
 
 

ست بدن از د ها،هیقلب، کل کند؛یحمله نم هاهیبه ر فقط کرونا روسیو صاب و پو  ییهااندام گریمغز، عروق، اع

 بر آنها و عملکردشان مشاهده شده است. دیجد روسیو ریهستند که تاکنون تأث

از  شیب یماری. از آنجا که عامل بکندیم ریرا درگ یتنفس    یو مجار هاهیاز همه ر شیب ۱۹ دیکوو یماریب

بروز  دیدر آنها در سطح متوسط تا شد یماریب نیکه ا انیمبتال کند،یحمله م یتحتان یتنفس یهمه به مجار

دو مشکل،  نیاز ا یکیو با  کنندیخشک دست و پنجه نرم م یهاچون سرفه یبه خصوص با مشکالت کند،یم

 . شوندیم ریدرگ یویالتهاب ر ای یمشکل تنفس یعنی

 گریکرونا به د دیجد روسیو دهند،یهم در دست است که نشان م ییهاکرونا تاکنون اما نشانه وعیزمان ش از

شدت حمله ماندام صاب، مغز، کل تواندیو م کندیها هم به  س هاهیبه قلب، عروق، اع  یجد یهابیو پوست، آ

 برساند.

 قلب

ظاهرا به  دیجد یکرونا روسیکه و دهندینش  ان م ایتالیو ا نیچ کا،یانجام ش  ده در آمر قاتیاز تحق یاریبس  

 :کنندیاشاره م ریمسئله به موارد ز نیاثبات ا ی. پژوهشگران براکندیقلب هم حمله م

و  یو عروق یقلب یهایماریب یکرونا که س  ابقه دیجد روسیبه و انیمبتال انیباال در م ریمرگ و م زانیم    •

 فشار خون دارند

قلب آزاد  چهیدر حا  مرگ ماه  ای ش  دهبیتخر یهادر خون که از س  لو  نش  انگرس  تیز کی شیافزا    •

 شده است دهیحاد د یماریبا دوره ب یمارانیب نیو در ب شودیم

 اندنداشته یماریکه سابقه ب یانیقلب در مبتال چهیعفونت در ماه جادیا    •

سئله که آ نیا س نیخودش باعث ا روسیو نیا ایم بدن در برابر  یمنیا واکنش نکهیا ای شودیبه قلب م هابیآ

ست. اما گفتندوم محتمل نهیهرچند گز ستیاست، هنوز مشخص ن بیآس نیعامل ا ،یماریب است که  یتر ا

. انددهیبه ثبت رس   یقلب یو مش  کالت جد هابیس  ارس هم آس   ایمبتال به مرس  مارانیب یدر برخ ترشیپ

 دارد. یاریبس یهامرس و سارس شباهت یزایماریکرونا با عامل ب دیجد روسیو

 



 
 

  هیر

 ریبه شدت درگ هاهیکرونا، ر دیجد روسیمبتال به و مارانیدر ب دهد،یدر دست است که نشان م یادیز شواهد

س روسیو و شوندیم ساندیم یجد یهابیبه آنها آ س یصورت گرفته رو نهی. اما معار بهبود  مارانیب یاریب

پس از بهبود، با مشکل کاهش  یحت ماریاست که ب نیا یماریب نیا یامدهایاز پ یکیکه  دهدینشان م ،افتهی

که احتما   دهندیخبر م هیاز کدر ش   دن ر افتگانیبهبود یدر برخ ینیروبروس   ت. محققان چ هیعملکرد ر

 .کندیم تیاندام را تقو نیبه ا یدائم بیآس

ادامه دارد.  ر،یخ ایش  وند  هیر بروزیباعث به وجود آمدن ف توانندیم هابیآس   نیا ایباره که آ نیدر ا قاتیتحق

ها دچار به رگ ژنیعارض  ه، انتقا  اکس   نی. با اکندیم جادیالتهاب ا هیدر بافت همبند ر تواندیم هیر بروزیف

. اندهیر بروزیف یامدهایخشک از پ یهاسرفه و ینفس، خستگ ی. تنگشودیمشکل شده و تنفس کوتاه و تند م

 روزمره خود را دارد.  یانجام کارها ییتوانا یبه سخت ماریو ب ابدییراندمان بدن به شدت کاهش م

 کرد. یریجلوگ توانیبه موقع، م صیدر صورت تشخ یماریب شرفتیاما از پ ستین یشدندرمان هیر بروزیف

 یخون عروق

که در  افتندی، در۱۹ دیمبتال به کوو مارانیب یعات خود پس از کالبدش  کافدر مطال سییدر س  و پژوهش  گران

گوناگون، دچار التهاب  یهااندام یو لنفاو یخون یهارگ یدرون رگ هیدر ال ،یسلول هیتمام ال ان،یمبتال یبرخ

 شده است.

 هیرا در ال یالتهاب "نیوتانس   یمبد  آنژ ۲ میآنز" قیاز طر دیجد روسیکه و دندیرس    جهینت نیبه ا محققان

مس  ئله به نوبه  نیخون ش  ود که ا انیزجریمنجر به اختالالت ر تواندیالتهاب م نی. اکندیم جادیا یدرون رگ

 .نجامدیمغز و دستگاه گوارش ب درانسداد عروق  ه،یر یبه آمبول تواندیو م رساندیم بیخود به قلب آس

 یعصب ستمیس

 نیگزارش ش  ده اس  ت. چن ییو چش  ا ییای، اختالالت حس بو۱۹ دیبه کوو انیدرص  د مبتال ۸۰از  شیب در

را به س   رعت  یماریوجود ب توانیم بیترت نیو به ا کنندیبروز م یماریب نیدر مرحله آغاز ییهانش   انه



