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Darmankade.com@darmankade

اکثــر مــوارد کرونــا خفیــف اســت امــا خفیــف بــه معنــای بــدون عالمــت نیســت. اکثــر افــراد مبتــال بــه 

کوویــد-19 دچــار تــب و ســرفه مــی شــوند امــا ســایر عالئــم بســته بــه شــدت بیمــاری متغیــر اســت. افــراد 

بــا عالئــم کرونــا یــا هــر بیمــاری دیگــر بایــد تــا زمانــی کــه عالئــم برطــرف نشــده در خانــه بماننــد. کســانی 

کــه عالمــت ندارنــد ولــی بــا افــراد عالمــت دار تمــاس داشــته انــد نیــز بایــد در خانــه بماننــد.

افــرادی کــه عالئــم خفیــف دارنــد یــا اصــال عالمتــی از خــود نشــان نمــی دهنــد، مــی تواننــد ناقــل ویروس 

ــه  ــی در دیگــری، ب ــه ســرفه هــای خفیــف شــود ول باشــند. شــاید کوویــد-19 در یــک نفــر فقــط منجــر ب

خصــوص افــراد مســن یــا دارای بیمــاری زمینــه ای، عــوارض مرگبــار بــه همــراه آورد.

تحقیقــات اخیــر در ووهــان چیــن نشــان مــی دهــد اکثــر افــراد ظــرف چهــار روز بعــد از قــرار گرفتــن در 

معــرض ویــروس از خــود عالمــت نشــان مــی دهنــد امــا ممکن اســت ویــروس تــا دو هفتــه خامــوش باقی 

بمانــد. تحقیــق جدیدتــر تاییــد کــرده کــه متوســط دوره ی نهفتگــی ویــروس تقریبــا 5 روز اســت.  بــرای بــه 

دســت آوردن اطالعــات بیشــتر درمــورد میــزان شــدت عالئــم ویــروس کرونــا ادامــه ی مطلــب را بخوانیــد.

کرونا بدون عالمت یا خاموش
بعضــی از افــراد مبتــال بــه کوویــد-19 بــدون عالمــت هســتند. یعنــی هیــچ عالمــت بــارزی از کرونا یــا عالئم 
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مربــوط بــه آن، مثــل ســرفه، را از خــود نشــان نمــی دهند.

ممکن است فرد بدون عالمت بی آنکه اطالع داشته باشد ویروس را به دیگران انتقال دهد.

هــر کــس کــه جــواب آزمایشــش مثبــت شــده امــا عالمتــی نــدارد بایــد فاصلــه گــذاری اجتماعــی را 

رعایــت کنــد. ایــن فــرد بایــد در فضاهــای عمومــی کــه رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی در آن دشــوار 

اســت، ماســک بزنــد.

هرکــس کــه بــا فــرد بیمــار تمــاس داشــته یا جــواب آزمایشــش مثبــت شــده، چه عالمت داشــته باشــد 

چــه نداشــته باشــد، بایــد از قوانیــن فــوق پیــروی کنــد زیــرا ممکــن اســت فــرد بــدون اطــالع و آگاهــی 

خــود دچــار کوویــد-19 باشــد.

عالئم خفیف تا متوسط کرونا
تفــاوت میــان عالئــم خفیــف و متوســط بــه درجــه ی عالمــت بســتگی دارد و درمــان در ایــن وضعیــت 

کــم وبیــش یکســان اســت.

شایعترین عالئم خفیف تا متوسط عبارتند از:

تــب: اکثــر افــراد مبتــال بــه کرونــا دچــار تــب مــی شــوند. بنابــر تحقیقــی کــه در ژانویــه ی 2020 در 	 
مجلــه ی لنســت بــه چــاپ رســید، 98% از افــراد مبتــال بــه کوویــد-19 تــب داشــتند. در مــوارد خفیــف تــا 

متوســط، افــراد معمــوال تــا 38 درجــه تــب مــی کننــد.

خســتگی: ممکــن اســت بعضــی از افــراد انــرژی کمتــری داشــته باشــند یــا بــه خــواب بیشــتر احتیاج 	 
ــدا کنند. پی

سرفه: سرفه معموال خشک است اما همیشه اینطور نیست.	 

سایر عالئم شایع کرونا عبارتند از:

گلودرد	 

سردرد	 

گرفتگی بینی	 

ناخوشی	 

درد عضالنی	 
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مشکالت گوارشی مانند اسهال، تهوع یا استفراغ	 

بی اشتهایی	 

اکثــر تحقیقــات درمــورد کرونــا روی افــرادی تمرکــز داشــته کــه بــرای درمــان مراجعــه کردنــد. بنابرایــن، 

اطالعــات موجــود، مربــوط بــه افــراد دچــار عالئــم شــدید اســت.

درحالــی کــه ویــروس هــای ســرماخوردگی و آنفلونــزا تاثیــر بــدی روی نــوزادان و کــودکان دارد، اکثــر 

تحقیقــات پیرامــون کرونــا حاکــی از ایــن اســت کــه احتمــاال کــودکان عالئــم خفیــف دارنــد یــا اصــال دچار 

عالمــت نمــی شــوند.

ــز داشــت،  ــم تنفســی تمرک ــه ی اول روی عالئ ــا در وهل ــروس کرون ــه از وی ــه گزارشــات اولی ــی ک درحال

ــه  ــال ب ــراد مبت ــی دهــد 50.5% از اف ــکا نشــان م ــوارش آمری ــه ی دســتگاه گ ــد در مجل ــات جدی تحقیق

ــر اســهال مــی شــوند. ــم گوارشــی نظی ــد-19 دچــار عالئ کووی

بنابــر ENT UK، بعضــی از افــراد، اغلــب قبــل از بــروز ســایر عالئــم، از تغییــر در حــس بویایــی و چشــایی 

خــود خبــر داده انــد. پزشــکان نمــی داننــد چــه چیــزی باعــث بــروز ایــن وضعیــت مــی شــود امــا ســایر 

ویــروس هــا هــم بــه حــس بویایــی حملــه مــی کننــد کــه گاهــی همیشــگی اســت.

 موارد شدید کرونا
توصیــف اطالعــات پیرامــون شــیوع عالئــم شــدید دشــوار اســت زیــرا آزمایــش در ایالــت متحــده در 

دســترس همــه قــرار نــدارد. اکثــر افــراد تنهــا درصورتــی کــه عالئــم حــاد داشــته باشــند بــه دنبــال مراقبت 

پزشــکی مــی گردنــد و بعضــی اصــال هیــچ عالمتــی را تجربــه نمــی کننــد.

عالئم موارد شدید معموال شامل زیر است:

تب باالی 38 درجه	 

اختالل در تنفس	 

کبودی لب و صورت	 

احساس درد یا فشار مداوم در قفسه ی سینه	 

بروز گیجی )با وضعیت روانی فرق دارد(	 

حتی وقتی دیگران سعی می کنند فرد بیمار را بیدار کنند، به سختی بیدار می شود	 

بــه طــور میانگیــن، کســانی کــه دچــار عالئــم شــدید، ماننــد تنگــی نفــس، مــی شــوند ظــرف 8 روز بعــد 
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از ظهــور ســایر عالئــم دچــار ایــن حالــت مــی شــوند.

یــک مقالــه در جامــا کــه در مــارس 2020 منتشــر شــد نشــان مــی دهــد 12% از تمــام افــراد مبتــال بــه 

ویــروس کرونــا در ایتالیــا بــرای درمــان بــه مراقبتهــای ویــژه نیــاز داشــتند. البتــه این آمــار پیوســته درحال 

تغییــر اســت.

موارد بحرانی کرونا
از آمــار چیــن در فوریــه چنیــن برمــی آیــد کــه از بیــن بیشــتر از 72 هــزار فــرد مبتــال بــه کوویــد-19، 5% در 

دســته ی »وضعیــت حــاد و بحرانــی« قرار داشــتند.

بــا ایــن حــال، تخمیــن میــزان دقــت ایــن آمــار دشــوار اســت زیــرا بســیاری از افــراد مبتــال بــه ویــروس 

کرونــا بــرای درمــان مراجعــه نمــی کننــد و بعضــی از افــراد هیــچ عالمتــی ندارنــد.

الزم به ذکر است که این ارقام با شیوع بیشتر ویروس کرونا پیوسته درحال تغییر می باشد.

کســانی کــه دچــار عالئــم مرگبــار کوویــد-19 مــی شــوند، درکنــار عالئــم شــدیدی کــه در بــاال بــه آن اشــاره 

شــد، احتمــاال مــوارد زیــر را هــم تجربــه مــی کنند:

ضعیف شدن نبض	 
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سرد شدن دست  ها و پاها	 

برای تداوم عملکرد اندام  ها و حیات به درمان پزشکی نیاز پیدا می  کنند	 

همچنین ممکن است موارد بحرانی کرونا منجر به بیماری  های زیر شود:

سپســیس: نوعــی عفونــت سیســتمی اســت کــه وقتــی سیســتم ایمنی بــدن بیــش از حد بــه پاتوژن  	 
هــا واکنــش نشــان مــی  دهد اتفــاق مــی  افتــد و تاثیــر آن مرگبار اســت.

نارســایی تنفســی: زمانــی کــه آســیب ریــوی آن قــدر شــدید باشــد کــه ریــه بــدون دســتگاه نتواند به 	 
عملکــرد خــود ادامــه دهــد، ایــن وضعیــت رخ مــی  دهد.

نارســایی عضــو: ایــن وضعیــت خطرنــاک زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه یــک یــا چنــد عضو بــدن دیگر 	 
بــه درســتی کار نکند.

به گزارش مقاله  ی جاما در ماه فوریه، 49% از موارد بحرانی در چین منجر به مرگ افراد شد.

