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 هايعفونينوپديدبيماري
 

 :هسندينو

 *1زاده بيژن صدري

 
 

 چكيده
اي را در  از کشور چين شروع شدد، ماداطگ گردهرده    ۹۱1۲گيري ناشی از ویروس کرونا، که طغيان ناشی از آن در سال  سومين همه :زمينه و هدف

هدد  از ایدن ملا ده    . نمایدد  عفونی نوپدید را بيش از قبل تأکيد می هاي گيري اهميت توجه به بيماري این همه. کشور دنيا در بر گرفت 16۱بيش از 

 .ها است هاي ملابله با آن مروري بر بيماري هاي عفونی نوپدید، اهميت و راه

 .ا مللی با تجارب شخصی نویراده تلفيگ شده است این مطا عه مروري، با مراجعه به ماابع معهبر و روزآمد داخلی و بين :روش

هداي   هاي عفدونی، بهبدود بخشديدن تواندایی     تلویت نظام مراقبت فعال از بيماري : هاي نوپدید عبارتاد از هاي ملابله با بيماري ترین راه همم :يافته ها

ا مللدی، تدرویآ آزمدایش جداري يراسديت       زا، تلویت ارتباطات و مشارکت فعدال بدا مسسردات ملدی و بدين      تشخيصی براي شااسایی عوامل بيماري

هداي کداربردي، تدرویآ     اصو ی داروهاي ضدميکروبی توسط جامعه پزشکی، افزایش تعداد کارکاان ماهر، تدرویآ پدژوهش   ترویآ کاربرد ضدميکروبی،

 ا مللی دهی دقيگ و به موقع موارد بيماري در سطح ملی و بين گزارش

ریزي، آمدوزش،   گذاري، برنامه ازپدید، مرهلزم سياستهاي عفونی نوپدید و ب نظارت، تشخيص زودهاگام و پاسخ سریع به شيوع بيماري :گيری نتيجه

پدذیر و   این مهم به نوبه خود مرهون برخورداري از یك نظام سدالمت ملداوم، انعطدا    . هاي سالمت است يمایت و اقدامات مرئوالنه کشورها و نظام

  .هوشماد و چابك براي ملابله به هر نوع رویداد بهداشهی عمومی است
 

 1۲-کرونا ویروس، کوویدنوپدید، واگير هاي  ، بيماريویروسوالاب :ها کليد واژه

 

 مقدمه

هاي جوي، تغييرات محيطدی، و سدایر    هاي اخير با بروز پدیده در دهه

هداي جدیددي تحدت عادوان      بيمداري  عوامل شدااخهه شدده و ناشدااس،   

۹هاي نوپدید بيماري"
بروز نموده و سالمت مردم جهان را تحت تأثير قرار  "

