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ABSTRACT 

In late 2019, a new coronavirus called SARS-COV-2 triggered an 

epidemic in Wuhan, China, and now exists worldwide. SARS-COV-

2 is a highly contagious virus and is the cause of the current COVID19 

pandemic. 
Covid19 can affect anyone, from mild to very severe. For some other 

illnesses caused by respiratory viruses (such as the flu), some people 

may become more severely ill because of characteristics such as old 
age or certain medical conditions that increase the risk of the disease. 

The purpose of this review study is to monitor the disease, field 

research, and factors that may contribute to the severity of the 
pathogen so that we can better understand why some people may have 

severe COVID19, which is one of the most important priorities. The 

CDC's strategy is to combat COVID19, which can provide critical 

information in decisions to protect the most vulnerable population. 
The review study was collected from articles indexed in Latin 

databases and reports from reputable health organizations from 

January to July 2020. 
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  فیو خف دیبروز انواع شد علل: یمرور مطالعه
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 دهیچک
  SARS-COV-2به نام  یدیجد روسیکروناو 2019اواخر سال  در

ر د زین اکنون و شد منجر  نیاز شهر وهان چ یدمیاپ وعیش کی به

 اریبس روسیو کی ،  SARS-COV-2سراسر جهان وجود دارد. 

  .است COVID19 یفعل ریگهمه یماریب علت و یمسر

 یرمایب نیا بگذارد، ریتأث افراد همه بر تواندیم Covid19 یماریب

از  یبرخ رد. کند جادیا دیشد اریبس تا فیخف یعالئم تواندیم

 ،(آنفوالنزا)مانند  یتنفس یهاروسیو از یناش گرید یهایماریب

 طیراش داشتن ایسن باال  مانند یلیدال بهاست  ممکناز افراد  یبرخ

 گرانیداز  شتریب دهد،یم شیرا افزا یماریبکه خطر  خاص یپزشک

   .شوند مبتال دیشد یماریب به

 یو بررس یدانیم قاتیتحق ،یماریب بر نظارت مطالعه نیا از هدف

نیز   و دنباش ثرؤم یماریب بروز شدت در دنتوانیکه م است یعوامل

 یماریب به احتماالً افراد از یبرخموضوع است که چرا  نیا درک

 یهاتیاولو نیترمهم از یکی نیا .شوندیم مبتال COVID19 دیشد

 تواندیکه م است COVID19 با مبارزه یبرا CDC یاستراتژ

 نیرتریپذبیآس از محافظت یبرا یریگمیتصم در را مهم یاطالعات

  است یاشدهندکسیا مقاالت ،مطالعه نیا یمبنا .کند فراهم تیجمع

 معتبر یهاسازمان یهاگزارش و نیالت یاطالعات یهاگاهیدر پا که

 .اندشده یآورجمع 2020 سال یجوال تا هیژانو از یبهداشت

 شدت در لیدخ عوامل ،19دیکوو ییزایماریب شدت: هاکلیدواژه

  ییزایماریب

                                   25/05/99دریافت: تاریخ 

 21/10/99تاریخ پذیرش: 
 ravanshad@modares.ac.irنویسنده مسئول: *

 
 

  مقدمه

 یماریب وعیش (WHO) یجهان بهداشت سازمان ،2020 مارس در

COVID19 2 روسیو .کرد اعالم را ریگهمه-Cov-SARS  (

coronavirus 2Severe acute respiratory syndrome   )یماریب به 

Covid19  ( Coronavirus disease 2019  )تاشود که یم منجر 

July 2020 آلوده آن بهسراسر جهان آلوده  درنفر  ونیلیم 12 حدود 

 روسیکروناو یتنفس حاد سندرم عنوانبه اکنون روسیو نیا .شدند

2 (SARS-CoV-2) شودیمشده  شناخته. 