بعضــی بیمــاری  هــای خــاص خطــر مــرگ یــا بــروز عالئــم بحرانــی کرونــا را افزایــش مــی  دهــد. ایــن 

مــوارد عبارتنــد از:

بیماری قلبی	 

دیابت	 

 	)COPD( بیماری مزمن تنفسی، مانند بیماری مزمن انسدادی ریه

فشار خون باال	 

سرطان	 

بنابــر مقالــه  ی جامــا، آمــار و ارقامــی کــه تــا پایــان فوریــه در چیــن بــه ثبــت رســید نشــان مــی  دهــد 

کــه معمــوال عالئــم بیمــاری در جمعیت مســن شــدیدتر اســت. نــرخ مــرگ و میــر در افــراد باالی 70 ســال 

چیــن 8% بــود، ایــن درحالــی اســت کــه آمــار مــرگ در افــراد بــاالی 80 ســال بــه 14.8% رســید.

بیشــتر قــرار گرفتــن در معــرض ویــروس هــم مــی  توانــد بــر شــدت عالئــم بیفزایــد. چنــد نفــر از افــراد 

ســالم کادر درمــان چیــن در اثــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت دادنــد. درمجمــوع، %14.8 

از پرســتارانی کــه در تمــاس بــا SARS-CoV-2 قــرار داشــتند در دســته  ی شــدید یــا بحرانــی قــرار گرفتنــد.
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بیمــاری 2019 ویــروس کرونــا )کوویــد-19( منجــر بــه. تــب، ســرفه ی خشــک و خســتگی ازجمله شــایع تریــن عالئم آن 

اســت. ازجملــه دیگــر عالئــم کوویــد-19 میتــوان تنگــی نفــس یــا اختــالل در تنفــس، درد عضالنــی، لــرز، گلودرد، ســردرد 

یــا درد در قفســه ی ســینه را نــام بــرد. امــا کوویــد-19 مــی توانــد باعــث بــروز عالئمــی شــود کــه انتظــارش را ندارید.

عالئم گوارشی کرونا:
ممکــن اســت کرونامنجــر بــه عالئــم خفیــف گوارشــی ماننــد بــی اشــتهایی، تهــوع، اســتفراغ و اســهال شــود. ایــن 

عالئــم یــک روز بــه طــول مــی انجامــد. بعضــی از افــراد مبتــال بــه ویــروس کرونــا قبــل از بــروز تــب و عالئــم تنفســی 

دچــار تهــوع و اســهال مــی شــوند.

از دست دادن حس بویایی یا چشایی:
کوویــد-19 میتوانــد- بــدون گرفتگــی بینــی- باعــث از دســت دادن حــس بویایــی یــا چشــایی شــود کــه قبــال در فــرد 

وجــود نداشــته اســت. ایــن وضعیــت معمــوال 9 الــی 14 روز طــول میکشــد. بنابــر برخــی تحقیقــات، از دســت دادن 

حــس بویایــی یــا چشــایی میتوانیــد اولیــن نشــانهی ویــروس کروناباشــد.

 تغییرات پوستی:
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ممکــن اســت افــراد جوانتــر کــه مبتــال بــه کروناخفیــف هســتند متوجه زخمهــای دردنــاک روی دســت و 

پاهــای خــود شــوند کــه میخــارد و شــبیه بــه ســرمازدگی، بیمــاری التهــاب پوســت، اســت. ایــن عالمــت 

کــه گاهــی »انگشــت پــای کوویــد« نامیــده میشــود، معمــوال تــا دوازده روز طــول میکشــد. بــا ایــن حــال، 

تحقیقــات جدیــد نشــان میدهــد ممکــن اســت ایــن زخمهــا صرفــا ســرمازدگی ناشــی از عــدم تحــرک و 

نپوشــیدن کفــش در قرنطینــه باشــد، نــه کوویــد-19.

گیجی:
همینطــور گــزارش شــده کــه کوویــد-19 باعــث بــروز گیجــی در افــراد مســن، بهخصــوص کســانی کــه به 

بیمــاری شــدید مبتال شــدهاند، میشــود.

مشکل چشم:
ممکــن اســت کرونــا منجــر بــه بــروز مشــکالتی در چشــم نظیــر انبســاط و قرمــز شــدن رگ هــا، قرمــزی 

پلــک، آبریــزش شــدید و ترشــحات بیــش از انــدازه شــود. همچنیــن ایــن ویــروس باعــث حساســیت و 

خــارش خفیــف هــم مــی شــود. ایــن عالئــم بیشــتر در افــرادی دیــده مــی شــود کــه بیماری شــان شــدید 

. ست ا

عالئــم و نشــانه هــای ویــروس کرونــا 2 الــی 14 روز بعــد از قــرار گرفتــن در معــرض ویــروس ظاهــر مــی 

شــود و از خفیــف تــا شــدید متغیــر اســت. اگــر فکــر می کنیــد دچــار عالئــم کووید-19 هســتید، به پزشــک 

متخصــص ریــه یــا عفونــی مراجعــه کنید.

http://darmankade.com/pulmonology-pulmonary-disease-specialist/?utm_source=pdf&utm_medium=hyperlink&utm_campaign=corona_guide
http://darmankade.com/infectiology/?utm_source=pdf&utm_medium=hyperlink&utm_campaign=corona_guide
http://darmankade.com/pulmonology-pulmonary-disease-specialist/?utm_source=pdf&utm_medium=hyperlink&utm_campaign=corona_guide


11

بخش اول: انواع عالئم و نشانه های کرونا
3. دوره نقاهت، کمون یا نهفتگی ویروس

Darmankade.com@darmankade

ــر  ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــر، از ف ــروس دیگ ــد هــر وی ــا، مانن ــروس کرون ــا دوره نقاهــت وی دوره نهفتگــی ی

متفــاوت اســت. بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات بیشــتر درمــورد مــدت زمــان ظهــور عالئــم و اقدامــات 

الزم درصــورت ابتــال بــه کوویــد-19 ادامــه ی مطلــب را بخوانیــد.

آنچه باید درمورد دوره نهفتگی کرونا بدانید
دوره نقاهت مدت زمان بین قرار گرفتن در معرض ویروس و شروع عالئم است.

در حــال حاضــر، بــه گفتــه مرکز کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری آمریــکا، دوره نهفتگــی ویروس جدیــد کرونا 

چیــزی بیــن 2 تــا 14 روز بعــد از قــرار گرفتــن در معــرض ویروس اســت.

بنابــر گــزارش اخیــر، بیــش از 97 درصــد از افــرادی کــه در معــرض کرونــا قــرار مــی گیرنــد ظــرف 11.5 روز 

بعــد از خــود عالمــت نشــان مــی دهنــد. به نظــر می رســد میانگیــن دوره خاموشــی تقریبــا 5 روز اســت. 

بــا ایــن حــال، ممکــن اســت ایــن آمــار همــراه بــا کســب اطالعــات بیشــتر درمــورد ویــروس تغییــر کند.
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عالئــم کوویــد-19 در بســیاری از افــراد ابتــدا خفیــف اســت و بــه تدریــج و طــی چنــد روز شــدید مــی 

شــود.

چطور از خود در مقابل کرونا محافظت کنیم؟
بهترین راه برای جلوگیری از ابتال به ویروس جدید کرونا شستن مرتب دست هاست.

از آب و صابــون اســتفاده کنیــد و دســت هــا را حداقــل بیســت ثانیه بشــورید. اگــر آب و صابــون ندارید، 

مــی توانیــد از مایــع ضدعفونــی کننده حــاوی حداقــل 60 درصــد الکل اســتفاده کنید.

شما می توانید با اقدامات زیر هم از خود دربرابر ابتال به ویروس محافظت کنید:

حداقــل دو متــر از کســی کــه بیمــار بــه نظــر مــی رســد دوری کنیــد و از قــرار گرفتــن در جمعیــت 	 
بپرهیزیــد.

به صورت خود دست نزنید.	 

وســایل شــخصی تــان را بــه دیگــران ندهیــد. این وســایل شــامل لیوان، وســایل آشــپزخانه، مســواک 	 
و بالــم لــب می شــود.

ســطوح خانــه ماننــد دســتگیره، کیبــورد و نــرده را کــه مرتــب در معــرض تمــاس قــرار دارد با شــوینده 	 
هــای خانگــی یــا محلــول ســفیدکننده ی رقیــق تمیــز کنید.

بعــد از دســت زدن بــه ســطوحی نظیــر دکمــه ی آسانســور یــا خودپــرداز، دســتگیره ی پمــپ بنزین و 	 
ســبد خریــد دســتان خــود را بشــورید یــا از مایــع ضــد عفونــی کننــده اســتفاده کنید.

اگــر دچــار مشــکل تنفســی شــدید و فکــر مــی کنیــد عالمتــان مشــابه بــا کرونــا اســت، در خانــه 	 
بمانیــد و بــا پزشــک متخصــص ریــه یــا متخصــص عفونــی بگیریــد.

حرف آخر

اکثــر افــراد مبتــال بــه کرونــا ظــرف 2 الــی 14 روز بعــد از قــرار گرفتــن در معــرض ویــروس جدیــد کرونــا 

متوجــه شــروع عالئــم مــی شــوند. بــه طــور میانگیــن، ظهــور عالئــم حــدود 5 روز طــول مــی کشــد امــا 

ممکــن اســت ایــن آمــار بــا کســب اطالعــات بیشــتر درمــورد ویــروس تغییــر کنــد.

