دکتر فراز مجاب
گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویروسهــای  Coronaخانــواده بزرگــی از
ویروسها و زیر مجموعۀ کروناویریده هستند که از
ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماریهای
شــدیدتری همچون سارس ،مرس و کووید  ۱۹را
شامل میشــوند .کروناویروسها در سال ۱۹۶۵
کشــف شدند و مطالعه روی آنها بهطور مداوم تا
اواسط دهه  ۱۹۸۰ادامه داشت .این ویروس بهطور
طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا میکند،
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با این حال تاکنون هفت ویروس کرونای انســانی
کشــف شدهاســت .آخرین نوع آنها ،در دسامبر
 ۲۰۱۹در شهر ووهان چین با همهگیری در انسان
شیوع پیدا کرد.
نامشناسی

واژه «ویــروس کرونا» از کلمه زبان التین
« »coronaبه معنی تاج یا هاله گرفته شده است.

این واژه به مشــخصه ظاهری ویریونها (شکل
عفونی ویروس) که در زیر میکروسکوپ الکترونی
دیده میشــود ،اشــاره دارد که حاشیهای از سطح
بزرگ و پیازدار داشته و یادآور تصویری از یک تاج
سلطنتی یا تاج خورشیدی است .از این رو ،ویروس
کرونا را «ویروس تاجدار» نیز مینامند.
ساختار

ویروسهای کرونا زیر مجموعه کروناویریده هستند.
ساختار آنها نیز دارای یک ژنوم  RNAمعمولی است.
افرادی که همزمان دارای بیماری دیگری باشــند و
کودکان مبتال به بیماریهای قلبی ،بیشتر در معرض
خطر ابتال به ویروسهای کرونا هستند .معمو ًال شدت
س کرونا عامل آن باشد بیشتر
سرماخوردگی که ویرو 
اســت .ویروسهای کرونا که پس از راینوویروسها
بزرگترین عامل ابتال به سرماخوردگی هستند ،بیشتر
در زمستان و بهار باعث سرماخوردگی میشوند .اگرچه
ویروسهای کرونا بیشتر در حیوانات دیده میشوند،
هفت نوع از آنها دستگاه تنفسی بدن انسان را تحت
تأثیر قرار میدهند .تشــخیص این که علت بیماری
ویروس کرونا باشد یا خیر کمی مشکل است ،چرا که
برخالف راینوویروسها به سختی در آزمایشگاه رشد
و نمو میکنند.
ســاختار این ویروس از دو الیه تشــکیل شده؛
هســته این ویروس را مواد ژنتیکی و الیه بیرونی
آن را تاجهای پروتئینی تشکیل دادهاند.
خانواده ویروسهای کرونا همیشه از گونه حیوانی
به گونه دیگری منتقل شده است .این ویروس برای
انتقال آسانتر ممکن است تکامل پیدا کند و موجب
بیماری سختتری شود.

انواع ویروسهای کرونای انسانی

ویروسهای کرونا خانواده بزرگی از ویروسها
هســتند که برای اولین بار در سال  ۱۹۶۰کشف
شدهاند .آنها موجب بروز بیماریهایی از خانواده
ســرماخوردگی در انســان و حیوانات میگردند و
از ویژگــی ظاهــری آنها زوائد تــاج مانند روی
ســطوح دیواره ویروسها میباشد .گاهی برخی از
ویروسهای کرونا به دستگاه تنفسی حمله میکنند
و گاهی عالیم خود را در روده و معده افراد نمایان
میکننــد .عالیم ویروس کرونا در ریه ،معمو ًال در
سرماخوردگیهای معمول و پِنومونی ظاهر میشود
که معمو ًال در بیشتر افراد با سرماخوردگی مالیمی
همراه اســت .در این دســته چهار ویروس کرونا
کشف شده است:
HCoV-229E


HCoV-OC43 
 ،HCoV-NL63 کشف شده در سال ۲۰۰۴
 ،HCoV-HKU1 کشف شده در سال ۲۰۰۵

در هنگ کنگ
س کرونا ،بهصورت مرتب
این چهار نوع ویــرو 
در جمعیت انســانی ایجاد بیماری میکند و باعث
عفونت سیســتم تنفسی در کودکان و بزرگساالن
میشود .اما انواع دیگری از این ویروس هستند که
با عالیمی شدیدتر مانند سارس ،مرس و کووید ـ
 ۱۹همراه میشوند.
سارس

این ویــروس که تصور میشــود از خفاش در
چین ناشی شــده باشد ،در ســال  ۲۰۰۲اپیدمی
جهانی ســارس را موجب شــد که حــدود ۸۰۰
پيدرپي 362
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ویروس کرونا

نفر را به کام مرگ کشــاند .ســارس با نام علمی
 SARS-CoVموجب ســندروم حاد و شدید تنفسی
در میان مبتالیان شد.
مرس

