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 :همدقم

 رارق یناهج هجوت دروم ٢٠٢٠ چرام زا هک تسا ناهج رد ریگ همه یرامیب کی ١٩-دیوک یرامیب     

 زا فلتخم تارهاظت ییاسانش ،نا عیرس شرتسگ و یرامیب نیا یالاب عویش هب هجوت اب  و هتفرگ

 ات میراد نا رب یعس هعلاطم نیا رد ام .تسا رادروخرب یناوارف تیمها زا یتسوپ تارهاظت هلمج

  ار  دنا هتخادرپ ١٩-دیوک یرامیب اب هارمه یتسوپ یاه هتفای یسررب هب هک ار یتالاقم

 .مینک یروا عمج

 :تالاقم یسررب

 و کشخ هفرس ،بت ینیلاب میالع اب نیچ ناهوو رهش رد دیدج ینومونپ کی  ،٢٠١٩ ربماسد رد    

 ١١ رد تیاهن رد و درک ادیپ شرتسگ ناهج رساترس رد تعرس هب هک دش هداد حرش سفن یگنت



  )pandemic condition ( ناهج رد ریگ همه یرامیب کی ناونع هب  covid-19 یرامیب ٢٠٢٠ چرام

 .)2()1(دش مالعا

 تالاقم جیردت هب هک یلاح رد  ،دوب هجوت دروم یرامیب نیا یسفنت میالع رتشیب ادتبا رد     

 نیا اب  .دش هداد حرش یرامیب نیا یتسوپ یاه هتفای هلمج زا تارهاظت ریاس دروم رد یددعتم

 و هدش رشتنم هتخانشان یرامیب نیا اب طبترم یتسوپ تارهاظت دروم رد یمک تالاقم نونکات دوجو

 ١٩-دیوک یرامیب اب هارمه یتسوپ یاه هتفای یسررب هب هک یتالاقم ات میراد دصق هعلاطم نیا رد ام

 .مینک یروا عمج ار دنا هتخادرپ

 شار هدش ماجنا نیچ ناهوو رد ١٩-دیوک هب التبم رامیب ١٠٩٩ یور رب هک ریخا هعلاطم کی رد    

 تارهاظت نازیم ایلاتیا رد یرگید هعلاطم رد و )3(تسا هدش رکذ نارامیب زا ٪٠.٢ رد اهنت یتسوپ

 رد هک هدش رکذ نارامیب زا )رامیب ١٨( ٪٢٠.٤ رد  ١٩-دیوک هب التبم رامیب ٨٨ یور رب یتسوپ

 و هزیلارنج ریهک اب )٪١٦(رامیب ٣ و )٪٧٧.٧(سوتامتنازگا رالوپاپ و لوکام یاه شار اه نا تیرثکا

 میالع عورش رامیب ٨ رد .تسا هدش شرازگ chicken-pox هباشم یلوات تاعیاض اب زین رامیب ١

 رهاظ ناتسرامیب رد یرتسب یط رد یتسوپ میالع رگید رامیب ١٠ رد و یرامیب یادتبا زا یتسوپ

 ،تسا هدوب تاطاخم و تروص یریگرد نودب و نارامیب هنت رد یتسوپ تاعیاض رتشیب .تسا هدش

 یتسوپ تاعیاض تدش و یرامیب تدش نیب یحضاو طابترا لک رد و هتشاد یمک شراخ تاعیاض

 .)4(تسا هدشن رکذ

 اب یتسوپ رلوپاپ و لوکام هدرتسگ شار و بت یلصا تیاکش اب هلاس ٢٠ یدرف ،هعلاطم کی رد     

  عورش زا زور ٦ تشذگ زا سپ هک هدش یفرعم ،تروص یریگرد نودب  و مادنا و هنت تیحجرا

 رد و دنک یم هعجارم ناتسرامیب هب spo2 تفا اب و هدش سفن یگنت راچد رامیب ،بت و یتسوپ میالع

  .)5(دوش یم شرازگ تبثم رامیب  PCR Covid-19 تست یصیخشت تامادقا یط



 