اگــر عالئــم کرونــا را داریــد، بــا پزشــک تمــاس برقــرار کنیــد. تــا زمانــی کــه مطمئــن نشــدید بــه چــه 

ویروســی مبتــال هســتید، در خانــه بمانیــد و از برقــراری تمــاس نزدیــک بــا دیگــران خــودداری کنیــد.

http://darmankade.com/infectiology/?utm_source=pdf&utm_medium=hyperlink&utm_campaign=corona_guide
http://darmankade.com/pulmonology-pulmonary-disease-specialist/?utm_source=pdf&utm_medium=hyperlink&utm_campaign=corona_guide
http://darmankade.com/pulmonology-pulmonary-disease-specialist/?utm_source=pdf&utm_medium=hyperlink&utm_campaign=corona_guide
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راه اصلی انتقال کرونا: ترشحات و مخاط دستگاه تنفسی
آنچــه ایــن ویــروس را از نســل هــای قبلــی متمایــز کــرده اســت قابلیــت ســرایت زیــاد آن اســت. ایــن 

ویــروس مــی توانــد از طریــق ترشــحات دســتگاه تنفســی بــه محیــط منتقــل و بــه افــراد دیگــر ســرایت 

کنــد. بــه ایــن صــورت کــه در اثــر تاثیــر ویــروس بــر دســتگاه تنفســی، بــدن بــرای بیــرون کــردن عامــل 

بیمــاری زا واکنــش هــای عطســه و ســرفه را فعــال مــی کنــد.

عطســه و ســرفه هــا، ترشــحات دســتگاه تنفســی را کــه دارای ویــروس هســتند، در محیــط پخــش مــی 

کننــد. ایــن ویــروس ســنگین اســت و در نتیجــه نمــی توانــد در هــوا بــه مــدت طوالنــی معلــق بمانــد و 

ســریعا بــه ســمت پاییــن مــی رود و روی ســطوح مختلــف مــی نشــیند. در ایــن زمــان اگــر فــرد ســالمی 

بــه ایــن ســطوح دســت بزنــد و ســپس قبــل از شستشــوی دســت هــا غــذا بخــورد و یــا دســت بــه 

چشــمان خــود بزنــد، ایــن ویــروس وارد بــدن شــده و فعالیــت تخریبــی خــود را آغــاز مــی کنــد.

همچنیــن در صورتــی کــه فــرد بیمــار مســتقیما بــه ســمت صــورت فــرد ســالم عطســه یــا ســرفه نماید، 

قطــرات ریــز حــاوی ویــروس بــه دســتگاه تنفســی یــا چشــم هــای فــرد ســالم وارد مــی شــود و وی را 

بیمــار مــی کنــد.

افــراد مبتــال بــه ویــروس از ۲ تــا ۱۴ روز هیــچ عالمتــی از بیمــاری را در بــدن خــود احســاس نمــی کننــد. 

ایــن مــدت را دوران نهفتگــی مــی نامنــد . طوالنــی بــودن دوران نهفتگــی دلیــل دیگــر دشــواری بــرای 
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جلوگیــری از همــه گیــر شــدن ایــن بیمــاری اســت. زیــرا بــرای تشــخیص ایــن کــه فــرد دچــار بیمــاری 

شــده یــا خیــر بایــد او را بــه مــدت ۱۴ روز در منطقــه ای قرنطینــه کــرد کــه در صــورت زیــاد شــدن تعــداد 

افــراد مشــکوک دشــواری هــای بســیاری را ایجــاد خواهــد کــرد.

آیا ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می شود؟
پــس از عطســه یــا ســرفه، طــی چنــد ثانیــه، کرونــا ویــروس بــه فــرم قطــرات ]تنفســی[ در هــوا منتقــل 

می شــود. در چنیــن حالتــی و پیــش از اثــر جاذبــه و افتــادن قطــرات بــه زمیــن، ویــروس تنهــا می توانــد 

مســافت کوتاهــی را طــی کنــد. بنابرایــن فــردی کــه در آن زمــان کوتــاه به انــدازه کافــی به ذرات ویروســی 

نزدیــک باشــد، می توانــد از ایــن طریــق آلــوده شــود. بعــالوه، تمــاس بــا قطــرات تنفســی حــاوی ویروس 

کــه بــر روی ســطوح پخــش شــده انــد نیــز می توانــد افــراد را آلــوده کنــد. ویــروس کرونــا جدیــد قــادر 

اســت بــرای چنــد روز بــر روی ســطوح زنــده بمانــد. بــه ایــن ترتیــب اهمیــت شســتن دســت ها پــس از 

لمــس ســطوح اماکــن عمومــی مشــخص می شــود.

ــی  ــای فیزیک ــط نیروه ــوا توس ــود در ه ــت: ذرات موج ــی اس ــال متفاوت ــی کام ــاز فیزیک ــل، ف آیروس

ــق  ــه از معل ــت ک ــل اس ــک آیروس ــه ی ــال، ِم ــوان مث ــه عن ــد. ب ــق می مانن ــوا معل ــیمیایی در ه و ش

ــر حــرارت  ــی نظی ــه عوامل ــق، بســته ب ــن ذرات معل ــد. ای ــه وجــود می آی ــدن قطــرات آب در هــوا ب مان

ــی  ــر ذرات ویروس ــد. اگ ــی بمانن ــق باق ــتر، معل ــا بیش ــاعت ی ــد س ــرای چن ــد ب ــت، می توانن و رطوب

ــوا  ــه در ه ــد ثانی ــتر ازچن ــد بیش ــزاق( بتوانن ــا ب ــاط ی ــرات مخ ــوال روی قط ــرخک )معم ــد س مانن

ــود. ــوده ش ــی، آل ــر پاتوژن ــان آن اب ــور از می ــورت عب ــت درص ــن اس ــی ممک ــر کس ــد، ه ــق بمانن  معل

دالیل محکمی برای زیر سوال بردن وجود چنین قابلیت هایی در کروناویروس جدید وجود دارد.

عفونتهــای تنفســی می تواننــد ازطریــق قطراتــی بــا ســایزهای متفــاوت منتقــل شــوند: بــه قطراتــی بــا 

 droplet nuclei« ،قطــر 5-10 میکرومتــر، »قطــرات تنفســی« و بــه قطراتــی بــا قطــر کمتــر از 5 میکرومتــر

ــق  ــروس COVID-19 در درجــه اول از طری ــی، وی ــر اســاس شــواهد فعل )هســته قطــرات(« می گوییــم. ب

ــه  ــال ب ــس مبت ــز 75،465 کی ــود. در آنالی ــل می ش ــراد منتق ــان اف ــی می ــرات تنفس ــوده و قط ــاس آل تم

کوویــد-19 در چیــن، مطلبــی مبنــی بــر انتقــال ویــروس از طریــق هــوا گــزارش نشــده اســت.

ــر  ــر از یــک مت ــم تنفســی )عطســه و ســرفه( کمت ــرد دارای عالئ ــه شــخصی از ف ــه فاصل ــی ک در صورت

باشــد، مخــاط )دهــان و بینــی( و ملتحمــه چشــم وی در معــرض قطــرات تنفســی عفونــی قــرار می گیــرد. 

همچنیــن ممکــن اســت انتقــال ویــروس، از طریــق وســایل و اشــیا آلــوده بــه میکــروِب موجــود در محیط 



16

بخش دوم: مبارزه با کرونا
1. راه های انتقال ویروس

Darmankade.com@darmankade

مجــاور فــرد آلــوده رخ دهــد. بنابرایــن ویــروس کوویــد-19 می توانــد از طریــق از تمــاس مســتقیم بــا فــرد 

مبتــال و تمــاس غیرمســتقیم بــا ســطوح و وســایلی کــه فــرد مبتــال بــا آن تمــاس داشــته )ماننــد گوشــی 

پزشــکی یــا دماســنج( منتقــل شــود.

انتقــال ویــروس از طریــق هــوا متفــاوت از انتقــال ویــروس از طریــق قطــرات اســت. انتقــال ویــروس از 

ــه حضــور میکرو ب هــا در droplet nuclei اشــاره دارد. droplet nuclei )هســته قطــرات(  طریــق هــوا، ب

معمــوال ذراتــی بــا قطــر کوچکتــر از 5 میکرومتــر هســتند کــه می تواننــد بــرای زمانــی طوالنــی در هــوا 

معلــق بماننــد. ایــن ذرات می تواننــد در فواصــل بیشــتر از 1 متــر نیــز میــان افــراد منتقــل شــوند.

ــا  ــات ی ــام اقدام ــورت انج ــاص، در ص ــی خ ــرایط و موقعیت های ــت ش ــت تح ــن اس COVID-19 ممک

درمان هــای حمایتــی کــه منجــر بــه تولیــد آیروســل می شــوند، از طریــق هــوا نیــز منتقــل شــود. بــه 

عنــوان مثــال لوله گــذاری نــای، برونکوســکوپی، ساکشــن بــاز، درمــان بــه کمــک نبوالیــزر، تهویــه دســتی 

پیــش از لوله گــذاری، دمــر کــردن بیمــار، جــدا کــردن دســتگاه تنفــس مصنوعــی از بیمــار، تهویــه فشــار 

مثبــت غیــر تهاجمــی، تراکســتومی، و احیــا قلبــی ریــوی.

شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ویــروس کرونــا می توانــد منجــر بــه عفونــت روده شــده و از 

طریــق مدفــوع بــه بیــرون منتقــل شــود. بــا ایــن حــال تــا بــه امــروز تنهــا یــک مطالعــه توانســته اســت 

ویــروس کوویــد-19 را در یــک نمونــه آزمایشــگاهی مدفــوع کشــت دهــد. تــا بــه امــروز هیــچ مطلبــی 

مبنــی  بــر انتقــال دهانی-مدفوعــی ویــروس COVID-19 گــزارش نشــده اســت.