گونهای جدیدتــر از این ویروس در ســپتامبر
 ۲۰۱۲در مردی  ۶۰ســاله در عربســتان سعودی
کشــف شــد که به مرگ بیمار انجامید .این مرد
چنــد روز قبل از آن به دبی ســفر کــرده بود و
دومین مورد در مردی  ۴۹ســاله در قطر که او نیز
درگذشت .کشــف بیماری اولین بار در آزمایشگاه
 Health protection agency'sدر Colindale
لندن به تأیید رســید .شیوع این ویروس کرونا به
نام ســندروم نارسایی تنفسی خاورمیانه (Middle
)East respiratory syndrome coronavirus
شناخته شــده که به اختصار  MERS-CoVخوانده
میشــود .این ویروس موجــب مرگ  ۸۵۸نفر در
خاورمیانه شد.
کرونای جدید (کووید ـ )۱۹

در نهایت ،در دسامبر  ۲۰۱۹نیز ،برای اولین بار
در شــهر ووهان چین ،پس از این که مردم بدون
علت مشخصی دچار سینه پهلو شدند و واکسنها
و درمانهــای موجود مؤثر نبودند ،نوع جدیدی از
کروناویروس با همهگیری در انسان شناسایی شد.
از میان نخســتین افرادی که به این ویروس آلوده
شــدهاند ،مشخص شد که دو ســوم آنها با بازار
عمدهفروشــی غذاهای دریایی هوانان ،که در آن
حیوانات زنده نیز به فروش میرسد ،ارتباط داشتهاند.
تــا  ۳۰بهمن ،این ویروس جدید کرونا ،جان بیش
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از  ۲۷۰۹نفــر را گرفتــه و بیش از  ۷۳،۳۳۲نفر به
این ویروس در  ۸۰کشور تأیید شده که ازجمله در
تایلند ،کره جنوبی ،ژاپن ،تایوان ،استرالیا ،سنگاپور،
نپال ،ویتنام ،اندونزی ،آلمان ،روسیه ،فیجی ،فرانسه،
ایران و آمریکا مبتال شــدند .با عبور تعداد قربانیان
ویــروس کرونا از مرز  ۱۰۰۰نفر ســازمان جهانی
بهداشت برای بیماری ناشی آن نام رسمی انتخاب
کرده COVID-19 :که اشارهای دارد به «کرونا»،
«ویــروس»« ،بیماری» و ســال  .۲۰۱۹این نوع
ویروس کرونا قبل از این همهگیری در انسان دیده
نشــده بود .برآوردهای نخستین نشان میدهد که
درصــد مرگ و میر این ویروس بین  ۲تا  ۳درصد
مبتالشدگان است.
عالیم بیماری شــامل تب و گاهی مشــکالت
تنفســی مانند تنگی نفس ،تندنفســی و گلودرد و
آبریزش بینی اســت .اولین مبتالیان این بیماری
در ووهان در بازار خوراک دریایی کار میکردند یا
در آنجا حضور داشــتند؛ ولی با توجه به گسترش
بیماری در افرادی که با حیوانات در تماس نبودند
سازمان بهداشت جهانی انتقال انسان به انسان را
نیز مد نظر قرار دادهاست.
توالییابی ژنوم آن نشــان داده که این ویروس
 RNAتکرشتهای (راســت گرد) و از نوع ویروس
کرونا است .مقایسه توالی ژنتیکی این ویروس و سایر
نمونههای ویروس ،شباهتهایی با ویروس سارس و
کرونا ویروسهای خفاش نشان داد ه که احتمال دارد
منشأ نهایی این ویروس در خفاشها باشد.
پیدایش

نخســتین عفونت شناخته شده انسانی در اوایل

دکتر فراز مجاب

دســامبر رخ داد .این ویروس برای نخستین بار در
میانه دسامبر سال  ۲۰۱۹در شهر ووهان ()Wuhan
در شرق چین شیوع یافته ،که احتما ًال ناشی از یک
حیوان آلوده بوده است .کرونای جدید سپس در همه
استانهای چین شیوع پیدا کرد.
ویروسشناسی

عفونت

انتقال ویروس از انســان به انسان تأیید شده
اســت .ویروسهای کرونا در درجه اول از طریق
تماس نزدیک ،بهویژه از طریق قطرات تنفســی
ناشــی از سرفه و عطســه تا حدود  ۲متر پخش
میشــوند RNA .ویروس همچنین در نمونههای
مدفوع از بیماران آلوده یافت شدهاست .مطالعات
نشان داده که این ویروس میتواند حتی در دوره
کمون عفونی شــود ،اما بر پایه اعالم ســازمان
جهانی بهداشــت در این زمان «به احتمال زیاد
انتقال از افراد بدون عالمت اســت و یک عامل
اصلی انتقال نیست».
کد تولیدمثل اصلی این ویروس بین  1/4و 3/9
برآورد شــده است ،بدان معنی که ،در صورت عدم
کنترل ،ویروس بهطور معمول در هر عفونت ایجاد
شده 1/4 ،تا  3/9مورد جدید ایجاد میکند .مشخص
شده که ویروس قادر به انتقال در طول زنجیرهای
حداقل چهار نفر است.
ویروس کرونای جدید به نظر میرسد کمخطرتر
از سارس باشد و در  ۱۵تا  ۲۰درصد موارد بهصورت
شدید بروز یافتهاست .برآوردهای نخستین نشان
میدهــد که درصد مرگ و میر این ویروس بین ۲
تا  ۳درصد مبتالشدگان است.

