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   سال                                                                                   شمـــاره  

   

فروردین 1400       

 چشم انداز دیالیز ایران در سال 1400
سخن   نخست

دکتر توحید عزیزی

ــر  ــال ۱۳۳۹ زی ــران در س ــز در ای ــن همودیالی ــه اولی ــی ک از زمان
ــتان  ــی بیمارس ــش داخل ــدی آذر در بخ ــر مه ــر دکت نظ

ـ رضــوان اهلل(  )امــام خمینــی  هــزار تختخوابــی 
ــه نزدیــک بــه  ــا امــروز کــه روزان انجــام شــد، ت

ــش از  ــز در بی ــزار جلســۀ همودیالی ــزده ه پان
ــور  ــر کش ــز در سراس ــز دیالی ــصد مرک شش
و  فــراز  پــر  و  دراز  راه  انجــام می شــود، 

ــت.  ــده اس ــی ش ــیبی ط نش

حــوادث  دهــه،  شــش  ایــن  تمــام  در 
جنــگ  جملــه  از  گوناگــون  بالیــای  و 
تحریم هــای  ســیل،  زلزلــه،  تحمیلــی، 

ــته اند  ــادی نتوانس ــگ اقتص ــه، و جن ظالمان
ــز را  ــای همودیالی ــد و ارتق ــه رش ــد رو ب رون

متوقــف کننــد و مســووالن و متولیــان امــر 
ــه  ــز را ن ــکالت، دیالی ــن مش ــی ای ــم تمام علی رغ

ــز ارتقــا  ــی کــه در بعــد کیفــی نی تنهــا از بعــد کّم
ــد.  داده ان

ــه ای  ــو و کهن ــای ن ــا چالش ه ــز ب ــال ۱400، دیالی در س
ــم.   ــا می پردازی ــر آن ه ــه ذک ــه ب ــود ک ــد ب ــر خواه درگی

گســترش  بــا  چــه  اگــر  کرونــا،  همه گیــری  شــرایط 
واکسیناســیون ها در ســال ۱400 رو بــه افــول خواهــد 

درمــان  تحــت  عزیــزان  بــرای  همچنــان  امــا  گذاشــت، 
ــا  ــر پژوهش ه ــود. اکث ــد ب ــش خواه ــک چال ــز ی ــدۀ دیالی نگهدارن
نشــان داده انــد کــه درصــد بیشــتری از افــراد تحــت دیالیــز نســبت 
ــا )کوویــد-۱۹(، هنــوز  ــه کل جامعــه، بعــد از واکسیناســیون کرون ب
ــه  ــای مقابل ــت پروتکل ه ــن، رعای ــت. بنابرای ــد داش ــی نخواهن ایمن
بــا ویــروس کرونــا چــه بــرای افــراد تحــت دیالیــز و چــه کارکنــان 
بخــش دیالیــز، همچنــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار خواهــد بــود. 

ــران  ــز در ای ــان همودیالی ــت درم ــراد تح ــداد اف ــد تع ــزان رش می
حــدود 8 درصــد اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در پایــان ســال 
ــز  ــدۀ دیالی ــان نگهدارن ــت درم ــرد تح ــدود ۳۹,000 ف ۱۳۹۹ در ح

ــزار  ــه ه ــش از س ــرای بی ــد پذی ــور بای ــت، کش ــود داش ــران وج در ای
ــه معنــی  فــرد دیالیــزی جدیــد در ســال ۱400 باشــد کــه ب
ــز  ــتگاه همودیالی ــت و دس ــدود 600 تخ ــه ح ــاز ب نی
ــرای  ــالمت ب ــت های الزم س ــت. سیاس ــد اس جدی
ــت  ــراد تح ــریع اف ــد س ــرخ رش ــن آوردن ن پایی

ــد.  ــول بمان ــد مغف ــز نبای ــز نی همودیالی

نوســانات  و  افزایــش  دیگــر،  ســوی  از 
ــزات  ــد تجهی ــادل ارز، خری ــرخ تب ــداوم ن م
دســتگاه  ویــژه  بــه  دیالیــز  غیرمصرفــی 
تجهیــزات  جایگزینــی  و  همودیالیــز 
فرســوده را بــا چالشــی جــدی در ســال 
۱400 رو بــه رو کــرده اســت. بــا توجــه 
بــه مشــکالت مالــی دولــت و دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی در بودجــۀ ســال جــاری، یکــی از 
ــه،  ــن نقیص ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــای مه راهکاره
ــردم  ــازمان های م ــوکاران و س ــج نیک ــب و تهیی ترغی
ــز،  ــوزۀ دیالی ــه ح ــه بیشــتر ب ــرای توج ــه ب ــاد خیری نه
اهــدای  یــا  و  دیالیــز،  جدیــد  بخش هــای  تاســیس 
ــت.  ــی اس ــای کنون ــه بخش ه ــی ب ــر مصرف ــزات غی تجهی

ــرات  ــد مذاک ــروع دور جدی ــود ش ــا وج ــال ۱400، ب در س
ــع  ــای رف ــی، دورنم ــورهای اروپای ــران و کش ــت ای ــن دول بی
ــت.  ــخص اس ــوز نامش ــران هن ــه ای ــه علی ــای ظالمان تحریم ه
ــران از  ــز در ای ــی دیالی ــزات مصرف ــد تجهی ــن، تولی بنابرای
ــره،  ــن و غی ــات، بالدالی ــودر بیکربن ــز، پ ــی دیالی ــه صاف جمل
ــت مســووالن در  ــژه و حمای ــه وی ــد توج ــابق، نیازمن ــی الس ــا ف کم
ــت،  ــن وزارت صنع ــزات پزشــکی وزارت بهداشــت و همچنی ادارۀ تجهی

ــه فراموشــی ســپرده شــود.  ــد ب ــدن و تجــارت اســت و نبای مع

ســال پیــش رو، ســالی پرچالــش و حســاس بــرای حــوزۀ دیالیــز اســت 
ــا هوشــیاری مســووالن و سیاســتگذاران ســالمت،  و امیــد اســت کــه ب
ــی  ــن کارای ــا بهتری ــال، ب ــن س ــش رو در ای ــای پی ــم از چالش ه بتوانی

ــم. ــور کنی عب
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زندگی
درمان آلزایمر با اتم های حاوی اکسیژن و اشعه مادون قرمز

ــن  ــی از مهمتری ــاینس دیلی، یک ــری س ــگاه خب ــا از پای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــز  ــد در مغ ــن آمیلویی ــای پروتئی ــع پالک ه ــر، تجم ــروز آلزایم ــل ب دالی
اســت. آمیلوییــد یــک اصطــالح عمومــی بــرای پروتئین هایــی اســت کــه 
ــالم،  ــراد س ــز اف ــد. در مغ ــود می آین ــه وج ــدن ب ــی در ب ــور طبیع ــه ط ب
ــر،  ــه آلزایم ــال ب ــراد مبت ــز اف ــی در مغ ــود می شــود؛ ول ــن ناب ــن پروتئی ای

ــد. ــع می یاب تجم
ــد  ــه می توان ــد ک ــت یافتن ــکاری دس ــه راه ــو ب ــگاه توکی ــان دانش محقق
پالک هــای آمیلوییــد را از مغــز حــذف کنــد. در ایــن روش اتم هــای 
ــادون  ــعه م ــق اش ــوند و از طری ــق می ش ــز تزری ــه مغ ــیژن ب ــاوی اکس ح
ــوان پالک هــای  ــی می ت ــه راحت ــت ب ــن حال ــال می شــوند. در ای ــز فع قرم
ــه  ــه ای ب ــه صدم ــدون اینک ــرد، ب ــلول حــذف ک ــد را از ســطح س آمیلویی

ــود. ــالم وارد ش ــلول های س س
محققــان از ایــن روش در موش هــای زنــده اســتفاده کردنــد و یــک هفتــه 
ــادون  ــعه م ــرض اش ــا را در مع ــاعت موش ه ــدت نیم س ــه م ــر روز ب ه

ــان تزریــق  ــه مغــز آن قرمــز و مولکول هــای حــاوی اکســیژن کــه ب
شــده بــود قــرار دادنــد. نتیجــه نشــان می دهــد ســطح پروتئیــن 

آمیلوییــد در مغــز موش هــا کاهــش قابــل توجهــی یافتــه اســت.
محققــان بــر ایــن باورنــد ایــن روش عــالوه بــر آلزایمــر، 
می توانــد در کاهــش عــوارض جانبــی بیماری هایــی ماننــد 

ســکته مغــزی موثــر باشــد. آلزایمــر شــایع ترین نــوع زوال عقــل 
ــاوت، درک  ــی و قض ــای کالم ــکار، مهارت ه ــه، اف ــه حافظ ــت ک اس

ــر  ــی عملکــرد شــناختی بیمــار را تحــت تاثی ــه طــور کل ــب و ب مطل
قــرار می دهــد.

ــده از  ــر ش ــار منتش ــن آم آخری
ــت در  ــی بهداش ــازمان جهان س

ــل ــورد زوال عق م
 زوال عقــل ســندرمی اســت   

ــاط  ــه انحط ــر ب ــه منج ک
حافظــه،  رفتــار  تفکــر، 
فعالیت هــای  انجــام  و 

می شــود. روزمــره 
در    بیشــتر  عقــل  زوال  گرچــه 

ــک  ــالل ی ــن اخت ــی ای ــارض می شــود، ول دوران ســالمندی ع
بخــش طبیعــی از پیــری نیســت.

