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نه اهل سخنرانی ام و نه خود را سردبیری واقعی میدانم . با این حساب متوجه می شوید از ابتدا نوشتن سخن سردبیر 
چقدر برایم دور از ذهن بود.طبق روال عادی اش برای نوشتن این پیش درامد باید از کلمات متون کهن که حتی به 
سختی تلفظ می شوند استفاده می کردم تا در همین ابتدا بفهمید که ما چقدر بلدیم}یا بهتر است بگویم چقدر خفنیم{

اما راستش را بخواهید ما همینیم که هستیم.برای تجربه کردن نوشتیم.برای محک خودمان تالش کردیم وبرای کنار 
هم بودن کار گروهی .واین اصل که دانشجویان ما تحت هیچ شرایطی تن به خواندن چند خط نشریه نمی دهند باعث 
نشد ما هم بی تفاوت باشیم .ما هم سکوت کنیم .ما هم نباشیم.با تمام دردسرهایش حرکت را به سکون ترجیح دادیم 

وبا تمام کاستی هایش نوشتن را به سکوت .ولی اطمینان داریم بهتر می شویم اگر از ما بخواهید بهتر باشیم.
خوب یا بد شرایط موجود بازتاب رفتار خود ماست.اینکه در دانشگاه ما ساالنه چند تئاتر اجرا نمی شود یا اجرای موسیقی 
نداریم یانشست های ادبی نداریم یا در نشریات کشور حرفی برای گفتن نداریم و در بحث علمی نیز تنها وابسته به 
موفقیت های فردی هستیم برمیگردد به خودمان .ولی ما خسته تر از انیم که بخواهیم حتی خسته تر از انکه کمبود 
هارا حس کنیم اما با همه اینها نوشتیم.تالش کردیم.کنار هم بودیم.ثمره اش هرچه باشد برای ما در وهله اول ثمره ای 

داشتن مهم است.
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کرونا
این روزها یکی از دغدغه های اصلی کل جهان، مهمان 
ناخوانده ای )COVID-19( است که انگار خیال رفتن 
هم ندارد. می خواهیم بدانیم این ویروس چگونه به وجود 
آمد؟ چطور کل دنیا را این طور درگیر کرد؟ چرا با گذشت 
زمان شرایط بهتر نمی شود؟ و هزاران سؤال دیگر. در ادامه 
سعی می کنیم تا حدی به این سؤاالت پاسخ بدهیم؛ چراکه 
شناخت این ویروس، راه مبارزه با آن را هم نشان می دهد.

کرونا چیست؟
این ویروس سومین عضو از خانوادۀ کروناویروس هاست که در دو 
دهۀ اول قرن بیستم شیوع یافته و به دلیل انتقال سریع و راحِت 
انسان به انسان، به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان تبدیل شده 

است.

است  داده  نشان  فیلوژنیک  آنالیز  و  کامل  ژنوم  توالی  تعیین 
یک  می شود   COVID-19 باعث  که  کروناویروسی  که 
بتاکروناویروس است که در زیرمجموعۀ ویروس های سندرم حاد 
تنفسی )SARS( قرار دارد با این تفاوت که در کالد متفاوتی 
قرار دارد. این ویروس به طور عمده باعث عفونت دستگاه تنفسی و 

گوارشی می شود.

درباره چگونگی انتقال این ویروس به انسان، هنوز منشأ به طور 
کامل مشخص نیست. تجزیه وتحلیل های فیلوژنیک متعدد 
نشان داده که خفاش محتمل ترین حیوان منشأ است. توالی 
با  و 82%  خفاش  سارس  با  حدود 89%   CoV-19 ژنوم 
سارس انسان و حدود %50 با مرس یکسان است. ازآنجایی که 
هردو ویروس SARS و MERS از خفاش به شتر و بعد 
به انسان منتقل شدند باید یک حیوان دیگر به عنوان میزبان 
واسطه بین خفاش و انسان وجود داشته باشد. مورچه خوار 
احتمالی  واسطه  میزبان  به عنوان   )pangolin( پولک دار 
پیشنهادشده است؛چراکه ژنوم آن تقریباً 92.4_ 85.5 درصد 

مشابه nCOV-2019 بوده است.

تحقیقات دیگر نشان داده این ویروس می تواند ویروس سارس 
نوترکیب خفاش و مار باشد که البته حقیقت هنوز کشف نشده 

است.
در آنالیزهای فیلوژنیک دو نوع مختلف از کرونا ویروس شامل 
 S هفتاد درصد کل ویروس ها( و کرونا ویروس( L کروناویروس

)سی درصد کل ویروس ها( شناخته شد.
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تبدیل اپیدمی به پاندمی

تا 11 مارس 2020 ابتالی 80955 نفر و مرگ 3162 بیمار براثر ابتال به ویروس کرونا در چین و 37364 مورد ابتال و 1130 
مرگ در بقیه کشورها تأییدشده بود. سازمان جهانی بهداشت عمیقاً نگران گسترش سریع و بی سابقۀ جهانی این ویروس بود. 
دولت چین اقدامات سریع و مناسبی انجام داد که به نتایج اولیه ای هم درزمینۀ شیوع ویروس رسید؛ اما به علت نادیده گرفتن 
و عدم فعالیت مؤثر برخی کشورها این ویروس به حدی گسترش یافت که سازمان جهانی بهداشت این بیماری را به عنوان یک 

بیماری همه گیر )پاندمی( اعالم کرد.
این ویروس پاندمی در آغاز سال 2020 به طور نمایی تشدید شد که البته این ظاهر قضیه است چراکه به علت تأخیر در گزارش 