است  نیا Covid19 به مبتالشده افراد بارهدر مهماز موضوعات  یکی

 کنندهدیو تهد دیشد مارانیاز ب یگروهکه چرا اثرات عفونت در 

 یماریب ای ندارند یعالمت چیه گرید یبرخ کهیدرحال است، یزندگ

 یتنگ ه،سرف تب، با یماریب معمول مئعال .کنندیم تجربه را یفیخف

 ،یعضالن درد. است همراه ییچشا و ییایبو دادنازدست و نفس

 .هستند یماریب گرید یهانشانه از چشم یقرمز و خلط ،گلودرد

 یبرا COVID19 به انیاز مبتال ٪20 حدود دهدیم نشان مطالعات

 دچار مارانیب از ٪5 حدوددر و کنندیمراجعه م مارستانیب به معالجه

به  و دهندیم نشان خود از یدیشد مئعال و دنشویم یپنومون

 دارند. ازین ژنیاکس

 شوندیم مبتال COVID19 یماریب از یدیشد نوع به که یمارانیب

 به هکدارند  را( تیالتهاب مغز )آنسفال ازجمله ماز عالئ عیوس یفیط

 هیرالذات با زین اکثراً و شودیم منجر یاریو کاهش هوش یسردرگم

ممکن است دچار  زین دیشد یماریب به انیمبتال از ٪6 .است همراه

 (2 ,1).شوند یسکته مغز
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 از که یمارانیب یشکافکالبد و یشناسبیآس مطالعات در

COVID19 حاد یتنفس حاد سندرم ای هیالرذات ،کردند فوت 

(ARDS) است شده دادهالتهاب گسترده نشان  با. ARDS  یهنگام 

 .دهد رخ هاهیر در یاو گسترده یناگهان التهابِ که دهدیم رخ

 هیر یهاسلول یاز همه رو شیاثر خود را ب 19-دیکوو نکهیبا ا

 باعث هاهیر یرسانژنیعلت ضعف اکسبه تواندیو م دهدینشان م

درصد موارد، مرگ  ۴0که در  دهندینشان م هایبررس شود، مرگ

 یعروق یمشکالت قلب علتبهبلکه  ه،یعلت مشکالت رنه به مارانیب

 با روسیو نیا که است نیهم ا آن علت .دهدیرخ م یماریب نیا

 یپوشش یهاسلول ژهیوهب یقلب یهاسلول ACE2 رندهیگ از استفاده

 هارگ جدار در موجود نیفور کمک به و ریدرگ راداخل رگها 

 .کندیم ایمه روسیعملکرد و یبرا را طیشرا

افراد  از معدود یتعداد چرااست که  نیا شودیم مطرح که یالؤس

در  ،دارندن یمنیا ستمیس در ینقص و رسندیسالم به نظر م که کامالً

 ؟هستند رتریپذبیآس هامقابل عفونت

 زانیم ،یروسیو نیاستر روس،یو زانیهمچون م یموارد به ریز در

ACE2، مصرف ریثأت ،یانهیزم یماریب ،یمنیا ستمیس و یکیژنت تنوع 

 ییزایماریب شدت در یانهیزم یهایماریب با مرتبط یداروها

Covid19، ییزا یماریب شدت در یحدودکه تا تیجنس و سن و 

 : شودیاشاره م بگذارند ریثأت توانندیم

 

