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 COVID-19پیدمیولوژیک ااطالعات 

( در مجالت معتبر دنیا چاپ شده است می باشد و از 2020فوریه  3همکاران گرامی، این اطالعات بر اساس آخرین مقاالتی که تا به امروز )

ت مطالب زیر نیز نیازمند کامل نیست، با گزارش موارد بیشتر در مقاالت ممکن اس COVID-19آنجایی که اطالعات ما در مورد بیماری 

 باشد.   تغییرات

به از آن  یدجد نوع یک، 2019در اواخر سال  بشمار می روند که یوانیو ح یانسان یها از عوامل مهم پاتوژن کروناویروس ها معرفی بیماری:

به سرعت گسترش  یماریب ینشد. ا شناسایی ینچ( Hubei) یدر استان هوب ی، شهر(Wuhan) در ووهان پنومونیموارد  یجادعنوان عامل ا

شورهای مختلف جهان گزارش شد. برای این نوع از ویروس آن از ک روز افزوندر کشور چین بصورت اپیدمی درآمد و موارد  یجهو در نت یافت

است  2019 یروسکروناو یماریکه مخفف بدر نظر گرفت  را COVID-19 نام ( WHO) ی، سازمان بهداشت جهان2020سال  یهدر فورکرونا، 

( Epicentersبه عنوان یک نگرانی مهم بهداشت عمومی بشمار می رود و پدیدار شدن مراکز اپیدمی ) COVID-19طغیان ادامه دار  . (1-6)

مورد توجه  ، باید(superspreader eventsجدید مثل کره جنوبی و ایران در کنار استان ووهان چین بدلیل داشتن پتانسیل انتشار باال )

 50000و نزدیک به  مورد مرگ 3100بیش از مورد قطعی بیماری و  90000، بیش از اسفند ماه( 13) 2020فوریه  3تا تاریخ . (7) قرار گیرند

 . (9, 8)توسط سازمان بهداشت جهانی ثبت شده است نفر از بهبود یافته 

 نحوه انتقال بیماری: 

 به اشکال زیر قابل انتقال می باشد:  COVID-19بر اساس دانش موجود، بیماری 

  انتقال شخص به شخص:الف: 

فوت )نزدیک به دو متر(  6توصیه می شود فاصله از این رو خص به شخص در حال انتقال می باشد بیماری عمدتا از طریق تماس نزدیک ش

 رعایت شود. 

 دهان در توانند می ترشحات این( بدنبال عطسه یا سرفه افراد عفونی در محیط انتشار می یابد. dropletsطریق ترشحات تنفسی )ویروس از 

الزم به ذکر است که ویروس در خون و مدفوع  .بیایند فرود استنشاقاز طریق  ها ریه در احتماالً یا هستند نزدیکی همان در که افرادی بینی یا

 هم دیده شده است. 

 : آلوده اشیاء یا سطوح با تماس ب: انتشار از طریق

 لمس با فرد که دارد وجود امکان اینروز می باشد بنابراین  9برآورد شده است که قابلیت زنده ماندن ویروس در محیط خارج از بدن حدود 

 . کند دریافت را COVID-19 خود، چشمان احتماالً یا بینی دهان، کردن لمس سپس وآلوده  شیء یا سطح یک

 دهد؟ گسترش را بیماری را داشته باشد ویروسبدون اینکه عالیم  تواند می کسی آیا

روس از این تصور وجود دارد که افراد با عالیم بالینی بیماری، بیشترین خطر را برای انتقال بیماری دارند. در برخی موارد هم امکان انتشار وی

 طریق افراد عفونی بدون اینکه عالیم بالینی داشته باشند وجود دارد. 