موارد ابتال و کمبود کیت های آزمایش، این ویروس در بین مردم در حال پیشروی بوده است.
اولین موارد خوشه ای ابتال با پیشینه حضور در بازار عمده فروشی غذاهای دریایی در ووهان گزارش شده که البته تحقیقات 
بیشتر نشان داده که این بازار منشأ اصلی این ویروس نبوده و این ویروس از جایی دیگر شروع شده و در مکان شلوغی مانند 
بازار Huanan تقویت شده است. به تدریج نسبت موارد آلوده شده بدون سابقه حضور در بازار و کارکنان خدمات بهداشتی 
افزایش یافت. به دلیل انتقال انسان به انسان ممکن است پیش از کشف موارد ابتال بازار Huanan در اواخر ماه دسامبر در 

سکوت بین مردم ووهان پخش شده باشد.
اپیدمیولوژی

انتقال این ویروس به طور عمده از قطرات تنفسی یا تماس با فرد آلوده اتفاق می افتد. بر اساس آخرین مطالعات آزمایشی کوآن 
nCoV-19 در نمونه های دستگاه گوارش )ادرار مدفوع و بزاق( و حتی در فرسایش مری و محل خونریزی بیماران با زخم 

معده شدید هم مثبت مشاهده شده است.

چهار پارامتر اپیدمیولوژی مهم در رابطه با nCov-19 و SARS و MERS در جدول زیر بررسی شده
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 فاصله سریال فاصله زمانی از ابتالی بیماری در مورد اول تا شیوع بیماری در مورد ثانویه است.
میزان ریسک ابتال در بیماران با بیماری های قلبی و عروقی دیابت فشارخون باال و اختالالت تنفسی به ترتیب 10.5%  7.3%  

%6.0  %6.3 باالتر بوده است.

بالینی تظاهرات 

،،

ریسک فاکتورهای عمومی  

بیماری قلب و عروق  

 دیابت ملیتوس  
 

 * HTN

 بیماری تنفسی مزمن  

  سرطان  

 بیماری کلیوی مزمن  

جنسیت: nCoV-19 به احتمال زیاد مردان سال خورده را با عوارض بیشتری به بیماری آلوده می کند. مردان نسبت به عفونت   
nCoV-19 حساس تر بوده اند همانند مطالعات SARS و MERS که به دلیل نقش کروموزوم X و هورمون های جنسی 

در ایمنی ذاتی و سازگاری است.

مانند  ویروس هایی  و  پنومونی  شبیه  بسیار   COVID-19 بالینی  تظاهرات 
SARS و MERS است.

بیشتر موارد ابتال به نوع خفیف مبتال هستند )%81( که عالئم آن ها معموالً در دو 
هفته قرنطینه رو به بهبودی می رود موارد شدید شامل %14 موارد است )که برای 
مثال با دیس پنه،  هایپوکسی یا درگیری بیش از %50 ریه در طی 24-48 ساعت 
اول( همراه است و همچنین در 5 درصد موارد بیماری وضعیت بحرانی است که 

شامل نارسایی تنفسی، شوک و اختالل عملکرد چند ارگانی می شود.

بیماری فاکتورهای  ریسک 
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COVID-19 ویژگی های مشترک بیماران وخیم

وخامت ناگهانی بیماری حدود یک تا دو هفته بعد از شروع بیماری

سطح بسیار پایین لنفوسیت ها، به ویژه سلول های کشنده طبیعی )NK( در خون محیطی

پارامترهای التهابی باال ازجمله CRP و همچنین سیتوکاین های پیش التهابی )IL- 6 , IL- 8و ...(

تخریب سیستم ایمنی با آتروفی طحال و عدد لنفاوی همراه با کاهش لنفوسیت ها در غدد لنفاوی

کاهش ارتشاح لنفوسیت ها به حداقل میزان در ضایعات ریوی

تقلید واسکولیت، افزایش انعقاد پذیری و آسیب به ارگان های متعدد

شروع عالئم معموالً خفیف است مانند تب، سرفه خشک و تنگی نفس. اگرچه سایر عالئم که اغلب مشاهده می شود شامل خستگی، سردرد 
و درد عضالت است. تعداد کمی از بیماران مبتال دارای عالئم برجسته دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش )شامل بی اشتهایی، درد شکم 

و یا اسهال( بودند.

 %43.8 از مبتالیان بروز اولیه تب داشتند که این درصد در بیماران بستری شده به %87.9 افزایش یافت در مقایسه با SARS و 
MERS که حدود %99 بوده است. بیماران بدون عالمت تب ممکن است با رفت و آمد مانند منشأ مسکوت بیماری باشند و باعث 
انتقال آن بشوند پس اگر روش های تشخیص بیشتر روی تب متمرکز باشد نمی توان به طورقطع اطمینان یافت که بیماری کنترل شده 

است.

بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه )ICU( بیشتر گلودرد، تنگی نفس، سرگیجه، درد شکم، بی اشتهایی و کاهش حس بویایی 
را گزارش کرده اند.

 nCoV-19 ازنظر یافته های آزمایشگاهی کاهش قابل توجه در تعداد لنفوسیت ها می تواند به عنوان شاخصی در تشخیص عفونت
استفاده شود و این نشان دهنده مصرف سلول های ایمنی و اختالل در عملکرد سیستم ایمنی سلولی است. همچنین غلظت سایتوکاین 
پیش التهابی پالسما گروهي از پروتئین ها هستند که نقش اصلي را در پاسخ های التهابي به محرک های پاتولوژي مانند التهاب و آسیب 

بافتي ایفا می کنند. در بیماران nCoV-19 باالتر از بزرگساالن سالم بوده است
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طوفان  التهابی 

طوفان سایتوکاین های التهابی در بیماران کرونایی بسیار شایع بوده است که به آزاد سای بیش ازحد و کنترل نشده سیتوکاین¬های 
پیش التهابی اشاره دارد. این سندرم ازنظر بالینی معموالً به صورت التهاب سیستمیک ارگان های چندگانه و پارامترهای التهابی باال 
تظاهر می کند. در بیماری های عفونی، CS معموالً از منطقه کانونی آلوده سرچشمه می گیرد و از طریق گردش خون تمام بدن 
را فرامی گیرد. در سارس و مرس همراه با تکثیر سریع ویروس،  نفوذ تعداد زیادی از سلول های پیش التهابی و CS منجر به آسیب 

شدید ریه، سندرم زجر تنفسی حاد و مرگ می شود.
شواهد به دست آمده نشان داد که بخشی از بیماران کرونایی شدید پروفایل سایتوکاینی باالیی شبیه CS در سارس و مرس دارند.

بااین وجود احتمال دارد که CS آسیب ریه را تشدید کرده و منجر به عوارض کشنده دیگر شود.
در چندین گزارش افزایش IL-6  را در بیماران کرونایی بدحال تأیید کرده اند؛ همچنین سطح سرمی IL-6 در گروه شدید به طور 

معنی داری از گروه خفیف بیشتر بوده است.
   در موارد کرونای شدید اگرچه بیماران مبتال به لنفوسیتوپنی هستند اما لنفوسیت  ها  فعال می شود.در یک مطالعه، زیرمجموعه های 
لنفوسیتی و سایتوکاین ها در 123 بیمار، همه بیماران دارای لنفوسیتوپنی بودند و درصد کاهش سلول +T CD8 به ترتیب در 

ACE2

گیرنده ای که ویروس توسط آن وارد سلول می شود آنزیم مبدل آنژیوتانسین-2 است.
آنزیم 2 مبدل آنژیوتانسین )Angiotensin-converting enzyme 2( یا به اختصار ACE2 یک آنزیم است که به 
سطح بیرونی )غشاء خارجی( سلول های ریه ها، رگ های خونی، قلب، کلیه ها و کبد و دستگاه گوارش متصل می شود. مکانیسم 
این آنزیم به طور خالصه به گونه ای است که سبب کاهش فشارخون می شود. آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2، نقطۀ ورود برخی از 

انواع کروناویروس ها به سلول های بدن است. نوع انسانی این آنزیم را به اختصار hACE2 می نامند.
نمونه های مدفوع سه بیمار مبتال به عفونت کرونا داده های ایمونوفلورسانس نشان می دهد که ژن این آنزیم به وفور در مسیر 
گوارش )معده، اثنی عشر و اپیتلیال راست روده( بیان می شود؛ درنتیجه این آنزیم به عنوان یک گیرنده ویروس بالقوه برای ورود 
به سلول های میزبان غیرعفونی و باال بردن ریسک انتقال دهانی مدفوعی شناخته شده است اگرچه هنوز مشخص نشده است 

که بار ویروس موجود در مدفوع قادر به ایجاد بیماری هست یا خیر.
عالوه بر این گیرنده های این آنزیم ممکن است در کالنژیوسیت های کبدی بیان شود که به طور بالقوه اجازه عفونت مستقیم 
سلول های کبدی را می دهند و پیرو مطالعات اولیه درباره کرونا مشخص شده که آنزیم های کبدی پس از شروع بیماری روندی 

غیرطبیعی را پیش می گیرند.
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روش های درمان
به طورکلی 

اکنون هیچ واکسن یا روش درمانی 
بر ویروس کرونا که  ضدویروسی و داروی مؤثر 

اثربخشی آن ثابت شده باشد وجود ندارد. داروهای درمانی 
جدیدی هستند که یکی پس از دیگری کشف می شوند ولی 

آزمایش ها گسترده ی به اندازه نمونه وسیع برای تعیین اثربخشی 
این داروهای جدید و راهنمایی تصمیم گیری بالینی موردنیاز است.
مداخالت پزشکی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: درمان 

عمومی، درمان اختصاصی کروناویروس، درمان ضدویروسی و 
موارد دیگر.

1.تقویت سیستم ایمنی:اعتقاد بر این بود که اینترفرون، گاماگلوبین 
و تیموسین داخل وریدی باعث تقویت سیستم ایمنی بدن برای 
با SARS_CoV  و MERS-CoV و همچنین  مبارزه 

n-CoV-19 می شوند.
 )FDA( پالسمای به گرا: در ایاالت متحده سازمان غذا و دارو
داروهای تحقیقاتی جدید را برای استفاده از پالسمای به¬گرا برای 
بیماران مبتال به کرونای شدید یا بحرانی توصیه می کند یک 
سری موارد تجویز پالسما از اهداکنندگانی را که کامالً از کرونا 
بهبودیافته بودند، نشان دادند که درنهایت با افتاده از این عوامل، 

بهبودی حاصل شد.

