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چه  و  چیست  کووید-19  بیماری   *
عالئمی دارد؟ 

ویروس ها  کرونا  محمدی:  مهندس 
نیدو  رده  از  کروناویریده  خانواده ی   به 
خاطر  به  و  دارند  تعلق  ویروس ها 
نام  این  به  دار  دندانه   خارجی  غشای 
کرونا  شده اند.  نامیده  ویروس(  )کرونا 
دارند  نانومتر   125-65 قطر  ویروس ها 
به  مثبت  ای  رشته  تک   RNA دارای  و 
طول kbs 26-32 عنوان مادهی ژنتیکی 
هستند. با استفاده از RNA ویروسی، سنتز 
میزبان  در   )pp1a / pp1ab( پلیپروتئن 
مجتمع  راه  از  رونویسی  می یابد.  تحقق 
در  که   )RCT( رونویسی- همانندسازی 
وزیکول هایی با غشای دو الیه و از راه سنتز 
 )sgRNAs( ژنومی  زیر  های   RNA توالی

انجام  شده است،  سازماندهی 
پاتوفیزیولوژی  مکانیسم  می شود. 
و ویروسی کووید-19، به عملکرد 
 )NSPs( پروتئین های غیرساختاری
مرتبط  ساختاری  پروتئین های  و 
تحقیقات  مثال،  عنوان  به  است. 
نشان داده است که NSPs می توانند 

پاسخ ایمنی ذاتی میزبان را مسدود کنند. از 
میان کارکردهای پروتئین های ساختاری، 
در  مهمی  نقش    )Envelope( پوشش 
بیماری زایی ویروس دارد. زیرا باعث مونتاژ 
و ترشح ویروس می شود. زیرگروه های 
کرونا  شامل  ویروس ها  کرونا  خانواده 
ویروس های آلفا )α(، بتا )β(، گاما )γ( و 
دلتا )δ( هستند. سندرم حاد تنفسی شدید 
آنفلوانزای   ،)SARS-CoV(ویروس کرونا 
تنفسی  سندرم  و   H5N1 A ، H1N1
 )MERS-CoV( خاورمیانه کرونا ویروس
سندرم  و   )ALI( ریه  حاد  آسیب  باعث 
پریشانی حاد تنفسی )ARDS(  می شود 
که منجر به نارسایی ریوی و مرگ و میر 

می شود.

در آغاز پندار براین بود که این ویروس 
تنها جانوران را آلوده می کند، تا این که 
جهان با واگیری  شدید کرونا ویروس 
 )SARS-CoV( حاد  تنفسی  سندرم 
چین  گوانگدونگ،  در  و   2002 در 
یکی  بعد،  روبرو شد. حدود یک دهه 
بیماریزا،  ویروس های  کرونا  از  دیگر 
خاورمیانه  تنفسی  سندرم  به  معروف 
باعث   )MERS-CoV( ویروس  کرونا 
ایجاد یک بیماری بومی در کشورهای 
میر  و  مرگ  میزان  شد.  خاورمیانه 
% در  سارس در سال 2003 حدود 9 
26کشور درگیر بیماری بود. ولی میزان 
 )SARS-CoV-2(19-مرگ و میر کووید
حدود3% در 210 کشور درگیر بیماری 
کووید-19  سرایت  میزان  است. 
بیشتر  خیلی   )SARS-CoV-2(
است   )SARS-CoV( سارس  از 
که دلیل آن نوترکیبی ژنتیکی در 
ناحیه ی دامنه ی پیوند شونده 
 Sپروتئین  )RBD( گیرنده  به 

ویروس کووید-19 است.
شهر   ،2019 سال  پایان  در 

      پنـل ماه

کرونا و پساکرونا از دیدگاه آزمایشگاهیان
سی ام فروردین ماه، زادروز حکیم سید اسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی بود. همراه با شادباش به همه ی پویندگان این 

پهنه زندگی بخش، گزارشی از همکاری و پشتیبانی آزمایشگاهی در بسیج ملی مقابله با کرونا تهیه کردیم. در این جستار، برای سه مرکز 
پرسش هایی طرح شد تا پاسخ دهند. آنچه در ادامه می خوانید گزیده ای از گفتگوی ما با دکتر انورسادات کیانمهر استادیار رشته زیست 

 فناوری پزشکی در دانشکده فناوری های نوین و  مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دکتر محمد اکرمی 
رئیس مجتمع دارویی-درمانی هالل ایران و مهندس امیر محمدی، )کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی( و کارشناس آزمایشگاه 

کرونا در مرکز تشخیص کرونا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. 

