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 8931 اسفند 52 تا دیجد روسیو کرونا یپاندم یرشناختیگ همه مرور

 
 1یمیکر جالل

 
 

چکیده

را جزء  یماریب نیا نی. وزارت بهداشت چدیگزارش گرد نیاز شهر ووهان چ روسیاز کرونا و یناش یاز پنومون یدی، نوع جد2931ماه سال  ید لیاوادر  مقدمه:

 یماریموارد ابتال به ب نیاول ران،یاتخاذ نمود. در ا یعفون یماریب نیا یرا برا رانهیگ سخت یو کنترل رانهیگ شیقرار داد و اقدامات پ نهیواجد قرنط یها یماریب
Coronavirus disease 2019 (COVID-19 )نیاستان کشور گزارش شد. هدف از انجام ا 92روز پس از آن، موارد ابتال از  21و  دیاز شهر قم گزارش گرد 

 بود. دیجد روسیاز کرونا و یناش یماریب انیطغ یشناس یریگ روند همه یمطالعه، بررس

 انیطغ مختلف یها جنبه ،یعلم منابع قیطر از شده منتشر مستندات نیآخراساس  بر. شد انجام 2931ماه  اسفند در ینقل یمرور صورت به مطالعه، نیا ها: روش

 در یماریب نیا به ابتال روند د،یجد روسیو کرونااز  یناش مرگ و ابتال یها گزارش نیآخر یابیارز با و شد یبررس نیچ کشور در روسیو کرونا به ابتال از یناش یماریب
 .دیگرد هیارا کشور

 گسترش به رو سرعت به و دیرس یقطع دییتأ به قم شهر در مرگ مورد دو گزارش با یرسم طور به 2931 بهمن 93 در ران،یا در دیجد روسیو کرونا یدمیاپ ها: یافته

 .شد گزارش بهداشت وزارت توسط مورد 277 آن از یناش مرگ موارد و نفر 29391 یماریب نیا به انیمبتال آمار، 2931 اسفند 71 کشنبهی روز تا و نهاد

 قیطر از خصوص به یماریب انتقال خطر کاهش یراستا در ما کشور در کرونا دینوپد یماریب با مقابله ی هیاول اقدامات که است آن از یحاک موجود شواهد گیری: نتیجه

 .است نبوده سازگار ت،یجمع ییجا جابه کاهش و سالم نیناقل یجداساز زودهنگام، ییشناسا

 یتنفس یها یماریب ؛یعفون یها یماریب؛ یدمیاپ ؛دیجد روسیو کرونا واژگان کلیدی:

 
 27-79(: 162) 91؛ 2933مجله دانشکده پزشکی اصفهان . 8931 اسفند 52 تا دیجد روسیو کرونا یپاندم یرشناختیگ همه مرور .جالل یمیکر ارجاع:

 

 مقدمه

 کرونا از یناش یپنومون یماریب دیجد نوع 8931 سال ماه ید لیاوا در

 ینگران   باع    و دی  گرد گ اار   نیچ   ووهان شهر از ابتدا روسیو

 و کنت رل  مرک ا  م اه   ید81 خیت ار  در. شد کشور نیا بهداشت بخش

 ووه ان  ب    را خ ود  عیس ر  پاس خ  میت ن یچ یها یماریب از یریگ شیپ

 روس ی  و آدن و   یمرغ   یآنف ونناا  آنفلواناا  یاحتمال علل. کرد اعاام

 ی    ا س    ارس   روسی    و کرون    ا یتنفس     ح    اد س    ندرم

(Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus ای 

SARS-CoV )م رس سندرم تنفسی کرونا وی روس خاورمیان   ی ا     و 

(Middle East respiratory syndrome-related coronavirus   ی ا

MERS-CoV)   ق  ا یتحق. ش  دند رد و یابی  ارز کب    ی    کی 

 ب ازار  ب    مرب و   عفونت نیا است ممکن ک  داد نشان کیولوژیدمیاپ

 دولت ماه  ید 88 خیتار در. باشد نیچ یجنوب ووهان ییایدر یغذاها

 ض د  را ب ازار  و بس ت  را نیچ   جن و   ییای  در یغذاها بازار یمحل

 در آل وده  م وارد  مراقبت و فعال یابیماریب زمان  نیهم در. کرد یعفون

 عن وان  ب   یماریب عامل  ماه ید 81 در(. 8-5) گرفت قرار کار دستور

( nCoV-2019یا  New Coronavirus 2019) دیجد روسیو کرونا

 ی توس ع   و یک  یژنت یت وال  لی  تحل و  ی  تجا  آن از پس و شد دهینام

 اکنون. (2-9  6) افتاد انیجر ب  مارانیب ییشناسا یبرا صیتشخ رو 

 World Health Organizationبهداشت جهانی )سازمان  شنهادیپ ب 

  Coronavirus disease 2019 ن   ام ب     یم   اریب (WHOی   ا 

(COVID-19) است موسوم. 

 MERS-CoV و SARS-CoV مش اب   دی  جد روسی  و چ  اگر

 ی ان دازه  ب    اس ت  ممک ن  ک    داد نشان  یاول موارد(  اما 5  1) است

 مروریمقاله 
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SARS-CoV و MERS-CoV زود یل  یخ حال ؛ با این نباشد دیشد 