ــه زوال    ــر در سراســر جهــان ب ــون نف در حــال حاضــر حــدود ۵0 میلی
عقــل مبتــال هســتند و هــر ســاله نزدیــک بــه ۱0 میلیــون نفــر بــه 

ــود. ــزوده می ش ــار اف ــن آم ای
آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است.  
زوال عقــل یکــی از مهمتریــن دالیــل ناتوانــی و وابســتگی ســالمندان در   

سراســر جهان اســت.
زوال عقــل نــه تنهــا تاثیــر جســمی، روانــی، اجتماعــی و اقتصــادی بــر   

ــرار  ــر ق ــز تحــت تاثی ــه را نی ــواده و جامع ــان دارد،  بلکــه خان مبتالی
می دهــد.

 
عالیم و نشانه های آلزایمر

بســته بــه پیشــرفت بیمــاری و شــرایط بدنــی و محیطــی هــر فــرد، عالئــم 

ــوان  ــی می ت ــور کل ــه ط ــی ب ــت. ول ــاوت اس ــاری متف ــانه های بیم و نش
ــرار داد. ــه مــورد بررســی ق ــم آلزایمــر و زوال عقــل را در ســه مرحل عالئ

مرحله اولیۀ بیماری
ــه از  ــوند، گرچ ــان می ش ــج نمای ــه تدری ــم ب ــوال عالئ ــه معم ــن مرحل در ای
ــن  ــه ای ــه نمی شــوند. مراحــل اولی ــان جــدی گرفت ــار و اطرافی ــب بیم جان
ــی  ــی ردیاب ــت دادن توانای ــره، از دس ــی های روزم ــامل فراموش ــاری ش بیم

زمــان و گم شــدن در مکان هــای آشناســت.
مرحلۀ متوسط

در این مرحله معموالً افراد با نشانه های زیر مواجه می شوند:
فراموش کردن رویدادهای اخیر و نام افراد  
گم شدن در خانه  
مشکل در مهارت های ارتباطی  
نیاز به کمک افراد برای امور مختلف  
تغییر رفتار از جمله سرگردانی و سواالت مکرر  

مرحله پیشرفتۀ بیماری
ــراد شــروع  ــه اف ــار ب ــل بیم ــا وابســتگی کام ــه معمــوال ب ــن مرحل ای
می شــود و مشــکالت حافظــه در ایــن مرحلــه کامــال جــدی اســت 

ــود. ــرک می ش ــال کم تح ــار کام و بیم
برخی از عالئم دیگر عبارتند از :

غافل شدن از زمان و مکان  
مشکل در شناختن اطرافیان  
مشکل در راه رفتن  
تغییرات رفتاری به ویژه پرخاشگری    

ــد  ــان می ده ــدن نش ــج لن ــگاه کال ــان دانش ــات محقق مطالع
تغییــر ســبک زندگــی موجــب تاخیــر یــا توقــف زوال عقــل 
می شــود. بــر اســاس ایــن تحقیــق بــا 
ــبک  ــر س ــر ب ــل موث ــرل ۱2 عام کنت
از  زندگــی می تــوان در 40 درصــد 
مــوارد، بــروز زوال عقــل را بــه تاخیــر 

ــد. ــع آن ش ــا مان ــت ی انداخ
بــه  اطالعــات  تحقیقــات  ایــن  در 
ــذاری  ــا اثرگ ــه ب ــده در رابط ــت آم دس
عوامــل مختلــف بــر بــروز زوال عقــل مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و 
مشــخص شــد عــالوه بــر عواملــی مانند از دســت دادن شــنوایی، افســردگی، 
کمبــود آمــوزش در کودکــی، اســتعمال دخانیــات، عواملــی ماننــد مصــرف 
الــکل در میانســالی، آســیب دیدگی ســر و قــرار گرفتــن در معــرض آلودگــی 
هــوا نیــز ســه عامــل موثــر بــر ابتــال بــه زوال عقــل هســتند کــه بــه ترتیــب 
ــود  ــه خ ــاری را ب ــن بیم ــه ای ــال ب ــوارد ابت ــد از م ــه و دو درص ــک، س ی

ــرد. ــاب ک ــا اجتن ــوان از آن ه ــد و می ت ــاص می دهن اختص
بــر اســاس ایــن تحقیقــات بــا وجــود ایــن کــه برخــی از عوامــل را شــخصا 
ــوا  ــی ه ــد آلودگ ــر مانن ــری از برخــی دیگ ــرد، جلوگی ــرل ک ــوان کنت می ت
ــام  ــه تم ــی ک ــت دارد. در صورت ــت دول ــت گذاری و مدیری ــه سیاس ــاز ب نی
ــود،  ــرل ش ــتی کنت ــه درس ــات ب ــن تحقیق ــده در ای ــرح ش ــل مط عوام
ــه  ــل ب ــه زوال عق ــال ب ــزان ابت ــه می ــد ک ــی می کنن ــش بین ــان پی محقق

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــد کاه ــزان 40 درص می



۳

ـ  قسمت چهارم ترک سیگار 
سازمان مراقبت از کلیۀ داویتا ـ ترجمۀ آذین حناییمقاله تخصصی

داروهای ترک سیگار
وارنیکلیــن ـ وارنیکلیــن )نــام تجــاری: Chantix( یــک داروی تجویــزی 
ــرای کاهــش عالیــم تــرک نیکوتیــن و ولــع مصــرف  اســت کــه در مغــز ب

ــد. ــر می کن ــیگار اث س
ــر  ــل ب ــوان آب کام ــک لی ــا ی ــذا و ب ــوردن غ ــد از خ ــد بع ــن بای وارنیکلی

ــود: ــرف ش ــه مص ــا ۱2 هفت ــه ت ــاس برنام اس
● یک قرص نیم میلی گرم در روز برای مدت سه روز؛

● یک قرص نیم میلی گرم دو بار در روز برای چهار روز آینده؛
● یک قرص ۱ میلی گرمی دو بار در روز از روز 7 شروع شود؛

ــی،  ــوارض جانب ــاندن ع ــل رس ــه حداق ــور ب ــی دوز به منظ ــش تدریج افزای
ــده اســت. ــه ش ــر گرفت ــوع در نظ ــت ته ــژه حال به وی

ــل ظــرف  ــر اســت حداق ــد، بهت اگــر از داروی وارنیکلیــن اســتفاده می کنی
یــک هفتــه پــس از شــروع مصــرف دارو تاریــخ تــرک خــود را برنامه ریــزی 
ــا پنــج هفتــه پــس از  ــر باشــد، حداکثــر ت کنیــد )اگــر تاریــخ تــرک دیرت
ــاده  ــوز آم ــر هن ــی اگ ــر اســت(. حت ــم مؤث ــوز ه ــروع مصــرف دارو، هن ش
ــه کاهــش اشــتیاق در مصــرف  ــد ب ــه تــرک نیســتید، وارنیکلیــن می توان ب
ــان تر  ــیگار را آس ــرک س ــی ت ــورت آمادگ ــه در ص ــد ک ــک کن ــیگار کم س

می کنــد.
بعــد از ۱2 هفتــه، حتــی اگــر ســیگار را بــا موفقیــت تــرک کــرده باشــید، 
پزشــک شــما ممکــن اســت بــرای کاهــش خطــر مصــرف مجــدد، توصیــه 
کنــد کــه وارنیکلیــن را بــه مــدت ۱2 هفتــۀ دیگــر ادامــه دهیــد. اگــر بعــد 
ــد در  ــد، پزشــک شــما می توان ــرک کنی ــان نتوانســتید ت ــه درم از ۱2 هفت
مــورد گزینه هــای دیگــر بــا شــما گفتگــو کنــد )بــه عنــوان  مثــال، ادامــۀ 

داروی وارنیکلیــن بــا داروی دیگــر یــا امتحــان روشــجایگزین(.
ــای  ــوع و خواب ه ــت ته ــامل حال ــن ش ــج وارنیکلی ــی رای ــوارض جانب ع
ــای  ــا بیماری ه ــاط ب ــورد ارتب ــی در م ــه نگران ــر چ ــت. اگ ــادی اس غیرع
ــت،  ــه اس ــزی( افزایش یافت ــکتۀ مغ ــا س ــی ی ــۀ قلب ــی )حمل ــی ـ عروق قلب
ــی  ــور قابل توجه ــه ط ــر ب ــه خط ــد ک ــات نشــان می ده ــا بیشــتر اطالع ام
دارای مشــکالت  کــه  افــرادی  بــرای  وارنیکلیــن  نمی یابــد.  افزایــش 
روان پزشــکی هســتند، بی خطــر اســت. اگــر آن را مصــرف کردیــد و متوجــه 
تغییــر در خلــق و خــوی یــا رفتــار خــود شــدید، بایــد دارو را قطــع کــرده، 

ــد. ــب بهداشــتی خــود اطــالع دهی ــه مراق ــوراً ب ف
ــا وارنیکلیــن و برچســب  برخــی افــراد ممکــن اســت از درمــان ترکیبــی ب
تــرک نیکوتیــن )پــچ نیکوتیــن(  بهره منــد شــوند. بــا ایــن حــال، ایــن امــر 

ممکــن اســت خطــر عــوارض جانبــی را افزایــش دهــد.

