند که در عرض 10 
دقیقه و در زیر نور خورشید کارایى آن به 10 درصد 
بهبود مى یابد. این ماده بر روى ویروس کرونا آزمایش 

شده و نتایج مثبتى به همراه داشته است [40].
در ادامه مشخصات 4 نوع واکسن ساخته شده علیه 

کووید-19 ارائه شده است.

روش تحقيق و ابزار

در این مطالعه مرورى، مقاالت چاپ شده تا 29 دسامبر 
2020 درزمینه عفونت کرونا ویروس جدید موردبررسى 
قرار گرفتند. این مقاالت از طریق جستجو در پایگاه هاى 
اطالعاتى PubMed، Scopus،Google scholar و BioRxiv با 
 ،«2019 Coronavirus» استفاده از کلیدواژه هایى نظیر
 «2-SARS-CoV» 19» و-nCoV»، «COVID-2019»
به دست آمده اند. همچنین از وب گاه  هاى معتبر جهان 
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درزمینه بهداشت نظیر سازمان بهداشت جهانى، مرکز 
کنترل و پیشگیرى از بیمارى )CDC( و مجالت معتبر 
جهان مانند Lancet و Nature براى دریافت آخرین آمار 
و اطالعات این بیمارى استفاده شده است. اطالعات 
مرتبط با بیمارى زایى، ویروس شناسى، اپیدمیولوژى، 
تشخیص  انتقال،  روش هاى  بالینى،  خصوصیات 
از  بیمارى،  این  از  آزمایشگاهى، درمان و پیشگیرى 

مقاالت و وب گاه هاى فوق استخراج شده است.
انواع ویروس کرونا

ویروس کرونا-سارس -کرونای 2

1- حامل ویروس
تزریــق ویروســی متفــاوت و کــم ضــرری حــاوی ژن هــای مولــد 
ــی   ــتم ایمن ــش سیس ــبب واکن ــه س ــا  ک ــروس کرون ــاخکی وی ــن ش پروتئی

ــود. ــی ش ــدن م ب
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
آکسفورد / آسترازانکا، گامالیا )اسپوتنیک پنج (

2- آر آن آی / دی ان ای 
بخشــی از رمــز ژنتیکــی ویــروس  بــه بــدن تزریــق مــی شــود کــه ســبب 

واکنــش سیســتم ایمنــی  بــدن مــی شــود.
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:

فایزر / مدرنا

3- ویروس غیرفعال
ــنتی  ــیوه س ــدن - ش ــه ب ــده ب ــف ش ــا ضعی ــال ی ــروس غیرفع ــق وی تزری

ــن. ــه واکس تهی
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:

سینوواک / بوتانان)کروناوک( / سینوفارم / بارات بیوتک )کوواکسین(

4- مبتنی بر پروتئین
فقــط بخشــی از ویروس)پادتــن یــا آنتــی ژن( تزریــق مــی شــود کــه مــی 

توانــد واکنــش ایمنــی بــدن را برانگیــزد .
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:

نوواوکس /سانوفی 

Nature Medical Journal :شکل 1. انواع واکسن کرونا، منبع

سپاسگزاری

نویسندگان از سرکار خانم دکتر الله فرهنگ متین 
مدیرکل پژوهش و مجرى برنامه علمى پدافند غیرعامل 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال و عضو محترم 
ریاست  غیرعامل،  پدافند  سیاست گذارى  شوراى 
محترم واحد تهران شمال جناب آقاى دکتر خالدى 

تشکر ویژه دارند.

 پی نوشت ها:
1. Pangolins

2. نوعى آنزیم که به غشاء خارجى سلول هاى ریه، کلیه و روده متصل مى شود.
3. Bradykinin storm
4. Sputnik V
5. Gamaleya
6. EpiVacCorona
7. Sinopharm
8. Moderna
9. PittCoVacc
10. Bharat biotech
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