 روسی  و. شد مشخص گفت  های پیش با ویروس آن یاساس یها تفاو 

 نش ان  ش واهد  و شدمبتالیان  تعداد شیافاا ب  منجر سرعت ب   دیجد

 SARS-CoV از ش تر یب  روسیودر این  انسان ب  انسان انتقال ک  داد

 روسی  و کرون ا  نیچ   م اه   ید 91 خیتار در. است MERS-CoV و

 در. ک رد  یبن د  طبق  ن یقرنط مشمول یعفون یها یماریب ءجا را دیجد

 ک رد  اع الم  ووه ان  شهر یدمیاپ کنترل و یریگ شیپ ستاد ماه  بهمن 9

 نق ل  و حم ل  و یکش ت  مت رو    یش هر  اتوب وس  ت ردد  موقتب  طور 

 و فرودگ اه  ریمس   و دیآ در قیتعل حالت ب ی  طونن مسافت در مسافر

 نیچ   دول ت  بع د   روز دو. ش دند  بس ت   ووهان از قطار یها ستگاهیا

 یدمی  اپ توقف یبرا تال  گون  هر جیبس یبرا را تعهد سطح نیبانتر

 کیولوژیدمی  اپ یها یژگیو درکآن چ  مسلم است این ک  . کرد دییتأ

 و یری  گ شیپ   راهبرده ای  یاجرا و توسع  یبرا COVID-19 انتقال

 کیولوژیدمی  اپ فیتوص منظور  نیا یبرا. است مهم اریبس مؤثر کنترل

 از .ش د  انجام سرعت ب  COVID-19 موارد ی  یکل لیتحل و  یتجا و

 م وارد  و ش د  گرفت    ن یس ی قفس  یوگرافیراد  ینیبال صیتشخ موارد

 کی  نوکلئ دیاس   شیآزم ا  ش دن  مثب ت  یمبن ا  ب ر  را یقطع صیتشخ

 .دادند قرار روسیو

کرون ا   مورد 12987 لیتحل و  یتجا و کیولوژیدمیاپ ا یخصوص

  دی  جد روسیو کرونا داد نشان ن یچ در شده گاار  دیجد ویروس

 ن ر   و دارن د  فی  خف تظ اهرا   مارانیب شتریب اما است  یمسر اریبس

 در یس ن  یاختصاص   م رگ  اانیم  . از طرفیاست نییپا آن خام مرگ

 خون  یپرفشار مانند یا ن یزم یها یماریب از ک  بانتر و سال 61 افراد

 .است بانتر برند  یم رنج ابتید و یعروق -یقلب یماریب

 و SARS ادآوری   یم  اریب نی  ا گس  تر   ییابت  دا یروزه  ا در

MERS ب ا  مارستانیب در کیناد از ک  یافراد در پاتوژن کشف و بود 

 ک    یط ور  ب  ؛(1) بود بان اریبس  داشتند ارتبا  دیجد روسیو کرونا

 و ش د  گ اار   م ورد  81 از شیب   ج اد یا باع   منفرد ی مواجه  کی

 (درص د  7/15) ه ا  آن ش تر یب و ب ان  یپاشک کادر در شده دییتأ موارد

 لی  دل. بود موارد ریسا از تر نییپا  مرگ اانیم و داشتند فیخف یماریب

 و یپاش ک  ک ادر  ک    راچ ؛باشد سن ب  مربو  تواند یم  امر نیا یاصل

 در هعم د    ب  ط ور مرگ و دارند سال 61 از کمتر اغلب سن کارکنان 

 ب ر  یمبن یشواهد چیه  کنون تا. است داده ر  سال 61 یبان مارانیب

 روسی  و نی  ا یب را  یپاش ک  مؤسسا  در ژهیو انتقال راه کی وجود

 .است نشده گاار 

 ب ا  یعم وم  س المت اورژان س  » ب    دی  جد روسیو کرونا  اکنون

مطالع    ب ا ه د      نی  ا(. 3) اس ت  ش ده  لیتب د  «یالملل   نیب ینگران

ی م ار یب یری  گ هم    از موج ود  ش واهد  نیآخ ر  م رور  و یبن د  جمع

COVID-19   ان انج ام ش د ت ا از    ماریی اطالعا  مربو  ب  ب و ارای

 درس ت  یس از  میتص م  و دان ش  گس تر   ریمس   در بتواناین طریق 

 ب ا . شتبردا کوچک یگام کشور  سالمت ی حوزه نیولؤمس و رانیمد

 م ورد  در ت وان  یم  دینوپد یماریب نیا کیولوژیدمیاپ اطالعا  انتشار

 و یری  گ شیپ   یه ا راهبرد یطراح   یچگونگ و یپاندم نیا مهم ابعاد

 یبعض   در مثال  عنوان ب (. 9) آورد دست  ب را نزم نشیب مؤثر کنترل

 هن وز  اما است  داده ر  یپاشک کادر دیشد عفونت  ووهان مناطق از

 یبررس  کام ل آن    ا ی  جائ و یپاشک کارکنان عفونت مشخص علل

 ک اهش  اف راد   ییج ا   جاب   ک ردن  مح دود  ن یا بر عالوه. است نشده

 و ماس  ک دنیپوش   دس ت   شس تن )مانن د   یف رد  حفاظ ت  مواجه    

 مه ار  ب    توان د  یم   ی بخش   نیب   عیسر واکنش و( یپاشک ی مشاوره

 .کند کمک یدمیاپ

 

 ییزا یماریب سمیمکان

 ی کنن ده  لیتب د  میآن ا  ب    اتص ال  ب ا  یکل طور  ب  COVID-19 روسیو

ی  ا  Angiotensin-converting enzyme 2) انس  ان II نیوتانس  یآنژ

ACE2) ری  تکث کرون ا   یها روسیو ریسا خال  بر. شود یم ها سلول وارد 

 و ین  یب ی )حف ره  یفوق ان  یتنفس   مخا  ومیتل یاپ در فقط روسیو ی  یاول

 یرو ای  ن گ وار   دس تگاه  نظی ر  ییه ا  ان دام  در بلک  ؛دهد ینم ر ( حلق

 بیآس   کبد  حاد یگرفتار مانند یتنفس ریغ میعال مارانیب از یبرخ. دهد یم

 افتن د یدر محقق ان (. 2-5) دهن د  یم نشان را اسهال و یویکل یینارسا  یقلب

 قل ب     ی  ر ب رونش    ین  یب مخا  در گسترده طور ب  ACE2 یها رندهیگ

 متع دد  عض ای ا ب    تهاجم(. 2) شود یم انیب لئومیا و مثان  معده    یکل  یمر

 ب     ام ر  نیا .شود یم منجر متنوع ینیبال تظاهرا  و دهیچیپ تیوضع کی ب 

 ح ال   نیع   در. سازد یم مشکل را قضاو   یماریب ی  یاول مراحل در ژهیو

 ان د  داده نش ان  مطالعا  ؛است ادیز نسبتب   یماریب نیا دیشد موارد بروز

 از یت وجه  قاب ل  بخ ش  و رس د  یم  درص د   17/85 ب  دیشد موارد نسبت

 ش وند   یم   ب دتر  یم ار یب ش روع  از پس هفت  کی یناگهان طور ب  مارانیب

 م رگ  اانی  م. است درصد 96/8-2 ریم و مرگ اانیم و فیضع یآگه شیپ

 من ابع  یتقاضا بر یادیز فشار ک  شد گاار  درصد 97/7 ووهان در ریم و

 .(1) نمود وارد یدرمان و ینیبال

 

