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  )nCoV-2019( نقش محوري اقدامات بهداشت عمومي قديمي براي مهار كروناويروس جديد

  *مهدي صادقي
  اسي سلولي و مولكوليسمنان، دانشگاه سمنان، گروه زيست شن

 چكيده

هاي اين ويروس از خانواده كروناويروس، ويژگي. كندكروناويروس جديد به عنوان يك همه گيري پاندميك كل دنيا را تهديد مي
با توجه به تجربه موفقيت آميز . اي داشته و هيچ نوع واكسن و درمان قطعي براي آن شناخته نشده استجديد و ناشناخته

، اين اقدامات به طور وسيعي به منظور كنترل كروناويروس جديد توسط SARSهداشت عمومي در كنترل و مهار اقدامات ب
بزرگترين نگراني درباره اين اقدامات رفتار اپيدميولوژيكي شبه آنفلوانزاي اين ويروس . كشورهاي درگير اعمال شده است

  .شودباشد كه باعث به چالش كشيده شدن اين اقدامات ميمي
  Pandemic( ،COVID-19( ، آمادگي پاندميك)Wuhan( ، كروناويروس، ووهانSARS ،MERS: واژگان كليدي

 mehdisadeghi@semnan.ac.ir: مترجم مسئول، پست الكترونيكي* 

  
در  2019كه در دسامبر ) nCoV-2019(كروناويروس جديد 

منتشر شد  1ووهان چين شناسايي شد، به سرعت در استان هوبي
كشور دنيا  20هاي چين و به بيش از هم اكنون به تمام استانو 

 2020ژانويه  30اطالعات مربوط به (نيز منتقل شده است 
توسط قطرات  nCoV-2019شود كه ويروس تصور مي). باشدمي

شود و دوره نهفتگي و سرعت توليد مثل آن تنفسي منتقل مي
كه  SARS. باشد) SARS )SARS-CoVشبيه به كروناويروس 

رسيد، به دليل پشيروي در زمان شيوع بسيار خطرناك به نظر مي
تر از بسيار زياد آن به مراحل حادتر و مرگ، حتي شايد خطرناك

2019-nCoV ) كه اكنون با نامCOVID-19 نيز ) شودشناخته مي
اما دنيا توانست به طور كامل مانع انتقال انسان به . شدانگاشته مي

 SARS-CoVاپيدمي و ريشه كن كردن  انسان، متوقف كردن
هاي ضد ويروسي براي در شرايط نبود واكسن و درمان. شود

، اين دست آورد قابل توجه تنها به خاطر اجراي SARSمقابله با 
  .سختگيرانه اقدامات بهداشت عمومي متداول ممكن شد

در حال حاضر نيز ما با شرايطي روبرو هستيم كه يك ويروس 
فعال هيچگونه داروي يا واكسن خاصي براي آن بسيار شبيه كه 

در دسترس نيست، دوباره شيوع پيدا كرده است و ما براي كنترل 
كردن اپيدمي ناشي از اين بيماري تنفسي نيازمند اتكا به اقدامات 

هدف اوليه از چنين اقدامات . كالسيك بهداشت عمومي هستيم
ماري با جدا بهداشت عمومي جلوگيري از انتقال فرد به فرد بي

كردن افراد از همديگر به منظور از همگسيختن شيوع بيماري 
ابزاري كه ما داريم شامل جداسازي و قرنطينه، . باشدمي

                                                 
1 Hubei 

و كنترل ) فاصله گذاري اجتماعي( 2گذاري فيزيكيفاصله
در حال حاضر تمام اين ابزارها به صورت . است 3جمعي

در حال اعمال  اي و در مقياس بسيار بزرگ در چينسابقهبي
كنيم، چگونگي در اينجا ما اين ابزارها را تعريف مي. است

كنيم استفاده از آنها را براي كنترل كروناويروس جديد تشريح مي
  .دهيمهاي مربوط به آنها را مورد بحث قرار ميو مزايا و چالش

شامل جداسازي فرد بيمار مبتال به يك بيماري  4ايزوالسيون
-ير آلوده به منظور محافظت از افراد سالم ميمسري از افراد غ