ها ترهيل و آسدان شددن    ترین علت پيدایش این بيماري مهم(. 1) اند داده

هاي غذایی و شيوه زندگی مردم،  ا مللی و تغيير در عادت هاي بين مرافرت

تواندد   تغييرات محيطی مدی  .استها  نشيای و نظير آن ها، ياشيه مهاجرت

ویدروس  (. ۹)هاي واگير و يهی غيرواگير شود  ساز نوپدیدي بيماري زمياه

هاي هموراژیك ویروسی  ل ایدز؛ ویروس عامل بيماري ژاکوب، عامل تبعام

هاي بدارز ایدن    و عوامل بيوتروریرم با اسهفاده از عامل سياه زخم، از نمونه

اي و گردهرش   قداره  ا مللی و بدين  هاي بين مرافرت. ها هرهاد نوع بيماري

هاي گذشدهه، ايهمدال سدرایت و گردهرش ایدن قبيدل        سریع آن در سال

بيماري سارس بريار   این عامل در اپيدمی. ها را افزایش داده است ريبيما

بيمداري عفدونی نوپدیدد،     44ياضر با بديش از   دريال(. 3)بارز بوده است 

هدا بدا توجده بده ندوع، وسدعت و شددت         مواجه هرهيم کده هریدك از آن  

توان  هاي نوپدید در ایران می از بيماري. ندا ایجاد کرده ،تهدیدهاي مخهلفی

 1361کده در سدال    HIV ایدز و عفونت ناشدی از : ه موارد زیر اشاره نمودب

 E او ين مورد آن در یك کودك مبهال به هموفيلی، به اثبات رسيد؛ هپاتيت

شمردی در   133۱و بهدار   136۲گيدري آن در زمردهان    که او دين همده  

طور همزمان در فریددون شدهر اصدفهان نيدز بدا       هکرمانشاه، اتفاق افهاد و ب

گيدري فاسديو يازی     د؛ و او دين همده  شت خيلی محدودتري يادث وسع

آخرین (. ۹)در کرمانشاه رخ داد  133۲انرانی در غرب کشور که در سال 

ویروس . اتفاق افهاد 13۲۲و بهار  13۲1ها در اسفاد  گيري این بيماري همه

که بريار شبيه  است COVID-19، عامل SARS-CoV2گيري  عامل این همه

گيدري   سدال از او دين همده همده     ۲بعد از گذشت . لوآنزا استویروس آنف

باز همان  ۹۱1۹، تلریباً در سال (بيماري سارس)هاي خانواده کرونا  ویروس

 Middle East Respiratory (MERS)ها بيماري جدیدي به نام  خانواده ویروس

Syndome وجددود آورنددد کدده بدده سددادرم تافرددی خاورمياندده        هرا بدد 

 هم ها  هان بود و در بعضی از کشورشيوع آن در عربر معرو  شد و محل

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 عضو افهخاري فرهاگرهان علوم پزشکی *. 1

2. Emerging diseases 
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. ها به کشور مدا نرسديد   شایع شد که خوشبخهانه هيچ کدام از این ویروس