نویسندگان: 
مهندس نیلوفر حسن

سیده سمانه مصطفوی
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نویسندگان: 
مهندس نیلوفر حسن

سیده سمانه مصطفوی
یک  با  گیری  همه  درگیر  ووهان چین 
باعث  که  شد،  تازه  ویروس  کرونا 
نفر  هزار  هجده  از  بیش  شدن  کشته 
نفر  هزار  هفتاد  از  بیش  گیری  همه  و 
ویروس  این  شد.  نخست  50روز  در 
که  است  ویروس  کرونا   βگروه عضو 
عنوان  به  چینی  پژوهشگران  سوی  از 
کرونا ویروس ووهان یا کرونا ویروس 
جدید nCov-2019(2019( نامگذاری 
تاکسونومی  جهانی  کمیته  است.  شده 
را  ویروس  نام   )ICTV(ویروسی
SARS-CoV-2 و نام بیماری حاصل از 
آن را کووید-COVID-19( 19( گذاشته 
اند. شیوع این بیماری از بازار غذاهای 
دریایی هونان در شهر ووهان چین آغاز 
شد و به سرعت بیش از 50 نفر را آلوده 
مانند خفاش،  ایی  زنده  کرد. حیوانات 
در  و خرگوش  پرندگان  مار،  قورباغه، 
بازار غذاهای دریایی هونان به فروش 
که  می شد  گفته  آغاز  در  می رسند. 
بیمارانی که به پنومونی ناشی از کرونا 
ویروس در ووهان چین آلوده شده اند، 
دریایی  غذاهای  بازار  از  است  ممکن 
شده  می  فروخته  زنده  حیوانات  که 
حیوانات  از  یا  و  کرده  بازدید  است، 
یا پرندگان آلوده به عنوان منبع غذایی 
استفاده کرده اند. تحقیقات بیشتر، نشان 
داد که برخی از مبتالیان بدون سابقه ی 
این  به  بازار غذاهای دریایی  از  بازدید 
نقش  بیانگر  که  اند  شده  مبتال  بیماری 
انسان در گسترش ویروس کووید-19 
بود. سپس در بیش از 200 کشور جهان 
گزارش شده است. در تاریخ 11 مارس 
2020، بعد از درگیر شدن 114 کشور 
بیماری  مبتال   8000 از  بیش  مرگ  و 
جهانی  سازمان  سوی  از  کووید-19، 
بهداشت به عنوان پاندمیک اعالم شد. 

واگیری از انسان به انسان ویروس، در 
اثر تماس های نزدیک با فرد آلوده مثال 
در معرض سرفه، عطسه، قطرات تنفسی 
یا ذرات معلق در هوا رخ می دهد. این 
آئروسل ها می توانند از راه استنشاق از 
راه بینی یا دهان به بدن انسان )ریه ها( 
نفوذ کنند. ویروس از غشاهای مخاطی، 
به ویژه مخاط بینی و حنجره عبور می 
کند و از راه مجاری تنفسی وارد ریه ها 
اندام های  به  ویروس  سپس  شود.  می 
هدف بیان کننده ی آنزیم2 آنژیوتانسین 
سیستم  قلب،  ها،  ریه  مانند   )ACE2(
کلیوی و دستگاه گوارش است، حمله 

می کند.
 SARS-CoV-2 آنالیزهای ژنومیکی تشابه
و ویروس عامل شبه سندروم حاد تنفسی 
فیلوژنتیکی  لحاظ  از  خفاش  در  شدید 
خفاش ها  بنابراین  است.  شده  اثبات 
باشند.  احتمالی  اولیه  منبع  توانند  می 
منابع میانی و منتقل کننده به انسان فعال 
ناشناخته اند ولی انتقال سریع آن از انسان 

به انسان ثابت شده است. 

