
 ويژة كروناويروسها ،1399، بهار 7، پياپي4جلد                                           )                                         علمي(مجله زيست شناسي ايران 

321 

  
  )19-كوويد(عمومي و كاربردي در مورد ويروس جديد كرونا واقعيات 

  
در تاريخ  لنديدانشگاه مر يمركز پزشككه در ادامه ذكر شده از سايت  )19-كوويد( كرونا جديد ويروس ها در مورد حقايق و واقعيت

). https://www.umms.org/coronavirus/what-to-know/treat-covid-at-home/medicine(گرفته شده است ) 6/6/2020( 1399خرداد 17
   .دكرآغاز را انسان  يرو19-ديواكسن كوو شيآزماز اولين مراكزي بود كه ا لنديدانشگاه مر يپزشكاست كه دانشكده  الزم به ذكر

  
  .در برابر ويروس محافظت كنيد و ديگرانخود از  -1

  :كرونا عبارتند از روسيو وعيدر برابر ش گرانيمحافظت از خود و د يبراالزم اقدامات 
بوده ايد  يمكان عموم كيه در ويژب ،دييبا صابون و آب بشو هيثان 20خود را حداقل به مدت حداقل  دستان؛ دييرا بشو تانيدست ها) الف

  . ديكننده دست استفاده كن ي، از ضدعفونستيدر دسترس ن يصابون و آب به راحت اگر. عطسه ايبعد از سرفه  اي
  

           
  

خود و  نيب يفضا جاديا( بگيريدفاصله به اندازه كافي  ديگراناز و  يخوددار ضيبا افراد مر كياز تماس نزد؛ اجتناب از تماس) ب
 يو فقط برا ديرا در مورد ماندن در خانه دنبال كن گيرنده مراكز تصميم يها ييراهنما. ديهست يشتريه اگر در معرض خطر بويژب) گرانيد

  .ديوبربيرون  ييمواد غذا ديمانند خر يموارد ضرور
  

     
  
آرنج خود  ياز قسمت داخل اي ديبپوشان دستمال كيخود را با  ينيعطسه دهان و ب ايسرفه  هنگام؛ ديخود را بپوشان ينيدهان و ب) ج

همه  مكانهاي عمومي و شلوغكه در  شود يم هيتوص. ديكن ياز لمس صورت خوددار. ديندازيخود را دور ب دستمالبالفاصله . دياستفاده كن
  .دكنناستفاده از ماسك 
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  .ديكن يو ضد عفون زيسطوح لمس شده را مرتباً تم روزانه؛ ديكن يو ضد عفون زيتم) د
  

      
  

. ديخانه را ترك نكن يپزشك يمراقبت ها نياز به ، به جز19-بيماري كوويدعالئم در صورت داشتن  يد؛خانه بمان در ديمارياگر ب) ه
 يو قبل از ورود به مطب ارائه دهنده مراقبت ها) مشترك هينقل لهيوس اياتاق  كي درمثالً ( دنهست يگريافراد دشما كه در اطراف  يهنگام
، )شود يمشما تنفس مشكل در به عنوان مثال، باعث ( ديستيصورت ن دنانقادر به پوش اگر. ديبپوشتان را  ماسك صورت كبا ي يبهداشت
 در صورت ورود بهكنند،  يشما مراقبت م ازكه  يو افراد ديخود انجام ده يها پوشش سرفه و عطسه يتمام تالش خود را برا ديپس با

  .از ماسك صورت استفاده كنند دياتاق شما با

  
  
  .ديندار اجياحت ييدارو چيوجه به ه چي، به هديكرونا دار روسياگر و -2

اما  استفاده كنند تا تب را كاهش دهند نوفنياز استامتوانند  يم اديز يناراحتداشتن تب و در صورت بمانند و در خانه  فيعالئم خف با افراد
 nonsteroidal( يدياستروئ ريغ يضد التهاب يداروهادر خصوص  ييها ينگران. شود ينم يعالئم تنفس اي يماريباعث كوتاه شدن بامر  نيا

anti-inflammatory drugs or NSAIDs( اگر. را بدتر كنند19-ديكوو است عالئممطرح شده است كه ممكن  و ناپروكسن بوپروفنيمانند ا 
 ديبا، ندارند 19-كوويد يبهبود يبرا يا دهيفا چيه يدياستروئ ريغ يضد التهاب يداروهاي وجود ندارد و از آنجايي كه شواهد مشخص چه