بوپروپیــون ـ بوپروپیــون )بــا نــام تجــاری: Zyban، Wellbutrin( یــک 
ــه تــرک ســیگار  داروی ضدافســردگی اســت کــه می توانــد بــرای کمــک ب
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، اگرچــه بــه نظــر می رســد اثــر آن نســبت بــه 

درمــان ترکیبــی نیکوتیــن یــا وارنیکلیــن کمتــر اســت.
ــدت ســه روز مصــرف می شــود،  ــه م ــار در روز ب ــون معمــوالً یک ب بوپروپی
ــش  ــار در روز افزای ــه دو ب ــرک ب ــخ ت ــل از تاری ــه قب ــپس از دو هفت س

می یابــد و حداقــل ۱2 هفتــه ادامــه می یابــد.
ــا ممکــن اســت  ــی دارد، ام ــی قابلیــت تحمــل خوب ــه طورکل بوپروپیــون ب
ــط  ــد توس ــن دارو نبای ــود. ای ــواب ش ــکل خ ــان و مش ــکی ده ــث خش باع
افــرادی کــه دارای اختــالل تشــنج یــا اختــالل دوقطبــی هســتند، اســتفاده 
شــود و در برخــی مــوارد دیگــر ماننــد افــرادی کــه در معــرض خطــر تشــنج 

ــود. ــه نمی ش ــد توصی ــرار دارن ق

شروع مجدد سیگار
اگــر در اولیــن تــالش قــادر بــه تــرک ســیگار نیســتید، یــا اگــر آن را تــرک 
کردیــد امــا دوبــاره ســیگار را شــروع کردیــد، بــاز هــم ســعی در تــرک آن 
داشــته باشــید. اکثــر افــراد قبــل از اینکــه بتواننــد بــه طــور کامــل تــرک 
کننــد، تالش هــای زیــادی را بــرای تــرک انجــام می دهنــد و نبایــد شــروع 
مجــدد ســیگار را شکســت تلقــی کننــد. هــر بــار تــرک ســیگار بایــد یــک 
ــتر  ــیگار بیش ــیدن س ــرک و نکش ــه دوره ت ــود و هرچ ــداد ش ــروزی قلم پی

طــول بکشــد، بهتــر اســت.
ــا  ــد، فهمیــدن دلیــل آن مهــم اســت ت ــاره ســیگار را شــروع کردی اگــر دوب
ــرای  ــزی ب ــگام برنامه ری ــود. هن ــتر ش ــما بیش ــدی ش ــت بع ــال موفقی احتم
ــی  ــرای مدت ــر ب ــپارید. اگ ــر بس ــه خاط ــوع را ب ــن موض ــیگار ای ــرک س ت
ــرد و  ــک ک ــزی کم ــه چی ــد چ ــاد بگیری ــد ی ــد، بای ــب کردی ــت کس موفقی
چــه چیــزی کمــک نکــرد و دفعــه بعــد از ایــن اطالعــات اســتفاده کنیــد. 
ســعی کنیــد دالیلــی را کــه منجــر بــه شــروع دوبــاره ســیگار کشــیدن شــده 
اســت، کشــف کنیــد و مشــخص کنیــد کــه آیــا از روش هــا )دارو و مشــاوره( 
ــه  ــت ک ــته اس ــود داش ــا کاری وج ــد و آی ــتفاده کرده ای ــتی اس ــه درس ب
ــرای  ــی را ب ــپس راه حل های ــد. س ــام دهی ــاوت انج ــتید متف ــما می توانس ش
اســتفاده در دفعــات بعــدی کشــف کنیــد. ســعی کنیــد روش هــای مختلــف 

ــد. ــا را امتحــان کنی ــا ترکیــب روش ه ی
ــرک،  ــس از ت ــۀ اول پ ــیگار در هفت ــدد س ــروع مج ــال ش ــترین احتم بیش
زمانــی کــه نشــانه های تــرک شــدیدترین حالــت را دارنــد، اتفــاق می افتــد. 
ســعی کنیــد در ایــن زمــان حســاس از منابــع پشــتیبانی )مثــاًل خانــواده و 
ــزه  ــه خــود جای ــه خاطــر نکشــیدن ســیگار ب دوســتان( بهره منــد شــوید. ب
بدهیــد. بــه عنــوان  مثــال، می توانیــد از پولــی کــه از بابــت نکشــیدن ســیگار 
ــم، لبــاس  ــرای یــک کار خــاص ماننــد ماســاژ، فیل صرفه جویــی می کنیــد ب

جدیــد یــا یــک شــام ویــژه یــا فعالیــت دیگــر اســتفاده کنیــد.
ــا موقعیت هــای  شــروع مجــدد ســیگار اغلــب در موقعیت هــای اســترس زا ی
ــا  ــب ب ــه اغل ــد ک ــاق می افت ــات اتف ــتعمال دخانی ــا اس ــط ب ــی مرتب اجتماع
نوشــیدن الــکل همــراه اســت. آگاهــی از ایــن شــرایط پرخطــر ممکــن اســت 

ــد. ــده باش کمک کنن
ــواد  ــه م ــا وابســتگی ب ــکل، ی ــد افســردگی ،ال ــری مانن ــر مشــکالت دیگ اگ
ــا  ــک پزشــک ی ــد، از ی ــرای شــما دشــوار می کن ــرک ســیگار را ب مخــدر، ت

ــد. ــه ای بگیری مشــاور کمــک حرف

نقش سیگارهای الکترونیکی
کار  باتــری  بــا  کــه  هســتند  دســتگاه هایی  الکترونیکــی،  ســیگارهای 
می کننــد و به وســیلۀ گرمــا نیکوتیــن را بــه بخــار تبدیــل می کننــد و شــما 
آن بخــار را تنفــس می کنیــد. ســموم ایــن بخــار کمتــر از دودی اســت کــه از 
ســیگار می گیریــد، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ســیگارهای الکترونیکــی 
ــا ایــن حــال، تعــداد و میــزان ســموم در ســیگارهای  فاقــد ســم هســتند. ب
ــرات  الکترونیکــی به مراتــب کمتــر از ســیگار اســت. بااین حــال، در مــورد اث
درازمــدت ســیگار الکترونیکــی اطالعــات کمــی در دســت اســت زیــرا آن هــا 

فقــط پــس از ســال 20۱۳ مــورد اســتفاده گســترده قــرار گرفتنــد.
مــردم گاهــی اوقــات ســوال می کننــد کــه آیــا اســتفاده از ســیگار 
الکترونیکــی می توانــد بــه آن هــا کمــک کنــد تــا ســیگار را تــرک کننــد. از 
آنجایــی کــه ســیگارهای الکترونیــک محصــوالت نســبتاً جدیــدی هســتند، 
ــات  ــی مطالع ــا برخ ــتند، ام ــان نیس ــورد اطمین ــی م ــدازۀ کاف ــه ان ــوز ب هن
ــیگاری  ــراد س ــه اف ــد ب ــک می توان ــیگار الکترونی ــه س ــد ک ــان می ده نش
بــدون آســیب رســاندن بــه آن هــا کمــک کنــد تــا ســیگار را تــرک کننــد. 
در یــک مطالعــه، ســیگارهای الکترونیــک نســبت بــه محصــوالت جایگزیــن 
نیکوتیــن بــرای تــرک ســیگار بســیار مؤثــر بودنــد. ســیگارهای الکترونیــک 
 )FDA( هنــوز بــا ســایر داروهــای مــورد تأییــد ســازمان غــذا و داروی آمریــکا

مقایســه نشــده اند.
متخصصــان توصیــه می کننــد کــه از داروهــای تــرک ســیگار تأییــد 
ــیگار  ــتفاده از س ــای اس ــه  ج ــذا و دارو )FDA( ب ــازمان غ ــط س ــده توس ش
الکترونیکــی اســتفاده کنیــد، زیــرا ایمنــی و اثربخشــی آن هــا کامــاًل اثبــات 
ــای  ــا داروه ــد ب ــه نمی توانن ــرادی ک ــرای اف ــال، ب ــن  ح ــا ای ــت. ب ــده اس  ش
مــورد تاییــد ســازمان غــذا و دارو )FDA( ســیگار را تــرک کننــد، اســتفاده 
از ســیگار الکترونیکــی گزینــه ای اســت کــه فقــط برخــی از پزشــکان، آن را 
ــرک ســیگار، ســیگار الکترونیکــی را  ــرای ت ــردی ب ــر ف ــد. اگ ــد می کنن تأیی
انتخــاب کنــد، بهتــر اســت کــه بــه طــور کامــل بــه ســیگار الکترونیکــی روی 

ــد.  ــی اســتفاده نکن ــاورد و از ســیگارهای معمول بی
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برخــی از کســانی کــه دچــار مــوارد شــدید کرونــا )کوویــد ۱۹( می شــوند، عالیم 
آســیب کلیــه را نشــان می دهنــد. حتــی افــرادی کــه پیــش از ایــن هیچ مشــکل 
کلیــوی نداشــته انــد، پــس از بیمــاری کرونــا دچــار مشــکل کلیــه شــده انــد. 
ــه دلیــل  ــی کــه ب ــا ۳0 درصــد بیماران گــزارش هــای اولیــه نشــان می دهــد ت
ــه  ــا شــدید کلیــه را تجرب ــا بســتری شــدند، آســیب متوســط ت ــه کرون ابتــال ب

کردنــد.
عالیــم مشــکالت کلیــه در بیمــاران کوویــد ۱۹ شــامل باال بــودن مقــدار پروتئین 
در ادرار و غیــر طبیعــی بــودن آزمایــش خــون اســت. آســیب کلیــه در برخــی 

مــوارد بــه قــدری شــدید اســت کــه ممکــن اســت بیمــار نیــاز بــه دیالیــز 
پیــدا کنــد بســیاری از بیمــاران مشــکالت زمینــه ای ماننــد فشــار خــون 

یــا دیابــت، خطــر بیمــاری کلیــه را افزایــش می دهــد.
ــچ  ــه هی ــا ک ــاران کرون ــه در برخــی از بیم ــاری کلی ــا متاســفانه بیم ام

ــده شــده اســت. ــد هــم دی ــه نداشــته ان ســابقه مشــکل کلی
ویروس کرونا چگونه به کلیه ها صدمه وارد می کند؟

