
ــتم  ــت در سیس ــاد عفون ــث ایج ــه باع ــت ک ــروس اس ــی وی ــا نوع کرون
ــروس  ــام وی ــو( می شــود. ن ــا گل ــی، ســینوس ها ی ــی )بین ــس فوقان تنف
کرونــا از شــکل آن گرفتــه شــده کــه هنــگام تصویربــرداری بــا اســتفاده 

از میکروســکوپ الکترونــی شــبیه بــه یــک تــاج خورشــیدی اســت..

در  تنفسی  شدید  عفونت  از  مواردی  میالدی،   2019 دسامبر  در 
شهر ووهان )Wuhan(، استان هوبای، کشور چین گزارش شد که 
برخی  که  می رسید  نظر  به  اینگونه  اساس مشاهدات  بر  ابتدا  در 
ماهی  فروش  عمده  بازار  در  کار  یا  حضور  تاریخچه  بیماران  از 
اول  روز  در  بالفاصله  مذکور  بازار  دارند.  را  دریایی  غذاهای  و 
گندزدایی  و  محیط  سالمت  اقدامات  و  شد  تعطیل   2020 ژانویه 
رد  از  پس  بعد  روز  چند  رسید.  انجام  به  کامل  طور  به  آنجا  در 
آدنــــــوویروس،  پرندگان،  آنفلوانزا  فصلی،  آنفلوانزا  تشخیص 
مرس کــــــروناویروس  ســــارس،   کرونــاویروس 
سایر  )MERS=Middle East respiratory syndrome( و 

شد  2020 مشخص  ژانویه   9 در  دیگر،  بیماریزای  عوامل 
بستری  بیمار   59 از  نفر   15 در  بیماری  عامل  عنوان  به  ویروسی 
کروناویروس  یک  شد،  زیادی  نگرانی  باعث  که  شد  اعالم 
زیرگونه در  و  دارد  سارس  با  ژنتیکی  قرابت  70درصد  که   جدید 
  Sarbecovirus  قرار دارد. در حال حاضر این ویروس را به اختصار
)Novel Coronavirus 2019 )nCoV-2019  نام گذاری موقت 
داده های  اساس  بر  بیاید.  دست  به  بیشتر  اطالعات  تا  نموده اند 
جهت  موقتی  دستورالعمل  بهداشت،  جهانی  سازمان  فعلی 
محض  به  است  بدیهی  و  است  شده  تهیه  ویروس  این  با  مواجعه 
دستورالعمل  بروزرسانی  بعدی،  موثق  به اطالعات  دسترسی 

بالفاصله انجام خواهد گرفت. بسیاری از اقدامات تشخیصی و 
کنترل عفونتی توصیه شده برای این بیماری در حال حاضر 
است. این   MERS کروناویروس  دستورالعمل  با  مشابه 

انسان  به  حیوان  از  انتقال  قابل  بیماری  یک  جدید  بیماری 
راه  انتقال، مخازن حیوانی،  راه های  اما هنوز  محسوب می شود 
های پیشگیری، تظاهرات دقیق بالینی آن مشخص نشده است و 

نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

• یــا 	 و  بــا آب و صابــون  را  بطــور مکــرر دســت های خــود 
بشــویید. الــکل  دارای  کننده هــای  ضدعفونــی 

• ــی 	 ــان و بین ــوی ده ــًا جل ــه حتم ــرفه و عطس ــورت س در ص
ــه  ــا دســتمال بپوشــانید و دســتمال را بعــد از آن ب خــود را ب

ــد. ــه درب دار بیاندازی ــطل زبال س

• ــا تــب 	 ــه افــرادی کــه ســرفه می کننــد و ی از نزدیــک شــدن ب
دارنــد اجتنــاب کنیــد.

• ــه 	 ــریعتر ب ــد س ــی داری ــکالت تنفس ــرفه، مش ــب، س ــر ت اگ
پزشــک مراجعــه کنیــد و ســابقه ای از ســفرهای اخیــر خــود 
را نیــز بــه اطــالع وی برســانید. ) بویــژه اگــر ســفری بــه شــرق 

آســیا داشــته ایــد(

• از تمــاس بــا حیوانــات حتی االمــکان اجتنــاب کنیــد. بویــژه 	
در خصــوص حیوانــات غیــر خانگــی از هــر گونــه لمــس 

ــد. ــز کنی ــدن پرهی ــک ش ــردن و نزدی ک

• اگــر ســفری را بــه کشــور چیــن و یــا ســایر کشــورهای شــرق 	
آســیا در برنامــه داریــد، در مــورد زمــان آن بازنگــری کنیــد و 

تــا جایــی کــه امــکان دارد آن را بــه تعویــق بیانــدازد.

اصول  تمامی  رعایت  با  فروردین  آزمایشگاهی  مجتمع 
بهداشتی و ایمنی آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام 
آزمایشات غربالگری اولیه بیماری کرونا در  محیطی کامال 
بهداشتی و استریل در آزمایشگاه و یا حفظ شرایط استریل 

و ضد عفونی در محل کار و یا منزل شما می باشد.