آیا سکس از راه های انتقال ویروس کرونا است؟
هرگونــه تمــاس نزدیــک )در فاصلــه ی 2 متــر( بــا شــخص آلــوده – چــه از طریــق رابطــه ی جنســی و 

غیــره – شــما را در معــرض ابتــال بــه ویروســی کــه باعــث بــروز بیمــاری 2019 ویــروس کرونــا )کوویــد-19( 

مــی شــود، قــرار مــی دهــد.

ویــروس از طریــق قطــرات تنفســی هنــگام ســرفه، عطســه یــا حــرف زدن فــرد مبتــال بــه ویــروس منتقل 

مــی شــود. ایــن قطــرات مــی توانــد توســط شــخص نزدیــک تنفــس شــود یــا روی بینــی و دهــان او قرار 

بگیــرد. تمــاس بــا بــزاق شــخص بیمــار از طریــق بوســیدن یــا هرگونــه رابطــه ی جنســی دیگــر، شــما را در 

معــرض ابتــال بــه ویــروس قــرار مــی دهــد. همچنیــن ممکــن اســت قطــرات تنفســی فــرد مبتال بــه کرونا 

بــه پوســت و وســایل شــخصی او  ســرایت کنــد. شــریک جنســی بــه واســطه ی لمــس ایــن ســطوح و 

دســت زدن بــه دهــان، بینــی یــا چشــم بــه ویــروس مبتــال مــی شــود. بــه عــالوه، ویــروس کوویــد-19 از 
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طریــق تمــاس بــا مدفــوع هــم منتقــل مــی شــود. بنابرایــن، احتمــال اینکــه از طریــق رابطه ی جنســی که 

شــما را در معــرض مدفــوع قــرار مــی دهــد بــه ویــروس کرونــا دچــار شــوید، وجــود دارد.

هنــوز مدرکــی دال بــر اینکــه ویــروس کرونــا از طریــق منــی یــا ترشــحات واژن منتقــل مــی شــود یــا خیر 

وجــود نــدارد امــا ویــروس در منــی افــرادی کــه بــه ایــن بیمــاری دچــار شــده بودنــد یــا در حــال بهبــودی 

هســتند، مشــاهده شــده اســت. بــرای اطمینــان و تاییــد ایــن نکتــه کــه آیــا ویــروس کوویــد-19 از طریــق 

رابطــه ی جنســی منتقــل مــی شــود یــا خیــر بــه تحقیقــات بیشــتر نیاز اســت.

از آنجایــی کــه بعضــی از افــراد مبتــال بــه کوویــد-19 عالمــت ندارنــد، الزم اســت درصــورت شــیوع کرونــا 

در جامعــه فاصلــه ی بیــن خــود و دیگــران را رعایــت کنیــد. ایــن مــورد شــامل پرهیــز از برقــراری رابطــه ی 

جنســی بــا کســی کــه بــا شــما زندگــی نمــی کنــد مــی شــود. اگر شــما یــا شــریکتان احســاس ناخوشــی 

مــی کنیــد یــا فکــر مــی کنیــد ممکــن اســت بــه کوویــد-19 مبتــال شــده باشــید، تــا زمانی کــه حــال هردو 

نفــر خــوب نشــده همدیگــر را نبوســید یــا رابطــه برقــرار نکنیــد. بــه عــالوه، اگر شــما یا شــریکتان بــه دلیل 

داشــتن بیمــاری زمینــه ای درصــورت ابتــال بــه کرونــا در معــرض خطــر بیمــاری جــدی قــرار مــی گیریــد، 

بهتــر اســت از برقــراری رابطــه ی جنســی بپرهیزید.
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ــه  ــه گوشــتان خــورده اســت. در ادام ــا ب ــروس کرون ــورد تســت وی ــادی درم ــار زی ــرا اخب ــاال اخی احتم

ــده اســت. ــا آم ــواع و مراحــل تســت هــای تشــخیصی کرون ــورد ان ــی درم اطالعات

انواع تست های کرونا
دو نوع تست مختلف وجود دارد: تست تشخیص عفونی و تست آنتی بادی

1.    تست تشخیص عفونی )پی سی آر(

وجــود ویــروس فعــال در بــدن را نشــان میدهــد و بایــد مراحــل قرنطینــه یــا انــزوای خــود از دیگــران را 

انجــام دهیــد. در حــال حاضــر تســت تشــخیص عفونــی بــه دو روش انجــام مــی شــود: تســت PCR یــا 

پــی ســی آر کــه مــواد ژنتیکــی ویــروس را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد و تســت آنتــی ژن کــه پروتئیــن 

هــای خــاص روی ســطح ویــروس را مشــخص مــی کنــد.

2.    تست آنتی بادی

تســت ســرولوژی یــا آنتــی بــادی کرونــا بــه دنبــال پادتــن هایــی مــی گــردد کــه توســط سیســتم ایمنی 

در واکنــش بــه عامــل تهدیدآمیــز، ماننــد نــوع خاصــی از ویــروس، تولیــد مــی شــود. آنتــی بادی بــه دفع 

عفونــت کمــک مــی کنــد، چنــد روز یــا چنــد هفتــه بعــد از بــروز عفونــت ســاخته مــی شــود و تــا چنــد 

هفتــه بعــد از بهبــود در بــدن باقــی مــی مانــد. بــه همیــن دلیــل، نبایــد از تســت آنتــی بــادی بــرای 
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تشــخیص عفونــت فعــال ویــروس کرونــا اســتفاده کــرد. محققــان در حــال حاضــر نمــی داننــد حضــور 

آنتــی بــادی بــه معنــی مصونیــت بــدن در برابــر ویــروس کرونــا در آینــده اســت یــا خیــر.

 مقایسه انواع تست های کرونا

تست PCR )پی سی آر( تست آنتی بادی  

تست تشخیصی، وایرال، تست 
 ،PCR تست ،NAAT مولکولی، تست

واکنش زنجیره ای پلیمراز

سرولوژی،آزمایش پادتن، آزمایش 
CRP آزمایش ،igg خون، آزمایش سایر اسامی

مخاط حلق یا بینی )اکثر تست ها(

بزاق )تعداد کمی از تست ها(
گرفتن خون یا سوزن زدن انگشت روش گرفتن نمونه

)در برخی مناطق( چند روز یا تا چند 
هفته

)در برخی مناطق( چند روز یا 1 الی 
3 روز

مدت زمان دریافت 
نتایج

معموال میزان دقت و صحت این تست 
باالست و معموال نیاز به تکرار ندارد.

گاهی  الزم است برای رسیدن به 
نتیجهی دقیق این تست دوبار 

انجام شود.

آیا به تست دیگر 
احتیاج است

عفونت فعال در اثر ویروس کرونا را 
تشخیص می دهد.

اگر قبال به ویروس کرونا مبتال شده 
باشید، این تست آن را نشان می 

دهد.

چه چیزی را نشان 
می دهد

اگر قبال به ویروس کرونا مبتال شده 
باشید، با این تست مشخص نمی 

شود.

ابتال یا عدم ابتال به ویروس کرونا 
در لحظه ی گرفتن آزمایش را نشان 

نمی دهد.

چه چیزی را نشان 
نمی دهد
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 تست یا آزمایش PCR )پی سی آر( چگونه انجام می شود؟
بســیاری از شــرکتها و آزمایشــگاهها براســاس تعییــن مــواد ژنتیــک ویــروس در نمونــه ی حلــق یــا بینــی 

بیمــار آزمایــش هایــی بــرای تشــخیص کوویــد-19 ایجــاد کــرده انــد. مراحــل عــادی در ایــن نــوع تســت 

تشــخیص عفونــی ویــروس کرونــا عبارتنــد از:

پزشک تست کووید-19 تجویز می کند.

پزشــک از یــک گــوش پــاک کــن اســتریل شــده بــرای گرفتــن نمونــه مخــاط از حلــق یــا بینــی اســتفاده 

ــی کند. م

پزشــک گــوش پــاک کــن را در ظــرف اســتری لشــده مــی گــذارد و در آن را بــرای ارســال بــه آزمایشــگاه 

محکــم مــی کنــد.

گــوش کــن بایــد طــی ایــن مرحلــه تحــت دمــای خــاص نگهــداری شــود تــا ویــروس زنــده بمانــد و 

تســت دقیــق باشــد. نمونــه بایــد ظــرف 72 ســاعت بــه آزمایشــگاه برســد.

تکنیســین آزمایشــگاه مــواد شــیمیایی را بــا گــوش پــاک کــن مخلــوط مــی کنــد تــا مــواد ژنتیکــی 

ــاک کــن باشــد، خــارج شــود. ــه ممکــن اســت روی گــوش پ ــروس ک ــه وی هرگون

تکنیســین آزمایشــگاه بــه منظــور رهبــری چنــد چرخه ی کنتــرل شــده ی گرمایشــی و سرمایشــی از مواد 



21

بخش دوم: مبارزه با کرونا
2. آزمایش ها و تست های تشخیصی

Darmankade.com@darmankade

شــیمیایی ویــژه، بــه نــام پرایمــر و پروبهــا، و ماشــین پیشــرفته اســتفاده مــی کنــد تــا RNA ویــروس را به 

DNA تبدیــل کنــد و بعــد میلیــون ها کپــی از DNA بســازد.

بعــد از پیونــد DNA بــا پروبهــای خــاص، نــوع ویژهــای از نــور تولیــد مــی شــود کــه توســط ماشــین 

ــروز  ــه باعــث ب ــه SARS-CoV-2، ویروســی ک ــال ب ــت ابت مشــاهده مــی شــود و تســت نتیجــه ی مثب

بیمــاری کوویــد-19 مــی شــود، را نشــان مــی دهــد.