اتاق . شودباشد، و معموال در محيط بيمارستاني انجام مي
تواند مجهز به فشار منفي باشد تا ميزان انتقال ايزوالسيون مي

آلودگي توسط ذرات معلق هوايي را كاهش دهد، اما درباره 
فشار  هاي مجهز به، بدون اتاقSARS-CoVقطرات بزرگتر مانند 

ايزوالسيون به ويژه زماني . توان كنترل را اعمال نمودمنفي نيز مي
در قطع زنجيره انتقال موثر هست كه بتوان فرد آلوده را قبل از 

بر همين اساس بيماران مبتال به . انتشار ويروس شناسايي كرد
توانند ويروس را قبل از ظهور عاليم كلينيكي آنفلوانزا مي

و معموال ايزوالسيون به منظور متوقف كردن  مربوطه منتقل كنند
. باشدانتقال و كنترل پاندمي آنفلوانزا به طور كافي موثر نمي

باشد تر از آنفلوانزا ميدوره نهفتگي طوالني SARS CoVبراي
، و انتشار ويروسي از فرد آلوده )روز 2روز در برابر  5حدود (

يك . يابدمي شود، افزايشزماني كه عاليم بيماري آشكار مي
تر، زمان بيشتري را براي شناسايي افراد دوره نهفتگي طوالني

                                                 
2 Social distancing 
3 Community containment 
4 Isolation 
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دوره نهفتگي . دهدآلوده و ايزوالسيون آنها در اختيار قرار مي
2019-nCoV  در حال حاضر . روز است 5نيز به طور ميانگين

زمان انتشار ويروس از فرد آلوده و پيك انتقال پذيري و همچنين 
 شده ثانويه به واسطه افراد ناقل بدون عالمت تعداد افراد مبتال
  .نامشخص است

ترين و موثرترين ابزارهاي كنترل يكي از قديمي 1قرنطينه
اين ابزار بهداشت عمومي به طور . باشدهاي مسري ميبيماري

گسترده در قرن چهاردهم در ايتاليا استفاده شده است، زماني كه 
رسيدند، قبل به بندر ونيز مي ها از بندرهاي آلوده به طاعونكشتي

روز در بندر لنگر  40از پياده كردن مسافران بايد به مدت 
به معني  quarantaدر زبان ايتاليايي (ماندند انداخته و منتظر مي

چهل روز مدت زمان كافي را براي طي شدن دوره ). است 40
كرد، به طوري كه افراد آلوده بدون عالمت نيز نهفتگي فراهم مي

دادند و امكان تشخيص كامل افراد اليم بيماري را بروز ميع
قرنطينه به عنوان يك روش كارامد در . كردآلوده را ممكن مي

به شكل موفقيت  2003در سال  SARSطول دوران اپيدمي 
اين راهكار همچنين بخش مهمي از برنامه . آميزي اجرا شد

معني اعمال  قرنطينه به. باشدمقابله با پاندمي آنفلوانزا مي
شود در هاي حركتي براي افرادي هست كه تصور ميمحدوديت

اند ولي بيمار نيستند، كه معرض بيماري مسري قرار گرفته
تواند به دليل عدم آلودگي يا قرار داشتن در دوره نهفتگي مي

قرنطينه ممكن است بر روي يك فرد و يا گروهي . بيماري باشد
شامل محدود كردن افراد به خانه و  از افراد اعمال شود و معموال

قرنطينه ممكن است . باشديا قلمرو حفاظت شده خاص مي
در طول قرنطينه همه افراد بايد از . اختياري و يا اجباري باشد

در صورت . نظر بروز عاليم بيماري به طور مرتب پايش شوند
مشاهده عاليم در افراد بايد به سرعت در يك مركز تعيين شده 

. هاي شديد تنفسي هستند، ايزوله شوندا با درمان بيماريكه آشن
ترين شرايط براي قرنطينه كردن زماني است كه شناسايي موفق