2.کلروکین و هیدروکسی کلروکین: کلروکین یک داروی قدیمی 
چینی که برای درمان بیماری های خود ایمنی استفاده می شد 
مهار قابل توجهی در گسترش SARS-CoV را نشان داده بود 
که البته تأثیر این دارو بر بیماری n-CoV-19 هنوز به طورقطع 

ثابت نشده است.
:FDA رژیم های توصیه شده از سوی

هیدروکسی کلروکین 800 میلی گرم در روز اول و سپس روزانه 
 500mg 400 میلی گرم و کلروکین 1 گرم در روز اول و سپس

روزانه هر یک به مدت 4-7 روز بسته به پاسخ بالینی

از  که  ژاپنی  دارویی  روی  بر  تحقیقات  اخیراً  3.فاویراپیر: 
داروهای مهارکننده RNA پلیمراز است به نام فاویراپیر 
تأثیر  آنفوالنزا  ضد  داروی  این  که  داده  نشان  )آویگان( 
زیادی بر طول درمان و میزان شدت بیماری داشته است.

در مطالعه بیماران مبتال به نوع غیر شدید کرونا )با شرط 
اشباع اکسیژنی بیش از%93( و همچنین بهبود پیش رونده 

رادیوگرافیک %91 را در طی 14 روز نشان دادند.
در آزمایش دیگری که در ووهان انجام شد، تب بیمارانی 

که دارو مصرف کردند تقریباً دو روز زودتر بهبود یافت.

nCOV- بیماری  ازآنجایی که  4.لوپیناویر-ریتوناویر: 
عدم  باوجود  دارو  دو  این  است،   HIV به  شبیه   2019
است.  شده  پیشنهاد  کرونا  درمان  برای  رسمی  تأیید 
برای درمان  بالینی  بلژیک دستورالعمل  مانند  کشورهایی 
در  که  کرده اند  آماده  کرونا  به  مبتال  یا  بیماران مشکوک 
این دستورالعمل این دو دارو به عنوان یک گزینه درمانی 

استفاده شوند.
در  نقشی  هیچ  تقریباً  دارو  دو  این  می رسد  نظر  به  البته 
ندارند. در طی 28 روز در یک کارآزمایی  بیماری  بهبود 
لوپیناویر-ریتوناویر  کرونا  به  مبتال  بیمار  با 199  تصادفی 
داده شد به صورت )100/400mg( دو بار در روز به مدت 
14 روز عالوه بر مراقبت استاندارد که افراد دریافت کننده 
دارو نسبت به گروه کنترل هیچ تفاوت چشمگیری نشان 

نداند.

ارزیابی  برای  تصادفی  کارآزمایی  چندین  5.رمدزویر: 
حال  در  شدید  یا  متوسط  کرونا  برای  رمدزویر  اثربخشی 
جدید  نوکلئوتیدی  آنالوگ  یک  رمدزویر  است.  انجام 
است که فعالیتی در برابر سندرم حاد تنفسی حاد کرونا 
آزمایشگاهی  شرایط  در   )SARS-COV-2( ویروس 
و   SARS )ازجمله  آن  با  مرتبط  کروناویروس های  و 
MERS( هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در مطالعات 

حیوانی دارد.
عوارض جانبی گزارش شده آن شامل حالت تهوع، استفراغ 

و افزایش ترنس آمیناز است.
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6.داروی ضد تب انتخابی برای بیماران کرونایی استامینوفن است و همچنین در صورت استفاده از NSAIDS ها باید از 
حداقل دوز مؤثر شروع کرد )به دالیل خاصیت سرکوب گری ایمنی(.

7.گلوکو کورتیکوییدها: این داروهای به صورت تجربی برای سرکوبل تظاهرات CS مانند صدمۀ قلبی و عارضۀ حاد کلیوی 
در بیماران مبتال به کرونا و بیماران با سطح D-dimer استفاده می شوند اما هیچ مدرکی از آزمایش ها بالینی تصادفی برای 

حمایت از درمان گلوکوکورتیکوئید ها برای کرونا در دست نیست.

8.مهارکننده های IL-6: دستورالعمل های درمانی از سوی کمیسیون بهداشت ملی چین شامل توسیلیزوماب همچنین 
ساریلوماب و سیلتوکسیماب در کارآزمایی های بالینی ارزیابی می شود. نقش این فاکتور التهابی و اثرات سوء آن در فوق  ذکر 

شده است.
توسیلیزوماب به طور گسترده ای در بیماری های روماتیسمی همانند آرتریت روماتوئید استفاده می شود.

در 30 اوت 2017 اثربخشی این دارو در ایاالت متحده در یک شرایط تهدیدکننده حیات به علت سندرم آزادسازی سایتوکاین 
ناشی از ایمونوتراپی گیرنده های شیمیایی سلول T به اثبات رسید. طی چند روز تب به حالت طبیعی بازگشت، اکسیژن رسانی 
%75 بهبود یافت، کدری ناشی از آسیب ریه در سی تی اسکن در %90.5بیماران جذب شد و همچنین درصد لنفوسیت های 

محیطی در %52.6 بیماران به حالت عادی برگشت.
با توجه به موارد باال این دارو به صورت بالقوه می تواند پیشنهاد خوبی برای درمان کرونا باشد.

مراقبت در منزل
بیماران با عالئم خفیف )تب خفیف، سرفه، آبریزش، گلودرد( و بدون عالئم هشداردهنده )تنگی نفس( و افزایش ترشحات و   

عالئم گوارشی و بدون تغییر در وضعیت روانی و بدون وجود بیماری زمینه ای می توانند در محیط خانه خود مورد مراقبت قرار 
گیرند.

بیمار را در یک اتاق جداگانه و با تهویه مناسب قرار دهید.  