مدت حیات در محیط

ویروس کرونــا میتواند در محیط اطراف و حتی
بیمارستانها از طریق تماس با دستگیره در ،تخت،
دکمهها ،میزها ،لبه تخت و دســت زدن به سطوح
پالستیکی و فلزی دیگری که در تماس مستقیم با
فرد بیمار هستند منتقل شود .یافتهها نشان میدهد
رطوبت باالی هوا طول عمر ویروس کرونا را افزایش
میدهد .مطالعات بیان میکنند که ویروسهای کرونا
میتوانند روی سطح مختلف بهطور میانگین بین چهار
تا پنج روز باقی بمانند .برخی از آنها نیز میتوانند تا ۹
روز خارج از بدن و در دمای اتاق دوام بیاورند.
میزان مرگ و میر

در مقایسه با دیگر بیماریهای واگیردار میتوان
ویــروس آنفلوانزای  Aزیرگروه  H1N1را نام برد
که میزان مرگ و میر آن در کشــورهای توســعه
یافته حدود  0/01درصد است .به عالوه آنفلوانزای
خوکی سال  ۲۰۰۹که میزان مرگ و میر آن کمتر
از  0/1درصد بوده است.
منشأ ویروس

منشأ ویروسهای کرونا که در گذشته همهگیر
شــده بود ،در حیوانات بود .ویروس سارس اول در
خفاش شروع شد و بعد به گربههای ولگرد منتقل
شد و بعد هم به انسان رسید .از سال  ۲۰۱۴تاکنون
که ویروس مرس در خاورمیانه موجب مرگ ۸۵۸
نفر از  ۲۴۹۴بیمار مبتال شد ،از شتر به انسان رسیده
بود .آخرین نوع آن ،طبق تحقیقات پژوهشــگران،
مورچهخوار است .البته ممکن است جانوران دیگری
هم در شیوع نقشی داشته باشند.
پيدرپي 362
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ویروس کرونا

عالیم اصلی بیماری کرونا

با توجه به نــوع ویروس کرونا ،عالیم میتواند
از نشانههای ســرماخوردگی عادی تا تب ،سرفه،
تنگینفس و مشکالت حاد تنفسی باشد .همچنین
بیمار ممکن است سرفههای چند روزه ظاهراً بدون
دلیل نیز داشته باشد .ویروس کرونا مرس ،برخالف
سارس ،نه تنها دستگاه تنفس بلکه اعضای حیاتی
دیگر بدن مثل کلیه و کبد را نیز درگیر میکند .در
موارد حاد مشکالت گوارشی نظیر اسهال ،نارسایی
حاد تنفسی ،اختاللهای انعقادی خون و نارسایی
کلیه نیز گزارش شــده است که این مورد میتواند
بیمار را به همودیالیز نیازمند کند.
نحوه انتقال بیماری کرونا

بسته به نوع ویروس کرونا ،روشهای انتقال آن
متفاوت است .در برخی از موارد روشهای انتقال
بیماری از انسان به انسان شبیه بیماری آنفلوانزا از
طریق ســرفه و عطسه است .با این حال ،احتمال
انتقال بیماری در فضای باز بســیار محدود بوده و
موارد انتقال انســان به انسان در مواردی رخ داده
که افراد به مدت طوالنی در فضای بســته در کنار
فرد بیمار بودهاند مانند افرادی که در بیمارستانها
با بیماران در ارتباط هستند .هنوز مشخص نیست
که این بیماری نخســتین بار از طریق جانوران به
انســان منتقل شده است یا از طریق سطوح آلوده
به ویروس.
واکسن

اگرچه تالشهای بســیاری برای تولید واکسن
این ویروس انجام شده ،اما هنوز واکسن یا داروی
مخصوص ضدویروســی برای ریشــهکن کردن،
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درمان قطعی ،جلوگیری و یا مقابله با عفونتهای
ناشی از ویروس کرونا بهطور عام وجود ندارد.
پیشگیری و درمان ویروس کرونا

انواع مختلف ویروس کرونا هم امکان انتقال از
حیوانات به انسان و هم امکان انتقال از انسانی به
انسان دیگر را دارا است .شواهدی در دست نیست
که نشان بدهد که کرونای جدید از حیوانات خانگی
به انسان قابل انتقال باشد .انتقال فرد به فرد بیماری
از طریق قطرههای ترشحات بینی و دهان که حاوی
ویروس هستند صورت میگیرد ،این قطرهها معمو ًال
پس از مسافتی کوتاه به پایین میافتند در نتیجه،
ویروس کرونا دارای ذرات معلق هواپخش نیست.
توصیههای ســازمان جهانی بهداشــت برای
پیشگیــری از ابتال به ویــروس کرونا از این قرار
هستند:
 تمیــز کردن مرتب دســتها :شســتن
دســتها با آب و صابون یا تمیز کردن دســتها
بــا ضدعفونیکنندههای حاوی الکل میتواند این
ویروس را از بین ببرد.
 رعایت فاصله از دیگــران :رعایت فاصله
دســت کم  2متــری از دیگــران ،بهخصوص از
کسانی که سرفه یا عطسه میکنند ،امکان انتقال
ویروس از طریق قطرههای ترشحات بینی و دهان
را کاهش میدهد.
 پرهیز از تماس دست با چشم ،بینی و دهان:

چنانچه دست شخصی به این ویروس آلوده شود،
تماس دســت با مخاطها میتواند منجر به انتقال
بیمــاری بشــود بنابراین ،باید از تماس دســت با
مخاطها پرهیز کرد.
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 بهداشت تنفســی :پوشاندن دهان و بینی
در زمان ســرفه یا عطسه میتواند از پخش شدن
قطرههای ترشــحات که حاوی ویروس هســتند
جلوگیری کند ،پوشاندن دهان و بینی در زاویه داخل
آرنج روش توصیه شدهاست .پس از سرفه و عطسه
بهتر است که دستها شسته یا ضدعفونی شوند.
 مراجعه بــه مراکز درمانی در صورت بروز
عالیم بیماری :این عالیم شــامل تب ،ســرفه و

عطسه ،و مشکالت تنفســی هستند .با این حال،
اگر فرد تنها عالیم خفیفی دارد و ســابقه سفر یا
زندگی در مکانهایی که این بیماری فراگیر بوده
(مثل کشــور چین) ندارد ،بهتر است که در منزل
بمانــد و تا زمان بهبودی کامــل به رعایت نکات
بهداشتی باال بپردازد.

 رعایت احتیاط در برخــورد با حیوانات یا
محصوالت گوشــتی :کســانی که به هر نحو با

گوشــت یا محصوالت گوشتی ســروکار دارند (از
جمله کســانی که برای خرید این محصوالت به
فروشگاه مراجعه میکنند) باید اصول بهداشتی را
رعایت کنند ،از جمله باید از تماس مستقیم دست
با حیوانات یا گوشت خودداری کنند ،از تماس دست
با چشم ،بینی یا دهان پرهیز کنند ،و دستهایشان
را مرتب بشویند یا ضدعفونی کنند .این قاعده شامل
تمام انواع گوشــت (از جمله پرندگان و ماکیان) و
فضوالت حیوانی نیز میشود.
 پرهیز از مصرف گوشــت خــام یا نپخته:

مصرف گوشــت نپخته میتواند به انتقال ویروس
منجر شود.
 دور انداختن دســتمال پس از مصرف :هر
گاه از دستمال کاغذی برای پاک کردن صورت یا

دســت یا برای جلوگیری از پخش عطسه استفاده
شــد ،باید این دستمال بالفاصله دور انداخته شود.
دســتمالهای پارچهای باید پس از هر بار مصرف
به خوبی شسته شوند.
افــرادی که به بیماری مبتال هســتند یا به آن
مشــکوک هستند باید از حضور در جمع خودداری
کنند.
در خصــوص ویــروس جدید کرونا ،ســازمان
جهانی بهداشت اســتفاده از ماسک  N95را تنها
برای آن دســته از ارایهدهندگان خدمات سالمت
(نظیر پزشکان و پرســتاران) ضروری میداند که
مشــغول فعالیتی هستند که منجر به پخش شدن
ترشــحات مخاطی یک فرد مبتال یا مشکوک به
بیماری میشود ،نمونههای این فعالیتها عبارتند
از :لولهگذاری تراشــه ،تنفــس مکانیکی ،احیای
قلبــی ریوی ،تنفس مصنوعی به روش دســتی و
برونکوســکوپی .در ســایر حاالت ،ارایهدهندگان
خدمات سالمت نیازی به استفاده از چنان ماسکی
ندارنــد ،اما در زمان ورود به اتاق بیماری که ابتال
به ویروس جدیــد کرونا در وی قطعی یا محتمل
است باید از ماسک جراحی معمولی استفاده کنند.
کســانی که به این بیماری مبتال یا مشــکوک
به آن هســتند نیز باید در زمانی که در مکانهای
شلوغ حضور دارند از ماسک جراحی معمولی استفاده
کنند اما زمانی که در یک اتاق تنها هستند نیازی
به استفاده از ماسک ندارند .در چنین شرایطی بهتر
است که تهویه اتاق تا حد امکان رعایت شود (مث ً
ال
پنجره اتاق باز نگاه داشته شود).
سایر توصیههای سازمان جهانی بهداشت در مورد
ماسک از این قرار هستند:
پيدرپي 362
33470
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 ماســک باید بهطور کامــل بینی و دهان را
بپوشاند.
 در طول مدت اســتفاده ،از تماس دســت با
ماسک پرهیز شود،
 گذاشتن و برداشتن ماسک به روش صحیح
انجام شود (از عقب و با استفاده از بندهای ماسک،
نه از جلو و با تماس مستقیم دست با خود ماسک).
 پس از تماس دست با ماسک (مث ً
ال در زمان
دور انداختن آن) دستها شسته یا ضدعفونی شوند.
 هرگاه ماسک مرطوب شده باشد باید تعویض
گردد.
 ماســکهای یکبار مصرف پس از استفاده
دور انداخته شوند.
 از اســتفاده از ماسکهای پارچهای (چندبار
مصرف) پرهیز شود.
واکسن