دنيا را فرا گرفهده، سدومين    تلریب همه کشورهايطور  بهفعلی که   پاندمی

گيري بيماري ناشی از ویروس کرونا است کده طغيدان ناشدی از ایدن      همه

در چين شدروع   ۹۱1۲بيماري از اواخر . شروع شد ۹۱1۲بيماري در سال 

اسهان چين هدم بدروز    1۱شد و در شهر ووهان چين انهشار پيدا کرد و تا 

و ی  ر را قرنطياه کردندسریع اقدام کردند و شهمرئوالن خيلی . پيدا کرد

اسدت   اي هاي عفونی دوره در همه بيماري. هريال ویروس شيوع پيدا کرد به

شدود تدا    به نام دوره نهفهگی یعای از زمانی که ویروس کرونا وارد بددن مدی  

روز اسدت   14تا  ۹دوره نهفهگی بين  .زمانی که عالیم بيماري بروز پيدا کاد

هدایی کده    یکدی از طریدگ راه بدازار    .ه استرا ۹معمول راه انهلال هم طور  به

هدا   غذاهاي دریایی دارند و دیگري تماس با جاهدایی کده ييواندات در آنجدا    

کااد در  ها کار می ها یا در دامداري مثال کرانی که در کشهارگاه. وجود دارند

زیرا که مخزن ویروس کرونا در شدهر، گربده و خفداش    . معرض خطر هرهاد

انهلدال ایدن بيمداري از    . شدود  ن به انران ماهلل مدی است و بيماري از ييوا

 یگيرد و ی وقهی ماهلل شد از شخصد  ييوان به انران به سخهی صورت می

هاي عفدونی   بعضی از بيماري  .کاد به شخص دیگر به صورت کاد سرایت می

شوند به عاوان مثال سرخك اگر در جایی شایع  هرهاد که سریع ماهشر می

و دی سدارس و مدرس    . شدود  در جامعده ماهشدر مدی   آسدا   شود، به طور برق

 ۹شود بين  انهلا شان از انران به انران کادتر بوده، وقهی بيماري ماهلل می

اگدر فدردي اصدول    . کشد که عالیم بيماري ظداهر شدوند   روز طول می 14تا 

اگرچه براي بيمداري  . تواند بيماري را ماهلل کاد بهداشهی را رعایت نکاد می

هاي یاد شده خانواده  موجود است، براي هيچکدام از بيماري آنفلوآنزا واکرن

از نظر درمدان هدم داروي ضدویروسدی شدااخهه     . کرونا، واکرن وجود ندارد

خفيف و مهوسط بيمداري، تاهدا    اشکالدر . اي تا کاون ارائه نشده است شده

اسدهرايت در مادزل و نوشديدن مایعدات بده      ( عالمهدی )هاي کمکدی   درمان

هداي زمياده اي مانادد     افراد مرن، و داراي بيمداري . کااد بهبودي کمك می

 اشدکال هاي قلبی عروقی و تافری و افراد مبدهال بده    دیابت، سرطان، بيماري

 . شدید بيماري باید در بيمارسهان برهري و تحت مراقبت قرار گيرند

بيادی، پيشدگيري، تشدخيص     هاي سدالمت بدراي پديش    آمادگی نظام

گيدري   ه نيازهاي مدیریت بحران ناشدی از همده  هاگام و پاسخ مااسب ب هب

 . ساز است هاي نوپدید، سرنوشت بيماري

 

 ادبيات علمي
 های عفوني بيماری

هدا،   اخهالالتی هرهاد که به علت عوامل بيمداري زا از قبيدل بداکهري   

زا در  برياري از عوامل بيماري. شوند ها ایجاد می ها یا انگل ها، قارچ ویروس

آزار یدا يهدی    معمدول بدی  طور  بهکااد و  آن زندگی میروي بدن یا داخل 

هدا ممکدن اسدت ایجداد      اما در شرایط خاصدی بعضدی از آن  . مفيد هرهاد

هداي عفدونی از انردان بده انردان ماهلدل        بعضی از بيماري. بيماري کااد

. کاادد  ها توسط يشرات یا ييوانات انهلال پيدا مدی  بعضی از آن. شوند می

هاي عفونی ممکن است از طریگ مصدر  غدذاي    همچاين ابهال به بيماري

زاي موجود در  آ وده یا آب و یا در معرض قرار گرفهن توسط عوامل بيماري

زا  ها برهه به ندوع عامدل بيمداري    م و نشانهیعال. محيط زیرت اتفاق بيفهد

هداي   عفوندت . اسدت شامل تب و خرهگی  هعمدطور  بهمهفاوت است و ی 

هداي خدانگی جدواب بدهادد      درمدان  خفيف ممکن است بده اسدهرايت و  

هاي تهدیدکااده ييات ممکن اسدت نيداز بده     که بعضی از عفونت دريا ی

 . 1برهري شدن در بيمارسهان داشهه باشاد

هداي عفدونی از قبيدل سدرخك و آبلده       از بروز تعداد زیادي از بيماري

ها  شرهن مکرر دست. ها جلوگيري کرد توان با اسهفاده از واکرن مرغان می

هداي   تواند شدخص را در برابدر بردياري از بيمداري     آب و صابون نيز می با

 .کادعفونی محافظت 

 

 ی مشتركها بيماری
دار  طور طبيعی بين انران و ييوانات مهدره  هی هرهاد که بیها بيماري

 .قابل انهلال باشاد

 

 بيماری مشترك نوپديد
بل وجود بيماري که به تازگی شااخهه شده یا پدید آمده است، یا از ق

ی ميزبان یداشهه و اخيراً ميزان شيوع آن افزایش یافهه، و یا انهشار جغرافيا

بعضدی از عوامدل عفدونی کده چادين      . و ناقالن آن گرهرش یافهده اسدت  

کااد، ممکن است تغييرات بيشهري پيدا کاادد و   ی را ایجاد مییها بيماري

نظيدر ویدروس   )به شکلی مسثر و انحصاري از انران به انران ماهلل شوند 

 (4) (یا ایدز ۹نلص ایمای انرانی

 