مبتاليان سريع باشد، در اين صورت در بازه زماني كوتاهي 
اند تهيه شده و ليستي از افرادي كه در تماس با فرد آلوده بوده

توان از نه كردن اين افراد ميشوند و با قرنطياين افراد رديابي مي
 . گسترش بيماري جلوگيري كرد

فاصله گذاري فيزيكي به منظور كاهش تماس بين مردم در يك 
محدوده جغرافيايي طراحي شده است كه افراد آن ممكن است 
آلوده شده باشند اما تاكنون شناسايي و بنابراين ايزوله نشده 

تقل شونده با قطرات هاي منبا توجه به اينكه بيماري. باشند
تنفسي نياز به مجاورت افراد دارند بنابراين فاصله گذاري 

فاصله گذاري . فيزيكي افراد، انتقال بيماري را كاهش خواهد داد
فيزيكي خصوصا در شرايطي مفيد است كه انتقال بيماري در 

                                                 
1 Quarantine 

افتد اما مكان تماس بين افراد نامشخص اجتماعات اتفاق مي
ايطي كه به نظر رسد اعمال محدوديت است و همچنين در شر

براي افراد در معرض بيماري براي جلوگيري از شيوع ناكافي 
هايي از فاصله گذاري فيزيكي شامل تعطيلي نمونه. است

  .باشدها ميمدارس، ادارات و بازارها و لغو كردن گردهمايي
در صورت ناكافي بودن اين اقدامات، ممكن است نياز به اعمال 

كنترل جمعي تداخلي هست كه در كل . باشد "جمعيكنترل "
شود تا تماس بين افراد كاهش جامعه، شهر يا منطقه اعمال مي

هاي محدودي كه به منظور تامين يابد، به استثناي تماس
اجراي كنترل جمعي به دليل . گيرداحتياجات حياتي انجام مي

ين اقداماتي چن. باشدتر ميدرگيري تعداد كثير افراد بسيار پيچيده
به لحاظ اخالقي نيز چالش برانگيز هستند و بايد توازني ميان 
حقوق انساني و شهروندي و دستورات بهداشت عمومي الزام 

هاي اجتماعي نيز چالشي مضاعف ظهور رسانه. آور ايجاد نمود
طي . براي اعمال همگاني اقدامات پيشگيرانه ايجاد كرده است

هاي اجتماعي به وشمندانه از رسانهقرنطينه اجتماعي، استفاده ه
-عنوان ابزاري براي اطالع رساني درباره داليل قرنطينه، توصيه

تواند هاي كاربردي و خنثي كردن شايعات و هراس عمومي مي
اجراي كنترل جمعي نيازمند مشاركت و . بسيار راهگشا باشد

هاي نزديك در اجراي قوانين در سطح ملي و محلي همكاري
شود و هاي بازرسي نيز ميو غالبا شامل برقراري ايستباشد مي

هاي قانوني براي موارد تخطي از ممكن است نيازمند جريمه
در ) كنترل جمعي(قرنطينه در سطح جامعه . قوانين قرنطينه باشد

حال حاضر در چين و در مقياسي كه تاكنون بشر به خود نديده 
  . باشدهست در حال اجرا مي

 2003از سال  SARS هايي كه از بيمارياز درس چين با استفاده
تا كنون دريافت كرده، خود را براي رويارويي با پاندمي آينده 

چين بايدبه خاطر پاسخ سريع و قاطعش مورد . آماده كرده است
مورد  14600تعداد  2020تا تاريخ دوم فوريه . تمجيد قرار گيرد

كه منتظر نتايج مورد مشكوك  20000تاييد شده بيماري، بيش از 
فرد رديابي شده كه در تماس  113579آزمايش بيماري هستند، 

هاي پزشكي فرد كه بعد از مراقبت 4201اند و با افراد آلوده بوده
 102427مجموعا . انداند، مورد شناسايي قرار گرفتهترخيص شده
اين يك تالش گسترده . اندهاي پزشكي دريافت كردهفرد مراقبت
باشد كه از تمام اقدامات بهداشتي انجام شده براي يبي سابقه م
با اين وجود تعداد موارد جديد . بيشتر است SARSمقابله با 