ساير  اي بوپروفنياز ا يگريد ليهر دل ايدرد مزمن  لياگر به دل. شود مصرف آنها خوددارياز عوارض اين داروها تا زمان مشخص شدن 
كرونا  روسيو ديكن يم نبه خصوص اگر گما ديكن مشورتبا پزشك خود  ديبا ديكن ياستفاده م يدياستروئ ريغ يضد التهاب يداروها

  .ديدار
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  .وجود ندارد 19-ديكوو زيآم تيدرمان موفق يبرا يواحد يدارو چيه -3

 در. ندتجويز مي كنآبگوشت آب ميوه و حتي مانند آب،  عاتيمااز  ياديمقدار زمصرف ، پزشكان استراحت در خانه و فيدر موارد خف
در تنفس و مقابله با عفونت  ماريب يياز توانا يبانيپشت يالزم را برا يها ، پزشكان درماناستشدن  يبه بستر ازيكه ن يموارد جد خصوص

 19-دويكو توانند عالئم ياز داروها م يكه برخ يدر حال .كند يمبارزه م روسيبا و ماريب يمنيا ستميكه س يدهند در حال يانجام مرا  شتريب

و  ديجد يها درمان به دنبالمحققان . در حال حاضر وجود ندارد ناورك روسيو يبرا يدرمان چياست كه ه نيا تيواقع اما را كاهش دهند
پزشك آن را به  نكهياستفاده كنند مگر ا يتجرب به صورت از داروها دينبا افرادهستند ولي كرونا  ديجد روسيو يماريب يواكسن برا
   .كند زيآنها تجو يبرا ينيبال ييكارآزما كياز  يعنوان بخش

  
  .باشند يبه دنبال مراقبت پزشك ديبا يمشكل تنفس ايو  يجد يماريافراد مبتال به ب -4

 رددا ديشد يكه عالئم تنفس يهركس يبرا. باشند يمراقبت پزشكبه دنبال بايد  يخوددرمان يتالش برا يبه جا يتنفسدچار مشكل افراد 
  .دارندحفظ تنفس تمركز  يبرا مارانيكمك به ب يبر رو مارستانيب وجود نداشته باشد و پزشكان در يروش درمان كياست  ممكن

  
  .رندياستفاده قرار گمورد  19-ديكوو ديبرند، اما ممكن است در موارد شد ينم نيرا از ب روسيها و كيوتيب يآنت -5
درمان  يرا برا كيوتيب يپزشك ممكن است آنت. كنند جاديا هيثانو ييايعفونت باكتر كيتوانند  يم ،كنند يحمله م هيكه به ر ييها روسيو

 ييايباكتر ميوخ هيعفونت ثانو كاز يد نتوان ياما م ندنك يرا درمان نم 19-ديكوو يماريب ها كيوتيب يآنت. كند زيتجو ييايعفونت باكتر
  .جلوگيري كنند

  
  .برد ينم نيموجود در بدن شما را از ب يها روسيكننده و يضد عفون ايالكل، كلر  -6
كه  يهنگام. شود يشما پخش مبدن  يها سپس به سرعت در سلول وشود  يوارد بدن شما م ينيب ايها  دهان، چشم قياز طر كرونا  روسيو

 يبرا. كشته شوند بدن يمنياسيستم واكنش  مگر اينكه به واسطه سيستم و از بين بروندد نتوان ينم، دنرار گرفتق ها درون سلولها  ويروس
موجود در دستان شما را قبل از  يها يو باكتر روسيكه و ديالكل استفاده كن يحاو يكننده ها ي، از ضد عفونروسيمحافظت در برابر و
 روسيتوانند ذرات و يها از جمله الكل و كلر م كننده يعفون ضد. دييصابون و آب بشو دست ها را كامالً با او ي كشند يورود به بدن شما م

است،  يسم اريبس) مانند وايتكس(كلر حاوي كننده  دياما سف. بتوانند شما را آلوده كنند نكهيببرند قبل از ا نيسطوح از ب يرا بر رو
قسمت آب  10كننده به  ديقسمت سف 1د، از يكن يسطوح استفاده م يضدعفون يكننده برا دياگر از سف. نخوريدهرگز آن را  نيبنابرا

  .دياستفاده كن
  
  .شود مياستفاده خاص  يتنفس طيشرابا افراد  كه دركمبود استنشاق كننده آلبوترول  -7

ها را  هيبه ر يورود يهوا انيو جر كند يهوارا شل م انيجر ريعضالت موجود در مس) salbutamol(سالبوتامول  يا) albuterol( آلبوترول
هوا مورد  يورود يانسداد مجار يمارياز برونش اسپاسم در افراد مبتال به ب يريجلوگ ايدرمان  يبرا ياستنشاق آلبوترول. دهد يم شيافزا