فرد مراقبت کننده از بیمار باید از ماسک معمولی استفاده کند و دقت کند که به طور مناسب صورت را بپوشاند، در حین استفاده   
ماسک نباید لمس شود. اگر ماسک فرد مراقبت کننده با ترشحات تنفسی و سرفه بیمار آلوده گردد باید فوراً تعویض گردد. ماسک 
بعد از پایان استفاده با شرایط بهداشتی به طور مناسب جمع آوری و دفع شود و بهداشت دست پس از برداشتن ماسک رعایت 

شود.

بهداشت دست را فوراً به دنبال تماس با افراد بیمار یا محیط اطراف انجام دهید.  

هنگام استفاده از آب و صابون برای خشک شدن دست ها از حوله های کاغذی یک بارمصرف استفاده شود.  
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از تماس مستقیم با مایعات بدن به خصوص ترشحات دهانی و مدفوعی خودداری کنید.  

دستکش ها، حوله ها، ماسک ها و سایر پسماندهای تولیدشده توسط بیمار یا در حین انجام فرآیند مراقبت از بیمار قبل از دفع با   
سایر 

پسمان های خانگی باید در یک ظرف دردار در اتاق بیمار جمع آوری شود.  

شستشوی ظروف غذایی بیمار با آب و مایع ظرف شویی توصیه می شود.  

به طور روزانه سطوح مورد تماس بیمار گندزدایی گردد و همچنین حوله و ملحفه های مورداستفاده بیمار در آب 60 تا 90 درجه   
شسته شود.

به دلیل احتمال ایجاد ذرات ریز آلوده کننده از تکاندن البسه و ملحفه های بیمار خودداری کنید.  

نبایدهای کرونابایدهای کرونا

از دستکش یک بارمصرف استفاده کنید.

هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با دستمال کاغذی 
بگیرید و سپس دستمال را بیندازید.

دست های خود را مرتب با آب و صابون بشویید و یا از مواد 
ضدعفونی کننده استفاده کنید.

از تماس با کسانی که بیماری دارند خودداری کنید.

گوشت و تخم مرغ را کامل بپزید.

از لمس کردن دهان، چشم ها و بینی، با دستتان تا شسته 
نشده پرهیز کنید.

اشیا و سطوحی را که اغلب لمس می کنید ضدعفونی کنید.
تا جایی که امکان دارد در خانه بمانید.

به سالمندان بگوییم بیشتر مراقب باشند.

هنگام بیماری یا بروز بعضی عالئم در مکان های عمومی حضور 
پیدا نکنید.

مواد غذایی خود را از مکان های بهداشتی و معتبر تهیه کنید.

از دست دادن یا بغل کردن خودداری کنید.

از خوردن غذاهای خیابانی خودداری کنید.

از دستشویی های عمومی استفاده نکنید.

بیرون از خانه تا جایی که امکان دارد به هیچ چیز دست نزنید.
نگوییم طوری نیست سالمندان فقط می میرند.
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ما چه کنیم؟

درس دیگر این بیماری ترس از طبیعت و عشق به زندگی خواهد بود.
ما اکنون بیشتر قدر زندگی فعال و معمولی خود را می دانیم. باید سعی کنیم در قرنطینه هم خود را فعال نگه داریم.

ورزش روزانه بسیار مهم است. ورزش روزانه شانس ابتال به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. فعالیت فیزیکی ممکن است 
به بیرون راندن باکتری ها از ریه کمک کند، این ممکن است احتمال ابتال به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا یا بیماری های دیگر 
را کاهش دهد. ورزش باعث می شود آنتی بادی ها و WBC یا همان گلبول های سفید بدن سریع تر گردش کنند بنابراین 
می توانند بیماری ها را زودتر ازآنچه ممکن است تشخیص بدهند. به عالوه افزایش مختصر دمای بدن هنگام و بعد از ورزش 

کردن ممکن است به بدن در مبارزه بهتر با عفونت کمک کند )مشابه آنچه هنگامی که تب دارید اتفاق می افتد(.
نکته ای که حائز اهمیت است فعالیت فیزیکی سبب تنظیم مقادیر فاکتورهای التهابی در بدن می شود که افزایش آن ها از 

مکانیسم های اساسی آسیب در بیماری های التهابی است.

رعایت کردن رژیم غذایی مناسب بخش دیگری از برنامه است که باید از رژیم غذایی مناسب و غنی استفاده شود تا همه 
مواد موردنیاز بدن فراهم شود. البته باید از اشتباهات و زیاده روی جلوگیری کرد مانند مصرف دوز باالی vitC که گفته شده 
بر مبارزه با ویروس جدید مؤثر است. اکنون هیچ مدرکی برای اثبات این تأثیر وجود ندارد. کارشناسان می گویند شواهد 
 .COVID-19 حتی می تواند از سرماخوردگی جلوگیری کند چه رسد به مبارزه با ویروس vitC محدودی وجود دارد که

مکمل های ویتامین C ممکن است شدت و مدت زمان سرماخوردگی را کاهش دهد، اما فقط به اندازه نیمی از روز.

تمرینات یوگا و مدیتیشن را نیز نباید از یاد برد. تحقیقات دانشگاه هاروارد بر روی طیف گسترده ای از شیوه های یوگا نشان 
داده که این تمرینات مانند دیگر شیوه های خود آرام بخشی مانند مدیتیشن، ریلکسیشن، ورزش یا حتی معاشرت با دوستان 
باشد. انسان موجودی اجتماعی است و این دور بودن از اجتماعات و دوستان می تواند استرس مضاعفی بر استرس این بیماری 
را بر ما تحمیل کند. با کاهش استرس آگاهانه سیستم های پاسخ به استرس تعدیل شده و این به نوبه خود باعث کاهش 
برانگیختگی می شود. به عنوان مثال کاهش ضربان قلب، کاهش تعداد تنفس و عمیق شدن آن و کاهش فشارخون را می توان 
نام برد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تمرین های یوگا به افزایش تنوع ضربان قلب کمک می کند که این 

خود نشان دهنده انعطاف و افزایش قدرت بدن در مقابله با استرس است.

