
 ۳ از ۱قسمت  پیشگیری از آنها راه حل  دلیل اصلی و بررسی پاندمی ها،

 

اوایل  تا  جهانی  به عنوان یک پاندمی « ۱۹-یا »کووید »بیماری کرونا ویروس« 

هزار   ۷۵و تقریباً  میلیون مورد تآیید شده ۱.۴با   ،کشور ۲۰۵در   ،۲۰۲۰آوریل 

 به سرعت پیش رفت.  کشته

بیماری   یک بیماری زونوتیک است، "۱۹-کووید" طبق تحقیقات پزشکی،

 منتقل می شود.از حیوانات به انسانها عفونی که 

 در ووهان، چین ردیابی کردند. به اصطالح »بازار خیس« علت آن را از 

در قفس و یا   از حیوانات خشکی و آبزی  گونه های بسیار مختلفی در این بازار، 

و در انتظارند تا   یکی روی دیگری چیده شده،  محصور شدند،در وان آب 

 مصرف انسانها ذبح شوند.برای 

سپس به   از خفاش ها باشد، "۱۹-کووید"که منشأ ویروس   گمان می رود

 و در نهایت به انسانها منتقل شد. یا مورچه خوار پولک دار،  پنگولین ها

از   سال گذشته  ۱۰۰طی  که همه پاندمی های جهاندانشمندان نشان داده اند

 حیوانات سرچشمه گرفته است. 

شیوع آنفوالنزا در   بیماری های همه گیر در تاریخ، یکی از ویران کننده ترین 

از   ویروس مسئول این پاندمی  محققان به این نتیجه رسیدند که بود. ۱۹۱۸ سال 

 پرندگان بود.

در زمانی  در جهان غرب شروع شده است، اعتقاد بر این است که این بیماری 

 بوقلمون آلوده را مصرف کرده بود.یا  که یک نفر مرغ، اردک

یعنی یک   میلیون نفر، ۵۰۰ جهان را ویران کرد، و بیش از   گیر این بیماری همه 

 میلیون نفر   ۱۰۰تا  ۵۰و و سیاره زمین را آلوده کرد، سراسر جهان سوم جمعیت 



 مردند.

وجود  »آنفوالنزای شایع« هنوز هم به عنوان   ۱۹۱۸امروزه ویروس آنفوالنزا 

 دارد. 

این ویروس   در شرق آسیا پدیدار شد. ویروس آنفوالنزا جدیدی  ۱۹۵۷در سال 

 که آن هم از پرنده بود. نامگذاری شد "۲اِن   ۲اچ "یا  به آنفوالنزای آسیایی 

سال بعد در سراسر  و در سنگاپور گزارش شد،   ۱۹۵۷اولین بار در فوریه سال 

را  میلیون نفر  ۱.۱جان   ،۱۹۵۸و تا پایان سال  به سرعت پیش رفت. جهان

 گرفت. 

 برای اولین بار در هنگ کنگ  ۱۹۶۸ در سال  ویروس آنفوالنزای کشنده بعدی 

 شناخته شد.  "۲اِن  ۳اچ "هنگ کنگ یا   کشف شد، و به عنوان آنفوالنزا

 زونوتیک و با منشأ پرنده بود. همانند انواع دیگر  این آنفوالنزا،

بیش از   از زمان ظهورش،  و در عرض دو هفته این آنفوالنزا بسیار مُسری بود.

 را آلوده کرد.  هزار نفر ۵۰۰

و   عمدتاً کودکان سنین پایین  که بیش از یک میلیون نفر، تخمین زده میشود 

 نشأت گرفته از پرنده مردند.  سالمندان، در اثر این بیماری 

که تا   بیماری های اپیدمی  جهان با یکی از ناتوان ترین ،۱۹۷۰سپس، در دهه 

یا   که سندروم نقص ایمنی اکتسابی )ایدز(  مواجه شد کنون شناخته شده بود

 )اِچ آی وی( بود. ویروس نقص ایمنی انسانی 

هنگامی که گروهی از    در غرب آفریقا شروع شد، اعتقاد بر این است که ایدز

 شامپانزاده های آلوده را کشته و خوردند. شکارچیان 

 قادر به دفع بیماری  تا زمانیکه دیگر  حمله می کند ایدز به سیستم ایمنی بدن



کسانی میشود که به آن مبتال   همیشه منجر به مرگ  و سالهاست که تقریباً  نباشد

 شده اند.