   .شود ياستفاده م زياز ورزش ن ياز برونش اسپاسم ناش يريجلوگ يبرا نيهمچن. رديگ ياستفاده قرار م
 يماريهرگونه ب اياگر مبتال به آسم . ديريبا پزشك معالج خود تماس بگ ديآلبوترول مشكل دار يمجدد نسخه استنشاقاگر در مصرف 

 يهاهيتوصاز شما به روز باشد و  يتا نسخه ها و دوزها ديري، حتماً با پزشك خود تماس بگديستين مارياگر ب يحت ديهست يمزمن تنفس
  .ديانجام ده يعالئم چه كارشدن در صورت بدتر  نكهيبه ا راجع گريد
  
  .را گسترش دهد روسيتواند و يم 19-ديبا عالئم كوو ماريمورد استفاده توسط ب زرينبوال -8
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تنفس را آلبوترول به داخل و خارج آن  عيما زيتجو يكه افراد مبتال به آسم برا استدستگاه كوچك كمپرسور هوا  )nebulizer( زرينبوال
به گفته . را به هوا منتقل كنند روسيتوانند و يم 19-ديكووبه  مبتالمورد استفاده توسط شخص  يزرهاينبوال قيطر ها از بازدم. كنند يم

كه  ديدان يم اگر. را آلوده كند گرانيممكن است د نيا كه آن اتاق وجود داشته باشد يتواند تا دو ساعت در هوا يم روسيكارشناسان و
مربوط به استفاده  يها دستورالعمل ،با پزشك خود صحبت كرده ديكن ياستفاده م زرينه از نبوالو در خا ديهست 19-ديمشكوك به كوو

  .ديخطر را دنبال كن يب
  
  .در دسترس نخواهد بود 2021حداقل تا سال اين واكسن واكسن هستند، اما  يمحققان در حال كار رو -9
شود كه از  ينم يعارضه جانب جاديحاصل كنند كه واكسن باعث ا نانياطم ديمحققان با. شوند شيآزما ديها با واكسن يو اثربخش يمنيا
  . اين يك فرآيند زمان بر است .بدتر باشد يماريب

  
  .كند ينم ايجاد محافظت 19-ديدر برابر كوو يواكسن آنفوالنزا و پنومون -10
هنگام خانه ماندن در  ديشا .دينكرده ا افتيآنها را دراگر قبالً البته  ديكن دريافتها را  واكسن نياست كه به طور مرتب ا يخوب دهيا
. دهد يخطر ابتال به آنفوالنزا را كاهش م ديده يانجام مكرونا  روسياز ابتال به و يريجلوگ يكه برا ياقدامات. بهتر باشد ريهمه گ يماريب

  .ديريمشاوره تماس بگ يواكسن با پزشك خود برا دريافتقبل از 
  

  .استفاده كنند ضيمر مارانيمعالجه ب ياند برا افتهيكه بهبود  يافراد يها يباد يتالشند از آنتدانشمندان در  -11
كه از گرفته شده افرادي هستند كه اين سرم از خون شديد  19-ديكوو به بيماران مبتال به در درمانيسرم از در حال استفاده  پزشكان
توليد  شدر خون روسيو هيعل ييها يباد ي، آنتدمبتال ش روسيبه و يشخص نكهيابعد از . نداهجان سالم به در برد 19-ديكوو عفونت

 فيخف يماريب كي اينشدن  ماريمنجر به ب وكند  يكمك م فردبه  روسيها در صورت مواجهه مجدد در مبارزه با و يباد يآنت نيا. شود مي
 نيا. شودكمك  يماريدر مبارزه با ب ماريب يمنيا ستميسبه ، ممكن است اجازه دهد تا يبحران يماريمبتال به ب فرد سرم به دادن. شود يم

در سال  راًياخ. و آنفلوانزا استفاده شده است ونيفلج اطفال، سرخك، اورهاي ويروسي  بيماريدرمان  يبرا 1900دهه  لينوع درمان از اوا
درمان  نيا. ابوال استفاده شد روسيو يماريدرمان ب براي 2013و در سال  H1N1 ي نوعمبتال به آنفلوانزا مارانيكمك به ب يبرا 2009

  .درك نشده است يآن به خوب ديدارد و فوا يا بالقوه يباشد اما عوارض جانب ديممكن است مف
  

  .است يبررس در حال 19-كوويد درمان براي نيكلروك يدروكسيو ه نيكلروك -12
ممكن  يباتيچه دوز و چه ترك و يامؤثر باشد  19- ديكوو درمان يبرا نيكلروك يدروكسيه اي نيوجود ندارد كه كلروك يمدرك چيهنوز ه