و  دارد  ساختاری  ویروس چه  این   *
منشاء آن چیست؟

کرونا  تمام  محمدی:  مهندس 
در  خاص  ژن های  دارای  ویروس ها 

که  هستند   ORF1 دست  پایین  مناطق 
پروتئین هایی را برای تکثیر ویروسی، 
یا  اسپایک  تشکیل  و  نوکلئوکپسید 
رمزگذاری   )Spike( خورشیدی  تاج 
خورشیدی  تاج  یا  اسپایک  می کنند. 
بیرونی  سطح  در  هایی  گلیکوپروتئین 
مسوول  که  هستند  ویروس ها  کرونا 
سلول های  به  ویروس  ورود  و  اتصال 
گیرنده  اتصال  دومین  هستند.  میزبان 
ویروس  به  شل  صورت  به   )RBD(
پیوند می شود، بنابراین ویروس ممکن 
آلوده  را  مختلفی  میزبان های  است 
بیشتر  ویروس ها  کرونا  سایر  کند. 
به  را  کربوهیدرات ها  یا  آمینوپپتیدازها 
به  ورود  برای  اصلی  گیرنده ی  عنوان 
در  می کنند  استفاده  انسانی  سلول های 
 MERS-CoV و   SARS-CoV که  حالی 
ی  گیرنده  عنوان  به  را  اگزوپپتیدازها 
مکانیسم  دهند.  می  تشخیص  اصلی 
به  بستگی  ویروس ها  کرونا  ورود 
شامل  که  دارد  سلولی  پروتئازهای 
هوایی  مجاری  به  شبیه  پروتئازهای 
پروتئیناز  و  کاتپسین ها   ،)HAT(انسان
است   )TMPRSS2( غشای  از  گذرنده 
که پروتئین اسپایک یا تاج خورشیدی 
را  بیشتری  نفوذ  تغییرات  و  را شکافته 
 -MERS ویروس  کرونا  می کند.  ایجاد 
از دی پپتیدیل پپتیدازDPP4( 4( استفاده 
ویروس   کرونا  که  حالی  در  می کند، 
آنزیم  به  نیاز   SARS و   HCoV-NL63
 )ACE2( آنژیوتانسین2  کننده  تبدیل 
ویروس  دارد.  اصلی  گیرنده  عنوان  به 
کرونا  ساختار  دارای  کووید-19 
اسپایک  پروتئین  با  معمولی  ویروس 
همچنین  و  است  خورشیدی  تاج  یا 
پروتئین های  و  نوکلئوپروتئین ها 
غشایی مانند RNA پلیمراز، پروتئازهای 

دکتر محمد اکرمی
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پروتئیناز  کیموتریپسین-3،  به  شبیه 
گلیکوپروتئین  هلیکاز،  پاپائین،  شبیه 
میکند.  بیان  را  پروتئین های جانبی  و 
اسید آمینه ی گلوتامین 394 در منطقه 
 )SARS-CoV-2( کووید-19  از    RBD

روی   31 لیزین  آمینه  اسید  توسط 
گیرنده ACE2 انسانی شناخته می شود.

 )SARS-CoV-2( کووید-19  ژنوم 
بیش از 80٪ با ویروس انسانی پیشین 
شبیه  خفاشی  ویروس  کرونا  یعنی 
)SAR-like bat CoV( یکسان  سارس 
پروتئین های  شده است.  گزارش 
ساختاری  ژن  چهار  توسط  ساختاری 
 ،)S(از جمله اسپایک یا تاج خورشیدی
نوکلئوکپسید  و   )M( پاکت)E(، غشای 

)N( رمزگذاری می شود.
تاج  یا  اسپایک  گلیکوپروتئین 
 )SARS-CoV-2( 19-خورشیدی کووید
ترکیبی از کرونا ویروس خفاشی سارس 
و یک کرونا ویروس بتا ناشناخته است. 
 ACE2 کووید-19 از گیرنده ی سلولی
برای ورود به سلول میزبان استفاده می 
کند. جهش منفرد N501T در پروتئین 
تاج خورشیدی )Spike(  کووید-19 به 
طور قابل توجه ای تمایل اتصال آن را 