 حتی انتشار می  یابد؟ آیا این بیماری برا
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 community) جامعه در پایداربصورت  و راحتی به مبتال جغرافیایی مناطق برخی در COVID-19 از ناشی ویروس رسد می نظر به

spread )مطمئن که برخی جمله از اند، شده آلوده ویروس به منطقه یک در افراد که است معنی این به اجتماع گسترش. یابد می گسترش 

 .(10) اند شده آلوده کجا یا چگونه که نیستند

 لیت سرایت بیماری: قاب

نفر را آلوده می کند که این شاخص  5/2لوده آهر فرد  طاین بیماری از نظر قابلیت سرایت تقریبا مشابه بیماری آنفوالنزا می باشد و بطور متوس

  . (1شکل شماره ) شناخته می شود R Zero عنوان در علم اپیدمیولوژی بیماری های عفونی به

 در مقایسه با سایر بیماری های واگیر دار COVID-19قابلیت سرایت  :1شکل شماره 

 

( است که برای این Doubling Timeشاخص دیگری که مرتبط با قابلیت سرایت بیماری می باشد، ندت زمان دو برابر شدن موارد بیماری )

 تعدا موارد بیماوری دو برابر می شود.  هفت روز 7روز برآورد شده است یعنی در زمان اپیدمی بیماری، هر  7بیماری حدود 

شمار می بیماران بدون عالمت نیز قابلیت انتقال بیماری را دارند و چون از بیماری خود اطالعی ندارند بنابراین خطر بیشتری برای افراد جامعه ب

 ( از اهمیت خیلی باالیی در کنترل بیماری برخوردار است. Subclinicalروند. از این رو بیماریابی و شناسایی موارد بدون عالمت )

 عالئم بیماری: 

درصد موارد  15درصد موارد در حد یک سرماخوردگی ساده می باشد و در  85عالیم بالینی این بیماری بسیار شبیه به آنفوالنزا می باشد و در 

 عالئمبدون عالمت،  موارد شاملطیف گسترده از بیماری  ،COVID-19 یماریب شده تائید موارد براینیاز به بستری در بیمارستان وجود دارد. 

 :است زیر موارد شاملدر بین بیماران  عالئم، بیماری شدید و مرگ گزارش شده است. شایع ترین خفیف

 در موارد بسیار کمی عالئم گوارشی نیز دیده می شود. . (10) نفس تنگی و سرفه، تب

 دوره کمون بیماری: 

)یعنی فاصله مواجهه با ویروس تا بروز عالیم  COVID-19 بیماریتقد است که دوره کمون مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا مع

روز گزارش شده  6تا  5میانه دوره کمون هم  .روز توصیه شده است 14بر همین اساس قرنطیه نیز  روز متفاوت می باشد 14تا  2بالینی( از 

 . (10) هم مشاهده شده استساله در استان هوبی چین(  70)یک پیرمرد  روز  28البته در یک مورد تا  (11)است 
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 پیشگیری: 

 آموزش عمومی و رصد سیستماتیک بیماران و نزدیکان آنها یکی از بهترین راه ها برای کنترل این بیماری می شد. 

 برای واکسنی هیچ حاضر حال در، دادن اطالعات درست به افراد جامعه در خصوص بیماری می باشد. از بیماری بهترین راه پیشگیری

 معرض در گرفتن قرار از جلوگیری بیماری از پیشگیری برای راه بهترین. ندارد وجود( COVID-19) 2019 کروناویروس بیماری از جلوگیری

 ،COVID-19منجمله  تنفسی های بیماری شیوع از جلوگیری به کمک برای را روزمره پیشگیرانه اقدامات CDC حال، این با. است ویروس این

 :که شامل موارد زیر می باشد کند می توصیه

 .کنید افراد بیمار خودداری با نزدیک تماس از .1

 .کنید خودداریخود  دهان و بینی چشم، کردن لمس از .2

 .بمانید خانه در هستید بیمار وقتی .3

 زباله سطل روندستمال را با رعایت نکات الزم د سپس بپوشانید، دستمال یک باجلوی دهان خود را  عطسه یا سرفهدر هنگام  .4

 بیاندازید. 