 عفونت منبع

 COVID-19 عفون ت  منب ع  ک    اس ت  نیا بر اعتقاد حاضر  حال در

 ب دون )عفون ت   پنه ان  عفون ت  ب  مبتال افراد باشند و می مبتال مارانیب

 در م اران یب عفون ت . ش وند  عفون ت  منب ع  اس ت  ممکن این( عالمت

 (.2-9) اس ت  نش ده  مش خص  هن وز  یبهبود ی دوره و کمون ی دوره

 و کیولوژیدمی  اپ یبررس  . اس  ت ناش  ناخت  COVID-19 مخ  ان

 جن و   ییای  در یغذاها بازاربیانگر آن بود ک  ممکن است  کیپاتوژن

 موج ود   ش واهد  طب ق . باشد عفونت نیا یاصل منبع  ووهان در نیچ
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 یوحش   وان ا  یح  روسی  و نی  ا مخان ک باورند  نیا براغلب افراد 

 انس ان  ب    را روسی  و آلوده وانیح کدام است نشده مشخص و است

 .است کرده منتقل

 ج دا  روسی  و ژن وم  م ورد  در نیچ کشور پژوهشگران قا یتحق

 روسی  و کرون ا  یک  یژنت یت وال  تیهو داد نشان  یاول مارانیب از شده

(RaTG13) مش اب   درص د  2/36 ی ان دازه  ب     ینیچ خفا  ینوع با 

 نیب   ارتب ا   ب ر  یمبن   یش واهد  گرید مطالعا   نیهمچن(. 81) است

COVID-19 و  ی  تجا. اس ت  داده نش ان  خف ا   روسی  و کرون ا  و 

 ی س ابق   م ورد  91 داد نشان  یاول مارانیب از نفر 78 نگر گذشت  لیتحل

 در. داش تند  نیچ   یجن وب  ووه ان  ییای  در یغ ذاها  ب ازار  با مواجه 

 نمون    515 ی جن وب  ووهان ییایدر یغذاها بازاردر   یاول یها یبررس

 مثب ت  د ی  جد روسی  و کرون ا  یبرا ها آن مورد 99 ک  شد یآور جمع

  نیچ   یجن وب  ووهان ییایدر یغذاها بازار ک  است نیا بر گمان. بود

  گ ر ید ی مطالع    در. باش د  روسی  و نی  ا عفون ت  منب ع  است ممکن

 ق رار  لیتحل و  یتجا مورد COVID-19 ی نمون  39 یژنوم یها داده

 خارج از است ممکن  یاول  ی نمون  یها پیژنوت ک  داد نشان و گرفت

 ب ازار  ک    رود یم   گمان و باشند یجنوب نیچ ییایدر یغذاها بازار از

 ن یبن ابرا (. 88) باش د  مواجه    منبع تنها یجنوب نیچ ییایدر یغذاها

 .است ناشناخت  تاکنون عفونت منبع

 

 زبانیم

 ش ده  یمعرف   COVID-19احتم الی   مخ ان  عنوان ب  خفا  چ  اگر

 انتق ال  ریمس   م ورد  در یمتف اوت  یه ا  دگاهی  د پژوهش گران  اما است 

 ک    است داده نشان مطالعا . دارند انسان ب  وحش ا یح از روسیو

 انس ان  ب    روسی  و انتق ال  یبرا واسط  ابانیم نیپانگوول است ممکن

 ماره ا   ها  نیپانگول بر عالوه ک  باورند نیا بر گرید یبعض(. 82) باشد

(. 3) باش ند  بالقوه ی واسط  ابانیم است ممکن این رهیغ و ها پشت نک

 ب    COVID-19 انتق ال  ریمس   م ورد  در یادیز یدهایترد  سان نیبد

 .دارد وجود انسان

 

 عفونت منبع یدگیچیپ

 انی  بتالبیش تر م   داد ر  8918 س ال  در ک    SARS یدمیاپدر مورد 

 و کوت اه  زم ان  م د   در ک    داش تند  ت ب  مانن د  آشکار ینیبال میعال

 کنت رل   نیبنابرا .بود تر آسان عفونت انتقال و کرد یم شرفتیپ تر عیسر

 عفونت  منبع عنوان ب  ها آن یجداساز و آلوده اشخاص کیناد تماس

 امک ان  یراحت ب  یکنترل و یریگ شیپ اقداما  ریسا و انتقال ریمس قطع

 ی دوره کن د   ش روع  کی   یدارا COVID-19 ک  یحال در. بود ریپذ

. دارد پنهان و کیپیآت ینیبال تظاهرا    یاول مراحل در و یطونن کمون

 یریگ شیپاقداما   و متخصصان یبرا را یبارگ مشکال   عوامل نیا

 ب ر  ع الوه  ده د  یم   نش ان  ی فعل یها داده. آورد یم همراه ب  کنترل و

 عالم ت  بدون و کمون ی دوره مارانیب هستند  عفونت منبع ک  مارانیب

 نش ان  مطالع ا   ن ی  ا بر عالوه(. 89) باشند عفونت منبع دیتوان یم این

 روسیو حامل هنوز است ممکن  ابندی یم بهبود ک  یمارانیب است داده

(. 87) ش وند  یم   دهی  نام نقاه ت  ی دوره حام ل  عن وان  ب    ک    باشند

 یجداس از  و کنت رل   COVID-19 عفون ت  منب ع  ییشناس ا  ن یبنابرا

 .است شده لیتبد یاساس مشکل کی ب   یپاندم نیا در مارانیب کامل

 