 يدروكسيو ه نيكلروك. ندارند نمونه شاهد مناسب ايدارند  رتيمغا گريكدياز شواهد در مطالعات مختلف با  يبرخ. است مؤثر باشد
هر دو . تحت مراقبت پزشك مصرف شوند ديهستند اما فقط با) FDA(سازمان غذا و دارو آمريكا  دييمورد تأ طيشرا ريسا يبرا نيكلروك

  .و قلب را داشته باشند هيبه شبك بياز جمله آس يجد ياحتمال يتوانند عوارض جانب يم
  

  .است يبررس در حال 19-درمان كوويد ياست كه برا يتجرب روسيضد و يدارو كرمدسيواير ي -13
بر تنها  يروسيضد و يداروها. كنند يكند م ايمثل متوقف كرده و  ديتول براي روسيو ييهستند كه توانا ييداروها يروسيضد و يداروها

شده است كه مطالعه نشان داد  كدر ي. كنندعمل  روسيو كياز  شيب بر عليهتوانند  يماز آنها  ياما برخ ،كنند يكار م  روسيو يك هيعل
مطالعه در  نيا نتايج. شده است ينيبال يبهبودباعث  يدر طول بستر) درصد 68( ماريب 53 تجويز شده در) Remdesivir( ريوايرمدس
دارو  نيا رايالزم است، ز يشتريب يها شيآزماالبته . منتشر شد New England يدر مجله پزشك نيبه صورت آنال 2020 ليآور 10 خيتار

  .دارد يكبد يياز جمله نارسا ياديز يعوارض جانب
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  .كمك كند يماريممكن است به كوتاه كردن مدت زمان ب يو رو C نيتاميو 19-مبتال شدن به كوويددر صورت  -14
 يرو. ديخود قرار ده ييغذا ميرا در رژ C نيتاميو يحاو ييها وهيها و آب م وهيم اي ديكن يداريكننده معتبر خر ديتول كيرا از  C نيتاميو

هاي  ويروس. را كوتاه كند يسرماخوردگ دهد ممكن است مدت يو مطالعات نشان م وجود دارد  يسرماخوردگ يدارو نيچندتركيب در 
  .دنشو يم يكه باعث سرماخوردگ هستندها  روسيواز  ياز گروه بزرگتر يبخش كرونا

  
  .ندك ميمحافظت در مقابل ويروس كرونا  ريوجود ندارد كه س يمدرك چيه -15

مهم است كه مطمئن  اريبس. است يكروبياثرات ضد م يرسد كه دارا يسالم است و به نظر م ييماده غذا كيبه عنوان  ريكه س يدر حال
 يعيخون طب يكننده ها قيرق ريو سا ري، سيبه بستر ازيصورت ن در. يدكن ياستفاده م ريكپسول س اي از حبهشما كه داند بتان  پزشك ديشو

شناخته شده  يمكمل ها ريسا. دهند شيرا افزا ياقدامات پزشك يدر ط يزيتوانند خطر خونر يكپسول م ايشناخته شده به شكل قرص 
  .هستند نيو دارچ زردچوبه، عصاره دانه انگور، )ginkgo biloba( لوبايب نكوي، جليكننده خون زنجب قيرق تيخاص نيبا ا
  .كند يم يريجلوگ يتنفس يعفونت هاها با آب نمك نشان داده نشده كه از  نوسيسمرتب  يشستشو -16

 عتريسر يتواند به افراد در بهبود يم) يآب نمك(ها با شور  نوسيو س ينيمنظم ب يشستشودهند  كه نشان ميوجود دارد  يشواهد محدود
 نياز چن اگر. ستيدر دست ن19-كوويد  از يدر بهبود ينيب يشستشو ريدر مورد تأث ياثر چياما هنوز ه. كمك كند يسرماخوردگ

 روسيو است تا از انتقال زيكامالً تم زيكه همه چ ديحاصل كن ناني، اطمديكن ياستفاده م نوسيو س ينيكاهش عالئم ب يبرا يشستشوئ
از آب  فقط. ديبه اشتراك نگذار گرانيرا با د ينمك ياسپر اي يبطر كيبه عنوان مثال، . ديكن يريخانواده خود جلوگ به اعضاي ديگركرونا 

 يريخود جلوگ يها نوسيدر س ييايتا از ابتال به عفونت باكتر دياستفاده كن يمحلول نمك هيته يبرا يآب بطر ايجوشانده و خنك شده 
  .خطرناك باشد اريتواند بس يم نيكه ا ديكن

   


