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ای خدای مهربان من ...

(يا مَن إذا تضايقتِ األمورُ فَتحَ لها
باباً لم تَذهَب اليه األوهامُ صَََِِّ
على محمد و آل محمد و افَتَح
ألموريَ المتضايقةِ باباً لم يََذهََب
اليه وَهمٌ يا ارحم الراحمين)
اي خدايی که وقتی حلقههاي بَ
به هم گره می خورد و انسان را در
فشار قرار میدهد؛ در اين زمَان
دري را به روي بندگان باز میکند
که فکر و وهم بشر هم به آن جَا
نمی رسيد .خدايا صلوات خود را
بر محمد و آل محمد نازل فرما و

مرا که در بن بست گير کرده ام،
تو خودت راهی برايم باز کن که به
عقِّ من نمی رسد .
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با لمس هر کدام از تيترهاي زير مستقيما به آن مطلب منتقِّ خواهيد شد.
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مقدمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل الهی جم اا من المتمسصین بوتیته ج ی ابن ابی نال و اوتده الممصومین ا واه اهلل ج یهم اجممین

اين روزهايمان به شدت آغشته شده است به کرونا .
به نظر می رسد همه گيري بيماري و نياز به بسيج همه امکانات براي جلوگيري از گسَتَرآ آن،
سبک زندگی و روابط همه ما را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است .اين سو و آن سو و به زبان
هاي مختلف سخن از فاصله گذاري است و انگار تا اين فاصله ها ايجاد نشود ،نمی توان از شر ايَن
بيماري خ ص شد.
اما انسان زنده است به ارتباط؛ و اگر جسم و بدنش هم به ظاهر سالم و عاري از ويروس و بَيَمَاري
باشد ،ولی دل و جانش از بودن انسانی ديگر زنده می شود ،گمشده اي دارد که او را وا می دارد بَه
جستجو و ت آ ،براي پر کردن اين نياز واقعی.
انسان در طول تاريخ نشان داده که هرجا با مانعی براي زندگی و س متش مواجه بوده ،با ابَتَکَار،
انگيزه و همکاري جمعی براي رفع آن ،يا کنار آمدن با آن ،ت آ کرده است.
حال اين مانع براي سامت جسم و بدنش بوده باشد يا س مت دل و جانش ...

در اين شرايط هم که نياز به فاصله گذاري فيزيکی ميان افراد جامعه به شدت مورد تاکيد مَراجَع
بهداشتی است ،باز می توانيم با خ قيت و ت آ ،راه هاي جايگزينی براي حفظ ارتباطات خَود ،و
سرزندگی بيشتر بيابيم .
خوشبختانه هم اکنون ابزارهاي بيشتري براي توليد محتوا،انتشار پيام و دسترسی به همديگر را در
اختيار داريم و مهم است که بتوانيم از اين ابزارها آگاهانه و هوشمندانه براي حفظ و حتی ارتَقَاي
روابط خود در اين شرايط بهره ببريم.
ما در نشريه پژوهندگان هم می خواهيم فاصله ها را پر کنيم و هم کنارتان باشيم .در شرايطی که
دانشگاه ها به تعطيلی کشيده شده اند تا اين فاصله هرچه بيشتر و بيشتر شود ،پژوهندگان مَی
خواهد باشد و می خواهد بگويد کنار هم هستيم تا بگوييم و بشنويم و بياموزيم.
هستيم تا فرصتی باشد براي انديشيدن در مورد کرونا ،دوري ها ،ارتباط ها ،و هر آن چه به زندگَی
مربوط است؛ تأکيدي بر اين که گرچه دست هايمان از هم دور است ،دلهايمان نزديک تر از هميشَه
است.
به اميد روزهايی که دوباره محوطه دانشگاه پر شود از هياهوهاي دوستی ها ،آموختن ها و سرسبزي
رشد کردن ها.
احمدرضا جمرانی

سردبیر نشریه پژوهادگان
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از ويروس كرونا چه مي دانیم؟!