   

 رامیب کی یسررب هب هک هدش شرازگ  JAAD هلجم رد بلاج دروم کی ٢٠٢٠  چرام ١٧ رد   

 نودب ادتبا رد رامیب  .تسا هتخادرپ Dengue viral hemorrhagic fever هیلوا صیخشت اب یدنلیات

 یم هعجارم کشزپ هب نییاپ تکالپ و اروپروپ اب هارمه یتسوپ شار اب اهنت و  یسفنت میالع و بت

 نیا رامیب یارب دنلیات رد Dengu  هدنهد یزیرنوخ یسوریو بت یالاب عویش هب هجوت اب و دنک

 راچد رامیب جیردت هب یتسوپ میالع عورش زا زور دنچ تشذگ زا سپ  .دوشیم هتشاذگ صیخشت

   یسفنت یرامیب صیخشت  PCR Covid-19 تست ماجنا اب هک  دوش یم یسفنت میالع و بت

 یاه هناشن زا یتسوپ میالع هچرگا هعلاطم نیا هب هجوت اب .ددرگ یم دییات رامیب یارب ١٩ -دیووک

 یتسوپ شار اب اهنت یرامیب یادتبا رد نارامیب تسا نکمم اما ،دنشاب یمن ١٩ -دیووک یرامیب عیاش

  .دننک هعجارم کشزپ هب یسفنت میالع و بت نودب  و

 هژیو هب نارامیب اب هجاوم لوا طخ ناونع هب یژولوتامرد ناصصختم ینونک کیمدناپ طیارش رد سپ

 صیخشت و لاقتنا زا یریگولج تهج دیاب ، دننک یم هعجارم یتسوپ شار اب هک ینارامیب رد

 تظافح تازیهجت زا و دنشاب هتشاد نهذ رد ار ١٩-دیوک یرامیب هراومه  یرامیب نیا ماگنهدوز

 .)6(دننک هدافتسا یدرف



 کالپ و هدرتسگ یژلارترا ،)odynophagia( کاندرد علب اب هلاس ٢٧ کشزپ ،یرگید هلاقم رد     

 عاجرا ناتسرامیب هب هفرس و بت نودب  ،لارکا یحاون و تروص رد هژیو هب راد شراخ وتامتیرا یاه

 ٤٨ تشذگ زا سپ .دریگ یم رارق نیماتسیه یتنا اب نامرد تحت ریهک صیخشت اب هک دوش یم

 تاشیامزا رد هک دوش یم هنیس هسفق درد و زرل و بت راچد رامیب ،میالع عورش زا تعاس

 یم شرازگ تبثم PCR Covid-19 تست اب هارمه الاب  CRP و ینپوفنل رامیب یارب هدش تساوخرد

 بت و یسفنت میالع هنوگره عورش زا لبق رامیب هک دراد تیمها تهج نیا زا هعلاطم نیا .دوش

 رظن دم دیاب هراومه میالع نیا اب یرامیب رد ١٩-دیوک هب التبا تهج زا یسررب و  هدش ریهک راچد

 .)7(دشاب

 شار راچد هزیلارنج فعض و هجرد ٤٠  بت عورش زا سپ زور ٤ کیتباید هلاس ٦٤ مناخ کی      

 جیردت هب و دوش یم لغب ریز و هنت هیحان هب شرتسگ اب فرط ود لاتیبوک هتنا هیحان رد وتامتیرا

 میالع و بت و زور ٥ تشذگ زا سپ رامیب یتسوپ میالع .دوش یم هفاضا رامیب میالع هب زین هفرس

 رامیب  PCR و هیر نکسا یت یس یریگرد ساسا رب دننک یم ادیپ دوبهب زور ١٨ ضرع رد یسفنت

  روادای رامیب شار هعلاطم نیا رد .دوش یم هتشاذگ ١٩-دیوک صیخشت

Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural Exanthema (SDRIFE) 
 