برای ویروس کرونا ـ مرس هنوز هیچ واکسنی
وجود ندارد .تالشهایی برای ساختن واکسنی علیه
کرونا ویروس ـ ســارس انجام گرفته اما واکسنی
که برای انسانها بیخطر و مؤثر باشد ،هنوز تولید
نشدهاست .تالشهای زیادی برای ایجاد واکسنی
برای ویروس جدید کرونا با توجه به ســاختار ژنوم
آن در جریان است.
بستگان و نزدیکان

توصیه سازمان جهانی بهداشت برای مراقبت از
موارد خفیفتر بیماری در منزل شامل این موارد است:
 بیمــار در اتاقی که تهویــه کافی دارد نگاه
داشته شود.
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 میزان تحرک بیمار محدود نگه داشته شود
و اطمینان حاصل شــود که قسمتهای مشترک
منزل که در آن رفتوآمد دارد (مثل آشــپزخانه یا
دستشویی) دارای تهویه کافی هستند.
 اگــر افراد دیگر قادر نیســتند کــه در اتاق
جداگانهای زندگی کنند ،همیشــه حداقل یک متر
فاصله را با شخص بیمار حفظ کنند.
 تعداد افرادی که از بیمار نگهداری میکنند
در حداقل ممکن باشد.
 به رعایت بهداشــت دستها توجه شود .از
دستکش و دســتمال کاغذی یکبار مصرف برای
خشککردن دستها استفاده شود و هر دو پس از
مصرف دور انداخته شود.
 اگر بیمار خلط دارد یا سرفه و عطسه میکند
به وی ماسک جراحی داده شود تا در تمام زمانهای
ممکن از آن استفاده کند.
 کســی که از بیمار نگهداری میکند از یک
ماســک که به خوبی روی صورت فیت میشــود
استفاده کند .از دست زدن به ماسک خودداری شود
و پوشــیدن و در آوردن آن از پشــت سر با کمک
بندها انجام شود.
 سطوحی که از طریق آن بیماری قابل انتقال
است (نظیر دستگیره درها ،البسه ،ملحفه و غیره) با
محلول ســدیم هیپوکلریت  0/5درصد (آب ژاول)
بهطور مرتب (دست کم روزانه) ضدعفونی شوند.
درمان

هیــچ داروی ضدویروس مشــخصی برای این
بیماری تأیید نشــده اســت و درمان قطعی برای
این بیماری وجود ندارد .نشانههای بیماری (نظیر
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تب) صرف ًا با مراقبت حمایتی کنترل میشــود .در
موارد شــدید ،درمان میتواند شــامل درمانهای
حمایتی از اعضای حیاتی بدن نیز بشــود .سازمان
جهانی بهداشت توصیههای درمانی مشروحی برای
بیماران بستری مبتال به عفونت حاد تنفسی ()SARI
مشــکوک به عفونت  SARS-CoV-2منتشر کرده
است .ســازمان جهانی بهداشت همچنین توصیه
کرده داوطلبان در کارآزماییهای تصادفی کنترل
شده برای آزمودن مؤثر بودن و ایمنی درمانهای
احتمالی شــرکت کنند .شعبه پکن کمیسیون ملی
بهداشــت چین توصیه کرده در غیاب داروی تأیید
شــده برای ایــن بیمــاری از لوپیناویر/ریتوناویر
( )Kaletraبهعنوان بخشی از برنامههای درمانی
استفاده شود.
درمــان موارد جدی عفونت بهتر اســت که در
بیمارستان انجام شود اما سازمان جهانی بهداشت
توصیه میکند که وقتی درمان بیمارســتانی میسر
نیست یا خطرناک است (مث ً
ال وقتی که تختهای
بیمارســتانی موجود نیست) باید به درمان بیمار در
منزل نیز توجه ویژه نشان داد.
مطابق توصیه سازمان جهانی بهداشت ،درمان
موارد شدید بیماری شامل موارد زیر است:
 قــدم اول در درمان موارد شــدید بیماری،
اجرای اقدامهای الزم برای پیشــگیری و کنترل
سرایت بیماری به دیگران است ،این شامل اقدامات
احتیاطی در برابر انتشار بیماری از طریق قطرات،
تماس مستقیم ،و ریزقطرههایی است که در حین
پروســههای بالینی نظیر احیای قلبی ـ ریوی آزاد
میشوند.
 قدم بعدی ،انجام اقدامات حمایتی است .در