توصیه های 
سازمان بهداشت جهانی 
برای پیشگیری از ابتال به

 ویروس جدید کرونا:

}}



  عالئم ویروس کرونا چیست؟

این ویروس  معمواًل می توانند با ایجاد مشکالت خفیف تا متوسط 
در دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرماخوردگی باعث بیماری شود. 
عالئم ویروس کرونا شامل آبریزش بینی، سرفه، گلودرد، احتمااًل 
سردرد و تب است که می تواند تا دو روز ادامه یابد. در افرادی که 
سیستم ایمنی ضعیف دارند مانند افراد مسن و بسیار جوان، این 
احتمال وجود دارد که این ویروس باعث ایجاد مشکالت تنفسی 
 MERS بسیار جدی تر مانند ذات الریه یا برونشیت شود. ویروس
برای  که  می نماید  ایجاد  معروف  تنفسی  سندرم  یک  مثال  بطور 
اولین بار در سال ۲۰۱۲ در خاورمیانه گزارش شد که سبب ایجاد 
آلوده  بیمار   ۱۰ هر  از   ،CDC براساس  می شد؛  تنفسی  مشکالت 
MERS سه تا چهار نفر جان خود را از دست دادند. در حال  به 
حاضر تصور می شود که ویروس کرونا در بروز عالئم، خفیف تر از 

SARS و MERS است.

  راه های پیشگیری از ابتال به این ویروس چیست؟

وجود  ویروس ها  از  خانواده  این  برابر  در  محافظت  برای  واکسنی 
 MERS واکسن  برای  آزمایش  ندارد.  وجود  هنوز  حداقل  ندارد، 
کار  حال  در  آمریکا  بهداشت  ملی  انستیتوی  است.  انجام  حال  در 
ماه ها طول می کشد  اما  است،  ویروس جدید  علیه  واکسن  بر روی 
تا کارآزمایی های بالینی انجام شود و بیش از یک سال زمان می برد 
تا  بتوان  بیمار،  افراد  از  دوری  با  است  ممکن  شود.  بازار  وارد  تا 
اندازه ای خطر ابتال به این ویروس را کاهش داد. همچنین از تماس 
دست ها با چشم، بینی و دهان باید خودداری شود. شستن دست ها 
توصیه های  جمله  از  هم  ثانیه   ۲۰ مدت  به  حداقل  صابون،  آب  با 
متخصصان برای پیشگیری از ابتال به این ویروس است. اگر بیمار 
هستید و تصور می کنید که ممکن است علت آن ویروس کرونا باشد 
دنبال  به  و  دهید  اطالع  درمانی  خدمات  دهنده  ارائه  یک  به  باید 
درمان زودهنگام باشید. هنگام سرفه یا عطسه، دهان و بینی خود 
را بپوشانید و اشیاء و سطحی را که لمس می کنید ضد عفونی کنید .

 تشخیص آزمایشگاهی:

عفونت های  تشخیص  برای  معمول  طور  به  آزمایشگاهی،  تست های 
گیرند.  نمی  بیماری SARS( صورت  مورد  در  )مگر  ها  ویروس  کرونا 
 SARS – COV روش موجود برای تشخیص کرونا ویروس ها از جمله
و  )نازوفارنکس(  تنفسی  مجرای  در  RNA  ویروس  ژنوم  ردیابی   ،
کرونا  جداسازی  کمک RT-PCR  می باشد.  به  مدفوع  های  نمونه 
Bio- به شرایط SARS-COV  ویروس ها، مشکل می باشد و در مورد 
به وجود نیاز می باشد. آزمایش نمونه های مشکوک   safety level 3

آزمایشگاه  BSL-2 در  شرایط  داشتن  نظر  در  با  باید   ،SARS-COV

بهره گیری  با  سرولوژی  آزمایش  گیرد.  صورت  شناسی  ویروس  های 
یافته،  بهبود  و  حاد  سرم های  ارزیابی  در  می تواند  االیزا،  آزمایش  از 
کمک کننده باشد، این روش سرولوژی در مرحله تحقیقاتی می باشد. 
همچنین استفاده از میکروسکوپ الکترونی، در ردیابی ذرات مشابه 
استفاده  قابل  خاص  شرایط  مدفوع  در  های  نمونه  در  ویروس  کرونا 

می باشد.

طبق دستورالعمل کشوری سازمان نظام پزشکی برای بیماران بدون 
ساده  تست  یک  گردد  می  توصیه  منزل،  در  تب  بدون  و  نفس  تنگی 
معالج  پزشک  درخواست  طبق   )CRP-CBC( کرونا  اولیه  غربالگری 
بالینی،  عالئم  دارای  و  مشکوک  فرد  مراجعه  از  پس  دهند.  انجام 
سفید  گلبول  کاهش  نشان دهنده  او  خون  آزمایش  که  صورتی  در 
)لنفوپنی( وافزایش قابل توجه سطح CRP و ESR در خون فرد باشد، 
برای تشخیص قطعی ابتال به ویروس کرونا، درخواست تصویر برداری 
)CT Scan( می شود و بر اساس این یافته ها، تشخیص داده می شود 
که فرد نیاز به بستری دارد یا با قرنطینه و درمان خانگی بهبود می یابد.

  درمان:

وجود  ویروس  کرونا  عفونت های  برای  واکسنی  و  درمان  هیچ 
از کرونا ویروس ها،  ناشی  انتقال تنفسی سرماخوردگی  ندارد. کنترل 
کاری مشکل می باشد و احتماال به دلیل خفیف بودن عفونت ، نیازی 
SARS-COV  آلوده شده اند  با  به کنترل نیست. قرنطینه افرادی که 
و اندازه گیری تب مسافرانی که از مناطق شیوع این بیماری مسافرت 
انتشار بیماری جلوگیری کند. هیچگونه واکسن  از  کرده اند ، می تواند 

یا درمان ضد ویروس خاص برای این ویروس در دسترس نمی باشد. روابط عمومی: 
0 9 3 6 2 5 9 2 9 9 9      6 6 6 7 6 4 9 4
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