 روسیو زانیم
 نتعفو جادیا یبرا ازین مورد یروسیو ذرات تعداد متوسط طور به

 در یماریب که یسرعت به توجه با که است معروف یعفون دوز به

-SARS روسیو بارهدراست. نسبتا کم  احتماالً  است گسترش حال

Cov-2 ار ب گریطرف د از. است یروسیو کلیپارت 1000مقدار  نیا

 دکنیم حمل آلوده فرد کیکه  یروسیبه تعداد ذرات و یروسیو

 یریگرمس طب و بهداشت دانشکده در پارکر ادوارد .شودیم مربوط

 در یسوزآتش یچگونگ یریگاندازه ،یروسیو بار»: دیگویم لندن

 رد یسوزآتشاست که  یاجرقه ،یعفون دوز کهیدرحال. است فرد

عامل  کیدر معرض  قرارگرفتن دوز ای زانیم «.ابدییم انیجر آن

 شدت کنندهنییتع واندتیم  SARS-Cov-2 روسیو جملهاز یعفون

 تعداد لیدلبه امر نیا که دهدیم نشان مطالعات  (4 ,3).باشد یماریب

 یهالسلو شدنآلوده ۀجینت در و عفونت شروع در هاروسیو شتریب

 .است یماریب روند یابتدا در شتریب

 زانیم نیب ارتباطباره در یمتناقض یهاگزارش حاضر، حال در

 نشان مطالعات یبرخ نیهمچن .دارد وجود یماریب شدت و روسیو

 مهم اریبس عفونت اثرات نییتع در روسیو به بدن پاسخ که اندداده

 ارضعو با ماریب بدن یمنیا تیوضع و یمنیا پاسخدرواقع، . است

 بدن یمنیا ستمیس اگر کهیطور بهاست مرتبط  یتاحدود آن یجانب

 یمنیا ستمیو اگر س شودیم ریتکث عتریسر روسیو ،باشدفعال نشده 

 نیوکاتیطوفان سا جادیبا ا تواندیم ،شودبدن به طور آشکار فعال 

 مانند ییهایماریب یهایهمراه البته .آسیب بزند گرید یهابافت به

 طرخ تواندیم زین یویکل یماریب و ابتید آسم، باال، خون فشار

 .دهد شیافزا را عفونت شدت

 یماریب با COVID19 به مبتال مارانیب دهد ینشان م هایبررس

 از پس دارند،نیاز  ژهیو یهامراقبت بخش رشیپذ بهکه  دتریشد

 روز و بعد از آن داشتند.  10 در RNA یباال زانیم ،عالئم شروع

 نازوفارنکس ترشحات که دندهیم نشان گرید مطالعات یبرخ

 روند کی هنوز امادارند  یکم یروسیو یبارها مارانیاز ب یبعض

 شدت کنندیم احساس محققان .گذاشتند وخامت به رو ینیبال

 یروسیو بار از شتریب کیمونولوژیا تظاهراتعلت به ییزایماریب

 .(5 ,3)است

 

 یروسیو یهانیاستر
که  است رشتهتک RNA روسیو کی SARS-cov-2 روسیو

ر گسترش راحت به تواندیم هاجهش نیدارد و ا عیجهش سر ییتوانا

 (7 ,6).منجر شود روسیو دتریشد یماریو ب

-SARS ریگهمه وعیش به کشورها اکثر در یماریب عیسر انتشار

CoV-2  و ینیبال اتیخصوص نییتع ن،یبنابرا. شدمنجر 

 مهم اریبس یماریب انتشار طول در  SARS-CoV-2 یکیرولوژیو

 .است

-تا COVID19 ینیبال و یکیولوژیدمیاپ یهایژگیو در راتییتغ

مرتبط  SARS-CoV-2 کیرولوژیو راتییتغ با تواندیم یحدود

 طور به. کندیم بازیرا  یمهم نقش (S)  نیکه در آن پروتئ باشد
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 رندهیگ به اتصال با را زبانیم ورود فهیوظ (S1) واحد سطح آن ،یکل