 کمون ی دوره

 کم ون  ی دوره  یتنفس   ح اد  یعف ون  یه ا  یم ار یب ریسا با س یمقا در

COVID-19 ب   ط ور    ی م ار یب نی  ا کم ون  ی دوره. است تر یطونن

 س یمقا در ک  است روز 9-1موارد  شتریبدر  و روز 8-87بین  معمول

. اس ت  ت ر  یط ونن  اس ت   روز 2-81بین  ک  SARS کمون ی دوره با

 COVID-19 یها یژگیو نیتر مهم از ی مسر و یطونن کمون ی دوره

 یه ا  اس ت یس نیت دو   نیهمچن   و زودهنگ ام  یری  گ میتصم ک  است

 .کشد یم چالش ب  را کنترل و یریگ شیپ

 

 ییزا عفونت ی دوره

 عفون  ت من  ابع مختل  ف ان  واع ی  یزا عفون  ت ی دوره حاض  ر  ح  ال در

COVID-19 من ابع  ی اول یا ی دوره نییتع یبرا و ستین مشخص هنوز 

 درم ان  زم ان  مد   مثال عنوان ب . ندارد وجود یقیدق اطالعا   عفونت

 دی  با م داوا  از بع د بیم ار   و است روز 21 حدود ی  اغلبنیبال ماریب کی

 نظ ر  در مش ترک  کم ون  ی دوره کی   اگر ؛شود یریگ یپو  جدا روز 87

. باش د  روز 71 ت ا  توان د  یم   م ار یب کی عفونت زمان مد  شود  گرفت 

 مواجه    زم ان  ک    نیا مگر ؛است تر دهیچیپ  عالمت بدون انتقال ی دوره

 انتق ال  ی دوره م ورد  در قض او   ص ور    نی  ا ریغ در ؛باشد مشخص

 م وارد  عفونت ی دوره ک  اند داده نشان  مطالع  کی در. گردد یم دشوارتر

 .(81) باشد روز 23 تا است ممکن  عالمت بدون

 

 هیپا مولد سطح

 توان د  یم  ( R0ی ا   basic reproduction number)  ی  پا مولد سطح

 انگریب   یپا مولد سطح. کند نییتع یدمیاپ طول در را موارد رشد اانیم

 را نف ر  چن د  متوسط طور  ب یماریب ب  مبتال نفر کی ک  است مهم نیا

 تیوض ع  نظ ر  از. کن د  یم   آلوده خود یماریب ییزا عفونت ی دوره در

 اریبس   COVID-19 انسان  در آن انتشار ا یخصوص و یکنون یدمیاپ

(. 83) اس ت  MERS و SARS از بانتر اریبس آن R0 و است یمسر

 ب  ین  COVID-19 م  وارد R0 ک    ده  د یم   نش  ان WHO گ  اار 

 9/9-5/5ب ین   R0 ک    داد نش ان  نیچ در مطالع  کی. است 5/8-7/8

  15/7 ت  ا را R0  متح  ده ان ی  ا در یا مطالع   (. 21) اس  ت ری  متغ
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(11/9-58/9 :Confidence interval  یاCI 35  )زده نیتخم  درصد 

 و ارزی ابی   R0 ب ر  ثیرگ ذار أت عوامل پیچیدگی ب  توج  با(. 28) است

 کنت رل  و یری  گ شیپ   قی  دق اقداما . است نیاز مورد بیشتر تحقیقا 

 خواه د  عفون ت  انتش ار  در یادی  ز ریثأت    جامع  سطح در شده اتخاذ

)مانن د   مختل ف  ام اکن  در م ردم  تجمع ک  است شده مشاهده. داشت

 گس تر   توان د  یم  ( یالملل   نیب   یها کنفرانس و یمل یها ییگردهما

 .کند عیتسر را COVID-19 یدمیاپ

 

