
 مقایسه کرونا و سارس

چه تفاوتی  2-کوو-و سارس 1-کوو-سارس

 دارند؟

 

 
حال، شاید شود. با این جا شنیده میآید، همه ، که در اثر ویروس جدید کرونا به وجود می 19-اخیرا اخبار مربوط به کووید

 .آشنا شوید 2003بهتر باشد اول با اصطالح ویروس کرونا طی شیوع سندرم حاد تنفسی )سارس( در سال 



-شود با نام سارس دهد. ویروسی که منجر به بروز سارس می و سارس هر دو از طریق ویروس کرونا رخ می 19-کووید

) SARS-2-ویروس کرونا-سارس، 19-که ویروس کوویدشود درحالی شناخته می )CoV-SARS (ویروس کرونا

) 2-CoVکرونا هم وجود دارد های انسانی انواع دیگری از ویروس .نام دارد. 

 شود.  هایی میان این دو ویروس دیده می غم نام مشابه، تفاوتبه ر

 

 

 ویروس کرونا چیست؟

گیرد. با ها، از جمله انسان، را در برمی  ای از میزبانهاست که طیف گسترده بسیار متنوعی از ویروس  ویروس کرونا خانواده
 .شود ها دیده میوجود، بیشترین میزان تنوع ویروس کرونا در خفاش  این



« تاج»شود که شبیه به تاج است. کرونا در زبان التین به معنای  های تیزی دیده می روی سطح ویروس کرونا برآمدگی
 .گیردجا نشات می است و نام این ویروس از همین

شود. درواقع، چهار نوع از  های خفیف تنفسی مانند سرماخوردگی میوز بیماری در اکثر موارد، ویروس انسانی کرونا باعث بر
 .شود درصد عفونت در قسمت فوقانی دستگاه تنفسی بزرگساالن می 30تا  10های انسانی کرونا باعث بروز ویروس 

شود. به  س کرونا ظاهر میزمانی که ویروس کرونای حیوانی بتواند بیماری را به انسان منتقل کند، نوع جدیدی از ویرو
 به شدن ابتال احتمال رایگان کرونای هوشمند تست در. شودانتقال میکروب از حیوان به انسان، انتقال زونوزی گفته می 

 .بزنید محک را کرونا

جدی و خطرناک رخ دهد. عوامل مختلفی در این  حیوان به انسان، بیماریممکن است با با تغییر میزبان ویروس کرونا از 
هایی از توان به پایین بودن سیستم ایمنی انسان دربرابر ویروس جدید اشاره کرد. نمونه  امر دخیل است که مخصوصا می

 :این نوع ویروس کرونا در ادامه آمده است

 SARS-CoV:  اعث بروز بیماری سارس شدب 2003ویروسی که اولین بار در سال. 

 MERS-CoV:  باعث بروز سندرم تنفسی خاورمیانه )مرس( شد 2014ویروسی که اولین بار در سال. 

 SARS-CoV-2:  شد 19-منجر به بروز بیماری کووید 2019ویروسی که اولین بار در سال. 

 

 سارس چیست؟

دهد. این کلمه مخفف سندرم حاد تنفسی  یرخ م SARS-CoV سارس نام یک بیماری تنفسی است که در اثر ویروس
 .است

نفر به این ویروس  8،000ادامه داشت. در این میان، بیش از  2003تا اواسط سال  2002شیوع جهانی سارس از اواخر سال 
 .نفر جان خود را از دست دادند 774مبتال شدند و 

شود این ویروس قبل از انتقال به انسان از  از خفاش بوده است. گفته می SARS-CoV باورها بر این است که منشا
 .ی زباد، منتقل شده بودخفاش به یک میزبان حیوانی واسط، گربه

 :های دیگر باشد تواند همراه با نشانهتب، از جمله اولین عالئم سارس است که می 

 سرفه

 ناخوشی یا خستگی مفرط
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 گرفتگی و درد بدن

الریه یا دیسترس تنفسی به تنگی نفس شود. در شرایط حاد و رشد بیماری، ذاتممکن است عالئم تنفسی تشدید و منجر 
 .دهد رخ می

 و سارس در چیست؟ 19-تفاوت کووید

 :های زیادی با یکدیگر دارند: مثال هردوو سارس شباهت  19-کووید

 بیماری تنفسی ناشی از ویروس کرونا هستند. 

 اند توسط یک میزبان واسط به انسان منتقل شده شود ابتدا در خفاش ظاهر شده و سپس گفته می. 

 کنند از طریق ذرات تنفسی فرد مبتال هنگام عطسه یا سرفه یا از طریق تماس با اشیاء یا سطوح آلوده شیوع پیدا می. 

 زمان پایداری هردو در هوا و سطوح مختلف یکسان است. 

 شود دستگاه تنفسی احتیاج پیدا می که گاهی به اکسیژن وشوند تاجایی منجر به بیماری حاد می. 

  شودبا تداوم بیماری، عالئم هردو تشدید می. 

 های در معرض خطر ابتال به این دو بیماری یکسان است: سالمندان و کسانی که از قبل بیماری مزمن دارند گروه. 

 درمان یا واکسن خاصی برای هردو بیماری کشف نشده است . 
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