
  Covid19نکاتی چند در خصوص ویروس کرونا 
عالیم بیماري در این خانواده از سرماخوردگی عادي تا ویروس بعلت شباهت ساختار آن به تاج خروس نامگذاري شده است.  کرونا

است.  مشتركمی باشد. این ویروس بین حیوانات و انسان  MERSو  SARSقلبی و بیماریهایی مانند  -ناهنجاریهاي شدید تنفسی
سروتایپ  30نانومتر است. داراي حداقل  220تا  80اندازه آن نسبتاً بزرگ و بین  رچه خوار می باشد.مو و میزبانهاي مهم آن خفاش، شتر

جنس اصلی آلفا، بتا و گاما  3ویروس  خطی می باشد. در خانواده کروناویریده و زیرخانواده کروناتکرشته مثبت  RNAاست. ژنوم آن 
  ویروس وجود دارد.

  
اتصال  1مرحله :مراحل ورود و تکثیر ویروس در سلول و خروج از آن

دو روش  1bو  1aویروس به گیرنده هاي سطح سلول میزبان، مراحل 
تکثیر  7تا  2متفاوت ورود ویروس کرونا به داخل سلول، مراحل 

خروج ویروس تازه ساخته شده از سلول  8ویروس در سلول و مرحله 
ي زرد رنگ داروهاي ضد هدف به سمت سلولهاي جدید. کادرها

 خانواده کرونا می باشد اما تاکنون دارو یا واکسن اختصاصی علیه کرونا
   ویروس جدید تهیه نشده است.

  
  که شبیه تاج خروس است. ساختار ویروس کرونا

  

  
میزبان جانوري مورچه خوارپولک دار مظنون اصلی 
 کروناویروس جدید

ت می باشد که در وعالیم سه بیماري سرماخوردگی معمولی، آنفلوآنزا و کرونا ویروس جدید در مواردي شبیه هم و در مواردي متفا
ابتدایی توسط افراد عادي قابل تشخیص نبوده و برخی افراد دچار اشتباه در  حلااین عالیم به ویژه در مر جدول زیر مشخص شده است.

  د که این امر لزوم مراجعه به پزشک را مورد تاکید قرار می دهد.نتشخیص این عالیم و بیماري حاصله می شو
   تب، سرفه خشک، تنگی نفس، درد عضالنی، خستگی :ویروس جدید عالیم اولیه آلودگی به کرونا

پنومونی، سندروم حاد تنفسی، نارسایی هاي قلبی و کلیوي، افت فشار خون، مشکالت انعقاد : ویروس جدید عالیم شدید آلودگی به کرونا
  گوارشی مانند اسهال خون، شوك سپتیک، عفونت، مشکالت



  
عمده داروهاي موجود در بازار علیه خانواده  وندارد یا واکسن اختصاصی درمان  Covid19بیماري حاصل از در حال حاضر : درمان

کرونا ویروس بکار می رود مانند اکسیژن درمانی، مصرف مایعات و یونها تحت نظارت پزشک، مصرف ویتامینها، داروهاي ضد ویروسی، 
بیمار  بیشتر درمانهاي حمایتی و تقویتی می باشند. آنتی بیوتیکهاي باکتریایی تا زمان عدم اثبات آلودگی باکتریایی در فرد استراحت و.. که

  .ندارند جز هزینه مازاد و عوارض جانبی فراوان هیچ کاربردي
: افراد مسن، افراد داراي فشار خون باال، افراد داراي بیماریهاي مزمن ریوي مانند افراد افرادد در معرض خطر ابتال به ویروس کرونا

صنعتی و فلزات سنگین مانند ، ال با آلوده کننده هاي شیمیاییسیگاري، افراد شاغل در کارگاهها، کارخانه ها و مراکز با آلودگی محیطی با
بیماران دریافت کننده عضو پیوندي و  یمیایی،و ریوي، جانبازان عزیز ش عروقی-آزبست، سرب و..، مبتالیان به دیابت و بیماریهاي قلبی

  دریافت کننده داروهاي سرکوب کننده سیستم ایمنی
، جلسات عدم حضور در جمعیتموارد ضروري می باشد. خروج از منزل بجز عدم بهترین پیشگیري از این بیماري : مراقبتهاي در جامعه

وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد بین شهري و درون شهري، عدم استفاده از  و.. مهمانی ها، عروسی ،مختلف ماند عزاداريو مراسم  عمومی
 توالتهاي عمومی، ، عدم استفاده از وسایل پارك بازي،)جز با رعایت اصول شدید بهداشتی( پرکاربرد مانند مترو، اتوبوسها و تاکسی ها

، N95یا  N99استفاده دایمی از ماسکهاي استاندارد و معتبر مانند ماسکهاي  ، مراکز خرید شلوغ و پر رفت و آمد،ماعدم حضور در سین
بیشتر از موارد کانی خارج از اتاقهاي منزل قرار داده و البسه را در م . نکته مهم اینکهاستفاده از دستکش، عدم استفاده از پول و عابر بانکها