 انتقال یها راه

 و ه ا  قط ره  ای  ر راه از هعمدب  طور  COVID-19 انتقال یاصل ریمس

 را زا یم ار یب عوام ل  ده د  یم   نش ان  ها داده(. 2) است کیناد تماس

 راه دو  معم ول ب   ط ور    .نمود جدا مارانیب ادرار و مدفوع از توان یم

 ری  غ تم اس  و میمس تق  تم اس ک  شامل  دارد وجود انیاطراف ب  انتقال

 عفون  ت منب  ع توس  ط ش  ده منتش  ر یه  ا پ  اتوژن. باش  د م  ی میمس  تق

COVID-19  از ای   دنن  ک آل وده  را اطرا  طیمح یراحت ب  توانند یم 

  یص ندل  و ای  م)مانن د   آل وده  لیوس ا  ب ا  مس تعد  اف راد  تماس قیطر

. ش  وند آل وده   COVID-19 ب   ( رهی  غ و چنگ  ال و ک ارد  ره یدس تگ 

COVID-19  ام ا  ش ود   یم   منتقل میمستق ریغ تماس قیطر از اغلب 

 .ستین یمستثن امر نیا از میمستق انتقال خطر

-COVID از یادیز تعداد یحاو  ها قطره ایر: ها قطره زیر انتقال

 ده ان  و ین  یب قیطر از  سرف  ای عطس  تنفس  هنگام در و هستند 19

 افراد  یمتر 8 حدود ی فاصل  تا و دنشو یم پخش طیمح در آلوده فرد

. دنش و  یم عفونت باع  و کنند می استنشاق را قطرا  میمستقب  طور 

. گ ذارد  یم ریتأث عفونت منبع کیناد افراد بر اغلب ها  قطره ایر انتقال

 مت ر  دو از شیب   قط را   دنیپاش احتمال  یخارج طیشرا کمک بدون

 مطب وع  ی  یتهو با و شلوغ یعموم یها مکان در اما است  اندک اریبس

 حم ل  مترو  یها ستگاهیا ها  رستوران کنفرانس  یها سالن مانند ناقص

 نی ا  فاص ل   نی  ا در یم ار یب انتقال ره یغ و آسانسورها  یعموم نقل و

 (. 22) افتد یم اتفاق

 آئروس ل . اس ت  انتق ال  یه ا  راه از گ ر ید یک  ی  آئروس ل  انتقال

 گ از  کی   در معلق صور  ب  ک  هستند عیما و جامد ذرا   یدیکلوئ

 کرومت ر یم 118/1-811 نیب   ه ا  آن قط ر  و مانن د  یم باقی( هوا)مانند 

 آئروس ل  انتق ال  م ورد  در یا داده و قیتحق چیه حاضر  حال در. است

 ممکن ک  یریگ هم  از یگاارش و ندارد وجود COVID-19 روسیو

 ه ا  یبررس. است نشده منتشر باشد  شده منتقل ها آئروسل توسط است

 «Diamond Princess» یکش ت  در یری  گ هم    انتقال است داده نشان

 ام ا   باش د  ب وده  یکشت یمرکا مطبوع ی  یتهو ب  مربو  است ممکن

 نیچ در یماریب انتقال یاصل رو  حالت  نیا ک  معتقدند کارشناسان

 (.22) است نبوده

 SARS-CoV انتق ال  ش ده   انجام مطالعا  :دهان -مدفوع انتقال

. (29-25) کند یم یبانیپشت را دهان -مدفوع ریمس از MERS-CoV و

 دارن د؛  یگوارش   می  عال COVID-19 ب    مبتال مارانیب از یکم تعداد

 مع ده   یا غ ده  یه ا  سلول در وفور ب  ACE2 نیپروتئ ن یا بر عالوه

 COVID-19 ورود ی اج ازه  و دارد وجود رکتال ومیتل یاپ و عشر یاثن

 COVID-19 یRNA نیهمچن  محققان(. 26) دهد یم را ها سلول ب 

 ی متح ده  ان یا و( نی)چ شنان گوانگدونگ  در مارانیب مدفوع در را

 روز 8-82 م دفوع  ش دن  مثبت زمان مد  و اند داده صیتشخ کایامر

 عوام  ل یجداس  از وج  ود  نی  ا ب  ا(. 21-21) اس  ت ش  ده گ  اار 

ده ان   -مدفوع انتقال ریمس یمعن ب  ب  طور الاامی مدفوع  از زا یماریب

 یه ا  آئروس ل  احتمال ای کیناد تماس همچنان انتقال راه بلک  ؛ستین

 یبق ا  زم ان  یب را  یمحکم   م درک  ح ال  ب    تا. است یتنفس یعفون

COVID-19 ندارد وجود مختلف یها طیمح در. 

  از نیچ   دانش مندان  نگ ر  گذش ت   ی مطالع  :کودک به مادر انتقال

 انتق ال  ب ر  یمبن   یمشخص مدرک چیه  COVID-19 ب  مبتال باردار زن 3

 (.23) افتین دست نوزاد در یجد ینیجن عوارض ای یعمود عفونت

 ان د  داده گاار  ریاخ مطالعا   گفت  پیش انتقال یها حالت بر عالوه

 مطالعا  از یچند. (91) نمود جدا ادرار از توان یم را COVID-19 ک 

افاایش  انسان ی مثان  و  یکل در ACE2 نیپروتئ انیب ک  است داده نشان

 کن د  حمل    یادرار ستمیس ب  تواند یم نیهمچن  COVID-19 و یابد می

 از خ ارج  یه ا  س تم یس و عضاا از یاریبس در ها روسیو صیتشخ(. 98)

 ت ر  دهی  چیپ راCOVID-19 انتق ال  ریمس   و منب ع  نی ی تع  یتنفس ستمیس

 .دهد یم شیافاا را یماریب انتقال خطر و کند یم

 

 انتشار سمیمکان

 منب ع  از زا یم ار یب عوام ل  آن یط   ک    اس ت  ین د یفرا  انتقال سمیمکان

 ب دن  وارد و مان د  یم   زن ده  یخ ارج  طیمح   در شود  یم خارج عفونت

 راه  آل وده  ی البس    و ایاش با تماس و ها قطره ایر. شود یم مستعد ابانیم

 یخانوادگ تجمعا  در . از این رو است COVID-19 انتقال یاختصاص

 .است انتقال و انتشار قابل یراحت ب  روسیو ها  ییگردهما و

 

 انتقال ریمس در روسیو یبقا

 دم ای   ب ا  فاض ال   در COVID-19 اس ت  داده نشان یقبل مطالعا 

 ی دم  ا در ام  ا اس  ت  یمس  ر روز 7 درگ  راد  ی س  انتی درج    87

  ت ا  COVID-19. آورد یم   دوام روز 2 تنه ا  ادرگ   ی س انتی  درج  21

 بمان د  زن ده  مختلف سطوح یرو تواند یم شدن خشک از بعد هفت  2

  ینس  ب رطوب  ت و گ  راد یس  انت ی درج    22-25 یدم  ا در روز 5 و

و  گ راد  یس انت  ی درج    21 یدم ا  در. مان د  یم   زن ده درصد  51-71

 گراد یسانت ی درج  91 دمای در و ساعت 71 درصد 71 رطوبت نسبی
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. مان د  یم زنده مختلف سطوح درساعت  1درصد  11رطوبت نسبی  و

Li  یبقا مد  ک  ندمعتقدو همکاران COVID-19 خشک طیمح در 

 اانیم ب   هوا در ساعت 2 از پس آن تیفعال و است ساعت 71 حدود

 و عطس  اثر در شده یاسپر یها قطره ایر. ابدی یم کاهش یتوجه قابل

 اگر رد یگ یم قرار مختلف یایاش سطح یرو بر انسان بدن از ک  سرف 

 سطوح از یبرخ یرو بر تواند یم باشد  مناسب( رطوبت و )دما طیمح

 گ رم  آ  ک    معتقدن د  کارشناس ان . بمان د  زن ده  ای  ن روز 5 تا صا 

در دم ای   ای ق یدق 91 طی گراد یسانت ی درج  56 دمای در را روسیو

 .(92) برد یم نیب از ق یدق 9 یط گراد یسانت ی درج  811

 