در پایان ماه دسامبرر سرا ۹۱1۲
مسؤوالن سالمت عمومی چیر بر
سازمان جهانی بهداشت اعالم کردند
ک ویروس جدید و نراشرنرا رتر ای
باعث نوعی بیماری با عالئمی شبیر
ب ذاتالری در شهر ووهران شرده
است .آنها فورا تشخیص دادند کر
ای ویروس از رانروادهی ویرروس
کرونا است و ب سررعرت در لرا
تکثیر و راهیابی ب بیرون از شرهرر
ووهان است.
ویروس کرونا بی تمام لیوانات رایج
است و گاهی میتواند با تغییر شکل
انسانها را هم آلوده کند .تا کنون از
ابتدای سا  ۹۱۱۱س نوع دیگر از
ویروس کرونا ب انسانهرا سررایرت
کرررده و برراعررث شرریرروع سررارس
(  )SARSدر سا  ۹۱۱۹و مررس
(  )MERSدر سرا  ۹۱1۹شرده
است.
دانشمندان فکر میکنند کر ایر
ویروس جدید هم از ابرتردای مراه
دسامبر توانایی انتقا ب انسانها را
پیدا کرده است .ب نظر میرسد کر
ویروس در ابتدا در یک برازارچر ی

غذاهای دریایی در شهر ووهان پیردا
شده و سپس از آنجا ب نقاط دیرگرر
پخش شده اسرت .امرا یرکری از
آزمایشها روی بریرمراری نشران
میدهد ک اولی فرردی کر بر
بیماری کرونا مبترال شردهه هریر
ارتباطی با بازارچ نرداشرتر اسرت.

کردند ک طی آن گفت شرده برود
طبق کدهای ژنتیکی ایر ویرروس
ممک است ک بیماری از مرار بر
انسان رسیده شده براشرد .الربرتر
محققران دربرارهی صرحرت ایر
نتیج گیری مطمرنر نریرسرترنرد.
آزمایشهای دیگری ک روی ژنتیک
ویروس جدید انجام شد نشران داد
ک توالی ژنتیکی ای ویرروس ۲۹
درصد با ویروس کرونا در فرا هرا
یکسان است .ویروس سارس و مرس
هر دو از فا ب انسان مرنرترقرل
شدهاند.
آيا ويروس كرونا همان سارس

محققان هنوز در لا پیگیری منبع
اصلی بیماری هستند.
نوع لیوانی ک ویرروس از آن بر
انسان منتقل شده نیز همچنان برای
محققان روش نیست .یرک تریرم
تحقیقاتی در چی گزارشی منترشرر

است؟
ویروس جدید هم از چریر شرروع
شدهه اما ویروس سارس نیرسرت .از
آنجا ک ای دو ویرروس از یرک
انواده هستنده
شباهت هایی با یکدیگر دارنرد امرا
کرونا یک ویروس کامال جدید است.
البت نقاط مشترک ای دو ویرروس
میتواند ب دانشمندان کمک کند ترا
با استفاده از تجربیاتی ک از گذشت

۹

دارند برای متوقف کردن ای ویروس
برررهرررترررر عرررمرررل کرررنرررنرررد.
روز دوشنب  ۹۹اسفرنرد مسرؤوالن
سازمان سالمت آمریکا اعالم کردنرد
ک اولی واکسر کررونرا برا نرام
 mRNA-1273ب انرمری در
آمریکا تزریق شده است .ای واکس
 mRNA-1273نرام دارد و برر
اساس تحقیقات توسط کمپانی مدرنا
سا ت شده است.در فراز او ایر
تحقیق قرار است  ۳دوز متفراوت از
واکس  mRNA-1273را روی ۵۴
فرد بالغ سالم آزمایش کنند .شرکت
کنندگان در فاصل  ۹۲روز  ۹برار
واکس زده میشرونرد و از نرظرر
سالمت و ایمنیزایی واکس ب مدت
 1۵ماه زیر نظر قرار واهند گرفرت.
در ای دوره برا آزمرایرش رون
داوطلبی ه میزان عملکرد واکس در
تحریک سیستم ایرمرنری بردن در
مقابل با پروتنی موجود در سرطر
ویروس کروناه بررسی میشود.
ای واکس جدید باعرث بریرمراری
کووید 1۲نخرواهرد شرد و لراوی
ویروس نیسته بلک لراوی مرقردار
کوچکی از کد ژنرتریرکری بر نرام
 mRNAاست ک مرحرقرقران از
ویروس ب دسرت آوردهانرد و در
آزمایشگاه روی آن کار کردند .طری
ای ر فرررایررنررد mRNAالیرر ی
پروتنینی ویروس کرونا کر برخرش
مهم ای ویروس برای دسترسی بر
سلو های انسانی است را کدگرذاری
میکند.

۳

محققان امیدوارند ک ای واکس با کووید  1۲اولویت فروری سرالمرت
تحریک سیستم ایمنی بردن بررای عمومی است و فاز او ای تحقیقات
لمل ب ویروس از ابتال ب ویرروس قدم اولی ی مهمی برای رسیدن بر
ای هدف است.
کووید 1۲جلوگیری کند.
اولی داوطلبی ک واکس کرونرا را
احمدرضا عمرانی
دریافت کرد یک انم  ۵۳سال سالم
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی
ب نام جنیفر هالر بود ک در مصالب
گفت :امیدوارم ب زودی واکس موثر
را ب دست بیاوریم تا بتوانیرم جران
افراد بیشتری را نجات دهیم و مردم
بتوانند هرچ زودتر ب زندگی عرادی
ود برگردند.