 یهمجوش (S2) آن ترانسممبرن واحد کهیدرحال دارد، سلول

 رب تمرکز ن،یبنابرا. کندیم تیرا هدا یو سلول یروسیو یغشاها

-SARS تکامل یبرا S نیپروتئ در ساختار رییتغ و یتوال جهش

CoV-2 تبط مر راتییتغ حیبا هدف توض یروسیو نیاستر کی در

 .است ارزشمند اریبس  COVID19    در

 نیدر پروتئ  Furin (FCS) یاحتمال یهاتیسا مداوم تکامل شواهد

S از SARS-CoV-2 که دهدیم نشان Furin نقش است ممکن 

 روسیو یهایتوال یبررس .باشد داشته یروسیو تکامل در یمهم

با  سهیدر مقا را ZJ01 یجهش برا تیسا 38  ،شدهانجامدر مطالعه 

 نیا از. دهدیم نشان SARS-CoV-        2 خانوادهدیگر  یاعضا

 .است فردبهمنحصر ZJ01 یبرا جهش 35 تعداد،

 SARS-CoV-2 یهاگونه ریسا با ZJ01 یهاجهش یتوال سهیمقا

باالتر از حد  اریبس ZJ01 هیپا یهاجهشاز  یاریبسکه  دهدیم نشان

و در هر  هستند ZJ01 مختص هاجهش یبرخ و هستندمتوسط 

 یرو هیجهش پا 10 ،آنها نی. در بشوندیمظاهر  یحوزه ساختار

ر منج نهیآم دیاس راتییتغ به موردو هفت   شودیم ظاهر S نیپروتئ

 در عمدتاً  مختلف یهاگونه نیب روسیناوروک جهش. شوندیم

ی اعضا و ZJ01 یهاجهش کهیدرحال است، متمرکز S1 بخش

  (10-8).اندشده متمرکز S2 در بخش عمدتاً  SARS-CoV-2 دیگر

 کهمشخص کرده  D614Gبا کد  یدیجهش جد ریاخ مطالعات

و قدرت  تیسرا یروسیو کیاسپا نیپروتئ شیافزا علتبه احتماالً

 .(12 ,11)است  شتریب هیاول شدهشناختهانتقال از نوع 

 ACE2 (2converting enzyme -Angiotensin) زانیم

در  ژهیوهب یمنیپاسخ ا میمهم در تنظ ینقش ACE2 یانسان رندهیگ

افراد مسن آنها را  در آن زانیم کاهش والتهاب دارد  زانیم تیریمد

 دیدش مئعالو  ینیتوکایسا طوفان و دیشد یماریبدر معرض خطر 

از  ACE یداخل کنندهمیتنظ کی عنوانبه ACE2 نقش .دهدیم قرار

اتصال  یاست. از طرف دهیبه اثبات رس AngII زیدرولیه قیطر

AngII  بهAT1R شودیم آپوپتوز و التهاب ،عروق یباعث تنگ 

 (. 1 شکل)

 یهاسلول سطح در که است دازیپپت کی( ACE2 )  لملکو نیا

 قلب، ه،یکل کبد، کوچک، روده جملهاز گرید یهابافتو  هیر الیتلیاپ

-سانان ی.  از طرفشودیم انیبو .........  کولون اعصاب، ستمیس مغز،

 نیآخر .ستندین یمساو یسلول ACE2 انیب سطح به توجه با ها

 تیاسحس بر تواندیم سمیمورفیپل ای انیب که دهدیمشواهد نشان 

 یماریب جهینت نیهمچن و SARS-CoV-2 عفونت به افراد

COVID19  یپلکه  دهدیم نشان هایبررس. (14 ,13) بگذارد ریتأث-

 نوع سه با نیچ تیجمع در بارنیاول یبرا ACE2 ژن سمیمورف

ACE2 ( rs4240157  ،rs4646155  ،rs4830542  گزارش )شده 

 .است

 هککودکان  در چرااست که  نیا شودیم مطرح نجایا در که یالؤس

ن بزرگساال از ترفیخف یماریب دارد وجود یشتریب ACE2 زانیم

 ؟است

دو دسته دفاع  بهبدن  یمنیا ستمیس یاجزا ،یکل طور به

 یاصراختصی. دفاع غشوندیم میتقس یو اختصاص یراختصاصیغ

)پوشش  یمخاط یهمچون پوست، غشاها شوندیرا شامل م یموانع

 رد متفاوت یعملکردها با ییهاملکول ها،نی(، پروتئینیگلو و ب

 توزیبا عمل فاگوس که دیسف یهاگلبول از یبرخ نیهمچن و بافت

 یهاپاسخ ،عفونت یابتدا در .شوندیم منجر گانهیهضم عامل ب به

 از انکودک البته) شوندیم عمل وارد سرعتبه یراختصاصیغ یمنیا

 یمسئله در ابتدا نیکه ا (ندبرخوردا یتریقو یذات یمنیا پاسخ

 بدن از عیسرعفونت  و منجر روسیو تریتکاهش  بهعفونت 

   (15).شودیم یپاکساز

 

 

 نیوتانسیآنژ نیرن ستمیس یرو ACE2 ریتأث: 1شکل

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.cusabio.com/c-20982.html&psig=AOvVaw28IHE5mxmB6uUkG2UU86wq&ust=1587729214568000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDbuLO-_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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  یمنیا ستمیس و یکیژنت تنوع
 یماریشدت ب دراست  ممکن یقوم نهیشیو پ یکیژنت تنوع