 یعموم تیجمع بودن مستعد

 چیه   و اس ت  مس تعد  یعم وم  تی  جمع  یدمی  اپ یکنون تیوضع در

 ب ا . است نشده دهید تیقوم و جنس سن  نظر از تیحساس در یتفاوت

مب تال ب      م اران یب ک    اس ت  داده نش ان  مطالعا  از یبرخ حال  نیا

 COVID-19 ب    اب تال  ش تر یب خط ر  معرض در است ممکن  سرطان

 لی  تحل و  ی  تجا. باش  ند س  رطانمب  تال ب     ری  غ م  ارانیب ب    نس  بت

 چیه   ک    داد نش ان  ی امریک ا   متح ده  ان ی  ا در ها داده از یا گسترده

 دی  جد ACE2 کرونا وی روس  ی رندهیگ ژن انیب در یدار یمعن تفاو 

 از ت ر  ج وان  و س ال  61 از شتری)ب سن(  یقفقاز و ییای)آس نژادها نیب

 انی  ب گار یی س   مصر  کننده افراد در. ندارد وجود جنس ای( سال 61

 اف راد ای ن   ک    ده د  یم   نش ان امر   نیا و یابد می شیافاا ACE2 ژن

 تف او   ای  آ» ک پاسخ ب  این سؤال (. 99) باشند مستعدتر است ممکن

 ای   اس ت  ارتب ا   در مواجه    اانیم با جنس و سن نیب بروز اانیم در

 .است شتریب یبررس ازمندین  «ن ؟

 

 ریپذ بیآس افراد

 اف راد  یب را  م ؤثر  و خاص یمنیا یارتقا یبرا یاقدام حاضر  حال در

 ری  غ یداروه ا  ای  آ»پاس خ ب   ای ن س ؤال ک        . ن دارد  وج ود  مستعد

 یدارا یمحل   یدرم ان  یه ا   یتوص ریسا و یسنت یداروها  یاختصاص

. دارد ش تر یب ق ا  یتحق ب    ازی  ن  «؟است یمحافظت و ران یگ شیپ اثرا 

 سراس ر  در زم ان  هم روسیو کرونا دیجد یها واکسن از یمختلف انواع

 در ق ا  یتحق  نیچ در جمل  از. است ساخت و مطالع  حال در جهان

 یها واکسن  یکیژنت بینوترک یها واکسن فعال  ریغ یها واکسن مورد

 ش ده  فیضع یآنفلواناا واکسن و یروسیو آدنو ناقل و کینوکلئ دیاس

 یب را  یزود ب    اس ت  ممک ن   ه ا  واکس ن  از یبرخ. است شده انجام

 ش ود  اس تفاده  یاورژانس   خاص طیشرا در و  یارا ینیبال های شیآزما

 2121 ی  ی  فور 27 در مودن ا  ییک  ایآمر یوتکنول وژ یب ش رکت  ؛(97)

 mRNA-1273 وی روس کرونا  واکسن دیجد نوع نیاول ک  کرد اعالم

  ی  اول یبررس   یب را  یعفون یها یماریب و یآلرژ یمل ی مؤسس  ب  را

 یفرانس و  یداروس از  ش رکت  ینیب ال  ییکارآزم ا . اس ت  کرده ارسال

 یب را  شرکت نیا موجود SARS واکسن از  نیهمچن گروپ یسانوف

 بی  نوترک یورآ ف ن  از اس تفاده  با دیجد کرونا ویروس واکسن ی  یته

DNA (.95) کند یم استفاده 

 

 یریگ همه یعیطب عوامل

 مانن د  یتنفس   یه ا  یم ار یب یب ان  وعیش   ب ا  زمستان :یفصل عوامل

  یم ار یب مراقب ت  یه ا  داده اس اس  ب ر . است همراه یفصل یواناالآنف

 از یاریبس    COVID-19 ب ا  ک  کردند یادآوری کارشناسان از یبرخ

 یدمی  اپ نی  ا ب ا  ک    دارد وجود این یتنفس دستگاه یعفون یها یماریب

 پ اراآنفلواناا   روسی  و آنفل واناا   روسی  و جمل    از ش وند   یم همراه

 مت  انومو روس ی  و ن  ویر  یتنفس   الیش  یسنس روسی  و روس یآدن  وو

 ب     یشب ینیبال تظاهرا  ک  ها آن با مرتبط یها یماریب ریسا و روسیو

COVID-19 تظ اهرا   قی  طر از یافتراق   صیتش خ   نیبنابرا. دارند 

 یه ا  عفون ت  نیا. است دشوار ن یس ی قفس  از یربرداریتصو و ینیبال

 نی  ا از و ش وند  یم   مخل و   یفعل   COVID-19 یدمی  اپ با ی تنفس

 یم  اریب کنت  رل و یری  گ شیپ   در متع  دد م  داخال  باع     جه  ت

 (. 96) است شده یریگ هم 

 تیفعال زا  یماریب عوامل یبقا قیطر از هوا و آ  :یمیاقل عوامل

 ب ر  مستعد افراد رفتار و انتقال یرهایمس تیفعال تیوضع  یعفون منابع

 اغل ب  ک    خش ک  و سرد یهوا جمل  از. گذارد یم ریتأث یدمیاپ روند

  یداخل   طیمح   نامناس ب  ی  ی  تهو دره ا   و ه ا  پنج ره  بستن ب  منجر

 از یهمگ   شود  یم رهیغ و اماکن داخل در یجمع یاه تیفعال شیافاا

 یه ا  داده. هس تند  یم ار یب نیا گستر  ریمس در کننده لیتسه عوامل

COVID-19 از نایهاپک جان دانشگاه توسط شده یآور جمع WHO  

 کنت رل  ییاروپ ا  مراکا و نیچ یها یماریب از یریگ شیپ و کنترل مراکا

 بیش تر  در هوا و آ  ک  است کرده مشخص ها یماریب از یریگ شیپ و

. اس ت  داش ت   COVID-19 گستر  بر یدیشد ریتأث نیچ یها استان

 گ اار   یط  یمح یره ا یمتغ نیرگذارتریتأث  دما و کوتاه موج تشعشع

 (.22) اند شده

 

 یعوامل اجتماع

 ی لیر و یا جاده  ییهوا نقل و حمل عیسر ی توسع  :تیجمع تحرک

 و س رعت  تنه ا  ن  و شود شتریب تیجمع حرکا  ک  است شده باع 

 یم ار یب نی  ا ب  ابتال ی دامن  بلک است؛  کرده عیتسر را یماریب انتشار

 قب ل  درست  یماریب نیا گستر  ن یچ در. است داده گستر  این را

 جمل    از نف  ر ونی  لیم 5 ح  دود. داد ر  به  اره یس  نت ی جش  نواره از

 در آم وزان  دان ش  بودن د   بازگش ت   خ ود  زادگ اه  ب    مه اجر  کارگران

 از خ ارج  ب    ووه ان  از یتجار تبادن  و بودند مسافر  و ال یتعط
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 ب    ری  گ هم  یماریب نیا گستر  مهم لیدن ک  بود افت ی شد  کشور