هم داروهای جدید برایرد  ۳فراز
کارآزمایی بالینی را پشت سر بگذارند
تا برای استفاده عموم موثر و ایرمر
تلقی شوند .در صورتی ک آزمرایرش
اولی ب وبی پیش روده مرمرکر
است لدود  1۹تا  1۲مراه طرو
بکشد تا واکس بررای اسرترفرادهی
عموم آماده شود .محرقرقران اعرالم
کردند پیدا کردن یک واکس ایم و
موثر برای جلوگیری از آلوده شدن ب

پاسخ به مهم ترين سوال ها

گپ و گفت كرونايي!

ويروس کرونا از کجا آمده؟!
چه کنيم کرونا نگيريم؟!
واقعا ماسک موثر است؟!

ویروس کرونای  ۹۱1۲از رانرواده
ویروسی کرونا ویریده می باشد کر
ب وفور در میان انسانها و سرایرر
پستانداران یافت میشرود .اگررچر
بیشتر عفونتهای انسانی نراشری از
ویروسهای کروناه فیف هستنده اما
در دو ده گرذشرتر ه دو ویرروس
بتاکروناه در مجموع بیش از ده هرزار
نفر را ب عفونت لاد و شدید تنفسی
) SARS(ناشی از ویروس
و سندروم تنفسی اورمیان ( ناشری
 ) MERSمبتالاز ویروس
کردند ک با مر و میر باال هرمرراه
بود  1۱ :درصد برای سارس و ۳
درصد برای مرس.
آن ت داد از ویروسهای کرونرا کر
تاکنون شنا ت شدهاند فقط نروک
کوه ی هستند و برخرش برزر و
ناشنا ت ای از آن ها پتانسیل ای را
دارند ک براعرث لرواد ترازه و
شدیدی برای جرانروران و شرایرد
انسانها بشوند.
ما در ای مطل قصد داریرم مرهرم
تری و رایج تری سوا ها در مرورد
کرونا ویروس  ۹۱1۲را جوا دهیم .

انم دکتر رابی پاتل رئیس بخرش
میکروبیولوژی برالریرنری و مردیرر
آزمایشگاه بیماری های عفرونری در
کلینیک مایودر روچسرترر در ایر
زمین پاس می دهد و اطرالعرات
ارزشمندی در مرورد ایر ویرروس
جدید در ا تیارمان می گذارد .

مي توانید به طور خالصه توضی
دهید اين ويروس كرونا چیست؟
ویروس های کرونرا یرک رانرواده
بزر از ویروس ها هستند .آن ها در
بی مردم بسیار شایع و م موال باعث
سرما وردگی می شرونرد .آن هرا
همچنی در بسیاری از گونر هرای
مختلف جانوری نیز یافت می شونرد.
ولی ب ندرت ه ویروس های کرونا در
لیوانات می توانند انسان را آلوده و
در جوامع انسانی گسرترر پریردا
کنند .نمون هایی از ویرروس هرای
کرونا در لیوانات ک انسان را نریرز
آلوده می کنند عبارتند از:
ویروس کرونا سرنردرم ترنرفرسری
 MERSهرراورمرریرران ر
ویروس کرونا سندرم لاد ترنرفرس
 ) SARSو مروردی کر(

اکنون با آن روبرو هستیم ه ویرروس
)SARSکرونا -2 ۹۱1۲
می باشذ.
SARSبیماری ناشی از -2
بیماری کرونا ویروس  ۹۱1۲ک بر
ا تصار کووید  1۲نامگرذاری شرده
است .اولی بار ای ویروس را اوا رر
سا  ۹۱1۲در ووهان چی دیدیرم.
SARSهمانند ویروس-2
مرس و ویروس کرونا سرارس یرک
ویروس بتاکورونا اسرت .و هرر ۳
ویروس ریش در فا هرا دارنرد
( ویروس ”مرس قبل از رهرور در
انسان ه التماال در گذشت های دور
از فا ها ب شتر منترقرل شرده
است).
SARSچیست؟منش -2
شواهد غیر قابل انکاری وجرود دارد
ک نشان می دهد ویروس کوویرد1۲
از یک منبع طبی ری آمرده اسرت.
ویروس کرونا در انسان و لریروان
شایع است .آن ها با انتقا از میزبان
ب میزبان دیگر باعث ایجاد عفرونرت
در گون های متقابل می شوند.