 (Emerging Infectious Disease) ی عفوني نوپديدها بيماری

هایی هرهاد که براي او ين بدار ظداهر شدده و مدردم دنيدا را       بيماري

در يال گرهرش  عتسربه اند یا در گذشهه وجود داشهه و ی  گرفهار کرده

از افراد جامعه یدا انهشدار بده ماداطگ     باشاد اعم از ابهالي تعداد زیادي  می

ييوانی دارند  أهاي عفونی نوپدید ماش برياري از بيماري. جغرافيایی جدید

بدین معای که بيماري بددواً  ( zoonoticبيماري مشهرك بين انران و دام )

در ييوانات بروز کرده و پ  از آن از سد ييوان به انران گذشهه و جامعه 

دهاده کریمه کاگو و  ویروس نيفا، تب خونریزي. اادک انرانی را گرفهار می

هایی هرهاد که اخيراً ظهور کرده  هایی از بيماري نفلوانزاي پرندگان نمونهآ

بده عبدارت دیگدر    . اندد  و ماطله آسياي جادوب شدرقی را گرفهدار سداخهه    

 طی ها  هایی هرهاد که ميزان بروز آن هاي عفونی نوپدید بيماري بيماري
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 بادي شده نویراده تعریف پيشاهادي و جمع. 1

2. HIV, AIDS 
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ایدن  . دو دهه گذشهه افزایش یافهه یا تهدید به افدزایش در آیادده نزدیدك دارد   

گذارند چا ش بزرگی براي کارکاان بهداشهی  ها که به مرزها ايهرام نمی بيماري

هدا امکاندات بهداشدهی و     اي ملابلده بدا آن  کشورها هرهاد زیرا ممکن است بدر 

براساس آخرین فهرسدت ماهشدر شدده    . درمانی الزم فوري در دسهرس نباشد

هاي نوپدید در او ویدت بدراي    ترین بيماري توسط سازمان جهانی بهداشت مهم

کاگو، بيمداري ناشدی از    دهاده کریمه تب خونریزي: توسعه و تحليگ عبارتاد از

ویروس کرونا شدامل سدادروم   ، دو بيماري مهم ناشی از ویروس ابوال، تب السا

 (. 1)، نيفا و تب دره ریفت ۹و سادرم تافری ياد شدید 1تافری خاورميانه

 

 ی عفوني بازپديدها بيماری
هایی که از قبل وجود داشهه و کاهرل شده است، امدا بدار دیگدر     بيماري

 ياضر دريال. افزایش یافهه و به یك مشکل بهداشهی مهم تبدیل شده است

ی مانادد  یهدا  هداي واکريااسديون، بيمداري    به علت کاهش توجه به سياست

که قبالً تحت کاهرل بوده، مجدداً پدیددار شدده و بده     3سرفه سرخك و سياه

اسدهفاده از  . مشکل بهداشهی جدید در بعضی جوامع تبدیل شده اسدت  یك

ماناد آبله یا آنهدراک ، بده عادوان عوامدل بيوتروریردم       ،هاي کشاده پاتوژن

 (.6)کاد  اي جوامع انرانی را تهدید می طور فزایاده به

 

 بيماری نوظهور ناشي از نوع جديد ويروس کرونا

معددرو  شددده نيددز جددزو  ۹۱1۲ 4ایددن ویددروس کدده بدده کرونددا ویددروس

 . ها قرار داده شود هاي نوپدید مهم است که بایرهی در فهرست او ویت بيماري

 

 کرونا 5مورد مشكوك به بيماری
، بيمدار در یکدی از سده يا دت     بهداشدت  طبگ ضوابط سازمان جهانی

 :6شود مشرويه ذیل، مظاون به بيماري کرونا محروب می

م و ید تب و يدداقل یکدی از عال  )بيمار مبهال به بيماري ياد تافری "