تست یا آزمایش آنتی بادی چگونه انجام می شود؟
انــواع مختلــف تســت هــا مــی تواننــد بــرای تعییــن جوانــب مختلــف پاســخ ایمنــی و کارکــرد آنتــی 

بــادی هــا اســتفاده شــوند. تســت هــا مــی تواننــد بــه طــور کلــی بــه دو دســته ی تشــخیص آنتــی بادی 

هــای متصــل شــونده یــا خنثــی کننــده تقســیم بنــدی شــوند.

شناسایی آنتی بادی متصل شونده:

ــه ویــروس  ــد، ن ایــن تســت هــا از پروتئیــن هــای خالــص شــده از SARS-CoV-2 اســتفاده مــی کنن

 )2-BSL زنــده، و مــی تواننــد در آزمایشــگاه هایــی بــا ســطح ایمنــی زیســتی پاییــن تــر )بــرای مثــال

اجــرا شــوند. بــا اســتفاده از واکنشــگرهای مخصــوص، انــواع منفــرد آنتــی بــادی هــا، ماننــد IgM، IgG و 

IgA مــی تواننــد تعییــن شــوند. بــه طــور کلــی، IgM یکــی از اولیــن انــواع آنتــی بــادی اســت کــه بعــد از 

عفونــت تولیــد شــده و بــرای تشــخیص عفونــت اخیــر بیشــترین کارایــی را دارد، در حالــی که آنتــی بادی 

IgG عمومــا بعــد از IgM تولیــد شــده و ممکــن اســت تــا مــاه هــا یــا ســال هــا قابــل شناســایی باقــی 

بمانــد. IgA بــرای ایمنــی مخاطــی مهــم اســت و مــی توانــد عــالوه بــر خــون در ترشــحات مخاطــی مانند 

بــزاق شناســایی شــود، گرچــه اهمیــت ایــن آنتــی بــادی در ایــن بیمــاری هنــوز مشــخص نشــده اســت. 

بــر اســاس پیچیدگــی تســت هــا، ایــن تســت هــا مــی تواننــد بســیار ســریع )کمتــر از 30 دقیقــه( در یک 

محیــط بالینــی انجــام شــده و یــا چنــد ســاعت در یــک البراتــور طــول بکشــند.

تســت هایــی کــه آنتــی بــادی هــای متصــل شــونده را شناســایی مــی کننــد، در دو طبقــه ی گســترده 

قــرار مــی گیرنــد:

تســت هــای مراقبتــی در بالیــن بیمــار )POC: Point-of-care(، عمومــا دســتگاه هایــی جانبــی هســتند 

کــه IgG یــا IgG و IgM، یــا آنتــی بــادی کل را در ســرم، پالســما خــون کامــل و یــا بــزاق شناســایی مــی 

کننــد. یکــی از مزایــای تســت هــای مراقبتــی در بالیــن بیمــار بــا اســتفاده از خــون کامــل ایــن اســت کــه 
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مــی تواننــد بــر روی نمونــه هــای گرفتــه شــده از انگشــت بــه جــای وریــد انجــام شــوند.

تســت هــای آزمایشــگاهی از تســت هــای ELISA یــا CIA بــرای شناســایی آنتــی بــادی اســتفاده مــی 

کننــد کــه ممکــن اســت بــرای برخــی تســت هــا نیــاز بــه کارشــناس آمــوزش دیــده ی آزمایشــگاه و 

وســایل مخصــوص باشــد. بــر اســاس واکنشــگرها، IgG، IgM و IgA مــی تواننــد بــه طــور جداگانــه یــا 

همــراه بــا هــم بــه عنــوان آنتــی بــادی کل شناســایی شــوند.

SARS- هنوز اســتفاده از تســت هــای خنثی ســازی را بــرای WHO :شناســایی آنتــی بــادی خنثــی کننــده

CoV2 تاییــد نکــرده اســت. تســت هــای ختثــی ســازی، قابلیــت عملکــردی آنتــی بــادی بــرای پیــش 

گیــری از عفونــت در محیــط بــرون تنــی را تعییــن مــی کننــد. ایــن تســت شــامل انکوباســیون ســرم یــا 

پالســما بــا ویــروس زنــده و ســپس عفونــی شــدن ســلول هــا و انکوباســیون آن هاســت. انجــام تســت، 

بســته بــه نــوع SARS-CoV-2، نیــاز بــه آزمایشــگاه هــای BSL-2 یــا BSL-3 دارد.

دو نوع تست خنثی سازی انجام می شود:

 )PRNT( مانند تســت خنثی ســازی تقلیل پــالک ویــروس ،)VNT( تســت هــای خنثــی ســازی ویــروس

 2-SARS-CoV 2 جــدا شــده از نمونــه ی بالینــی یــا-SARS-CoV و میکرونوترالزاســیون، از یــک ویــروس

نوترکیــب کــه پروتئیــن هــای گزارشــگر را بیــان مــی کنــد، اســتفاده مــی کننــد. انجــام این تســت هــا نیاز 

بــه البراتورهــای BSL-3 دارد و ممکــن اســت تکمیــل آن تــا 5 روز طــول بکشــد.

تســت هــای خنثــی ســازی ســودوویروس )pVNT( از ســودوویروس هــای نوترکیــب )ماننــد ویــروس 

اســتوماتیت وزیکــوالر، VSV( کــه پروتئیــن S ویــروس SARS-CoV-2 را بیــان مــی کننــد، اســتفاده میکند. 

ایــن تســت بســته بــه ســویه ی VSV مــورد اســتفاده مــی توانــد در البراتورهــای BSL-2 انجــام شــود.
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پنومونیا و بیماری خود ایمنی
ســازمان جهانــی بهداشــت گــزارش داد کــه مــاه گذشــته حــدود ۸۰ درصــد افــراد مبتــال، شــکل خفیف تا 

متوســط عفونــت را داشــتند. یــک مــورد خفیــف کوئیــد ۱۹ شــامل تــب و ســرفه شــدید تــر از آنفوالنــزای 

فصلــی اســت امــا نیــازی به بســتری شــدن نــدارد.

هیــرش می گویــد: ایــن مــوارد خفیف تــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه پاســخ ایمنــی بــدن قــادر بــه حفــظ 

ویــروس در دســتگاه تنفســی فوقانــی اســت. بیمــاران جــوان نســبت بــه بیمــاران مســن پاســخ ایمنــی 

قــوی تــری دارنــد.

ــای و ورود آن  ــه ن ــه علــت نشــت ویــروس ب ۱۳.۸ درصــد مــوارد شــدید و ۶.۱ درصــد مــوارد وخیــم ب

بــه دســتگاه تنفســی تحتانــی اســت، جایــی کــه بــه نظــر می رســد ویــروس رشــد را ترجیــح می دهــد. 

هیــرش گفــت: ریه هــا هــدف اصلــی هســتند.

بــه گفتــه دکتــر رافائــل ویســکیدی متخصــص بیمــاری هــای عفونــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی جانــز 

هاپکینــز، همچنــان کــه ویــروس تکثیــر شــده و بــه ســمت نــای و ریــه هــا پیشــروی می کنــد، می توانــد 

مشــکالت تنفســی بیشــتری ماننــد برونشــیت و پنومونیــا را ایجــاد کند.
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ویســکیدی گفــت: پنومونیــا بــا تنگــی نفــس همــراه بــا ســرفه مشــخص می شــود و بــر کیســه هــای 

ــه اکســیژن و  ــی هســتند ک ــول هــا جای ــذارد. آلوئ ــر می گ ــد تاثی ــام دارن ــول ن ــه آلوئ ــزی ک ــی ری هوای

دی اکســید کربــن رد و بــدل می شــوند.  در پنومونــی، الیــه نــازک ســلول هــای آلوئولــی توســط ویــروس 

ــش نشــان  ــا آن واکن ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــه ری ــی ب ــا ارســال ســلول های ایمن ــدن ب ــد. ب آســیب می بینن

می دهــد.

وی گفــت: و ایــن منجــر بــه ضخیــم شــدن پوشــش هــا نســبت بــه حالــت طبیعــی می شــود. هرچــه 

ضخیــم تــر شــوند باعــث انســداد کیســه هــای هوایــی کوچکــی که بــرای رســیدن اکســیژن به خــون الزم 

اســت، می شــود.  هیــرش اظهــار داشــت: ایــن اساســا یــک جنــگ بیــن پاســخ میزبــان و ویروس اســت. 

بســته بــه اینکــه کــدام پیــروز شــود عواقــب خــوب داریــم، زمانــی کــه فــرد بهبــود می یابــد و عواقــب بــد 

زمانــی کــه برعکــس ایــن اتفــاق می افتــد.