)مثل دستگیره های در، شیرآالت، گوشی  کنید می لمس اغلب که را یسطوح و اشیاءهای ضد عفونی کننده،  اسپری از استفاده با .5

 .کنید عفونی ضد، .... ( را ATMموبایل، دکمه های آسانسور، صفحه کلید 

 مورد نیاز از ماسک استفاده کنید.در موارد  .6

 ، توصیه نمی شود.COVID-19برای افراد سالم، استفاده از ماسک برای پیشگیری از ابتال به بیماری های تنفسی حتی برای  -

 ماسک باید توسط بیمارانی که عالیم بیماری را دارند به منظور جلوگیری از انتشار بیماری استفاده شود.  -

 با افراد بیمار می تواند در کاهش انتقال بیماری موثر باشد.  برای افراد سالم، استفاده از ماسک در تماس های نزدیک -

از آنجایی که افراد بدون عالمت نیز می تواننند بیماری را منتقل نمایند، بنابراین در تماس های نزدیک )مثل اجتماعلت،  -

 استفاده از ماسک برای افراد سالم توصیه می شود. جلسات، داخل اتوبوس، تاکسی، مترو و ...( 

   استفاده از ماسک برای کادر درمان و مراقبین بیماران شدیدا توصیه می شود.  -

پاک  از بعد خوردن، و غذا از قبل حمام، به رفتن از بعد مخصوصاً  بشویید، صابون و آب با ثانیه 20 مدت به حداقل را خود دستان .7

 الکل( درصد 60 بر پایه الکل )حداقل کننده ضدعفونی یک از نیست، دسترس در آب و صابون عطسه. )اگر یا سرفه بینی، کردن

 .(10) کنید استفاده

 درمان

 مراقبت از باید عالئم تسکین به کمک برای COVID-19 به مبتال افراد. است نشده توصیه COVID-19 برای خاصی ویروسی ضد درمان هیچ

 اندام های حیاتی توصیه می شود.  عملکردهایبه منظور حفظ  درمان شدید، موارد در. کنند استفاده حمایتی

 تماسمراکز ارایه دهنده خدمات درمانی  با سریعاً باید باشند، داشته قرار COVID-19 ویروس معرض در است ممکن کنند می فکر که افرادی

  .(10) بگیرند

 مشخصات بیماران: 

مشخصات است که به بررسی  (12)خصوصا بر اساس جامع ترین مقاله ای بر اساس مقاالتی که در این خصوص منتشر شده اند، اطالعات زیر 

 هزار بیمار پرداخته است می باشد.  72بیش از 

 بیمار( تشخیص قطعی داده شده اند.  44672درصد ) 62هزار بیمار،  72از بین بیش از 
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سال، تقریبا یک  29تا  20درصد سن  8سال،  79تا  30درصد سن  87  سال، 80درصد سن باالی  3از بین موارد قطعی بیماری،  توزیع سنی:

مواردی از بیماری در افراد زیر یک سال هم گزارش شده است سال داشته اند.  10سال و حدود یک درصد سن کمتر از  19تا  10درصد سن 

(13) . 

درصد بسیار شدید  5( و تنها Severeدرصد شدید ) 14(، Mildدرصد بیماران بیماری خفیف تا متوسط ) 81 طیف شدت بیماری:

(Critical .داشته اند ) 

 مورد قطعی بیماری(. 44672مورد مرگ از  1023درصد ) 3/2بطور کلی میزان کشندگی بیماری  میزان کشندگی بیماری:

 درصد می باشد.  15سال نزدیک به  80میزان کشندگی بیماری در افراد باالی 

 درصد می باشد.  8سال  79تا  70میزان کشندگی بیماری در افراد 

 درصد می باشد.  49( Criticalمیزان کشندگی در بیماران خیلی شدید )

  کشندگی بیماری در خارج از ایران و چین کمتر از یک درصد می باشد که احتماال بدلیل بیماری یابی بهنر می باشد.