 
 

در حس  هااختال هس  تند،  هاروسیکه علت آن آدنوو یمعمول یآنفوالنزا کیکه در  یداد. در حال صیتش  خ

 .کنندیبروز م یماریب شرفتهیتازه در مراحل پ ییشاو چ ییایبو

اعص  اب و انتقا   نیا یکرونا بر رو روسیو ری. پژوهش  گران از تأثرودیبه مغز م ینیاز مخاط ب ییایبوعص  ب

 ندیگویبه مغز م روسیو

اعص  اب و انتقا   نیا یکرونا بر رو روسیو ری. پژوهش  گران از تأثرودیبه مغز م ینیاز مخاط ب ییایبوعص  ب

 ندیگویبه مغز م روسیو

شان م نیا سئله ن س دهدیم س روسیو نی، ا۱۹ دیمبتال به کوو مارانیاز ب یاریکه در ب صب ستمیبه  هم  یع

ها نورون نیا یهااکس  ون ش  وند،یش  روع م ینیحفره ب یاز قس  مت فوقان ییایبو یها. نورونکندیحمله م

به حفره  یزنیپرو ناس  تخوا یص  فحه غربال قیاز طر ییایکه عص  ب بو س  ازندیرا م ییای( عص  ب بوی)دوقطب

سلو  توانیم بیترت نی. به ارودیجمجمه وارد و به مغز م صب یهاگفت که  سو یادروازه یع  ستمیس یبه 

 . ندیگشایم روسیو یبه رو یمرکز یعصب

 مغز

گذش  ته به  یهااب به مغز در س  ا اعص   قیخانواده کرونا مانند مرس و س  ارس از طر گرید یهاروسیو نفوذ

 یهاکرونا مبتال شده بود و  در او تشنج دیجد روسیدر ژاپن که به و ماریب کیبود. اما با مراجعه  دهیاثبات رس

شکان متوجه مننژ شد،یم دهیصرع د شدند که هجوم و تیپز س دیجد روسیدر او  صب ستمیکرونا به   یع

 باعث آن شده بود. یمرکز

ها به ساقه مغز نفوذ کند و به مرکز انسان یکرونا در برخ دیجد روسیمسئله هستند که و نینگران ا محققان

س س یتنف شده که تنفس ب انیمبتال انیدر م شتریب یبزند. موارد بیدر آن منطقه آ شاهده   ماریسالخورده م

شت یویمشکالت ر ای یتنفس یاز آن مشکالت جد شیمتوقف شده بدون آنکه پ محققان  یهی. فرضباشد هدا

ض تواندیو ژاپن م نیچ شد. ا دهیپد نیا یبرا یحیتو سکته مغز تواندیم روسیو نیا نکهیبا  ایشود  یباعث 

 .ستیبروز آن را فراهم کند، هنوز مشخص ن طیشرا

 



 
 

  هاهیکل

 بیهم آس   هاهیبه کل تواندیش  ده، م هیکه دچار عفونت ر ۱۹ دیمبتال به کوو ماریبه ب یتنفس مص  نوع دادن

ساند. اغلب ب سا ماریبر صورت عفونت ر شود،یم هیحاد کل ییدچار نار تجمع  لیمعموال به دل ،یویچرا که در 

 بیترت نی. به اش   ودیآب بدن م ذبکه منجر به ج کنندیم زیتجو ییداروها ماریب یبرا ه،یدر ر عیما یباال

 را انجام دهد.  هیتصف فهیوظ تواندیارگان نم نیبا مشکل مواجه شده و ا هیکل یرسانخون

سر یماریکه ب ۱۹ دیمبتال به کوو مارانیدر ب گر،ید یسو از ست، خون  . به شودیلخته م ترعیدر آنها حاد ا

 هی. بر پاکنندیرا مسدود م هاهیها و اغلب، کلکه رگ شوندیم لیخون( تشک یهاترومبوزها )لخته بیترت نیا

به اختالالت  ،یبعد از کالبدش   کاف ۱۹ دیکوو مارانیتازه، پژوهش   گران در هامبورگ، در بدن ب قیتحق کی

 ۱۹ دیکوو یماریب جهیمس   ئله نت نیا دهند،یبرخوردند که احتما  م هیها و ردر رگ یو آمبول یهموس   تاز

 باشد.

 هاهیکل ایآ نکهی. اش  ودیم زیالیمحتاج د ماریکه ب انددهید بیآس   یبه حد هاهیکل ان،یدرص  د از مبتال ۳۰ در

هنوز  ر،یخ ایاندام دارد  نیا یرو یبلندمدت ریتآث یماریب ایو آ گردندیبازم هیبه حالت اول ماریب یپس از بهبود

 .ستیمشخص ن

 پوست

از کشورها گزارش  یاریکند. از بسوارد  یجد یهابیبه پوست هم آس تواندیم ۱۹ دیکه کوو رسدینظر م به

ست راتییتغ ان،یشده که در مبتال ضا یپو ست.  شده ا شاهده  ست عاتیم  انیاز همه در م شیکوچک ب یپو

به آثار س  رخک، آبله  هیبنفش ش  ب یهالکه نیش  ده اس  ت. ا دهیآنان د یپاها هیکودکان و نوجوانان و در ناح

 اند. بودهمرغان 

س هیشب یهاواکنش ،یمشاهده بثورات پوست یبه تازگ عات،یضا نیبر ا افزون نقاط بدن هم  گریدر د تیحسا

ست. احتماال تغ شده ا ستاز )خون یبه آب لیمارنگ مت رییگزارش  ست به اختالالت همو  گرددی( برمیستیاپو

 کرونا باشد. دیجد روسیو تواندیکه عامل آن م
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