۵

(پروتنینی ک ب ویروس ها اجرازه
می دهند ب سلو میزبان نفوذ کنند
و باعث ایجاد عفونت شوند) .ویرروس
کووید  1۲از نظر ژنتیرکری شربریر
ویروس کرونا است ک مورچ وارها
را آلوده می کند.
بنابرای ممک است کروویرد  1۲از
فا ها ب مورچ وارها و سپرس
ب انسان منتقل شده است.
از نظر تاریخی بازارهای تره برار برا
هور عوامل بیمراری زای جردیرد
انسانی گره ورده است.
ب عنوان مثا ه ذات الری ک منشر
آن فا ها نیز بودنده با انرترقرا
بوسیل رما ک در چی فررو رتر
می شد باعث بروز هم گیری شد و
چی جایی بود ک اولی عفونت های
انسانی در آنجا ثبت شد .و مرس ک
از فا ها نشات گرفت و سپس ب
شترها منتقل شده است و پس از
آن در میان انسان ها ایجاد بیرمراری
کرد.

و ای همان چیزی است کر بررای
ویروس کووید  1۲اتفا افتراد .ایر
اتفا در مورد ویروس های ذات الری
و مرس نیز ر داده است .دانشمندان
نقش ژنوم بیش از  ۱۱۱۱نرمرونر
ویروس کووید  1۲بیرمراران ایراالت
متحده ه چی ه اروپرا ه بررزیرل و
آفریقای جنوبی را تهی کررده انرد.
تجزی و تحلیل ژنتیکی ب دی نشران
داد ک ۲۹درصد ویروس کووید 1۲
شبی ویروس رفرا اسرت کر
 Rنام دارد .و اولی بار از
13
استان یون چی در سرا ۹۱1۳
نمون برداری شده است .اطرالعرات
بیشتر نشان می دهد کر ویرروس
کووید  1۲التماال ده ها قربرل از
شناسایی در فا ها ه بدون توجر
ه در گرد و در لا انتقا بروده
از سرا 1۲۵۲
است  .ای تاری
تخمی زده شده است .فرا هرا
مخازن مشترک سایر ویرروس هرای
کرونا هستند ک انسان بر آن هرا
آلوده می شود.از جمل ویروس هرای ما از نحوه انتشار كوويد  91چه
ذات الری و مرس
مي دانیم و علت انتشار سري
اما چگونه اين ويروس از خفا
آن چیست؟
ها به انسان منتق شد؟
SARSیررک ویررروس-2
استفاده از گوانو فا (ف والت) ب تنفسی می باشد و راه اصلی انترقرا
عنوان کود ممک است در شریروع آن انسان ب انسان است و ب رالتری
بیماری نقش داشت باشد یا ممرکر از فردی ب فرد دیگرمنتقل می شود
است سنت وردن لیات ولش نادر و ب همی دلیل است ک ب سرعرت
و غیرم مو در پشت شیوع باشد .ب در لا گستر است .وقتری فررد
التما زیاد میزبان لد واسط بررای آلوده صحبت می کند ه سرفر مری
کووید  1۲وجود دارد .لروزه اتصرا کند ه عطس می کند یا ب رالرتری
گیرنده های پروترنریر اسرپرایرک نفس می کشد ه قطرات تنفسی را در

۴

محیط آزاد می کند .ای قطررات برا
ذرات ویروسی پوشیده شده اند کر
می توانند باعث آلرودگری دیرگرران
شوند .بر ی شواهد از انتقا هوایی و
سطحی کووید  1۲وجرود دارد .در
ب ی موارد ه  RNAویروسی چنرد
ساعات تا چند روز پس از تماس برا
افراد آلوده در هوا و سط مشراهرده
شده است .با ای لا ه آن RNA
همیش عفونی نیست.

دوره كمون و عال م كووي د9 1
چگونه است؟
دوره کمون (مدت زمان بریر قررار
گرفت در م ر ویرروس و برروز
عالئم) کووید 1۲از  1۵-1روز اسرت.
ولی م موال دوره کرمرون  ۹-۴روز
طو می کشد و در ب ی موارد نادر
بیش از  1۵روز گزار شده است.