هاي افراد آلوده شناسايي شده به اين معني است كه تمام تماس
به اين معني كه بسياري از . اندبه درستي رديابي و مشخص نشده

در . جامعه حضور دارندهاي شناسايي نشده افراد آلوده در تماس
ها و اجتماعاتي محدود شيوع پيدا در بيمارستان SARSحالي كه 

نشان از شيوع  nCoV-2019كرده بود ولي شواهد درباره 
. ها داردتر آن در استان هوبي چين و ساير مكاناجتماعي گسترده

بنابراين شديدترين اقدامات بهداشت عمومي كالسيك براي 
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به عنوان گام منطقي بعدي در شهر ووهان پيشگيري از بيماري 
ميليون جمعيت اعمال شد كه شامل، كنترل جمعي با  11چين با 

فاصله گذاري فيزيكي، استفاده همگاني از ماسك صورت و 
ها، مترو، ناوگان تعطيلي حمل و نقل عمومي شامل اتوبوس

 5قبل از تعطيلي شهر ووهان حدود . شدها ميدريايي و فرودگاه
با ترك ) اندكه بسياري از آنها دچار آلودگي بوده(ون نفر ميلي

. شهر ووهان عامل انتشار بيشتر ويروس در شهرهاي ديگر شدند
تعطيلي  2020ژانويه  30با شيوع گسترده بيماري در جامعه در 

. شهر شد 20ميليون نفر و بيش از  60فراگير شامل حال بيش از 
  . اد نمودچين بزرگترين قرنطينه تاريخ را ايج

ممكن است پيامدهاي مختلفي در نتيجه اعمال كنترل جمعي 
با بسته شدن مرزهاي محلي يا با به . براي مسافران به وجود آيد

هاي رفت و آمد در مناطقي كه كنترل وجود آمدن محدوديت
جمعي در حال اجرا است از ورود افراد به اين مناطق جلوگيري 

در اين مناطق حضور دارند  مسافران بين المللي كه. شودمي
توانند اين مناطق را ترك كنند مگر اينكه دولت متبوع آنها نمي

پروازي اختصاصي را براي بازگرداندن اين افراد به كشورشان در 
نظر بگيرد، حتي در اين صورت نيز به دليل بسته شدن مسيرها 
در محل كنترل جمعي امكان دسترسي به فرودگاه نيز بسيار 

ها در حال در حال حاضر اغلب حكومت. واهد بوددشوار خ
باشند و چنين مسافراني بعد از رسيدن به تخليه شهروندانشان مي

. روز تحت قرنطينه قرار بگيرند 14كشور متبوع خود بايد 
هاي مشخص شده با قرنطينه چنين مسافراني بايد در مكان

  .هاي پزشكي مستمر انجام گيردمراقبت
بودن اقدامات بهداشت عمومي در مورد  دليل موفقيت آميز

SARS  به اين دليل بود كه اغلب بيماران مبتال به سارس داراي
عالئم باليني بودند و بنابراين امكان شناسايي و ايزوالسيون آنها 

روز  11تا  6در اين بيماري شدت عفونت ويروسي . ممكن بود
ي افراد اين مدت زمان برا. شودبعد از شروع بيماري ايجاد مي

عدم وجود و . باشدروز مي 14تا  12هاي پزشكي تحت مراقبت
يا كم بودن انتشار ويروسي در افراد آلوده در چند روز اول 
بيماري به معني موثر بودن ايزوالسيون بيماران در پيشگيري از 

 SARSمدت زمان دوره نهفتگي . باشدشيوع اين بيماري مي
ان و همچنين رديابي، شناسايي و امكان ايزوالسيون به موقع بيمار

قرنطينه كردن افرادي كه در تماس با افراد آلوده بودند را ممكن 
  . كردمي

 SARSموفقيت راهكارهاي قديمي بهداشت عمومي در كنترل 
كند تا بتوان از اين اقدامات قدرتمند در اين انگيزه را ايجاد مي