تاثیــر کوویــد ۱۹ بــر کلیه هــا هنــوز بــه  خوبــی 
از  برخــی  امــا  اســت  نشــده  روشــن 

ــان  ــکان و محقق ــه پزش ــی ک احتماالت
ــر  ــورت زی ــه ص ــد ب ــان میدارن بی

ــت: اس
 حملــه مســتقیم ویــروس کرونا 

بــه ســلول های کلیــه
ــا ممکــن اســت  ــروس کرون وی
ســلول های کلیــه را هــدف 
قــرار دهــد. بــه عبارتــی خــود 
ســلول های  کرونــا  ویــروس 

کلیــه را آلــوده کنــد. ســلول های 
کلیــه گیرنده هایــی دارنــد کــه 

ــد امــکان  ــای جدی ــروس کرون ــه وی ب
ــه آنهــا وصــل شــده و حملــه  می دهــد ب

ور شــوند و نســخه هایی از خــود را کپــی 
کننــد. در نتیجــه بافت هــای کلیــه صدمــه 

ویــروس  گیرنده هــای  همیــن  می بیننــد. 
کرونــا در ســلول های ریــه و قلــب نیــز دیــده 
شــده انــد، همــان نواحــی از بــدن کــه اکنــون 
ــه  ــا صدم ــه آنه ــا ب ــروس کرون ــم وی می دانی

می کنــد. وارد 
 کمبود اکسیژن

کمبــود اکســیژن در کلیــه باعــث اختــالل 
در عملکــرد آن می شــود. یکــی دیگــر از 
ــی کــه در مــورد علــت مشــکالت  احتماالت
ــت  ــرح اس ــی مط ــاران کرونای ــه در بیم کلی

ــود اکســیژن در خــون می شــود.  ــن بیمــاری باعــث کمب ــن اســت، کــه ای ای
چــرا کــه بیمــار دچــار ســینه پهلــو )پنومونــی( شــده و ریــه اش بــه خوبــی کار 
نمی کنــد. ســینه پهلــوی ناشــی از کرونــا در مــوارد شــدید بیمــاری کرونــا شــایع 

اســت.
 تخرب بافت کلیه توسط طوفان سیتوکین

واکنــش بــدن بــه عفونــت نیــز می توانــد مســئول مشــکل کلیــه باشــد. واکنــش 
سیســتم ایمنــی بــه ویــروس کرونــای جدیــد در برخــی افــراد شــدید اســت و 
باعــث می شــود طوفــان ســیتوکین بــه راه بیفتد. در این شــرایط سیســتم ایمنی، 
ــای  ــیتوکین ها پروتئین ه ــد. س ــدن آزاد می کن ــیتوکین ها را در ب ــی از س انبوه
ــال  ــلول ها در انتق ــه س ــت ب ــا عفون ــارزه ب ــان مب ــه در زم ــی هســتند ک کوچک
پیــام کمــک می کننــد. امــا ایــن افزایــش ناگهانــی ســیتوکین در بــدن می توانــد 
التهــاب شــدیدی ایجــاد کنــد. واکنــش التهابــی در تــالش بــرای از بیــن بــردن 
ویــروس مهاجــم، بــه بافت هــای ســالم بــدن نیــز صدمــه وارد می کنــد و یکــی 

از ایــن بافت هــا، ممکــن اســت کلیــه باشــد.

 لخته شدن خون بر اثر ابتال به کرونا
ــه  ــود ک ــوز می ش ــاد ترومب ــون و ایج ــدن خ ــه ش ــث لخت ــا باع ــروس کرون وی
می توانــد کلیــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. کلیه هــا هماننــد فیلتــر یــا صافــی، 
ســموم را تصفیــه  و آب اضافــی و ســموم را بــه عنــوان مــواد زایــد از بــدن دفــع 
می کننــد. کوویــد ۱۹ می توانــد باعــث تشــکیل لختــه هــای ریــزی در جریــان 
ــد و در  ــه را ببندن ــی کلی ــای خون ــد رگ ه ــا می توانن ــن لخته ه خــون شــود. ای

عملکــرد آن اختــالل ایجــاد نماینــد.
آیــا کســانی کــه مشــکل کلیــوی دارنــد، بیشــتر در معــرض ابتــال به 

ــرار دارند؟ ــا ق کرون
ــه ای مزمــن دیگــری  ــا مشــکالت زمین ــه ی کســانی کــه بیمــاری کلی
دارنــد، ممکــن اســت مــوارد شــدیدتری از ابتــال را تجربه کنند. کســانی 
ــری  ــی ضعیف ت ــتم ایمن ــت سیس ــن اس ــد ممک ــز می کنن ــه دیالی ک
داشــته باشــند در نتیجــه مقابلــه بــا عفونــت برایشــان ســخت تر اســت.
بــا ایــن حــال بایــد بدانیــد بیمــاران کلیــوی الزم اســت مرتبــاً بــه برنامۀ 
ــد.  ــر بگذارن ــت س ــای الزم را پش ــه داده، درمان ه ــود ادام ــی خ درمان
فقــط احتیــاط بیشــتری بایــد داشــته باشــند تــا 
دچــار کرونــا نشــوند. کســانی کــه بــه دلیل 
بیمــاری کرونــا بســتری می شــوند، 
در خطــر بیشــتر آســیب حــاد کلیــه 
قــرار دارنــد کــه می توانــد منجــر بــه 
ــی  ــز و حت ــدی، دیالی ــاری ج بیم
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــرگ ش م
آســیب حــاد کلیــه خــود می توانــد 
عفونــت کرونــا  نشــانگر شــدت 
ــز در  ــر نی ــزان مــرگ و می باشــد. می

ــر اســت. ــاران باالت ــن بیم ای
 تاثیــر ویــروس جدیــد کرونــا بــر 

کلیــه بــه چــه صــورت اســت؟
تاثیــرات متعــدد مربــوط بــه ویــروس کرونای 
جدیــد کــه تصــور می شــود در آســیب حــاد 
ــی  ــیب دیدگ ــامل آس ــش دارد، ش ــه نق کلی
توبــوالر کلیــه )نکــروز توبــوالر حــاد( همــراه 
بــا شــوک ســپتیک )شــوک عفونــی(، میکرو 
 ،)Microinflammation( التهــاب 
ــاال  ــون و احتم ــدن خ ــه ش ــش لخت افزای
ــتر  ــت. بیش ــه اس ــتقیم کلی ــت مس عفون
ــط  ــه مرتب ــه آســیب حــاد کلی کســانی ک
بــا کرونــا دارنــد و بهبــود یافتــه انــد، پــس 
از مرخــص شــدن از بیمارســتان همچنــان 
عملکــرد کلیه شــان ضعیــف مانــده اســت.
ــد  ــه پیون ــردی ک ــای ف ــت ه مراقب

ــا؟ ــته در دوران کرون ــه داش ظکلی
کســانی کــه پیونــد کلیــه انجــام داده انــد بایــد داروهــای مخصوصــی را کــه برای 
جلوگیــری از پــس زدن عضــو اســت، بــه موقــع مصــرف کننــد. ایــن داروهــا کــه 
در واقــع سیســتم ایمنــی را ســرکوب می کننــد کــه بــرای موفقیــت پیونــد عضــو 

ــتند. ضروری هس
بــا ایــن حــال بــه دلیــل کمتــر کــردن فعالیت سیســتم ایمنــی بــدن با اســتفاده 
ــر می شــود. بیمــاران  ــرای بــدن ســخت ت ــا عفونــت ب از ایــن داروهــا، مقابلــه ب
ــد داروهــای خــود را طبــق دســتور پزشــک مصــرف کننــد و  ــد عضــو بای پیون

عــالوه بــر آن اصــول بهداشــتی را ســفت و ســخت رعایــت کننــد.
پس از بهبودی کرونا مراقبت از کلیه ها باید ادامه داشته باشد؟

بــه دلیــل عــوارض بلنــد مــدت آســیب حــاد کلیــه توصیــه می شــود بیمــاران 
بهبــود یافتــه از کرونــا، کــه دچــار آســیب حــاد کلیــه شــده انــد، مرتبــا وضعیــت 
کلیــۀ خــود را بــا پزشــک ارزیابــی کننــد؛ چــرا کــه خطــر بیمــاری مزمــن کلیــه 

در آنهــا بیشــتر اســت.