 زا یخرب رد تردن هب هتبلا ،هدش شرازگ اهوراد یخرب فرصم اب یهارمه رد رتشیب هک هدوب 

 هدش حرطم زین  ١٩ ب سوریو ووراپ نوچمه یسوریو یاه تنوفع اب هعیاض نیا یهارمه تاعلاطم

 دوجو اب هک تسا هدرک فرصم لوماتساراپ بت و میالع لرتنک تهج تدم نیا رد رامیب . .تسا

 ییوراد شنکاو لامتحا هک هدش فرطرب زور ٥ تشذگ زا سپ رامیب شار لوماتساراپ فرصم همادا

 .)8(دنک یم فرطرب ار وراد نیا فرصم لابندب



                

    

 کی تسا هتخادرپ ١٩-دیوک هب التبم رامیب رد یتسوپ تاعیاض فیصوت هب هک یرگید هلاقم رد    

 هک هدش حرطم بت نودب و ینیب ناقتحا و کشخ یاه هفرس ،یژلایم و یژلارترا اب هلاس ٤٨ مناخ

 هفاضا رامیب میالع هب زین ییاشچ و ییایوب لالتخا و لاهسا میالع عورش زا زور ٤ تشذگ زا سپ

 رامیب ،وراد فرصم هقباس نودب و PCR اب یرامیب صیخشت نامز زا زور ١٣ تشذگ اب .دوش یم

 یم یتسوپ یحاون ریاس یریگرد نودب اپ ود ره هنشاپ رد راد شراخ درز-زمرق یاه لوپاپ هجوتم

    و کیلیفورتون یاهزوتامرد و یتیلوکساو ریهک ،ریهک یقارتفا یاه صیخشت هک دوش

idiopathic plantar hidradenitis یرامیب یریگ همه طیارش هب هجوت اب اما دوش یم حرطم رامیب یارب 

 یتسوپ هعیاض نیا یهارمه لامتحا لاح نیا اب .دوش یمن تساوخرد یسپویب رامیب یارب هعماج رد

 هدش حرطم هعلاطم نیا رد  نارامیب نیا یتسوپ تارهاظت هب هجوت تیمها و ١٩-دیوک یرامیب اب

 .)9(تسا

 



 

  

   

 

 

 PCR و یکازاواک یرامیب تارهاظت اب یکدوک   American Academy of Pediatrics  هلجم رد      

 .هدش شرازگ ١٩-دیوک تبثم

 و مادنا  و هنت رد هدرتسگ و وتامتیرا یاه شار و بت اب ادتبا رد هک هدوب ههام ٦ راوخریش رامیب 

 ،میالع عورش زا مراهچ زور رد و دوش یم هداد عاجرا لافطا سناژروا هب ریش فرصم هب لیم مدع

 ،هدرتسگ شار و بت رب هوالع راوخریش هنیاعم رد .دوش یم هفاضا رامیب میالع هب زین ینیب ناقتحا

 یتاپوندافنل نودب لارکا یحاون مدا و متیرا ،اه بل متیرا و یکشخ ،یکرچ ریغ هفرط ود تیوتکژنک

 عورش لافطا شخب رد نیرپسا یالاب زود و IVIG رامیب یارب یکازاواک صیخشت اب هک ،هدوب دوهشم

  .دبای یم دوبهب یهجوت لباق روط هب رامیب میالع و دوش یم

 فیفخ ترودک هک دوش یم تساوخرد هنیس هسفق سکع رامیب یارب ینیب  ناقتحا هب هجوت اب  

 رامیب صیخرت نامز رد هک دوش یم لاسرا زین ١٩-دیوک تست و هدوب دوهشم نا رد هیر پچ بول

 .دوش یم صخشم نا تبثم هجیتن



 هدش شرازگ ٪٢ اهنت لاس ١٩ ریز دارفا رد ١٩-دیوک یرامیب عویش ،هدش رکذ راما ساسارب نونک ات

        نینچمه و )10(دنا هدوب  تمالع نودب یلک روط هب ای و فیفخ رایسب میالع اب اهنا زا ٪ ٩٠ هک

 هب ینوفع للع تاعلاطم زا یخرب رد یکازاواک یرامیب تلع ندوب هتخانشان دوجو اب هک میناد یم