یک
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یک تحقیق کوچک اما جذاب در دانشگاه Utah تأثیرات یوگا بر پاسخ گویی به استرس را با میزان تحمل و عکس العمل 
نسبت به درد نشان داد. محققان خاطرنشان کردند افرادی که واکنش ضعیفی نسبت به استرس دارند نسبت به درد 
حساس تر هستند. افراد موردمطالعه، 12 یوگاکار حرفه ای، 14 فرد مبتال به فیبرومالیژیا )شرایطی که در آن یک بیماری 

مرتبط با استرس باعث حساسیت زیاد نسبت به درد می شود( و 16 فرد سالم بودند.

هنگامی که این سه گروه تحت فشار کمابیش دردناک قرار گرفتند افراد مبتال به فیبرومالیژیا همان طور که پیش بینی می شد 
درد را در مقادیر پایین تر نسبت به دیگران حس می کردند. MRI های عملکردی نشان داد که آن ها همچنین بیشترین 
فعالیت را در مناطقی از مغز داشتند که با پاسخ درد مرتبط هستند. در مقابل، یوگاکاران باالترین تحمل درد و کمترین 
فعالیت مغز مربوط به درد را در طی MRI داشتند. این مطالعه ارزش تکنیک هایی، مانند یوگا را تأکید می کند که می تواند 

به فرد در تنظیم استرس و درنتیجه پاسخ های درد کمک کند.

اگرچه بسیاری از اشکال یوگا بی خطر هستند ولی بعضی از تمرینات سخت هستند و ممکن است برای همه مناسب نباشد. 
به ویژه افراد سالخورده یا با مشکالت حرکتی بهتر است قبل از انتخاب یوگا به عنوان گزینه درمانی، با پزشک خود مشورت 

کنند.

اما برای بسیاری از افرادی که با استرس اضطراب و افسردگی مواجه هستند یوگا می تواند گزینه بسیار خوبی برای مدیریت 
بهتر بحران ها  باشد.

مطالعات علمی نشان داده که سالمت جسمی و روانی نه تنها بسیار ارتباط نزدیکی باهم دارند بلکه به اندازه معادل روی هم 
اثر می گذارند. شواهد نشان داده که یوگا یک رویکرد کم ریسک با عملکرد باال برای بهبود سالمت کلی است.

به عالوه با دعا و نماز که عملکردی بسیار مشابه با تمرینات مدیتیشن دارند، می توان قدرت ذهن را باال برد و هیجانات منفی 
را تخلیه کرد.

در پایان می توان گفت ما سال ها بود که از حجم آلودگی زمین نگران بودیم و اکنون این ویروس با کاهش قابل توجه رفت و 
آمد ها و فعالیت های مخرب انسان ها فرصت را برای زمین فراهم آورده که خود را احیا کند و می توان از این بابت خوشحال 
و سپاسگزار بود. قطعاً این روزهای سخت می گذرد و فردای بهتری در انتظار ماست. باید نیروی خود را برای زندگی سالم 

و شاد بعد این بحران حفظ کنیم.

دو
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دو
مصاحبه

فاطمه مهرابی راد هستم پرستاری طرحی بخش آی سی یو داخلی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

از سختی های کار در بخش آی سی یو بیماران کرونایی بگویید  
کار پرستاری سختی خودشو داره اما تو این شرایط سختی کار چند برابر شده و شرایط ی جوریه که خطر ابتال به بیماری کرونا برای 
ما بسیار باال هست بخصوص در بخش هایی که با ترشحات بیمار سر و کار داریم و با وی در تماس هستم و این جای نگرانی داره برای 

ما که آیا ما ناقل هستیم و بیماری رو به خانوادمون انتقال میدیم
اما سختی دیگه ای که داره لباساش هست بویژه تو این فصل که هوا رو به گرما میره و به دلیل داشتن یک الیه پالستیکی خیلی گرمه 
و این کار رو برای ما سخت تر میکنه خوب این لباسا توی تک شیفت شیش تا هفت ساعت تن ما هستن و خیلی گرمه و باعث میشه 
درصد زیادی از آب بدمون از دست بره و دهیدراته بشیم و همچنین به دلیل مدل لباس چون نمیشه خیلی چیزی خورد اکثر مواقع 

پرسنل ضعف می کنن
تجهیزات دیگه ای که هست عینک و شیلد و دستکش  هست و حتی بعضا کاله هم میپوشیم که این ها در مجموع کار رو برای ما 

سخت تر میکنه
از سختی های دیگه کار که میشه بهش اشاره کنم اینه که این شرایط  باعث شده که شیفت های فشرده و بسیار طوالنی داشته باشیم 
و کال خیلی کم پیش میاد که بتونیم توی خونه باشیم و همچنین اضافه کاری های خیلی طوالنی برای ما گذاشتن و با این حجم باالی 

اضافه کاری کنار اومدن خیلی سخته و تا اینموقع هنوز بیمار نشدیم خودمون جای بسی شکر داره