)National Kidney Fundation( بنیاد ملی کلیه
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ــا کــه دچــار آســیب حــاد کلیــه نشــده انــد امــا در ادرارشــان  بیمــاران کرون
ــد تحــت نظــر باشــند چــون در خطــر  ــوده اســت، بای ــا پروتئیــن ب خــون ی
ابتــال بــه بیمــاری هــای کلیــوی قــرار دارنــد. ارتبــاط بیمــاری کرونــا با آســیب 
حــاد کلیــه )Acute kidney injury( کــه بــه آن نارســایی حــاد کلیــه هــم 
می گوینــد، بــا بیمــاری مزمــن کلیــه )chronic kidney disease( کــه در 

نهایــت بــه نارســایی مزمــن کلیــه منتهــی می شــود، تفــاوت دارد.
ــای برگشــت پذیر  ــه بیماری ه ــن کلی ــایی مزم ــه و نارس ــن کلی ــاری مزم بیم
نیســتند. شناســایی خــون یــا پروتئیــن در ادرار از نشــانه های اولیــه درگیــری 
ــرا  ــتند. اخی ــد ۱۹ هس ــه کووی ــال ب ــه مبت ــت ک ــه اس ــانی ک ــه در کس کلی
ــر ســالمند کــه دچــار  ــراد غی ــا در اف ــه بیمــاری کرون ــی راجــع ب گزارش های
آســیب حــاد کلیــه یــا از دســت دادن ناگهانــی عملکــرد کلیــه شــده انــد، ارایه 

شــده اســت.
ــا درمــان مناســب  ایــن افــراد هیــچ مشــکل پزشــکی زمینــه ای نداشــتند. ب
ــل برگشــت اســت.  ــه قاب ــوارد شــدید، آســیب حــاد کلی ــز در م ــد دیالی مانن

ــت دارد. ــا بســیار اهمی ــاران کرون ــان آن در بیم ــن تشــخیص و درم بنابرای
تاثیر ویروس کرونا بر مجاری ادراری و مثانه

بــه تازگــی پژوهشــگران افزایــش تکــرر ادرار در بیمــاران مبتــال بــه کرونــا را 
گــزارش کــرده انــد. همچنیــن محققــان گــزارش کــرده انــد برخــی بیمــاران 
ــلی  ــم ادراری ـ تناس ــار عالی ــود دچ ــی خ ــار در زندگ ــن ب ــرای اولی ــا ب کرون
شــدید می شــوند کــه بیشــتر شــامل تکــرر ادرار بیــش از ۱۳ مرتبــه در شــبانه 

روز و توالــت رفتــن شــبانه بیــش از 4 مرتبــه در شــب اســت.
ــه می کننــد.  ــا ناراحتــی در حیــن ادرار را تجرب برخــی از بیمــاران نیــز درد ی
پژوهشــگران ایــن عالیــم ادراری مرتبــط بــا کرونــا را، سیســتیت مرتبــط بــا 
ــه  ــی ک ــد. از آنجای ــده ان ــد COVID associated cystitis( ۱۹( نامی کووی
شــدت بیمــاری کرونــا بــا التهــاب و افزایــش ســیتوکین های التهابــی ارتبــاط 
ــا، از  ــاران کرون ــود در ادرار بیم ــی موج ــیتوکین های التهاب ــان س دارد، محقق
جملــه آن گــروه از بیمــاران را کــه دچــار عالیــم ادراری شــده بودنــد، بررســی 
کردنــد و متوجــه شــدند نمونه  هــای ادرار آنهــا افزایــش مقــدار ســیتوکین های 

ــد. ــی را نشــان می ده التهاب
 

قبــال مشــخص شــده بــود کــه کســانی کــه بی اختیــاری ادرار و ســندرم درد 
مثانــه یــا ســیتیت اینترستیشــال اولســراتیو دارنــد، ســیتوکین های التهابــی 

ادراریشــان بیشــتر از افــراد ســالم اســت.
ــا در  ــه کرون ــوط ب ــه مرب ــاب مثان ــد الته ــور می کنن ــان تص ــن رو محقق از ای
ــم ادراری  ــار عالی ــراد دچ ــد و آن اف ــاق می افت ــا اتف ــاران کرون ــی از بیم برخ
ماننــد تکــرر ادرار یــا بی اختیــاری ادرار می شــوند و ایــن اتفــاق در اثــر افزایــش 
ــا ادرار رهــا می شــوند، رخ می دهــد. ــه ی ــی کــه در مثان ســیتوکین های التهاب
هــم چنیــن همپوشــانی خطرناکــی بیــن عالیــم ادراری کالســیک و عالیــم 
شــناخته نشــدۀ بیمــاری کرونــا مشــاهده شــده اســت. در یــک نمونــه، پــس 
ــی گســترش  ــوان اوروسپســیس )یعن ــه عن ــه ب ــان بیمــاری ک از شــروع درم
ــار  ــد بیم ــود، مشــخص ش ــده ب ــدن( تشــخیص داده ش ــت ادراری در ب عفون

مبتــال بــه کرونــا اســت.
ــود  ــده نمی ش ــرای آن دی ــری ب ــل دیگ ــه عام ــرایطی ک ــرر ادرار در ش تک
می توانــد از عــوارض ثانویــۀ عفونــت ویروســی کرونــا باشــد. از ایــن رو محققان 
پیشــنهاد می کننــد تکــرر ادرار بــه عنــوان یــک نشــانه در شــرح حــال بیماران 
ذکــر شــود تــا آگاهی نســبت بــه ایــن موضــوع در پزشــکان و بیمــاران افزایش 
یابــد و در شــرایط پاندمــی کرونــا از عــوارض جدی و خطرناک تفســیر اشــتباه 

عالیــم بیمــار، جلوگیــری شــود.
تاثیر ویروس کرونا بر دستگاه تناسلی مرد و باروری

در حــال حاضــر می دانیــم کــه ویــروس کرونــای جدیــد از خانــواده ویــروس 
کرونایــی اســت کــه بــا بیمــاری ســارس در ســال 2002 خــود را نشــان داده 
اســت و 80 درصــد از ســاختار ژنیتیکــی آنهــا کامــال یکــی اســت. بیــش از 27 
ویــروس )از جملــه اچ آی وی، اوریــون و زیــکا( در منــی )Semen( مــرد بیمار 
وجــود دارد، کــه ایــن نشــان می دهــد ایــن ویروس هــا ممکــن اســت بتواننــد 

بــه اندام هــای تولیــد مثــل مــردان دســت یابنــد.

جــدا از بحــث قابــل انتقــال بــودن بیماری هــا، برخــی ویروس هایــی کــه در مایــع 
ــد.  ــر بگذارن ــز تاثی ــاروری او نی ــدرت ب ــر ق ــد ب ــد می توانن منــی بیمــار وجــود دارن
ــرات  ــاران و بررســی تغیی ــی بیم ــا در من ــروس کرون ــن رو بررســی وجــود وی از ای

احتمالــی بــر قــدرت بــاروری آنهــا اهمیــت دارد. 
بــا در نظــر گرفتــن شــباهت ژنتیکــی بیــن عامــل ســارس و کوویــد ۱۹، می تــوان 
تاثیــرات احتمالــی ویــروس کوویــد ۱۹ بــر دســتگاه تناســلی مــردان را بــر اســاس 
پژوهش هــای پیشــین کــه بــر روی ویــروس ســارس صــورت گرفتــه بــود، اســتنباط 

. د کر
ــه ســارس  ــال ب ــاران مبت ــی بیم ــع من ــروس ســارس در مای گزارشــی از وجــود وی
وجــود نــدارد امــا توصیفاتــی از التهــاب بیضــه و آســیب دیدگــی بافــت بیضــه در 
ــالوه،  ــه ع ــود دارد. ب ــا وج ــروس در بیضه ه ــود وی ــد وج ــکافی ها و تایی ــد ش کالب
ــای  ــت. پژوهش ه ــارس اس ــابه س ــد ۱۹ مش ــلولی در کووی ــت س ــم عفون مکانیس
ــوماتیک  ــی و س ــلول های زایش ــا را در س ــن گیرنده ه ــاالی ای ــت ب ــین غلظ پیش

ــد. بافــت بیضــه نشــان داده ان
ایــن واقعیــت می توانــد نشــانگر آســیب پذیــری بافــت بیضــه در مقابــل آلودگــی بــه 
ویــروس جدیــد کرونــا باشــد. بنابرایــن پــس از ابتــال بــه کرونــا احتمــال آســیب بــه 
بیضــه هــا و اختــالل در اســپرم ســازی وجــود دارد. ایــن موضــوع اهمیــت نظــارت 

بــر عملکــرد تولیــد مثــل بیمــاران کرونــا را دوچنــدان می کنــد.

نکاتی که باید مبتالیان به بیماری های کلیوی رعایت کنند
افــراد ســالخورده و مبتالیــان بــه بیماری هــای زمینــه ای )ماننــد بیمــاری کلیــوی( 
در صــورت ابتــال بــه عفونــت کرونــا، ممکــن اســت بــا عفونــت شــدید کرونــا روبــه رو 

. ند شو
اگر ما هم در این دو گروه هستیم، باید نکات زیر را رعایت کنیم:

  ذخیرۀ قابل قبولی از داروها و مواد مورد نیاز داشته باشیم.
  در هــر لحظــه دقــت کنیــم کــه فاصلــۀ فیزیکــی )حداقــل یــک و نیــم متــر( از 

دیگــران را رعایــت کنیــم.
  اگــر بــه مکانــی عمومــی می رویــم، ضمــن رعایــت فاصلــۀ فیزیکــی و پرهیــز از 
تمــاس نزدیــک بــا دیگــران، از افــرادی کــه بیمــار بــه نظــر می رســند )ســرفه یــا 

عطســه می کننــد( دور باشــیم.
  به طور منظم و مرتب دست ها را بشوییم.

  تا حد امکان از تجمعات و گردهمایی ها دور بمانیم.
  تا حد امکان در خانه بمانیم.

ــه  ــم و درصورتی ک ــز را از دســت بدهی ــای دیالی ــک از نوبت ه ــچ ی ــد هی ــا نبای م
ــی  ــز تلفن ــز دیالی ــی در مرک ــا کادر درمان ــم ب ــاری داری ــالت و بیم ــاس کس احس

ــم. مشــورت کنی
اگر سابقۀ پیوند کلیه داریم، باید موارد زیر را جدی بگیریم:

  مصــرف مرتــب داروی ضــد رد پیونــد طبــق تجویــز پزشــک و عــدم قطــع یــا 
تغییــر خودســرانه دارو.

  رعایت کامل همۀ نکات بهداشتی.
  اجرای دقیق همه توصیه های کادر درمانی.

برخــی افــراد یــک بیمــاری خــود ایمنــی دارنــد کــه بــه کلیــه آســیب 
ــراد چطــور؟ ــن اف ــورد ای ــد: در م می زن

در بیمــاری خــود ایمنــی، دســتگاه ایمنــی بــدن به اشــتباه بــه ســلول ها، بافت هــا 
یــا اعضــای بدنمــان حملــه می کنــد.