عالئم کووید 1۲متنوع است .آن هرا چگونه مي توانیم از وي روس
شامل ت ه لرز ه سرف ه تنگی نفس
كرونا در امان باشیم؟
یا دشواری در تنفس ه سرترگری ه
رو های مختلفی وجود دارد کر
درد های ع النیه سردرد ه از دسرت
می توانید از ود در برابر کوویرد1۲
دادن چشایی یا بویایی ه گلو درد ه
محافظت کنید .بهتری راه جلوگیری
آبریز بینی ه لالت تهوع ه استفرا
از مبتال شدن ب ای ویروس اجتنا
و یا اسها هستند ک اکرثرر مرردم
از تماس با شخصی است ک بر آن
هم ای موارد را تجرب نمی کنند و
مبتال است ک در اینجا زدن ماسک
بسیاری از افرراد هریر عرالئرمری
ه بهداشت دست و رعایرت فراصرلر
ندارند.اما در صورت بروز عالئم ه تر
گذاری اجتماعی نقش مهمی ایفا می
ه سرف شک و ستگی شایع تری
کند.
عالئم هستند و عالئم جدی شرامرل
ماس ها چقدر مو ر هستند و تا
تنفس دشوار یا تنگی نفس ه درد یرا
فشار قفس سین یا از دسرت دادن چه زماني بايد ماس ب نیم؟
اکنون می دانیم ک ماسک هرا بر
گفتار یا لرکت است.
هر کسی ک دچار مشکل تنرفرس ه کنتر شیوع کووید  1۲کمرک مری
درد یا فشار مداوم در قفس سین ه کنند پس باید از آن هرا اسرترفراده
سردرگمی جدید ه عدم توانایری در شود.
بیدار شدن یا بیدار ماندن یا کبرودی ماسک های صورت انواع مخترلرفری
ل ها یا صورت شده باشد ه باید فورا دارنده در لا لا ر توسط مرراکرز
کنتر و پیشگیری از بیماری هرای
ب پزشک مراج کند.
تروصریر
ایاالت متحده
می شود ک عموم مردم از مراسرک
های پارچ ای استفاده کننرد .ایر
ماسک ها می توانند قطرات ویروسی
ساطع شده هنگام استفاده از ماسک
را در هنگام صحبت ه سرف ه عطس
توصی
یا بازدم مسدود کنند.
می کند ک برای جلوگیری از شیوع
کووید  1۲توسط افراد آلوده ک هنوز
متوج آن نشده اند ه مراسرک هرا
توسط هم پوشیده شود (از آن جرا
ک تخمی زده می شود بسیاری از
موارد کروویرد 1۲بردون عرالمرت
هستند ).

استفاده از ماسک در محریرط هرای
عمومی هنگام ل ور در رار از
ان از اهمیت وی ه ای برر روردار
است ه ب وی ه هنگامی ک در رانر
نیستید یا در مکان هایی ک رعایرت
فاصل گذاری از دیگران دشوار است.
مطمن باشید ک ماسک صورت شما
دهان و بینی شما را می پوشرانرد و
هنگام پوشیدن ماسرک صرورت را
لمس نکنید.
ماسک ود(ماسک پرارچر ای) را
مرتبا بشویید و آن را در شک کر
یا در هوا شک کنریرد .کرارگرران
مراکز بهداشتی و درمانی بستر بر
شرایط ب محافظت ا افی با ماسرک
پزشکی یا ماسک  Nنیاز دارند.

۹

فاصله گ اری ا ت م اع ي
چیست و آيا به كنترل ش ی و
كم خواهد كرد؟
فاصل گذاری اجتماعی اصرطراللری
است ک در مرورد اقردامراتری کر
مقامات بهداشرت عرمرومری بررای
جلوگیری یا کند کردن شیوع یرک
بیماری بسیار مسری انجام می دهند
ه اعما می شود .اقدامات فراصرلر
گذاری اجتماعی برای متوقف کرردن
یا کند کردن شیوع بیرمراری هرای
عفونی ه زمان و مکان جمرع شردن
افراد را محدود می کند .ای اقدامات
شامل محدود کردن جرمرع شردن
گروه های بزرگی از مردم در کرنرار
هم ه بست سا تمان هرا و لرغرو
رویدادها و همچنی افزایش عمردی
ف ای فیزیکی بریر افرراد بررای
جلوگیری از ابتال ب بیمراری اسرت.
فاصل لداقل  ۹فوت (تقریبا  ۹متر)
با افراد دیگر التما ابتال بر ایر
ویروس را کاهش می دهد.
آيا برخي از افراد با كووي د91

در م ر

خ ر بیشتری ق رار

دارند؟
دوره بیماری می تروانرد در افرراد
متفاوت باشد .بر ی از افرراد هریر
عالئمی ندارند ه بر ی فیف بیمرار
می شوند و بر ی دیگر بر شردت
بیمار می شوند و لتی فروت مری
کنند .یک عامل طر شنا ت شرده
برای بیماری شدید ه س باال اسرت.
عالوه بر ای ه افرادی ک بریرمراری