 :  COVID-19ایمنی حاصل از ابتال به 

ن انتظار می رود بیماران بهبود یافته از این بیماری در مقابل این ویروس ایمن باشند. اما در ژاپن بدنبال مثبت شدن مجدد تست یک زن، ای

 چین نشان داد که   Guangdongفرضیه که امکان ابتالی مجدد به بیماری وجود دارد در ذهن ها شکل گرفت. مطالعات دقیق تر در استان 

رصد از افرادی که بهبودی کامل یافته اند تست مجدد آنها مثبت می باشد. بنابراین احتمال ابتالی مجدد وجود دارد و باید به این د 14حدود 

نتایج مشابه در مطالعات . (14) نکته توجه شود که افراد بهبود یافته می توانند ناقل ویروس باشند و باید اقدامات کنترلی برای آنها انجام شود

 .(15)دیگر هم گزارش شده است 

  روند بیماری:

که از آنالیز حاصل از بیماران چینی و روند بیماری در چین بدست امده است روند کاهشی بیماری را نشان می دهد. الزم به  1شماره نمودار 

ذکر است که اقدامات مداخله ای متفاوتی در زمان های مختلف )که در نمودار هم نشان داده شده است( انجام شده است و این روند کاهشی 

 . (12) قابل انتساب به اقدامات انجام شده و یا روند طبیعی بیماری مربوط باشد می تواند

 در کشور چین  COVID-19روند موارد بیماری  :1نمودار شماره 
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 آینده بیماری: 

در خصوص آینده بیماری اظهار نظر دقیق نمی توان کرد اما تجریه چین نشان می دهد که این بیماری را از راه های مختلف )مثل قرنطینه 

 کردن، بیمار یابی فعال، محدودیت رفت و آمد شدید، الزام افراد جامعه به رعایت نکات الزم در خصوص بیماری، عدم برگزاری جلسات گروهی و

این نشان موارد این بیماری در کشور چین رو به کاهش می باشد. می توان کنترل نمود از این رو از تجمعات غیر ضروری، ....( پیشگیری 

 دهنده این موضوع می باشد که ما هم با اقدامات بموقع و مناسب می توانیم اپیدیمی را کنترل نماییم. 

بستگی دارد. در واقع با رفتار مناسب بهداشتی می  و ...با سایرین، رعایت نکات بهداشتی  کنترل این بیماری به رفتار افراد جامعه، تماس آنها

درجه(، امیدواریم که با افزایش دما روند انتقال  30همچنین با توجه به حساس بودن ویروس به گرما )باالی توان این بیماری را کنترل نمود. 

  بیماری کاهشی باشد.

ال، ایزوله کردن )خانگی یا بیمارستانی( و رد یابی سابقه تماس با افراد عفونی بهترین راه کنترل این اپیدمی بشمار می و در نهایت بیمار یابی فع

رود. هر چقدر فاصله بین شروع عالیم تا شناسایی قطعی و ایزوالسیون طوالنی تر باشد، اپیدمی نیز طوالنی تر خواهد شد. برای بیماریابی 

انالین، برنامه های نرم افزاری و پیگیری تلفنی بیماران و افراد جامعه بیشتر توصیه می شود. همچنین از آنجایی که استفاده از سایت های 

فاظت بخش قابل توجهی از بیماران احتماال بیماری خود را در محیط های درمانی )درمانگاه ها و بیمارستانها( گرفته اند توجه ویژه به رعایت ح

و احتمال درگیری بخش  بیمارستان ها و نحوه ایزوالسیون بیماران در بیمارستان از اهمیت زیادی برخوردار استفردی، ضدعفونی کردن 

زیادی از پرسنل درمانی هم وجود دارد که برای حل این مشکل درگیر کردن جدی همکاران بهداشت محیط در بیمارستان ها بیش از پیش 

 ضروری بنظر می رسد. 

 

             

 ، دانشگاه علوم پزشکی اراکدکتر امیر الماسی، استادیار اپیدمیولوژی                                    
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