از کمبود ها بگویید  
اینکه ما چه کمبود هایی تو کار داریم

روزای اول واقعا کمبود ها بسیار زیاد بود و حتی ما بعضا مجبور می شدیم که توی شیفتا لباس اتاق عمل بیمارارو بپوشیم ولی خدارو 
شکر بعد از مدتی وضعیت بهتر شد و لباس های جدیدی برای ما آوردن البته بعدش به ما گفتن که باید لباسارو تا چهار شیفت نگهداری 
کنین و بعد از چهار شیفت این لباس های اوت شن و این خیلی سخته برای ما که نگهداری کنیم از این لباسا تا آلوده نشن ولی خوب 
به مرور وضعیت لباس ها بهتر شد و هر شیفت یک لباس رو ما داریم اما همچنان ما کمبود لباس ، کمبود ماسک و دستکش هست و 
همچنین تجهیزات پزشکی رو همکارای من بهشون نیاز دارین و وضعیت طوریه که دستکش و ماسک سهمیه بندی شده و حتی برای 

شیفت شب که دو شیفت حساب میشه ما فقط یک ماسک داریم و این کمبود هاییه که ما در این برهه زمانی با اون مواجه هستیم

نتظار شما از مسئولین ذی ربط چیست؟  
از مسئولین تقاضا دارم که به همه پرسنل)طرحی ، خدماتی ، شرکتی و قرار دادی( گوشه چشمی داشته باشن

جاداره از همکارامون که واقعا سنگ تموم گذاشتن و خدا قوت بهشون میگم بعضیاشون بچه کوچیک دارن و بعضی پدر و مادر پیر 
دارن ولی حتی با این شرایط دارن همه جوره شیفت میدن و جای شکرش هست که هنوز هم اینطور آدمایی هستن ولی خوب انتظار 
میره که مسئولین اینارو ببینن ، نیاز کادر پرستاری و بیمارستان رو ببینن ، نیاز بیمارستان به پرستاری فقط در این زمان نبوده و در 
همه ادوار حضور پرستاری الزامی بوده و این کمبود نیرو رو یک جوری جبران کنن طوری که یا یک آزمون برگزار کنن یا نیروهارو 
افزایش بدن؛ بچه ها واقعا این شرایط براشون سخته که بتونن کار کنن و امیدواریم که این شرایط یکم بهتر بشه و انگیزه ای بشه برای 

همکارامون که بتونن کار بکنن
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انتظار دیگه ای که از مسئولین میره اینه که پرستارایی که استخدام میشن نیاز به امنیت شغلی دارن نه اینکه طوری باشه که بعد از 

بیماری کرونا بگن که برید و خدا به همراهتون و اینکه لطفا فکری به حال وضعیت استخدام نیرو های پرستاری بشه
خیلی از بچه ها طوری کار میکنن که اصن پاداش مادی براشون مهم نیست ولی به هرجهت اون پاداش هم میتونه یک سمت و سویی 

برای انگیزه بیشتر باشه

سخن شما با مردم  
توصیه به مردم اینه که مردم عزیز جوری که تا حاال رعایت کردین از این به بعد هم رعایت کنید

این بیماری اصال شوخی بردار نیست ، ما توی آی سی یو بیمارایی رو میبینیم که جای تاسف داره که توی همچنی موقعیتی هستن 
خیلی این بیماری خطر ناکه

ممکنه خودتون عالئم رو نشون ندین ولی ناقل باشین و به افراد دیگه تو جامعه و حتی خانواده انتقال بدین و چه بسا افرا د خانواده 
شما با سر زدن وقت و بی وقت شما و عدم رعایت شما و با بیرون رفتنای شما که رعایت نمیکنین بیمار شن و یک عمر پشیمانی رو 

به دنبال داشته باشه

ابتالی خانوادگی در استان چقدر شایع بوده؟  
از لحاظ آماری چون خیلی از بیماران ناقل هستن و اصال عالیمی ندارند پس آمار اصلی واقعا در دسترس نیست و این آماری که اعالم 

میشه افرادی هستن که به بیمارستان مراجعه کردند و این ضعف اطالع رسانی نیست و این ویژگی خود بیماریه
از نظر ابتال خانوادگی متاسفانه اکثر کسایی که مراجعه میکنن جون توی خونه رعایت نکردن از اطرافیانشون هم گرفتن ولی خوب 
با چه شدت و با چه عالیمی این میتونه متغیر باشه و مسلما کسی که سن بیشتری داره و یا بیماری زمینه ای داره این بیماری رو با 

شدت بیشتری گرفتن و بله کسایی هم بودن که ابتال خانوادگی داشتن و ما آنها را ارجاع دادیم

بیماران بستری مبتال به کرونا بیشتر در چه محدوده ی سنی هستند؟  
بیمار هایی که این بیماری رو میگیرن اکثرا در رنج سنی باالی 50 سال هستن ولی با این وجود قشر جوان و کودک هم به این بیماری 

مبتال شدن ولی اکثرا افراد سالمند قشر بیمار رو تشکیل میدن

از همکارانتان کسانی به کرونا مبتال شده اند؟ در صورت پاسخ بله حال عمومی آنها چگونه  است؟  
از همکاران هم بله متاسفانه داشتیم که به این بیماری مبتال شدن و در حال حاضر خودشون اینتوبه هستن و به ونتیالتور متصل هستن 

و اوضاع خوبی ندارن انشاال که هرچه زودتر بتونن سالمتیشون رو به دست بیارن و ما بتونیم اونارو در وضع بهتری ببینیم
از نظر ابتال خانوادگی متاسفانه اکثر کسایی که مراجعه میکنن جون توی خونه رعایت نکردن از اطرافیانشون هم گرفتن ولی خوب با 
چه شدت و با چه عالیمی این میتونه متغیر باشه و مسلما کسی ه سن بیشتری داره و یا بیماری زمینه ای داره این بیماری رو با شدت 

بیشتری گرفتن و بله کسایی هم بودن که ابتال خانوادگی داشتن و ما اونهارو ارجاع دادیم
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اضطراب
چگونه به فرد دارای اضطراب کمک کنیم؟

درک بهتر افراد مضطرب

1.ارتباط را باز کنید
با پرسیدن سوالهایی مانند “چه اتفاقی افتاده؟” ، “االن به چی فکر می کنی” زمینه برقراری ارتباط را فراهم  کنید.