های اصی دارند ه مانند بریرمراری
مزم کلی ه بیماری انسرداد ریروی
ه پریرونرد ع روی
مزم یا
دریافت کرده اند ه چا هسرترنرد ه
بیماری قلبی جدی دارند ه بیرمراری
سلو داسی شکرل یرا دیرابرتهدر
طر ابتال ب بیماری با عالئم
مر
شدید تری قرار دارند.
كوويد  91چگونه بر ك ودك ان

تخمی زده شده است ک تقریبا 1 ۳
از افرادی ک ب کووید 1۲آلوده مری
شوند ه هرگز عالئمی نخواهند داشت
(اگرچ ای ت داد بست ب جم ریرت
ممک است بیشتر یا کمتر باشد و با
کس اطالعات بیرشرترر در مرورد
ویروس ممک است تغییرر کرنرد).
همچنی لالتی ب نام ” قبل از برروز
عالئم وجود دارد  .تخمی زده شده
است ک بخش قابل توجهی  -بیرش
از  -1 ۳از انتقا ویروسی قربرل از
بروز عالئم در افرادی ک بیمار مری
شوند ه اتفا می افتد ه یر رنری در
مرلل ” پیش از بروز عالئم در ایر
لالت فرد راهرر و لرس ولرا
طبی ی ود را دارد ه اما ممک است
ب دا عالئم بروز پیدا کرنرنرد و یرا
همچنان بدون عالئم باقی مرانرده و
باعث انتقا ویرروس بر دیرگرران
شوند  .پس افراد آلوده و بدون عالئم
از منابع مهم انتقا ویروس هستند.
طبق تحقیرقری کر در
منتشر شده است هتایید شده ک از
هر  ۴نفر مبتال ب کووید 1۲در چی
 ۵نفر التماال توسط افررادی آلروده
شده اند ک نمی دانند ب ای ویروس
آلوده اند.

ت یر مي گ ارد؟
اگرچ ما آمو ت ایم ک کودکان در
هر سنی می توانند با کروویرد1۲
بیمار شوند ه اما بیشتر کودکران بر
اندازه بزرگساالن بیمار نمی شوند .برا
ای لا ه ب نرظرر مری رسرد در
کودکان ه یک سندرم التهابی چرنرد
سیستم با کووید  1۲مرتبط اسرت.
ای و یتی است ک در آن نرقراط
مختلف بدن ه از جمل قل ه ری هرا
ه کلی ها ه مغز ه پوست ه چشم ها یا
اندام های دستگاه گوار ملرترهر
می شوند .کودکان مبترال بر ایر
سندرم ممک است تر و عرالئرم
مختلفی از جمل درد شکم ه استفرا
ه اسها ه گردن درد ه بثورات پوستی
ه قرمزی چشم یا ستگری داشرتر
باشند.
ما هنوز در لا کسر اطرالعرات چرا ماندن در خانه و فاص ل ه
ا تماعي حتي برای گروه هايي
درباره ای سندرم هستیم.
آيا بیماران بدون عال م باع

كه در م ر

خ رب ا ي ي

انتقال بیماری مي شوند؟ آي ا نیستند مهم است؟
تفاوتي بین افراد بدون عال م و هر کسی می تواند آلوده شود و مری
تواند ای ویرروس را بر شرخرص
با عال م و ود دارد؟
دیگری منتقل کند .هدف ای کار

جلوگیری از شیوع ویرروس اسرت.
یک فرد کم طر یا کسی ک عالئرم
فیف یا لتی اصال هی عرالئرمری
نداشت باشد ه می تواند ویروس را ب
طرر اسرت
شخصی ک در م ر
انتقا دهد .ای چیزی است ک واق ا
در ای مورد نگران کرنرنرده اسرت.
ممک است فرد بر هریر وجر
الساس مری ی نکند و با ای وجرود
می تواند وسیل ای برای انتقا ایر
ویروس ب شخصی باشد کر قررار
است شدیدا مری شود یا لتی برر
اثر ای ویروس بمیرد.
در حال حاضر مو رترين رو
درماني برای كوويد 91چیست؟
مراقبت های لمایتی ه از جرمرلر
درمان های مکمل و لولر گرذاری
اکسی ن و تهوی مکرانریرکری ه در
صورت لزوم ه درمان های مهم بررای
عفونت شدید کووید 1۲هستند.
مو رترين رو

های تقاب با

كرونا چیست ؟
در لا لا ر هی رو درمرانری
برای کروویرد1۲
مورد تایید
وجود ندارد و بسیاری از داروهرای
منتخ از طریق مطال ات برالریرنری
بررسی میگردد.
رمدسیویر یک داروی د ویروسی با
هدف درمان کووید  1۲اسرت .ایر
دارو بر ابزار تکثیر ویروس کروویرد
 1۲در دا ل سلو های ما تراثریرر
میگذارد.
یررکرری دیررگررر از
-