ــد، کلیــه و مغــز اکســیژن  ــد کب ــا محدودیــت اکســیژن جریــان خــون ســایر ارگان هــای مهــم مانن  ب

کافــی دریافــت نمی کننــد.  در تعــداد کمــی از مــوارد شــدید کــه بــه ســمت ســندروم دیســترس تنفســی 

ــن  ــا ای ــد.  ب ــدا می کنن ــاز پی ــی نی ــه دســتگاه تنفــس مصنوع ــن اکســیژن ب ــرای تامی ــد ب حــاد می رون

حــال بــا آســیب شــدید ریــه و نرســیدن اکســیژن کافــی بــه بقیــه بــدن ممکــن اســت منجــر بــه از کار 

افتــادن ارگان هــا و مــرگ شــود. ویســکیدی تاکیــد می کنــد کســانی کــه بیشــتر در معــرض خطــر هســتند 

افــراد بــاالی ۷۰ ســال هســتند و پاســخ ایمنــی ضعیفــی دارنــد. افــراد در معــرض خطــر شــامل بیمــاران 

بــا ناهنجــاری هــای ریــوی، بیمــاری مزمــن یــا سیســتم ایمنــی ضعیــف ماننــده بیمــاران ســرطانی کــه 

ــد. ــت می کنن ــیمی درمانی دریاف ش

ویســکیدی بــه مــردم توصیــه می کنــد بــه کرونــا ویــروس ماننــد آنفلوآنــزا نــگاه کننــد، چــون فرآینــدی 

مشــابه همــان را در بــدن طــی می کنــد. بســیاری از افــراد آنفوالنــزا می گیرنــد و بــدون هیــچ عوارضــی 

ــد. ــود می یابن بهب

وی افــزود: مــردم بایــد بــه یــاد داشــته باشــند همانطــور کــه احســاس می کننــد ســالم هســتند و بــه 

همــان انــدازه کــه می ترســند بیمــار نیســتند. کروناویــروس چگونــه باعــث عفونــت و آلودگــی می شــود؟

ایــن ویــروس از طریــق ریــز قطــرات ســرفه یــا عطســه بــه هــوا منتقــل می شــود. افــرادی کــه در نزدیکی 

هســتند می تواننــد از طریــق بینــی، دهــان یــا چشــم ویــروس را به بــدن خــود وارد کننــد. ذرات ویروســی 

موجــود در ایــن قطــرات بــه ســرعت بــه پشــت معابــر بینــی و غشــاهای مخاطــی در پشــت گلــوی شــما 

می رونــد و بــه گیرنــده هــای خاصــی در غشــای ســلول هــا متصــل شــده و از آنجــا کارشــان را شــروع 
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ــد. می کنن

 کرونــا ویــروس پروتئیــن هایــی را کــه از ســطح آن بــه ســمت بیــرون خــارج شــده انــد را روی غشــای 

ســلول متصــل و از ایــن طریــق مــاده ژنتیکــی خــود را بــه ســلول تزریــق می کنــد.

دکتــر ویلیــام شــافنر متخصــص بیماریهــای عفونــی در مرکــز پزشــکی دانشــگاه وندربیلــت در نشــویل 

گفــت: مــاده ژنتیکــی متابولیســم ســلول را مختــل کــرده و بــه ســلول می گویــد: وظیفــه خــود را انجــام 

نــده و از ایــن بــه بعــد بــه مــن کمــک کــن تــا تکثیــر شــده و ویــروس را بســازیم.

کروناویروس چگونه باعث مشکالت تنفسی می شود؟
وقتــی تعــداد کپــی هــای ویروســی زیــاد شــود بــه ســلولهای همســایه حملــه می کنــد. عالئــم معمــواًل 

شــامل ســوزش گلــو و ســرفه خشــک می باشــد.

دکتــر شــافنر می گویــد: پــس ویــروس بــه ســمت لوله هــای برونــش حرکــت می کنــد. وقتــی بــه ریــه 

هــا می رســد باعــث التهــاب مخــاط آن شــده و کیســه هــای هوایــی یــا آلوئــول هــا بــرای انجــام وظیفــه 
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خــود، تامیــن اکســیژن خــون و حــذف دی اکســیدکربن، بایــد ســخت تــر کار کنند.

دکتــر کامپتــون فیلیپــس رئیــس سیســتم مراقبت هــای بهداشــتی آینده نگــر در بیمارســتانی کــه در مــاه 

ژانویــه اولیــن مــورد کروناویــروس در آمریــکا گــزارش شــد، گفــت: بــا ایجــاد آمــاس عبــور اکســیژن از 

غشــای مخاطــی از ایــن هــم مشــکل تــر می شــود.  اختــالل در جریــان اکســیژن باعــث می شــود کــه آن 

نواحــی در ریــه هــا بــا مایعــات، چــرک و ســلول هــای مــرده پــر شــود. ذات الریــه یــا عفونــت ریــه ایجــاد 

می شــود.

بعضــی از افــراد آنقــدر در تنفــس مشــکل دارنــد کــه به دســتگاه تنفــس مصنوعی نیــاز اســت.در بدترین 

شــرایط کــه بــه ســندروم دیســترس تنفســی حــاد شــناخته می شــود ریــه هــا بــه حــدی از مایعــات پــر 

ــوده و بیمــار می میــرد. ــر ب می شــوند کــه حمایت هــای تنفســی بی تاثی

 ویروس در ریه ها چه مسیری را طی می کند؟
دکتــر شــو یــوان ژیائــو اســتاد پاتولــوژی در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه شــیکاگو، گزارشــات پاتولــوژی 
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بیمــاران کرونایــی چیــن را مــورد بررســی قــرار داد و گفــت: بــه نظــر می رســد ویــروس در مناطــق جانبــی 

از دو طــرف ریــه شــروع شــده و مدتــی طــول می کشــد تــا بــه دســتگاه تنفســی فوقانــی و ســایر راههــای 

تنفســی مرکزی برســد.

دکتــر ژیائــو همچنیــن بــه عنــوان مدیــر مرکــز پاتولــوژی و تشــخیص مولکولــی در دانشــگاه ووهــان 

فعالیــت می کنــد، گفــت: ایــن الگــو کمــک می کنــد تــا توضیــح دهیــم چــرا در ووهــان، آنجــا کــه طغیان 

آغــاز شــد بســیاری از اولیــن مــوارد بالفاصلــه تشــخیص داده نشــوند.  آزمایش هــای اولیــه در بســیاری 

از بیمارســتان های چینــی قــادر بــه تشــخیص عفونــت در ریــه هــا نبودنــد و بــه همیــن دلیــل بعضــی از 

افــراد بــا عالئــم بــدون درمــان بــه خانــه فرســتاده می شــدند.

آنهــا بــرای یافتــن معالجــه بــه بیمارســتانهای دیگــری می رفتنــد یــا در خانــه میمانــد و خانــواده خــود 

را آلــوده می کردنــد. ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه کرونــا بــه ایــن میــزان گســترش پیــدا کــرده اســت.

مطالعــه ای جدیــد کــه توســط تیــم محققیــن دانشــکده پزشــکی دانشــگاه آیــکان در مانت ســینا انجام 

شــد نشــان داد نیمــی از ۱۲۱ بیمــار چینــی در اوایــل بیمــاری خــود ســی تــی اســکن نرمــال داشــتند. ایــن 

مطالعــه و کار دکتــر ژیائــو نشــان می دهــد کــه با پیشــرفت بیمــاری در ســی تی اســکن کدورتهای شیشــه 

ای دیــده می شــود. نوعــی از کــدورت هــم کــه در عفونت هــای تنفســی ویــروس در قســمت هایی از ریــه 

هــا دیــده می شــود. بــا بدتــر شــدن بیمــاری ایــن مناطــق مــات می توانــد در جاهایــی پراکنــده و ضخیــم 

شــود و آنچــه کــه رادیولوژیســت هــا “الگــوی سنگفرشــی دیوانــه ” می نامنــد را در اســکن ایحــاد می کنــد.

 آیا ریه ها تنها قسمتی از بدن هستند که تحت تاثیر قرار می گیرند؟
دکتــر کامپتــون فیلیپــس گفــت: ایــن عفونــت می توانــد از طریــق غشــاهای مخاطــی از بینی به ســمت 

رکتــوم گســترش یابــد.  متخصصــان می گوینــد اگــر چــه تعــداد ویــروس هــا در ریــه هــا کاهــش یابــد 

ولــی می توانــد ســلول های دســتگاه گــوارش را آمــاده کننــد. شــاید همیــن علــت وجــود عالئــم گوارشــی 

ماننــد اســهال و ســوهاضمه در بعضــی بیمــاران باشــد. دکتــر شــافنر گفــت: ویــروس می توانــد وارد جریان 

ــود. خون ش

مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا می گویــد کــه RNA کروناویــروس در نمونه هــای خــون و مدفــوع 

تشــخیص داده شــده اســت. امــا هنــوز مشــخص نیســت کــه ویــروس عفونــی می توانــد در خــون یــا 

مدفــوع پایــدار بماند.
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دکتــر جــورج دیــاز رئیــس بخــش بیماریهــای عفونــی در مرکــز پزشــکی اورت گفــت: مغــز اســتخوان و 

ارگان هــای دیگــری مثــل کبــد نیــز می تواننــد ملتهــب شــوند. تیــم دکتــر دیــاز اولیــن بیمــار کرونایــی 

ــی وجــود دارد،  ــاب در رگ هــای کوچــک خون ــکان وجــود الته ــن ام ــد. همچنی ــان کردن ــکا را درم آمری

هماننــد آنچــه در مــورد ســندرم دیســترس تنفســی حاد، طغیــان ویــروس ســال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ اتفــاق افتاد. 

دکتــر شــافنر گفــت: در واقــع ویــروس بــر روی ارگان هایــی ماننــد قلــب، کلیــه و کبــد می نشــیند و ممکــن 

اســت صدمــات مســتقیم را ایجــاد کنــد. وی در ادامــه گفــت: وقتــی سیســتم ایمنــی بــرای مبــارزه بــا 

عفونــت وارد عمــل می شــود التهــاب ناشــی از آن ممکــن اســت باعــث اختــالل در عملکــرد ارگانهــا شــود.

در نتیجــه برخــی از بیمــاران ممکــن اســت صدماتــی کــه نــه تنهــا توســط ویــروس بلکــه بــه وســیله 

سیســتم ایمنــی خودشــان ایجــاد شــده را متحمــل شــوند.

کارشناســان هنــوز اثبــات نکــرده انــد کــه آیــا ایــن ویــروس می توانــد بــر روی مغــز تاثیــر بگــذارد یــا نــه. 