Covid19 یهاژن بارهمسئله در نیا احتماالً  که باشد گذارریثأت 

ر برابر د تیحساس به ،زبانیتفاوت م بهتوجه  با یمنیا ستمیس

 رسدیمنظر  به یطرف از  (16).شودیم منجر SARS-Cov-2عفونت 

 افتهیرییتغ یمنیا پاسخ هستند، مبتال دیشد COVID19 بهکه  یافراد

 یمنیا یهاسلول آنها .دهندیم نشان یماریب هیاول مراحل در یحت را

را به طور مؤثر  روسیونیستند که قادر  ،دارند یکمتر درگردشِ

( نیکتویسا)طوفان  زیآماغراق التهاب کیاز  درعوض وکنترل کنند 

 .برندیم رنج

 یهاژنیآنتبه نام  ییهانیپروتئ ،یمنیا ستمیس یهاژن یبرخ

 نیا. دمتفاوت هستن اریبسکه  کنندیم کد (HLA) یانسان تیلکوس

هب ریثأت یعفون عامل برابر در یمنیا ستمیس صیتشخ در راتییتغ

 از یکی عنوانبه یاندهیفزا طور به مسئله نیا درواقع،. دارد ییسزا

 نیا نمارایاز ب یشناخته شده است که در بعض یعوامل نیتریاصل

 ،خاص یهاآللکه  دیکن توجه نیهمچن .کندیم یرا جد یماریب

 است ممکن بود، شده داده نشان SARS-Cov-2 با قبالً  که طورهمان

 (17). همراه باشند دیبا عفونت شد

 یدهایپپت نیکمتر HLA-B * 46: 01 که است داده نشان مطالعات

که افراد  دهدیم نشان را SARS-CoV-2 یبرا شدهینیبشیپاتصال 

 ریپذبیآس COVID19 برابر در ژهیوبهآلل ممکن است  نیمبتال به ا

 .است دهیرس اثبات به SARS یبرا قبالً رایز ،باشند

ارائه  یرا برا تیظرف نیشتریب HLA-B * 15: 03 مقابل ،  در

که در  دهدیم نشان SARS-CoV-2 شدهمحافظت اریبس یدهایپپت

 دهدیم نشان HLA-B * 15: 03 .استانسان مشترک  یهانسل نیب

 (18). کند فعال را T سلول بر یمبتن یمنیا تواندیمکه 

 یهاشواکن حیتوض به است ممکن یفرد یکیژنت راتییتغ تیاهم

 ژه،یوبه. دکن کمک تیجمع نیب در روسیو به بدن یمنیا مختلف

 COVID19 روند بر است ممکن HLA در رییتغ یچگونگ درک

 یماریب از باالتر خطر معرض در افراد ییشناسا به وبگذارد  ریتأث

 با HLA پیتا .باشد ارزان و عیسر تواندیم HLA پیتا .کند کمک

 یماریشدت ب یابیصورت امکان ارز در COVID19 شیآزما

 هیلع واکسن ساختاز  پس. بخشدیم بهبود تیجمع در را یروسیو

SARS-CoV-2، جادیا روسیوCOVID19، انواع به مبتال افراد 

HLA  قرار تیاولو در ونیناسیواکس یبرا توانندیم پرخطر 

 (20-18).رندیگ

 