داروهای د ویروسی است ک بررای
کووید 1۲مورد ارزیابی قرار می گیرد
ه اما بر الف رمدسیویره از طرریرق
دهان تجویز می شرود .ایر یرک
داروی تحقیقاتی است آزمرایشرات
بالینی برای ارزیابی کارایی آن ادامر
دارد.
دگزامتازونه کورتیکواسرترروئریردی
است ک برای درمان انواع بریرمراری
های التهابی استرفراده مری شرود.
اطالعات لاصل از یرک آزمرایرش
بزر ه چندمرکزی ه تصرادفری و
دارای برچس باز در انگلستان نشان
داده است ک دگزامرترازون براعرث
کاهش مر و میر کروویرد  1۲در
بیمارانی می شود ک بر اکسریر ن
ا افی نیاز دارند .ای نتایج گررچر
دلگرم کننده است ه اما مقدماتری و
منتشر نشده است.
پالسمای افراد برهربرود یرافرتر ه
پالسمای برداشت شده از افرادی ک
قبال ب کووید  1۲آلوده شده بودند ه
نیز تحت مطال است.
از آنجا ک بسیراری از آزمرایشرات
بالینی در لا انجام اسرت و داده
های جدید ب طور منظم در لرا
هور هستند ه توصی های مربوط ب
درمان ب طور منظم بر روز مری
شوند.

بسیار زیاد اسرت .بریرش از 1۵۱
واکس کووید 1۲در سراسر جرهران
در دست تولید است .ای اعداد بری
سابق است .اگرچ التمراال تر رداد
زیاد واکس های کاندیدا الرترمرا
موفقیت ما در یافت واکسرنری بری
طر و موثر را افزایش می دهد ه اما
تولید واکس پریرچریرده اسرت و
آزمایشات آن زمان بر است.
انواع واکس برای کووید 1۲ارزیابی
می شود .ای شامل واکسر هرای
ژنتیکری اسرت کر از ژن هرای
کووید  1۲برای تحریک پاس ایمنی
استفاده می کنند.

امیدوار كننده ترين واكسن در
حال حاضر چیست؟
ت ثیر جهانی ای ویروس جدید قابرل
توج بوده است ه ب همیر دلریرل
تال برای جلوگیری از آن نریرز

6 ۲

واکس های مبتنی بر پروتنی ه ک
از پروتنی (های) کوویرد  1۲بررای
تحریک پاس ایمنی استفراده مری
کنند .واکس های ناقل ویروسری ه
ک ب ویروس دیگری متکی هستند
و مواد ژنتیکی کووید1۲را ب سلرو
های ما منتقل می کنند و پراسر
ایمنی را تحریک می کنند و واکس
های ویروس کامل ه کر از فررم
یف یا غیرف ا کوویرد 1۲بررای
تحریک پاس ایمنی استفراده مری
کنند.
محمدحسن قاسمی
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

افتخاری در كمین بمباران نگ نرم
وقتی اولی تست انسانی واکس ایرانی کرونا روی د تر آقای مرحرمرد
مخبره رئیس ستاد اجرایی فرمان امام انجام گرفته عدهای ک از ایررانری
بودن فقطه فارسی لرف زدن را بلدنده ب کمرک نررمافرزاری بر نرام
فتوشاپ! تصویر بازوی ای بانوی ایرانی را طوری سیاه کردند ک ب نرظرر
برسده واکس از روی چادر و لباس ب او تزریق شده است! بلر درسرت
شنیدیده در یکی از پرافتخارتری لحظات تاری جمهوری اسالمی ایرران
ک متخصصان جوان کشورمان توانستند با وجود ای هم تحریمه واکس
ایرانی کرونا را ب مرلل تست انسانی برساننده بر ی جریانهای رسان ای
(ن هم آن ها) ک ود را اصالحطل مینامند و از ایرانی بودن فرقرط
فارسی لرف زدن را بلدنده تال کردند افتخار ملی را ب تحقیر ملی بد
کنند! ای اتفا ک از ای پس قط ا ب اشکا مختلف دنبا واهد شده
یک دلیل بسیار مهم دارد و آن همان است ک الب الی ای مت بر آن
اشاره کردیم .آنها جمهوری اسالمی ایران عق مانده را ترجی میدهنرد.