امــا دانشــمندانی کــه SARS را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد اظهــار داشــتند کــه ویــروس SARS در بعضــی از 

بیمــاران بــه مغــز نفــوذ کــرد. بــا توجــه بــه شــباهت بیــن SARS و کووئیــد ۱۹، مقالــه ای که مــاه پیش در 

ژورنــال ویــروس شناســی پزشــکی منتشــر شــد اســتدالل کــرد کــه احتمــال اینکــه ویــروس جدیــد بتوانــد 

برخــی از ســلول هــای عصبــی را آلــوده کنــد را نبایــد نادیــده گرفت.

ریه بیمار کرونا زیر میکروسکوپ
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 چرا شدت بیماری در افراد مختلف متفاوت است؟
حــدود ۸۰ درصــد از افــراد آلــوده بــه ویــروس جدیــد عالئــم نســبتًا خفیفــی دارنــد. حــدود ۲۰ درصــد بــه 

مراتــب بیمــاری جــدی تــری دارنــد و حــدود ۲ درصــد از بیمــاران در چیــن ایــن بیمــاری برایشــان کشــنده 

. د بو

متخصصــان می گوینــد تاثیــرات ویــروس بســتگی بــه ایــن دارد کــه سیســتم ایمنــی چقــدر ضعیــف 

شــده اســت. افــراد مســن و آنهایــی کــه بیماری هــای زمینــه ای دارنــد ماننــد دیابــت و دیگــر بیماری هــای 

مزمــن در ابتــال بــه اشــکال شــدید مســتعدتر هســتند.

دکتــر ژیائــو آزمایشــات پاتولوژیــک دو بیمــار را کــه در مــاه ژانویــه بــه دالیــل مختلفــی بــه بیمارســتانی 

در ووهــان رفتــه بودنــد را مــورد بررســی قــرار داد. آنهــا نیــاز بــه جراحــی ســرطان ریــه در مراحــل ابتدایــی 

ــی در آن زمــان  ــد. ول ــوده بودن ــا ویــروس هــم آل ــه کرون داشــتند. بعــدًا ســوابق آنهــا نشــان داد کــه ب

تشــخیص داده نشــده بــود. وی گفــت ســرطان ریــه بیمــار بــه انــدازه کافــی پیشــرفته نبــود کــه آنهــا را 

بکشــد. طبــق ســوابق بیمــار دکتــر ژیائــو اظهــار داشــت: یکــی از بیمــاران خانــم ۸۰ ســاله مبتال بــه دیابت 

بــه علــت پنومونــی ناشــی از کرونــا ویــروس جــان خــود را از دســت داد.

بیمــار دیگــر مــرد ۷۳ ســاله بــا ســابقه فشــارخون بــاال کــه بــه مــدت ۲۰ ســال بــه خوبــی مدیریــت کرده 

بــود. دکتــر ژیائــو گفــت ایــن بیمــار بعــد از جراحــی موفقــت آمیز برداشــت تومــور مرخص شــد و نــه روز 

بعــد بیمارســتان برگشــت چــون ســرفه و تــب داشــت کــه بــه علــت کرونــا ویــروس بوده اســت.

دکتــر ژیائــو گفــت ایــن مــرد تقریبــًا در اولیــن اقامــت در بیمارســتان بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده بــود 

زیــرا بعــدًا ســایر بیمــاران در اتــاق ریــکاوری بعــد از عمــل بــه کرونــا ویــروس آلــوده شــده بودنــد. ماننــد 

بســیاری از مــوارد دیگــر روزهــا طــول کشــید تــا بیمــار عالئــم تنفســی را نشــان دهــد.

ایــن بیمــار بعــد از ۲۰ روز بســتری در بخــش بیماریهــای عفونــی بهبــود یافــت. متخصصــان می گوینــد 

ــات،  ــی، مایع ــای حمایت ــت ه ــل مراقب ــه دلی ــد ب ــود می یاب ــرایط بهب ــن ش ــا ای ــاری ب ــه بیم هنگامی ک

حمایــت هــای تنفســی و ســایر روش هــای درمانــی اســت کــه بــه آنهــا اجــازه می دهــد تــا از بدتریــن 

اثــرات التهــاب ناشــی از ویــروس جــان ســالم بــه در ببرنــد.
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بســیاری از کشــورهای سراســر دنیــا بــه عنــوان روشــی بــرای جلوگیــری از ســرایت بیمــاری زدن ماســک 

را پیشــنهاد مــی کننــد. مــا بــه دلیــل ماســک نــزدن برخــی از افــراد نــگاه مــی اندازیــم و مــی گوییــم نظــر 

شــواهد علمــی درمــورد زدن ماســک چیســت. دانشــمندان و دیگــر متخصصــان از آغــاز پاندمــی کووید-19 

پیرامــون ایــن موضــوع کــه آیــا عمــوم مــردم بایــد ماســک بزننــد و آیــا ایــن ماســک هــا بایــد ماســک 

جراحــی یــا خانگــی باشــد بــه بحــث نشســته انــد.

از اوایــل مــاه آوریــل بــه بعــد، مرکــز کنترل و پیشــگیری بیمــاری در ایالــت متحده پیشــنهاد داد مــردم در 

مــکان هایــی کــه رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی در آن ممکن نیســت از ماســک هــای خانگی اســتفاده 

. کنند

سایر کشورها، مانند آلمان و بریتانیا، زدن ماسک در وسایل نقلیه ی عمومی را اجباری کردند.

ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای مــدت طوالنــی از ایــن توصیــه ســر بــاز گردانــد و معتقــد بــود تنهــا 

کادر درمــان، کســانی کــه در حــال حاضــر مبتــال بــه ویــروس کرونــا هســتند و افــرادی کــه در خانــه از آنهــا 

مراقبــت مــی کننــد بایــد ماســک هــای پزشــکی بزننــد.

امــا ســازمان بهداشــت جهانــی اوایــل ژوئــن فهرســتی از توصیــه هــای مربــوط به ایــن بیماری را منتشــر 

ســاخت کــه مناســب تریــن نــوع ماســک در محیــط و موقعیــت هــای مختلــف را پیشــنهاد مــی داد. این 

فهرســت شــامل اســتفاده از ماســک هــای غیرپزشــکی در مــکان هــای شــلوغ و وســایل نقلیــه ی عمومــی 

ــد. می ش
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با این حال، همه جا و همه کس استفاده از ماسک را نپذیرفت.

در ایــن مقالــه، بــه چهــار دلیــل کــه چــرا بعضــی از افــراد ماســک نمــی زننــد اشــاره مــی کنیــم. مــا در 

ســایه ی شــواهد علمــی کــه امــروزه در دســترس قــرار دارد، بــه ادعــای پشــت ایــن دالیــل نــگاه مــی 

اندازیــم.

دالیل اشتباه برای ماسک نزدن
دلیل اشتباه 1: ماسک برای کسی که آن را می زند مصونیت ایجاد نمی کند 

 N95 ادعــا: ماســک روش موثــری بــرای مصــون مانــدن از ویــروس جدیــد کرونــا نیســت. تنهــا ماســک

ایــن قابلیــت را دارد و کســانی کــه ماســک نمــی زننــد مــی گوینــد: ماســک نمــی توانــد مانــع از بــروز 

ویــروس جدیــد کرونــا شــود.

ــی از  ــزدن اســت. هــدف اصل ــا ن ایــن ادعاهــا نشــاندهنده ی جوهــر بحــث پیرامــون ماســک زدن ی

درخواســت عمــوم مــردم بــرای زدن ماســک در مــکان هایــی کــه امــکان فاصلــه گــذاری اجتماعــی در آن 

وجــود نــدارد، محافظــت از شــخصی کــه ماســک مــی زنــد نیســت.

بلکــه ایــن قانــون قصــد دارد مانــع از ســرایت ویــروس بــه دیگــران توســط افــراد مبتــال بــه ویــروس 

کرونــا شــود کــه هیــچ عالمتــی ندارنــد یــا در مرحلــه ی قبــل از بــروز عالمــت هســتند. متخصصــان بــه 

ایــن روش کنتــرل منبــع مــی گوینــد.

کنتــرل منبــع بــه جــای محافظــت از شــخصی کــه ماســک مــی زنــد، در پــی جلوگیــری از پخــش شــدن 

قطــرات حــاوی ویــروس در فضــای پیرامــون اوســت.

از چنــد تحقیــق چنیــن برمــی آیــد کــه ماســک هــای ســاده مــی تواند تعــداد قطــرات، و شــاید کمــی از 

ایروســل هــا، را تــا حــدی کاهــش دهــد.

دلیل اشتباه 2: شواهد کافی نیست

ادعا: هیچ مدرک علمی دال بر موثر بودن ماسک وجود ندارد.

پرفســور تریشــا گرینهالــگ از دانشــگاه آکســفورد بریتانیــا در چنــد مجلــه ی تحقیقاتــی برجســته، مانند 

BMJ، حمایــت خــود از زدن ماســک را اعــالم کــرده اســت.
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او اخیــرا در مجلــه ی ارزیابــی در مطــب بالینــی نوشــت:»اعالم ایــن نکتــه کــه مــا نبایــد ماســک بزنیــم 

چــون هیــچ آزمایشــی در ایــن زمینــه منتشــر نشــده اســت بــه طــور کلــی بــا دیگر سیاســت هــای کنترل 

بیمــاری و بــه طــور خــاص کرونــا، مغایــرت دارد.«

ــه 60% در  ــکی ک ــه ماس ــد ک ــی آی ــن برم ــی چنی ــای ریاض ــدل ه ــگ: »از م ــا گرین هال ــور تریش پرفس

جلوگیــری از انتقــال ویــروس موثــر عمــل مــی کنــد و 60% جمعیــت از آن اســتفاده مــی کننــد، R0 را تــا 1.0 

پاییــن مــی آورد.«

R0 اصطــالح فنــی بــرای تعــداد تکثیــر اســت کــه بــه تعــداد افــرادی کــه یــک نفــر مــی توانــد ویــروس 

را بــه آنهــا انتقــال دهــد برمــی گــردد.