بســیاری از ایــن بیماری هــا ماننــد لوپــوس )یــک نــوع بیمــاری خــود ایمنــی(، کلیه 
را هــم بــه خطــا مــورد هــدف قــرار می دهنــد و بــه آن آســیب می زننــد.

بــر پایــۀ شــرایط بیمــاری و ســایر عوامــل، در بیشــتر ایــن بیمــاران پزشــک معالــج 
ــد. ــز می کن ــی تجوی ــرکوب کننده ایمن داروی س

ایــن داروهــا فعالیــت سیســتم ایمنــی بــدن را کاهــش می دهنــد و درنتیجــه مقابلــه 
بــا عفونــت دشــوار می شــود.

بنابراین این افراد هم باید:
  طبق تجویز پزشک همچنان به مصرف داروها ادامه دهند.

  نــکات بهداشــتی پیشــگیری از عفونــت بــا ویــروس کرونــا را )چنانکــه در بــاال 
ذکــر شــد( بیــش از دیگــران جــدی بگیرنــد. 
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ایــن روزهــا بیمــاری کوویــد ۱۹ وضعیــت ســالمت جســمی مــا را بــه شــدت 
ــر ســالمت روان  ــه تاثیــری کــه ب ــا ب تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. امــا آی
مــا می گــذارد نیــز بــه همــان انــدازه حســاس هســتیم؟ وســواس یکــی از 
ــه  موضوعاتــی اســت کــه از آغــاز پاندمــی کوویــد ۱۹، ذهــن بســیاری را ب
خــود درگیــر کــرده، بــا کنتــرل شــدن ایــن بیمــاری هــم مــا را رهــا نخواهد 
کــرد. در ابتــدای شــیوع کوویــد ۱۹، رفتارهایــی در اجتمــاع شــکل گرفــت 
کــه پیــش از آن بــه نوعــی عجیــب بــه نظــر می رســید: عــادت بــه ندیــدن 
ــۀ  ــوی هم ــر و شستش ــن یکدیگ ــوش گرفت ــاع از در آغ ــان، امتن عزیزانم

لــوازم پــس از مدتــی بــرای همــه بــه نوعــی عــادی شــد، امــا گاهــی 
ــده می شــود  ــن برخــی دی ــز در بی ــای افراطــی نی رفتاره

کــه حتــی ممکــن اســت مقطعــی نباشــد و بعدهــا 
نیــز ادامــه پیــدا کنــد.

ــن اســت  موضوعــی کــه مبهــم اســت ای
ــبک  ــه س ــت ب ــا هیچوق ــا م ــه آی ک

زندگــی پیــش از کوویــد ۱۹ بــاز 
ــاً  ــر؟ حتم ــا خی ــم گشــت ی خواهی
در ایــن مــدت در مکالمــات خــود 
ــد  ــه می گوین ــنیده اید ک ــاد ش زی
ــور  ــد ۱۹ چط ــش از کووی ــا پی م
بی احتیاطــی  همــه  ایــن  بــا 
بــه  یــا  می کردیــم؟  زندگــی 
ــه  ــور گفت ــن ط ــال ای ــور مث ط
ــت  ــت بهداش ــه رعای ــود ک می ش
ــیار  ــن دوران بس ــش از ای ــا پی ت
ــوده  ــه ب ــر محتاطان ــی و غی ابتدای

ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــخ ای ــت. پاس اس
اینکــه رعایــت بهداشــت تــا حــد 

اســت،  ضــروری  و  واجــب  زیــادی 
ــن  ــش از ای ــی پی ــبک زندگ ــن س ــا ای ام

وجــود داشــته و باعــث رســیدن آســیب بــه 
کســی نشــده اســت. عــالوه بــر ایــن، همیــن 

ــه  ــد ک ــا کن ــد ادع ــی نمی توان ــم کس ــاال ه ح
ــد و  ــت می کن ــد رعای ــد در ص ــت را ص بهداش
ــدن  خــود را از همــۀ آلودگی هــا دور می کنــد. ب
ــدۀ دیگــری  ــر موجــود زن ــد ه ــز مانن انســان نی
ــا را دارد  ــا حــدودی از آلودگی ه ــه ب ــوان مقابل ت
ــوع  ــل انســان رج ــد تکام ــه رون ــر ب ــاًل اگ و اص
کنیــم خواهیــم دیــد کــه دلیــل بقــای انســان 

ــت. ــر اس ــن ام ــز همی ــون نی ــا کن ت
در مــورد کــودکان ایــن موضــوع حتــی 

ــد  ــرای رش ــودکان ب ــود. ک ــم می ش ــاس تر ه حس
نیــاز دارنــد کــه تجربیــات محیطــی کافــی کســب کننــد و حتــی در بعضــی 
ــیت و  ــش حساس ــا افزای ــا ب ــد. ام ــا بزنن ــون و خط ــه آزم ــت ب ــوارد دس م
ــده اند و  ــدود ش ــادی مح ــد زی ــا ح ــن ت ــخت گیرانۀ والدی ــای س مراقبت ه
اگــر ایــن محدودیت هــا زمــان زیــادی بــه درازا بکشــد قطعــاً بــر روی رشــد 

ــذارد. ــر می گ ــودکان اث ــی ک ــار اجتماع و رفت
ــار  ــه آن دچ ــا ب ــن روزه ــه ای ــی ک ــیت و اضطراب ــا حساس آی
ــاک  ــا خطرن ــرای م ــد ب ــا می توان ــت ی ــی اس ــده ایم طبیع ش

ــد؟ باش
طبیعــی یــا غیرطبیعــی بــودن یــک رفتــار، بــه چنــد عامــل بســتگی دارد: 

تناســب رفتــار بــا واقعیــت محیطــی، شــدت، مــدت، و فراوانــی.
مدتــی اســت کــه تمــام مــردم جهــان، بهداشــت را بیشــتر از قبــل رعایــت 

ــود دارد و  ــد ۱۹« وج ــام »کووی ــه ن ــی ب ــر محیط ــک خط ــرا ی ــد زی می کنن
ــا  ــرایط و ب ــا ش ــب ب ــاً متناس ــتی، دقیق ــای بهداش ــری« رفتاره ــن »فراگی ای
هــدف کــم یــا خنثــی کــردن خطــر اســت. پــس الزم نیســت بــه خودمــان 
ــدام، در  ــا ســرزنش های م ــم و ب برچســب »غیرطبیعــی« و »وسواســی« بزنی
ــۀ  ــد ۱۹، نکت ــه کووی ــال ب ــاره ابت ــکان درب ــم. پزش ــاه بیفتی ــاس گن دام احس
ــاری را  ــانه های بیم ــر نش ــه اگ ــن ک ــد؛ ای ــرح می کنن ــدی را مط ــیار مفی بس
ــی  ــان دقــت کنیــد. اگــر حــال عمومــی خوب ــه »حــال عمومی«ت داشــتید، ب
ــه اســتراحت کنیــد. از همیــن نکتــه می توانیــم در  داریــد، می توانیــد در خان
ــا از نظــر  ــان بپرســیم آی ــم. از خودم ــی اســتفاده کنی حــوزۀ بهداشــت روان
روانــی، حــال خوبــی داریــم؟ در یــک ارزیابــی و خودســنجی، 
ــی  ــی رفتارهای ــه شــدت، مــدت، و فراوان ــم ب می توانی
نظیــر شستشــو، بررســی کــردن عالمت هــا، 
خوانــدن خبرهــا، مشــغلۀ ذهنــی، و... دقــت 
کنیــم. اگــر درمجمــوع دیدیــم کــه 
ــت  ــا موقعی ــا تناســبی ب ــن رفتاره ای
ندارنــد، زنــگ خطــر بــه صــدا 
می دهــد  نشــان  و  می آیــد  در 
ــا  ــبی ب ــان تناس ــه عملکردم ک
موضــوع نــدارد. حــاال اگــر 
تمرکــز  )از  شــما  عملکــرد 
ــن  ــره وری( پایی ــا به ــه ت گرفت
زمان تــان  بیشــتر  آمــده، 
ــال  ــو، دنب ــه شستش را ب
و...  اخبــار  کــردن 
ــد،  ــاص می دهی اختص
بهتــر اســت از روان 
کمــک  شناســان 

ــد. بگیری
 چــه رفتارهایــی وسواســی 
هســتند و چــه ویژگی هایــی 

دارنــد؟
همــۀ  آیــا  امــا 
در محــدودۀ  رفتارهــا 
رفتارهــای بهنجــار قــرار 
نــه!  مســلماً  می گیرنــد؟ 
ــه  ــی ب ــدای پاندم ــاًل در ابت مث
ــد  ــن ح ــروس، باالتری ــودن وی ــناخته ب ــل ناش دلی
ــز  ــام پخــت و پ ــم؛ تم ــرار می دادی ــا ق ــاط را مبن احتی
ــی  ــا حت ــم و ی ــام می دادی ــزل انج ــواده را در من خان
ــۀ  ــم و کلی ــه نمی کردی ــدی تهی ــته بن ــر بس ــان غی ن
وســایل و بســته بندی هــا را در ابتــدای ورود بــه منــزل 
شستشــو می دادیــم. پــس از مدتــی دانشــمندان دریافتنــد کــه ویــروس 
ــه  ــن نتیج ــد همی ــی بع ــود و مدت ــل نمی ش ــی منتق ــواد خوراک ــق م از طری
ــا  ــی ب ــا برخ ــد. ام ــت آم ــه دس ــز ب ــطوح نی ــروس از س ــال وی ــورد انتق در م
ــرای  ــد کــه روال ســابق را ادامــه دهنــد و شــرایط را ب پافشــاری اصــرار دارن

