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بیماری ویروسی کووید :91-چالش های یک پاندمی جدید
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چکیده:
ظهور عفونت سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس 2 -باعث شیوع گسترده در سراسر جهان و پیدایش یک مشکل مهم بهداشت عمومی گردیده
استتت .مطالعه مروری حاضتتر با هدف ارائه اطالعات در مورد منشتتا عالئم انتقال پاتوژنز تشتتصی

و درمان این ویروس انجام شتتده استتت.

ج ستجوی مقاالت انگلی سی در بانک های اطالعاتی  Science Direct Scopus PubMedو  Google scholarبا کلمات کلیدی 2019-

 SARS-CoV-2 COVID-19 nCoVو  Novel coronavirusدر بازه زمانی دسامبر  2102تا پانزدهم مارس  2121انجام و نتایج مقاالت
به د ست آمده مورد برر سی قرار گرفت .برا ساس مطالعات صورت گرفته ویروس احتماال از خفاش من شاء گرفته ا ست .همچنین م شص

شده

ا ست که گیرنده ویروس  ACE2می با شد که همان گیرنده ویروس سارس ا ست و در اکثر بافت ها ان سان بیان می شود .شایعترین راه انتقال
ویروس قطرات تنفسی و تماس نزدیک پیشنهاد شده است .همچنین این بیماری توسط بیماران بدون عالمت منتقل می شود اما انتقال عمودی از
مادر به جنین هنوز تأیید نشده است .استاندارد طالیی برای تشصی

ویروس سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروسReal-time reverse 2-

 transcriptase (RT)-PCRمی با شد اما سی تی ا سکن قف سه سینه ح سا سیت بی شتری در ت شصی

موارد مثبت دارد .از آنجایی که هیچ

واکسن یا داروی موثری برای پیشگیری و درمان بیماری هنوز شناخته نشده است و همچنین به دلیل دوره کمون باال دوره عفونت نسبتا طوالنی
انتقال آسان و عدم شناخت کامل ویژگی ها و پایداری در محیط های مصتلف بهترین راه کنترل جلوگیری از گسترش عفونت به طرق مصتلف
و رعایت بهداشت شصصی و عمومی می باشد.
کلید واژه ها :کرونا ویروس کووید 02-سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس 2-ویروس های نوظهور بیماریزایی
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