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   2020-03-17                                         صالحه واهب واصل 
  

 ؟ کرونا چیست

 

 نیالتۀ کلمیا "ویروس تاجدار" " "کروناۀ ویروس کلم

 "corōna "یونانی ای  "κορώνη "گرفته شده تاج  از بوده

شکل که  اه ونیریو یرهظابه مشخصه  کلمه نی. ااست

قابل  یالکترون کروسکوپیم ر یدر ز ،است روسیو یعفون

از سطح بزرگ و   یا هیحاشاین ویروس  ،مشاهده میباشد

 ای  و  یتاج سلطنت  کیاز    تصویر دهندۀ نقشیداشته و    ازداریپ

 لیتشک  هیو الد از روسیو نیا ساختمان  .دمیباش آفتابیتاج 

 یرونیب هیو ال یک یژنت موادرا  روسیو نیاست؛ هسته ا شده

پس از ورود به سلول   انده داد  لیتشک  ینیپروتئ  یها  آن را تاج

مجموعه  ( پوشش بوده و ژنومون بد روسی، ذره و زبانیم

در  ای سمیکروارگانیم ایگامت  کیکروموزومها در  دیهاپلوئ

 توپالسمیآن وارد س )یچند سلول سمیارگان کیهر سلول از 

 . شود یسلول م

 دهیریو یمجموعهٔ کرونامربوط های کرونا  سرویو

بزرگی از   نوادهخا( Coronaviruses: نام علمی)هستند.

  امراض معمولی تا عامل  انفلوانزا که از ویروس  هاویروس 

در بر می  را  ۱۹کووید و  مرس، سارسمچون شدیدتری ه

مطالعه   شده و کشف ۱۹۶۵ها در سال روس کروناوی  .گیرند

ه  ادامه داشت   ۱۹۸۰طور مداوم تا اواسط دهه    ها بهبر روی آن 

در پستانداران و پرندگان  ی طور طبیعیروس به واین  است. 

، با این حال تاکنون هفت کروناویروس  نموده استشیوع 

ی  کروناها،  نوع آن  نری . آخگردیده، کشف  ه انسانقل شده ب منت 

که ساری میباشد    چین  ووهاندر شهر    ۲۰۱۹مبر  ، در دسجدید

 .  ه استشیوع پیدا کرد انساندر 

 دیهاپلوئ وعهمجم)ژنوم  کی یدارا زیآنها ن ساختمان

در هر   ای سمیکروارگانیم ایگامت  کیکروموزومها در 

(  RNE) یا ان آر( یچند سلول سمیارگان کیسلول از 

در  شتریب ، یقلب امراضبه  ءمبتال کودکان باشند و داشته یگرید مریضیکدام  یزمان داراکه هم یدرااف .است یمعمول

 " کرونا" ی  ها  روسیو  است.  شتریب  ،عامل آن باشد  که کروناریزشیشدت  . معموالً  قراردارند  به کرونا  ءابتال  رض خطرمع

در زمستان و بهار  شتریهستند، ب ش و سرماخوردهگییزر به ءعامل ابتال نیبزرگتر راینو"" ی ها روسیوکه پس از 
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ها  ز آنت نوع ااما هف شوند، یم دهید واناتیدر ح شتریب کرونا های ویروساگرچه  .شوند یم لوانزایا انفریزش  باعث

 یکم ریخ ایباشد  " کرونا" وسویرمریضی علت  نکهیا صیتشخ. دهد یقرار م ریتحت تأثرا  نسانابدن  یتنفستگاه دس

  .کنند یرشد و نمو م اهگ شیدر آزما یسختبه  " نویرا" ویروس برخالف است، چرا که مشکل 

 (یانسانا)کرونویروس انواع 

کشف   ۱۹۶۰ال  اولین بار در سهستند که برای   یها  ویروس  خانواده بزرگی از (Coronaviruses) کروناویروس های  

 خصوصیتگردند و از    میحیوان    و انسان  در و یا انفلوانزا  ریزش  از خانواده  امراض مختلف. آنها موجب بروز  گردیده اند

 جهاز  به"  کروناهای "  ویروساز    بعضیاشد. گاهی  ب  ها می  ه ویروسسطوح دیوار  ویر  ائد تاج مانند برزوا  ه  ظاهری آن

، معموالً شش    در  "کرونا". عالئم ویروس  نشان میدهندافراد   معده  و روده  خود را درو گاهی عالئم    ور میشوندحمله   تنفسی

 ریزشد با راکه معموالً در بیشتر اف شود ظاهر می پِنومونیا ه نامب ترشح آور افلوانزا یو نوع معمول ریزش هایدر 