 .دنا هدش رکذ یرامیب نیاtrigger   ناونع

 رد ١٩-دیوک یرامیب میالع فیط هکنیا هب هجوت اب هک دنک یم داهنشیپ هعلاطم نیا هدنسیون

 یسفنت میالع اب یناکدوک یارب اهنت PCR تست هک یتروص رد ،دشاب یمن صخشم زونه ناکدوک

 ناکدوک نیا و دوشن هداد صیخشت ناکدوک زا یرایسب رد یرامیب نیا تسا نکمم ،دوش ماجنا

 یط رد هعلاطم نیا رد هدش حرطم دروم هک روطنامه ،دنوش هعماج حطسرد تنوفع لاقتنا لماع

 .)11(تسا هتشادن یسفنت حضاو میالع یرتسب

 

 

 

 



 رد یناتسرامیب   ICU رد یرتسب لاحدب رامیب ٧ یسررب هب نیچ رد رگن هتشذگ هعلاطم کی     

 نارامیب زا ٪٢١ اعومجم نارامیب نیا هک تسا هتخادرپ لارکا یحاون زونایسورکا اب نیچ ناهوو

 .دندش یم لماش ار ناتسرامیب رد یرتسب لاحدب

 یمکسیا زا یتوافتم تاجرد و هدوب راد بت لاس ٥٩ ینس نیگنایم اب رامیب ٧ ره هعلاطم نیا ساسا رب 

      .نارامیب نیا مامت رد .دنداد یم ناشن ار  نرگناگ و ینوخ یاه لوات ،زونایسورکا تروص هب مادنا

D-dimer  ددعتم یاهزوبمورتورکیم هدنهد ناشن دناوت یم هک هتشاد شیازفا یهجوت لباق رادقم هب 

           نارامیب d-dimer نازیم هدش پاچ یگزات هب   JAMAهلجم رد هک یا هلاقم رد .دشاب ندب رد

 هتشاد شیازفا شخب رد یرتسب نارامیب هب تبسن یرادانعم روط هب  ICU رد یرتسب ١٩-دیوک

  شقن یسررب هب زین یرگید هلاقم  .)1(تسا

یحاون یاه لولس هب سوریو انورک لاصتا رد   angiotensin converting enzyme 2 

 و قیرط نیا  زا سوریو انورک هلاقم نیا قبط رب هک ،هتخادرپ لایلتودنا یاه لولس هلمج زا فلتخم

 cytokine-storm( ینیاکوتیاس هلمح داجیا و یتاذ ینمیا متسیس ندرک لاعف اب نینچمه

 ندش لاعف ببس و دنک هلمح یقورع متسیس لایلتودنا یاه لولس هب میقتسم روط هب دناوت یم

 هتخانش یلصا نیاکوتیاس ٦ نیکولرتنیا  .)12(دوش یداقعنا دض متسیس راهم و یداقعنا متسیس

 و نیتیوپوبمورت دیلوت یارب دبک کیرحت ببس دناوت یم هک تسا باهتلا نیا داجیا رد هدش

 ادیدش نارامیب هک تفرگ هجیتن ناوت یم هدش رکذ بلاطم ساسا رب و عومجم رد .دوش نژونیربیف

 ندش لاعف ببس دناوت یم هک دنراد رارق نالوگاوکرپیاه طیارش کی رد ١٩-دیوک هب التبم لاحدب

 یتایح یاه ناگرا رد ددعتم یاهزوبمورتورکیم داجیا و یداقعنا دض متسیس راهم و یداقعنا متسیس

 یمومع لاح هعلاطم نیا رد LMWH اب نامرد دوجو اب .دوش زونایسورکا داجیا نینچمه و ندب



 زا زور ١٢  نیگنایم تشذگ زا سپ ICU رد یرتسب  رامیب ٧ زا رامیب ٥ و هتشادن یدوبهب نارامیب