به ACE2 تقویت می کند.
ویروس ها  کرونا  کیانمهر:  دکتر 
دلتا  و  گاما  بتا،  آلفا،  چهارخانواده  به 
تقسیم می شوند. انواع غیر از بتا کرونا 
مانند  خفیف  بیماری های  ویروس ها، 
سرماخوردگی در انسان یا بیماری های 
می کنند.  ایجاد  جانوران  در  مشابه 
مشابه  جهات  بسیاری  از  آنها  همه 
چهار  دارای  آنها  غشاء  هستند.  هم 
ترانس  گلیکوپروتئین  ساختاری  جزء 
  )S(گلیکوپروتئین اسپایک )M(ممبرین

پروتئین های  و   )E(پوششی پروتئین 
این  مارپیچی شکلند.   )N(نوکلئوکپسید
است  ضخیم  معمول  غیر  به طور  غشا 
کربوکسی  ناحیه  دلیل  به  ظاهرا  که 
درونی  الیه  یک   Mپروتئین ترمینال 
آنزیم  رسپتور  می کند.  ایجاد  را  اضافی 
گیرنده   )ACE2( آنژیوتانسین2  مبدل 
کرونا ویروس نوین-19 است، که برای 
به آن  انسانی  به سلول  اتصال و ورود 
نیاز دارد. در ریه طبیعی انسان ACE2 در 
سلوله ای اپیتلیال آلوئول نوع1 و 2 بیان 
می شود. میزان بیانACE2 در سلول های 
آلوئول ریه مردان باالتر از زنان است. 
همان  از  نوین-19  ویروس  کرونا 
همانند   ACE2سلول ورودی  گیرنده 
می کند.  استفاده  ویروس سارس  کرونا 
کردن  انکپسوله  برای  که   Nپروتئین
است  مهم  ویروس ها  کرونا  در   RNA

نقش ضد اینترفرون گاما دارد. همچنین 
پروتئینE که برای همانند سازی کرونا 
ویروس ضروری نیست، در ممانعت از 
پاسخ استرس سلول و نیز جلوگیری از 
آپوپتوز نقش ایفا می کند. پروتئینE که 
دارای فعالیت کانال یونی است، ممکن 
سلولی  نفوذپذیری  افزایش  در  است 

مایع در شش در پی عفونت  و تجمع 
مورد  در  که  مطالعاتی  در  باشد.  داشته 
کرونا ویروس سارس انجام شد، مسیر 
در  مهم  جزو  یک   NF-kB سیگنالینگ 
پاسخ های سلولی شامل پاسخ استرس، 
سیگنالینگ سایتوکاین و آپوپتوز است. 
تحریک  موجب   )E(پوششی پروتئین 
که  می شود   NF-kB سیگنالینگ  مسیر 
در  سایتوکاینی  سیگنالینگ  به  سرانجام 
التهابی  سلول های  فراخوان  و  ریه ها 
عالئم  عامل  می تواند  که  می انجامد 

ARDS باشد. 

دکتر اکرمی: ما خانواده گروه کرونا 
که  شناسیم  می  قدیم  از  را  ویروس ها 
آسیب  و  بیماری  ایجاد  دام،  در  بیشتر 
به  خانواده  این  عضو  دو  می کردند. 
که  افتاد  اتفاق  دنیا  در  اپیدمی  صورت 
مرس  و  سارس  که  بود  سروصدا  پر 
دوباره  چین  و  خاورمیانه  در  و  بودند 
قتل عامی انجام دادند. اما پاندمی کرونا 

از جنس دیگری است. 

* تشخیص این بیماری به چه صورت 
انجام می شود؟

کووید-19  بیماری  کیانمهر:  دکتر 
نشانگان  با  نخست  های  گام  در 
غیر اختصاصي و کلي همانند احساس 
و  تب  درد،  بدن  و  خستگي  کسالت، 
بیماران  است.  همراه  خشک  سرفه 
کمي پیش از تب ممکن است در ابتدا 
عالیمي از حالت تهوع و اسهال داشته 
باشند. شمار کمي از بیماران شاید دچار 
و  شوند،  نیز  خوني  استفراغ  یا  سردرد 
حتی شاید بدون نشانه باشند. همچنین 
دادن  دست  از  همچون  هایی  نشانه  به 
حس چشایی یا بویایی در این بیماری 
در  تواند  می  که  کرد،  اشاره  می توان 