 یانهیزم یهایماریب
 در یرمایکه ب یمارانیباز  یبخش حداقلکه  دهدیمنشان  قاتیتحق

 ممه یاعضا گریو د هاهیر دیشد یریو سبب درگ روندهشیپآنها 

ن فشار خو ابت،یمانند د یانهیزم یماریب کی حداقل شوندیم بدن

من و مز یویکل یماریآسم، ب ،یعروق – یقلب یماریب ،یباال، چاق

 دارند.  یویر

 ستنده مبتال یو چاق ابتید بهکه  یافراد است کرده ثابت مطالعات

 نیهمچن دهندیماز خود نشان  هاعفونتدر برابر  یمقاومت کمتر

 تیحساس به ،هیر عملکرد کاهش مثل یویآسم و اختالالت مزمن ر

 .شودیم منجر یویربه التهاب  شتریب

 یماریببا  مارستانیکه به ب یافراد درصد50تا  25 ن،یچ در

 یاهیماریب سابقه ایفشار خون باال  ،ندکردمراجعه  روسیکروناو

 ا،یتالیا در . داشتند را یویر یماریب ای ابتید سرطان، مانند گرید

 روسیکه از و یافراد ٪99 از شیب که استاز آن   یحاک هاگزارش

از آنها فشار  ٪76 و - اندداشتهرا  طیشرا نیاز ا یکی اندکردهفوت 

 .خون باال دارند

با  ابتید. ددار وجودرابطه دوطرفه  کی ابتید و Covid19 نیب

 یماریببه  ابتال  و ، Covid19دیشد یماریبخطر ابتال به  شیافزا

 دوزیاز جمله کتواس ،ابتید دیشد کیعوارض متابول با 19 دیکوو

 نیلاز انسو ییباال اریبس یدوزها که است همراهو قند خون  یابتید

 .است یضرورآنها  یبرا

 روسیکروناو دیشد یتنفس حاد سندرم شداشاره  قبالً که طورهمان

2 (SARS-CoV-2) ، باعث که یروسیو Covid19 به  شود،یم

-یم متصل (ACE2) 2 نیوتانسیآنژ کنندهلیتبد میآنز یهارندهیگ

-ولسل ازجمله ،یکیمتابول یدیکل یهابافتو  هاارگاندر  که شود

بول ق را امر نیا توانیم ،نیبنابرا .شودیم انیبتا لوزالمعده ب یها

 راتییتغ جادیاست باعث ا ممکنSARS-COV-2 که  کرد
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 یولوژیزیپاتوف تواندیمگلوکز شود که  سمیمتابول کیوتروپیپل

 منجر یماریب دیجد یهاسمیمکان به ایکند  دهیچیموجود را پ ابتید

 (23-21). شود

صورت  در یماریب نیا. تاس یجد تیوضع کی باال خون فشار

 .شود منجر یاز موارد بهداشت یاریبس به تواندیم ،نشدن درمان

 طمرتب خطراتو زوال عقل ازجمله  یسکته مغز ،یقلب یهایماریب

 .روندیم شمار بهبا فشار خون باال 

 شدهنکنترلبه فشار خون  انیکه مبتال دهدیمشواهد نشان  نیآخر

 با دیشد یماریب به ابتال معرض در است ممکن درمان بدون ای

COVID19  یماست که به نظر  مهم زینکته ن نیبه ا توجه .باشند-

 یادافر از شتریب دارند، نشدهدرمانکه فشار خون باال  یافراد رسد

 رخط معرض در ،شوندیمبا دارو کنترل  و دارند باال خون فشار که

 .هستند COVID19 از یناش عوارض

 یاغلب از داروها یاختالالت نیچنمبتال به  مارانیب ،نیا بر عالوه

 که کنندیم دهاستفا( دیکواستروئی)کورت یمنیا ستمیس کنندهسرکوب

-یم یتنفس یهاعفونتبدن در برابر  یمنیا تیفعال کاهش باعث

 .دنشو

 یتایح ارگان کی عملکرد تواندیم یانهیزم یماریطور کل هر ب به

 اباتالته و عفونت از یناش کیولوژیب یفشارها تحمل برابر در را

 (22). کند نقصان دچار آن از یناش

 یانهیزم یهایماریب با مرتبط یداروها مصرف ریثأت

 Covid19 ییزایماریبدر شدت 

 نهیزمدر  جیرا یکه مصرف داروها دهندیممحققان احتمال  یبرخ

 Covid19 یماریب سکیممکن است ر ابتیخون باال و د فشار

 عنوانبه که را ACE2 میداروها سطح آنز نیا احتماالً .دهد شیافزا

یم شیافزا کندیمعمل  SARS-COV-2 روسیو یرسپتور برا

 .دنده

 نیا مصرف که کنندینم هیتوص پزشکانموارد  گونهنیا در البته

 یداروها مدتیطوالنمصرف  نیهمچن .شود متوقف داروها

 انندم مزمن موارد در بوپروفنیا مانند یدیاستروئ ریغ یضدالتهاب

 یارمیب در گذاردیم هاهیکل یرو که یمنف ریثأت لیدل به آرتروز

Covid19 هدف  یهابافت از یکی رایز باشد سازمشکل تواندیم

 .است هیکل SARS-COv-2عفونت 

 یستمیس مثال یبرا شده،فیتضع یمنیا ستمیس کیداشتن  یطرف از

 به ماریب کهیزمان ای یوندیپ عضو یدارا یفرد ای سرطان،به  مبتال

ز موارد ا یکی دارد ازین یمنیا ستمیس کنندهسرکوب یمصرف داروها

را تا  Covid19 دیکه احتمال ابتال به عفونت شد است یمهم

شود افرادی میتوصیه  اساس نیبرا (24).دهدیم شیافزا یودحد

 تیرعا ترشیرا ب یبهداشت موارد دارند شدهسرکوب یمنیا ستمیسکه 

از اجتماعات  نیو همچن رندیقرار نگ روسیکنند تا در معرض و

 .کننداجتناب  یگسترده عموم

 