 .)13(دنتشذگرد زونایسورکا میالع عورش

 متسیس رد زوبمورتورکیم دوجو هب هک هدش پاچ  JAMA هلجم رد اریخا زین یرگید هعلاطم      

 میالع اب لاسنایم درف ود هعلاطم نیا رد .دنک یم هراشا  ١٩-دیوک هب التبم نارامیب یحطس قورع

 دوجو هجوتم لزنم رد نامرد همادا یط رد هک دنا هدش یفرعم  ١٩-دیوک صیخشت اب یسفنت فیفخ

 دنوش یم یناتحت مادنا رد ،سیرالوکیترودویل هباشم ،راد شراخریغ وتامتیرا هفرط کی تاعیاض

 یروچامه یتسوپ تارهاظت اب نامزمه نارامیب نیا زا یکی رد .دنا هتفای دوبهب زور کی ضرع رد هک

 هعلاطم و هعلاطم نیا تادهاشم ساسا رب  .دنک یم زورب زین هزیلارنج فعض و هدنوش دودحمدوخ

 هباشم یتسوپ تاعیاض داجیا ببس دنناوت یم ددعتم یاهزوبمورتورکیم ١٩-دیوک نارامیب رد یلبق

 .)14(دنوش لاحدب ادیدش نارامیب رد زونایسورکا و فیفخ یرامیب اب ینارامیب رد سیرالوکیترودویل

 



                             

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 هب لارکا یحاون رد یمکسیا داح هلمح اب ،بت  و یسفنت میالع نودب دارفا زا یددعتم دراوم        

 لاح و یسفنت میالع نادقف هب هجوت اب هک تسا هدش شرازگ ناهج رساترس رد  ناکدوک رد هژیو

 ماجنا ١٩-دیوک رظن زا PCRیسررب ،self-isolation  هب هیصوت  و نارامیب نیا رثکا رد بوخ یمومع

 سوریو یناهج یریگ همه و ناهج رساترس رد یتسوپ تارهاظت نیا شرتسگ ینامزمه اما هدشن

 هجوت یتسوپ یاه یریگرد و ینیلاب تارهاظت نیا هب دیاب و دشاب یقافتا دناوت یمن ١٩-دیوک

  .دوش یرتشیب

  

             

  

 

 

 میالع نودب ١٩-دیوک یرامیب هب التبم درف ود رطق رد یا هعلاطم ،تاشرازگ نیا اب نامزمه     

 نودب ناوج درف ود هعلاطم نیا رد .تسا هدرک شرازگ ار یتسوپ تاعیاض اب اهنت و بت و یسفنت



 لاسرود حطس رد شفنب -زمرق رلوپاپ و لوکام یاه شار یلصا تیاکش اب  و یلبق یرامیب هقباس

 نیا یارب سیلگنا هب ریخا ترفاسم هقباس هب هجوت اب هک هدش شرازگ ار فرط ود  تسد ناتشگنا

 .تسا هدوب تبثم نا هجیتن هک دوش یم ماجنا PCR Covid-19 تست نارامیب

 زا یردان رهاظت ار لارکا یحاون یمکسیا ناوت یم یلبق تاشرازگ و هعلاطم نیا  یریگرظن رد اب 

 نیا اب ینارامیب اب ههجاوم لوا طخ ناونع هب یژولوتامرد ناصصختم و تسناد ١٩-دیوک یرامیب

  .)15(دنشاب هتشاد رظن رد ار ١٩-دیوک یرامیب هراومه دیاب یتسوپ تارهاظت

 

 

            

 

 

 



 

 :یریگ هجیتن

 التبم دارفا زا یرایسب و تسا ناهج رساترس رد شرتسگ لاح رد یدایز تعرس اب ١٩-دیوک یرامیب

 یاه هتفای هعلاطم نیا ساسا رب  و دنشاب یم فیفخ میالع اب ای و تمالع نودب یرامیب نیا هب

 و ییاسانش رد ییازاسب تیمها زا اه نا صیخشت و هدوب یرامیب نیا عیاشان تارهاظت زا زین یتسوپ

 .دشاب یم رادروخرب هعماج حطس رد نا لاقتنا زا یریگولج و ١٩-دیوک یرامیب نامرد
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