مهندس امیر محمدی
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برخالف  کند.  بروز  مبتالیان  از  عده ای 
تیپیک  عفونت هاي  به  مبتال  بیماران 
تنفسي  دستگاه  عالئم  کروناویروسي، 
بیني  آبریزش  و  درد  گلو  نظیر  فوقاني 
به  مبتال  بیماران  در  کمتري  میزان  به 
می شود.  مشاهده  ویروس جدید  کرونا 
عالئم  سارس  برخالف  همچنین 
مبتال  بیماران  در  اسهال  نظیر  گوارشي 
می کند.  بروز  کمتر  ویروس  کرونا  به 
به  متکي  کووید-19  بیماري  تشخیص 
آزمایشگاهي  و  رادیولوژي  هاي  یافته 
است. بررسي هاي رادیولوژي، اهمیت 
اوایل  در  تشخیص  در  اي  العاده  فوق 
ویژگی  دارند.  آن  مدیریت  و  بیماري 
برجسته تصاویر رادیولوژي در بیماراني 
کروناویروسي  شدید  پنوموني  به  که 
اند شامل نماي شیشه مات  دچار شده 
)Ground grass opacity( و تراکم ریه 
)Consolidation( است، که مي تواند هر 
دو ریه را درگیر کند. نمونه هاي مورد 
آزمایشگاهي  تست  انجام  برای  استفاده 
نازوفارنژیال،  سواب  هاي  نمونه  شامل 
تحتاني  تنفسي  دستگاه  آسپیره  یا  خلط 
بیشتر  تشخیصی  تاییدي  تست  است. 
ریبونوکلئیک  ژنوم  که  است   RT-PCR

اسید  ویروس را مورد شناسایي قرار مي 
دهد. بیشتر ناحیه مورد شناسایي توسط 
این تکنیک شامل ناحیه ژنومي RdRp به 
همراه نواحي دیگر نظیر نواحي ژنومي 

N یا E است.

* آیا این بیماری درمانی دارد؟
دکتر کیانمهر: اکنون دارو یا واکسن 
بیماری  این  درمان  برای  مشخصی 
وجود ندارد. در پیش بینی های مختلف، 
بیماری  این  که  است  براین  نظر  اتفاق 
گسترش  امکان  نیز  آینده  سال های  در 

به  نیاز  بنابراین  دارد،  را  همه گیری  و 
روشی است که بتواند به گونه ی پایدار 
و پیوسته مقاومت در برابر این بیماری 
واکسن   میان،  این  در  کند.  ایجاد  را 
موضوع  این  برای  مناسبی  بسیار  گزینه 
ایجاد  بیماری  شدت  دالیل  به  است. 
شده ویروس کرونا، روش انتقال سریع 
و آسان آن و نبود درمان ضد ویروسی 
برای  تایید  مورد  واکسن  و  اختصاصی 
واکسن  توسعه  به  نیاز  پاتوژن،  این 
می شود.  احساس  شدت  به  جدید 
کووید-19  برای  مختلفی  واکسن های 
بالینی  پیش  مراحل  گذراندن  حال  در 
عمده   دسته  سه  هستند.   )Preclinical(
این واکسن ها عبارتند از: واکسن های بر 
پایه DNA، واکسن های بر پایه mRNA و 
واکسن های بر پایه پروتئین. مشابه با دو 
ویروس بیماری زای قبلی این گروه یعنی 
سارس و مرس، پروتئینS نقش مهمی در 
ورود این ویروس به داخل سلول و در 
نتیجه تکثیر ویروس ایفا می کند. مطابق 
مطالعات پیشین که وجود آنتی بادی علیه 
این پروتئین می تواند نقش حفاظتی در 
آلودگی با این ویروس و ابتال به بیماری 