ــازند. ــترس زا س ــود ســخت و اس خ
ــت.  ــاد اس ــم زی ــط ه ــار محی ــدود و فش ــا مح ــات م ــر امکان ــال حاض در ح
وقتــی بــه مهارت هــای مختلــف مجهــز شــویم، بهتــر می توانیــم بــا 
ــاره  ــی درب ــار، اطالعات ــترس و فش ــم. اس ــرم کنی ــه ن ــت و پنج ــترس دس اس
ــه مــا می دهنــد. ماجــرای اضطــراب امــا فــرق می کنــد. اضطــراب،  محیــط ب
ــه  احســاس ناخوشــایند و البتــه مبهمــی اســت کــه درون مــا وجــود دارد، ن
ــد.  ــان می ده ــراری نش ــال تک ــا اعم ــودش را ب ــواس، خ ــی وس ــط. گاه محی
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مثــل شستشــوی مکــرر، انجــام کارهــا بــا مراســم خــاص، قرینــه کــردن 
ــواس،  ــر وس ــش دیگ ــت. بخ ــرا نیس ــام ماج ــن تم ــا ای ــز و... ام همه چی
ــه  ــه ب ــت ک ــده ای اس ــای آزاردهن ــر و خودگویی ه ــکار، تصاوی ــامل اف ش
ــه تکــرار  ــار ب ــگار نوعــی اجب ــرل کــرد. ان ســختی می شــود آن هــا را کنت
ــان  ــا فرم ــا ب ــه بســیار فرســاینده اســت ام ــا این ک ــی ب وجــود دارد و حت
ــر شــد،  ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــد نمی شــود. مثال ــم ناپدی ــی اســت« ه »کاف
ــرژی  ــه ان ــکار وســواس گونه ای هســتند کــه ب ــارز رفتارهــا و اف مصــداق ب
مــا دســتبرد می زننــد، وقت مــان را می گیرنــد و در نهایــت احســاس 
ــۀ اصــول  ــت بهین ــا رعای ــم. درحالی کــه ب ــه می کنی ناخوشــایندی را تجرب
بهداشــتی، احســاس ایمنــی خواهیــم داشــت؛ بی آنکــه عملکردمــان 

ــل شــود. مخت
 چه کنیم تا در آینده، وسواسی نشویم؟

ــم  ــک تصمی ــدارد. ی ــوخی ن ــی ش ــچ کس ــا هی ــد ۱۹، ب ــری کووی همه گی
جمعــی، ایــن اســت کــه اقدامــات پیشــگیرانه را انجــام دهیــم تــا مبتــال 
نشــویم. اتفاقــاً از نظــر روانــی هــم بــه پیشــگیری نیــاز داریــم تــا در دوران 
ــویم.  ــار نش ــناختی دچ ــایند روان ش ــانه های ناخوش ــه نش ــا، ب ــا کرون پس
ــا مانیتــور کــردن )مشــاهدۀ  می توانیــم از همیــن حــاال شــروع کنیــم و ب
آگاهانــه، عامدانــه و بــدون قضــاوت( جســم و ذهــن، تجربه هــای فیزیکــی 
ــرای حفــظ بهداشــت  و روانیمــان را رصــد کنیــم. اقدامــات پیشــگیرانه ب

روانــی، شــامل مــوارد ذیــل اســت:
  عمل نکردن بر اساس افکار وسواسی؛

  فعال ماندن و لذت بردن از عالقه های شخصی؛
  پذیرش هیجان های منفی همراه با شفقت و حمایت؛

  حفظ ارتباط های دوستانه  و خویشاوندی در فضای مجازی؛
ــه  ــتر و ن ــه بیش ــی« )ن ــد »کاف ــتی در ح ــای بهداش ــام رفتاره   انج

ــر(؛ کمت
  دنبــال کــردن اخبــار از منابــع معتبــر، به طــور محــدود )مثــاًل روزی 

یــک ربــع(؛
  اختصــاص برنامــۀ منظــم و باکیفیــت بــرای تغذیــه، خــواب و تحــرک 

جســمی؛
روان پزشــکان  و  شناســان  روان  از  حرفــه ای  خدمــات  دریافــت    

آنالیــن(؛ )مشــاوره های 
  انجــام برنامه هــای متنــوع بــر مبنــای ارزش هــای شــخصی  و حرکــت 

در جهــت زندگــی معنــادار؛
در دوران کوویــد ۱۹، یــاد می گیریــم زندگــی بــا عــدم قطعیــت و تردیــد 
ــه کارهایــی بپردازیــم کــه در حیطــۀ کنتــرل  را تمریــن کنیــم و فقــط ب
ماســت. پذیــرش همیــن دو واقعیــت اضطراب مــان را کــم می کنــد. 
ــه  ــی بیشــتر و ن ــه خودمراقبت ــا، ب ــای م ــه تالش ه ــی مهــم اســت ک خیل
اضطــراب شــدیدتر منجــر شــوند. مراقبتــی کــه فقــط مربــوط بــه امــروز 
ــرژی احتیــاج داریــم. همیــن  ــه ان نیســت؛ چــون بعــد از قرنطینــه هــم ب
ــزی و انجــام  ــار برنامه ری ــس در کن ــرژی اســت. پ ــرۀ ان ــت ذخی حــاال، وق
کارهــای مفیــد، ســعی کنیــم خودمــان را از دغدغــۀ افراطــی بــرای آینــده، 
ایمــن نگــه  داریــم زیــرا گذشــته و آینــده ای کــه مــدام جلــوی چشــم مان 

باشــد، دیگــر گذشــته و آینــده نیســتند! 
چگونه خود را از افکار مزاحم و اضطراب خالص کنیم؟

یادمــان باشــد کــه ایــن روزهــا افراد زیــادی ایــن افــکار را تجربــه می کنند. 
ــد طبیعــی باشــد و  در شــرایط فعلــی، حالت هــای شــبه وســواس می توان
بــرای همــه اتفــاق می افتــد، پــس خودمــان را ســرزنش نکنیــم. بــه ایــن 
ســوال پاســخ دهیــم: آیــا ایــن رفتارهــا، وســواس در شستشــو، نظافــت، و 
رعایــت کــردن نــکات بهداشــتی، بــرای حفــظ بهداشــت اســت یــا بــرای 
رهایــی از افــکار مزاحــم و اضطــراب آور؟ اگــر بــه خاطــر حفــظ بهداشــت 
اســت انجــام دهیــم و اگــر بــرای رهایــی از اضطــراب اســت تــا حــد امــکان 

از انجــام آن بپرهیزیــم.
کارهــای توصیــه شــده را انجــام دهیــد، نــه بیشــتر، نــه کمتــر و ســعی کنیــد 
ــه شــده عمــل  ــای ارائ ــه توصیه ه ــی ب ــد. وقت ــکار وسواســی توجــه نکنی ــه اف ب
ــت  ــا درس ــون: آی ــی چ ــر فکرهای ــت«. اگ ــی اس ــود بگویید»کاف ــا خ ــد، ب کردی
ــود؟ ســعی کنیــد آنهــا را کنــار بگذاریــد.  انجــام دادم؟ مــدت شســتن کافــی ب
تنهــا یــک بــار در روز اخبــار را از منبــع معتبــر دنبــال کنیــد، از چــک کــردن 
مکــرر اخبــار در مــورد ویــروس خــودداری کنیــد. خودتــان را ســرگرم کارهــای 
دیگــری کنیــد. دایــم فکــر نکنیــد کــه در آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ 
ــرای خــود وضــع  ــد، مقرراتــی ب بهتــر اســت افــرادی کــه زمینــۀ وســواس دارن
کننــد، بــه طــوری کــه فراینــد ضدعفونــی را بــه تدریــج از نظــر زمانــی کاهــش 
داده و مدیریــت کننــد، ســطوح را یــک بــار در روز تمییــز کــرده و بیشــتر روی 
ــز  ــتند و از تمی ــاس هس ــب در تم ــور مرت ــه ط ــه ب ــد ک ــز کنی ــطوحی تمرک س
کــردن غیرضــروری ســطوحی کــه در تمــاس روزانــه نیســتند، خــودداری کنیــد. 
بــه خــود یــادآوری کنیــد کــه هیــچ کــس نمی توانــد خــود را  بــه طــور کامــل 
در برابــر کوویــد ۱۹ محافظــت کنــد و هیــچ کــس انتظــار نــدارد کــه شــما نیــز 
ــی  ــن وسواس ــار چنی ــه دچ ــی ک ــد، زمان های ــام دهی ــن کار را انج ــد ای بتوانی
ــی  ــه جــای رفتارهــای افراطــی و ناشــی از کمال گرای ــد ب می شــوید ســعی کنی
بــه عقــل و منطــق خــود رجــوع کنیــد. افــرادی کــه بــا ایــن توصیه هــا قــادر بــه 
کنتــرل وســواس خــود نیســتند، بایــد بــه یــک روانشــناس مراجعــه کننــد و در 

ــد. ــره بگیرن ــردد از مشــاوره به ــه می گ ــن شــرایط توصی ای
نتیجه گیری

  خــود مراقبتــی و رعایــت بهداشــت در شــرایط کنونــی یکــی از موضوعــات 
مهــم فــردی و حتــی اجتماعــی اســت؛ چــرا کــه ایــن روزهــا ســالمتی افــراد در 
گــرو ســالمتی دیگــران اســت ولــی بایــد توجــه داشــت کــه رعایــت بهداشــت 
بایــد کنتــرل شــده، در مدیریــت افــراد باشــد و نبایــد تــرس ابتــال بــه ویــروس 