بیمارانی که اختالل تنفسی پیدا کردهاند ،اکسیژن
باید به حدی داده شــود که غلظت اکسیژن خون
به باالی  ۹۰درصد برســد .اگر بیمار عالیم شوک
ندارد از تزریــق مایعات تنها به مقدار محدود باید
بهره برد .اگر بیمــار عفونت هم پیدا کردهباید از
داروی ضدمیکروب مناســب (نظیر آنتیبیوتیک
مناسب در موارد سپتی سمی) استفاده کرد .استفاده
از کورتیکواستروییدها در مواردی که بیماری فقط
ویروسی است ،توصیه نمیشود ،مگر آن که دلیل
دیگری برای استفاده از آنها وجود داشته باشد.
 در ادامــه بیمار تحت مراقبــت دقیق قرار
میگیرد تا در صورت بروز عالیم نارسایی اعضای
حیاتی ،اقدام الزم صورت بگیرد .همچنین درمان
بیماریهای دیگری که بهطور همزمان وجود دارند
به شکل مناسب ادامه مییابد.
 آگاه ســاختن بیمــار و همراهانش از میزان
وخامت بیماری و پیشآگهی آن ضروری است.
 بیماران باید از نظر ابتال به عفونتهای خونی
بررسی و در صورت نیاز درمان شوند.
 تشــخیص قطعــی ابتــا بــه ویــروس
کرونــا نیــز بایــد بــا کمــک آزمایــش
) Polymerase chain reaction (PCRروی دو
نمونه انجام شود که یکی از مجاری تنفسی فوقانی
(نظیر حلق یا بینی) تهیه شــده باشد و دیگری از
مجاری تنفسی تحتانی (نظیر خلط یا نمونهگیری
در حین شستوشوی ریه).
شستوشوی مداوم دستها بهترین روش مقابله
با ابتال به این بیماری معرفی شدهاست .استفاده از
دستکشهای ارزان یک بار مصرف و ماسک هم
توصیه میشــود ،هرچند نمیتوان با قطعیت گفت
پيدرپي 362
33472
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که استفاده از ماســک باعث جلوگیری از ابتال به
این ویروس میشود.

کووید ـ  19بین  1-14روز و در اغلب موارد ،حدود
 ۵روز اســت .این تخمینها هــر وقت اطالعات
بیشــتری در دســترس قرار بگیرد ،بهروزرسانی
میشوند.
امــکان دارد از یــک منبع حیوانــی مبتال به
کووید ـ  19شد؟

الزم است ذکر شود که این ویروس میتواند از
فرد ناقل بدون عالمت هم به افراد دیگر ســرایت
کند.
سؤالهای رایج درباره ویروس جدید کرونا

آیا آنتیبیوتیکها در پیشگیری و درمان ویروس
کرونا مؤثر هستند؟

خیــر .آنتیبیوتیکها تاثیــری روی ویروسها
ندارنــد .آنتیبیوتیکها فقــط روی باکتری تأثیر
میگذارند .کووید ـ  ۱۹بر اثر یک ویروس به وجود
میآید؛ پس آنتیبیوتیک اثری ندارد .آنتیبیوتیکها
نباید برای پیشگیری یا درمان کووید ـ  ۱۹استفاده
شوند.
دوره نهفتگی کووید ـ  ۱۹چقدر است؟

دوره نهفتگــی به زمان بیــن ورود ویروس و
شــروع آشــکار شــدن عالیم این بیماری گفته
میشود .بیشــتر تخمینهای دوره نهفتگی برای
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با وجود این که به نظر میرســد این ویروس
از یک منبع حیوانی پدیدار شــده باشد ،در حال
حاضر فقط از انســان به انسان منتقل میشود.
بــا وجود این ،موقــع بازدید از بــازار حیوانات،
برای محافظت ،از تماس مســتقیم با حیوانات و
ســطوحی که در تماس با حیوانات هستند ،باید
خودداری شــود .در کل باید همیشه غذای سالم
و امن مصرف شود .گوشت خام ،شیر و اعضای
حیوانات با احتیاط حمل گردد .از مصرف گوشت
خام و محصوالت حیوانیای که به اندازه کافی
پخته نشدهاند ،خودداری شود.
امکان دارد کوویــد ـ  19را از حیوان خانگی
گرفت؟

نه .شــواهدی مبنی بر این که حیوانات همراه
و خانگیای مثل گربه و ســگ به ویروس جدید
کرونا آلوده شده باشند یا بتوانند ویروسی که باعث
کووید ـ  19شوند را پخش کنند ،وجود ندارد.
ویروس جدید کرونا چقدر روی ســطح زنده
میماند؟

به نظر میرسد این ویروس مثل بقیه ویروسهای
کرونا عمل میکند .مطالعات در مورد کووید ـ 19
میگوید ویروسهای کرونــا میتوانند برای چند
ساعت تا چند روز روی ســطوح زنده بمانند .این
مقدار بســته به شــرایطی مثل نوع سطح ،دما و
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رطوبت محیط فرق میکند .بهطور کلی ویروسها
روی ســطوح غیرمنفذدار مثل استیل و پالستیک
بیشتر از سطوح منفذدار مثل پارچه و دستمال زنده
میمانند.
اگه تصور شــود که ســطحی آلوده شده ،باید
با مایعهای ضدعفونیکننده ســاده تمیز شــود تا
ویــروس از بین برود .دســتها را باید با ژلهای
ضدعفونیکننده بر پایه الــکل یا با آب و صابون
تمیز کرد .از لمس چشمها ،دهان و بینی (نقاط T
در صورت) باید خودداری کرد.
آیا آبوهوای گرم شیوع کووید ـ  19را متوقف
میکند؟