داشته باشد.
برای  ویروس  این  اکرمی:  دکتر 
اولین بار در جهان شناسایی شده است 

لذا درمان قطعی برای آن هنوز شناسایی 
نشده و به همین ترتیب ده ها گروه در 

دنیا برای واکسنش می کوشند. 
نظر  از  طبیعی  طور  به  ویروس  این 
بسیار  واگیری،  و  گسترش  انتشار، 
سریع است. همچنین خطر دگرگونی و 
جهش در آن بسیار جدی است. بدین 
در  بسیارجدی   ی  گونه  به  باید  روی 
بحث  های بیولوژی، میکروب شناسی، 
مورد  ژنتیک،  و  شناسی  ویروس 
وجود  کم  دست  گیرد.  قرار  توجه 
یکی    BSL4 و   BSL3 آزمایشگاه  یک 
به  امیدواریم  که  است،  ما  واجبات  از 
سرعت در این زمینه برنامه ریزی شود 
و باالخره باید در بحث واکسن کارهای 
انجام  تر سرمایه گزاری مهمتری  جدی 
داروهای  تولید  همینطور  و  بدهیم 

جدید ضد ویروسی. 

برای  راهکارهایی   چه  اکنون   *
پیشگیری قابل توصیه است؟

دکتر کیانمهر: با در نظر گرفتن این 
مخصوصی  واکسن  اکنون  که  موضوع 
برای این بیماری وجود ندارد، بهترین 
راه برای پیشگیری از بیماری، جلوگیری 
ویروس  این  معرض  در  قرارگیری  از 
به  کمک  برای  مجموع  در  است. 
جلوگیری از انتشار بیماری های تنفسی 
اقداماتی  آنفوالنزا  یا  کووید-19  مانند 
همچون اجتناب از لمس کردن چشم، 
فاصله  حفظ  خودتان،  دهان  و  بینی 
ایمن از افراد، در هنگام بیماری ماندن 
و استراحت در منزل، در صورت سرفه 
یا عطسه استفاده از دستمال کاغذی و 
نیز پاک کردن و ضدعفونی کردن اشیاء 
دارید  سروکار  آن ها  با  که  سطوحی  و 

توصیه می شود.

دکتر انورسادات کیانمهر
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کمبود  با  افرادی  بدانید  است  الزم 
ایمنی،  سیستم  ضعف  و  مغذی  مواد 
عفونت های  به  ابتال  معرض  در  بیشتر 
قرار  بیماری ها  این  تشدید  و  ویروسی 
دارند. بنابراین با تغذیه مناسب می توان 
تا حدود زیادی به تقویت سیستم ایمنی 
بدن در برابر این نوع از ویروس ها کمک 
کرد. مصرف انواع میوه ها و سبزی ها و 
انواع  قبیل  از  بزرگ  برگ  های  سبزی 
کلم برای تامین ویتامینC و منابع غنی 
از سلنیوم شامل منابع پروتئین حیوانی، 
 Eویتامین منابع  بر  عالوه  قارچ  و  موز 
فندق و  بادام ها،  مانند  مغزهایی  در  که 
توصیه  دارد  گیاهی وجود  های  روغن 
آب  کافی  مصرف  انتها  در  شود.  می 
الیه های  برای  که  می شود  توصیه 
مخاطی بدن به عنوان یکی از مهمترین 
خطوط دفاعی سیستم ایمنی بدن بسیار 

کلیدی است.
دکتر اکرمی: کمترین کارهای دفاعی 
شامل  کرونا  ویروس  برابر  در  انسان 
فاصله گذاری،  فردی،  بهداشت  رعایت 
شستن دست ها به طور مرتب با صابون 
حدود 20 ثانیه هر یک ساعت یکبار به 
نظر می رسد کمک کننده و موثر باشد تا 
بتوانیم یک بخش عمده ای از بیماری را 

کنترل کنیم.
این  ایران  در  مهم  اصلی  نکته 
در  بیمارستانی  تخت  نظر  از  ما  است، 
و  عفونی  متخصصان  اما  نیستیم،  تنگنا 
مهم ترین  که  ریه  تخصص های  فوق 
درمانی  و  پزشکی  اولیه  خطوط 
اگر  تعدادشان محدود است و  هستند، 
بیماری  یا  آسیب  دچار  نکرده  خدای 
نظام  مناسب  پاسخگویی  در  ما  شوند، 
خواهیم  جدی  آسیب  دچار  سالمت 
شد. به همین ترتیب رعایت دستورات 
بهداشت فردی همچنان باید ادامه داشته 
باشد و این داستان به نظر نمی رسد که 

حتی با آغاز  تابستان هم دچار کاهش 
پایانی  بزودی  بتوانیم  و  شود،  جدی 

برایش فکر کنیم.