وقتــی R0 بــه زیــر 1 برســد، هــر فــرد مبتــال بــه ویــروس کرونــا را بــه کمتــر از یــک نفــر انتقــال مــی دهد. 

بدینترتیــب، مجمــوع تعــداد افــراد مبتــال در جامعــه بــه مــرور زمــان کاهــش پیدا مــی کند.

مجلــه ی BMJ Global Health بــه تازگــی تحقیقــی منتشــر کــرد کــه در آن بــه ســرایت ویــروس کرونــا 

در 124 خانــواده کــه دســت کــم یــک نفــر از اعضــای آن بــه کرونــا مبتــال بــود نــگاه انداختــه شــد. اطالعات 

نشــان داد کــه اگــر فــرد مبتــال بــه کوویــد-19 قبل از بــروز عالئــم ماســک بزنــد، زدن ماســک 79% در کاهش 

انتقــال موثــر واقــع می شــود.

دلیل اشتباه 3: ممکن است ماسک خطر ابتال را افزایش دهد

ادعــا: ماســک خیلــی ســریع آلــوده مــی شــود و هربــار کــه فــرد نفــس بکشــد، آلودگــی را بیــرون مــی 

. هد د

بــه گفتــه ی ســازمان جهانــی بهداشــت، ممکــن اســت ماســک بــرای کســی کــه آن را مــی زنــد منبــع 

ابتــال بــه بیمــاری شــود.

تحقیــق ســال 2017 شــامل 16 نفــر از کادر درمــان نشــان داد وقتــی داوطلبــان تجهیــزات محافظتــی خود 

را مــی پوشــیدند و برمــی داشــتند در معــرض آلودگــی قــرار مــی گرفتنــد.

ــگام زدن ماســک در مــکان هــای  ــد هن ــکا پیشــنهاد مــی کن ــرل و پیشــگیری بیمــاری آمری مرکــز کنت

عمومــی بــه ماســک دســت نزنیــم و اگــر تصادفــا ایــن کار را انجــام دادیــم، دســتان خــود را بشــوریم.

ماســک هــای پزشــکی مانــع از نفــوذ میکروارگانیســم هــا بــه بینــی و دهــان کســی کــه ماســک مــی زند 
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مــی شــود. هنــوز مشــخص نیســت ایــن موضــوع درمــورد ماســک هــای خانگــی هــم صــدق مــی کنــد 

یــا خیــر.

محققــان طــی یــک تحقیــق جدیــد، کــه هنــوز مــورد بازبینــی قــرار نگرفتــه اســت، پارچــه هــای مختلف 

را از نظــر نفــوذ قطــرات در انــدازه هــای مختلــف امتحــان کردنــد.

نویســندگان در نســخه ی خطــی نوشــته اند:»متوجــه شــدیم اکثــر پارچــه هــای خانگی، حتی بــه صورت 

یــک الیــه، مانــع از نفــوذ قطــرات مــی شــود. پارچــه ی دوالیــه مــی توانــد بــدون تحــت الشــعاع قــرار 

دادن توانایــی نفــس کشــیدن فــرد، ماننــد ماســک هــای جراحــی مانــع از نفــوذ ویــروس شــود.«

 ادعا: ماسک باعث بروز ذات الریه یا سایر بیماری های ریوی می شود.

هیــچ مدرکــی دال بــر اینکــه زدن ماســک خطــر ابتــال بــه ذات الریــه یــا ســایر بیمــاری هــای میکروبــی، 

ویروســی یــا قارچــی ریــه را بــاال مــی بــرد وجــود نــدارد.

ســازمان جهانــی بهداشــت توضیــح مــی دهــد اگــر فــرد بــه مــدت طوالنــی از یــک ماســک اســتفاده 

کنــد، میکروارگانیســم هــا روی پارچــه رشــد مــی کننــد.

مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری پیشــنهاد مــی دهــد فــرد بــه محــض رســیدن بــه خانــه ماســک را 

دربیــاورد و قبــل از اســتفاده ی دوبــاره آن را بشــورد.

توصیــه ی ســازمان جهانــی بهداشــت ایــن اســت که:»تمــام ماســک هــا بایــد درصــورت خیــس شــدن 

یــا رطوبــت مشــخص عــوض شــوند. نبایــد مــدت طوالنــی از ماســک خیــس اســتفاده کــرد. […] یــا 

ماســک را دور بیندازیــد یــا در کیــف در بســته نگــه داریــد تــا بعــد آن را بشــورید و تمیــز کنیــد.«

 دلیــل اشــتباه 4: ممکــن اســت ماســک بــه کســی کــه آن را مــی زند آســیب 
ند  برسا

ادعــا: ماســک دریافــت اکســیژن را محــدود مــی کنــد و کربــن دی اکســید را افزایــش می دهــد، بنابراین 

خطــر احتمالــی مســمومیت کربــن دی اکســید را باال مــی برد.

یــک تحقیــق کوچــک وضعیــت 39 داوطلــب مبتــال بــه آخریــن مرحلــه از بیمــاری کلیــه را مورد بررســی 

قــرار داد کــه طــی پاندمــی ســارس 2013 دیالیــز انجــام مــی دادنــد. محققــان دریافتنــد 70% از داوطلبانــی 

کــه حیــن درمــان بــه مــدت 4 ســاعت ماســک N95 زده بودنــد، دچــار افــت اکســیژن شــدند.
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در تحقیــق دیگــر، تفاوتــی در ســطح اکســیژن 10 پرســتار کــه در شــیفت خــود از ماســک N95 اســتفاده 

مــی کردنــد مشــاهده نشــد.

مســمومیت کربــن دی اکســید بســیار نــادر اســت و متخصصــان بیشــتر ایــن وضعیــت را بــه حادثــه در 

فضــای بســته، مثــل کشــتی یــا معــدن، نســبت مــی دهنــد.

ــه یــا هیپرکربــن زمانــی رخ میدهــد کــه میــزان کربــن دی اکســید در خــون افزایــش یابــد.  هیپرکاپن

تنددمــی و چنــد بیمــاری ریــوی منجــر بــه هیپرکاپنــه مــی شــود. ایــن وضعیــت در حالــت خفیــف منجــر 

بــه منگــی و ســردرد و در حالــت شــدید باعــث گیجــی، رعشــه و کمــا مــی شــود.

تحقیــق ســال 2006 نشــان مــی دهــد پرســتارانی کــه حیــن پاندمــی ســارس 2013 بیــش از 4 ســاعت به 

طــور مــداوم از ماســک N95 اســتفاده کردنــد، بیشــتر در معــرض ســردرد قرار داشــتند.

نماینــده ی مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری آمریــکا بــه تازگــی درمــورد هیپرکاپنــه بــا رویتــرز گفتــه 

داشــته اســت:»کربن دی اکســید بــه تدریــج و بــه مــرور زمــان در ماســک تولیــد مــی شــود. بــا ایــن حال، 

میــزان کربــن دی اکســید احتمالــی بــرای کســانی کــه در معــرض آن قــرار مــی گیرنــد قابــل تحمل اســت. 

شــاید دچــار ســردرد شــوید امــا احتمــاال عالئمــی را کــه در میــزان بــاالی کربــن دی اکســید مشــاهده مــی 

شــود تجربــه نمــی کنیــد. […] بــروز هیپرکاپنــه بــه دلیــل زدن ماســک بعیــد اســت.«

 ادعــا: زدن ماســک بــرای افــراد دچــار بیماریهــای خــاص )COPD، آســم( خطرنــاک اســت چــون تنفس 

را محــدود مــی کند.

ســازمان جهانــی بهداشــت ایــن ادعــا را کــه ممکــن اســت افــراد مبتــال بــه آســم، بیمــاری هــای مزمــن 

تنفســی یــا مشــکالت تنفســی هنــگام زدن ماســک دچــار مشــکل شــوند بــه رســمیت مــی شناســد.

مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری آمریــکا پیشــنهاد مــی دهــد هرکــس کــه مشــکل تنفســی دارد نبایــد 

ــک بزند. ماس

ماسک بزنیم یا نه؟
ــه زدن ماســک  ــم در کشــورهایی ک ــه ی بهداشــت عمومــی و زدن ماســک، دســت ک ــروی از توصی پی

اجبــاری نیســت، بــه انتخــاب شــخصی فــرد برمــی گــردد.

شــاید ایــن موضــوع هیچوقــت روشــن نشــود و ممکــن اســت کســانی کــه ترجیــح مــی دهنــد بــرای 
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تصمیــم گیــری بــه تعــداد زیــادی از تحقیقــات علمــی اســتناد کننــد، بــه نتیجــه ی نهایــی نرســند.

بعضــی از متخصصــان معتقدنــد احتمــاال انجــام تحقیقــات تصادفــی کنتــرل شــده بــرای تخمیــن ســهم 

دقیــق ماســک در کنــد ســاختن رونــد انتقــال ویــروس کرونــا )ســارس-کوو-2(  غیــر ممکــن اســت.

بعضــی از افــراد خیلــی ســریع بــه اســتفاده از ماســک در زندگــی روزمــره عــادت مــی کننــد و هنــگام قرار 

گرفتــن در جمعیــت، خریــد یــا دیــدن دوســتان ماســک مــی زنند.

زدن ماســک بــرای بعضــی از افــراد، ماننــد نــوزادان و افــراد مبتــال بــه مشــکالت تنفســی، ممکن نیســت. 

بــا ایــن حــال، اگــر دیگــران ماســک بزننــد، ایــن اشــخاص هــم ســود مــی برند.



با کمک تست هوشمند کرونا درمانکده، احتمال 

ابتال به کرونا را تخمین بزنید.
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