 (.91) شد جهان ب  و یداخل مناطق ریسا

 ت ی  جمع ک ل  ب ودن  مس تعد  ب    توج    با: یجمع یها ییگردهما

 یه ا  یم ار یب یدمی  اپ ی  ل  یفت کردن روشن حکم در تیجمع ییگردهما

  یخ انوادگ  یها یمهمان در عمده طور ب  نیچ مردم تجمع. است یعفون

 کارمن دان  تجمع این و یبهار ی جشنواره طول در ها جشنواره و ها جشن

 در یم ار یب یری  گ هم    ی دامن    و س رعت   یکار فتیش رییتغ انیپا در

 یم ار یب نی  ا ک    د ی  جد س ال  در مث ال   عن وان  ب . کرد عیتسر را نیچ

 نیس تم یب  نیچ   ووه ان  در ن گ یبوتیبا ی جامع  افت ی گستر  ریگ هم 

 گ رد  مک ان  81 در را خ انواده  71111 و کرد برگاار را «ایوانج افتیض»

کرون  ا  یم  اریب یجمع   عفون  ت نیاول    8931 بهم  ن 21 در. آورد ه  م

 یمل ی کنگره نینوزدهم آغاز در ک  داد ر  کنگ هنگ در دیجد ویروس

 .دیگرد روسیو نیا ب  نفر 88 حداقل یابتال ب  منجر خلق

 

 ایران در اپیدمی گسترش

 رانی  ا وارد سالم ظاهر ب  ی آلوده افراد قیطر از COVID-19 یماریب

 گ اار   مورد نیاول از پس روز 85 و افتی گستر  سرعت ب  و شد

-COVID انیطغ. کرد دایپ انتشار کشور استان 98 ب   قم شهر از شده

 آن خب ر  و ش د  دیی  تأ بهمن 23 خیتار دری رسمب  طور  رانیا در 19

 م وارد  نیا از شیپ چند هر ؛دیرس عموم اطالع ب  ها یخبرگاار توسط

 وزار   بهم ن  91 در. ب ود  شده گاار  رانیا در یماریب ب  مشکوک

 ب  مشکوک مورد 2 ی  یاول ی ج ینت یپاشک آموز  و درمان بهداشت 

 ب    ای  ن قم در این عر  کامکار مارستانیب. کرد گاار  مثبت را یماریب

 یکرون ا  ب    مشکوک موارد و مارانیب ی مراجع  و ن یقرنط محل عنوان

 یط   کرد اعالم قم یپاشک علوم دانشگاه سیرئ و شد مشخص دیجد

 م د   نیا یط و افت ی گستر  قم در یتنفس یماریب  ریاخ روز چهار

 در کرون ا  ی  یاول آزمایش ک  کردند فو  یتنفس یماریب اثر بر نفر دو

 دیس ف  از رانیا در تیوضع  اسفند 9 شنب . است شده اعالم مثبت ها آن

 تی  امن یش ورا  ی جلس   اسفند 9 در. شد زرد تیوضع وارد و خارج

 لیتش ک  ق م  شهر ی ن یقرنط یابیارز یبرا بهداشت ریوز حضور با یمل

 جیت در  ب     آن از پ س . نشد بیتصو قم شهر ی ن یقرنط انجام اما  شد

 آم وز   مراک ا  و م دارس  جمل  از یعموم عیوقا و اماکن از یاریبس

 لی  تعط ب ارگ  یشهرها و تهران در یکشور مسابقا  نماها یس  یعال

 و لی  تعط اص فهان  و تهران شهر ی جمع  نماز  اسفند 1 خیتار در. شد

 وص ف   نی  ا ب ا . دیگرد لیتشک کرونا یماریب ا یعمل یفرمانده ستاد

 در اختالل موجب انیسودجو توسط ریاضطرا طیشرا از استفاده سوء

 ه ا   داروخان    در یعف ون  ضد مواد کمبود دستکش  و ماسک ی عرض 

 یس فرها  و م ردم  توس ط  یمراقبت خود یجد تیرعا در یانگار سهل

 ه ا   مارستانیب و یدرمان مراکا ب  یضرور ریغ ی مراجع   یشهر برون

 یها دستگاه وها  سازمان ی هم  طر  از عیسر واکنش ستمیس یینارسا

 .شد یماریب مشکل بر دیما امر نیا در ولؤمس

 درجدی د   روسی  وکرون ا   ب    اب تال  م وارد  بروز یها داده نیآخر

داده  نش ان  8در شکل  8931 اسفند 25 خیتار تا را مختلف یها استان

 ق م  شهرس تان  از یم ار یب نیا ب  ابتال موارد نیاول چند هر. شده است

 بهداش ت   وزار  ط ر   از ش ده  منتش ر  یها داده اما د یگرد گاار 

 و ته ران  ش هر  در م وارد  شیاف اا  از یحاک  یپاشک آموز  و درمان

 ب ا  و( یمرک ا  ن یق او  الب رز  )اس تان   مت راکم  تی  جمع با یها استان

 .  باشد یم (اصفهان و النیگ)مازندران   یستیتور تیجذاب

 

 
 1931 اسفند 52 خیتار تا مختلف یها استان درجدید  روسیوکرونا  به ابتال موارد بروز یها داده نیآخر. 1شکل 
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 1931 اسفند 52 خیتار تا رانیا در دیجد روسیو کرونا از یناش مرگ و ابتال یتجمع یفراوان .5شکل 

 