و سابله مرافرت به یا ( هاي بيماري تافری ماناد سرفه، تاگی نف ، نشانه

 COVID-19، از آن محل عالیمروز قبل از شروع  14اقامت در محلی که در 

روز  14بيمار مبهال به بيماري تافری يداد کده در   " ، یا"گزارش شده است

بدوده   COVID-19مبهال یا مظادون بده    ، در تماس با فردعالیماز شروع  پيش

تدب و يدداقل یدك    )بيمار مبهال به بيماري ياد تافری شدید "یا  "است

تاگی نف ؛ و نياز بده   ،سرفه ،به عاوان مثال ،نشانه بيماري تافری/عالمت

در صورت عدم وجود تشخيص جایگزین که  ،(برهري شدن در بيمارسهان

 ."نمایدو تابلوي با يای را توجيه م یاین علال

 

 کرونا 7مورد احتمالي مبتال به بيماری
 COVID-19که آزمایش ویروس ( طبگ تعریف باال)یك مورد مشکوك 

، یا به هر د يل 1اي نداشهه آزمایشگاهی نهيجه هاي براي وي، طبگ گزارش

 .پذیر نبوده است امکان

 کرونا 9مورد تأييد شده مبتال به بيماری
نظر از  صر  ،COVID-19هال به عفونت فردي که تایيدیه آزمایشگاهی اب

 .هاي با يای را دارد و نشانه عالیم

 

 01ی نوپديد و بازپديد در منطقه مديترانه شرقيها بيماری

 (Hotspot)مهدم  کشورهاي ماطله مدیهرانه شرقی هم چادان ماداطگ   

ایدن   11طغيدان . (3)هداي نوپدیدد و بازپدیدد هردهاد      براي بدروز بيمداري  

خرب فراوانی بدر سدالمت و توسدعه اقهصداد کشدورهاي      ها اثرات م بيماري

 11ميالدي يداقل  ۹۱16در ده سال ماههی به . گذارد ماطله بر جاي می

هاي نوپدید  هاي ناشی از بيماري گيري کشور این ماطله همه ۹۹کشور از 

صورت با لوه ویرانگدر   ههمچاان ب گيري همهاین تهدیدات . اند دهکرگزارش 

ا مللدی   قهصادي ماطله و همراه با خطر گرهرش بدين توسعه اجهماعی و ا

تشخيص و پاسخ بده هدر ندوع بيمداري عفدونی       ،نياز به پيشگيري. هرهاد

کاد،  ا مللی ایجاد می نوپدید و یا بازپدید که تهدید جدي براي امايت بين

 . شود ا مللی تللی می اي و بين یك او ویت ملی، ماطله

 

 وپديد و بازپديد ی نها ترين علل بروز بيماری مهم

هدایی کده بدر روي زمدين زنددگی       تعداد رو بده افدزایش انردان   

کااد یا در يال يرکت هرهاد، روندد سدریع و شددید افدزایش      می

ا مللی، تراکم جمعيت در شدهرهایی کده بهردازي     هاي بين مرافرت

محيط نامااسبی دارند، تغيير در خرید و فدروش و بده عمدل آوردن    

غذایی، و افدزایش در معدرض قدرار گدرفهن و     ملادیر زیادي از مواد 

از بدين عوامدل   . ن و مخازن بيماري در طبيعتتماس انران با ناقال

د کده  کراشاره   توان به بدتر شدن ساخهار بهداشت عمومی دیگر می

توانایی ملابله با نيازهاي جمعيت و مشدکل روزافدزون ملاومدت بده     

 . ندارد ها را ها در اثر مصر  بی رویه آن بيوتيك آنهی

 

 : ی نوپديد عبارتند ازها ی مقابله با بيماریها ترين راه مهم
هاي عفونی با هد  کشدف   تلویت نظام مراقبت فعال از بيماري .1

هداي عفدونی    ها و تعيين هویت فوري بيمداري  گيري سریع همه

 . جدید و نوپدید و بازپدید
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. MERS 

2. SARS 

3. Measles and Pertussis 

4. COVID-19 

5. Suspect case 

6. Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19) 

7. Probable case 

8. Inconclusive 

9. Confirmed case 

10. The Eastern Mediterranean Region (EMR) 

11. Outbreaks  
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وامدل  هداي تشخيصدی بدراي شااسدایی ع     بهبود بخشديدن تواندایی   .۹