کوویــد ۱۹ آنهــا را مجبــور بــه رفتارهــای افراطــی و خــارج از مدیریــت کنــد.
  کســانی کــه بــه طــور پیوســته پیگیــر خبرهــای کوویــد ۱۹ هســتند و بــه 
شــکل افراطــی از مــواد ضدعفونــی کننــده و بهداشــتی اســتفاده می کننــد بایــد 
توجــه داشــته باشــند کــه بــه شــدت در معــرض اختــالل وسواســی ـ اجبــاری 
)OCD(  هســتند کــه اگــر از امــروز بــه آن توجــه نکننــد، دچــار ایــن شــکل از 

ــوند. ــواس می ش وس
ــا افــکار اضطرابــی، غیــر قابــل کنتــرل، ناخواســته، و رفتارهــای    وســواس ب
ــد و  ــروز می کن ــد، ب ــام ده ــا را انج ــد آنه ــور می کن ــرد را مجب ــه ف ــراری ک تک
ــن رفتارهــای  ــر ای ــه شــدت در براب ــن روزهــا جامعــه ب ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ب
تکــراری در موضوعــات بهداشــتی و ضــد عفونــی قــرار دارد، ایــن هشــدار بــرای 

دوران پســاکرونا اســت.
  خــواب کافــی، داشــتن برنامــۀ منظــم ورزشــی هــر چنــد بــه شــکل محــدود 
ــتن  ــکان، دور نگهداش ــتان و نزدی ــا دوس ــی ب ــتۀ تلفن ــاط پیوس ــی، ارتب و خانگ
خــود و اطرافیــان از اخبــار منفــی، مطالعــه و انجــام بــازی و یــا تفریــح از جملــه 
مــواردی اســت کــه می تــوان بــرای کاهــش اســترس و اضطــراب و البتــه کنتــرل 

رفتارهــای وسواســی از آن هــا اســتفاده کــرد.
ــز  ــوع متمرک ــن موض ــر را روی ای ــز و فک ــد مغ ــی نبای ــای کرونای   در روزه
کــرد، اگــر چــه قرنطینــۀ خانگــی جــزو الینفــک کنتــرل ایــن ویــروس اســت، 
بایــد توجــه داشــت کــه قرنطینــۀ خانگــی را نبایــد بــه حبــس و زنــدان تبدیــل 
کــرد. در غــوض می بایــد فضــای منــزل را شــاداب، بــا طــراوت، و مملــو از افــکار 

ــرد. ــش ک ــت و روحیه بخ مثب
ــدۀ  ــم و منحرف کنن ــد مزاح ــاری نبای ــن بیم ــا ای ــه ب ــد ۱۹ و مقابل   کووی
ــن  ــند و ممک ــا می ترس ــی و ناپاکی ه ــراد از آلودگ ــر اف ــد. اگ ــی باش ــد زندگ رون
ــه قبــل انجــام  ــری را نســبت ب ــی دقیق ت اســت کارهــای تمیــزکاری و ضدعفون
دهنــد، نشــانۀ وســواس نیســت ولــی بایــد ایــن خــود مراقبتــی تحــت کنتــرل و 
مدیریــت باشــد و توجــه و تکــرار مســایل بهداشــتی نبایــد فــرد را دچــار یــک 

اضطــراب دایمــی کنــد. 
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رویداد
نانوپوشش ها راهکاری موثر برای کاهش انتقال ویروس 

کرونا

ایرنــا- بــه گــزارش روز دوشــنبه ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری 
ــه  ــت ب ــرای بازگش ــا ب ــا امیده ــن کرون ــع واکس ــا توزی ــو، ب نان
اســت. ســایمون  پررنــگ شــدن  عــادی در حــال  زندگــی 
 ،)Signo-Nanocare ــیگنونانوکر ) ــرکت س ــر ش ــر، مدی مرس
ــا اســتفاده  ــا ب ــروس کرون ــال وی ــری از انتق ــه تشــریح جلوگی ب

پرداخــت. آنتی باکتریــال  ابزارهــای  از 
جهــش یکــی از بخش هــای جــدا نشــدنی چرخــه زندگــی 

جهش هــای  فراوانــی  علــت  بــه  اســت.  ویروس هــا 
ویروســی، واکســن های آنفلوانــزا ســالیانه تولیــد 

انتظــار  می تــوان  بنابرایــن،  شــوند.  مــی 
داشــت کــه مشــابه ایــن اتفــاق در مــورد 

ــود. ــاهده ش ــز مش ــا نی ــروس کرون وی
 2-SARS CoV اصلــی  ویــروس 

را  بســیاری  جهش هــای  تاکنــون 
ــی  ــت. برخ ــته اس ــر گذاش ــت س پش

را  ویــروس  می تواننــد 
ــرعت  ــرده و س ــف ک تضعی
کــم  را  شــدن  پخــش 
حالی کــه  در  کننــد. 
ماننــد  دیگــر،  برخــی 
در  کــه  نســخه هایی 
جنوبــی  آفریقــای  کنــت، 
شــده،  دیــده  برزیــل  و 

ــن  ــد. ای ــتری دارن ــش بیش چال
جهــش هــا نســبت بــه نســخه اصلــی 

ــد. در  ــتری دارن ــال بیش ــت انتق قابلی
در  زیــادی  بحث هــای  کــه  حالــی 
ــا  مــورد کارایــی واکســن در رابطــه ب

ــروس  ــه وی ــد و جهــش یافت ــواع جدی ان
ــن  ــد ای ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــود دارد، ام ــا وج کرون

ــند. ــته باش ــاط داش ــر ارتب ــرگ و می ــش م ــا افزای ــا ب جهش ه
واقعیــت ایــن اســت کــه حتــی بــا اطالع رســانی هایی کــه 
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــم ای ــاز ه ــت، ب ــده  اس ــام ش انج
بــه  یافتــه  نســخه های جهــش  یــا  کرونــا  اصلــی  ویــروس 
ــردم  ــن م ــطوح بی ــیدن روی س ــت کش ــق دس ــی از طری راحت

ــود. ــل  ش منتق
در حالی کــه تمیــز کــردن ســطوح افزایــش یافتــه و ایــن 

کار راهــی بــرای کاهــش انتقــال ویــروس محســوب 
و  میکروب هــا  از  بســیاری  امــا  می شــود، 
می نشــینند  ســطوح  روی  کــه  ویروس هایــی 
ــد  ــده می مانن ــی زن ــل توجه ــان قاب ــدت زم ــرای م ب
ــرده  ــت ک ــد حرک ــاس می توانن ــک تم ــا ی ــط ب و فق

شــوند. جابه جــا  مختلــف  اماکــن  در  راحتــی  بــه  و 
SARS CoV-2 توســط آژانــس  تحقیقــات در مــورد طــول عمــر 
ــت.  ــده  اس ــام ش CSIRO، انج ــترالیا  ــوم اس ــی عل ــات مل تحقیق
ــا  ــواع فعالیت ه ــه ان ــرده ک ــادر ک ــا ص ۱4 راهنم ــا  ــت بریتانی دول
را پوشــش می دهــد. یکــی بخــش  مهــم ایــن راهنمــا، تمیــز 
ــال  ــن کار انتق ــا ای ــا ب ــت ت ــیا اس ــا / اش ــل کار / فض ــردن مح ک
ــت  ــد. دول ــل برس ــه حداق ــوده ب ــطوح آل ــس س ــا لم ــروس ب وی
همچنیــن توصیــه می کنــد مــردم از مــواد پاک کننــده موثــر 

ــد. ــتفاده کنن اس
تنهایــی  بــه  منظــم  کــردن  تمیــز  آیــا 
 2-SARS CoV ــال  ــد از انتق می توان
ــاد جلوگیــری  روی ســطوح لمســی زی
ــه  ــن ک ــر ای ــه، مگ ــاالً ن ــد؟ احتم کن
ــه از بیــن بــردن  ســطوح خــود قــادر ب
در  کاری  چنیــن  باشــند.  آلودگــی 
مقــدور  عــادی شــاید  حالــت 
از  اســتفاده  امــا  نباشــد، 
ضدمیکروبــی  نانوپوشــش 
کار  ایــن  بــرای  می توانــد 
به عنــوان  باشــد.  مفیــد 
فرموالســیون  مثــال، 
محلــول  از  شــده  ســاخته 
دی اکســید  بــر  مبتنــی 
متصــل  ســطوح  بــه  سیلیســیم  
می شــود و یــک پوشــش نانومقیــاس 
ــطوحی  ــن س ــد. چنی ــکیل می ده را تش
نانــو  برجســتگی های  داشــتن  بــا 
ــن  ــاری زا را از بی ــل بیم ــد عوام می توان

ببــرد.
روی  آئروســل ها  و  قطــرات  روز،  طــول  در 
ــن  ــا ای ــی ب ــر تماس ــد و ه ــرود می آین ــطحی ف ــن س چنی
ســطح عفونــت ایجــاد می کنــد. البتــه ایــن قطره هــا ممکــن 
ــاری زای  ــل بیم ــا عوام ــند، ام ــا نباش ــروس کرون ــاوی وی اســت ح

ــد. ــود دارن ــز وج ــالمونال نی ــا س E ی .coli ــر  ــاک نظی خطرن
می توانــد  نانوپوشــش  در  نانومقیــاس  نوک تیــز  ســاختارهای 
ــد و باعــث از  ــواره و غشــای ســلول میکروب هــا را ســوراخ کن دی
بیــن رفتــن و خنثــی شــدن آن هــا شــود، بنابرایــن، از تکثیــر یــا 
انتقــال آن بــه فــرد بعــدی بــرای لمــس ســطح جلوگیــری 

می کنــد. 