 ع دم  از یحاک  COVID-19 ب  مبتال مارانیب یتجمع بروز روند

 ب    اب  تال از یری  گ شیپ   یمنطق   یراهکاره  ا ج  امع و کام  ل یاج  را

COVID-19 نی  ا انی  طغ اول یه ا  هفت    در مردم و نیولؤمس توسط 

 و کن د  دای  پ ادام    نحو نیهم ب  روند نیا اگر. است کشور در یماریب

 اص الح   یدمی  اپ نی  ا خط ر  ب ا  متناسب مردم یاجتماع و یفرد رفتار

 تی  تبع 9ش کل   یالگو از یماریب نیا دیجد موارد بروز روند  نگردد

 ن ده  یآ یه ا  هفت    در ش ود  یم   ین  یب شیپ  اساس نیا بر. کرد خواهد

 یتصاعد صور   ب یماریب بروز سرعت شیافاا با مختلف یها استان

کرون ا   مثبت قطعی موارد روزان  گاار  روند .(2شکل ) گردند رو  روب

 آمده است. 9در شکل  اسفند 25 تا بهمن 91 از ایران در ویروس

 

 
 . روند افزایشی موارد قطعی ابتال به کرونا ویروس9شکل 
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 رانیا یتجار مراودا  و نیچ کشور در یدمیاپ خاستگاه ب  توج  با

 بخ ش  کش ورمان   یه ا  مناس بت  با یماریب یدمیاپ تقارن و کشور نیا با

 یاحتم ال  یدمی  اپ ب    موقع ب  پاسخ یبرا را خود سالمت ستمیس مراقبت

 م ورد  نیاول یحال در بهداشت ریوز معاون ک  ینحو ب  ؛بود نکرده آماده

 ب    خ  ود یاب  تال از ک    ک  رد اع  الن یرس  م ونی  ایتلو در را یم  اریب

COVID-19 یشورا مجلس ندگانینما شیآزما در  نیهمچن. نبود آگاه 

 .شدند داده صیتشخ مبتال یماریب ب  نفر 25  یاسالم

 ب    ش ده  داده صیتش خ  م رگ  گ اار   نیاول   ی ج   ینت  یطرف از

COVID-19 ه ا  آن مرگ از بعد و یبستر روز چند از پس  قم شهر در 

 س المت  ستمیس  یماریب یبان کمون ی دوره ب  توج  با ک  شد  گاار 

 و یبهداش ت  مراک ا  ب  میمستقب  طور  ک  مشکوک موارد شیپا در کشور

 .شد ریغافلگ ینوع ب  اند  کرده مراجع  یدرمان

 

 گیری نتیجه

 ی وجمع   خرد مستلام د ینوپد یماریب نیا با مقابل  در مناسب راهبرد

 ارک ان  ی هم    در یکش ور  نیولؤمس   ی هم  یسازمان و یاخالق تعهد

. باش د  یم ی و تدارکاتیاقتصاد  یا رسان   یتیامن  یگذار قانون  ییاجرا

 س واد  یارتق ا  و نیولؤمس   یه ا   یتوص ب  مردم اعتماد گر ید طر  از

 یم ار یب نی  ا اثرا  با مقابل  در مناسب رفتار انتخا  در مردم سالمت

 .دارد یدیکل نقش  ریگ هم 

 ط  ر  از یاعاام   ن  دگانینما یدانی  م متع  دد یدهای  بازد از بع د 

 یواح دها   یش گاه یآزما صیتش خ  مراکا از بهداشت  یجهان سازمان

 نظ ام  در افت   ی ادغ ام  رداری  واگ یها یماریب از مراقبت نظام و یدرمان

 و حیص ر  اظه ارا   طب ق (  یج ار  م اه  اس فند  در) ما کشور سالمت

 کی    یش رق  ی تران   یمد ی منطق  در را ما کشور سالمت نظام متعدد 

 ب ا  مقابل  در کارآمد ییاجرا توان و بان یعلم ی تجرب  با کپارچ ی نظام

 ب ا  یری  گ هم  نیچن ینیب شیپ دیشا. برشمردند یریگ هم  و انیطغ نیا

 نیولؤمس   از یعض  ب یب را   یفعل   طیش را  در دی  نوپد روسیو نیچن

 ی هم    جیبس   مس تلام  حاض ر   طیشرا اما بود  انتظار از دور  یکشور

 توان از یریگ بهره با و ییاجرا واحد یفرمانده تحت منابع  و امکانا 

 مختلف یها رست  و علوم در کشور انگنخب و دانشمندان ی هم  یعلم

 نی  ا از یناش   ب ار  از یبخش   بتوانن د   مختل ف  ط رق  ب    ت ا  باشد یم

 .بکاهند را یریگ هم 

 

 تشکر و قدردانی

 دکت ر  یآق ا  جن ا   ژهیب و  یاجتماع یپاشک گروه همکاراناز  ل یوسنیبد

 ش ان یا ارزشمند نظرا  از مقال  نیا ی  یته مراحل تمام در ک  یویخد رضا

 ؛مان د یم   ناقص نوشت  دست شانیا ارزشمند نظرا  بدونو  بودم مند بهره

 جه ت  ب    ین  یام زه را  دکتر خانم و یریگلش پرستو دکتر خانم از نیهمچن

 .گردد یم یسپاسگاار شانیا خو  یرهنمودها
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Abstract 

Background: Pneumonia of unknown cause detected in Wuhan, China, was the first report on 31 December 2019. 

The World Health Organization (WHO) officially named it New Coronavirus Disease or COVID-19: "COVI" comes 

from coronavirus. The "D" stands for the disease. Chinese ministry of Health categorized it as a quarantined disease, 

and took strict preventive and control measures for this infectious disease. In Iran, the first cases of COVID-19 were 

reported from Qom on February 19, 2020, and spread to the other 31 provinces in 15 days. This study conducted to 

investigate some epidemiological features of the COVID-19 epidemic in Iran. 

Methods: This study was conducted as a narrative review from February 19 to March 15, 2020. In this study, the 

most recent documentation published in pieces of literature, especially in China, has been reviewed. Moreover, 

mortality and morbidity of definite cases in Iran were summarized and reported. 

Findings: The COVID-19 epidemic officially confirmed with two deaths in the city of Qom, Iran, on February 30, 

2020, and spread rapidly throughout the 31 provinces in the country. During this period, 13938 cases and 724 deaths 

due to COVID-19 were reported by the Ministry of Health in Iran. 

Conclusion: Shreds of evidence suggests that early measures for timely action and early detection of COVID-19 

were slightly delayed.  
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