هنوز معلوم نیســت آبوهوا و دما روی انتشار
کووید ـ  19چه تأثیری دارد .انواع دیگر ویروسها
مثل ســرماخوردگی معمولی و آنفلوانزا در ماههای
سرد سال بیشتر پخش میشوند؛ اما معنی آن این
نیست که کسی به این ویروسها در ماههای دیگر
مبتال نمیشود .در حال حاضر معلوم نیست میزان
پخش شدن کووید ـ  19وقتی هوا گرمتر میشود،
کاهش پیدا میکند یا خیر.
دریافــت بســته از منطقــهای کــه در آن
کووید ـ  19گزارش شده ،امن است؟

آری .احتمال اینکه یک فرد آلوده ،بســتههای
پستی را آلوده کند ،کم است .همچنین خطر گرفتن
ویروسی که باعث کووید ـ  19میشود ،از بستهای
که جابهجا شده و در معرض شرایط و دمای مختلفی
بوده ،پایین میباشد (با این حال اگر فاصله بین مبدا
و مقصد کوتاه است ،بهتر است احتیاط شود و موقع
گرفتن و باز کردن بسته مراقب بود و حتم ًا دستها
را با آب و صابون شست و سطوحی که بسته با آن

تماس داشته را ضدعفونی کرد).

آیا کاری هست که نباید انجام داد؟

کارهای پایین در مقابل کووید ـ  19مؤثر نیستند
و حتی میتوانند مضر باشند:
 سیگار کشیدن
 خوردن دمنوشهای گیاهی سنتی
 زدن همزمان چند تا ماسک
 خوددرمانیهایی مثل مصرف آنتیبیوتیک
در هر حالت اگر تب ،ســرفه و تنفس مشــکل
دارید ،دنبال خدمات پزشکی باشید تا خطر شدیدتر
شدن بیماری را کم کنید .همچنین سابقه سفرهای
اخیرتان را با کادر درمانی در میان بگذارید.

زنان باردار در مقایسه با مردم عادی ،در مقابل
ویروس جدید کرونا آســیبپذیرتر یا بیشتر در
معرض خطر هستند؟

از گزارشهای علمی منتشرشــده تا این لحظه
اطالعاتــی درباره آســیبپذیری زنــان باردار در
مقابل کووید ـ  19وجود ندارد .زنان باردار تغییرات
ایمونولوژیک و فیزیولوژیک را تجربه میکنند که
ممکن اســت آنها را در برابر عفونتهای تنفسی
ویروسی آسیبپذیرتر کند .تب باال در طول  ۳ماهه
اول بارداری میتواند خطر بیماریهای مادرزادی
خاصی را برای نوزاد افزایش دهد.
زن باردار مبتال به کووید ـ  19میتواند ویروس
را به جنین یا نوزادش منتقل کند؟

ویروسی که باعث کووید ـ  19میشود ،بیشتر از
راه تمــاس نزدیک با فرد آلوده و از طریق قطرات
ریز تنفسی منتقل میگردد .هنوز مشخص نیست
یک زن باردار مبتال به کووید ـ  19بتواند قبل ،در
حین و بعد از بارداری ویروس را به جنین یا نوزادش
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ویروس کرونا

منتقل کند .بــا وجود این در موارد محدود اخیر از
نوزادان متولد شده از مادران مبتال به کووید ـ ،۱۹
آزمون هیچکدام از نوزادان برای ویروس کووید ـ
 ،۱۹مثبت نشده است .عالوه بر این ،این ویروس در
نمونههایی از مایع آمنیوتیک و شیر مادر شناسایی
نشده است.
چند افسانه در مورد ویروس کرونا

آیا دستخشککنهای برقی در کشتن ویروس
کرونا مؤثر هستند؟

نه .این دستخشککنها در مقابل ویروس جدید
کرونا محافظت نمیکنند.

آیا المپهای فرابنفش میتوانند ویروس جدید
کرونا را بکشند؟

نه .المپهای فرابنفش نباید برای استریل کردن
دستها یا بقیه جاهای پوست استفاده گردد ،چون
اشعه آن میتواند باعث سوزش پوست شود.

اســکنرهای دماسنج چقدر در تشخیص افراد
مبتال به ویروس جدید کرونا مؤثر هستند؟

اســکنرهای دماســنجی که توی فرودگاهها و
ویدیوها میبینیم ،فقط وقتی میتوانند یه فرد مبتال
به ویروس جدید کرونا را تشخیص دهند که طرف
تب داشته باشد .یعنی این که اسکنرها نمیتوانند
فرد مبتالیی که هنوز تب ندارد را تشخیص دهند،
پس یک نفر میتواند از این اسکنرها رد شود ولی
مبتال به ویروس جدید کرونا باشد!

