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مقدمه
، در شهر ووهان چین، موارد متعددي از بیماري پنومونی با علت ناشناخته 2019در دسامبر •

.دیده شد

این ویروس از خانواده . یک ویروس از خانواده کرونا استسپس معلوم شد که علت بیماري•
. ردد ویروس سرماخوردگی بوده و تمایل به درگیري ریه دارد و غالبًا از فرد به فرد منتقل می گ

 Corona Virus، سازمان بهداشت جهانی، بیماري ویروسی جدید را 2020فوریه 11روز •
Infection Disease (COVID-19) نامید.

توسط سازمان 19انتشار سریع بیماري به سایر کشورها و قاره ها باعث اعالم پاندمی کووید  •
.بهداشت جهانی شد
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شیوع 
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عامل بیماری

ایجادکردهپیداراانسانبرايبیماريزاییقابلیتکهحیوانیویروسیتوسطبیمارياین•
.شودمی

SARSقبلیویروسیهایبیماریعواملبهواستویروسRNAبتایکویروساین•
(Severe Acute Respiratory syndrome)وMERS (Middle East Respiratory

Syndrome)استشبیه.

.گیردمیدربررامرگوسختبیماريتاازبیعالمتیايگستردهطیفبیماريتظاهرات•

وخوندرکهشدهدیدهچنانهماماداردریهبافتبهشدیديتمایلویروساین•
.گرددتکثیرتواندمینیزکلیه
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نحوه ي انتقال بیماري

.  این بیماري همان گونه که اشاره شد به شدت واگیردار است•

.ذرات تنفسی و تماس مهمترین راههاي انتقال هستند•

راههاي بالقوه ي دیگرمانند ذرات معلق در هوا، مایعات بدن، راههاي دهانی •
.مقعدي، و تماسهاي جنسی نیز مطرح شده اند-

.انتقال بدون عالمت نیز از خطراتی است که باید به آن توجه داشت•
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پاتوژنز

. ددوره ي نهفته ي نسبتا طوالنی از دیگر ویژگی هاي این ویروس میباش•

سبتًا فازویرال اولیه که عالئم ن: بیماري در سه فاز تئوریک تعریف میشود•
.خفیف دارد، فاز ریوي و فاز التهابی و پیشرونده

تراکم جمعیت در هنگام خواب و استراحت و رفت و آمد آنها به محل هاي •
یتواند مختلف، ضعف سیستم ایمنی به دلیل سوءتغذیه ، عدم بهداشت م

.  از علل آن باشد 
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پاتوژنز

ه نکته ي دیگر اینکه ویروس ازطریق زوائد پروتینی ب•

 angiotensin converting enzyme II (ACE2)گیرنده ي 

.  متصل و وارد سلول می گردد

این گیرنده ها در سطوح مخاطی انسان مانند دهان، •

.چشم، قلب، کلیه و ریه قرار دارند

را استروژن ظهور این گیرنده را کاهش و تستوسترون آن•

.افزایش می دهد

مصرف سیگار از علل خطر د یگر میتواند باشد زیرا •

.میشود 2ACEنیکوتین نیز باعث افزایش ظهور گیرنده ي 
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ارتباط با درماتولوژی

19تظاهرات پوستی بیماران کووید  •

19عوارض پوستی دارو هاي تجویزي براي کووید •

19بیماريهاي پوستی و کووید  •

19استفاده از داروها در جریان پاندمی کووید  •

19عوارض پوستی روشهای محافظت و پیشگیري کووید  •
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محافظت و پیشگیري

ماسک•
کامل صورت (shield)حفاظ•
شستن دستها•

ضدعفونی کننده ها•
(فیزیکی)فاصله اجتماعی •
واکسن•
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