2.قضاوت نکنید
ممکن است پاسخ شما به ابراز مشکل فرد “هرگز” و یا “این امکان ندارد” باشد در حالی که این شرایط برای فرد مضطرب کامال 

واقعی و ملموس است.
3.فورا قصد به حل مشکل نکنید

برای فرد کمک کننده سعی در حل مشکل وسوه انگیز است در حالی که در بسیاری از موارد افراد مضطرب تنها خواهان بیان مشکل 
و نه حل کردن آن می باشند.در این مرحله سعی کنیم شنونده خوبی باشیم.

4.آرام کنید
با تشویق فرد به رها سازی و آرامسازی و همچنین تاکید بر تنفس های عمیق و فکر کردن به شرایط بهتر به فرد کمک کنید تا از 

شرایط بحرانی دور شود.
5.دلسوزی را تمرین کنید 

به یاد داشته باشید اضطراب شخص مربوط به اوست نه شما.بسیار مهم است که زمانی که فرد به خاطر اضطراب خود گوشه گیری 
می کند ناراحت نشوید و اجازه دهید تنها باشند و به آن ها نشان دهید اگر نیاز به صحبت کردن داشتند شما با کمال میل کنار 

آنها خواهید بود.
6.آنهارا تشویق کنید 

هنگام اضطراب فرد از کار هایی که باعث نگرانی او میشود اجتناب کنید .اینها ممکن است برای شما بسیار بی اهمیت باشد مانند 
قرار مالقات با پزشک. آنهارا به انجام کار هایی که به تعویق انداخته اند یا یک تمرین مدیتیشن برای کمک به خودشان تشویق کنید.

7.یک سیستم حمایتی درست کنید
اگر فکر می کنید شخصی که به او کمک می کنید واقعا شرایط سختی دارد و ممکن است خودش را به خطر بیندازد,به آنها پیشنهاد 
کنید یک درمانگر یا در شرایط کم خطر یک مربی رامالقات کنند. آنها می توانند در کشف دالیل اضطراب فرد و چگونگی تسلط 
بر ترس کمک کنند و ابزار هایی را برای کنار آمدن با اضطراب به آنها بدهند و راهی برای باز کردن یک زندگی فوق العاده برایشان 

پیدا کنند.
8.خود مراقبتی کنید

در زمان کمک به دیگران گاهی مراقبت از خودمان را فراموش می کنیم.برای ایفای نقش به عنوان یک پشتیبان در ابتدا باید برای 
نیاز های خودمان وقت بگذاریم.
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ECMO ( Extra Corporal Membrane Oxygenation )

در سال های اخیر نارسایی قلبی شیوع فزاینده ای پیدا کرده است و با افزایش این بیماران، میزان نیاز به دستگاه های کمک قلبی 
افزایش پیدا کرده است. اصطالحات متعددی برای تشریح Mechanical Life Support  وجودارد. این دستگاه ها مثل 
)ECLS )Extra Corporal Life Support   یا همان ECMO  ، کمک زیادی به درمان و نجات بیمارانی که بیشتر از 
72 ساعت به حمایت نیازدارند، می نمایند. ECLS ، یک اصطالح عمومی برای توضیح حمایت عملکردی قلب و ریه توسط دستگاه 
های مکانیکی است که درمواقعی که قلب، ریه یاهردو ارگان کفایت برقراری اکسیژناسیون و جریان خون کافی  را ندارند، این دستگاه 
به کمک می آید.ECMO  از نظرعملکرد و ساختار، همان ECLS  است اما به خاطر استفاده از کلمه ی اکسیژناسیون و تداعی 

حمایت از عملکرد ریه ، مصطلح شده است.
شایعترین علت استفاده از ECMO دربالغین، شوک کاردیوژنیک بعد از عمل جراحی قلب می باشد و علل دیگر شامل: نارسایی 
قلب بعدازپیوند یا به دنبال میوکاردیت ، سندرم کرونری حاد و مشکالت شدید ریوی خصوصا درنوزادان و بیمارانی که شرایط 

همودینامیکی نامناسبی پیداکرده اند، است.
   CO2 به طورساده ، میتوان این دستگاه را به این صورت تشریح کرد که خون وریدی را میگیرد، در داخل یک ریه ی مصنوعی
آن را بر می دارد و اکسیژن به آن اضافه می کند و خون را به داخل شریان )VA( یا ورید ) VV ( برمی گرداند.درنوع VA، عملکرد 

ریه و قلب و درنوع دیگر فقط عمل ریه حمایت می شود.
این نکته قابل ذکر است که درحال حاضر موفقیت این راهکار برای بیماران درحدود 30 درصد است که آمار باالیی به نظر نمی رسد 

اما درمقایسه با احتمال نجات بدون آن که صفر است، توانایی و اهمیت آن محرز می شود.