موضوع . دپيشگيري و مهار كروناويروس جديد نيز استفاده كر
مهم بر اساس روند همه گيري اين بيماري در حال حاضر اين 

توان چنين اقداماتي را در مقايسي بزرگتر براي است كه آيا مي

مهار افزايش سريع مبتاليان و همچنين گسترش جغرافيايي آن به 
  .كار بست

شرط اينكه اعمال اقدامات سختگيرانه باعث موفقيتي مشابه 
بسته به پاسخ سواالت زير است كه هنوز شود وا SARSكنترل 

چه نسبتي از بيماران فاقد عالمت  -1: اندبي پاسخ باقي مانده
توان آنها را تشخيص بوده يا عالئم خفيف دارند و بنابراين نمي

داده و ايزوله كرد و به همين دليل باعث افزايش شيوع بيماري 
ترين ميزان در كدام روز از بيماري بيش -2شوند؟ در جامعه مي

افتد و چه مقداري از انتشار ويروس انتشار از فرد آلوده اتفاق مي
آيا انتشار ويروس  - 3افتد؟ قبل از شروع عاليم بيماري اتفاق مي

افتد؟ به غير از قطرات تنفسي توسط ساير عوامل نيز اتفاق مي
ميزان صحيح نرخ مرگ و مير با در نظر گرفتن مبتاليان بدون  -4

  باشد؟عالئم خفيف چقدر ميعالئم و 
-پاسخ به اين سئواالت امكان پاسخ به سئوال اوليه را فراهم مي

هاي بيماري در ويتنام و آلمان هاي اوليه از خوشهگزارش. كند
دهد كه حتي بيماراني با عاليم خفيف ممكن است در نشان مي

اگر اين مشاهده بسيار متداول باشد . انتشار ويروس سهيم باشند
براين اقدامات قديمي بهداشت عمومي به تنهايي كافي نخواهد بنا

  .بود و ما نيازمند واكسن براي مهار اپيدمي هستيم
نرخ مرگ و مير اوليه گزارش شده براي كروناويروس جديد 

درصد بود، به اين دليل كه براي محاسبه نرخ مرگ و مير اوليه 15
ست، با افزايش شده اتنها موارد شديد بيماري در نظر گرفته مي

سريع افراد مبتال و شناسايي مبتاليان بدون عاليم و با عاليم 
تا . درصد كاهش يافت 3تا  2خفيف، نرخ مرگ و مير به حدود 

زمان شناسايي تمام طيف كلينيكي بيماري، درك ميزان دقيق نرخ 
دانيم اين چيزي كه ما االن مي. مرگ و مير ممكن نخواهد بود

، انتقال پذيري بيماري را تحت تاثير قرار است كه شدت بيماري
گرچه نرخ مرگ و مير . شوددهد و باعث تحريك آن نمينمي

 SARS-CoVكروناويروس جديد ممكن است بسيار كمتر از 
باشد، اما بزرگترين نگراني اين است كه اين ويروس جديد رفتار 
اپيدميولوژيكي شبيه به ويروس آنفلوانزا داشته باشد، كه اين 

وضوع باعث به چالش كشيده شدن تمام اقدامات بهداشت م
شود اين بيماري تبديل عمومي قديمي خواهد شد، و باعث مي

 SARSبه يك بيماري پاندميك با تعداد قربانيان بسيار بيشتر از 
  .شود
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Isolation, quarantine, social distancing  
and community containment: pivotal role for old-style public 

health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. 
Translated by Sadeghi M. 

Dept. of Cell and Molecular Biology, Faculty of Science, Semnan University, Semnan, I.R. of Iran 
Abstract 

New coronavirus as a pandemic threatens whole world. This virus as a member of coronavirus family has 
new and unknown characteristics and no vaccine or treatment agent has been developed for this infectious 
disease. Regarding the successful experience of public health measures in SARS outbreak controlling and 
haltering, the infected countries have applied these proceedings widely to control new coronavirus 
infection. The greatest concern could be that this novel virus behaves epidemiologically like influenza 
viruses, will challenge all old-fashioned public health actions. 

  