هداي   هاي بيماري گيري طوري که همه زاي ميکروبی شایع به بيماري

 .عفونی را بهوان با سهو ت و دقت بيشهري تشخيص داد

ا مللی درگيدر در   تلویت ارتباطات و مشارکت فعال با مسسرات ملی و بين .3

 .هاي نوپدید کشف، گزارش سریع، مراقبت، کاهرل و پاسخ به بيماري

راسدديت ضدددميکروبی و کدداربرد اصددو ی تددرویآ آزمددایش جدداري ي .4

داروهاي ضدميکروبی توسط جامعه پزشکی به ماظور محدود ساخهن 

 .زا به داروهاي ضدميکروبی مشکل بروز ملاومت عوامل بيماري

افزایش تعداد کارکاان مداهر هدم در اپيددميو وژي و هدم در تحليدگ و       .1

 .ها صهاي عفونی و توسعه این قبيل تخص بررسی آزمایشگاهی بيماري

هاي کاربردي بيشهر در يدوزه تکامدل و توسدعه     ترویآ پژوهش .6

وسایل تشخيصی دقيگ، وضع اسدهانداردهاي الزم بدراي انجدام    

و برقراري راهکارهاي  اقدامات اساسی در زمياه بهداشت عمومی 

 .ها اصو ی پيشگيري از بيماري

ي دهی دقيگ و به موقع موارد بيمار ها و ترویآ گزارش مهار همه گيري .3

 .ا مللی در سطح ملی و بين

راهبردهای سازمان جهاني بهداشت بررای مقابلره برا    
 ويروس کرونا  ميپاند

 هاي  قطع زنجيره انهلال انران به انران، شامل کاهش عفونت

هاي نزدیك و بدين کارکادان بهداشدهی،     ثانوي ناشی از تماس

جلوگيري از وقایع تلویت انهلال، و جلوگيري از انهشار بيشهر 

 ا مللی ينب

 از جملده ارائده    ،ایزوالسيون و مراقبت از بيمداران  ،شااسایی زودهاگام

 مراقبت بهياه براي بيماران آ وده

 شااسایی و کاهش انهلال از مابع ييوانی 

 هاي مهدم در مدورد بيمداري، ميدزان انهلدال و       رسيدگی به ناشااخهه

 هداي  هاي درمانی، و سرعت بخشيدن به شااخت روش عفونت، گزیاه

 درمان و واکرن ،تشخيص

 رسانی در مورد خطر و رویدادهاي بحراندی، بده کليده جوامدع و      اطالع

 ملابله با اطالعات غلط

     بدده يددداقل رسدداندن تددأثيرات اجهمدداعی و اقهصددادي را از طریددگ

 هاي چادبخشی مشارکت

 
Emerging Infectious Diseases 

 

Bijan Sadrizadeh1*
 

 

Abstract 
Background: The third outbreak of the coronavirus began in China in 2019 and spread to more than 160 countries. 

This epidemic emphasizes the importance of paying attention to emerging infectious diseases. The purpose of this 

article is to review emerging infectious diseases, their importance and management. 

Methods: This review article was prepared using reliable, up-to-date national and international documents and 

personal experience. of the author 

Results: The most important methods for management of emerging diseases are: strengthening active surveillance of 

infectious diseases, improving diagnostic methods to identify pathogens, strengthen communication and active 

cooperation with national and international institutions, promoting current diagnostic antimicrobial tests, promoting 

the use of antimicrobial drugs by physicians, increasing expert personnel, accurate and timely reporting of disease 

cases at the national and international levels. 

Conclusion: Monitoring, early detection and rapid response of prevailing, emerging and recurrent infectious diseases 

requiring policy-making, planning, educating, support, and action by countries and health systems. This will lead to a 

resilient, flexible, and intelligent health system to deal with public health crises. 
 
Keywords: Coronavirus, COVID-19, Ebolavirus, Emerging Communicable Diseases 
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