 نس
 و انسالی. افراد مشودیماز عوامل خطر محسوب  یکیسن  شیافزا

 شدنیربست ،یماریب دیشد مئعال معرض در شتریب مراتب-بهمسن 

 با یحدودتا مسئله نیا مرگ هستند. احتماالً یحت و مارستانیب در

 ,25).ت اس مرتبط یعفون عامل بردننیازب در یمنیا ستمیس عملکرد

 جیتدرهببدن آنها  یمنیا ستمیس سن، شیافزا با ادیاحتمال ز به  (26

ه مستعد ابتال ب افراد نیا جهینت در دهد،یممقاومت خود را از دست 

 . شوندیمهر نوع عفونت 

 

 تیجنس
 به انکسی باًیتقر زانیم با زنان و مردان رسدیمنظر  بهکه  یحال در

Covid19 زانیمدرصد  ای نسبتاکثر کشورها  در ،شوندیم مبتال 

 وهیش و ناسالم یهاعادت احتماالً  .است شتریدر مردان ب ریمومرگ

 Covid19 یماریب دتریشد عفونت جادیا وجبم نامناسب یزندگ

 یالکل مشروبات مصرف استنشان داده  مطالعات .شودیممردان  در

 دستگاه یهایماریببه  تیحساس شیو افزا یمنیا ستمیس فیتضع به

 انیآقا در اتیدخان مصرف چون و شودیم منجر هیالرذات و تنفس

 و یویر یهایماریب بروز موجب امر نیا که ستهاخانم از شتریب

 مخرب اریبس اثرات با مقابله در بدن ییتوانا و تحمل کاهش

 گریطرف د از .شودیم بدن یهاارگان ریسا و هیر در روسیو
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 نیبنابرا و ابدییم شیافزا یگاریدر افراد س ACE2 رندهیگ

 .داشت خواهد شیافزا عفونت به تیحساس

 یمنیا ستمیس یزیربرنامهدر  مسئول یهاژن X کروموزوم یطرف از

 داشتن لیدلبهزنان  رودیمداده است و احتمال  یبدن را در خود جا

 یباد یآنت دیتول نیهمچن و تریقو یمنیا ستمیس Xکروموزوم  دو

 که دارد وجود یشواهد داشته باشند.  Covid19در برابر  یشتریب

دچار  یبه طور نامتناسب تبارهاییقایآفر-ییکایمرآ افراد دهدیم نشان

 اریبس یریپذبیآس نیا بارهدر قضاوت. شوندیم Covid19 یماریب

 ،خون فشار شی)افزا یپزشک طیشرا رودیماما احتمال  است،زود 

وامل و ع (دارد یشتریب وعیش اهپوستانیس نیب در آسم و ابتید

 یهامراقبتبه  یدسترس نداشتنمانند فقر،  یاقتصاد – یاجتماع

-27). دباش داشته نقش نهیزم نیا در تواندیم یدرمان مهیب ،یبهداشت

30) 

 

 یریگجهینت
 ،مناسبواکسن و درمان  نبود طیشرادر  یاستراتژ نیترمناسب

ه ک یو به حداقل رساندن تعداد افراد روسیسرعت انتشار و کاهش

 با توجه به اهمیت باالی وهستند دیشد یماریمستعد ابتال به ب

های میزبانی با شدت فاکتورعفونت کووید و ارتباط مستقیم 

بیماری، الزم است سیاستمداران و مدیران اجرای پروژه پرونده 

 یماریب به ترمستعدافراد  تنهانهتا  ند،کنسالمت ایرانیان را فعال 

فرد  یابر یترمناسب یدرمان تیریمد بلکه شوند، ییشناسا دیشد
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