*پیش بینی آینده برای دوران پسا 
کرونا چیست؟ 

تعامالت  افزایش  محمدی:  مهندس 
بدون تماس، مثل افزایش خرید و فروش 
کرونا  زمان  اتفاقات  اولین  از  اینترنتی 
زیرساخت های  تقویت  همچنین  بود. 
دیجیتال باعث شد افراد با کار در خانه 
سازگار شوند. رونق پزشکی از راه دور 
افزایش استفاده از  )Telemedicine( و 
ربات ها از دیگر پیامد های  کرونا بود 

که می تواند پس از آن نیز ادامه یابد.
متاسفانه استفاده بیش از حد از مواد 
ضد عفونی کننده و شوینده ها به دلیل 
پوست  چربی  و  رطوبت  بردن  بین  از 
از  پوستی  بیماری های  بروز  باعث 
پوستی  ایمن  خود  بیماریهای  جمله 
پسا  و  کرونا  زمان  در  لوپوس  مثل 
کرونا می شود. برای نمونه آب ژاول یا 
اسیدی  شوینده  مواد  از  یکی  وایتکس 
دست،  با  تماس  صورت  در  که  است 
و  می کند  حساسیت  دچار  را  فرد 
استشمام آن می تواند به ریه ها نیز آسیب 
شدید برساند. برای جلوگیری از تماس 
شوینده  حتما  مواد  با  دست  مستقیم 
از  استفاده  نمایید.  استفاده  ازدستکش 
تاثیر  تنهایی  به  پالستیکی  دستکش 
ندارد، و باید یک دستکش نخی در زیر 
زیرا  استفاده شود،  پالستیکی  دستکش 
دستکش پالستیکی باعث تعریق دست 
می  شود.  بیماری  عوارض  افزایش  و 
دستکش های  در  موجود  التکس  مواد 
پالستیکی ممکن است در بعضی افراد 
منظور  این  برای  و  کند  آلرژی  ایجاد 
بهتر  دارند  حساس  پوست  که  افرادی 
است به منظور جلوگیری از قرمزی و 

نخی  دستکش  از  حتما  دست  خارش 
استفاده کند.

پاندمی  پیامدهای  دکتراکرمی: 
ویروس کرونا آنقدر گسترده است که به  
باور بسیاری، می تواند بر تاریخ جهان 
نیز اثر داشته باشد و شاید  زمان را  پیش 

از کرونا و پسا کرونا باید تقسیم کرد. 
آسیب های جدی که این موضوع در  
بحث سالمت، سیاست، اقتصاد و روابط 
این  از  اقتصادی  و مواردی   اجتماعی، 

دست ایجاد کرده واقعا شگرف است.
فوت  بیماران  از  انبوهی  شمار 
شده اند و باالخره زیرساخت های نظام 
سالمت کشورهای  مختلف درباره این 
موضوع هم دچار ارزیابی متعدد و حتی 

لرزه های  متعدد قرار گرفتند. 
مردم ایران به طور طبیعی در ابتدای 
داستان دچار اضطراب شدند و به خاطر 
هر آبریزش بینی یا سرفه به بیمارستان 
یک  ساخت  بنابراین  کردند،  مراجعه 
از  عمده ای  بخش  که  نرم افزاری 
افراد  و  دهد  پوشش  را  ها  اضطراب 
امکان ارزیابی آنالین را داشته باشند و 
به تدریج خودشان را با شرایط تطبیق 

بدهند بسیار ارزشمند است. 
نکته مهم این است که اخبار متناقض 
سردرگمی  باعث  ناقص  اطالعات  و 
امیدواریم دوستانی که در  مردم نشود. 
یک  هستند  فعال  اجتماعی  شبکه های 
مقدار مسؤوالنه تر و عالمانه تر برخورد 
مجتمع  در  ما  ترتیب  همین  به  کنند. 
مجازی  گروه  چندین  ایران  هالل 
علمی  اطالعات  و  ایم  کرده  درست 
هالل  بهداشت،  وزارت  از  را  درست 
توزیع  جهانی  بهداشت  سازمان  احمر، 
اطالعات  بازنشر  در  واقع  در  کردیم. 

دقیق برای اطرافیان سهیم بودیم.