  :گردیده استکشف " کرونانوع ویروس "ین دسته چهار ت. در ااس مراهمالیمی ه

• HCoV-229E 

• HCoV-OC43 

• HCoV-NL63 ، ۲۰۰۴کشف شده در سال 
• HCoV-HKU1 ، نگانگ کادر ه  ۲۰۰۵ل اس کشف شده در 

عفونت سیستم د و باعث ننک  می امراض را ایجاد انسانی  اجتماعاتبه صورت مرتب در   ،"کروناویروس " این چهار نوع

 مرس  ،سارس  ؛ مانندهستندبا عالئیم شدید ترهم  یروس  اما انواع دیگری از این و گردند.  می  سالمندانتنفسی در کودکان و  
  .۱۹کووید  و

 اپیدمیدر  ۲۰۰۲ل در سا است.ده شی شأدر چین ن )شبپرک چرمی(اشخف ازس رسویروس میشود که  تصور :سرس
موجب سندرم حاد و شدید تنفسی در  SARS-CoV نام علمی. سارس با  گردیدر  نف  ۸۰۰حدود  موجب مرگ     سارس  انیهج

  .الیان شدمیان مبت

مرگ ه  کشف شد که ب عربستان سعودی  ساله در  ۶۰  مردوجود یک  در    ۲۰۱۲ر  مباین ویروس در سپت  جدیدتر  نوع:  سمر

او نیز در قطر که  ساله در ۴۹ و دومین مورد در مرد رده بودبی سفر کقبل از آن به د  چند روز ین مرد امید. اانج مریض

. شیوع این گردیدتأیید  دننل Colindale در Health protection agency's براتواررااولین بار در  مرضگذشت. کشف 

شناخته  (Middle East respiratory syndrome coronavirus) رمیانهنارسایی تنفسی خاوم کروناویروس به نام سندر

  .میانه شدشرق نفر در  ۸۵۸س موجب مرگ ویرواین   ت.شده اسخوانده  MERS-CoV اختصاراست که به شده

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B2%DB%B9%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%DB%B4%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DB%B6%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D9%88%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Health_protection_agency%27s&action=edit&redlink=1


  
 

 

 5تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 nCoV-2019( ۱۹رونای جدید )کووید ک

 ایالت وهانا در شهر ۲۰۱۹مبر دسدر 

چین، پس از اینکه مردم بدون علت   هوبئی

 شدند وبغل شدید  نه ور سیمشخصی دچا

، بی اثر ماندندموجود  ادویۀو  هاواکسن

 خاصیت هک کروناویروس نوع جدیدی از 

از میان   د. ش شناخته انسان در  داردساری

 مبتالءکه به این ویروس دی افرا اولین

آنها  ی در سهشد که دو تشخیصند، شد

ای  روشی غذاهف عمدهبازار  بامرتبط 

یوانات ح، که در آن  "هوانانبه نام "دریایی  

تا  د. بوده ان رسد، نیز به فروش میزنده 
جدید، " کروناویروس "این  ،دلو سیوم

و  گردیدنفر  ۲۷۰۹ش از بی موجب مرگ

 نفر به این ویروس در ۷۳٬۳۳۲بیش از 

 ،تایلند رجمله ده که از کشور تأیید شد ۸۰

  ، ااسترالی ،یوانات ،ژاپن ،کره جنوبی

اد قربانیان عدت با عبور ۲۳۲۲۲۱.ند شدمبتال کاآمری و رانیا ، فرانسه ،فیجی ،روسیه ،آلمان ،اندونزی ،ویتنام ،نپال ،سنگاپور

 ۱۹کووید  - استرسمی انتخاب کرده امشی آن نأن مرضبرای  صحی نفر سازمان جهانی  ۱۰۰۰ وس کرونا از مرزویر
(۱۹-COVID)  ی ساریکروناویروس " این نوع .۲۰۱۹و سال  «مرضونا«، »ویروس«، »کر» مخففی است ازکه" 

صد   در ۳تا  ۲مرگ و میر این ویروس بین فیصدی دهد که  نشان می نتائیجاولین   .دیده نشده بود هاانسان در زین قبل ا

  .گان استشد ءمبتال

 وی  گلودرد و نفسیی  یا تیزی تند ،تنگی نفس ندمان مشکالت تنفسی ، سرفه های خشک و گاهیتب شامل بیمارییم عال

یا در آنجا و  دند  بو  "انانوه" خوراکه فروشی    بازار  کارگرانیا    وهانااین بیماری در    ولین مبتالیان. ااست بینی  بآ  شریز

  صحی سازمان  نبودند حیوانات در تماسافرادی که با در  مرض؛ ولی با توجه به گسترش به هم رسانیده بودندحضور 

  .است رار دادهقنیز مد نظر  را سانانتقال انسان به ان جهانی

ل تر ممکن است تکامانتقال آسان یبرا روسیو نیاست. اانتقال یافته  انگرید به وانیح از شهیکرونا هم روسیو خانواده