، صفحات کلید لپ گوشی موبایل، حفظ فاصله حداقل یک و نیم متري از افراد و عدم مصافحه و روبوسی، دسته کلیدشستشو شوند.  عادي
در اطراف  آمداز رفت و  .تمیز شوندیا پدهاي الکلی و سوییچ ماشین مرتباً با مواد ضد عفونی کننده  تاپ و رایانه محل کار، موس

  خودداري شود.جداً  ی و مسابقات ورزشیش، باشگاههاي ورزدرمانگاهها ،بیمارستانها



    
عدم تماس دست با گوش، دهان، چشم و بینی، استفاده از ژلهاي ضدعفونی کننده دست که هم داراي الکل و هم داراي مواد مرطوب 

  ی باشند. کننده پوست دست م
اهارخوري، میز : شستشوي مکرر و دقیق دستها و سپس صورت، شستشو و گندزدایی مکرر سطوح مختلف مانند میز نمراقبتهاي در منزل

مواد خوراکی و بسته بندي  یپالستیکروکش و دقیق شستشو شوند،  کار، دستگیره ها، میز تلویزیون و..، قبل از مصرف میوه ها آنها کامالً
 قبل از باز کردن و استفاده از محتویات داخل آن کامل گندزدایی شوند، می توان از محلولهاي ترکیبی موجود در داروخانه ها که حاوي

الکل، آب اکسیژنه و کلر هست براي موارد خاص استفاده نمود، براي خشک کردن دستها از حوله استفاده نشود بلکه از دستمال کاغذي 
پس از شستشوي دقیق و تی اکسیدانتها حاوي ویتامین ها و آناستفاده شده و در سطل درپوش دار انداخته شود. از میوه ها و سبزیجات 

از ورود ماسک، دستکش و لباسی که در بیرون استفاده شده به داخل منزل جداً . می توان به وفور استفاده کردبه همراه مایعات کامل 
صرف خودسرانه آنتی بیوتیکها بعلت بی اثر بودن بر ویروس و ایجاد مقاومتهاي آنتی بیوتیکی و هزینه هاي زائد جداً عدم م خودداري شود.

 ،پوشش چربیداشتن بعلت بجز موارد خاص با توصیه پزشک مربوطه در افراد با بیماریهاي خاص،  خودداري شود. عدم مصرف کورتونها
  کالً متوقف شوند. خرید و فروش حیوانات زنده .این ویروس به دترجنتها، الکل و نور خورشید بسیار حساس است

ر منزل ، استفاده از بخور آب گرم دغرغره مداوم محلول رقیق آب نمک و شستشوي سینوسها با سرم شستشوي موجود در داروخانه ها
بهتر مفید است. در بیماران با التهاب حاد مجاري تنفسی فوقانی باید از بخور  جهت تنفسِو کمک به دفع خلط براي مرطوب کردن محیط 

در صورتی که فرد بخور باید در فاصله مناسب قرار داده شود و رطوبت آن قابل تنظیم باشد.  آب سرد استفاده کرد تا بیماري تشدید نشود.
در پراکندگی ذرات  می تواندبوده و از بخور استفاده نماید مبتال به سرماخوردگی ساده یا آنفلوآنزا و یا کرونا ویروس با عالیم خفیف 

فصل سرما کاربرد داشته و  بخور آب گرم در .موثر باشد و در استفاده از آن باید دقت کردویروس بصورت قطرات کوچک در فضاي اتاق 
این بخور بیشتر مناسب افرادي است  و درد سرفه هاي خشک مفید است. تدر تسکین گرفتگی بینی و عفونت مجاري تنفسی و کاهش شد

آنجا که در بخور سرد  هاست و از ها و باکتري آب سرد محل مناسبی براي تکثیر قارچ که دچار التهاب راههاي تنفسی فوقانی نمی باشند.
بنابراین مخزن آنها باید هر روز با  شوند آور هم به همراه آب در فضاي اتاق منتشر می شوند این مواد زیان قطرات آب در هوا پراکنده می

بهتر است مخزن شوند  در هوا پراکنده می از طرف دیگر، از آنجایی که در بخور سرد مواد معدنی موجود در آب .آب و صابون شسته شود
در بیماران داراي التهاب حاد مجاري تنفسی فوقانی مانند کودکان دچار بیماري کروپ یا خروسک   .آنها با آب جوشیده سرد شده پر شود

به مبتالیان بیماري هاي آسم، آلرژي و سینوزیت، استفاده از دستگاه هاي بخور سرد توصیه می  معموالً می توان از بخور سرد استفاده کرد.
  می شود. آن خود باعث بیماري از حداستفاده بیش اما  شود

  یه و تنظیم: رضا یاري دکتراي بیولوژي سلولی و مولکولیته 

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد                                                                                              