  و تخمین زده می شود میلیون نفر را گرفته است،  ۳۵جان   ایدز در طول سالها، 

 زنده اند.هنوز با این بیماری   میلیون نفر نیز ۴۰که 

و جمهوری دموکراتیک   در سودان   ۱۹۷۶در سال  ویروس ابوال، که اولین بار

شیوع   که خوشبختانه بیماری جدید کشنده و نوظهوری بود کنگو کشف شد،

 مختصری داشت. 

تعدادی از روستاییان یک   "گابون"در شمال  ۱۹۹۶بعدها، در ژانویه سال 

 نفر ۲۱و طی چند روز،  را کشتند، پوستش را کنده و آن را خوردند. شامپانزه

از  که ویروس ابوال میتواند دانشمندان مشخص کردند مورد مبتال، مردند. ۳۷از 

ابوال اگرچه بسیار   پیدا کرده باشد.به شامپانزه انتقال  خفاش میوه خوار آلوده

افرادی   % ۹۰بیش از  و منجر به کشته شدن اما بسیار کشنده است  مُسری نیست 

و در غرب آفریقا   ۲۰۱۴ابوال دوباره در سال  میشود که به آن مبتال شده اند.

مرگ و میر   ۱۱۳۲۵ مورد گزارش شده ۲۸۶۰۰با  و به مدت دو سال  ظاهر شد

عنوان  ب ۲۰۰۳)اِس آ آر اِس( در سال   "عارضه تنفسی بسیار حاد"  ادامه داشت.

 جهانی دیگر ظهور کرد. یک پاندمی 

حیوانات زنده آغاز  از بازار  "۱۹-کووید"همانند زونوتیک نیز این ویروس 

 شد.

  به فروش انسانهادر ارتباط بوده که در بازار مصرفی  هایی "زباد"سارس با 

از این بیماری   % افراد آلوده ۱۰و  سارس مرگ و میر باالیی داشته، رسیده بود.

 باختند. جان 



اما مقامات بهداشتی  منتقل شده بود،  این بیماری قبالً به انسانهامتأسفانه، با اینکه 

از این   هزار نفر ۴و تقریباً  های داخل قفس را دادند، "زباد"همه  دستور کشتار

 کشته شدند.حیوانات بی گناه 

  همه گیر دیگری، بنام آنفوالنزای  ، بیماری ۲۰۰۹شش سال بعد، در سال 

در آمریکا  این ویروس اولین بار  پدید آمد. "۱اِن  ۱اچ "خوکی یا ویروس  

در یک    آلوده و پر ازدحام در میان خوک هایی که در شرایط کشف شد، 

یا مصرف   این بیماری از طریق تماس نزدیک دامداری زندگی می کردند.

 به انسان منتقل شد.  گوشت خوک آلوده

هزار نفر   ۵۷۵و بیش از  میلیارد نفر آلوده شده اند، ۱.۴احتماالً  طی سالهای بعد،

 سال سن داشتند.  ۶۵  % آنها کمتر از۸۰و   مرده اند،

خوک های   از شیوع آنفوالنزای خوکی، در تالش برای جلوگیری  متأسفانه،

و  در گورهای دسته جمعی انداخته میلیونها خوک تماماً  کشته شدند.بسیاری نیز

به نام سندروم  ویروس زونوتیک دیگری  ،۲۰۱۲در سال  زنده دفن شدند.

 در عربستان سعودی کشف شد. )اِم ای آر اس(،  تنفسی خاورمیانه

و  به انسان انتقال می یابد به انسان انتقال می یابد این ویروس از شتر جماز

به انسان منتقل   یا مصرف گوشت آن نوشیدن شیر خام شتر احتماالً از طریق

   شده است. 

 میمیرند. % از افراد آلوده۳۵و تقریباً  بسیار کشنده است، "مِرس"

از  گاوها به   "بی اِس ای "بیماری جنون گاوی یا  در سایر بیماریهای همه گیر،

 منتقل شد. که گوشت آلوده خورده اند انسانهایی 

 مصرف مرغ   از طریق تماس نزدیک یا پرنده یا آنفوالنزای مرغی  "۱اِن  ۵اِچ "



 به انسانها منتقل شد.  یا غاز آلوده

و دوباره اتفاق  چرا اینها دوباره  و تمام این رنجها! همه این بیماریها، مرگ ها

 در آینده چه خواهد شد؟   می افتند؟