 د. گرد یترسخت امراضکند و موجب  دایپ

شدن فرد به   مبتالء چند روزپس از معموالً  شود،یم COVID-۱۹ امراض که منجر به  دیجد یکروناروس یو عالئم

 قاتیتحق و مارآ بر مبنی. ندشوآشکار  رترید هنوز همعالئم این ممکن است ها  یدر بعض که شودمی شروع  روسیو

باشند. اسهال  و ی درد عضالن، یاحساس خستگ  ،یاختالل تنفس، خشکرفه س ،شامل: تب ندتوان یعالئم ماین انجام شده 
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د  و بیرون دا  بودهروز    ارچه  کرونا  عالئم  ینهفتگ دورهٔ  

  گر، یافراد داما در دارند.  فیفقط عالئم خف ایندارند،  یعالمت چیهاز افراد  یبرخ در بر می گیرد.چهارده روز را آن 

COVID-۱۹ ها نشانه   نیرگ شود. ام  یحتو    ی کاف  ژنیاکس  افتیدردم  ع   ،هیمانند ذات الر  یجدمشکالت  به  منجر    تواندی م

  .شودی م دهیددارند،  یگرید اساسیمشکالت که  یدر افراد شتریب

ق مختفاوت امکان پذیر دارد که به طر  اکرونویروس ع به نو گیبستانتقال این ویروس وا: کرونا یماریقال بنتا نحوه

عطسه یا ه و رفس قیاز طرکه نزا انفلوا میباشد مانند مرضه انسان بان سنا از مرضانتقال  است. در بعضی از حاالت

 . صورت می گیرد

فرد   بسته در کنار یدر فضا یبه مدت طوالن فردکه میدهد مرض در حالتی رخ احتمال انتقال   ولی در بعضی از موارد

محدود   رایسباز ب یدر فضامرض  انتقالند. ار ارتباط د  مریضان با ی که در شفاخانه ها مثالً اشخاص بوده باشدمبتالء 

ان به  انسرض از م موارد انتقال لیبوده و

  برای اولین که  ستیشخص نهنوز مانسان 

 ل شدهقمنتجانوران به انسان  قیبار از طر

  .سرویسطوح آلوده به و قیاز طر ایاست 

  ی برا پیگیرانه ای  یهاتالش گرچه: نیواکس

  ، شدهداده انجام  روسیو نین ایواکس دیتول

ِد  ض خاص ادویۀ این یاما هنوز واکس

 تداوی و سازی کن شهیر یبرا یروسیو

 یها  مقابله با عفونت  و  یریگجلو  و یا  یقطع

د وجو  قطعیطور    به  کروناویروس  از    یشأن

نقل از پرتال  ه  زارش اسپوتنیک ببه گ  .ارددن

، دانشمندان  NOS رن تی وی به نقل از 

 دارا پی دواییدر هلند دانشگاه اوترخت 

س کرونا ویرو توقفاعث روند ند كه بكرد

علیه این    ینیمی شود و به احتمال زیاد واكس

نشمند هلندی از  یک دا .خواهد بود مرض

  .در طی ماه های اخیر خبر داد  یروس ساخت داروی ضد کرونا و

 نقشه آنالین فعالیت ویروس کرونا در جهان را منتشر کرد ندکس،شرکت یا
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پروفسور زیست شناسی سلولی 

د گفت لناهدر  " لدک گروسوفران" 

برای  کروناویروس ضد  دوای  که

اولین بار کشف شد. وی 

ل زیاد  به احتما که خاطرنشان کرد

ین دارو به وز ا"با دریافت مج

ل،  با این حا ".فروش می رسد

زودتر از چند  نیت واکساس نک مم

ماه دیگر در دسترس قرار نگیرد:  

این دارو هنوز بر روی انسان  

 " گروسولد"آزمایش نشده است. 

وه بر ای ،  كرد: عال شانخاطرن

تأیید این دارو از دیگر نمایندگان  

پیش     .جامعه علمی ضروری است

 هصحت عامرت  از این نماینده وزا

آزمایشی برای ابوال استفاده   ادویۀسعی کردند از    داکتران،    سکروناویروبه    ءتالان مببیماریونان گفته بود، برای معالجه  

براساس  .مریکا و سایر کشورها استفاده شده استا، ت وخیم در چینبا حال مریضانای بر دوا، این کنند. به گفته وی

ثبت شده است. بیش  وناکرویروس نت وفهزار مورد ع156.4هاپکینز، در جهان  جان  ن داده های پروژه دانشگاهآخری

 د.هزار نفر بهبود یافتن 75از شش هزار نفر قربانی شدند، بیش از 

 لف انترنتی و معلوماتی صحیتمنابع وبسایت های مخ -

 با حرمت 
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