اسپری کردن الکل یا کلر روی کل بدن میتواند
ویروس جدید کرونا را از بین ببرد؟

نه .اســپری کردن الکل یــا کلر روی کل بدن
نمیتواند ویروسهایی که قب ً
ال وارد بدن شدهاند را

30

سال سیویکم  .شماره  . 2اردیبهشت 99

پيدرپي 362
33475

بکشد .اسپری کردن این موادی ممکن است برای
لباسها و غشاهای مخاطی مثل چشمها و دهان
مضر باشند .با وجود این ،هم الکل و هم کلر برای
ی کردن سطح مفید هستند.
ضدعفون 
واکسنهای سینهپهلو از بدن در مقابل ویروس
جدید کرونا محافظت میکنند؟

نه .ویروس جدید کرونا ،ویروس جدیدی است
و واکسن مخصوص خودش را نیاز دارد .محققان
سعی میکنند که واکسن آن را بسازند.

شستشــوی منظم بینی با آبنمک میتواند به
جلوگیری از ابتــا به ویروس جدید کرونا کمک
کند؟

نه .هیچ شواهدی در رابطه با این که شستشوی
منظم بینی با آبنمــک از ابتال به ویروس جدید
کرونا جلوگیری کرده باشــد ،وجود ندارد .با وجود
این ،شــواهد محدودی وجود دارد که شستشوی
منظم بینی با آبنمک میتواند باعث بهبود سریعتر
سرماخوردگی معمولی شود.
آیا خوردن الکل میتوانــد از ابتال به ویروس
کرونا جلوگیری کند؟

در برخی افراد باور غلطی ایجاد شده که در واقع
مصرف خوراکی الکل میتواند نقش پیشگیری از
ابتال به بیماری کرونا ویروس داشــته باشــد .در
صورتی که مصرف هرگونه مواد الکلی به صورت
خوراکی تأثیری در پیشگیری از ابتال به کرونا ندارد،
ویروسها به ترکبیات الکلی حاوی  ۷۰درجه صرف ًا
روی ســطوح و دستها حساس هستند و مصرف
خوراکی الــکل نه تنها تأثیری در پیشــگیری از
ویروس کرونا نــدارد بلکه حتی میتواند منجر به
مرگ شــود .تمامی باورهای غلط درباره مصرف

دکتر فراز مجاب

مواد الکلی بــا هدف پیشــگیری از کرونا مردود
است و مصرف الکل خصوص ًا ترکیباتی که بر پایه
متیلیک هســتند در بدن ایجاد سمیت میکنند که
بسیار خطرناک و دارای عوارض است.
خوردن ســیر میتواند به جلوگیری از ابتال به
ویروس جدید کرونا کمک کند؟

نه .سیر غذای سالمی است که میتواند خواص
ضدمیکروبی داشــته باشــد .با وجــود این ،هیچ
شــواهدی مبنی بر این که ســیر از کسی در برابر
ویروس جدید کرونا محافظت کرده باشــد ،وجود
ندارد.

مالیدن روغن کنجد روی پوست از ورود ویروس
جدید کرونا به بدن جلوگیری میکند؟

نه .روغن کنجد ویروس جدید کرونا را نمیکشد.
چند مایع شیمیایی وجود دارند که میتوانند ویروس
جدید کرونا را روی سطوح بکشند .این مایعها شامل
ضدعفونیکنندههــای بر پایه الکل/ســفیدکننده،
حاللهای اتری ،اتانول  ۷۵درصد ،پراستیک اسید
و کلروفرم هستند .با وجود این ،اگر این مواد روی
ی گذاشته شوند ،اثر کم دارند یا
پوســت یا زیر بین 
هیچ اثری ندارند .حتی گذاشتن این مواد شیمیایی
روی پوست میتوانند خطرناک باشند.

ویــروس کرونا فقط افراد مســن را به خطر
میاندازد یا جوانها هم در خطر هستند؟

هر کسی در هر سنی میتواند به ویروس جدید
کرونا مبتال شــود ،اما افراد مســن و افراد دارای
بیماریهــای زمینهای مثل آســم ،دیابت و قلب،
آسیبپذیرتر هســتند .سازمان جهانی بهداشت به
همه پیشــنهاد میکند بهداشت دستها و تنفس
را رعایت کنند.

آگاهی از اطالعات و اخبار درست در مورد کرونا
باعث کم شدن اضطراب و استرس میشود ،اما این
اطالعات باید از منابع معتبر اخذ شــود .معتبرترین
مراجع بهداشتی و پزشــکی دنیا ،سازمان جهانی
بهداشــت ( )WHOو مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماری آمریکا ( )CDCو در ایران ستاد ملی مقابله
با کرونا هستند.
تا وقتــی همچنین مراجعی هســتند که روزانه
چندین بار سایتهایشــان را بهروز میکنند ،چرا
ویدیوی فالن ســلبریتی که پشت فرمان خودرو
ضبط کــرده یا حتی فالن کارشناســی که بدون
خواندن آخرین گزارشهای مراجع باال یک ویدیو
میسازد را برای همدیگر میفرستیم؟!
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