آنها توان ديدن ايران در ميان آن  01کشوري که تاکنون توانسته
به اين مرحله از توليد واکسن برسد را ندارند.
آن ها باید روایت ودشان را طوری تنظیم کنند ک از د آن ناتروانری
ار شود .ب التما زیاد طی روزهای آینده شبک های مراهروارهای و
مجازی دشم ه ای ط بری را ب اشکا مختلف دنبا واهند کررده
اگر الیانا اتفا نا وشایندی لی تست ای واکس ر بدهد (ک امرری
طبی ی هم هست)ه آن را برجست کرده و علی آن مو عگیری واهنرد
کرد.
جنگ رسان ایه مو وع مهمی است ک ما هرمرواره در کرنرار سرایرر
جنگهایی ک ب کشور تحمیل میشود داشت ایم .میگویند علت اصلری
شکست شوروی از آمریکا در جنگ سرده پیروزی آمرریرکرا در جرنرگ
روایتها بود .ای را گفتیم تا ب ای نتیج برسیمه در کنار جنگ علمریه
اقتصادیه اطالعاتی و سیاسیه باید روی جنرگ در ایر لروزه نریرزه
سرمای گذاری کرد وگرن ه با جادوی رسان ه پیروزی را ب شکست و افتخار
ملی را تحقیر ملی جا واهند زد.
احمدرضا عمرانی
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

۲

رهبری و واكسن كرونا؛ چرا نه؟!

آیتا امن ای رهبر م ظم انقرال شبهاتی ک علی بیانات روز جمر ر
اسالمی ا یرا در م بیانراتری بر رهبر انقال صورت گرفته مبتنی بر
مناسبت سالروز قیام  1۲دی تاکیرد چند محور بود ک در قرالر چرنرد
کردند ک واردات واکس از آمریکا و سوا ب آن میپردازیم.
انگلیس ممنوع است.
 . 9آيا رهبری از اساس مخالف
مت گفت های ایشان در ای زمیرنر
واكسن است؟
ای چنی است ” :ب ای ها آمریکا
و انگلیس اعتماد نیست م واقر را مروری بر ا هرارات ایشران نشران
اعتماد هم ندارمه نمی دانمه گراهری میدهد ک صحبتهای ایشان ن بر
اوقات هست ک ای ها می واهنرد م نای مخالفت با اصل واکسیناسیون
واکس را روی ملرت هرای دیرگرر استه ن ب م نای مخالفت با واکس
امتحان کننده ببینند اثر می کند یرا وارداتی است و ن در آن نشان ای از
نمی کند .بنابرای ه از آمریرکرا و از بیاعتنایی ب سالمت مرردم دیرده
انگلیس واکس تهی نشود  .البرتر میشود .از ق ا آیتا امنر ای از
ب فرانس هم م و بی نیسترمه همان ابتدای شیوع کرونا جزو م دود
علتش هم ای است ک سابق ی آن رهبران جهان است ک با عقالنیت و
ون های آلوده را ایر هرا دارنرد .دقتنظر مهمی نسبت ب آن رفرترار
البت از جاهای دیگر اگر بخواهنرد کردند و م آنک شخرصرا اصرو
واکس تهی کرنرنرد -کر جرای بهداشتی و سالمت را مبرترنری برر
مطمننی باشد -هی اشکالی ندارد . .توصی های ستاد ملی کرونا رعرایرت
جزئیات ای بند از ا هارات رهربرری کردنده در بره های مخترلرفری بر
کامال مشخص بود امرا عرلریرغرم مسنوالن بر رورت اعما کنتر هرا
ایشرانه برر ری و پروتکلهای جدی برای مقابل برا
صحبتهای وا
اقدام ب تشکیل کمپیر سریراسری ویروس کرونا و لف جران مرردم
هدفمندی علی ای ا هارات کردند تاکید کردند.
و ب سا ت دوقطبی واکسیناسیون -از سوی دیگر سابق مدیریتی ایشران
عدم واکسیناسیونه علم و د علم و در دوره ریاستجمهوری و رهربرری
رارجری نشان میدهد ک توج جردی بر
واکس دا لی و واکسر
واکسیناسیون عمومی و سالمت ملی
روی آوردند.

آغاز طرح بسیج سالمت كودكان توسط آيتاهلل خامنهای

داشتند .م آنک ه مقایس اقدامات
و نحوهی رفتار آیتا امن ای برا
بر ی روسای کشورهای بزر جهان
مانند ترام در آمریکرا و بروریرس
جانسون در انگلیس و ب ی روسای
روبری گرویرای
دیگر کشورهاه ب
تفاوت در عملکرد و عقالنیت است.
طرح بسیج سالمت کرودکران در
 1۳۹بررا ل ررور آیررتا
سررا
امن ای افتتاح شد و شرخرصرا فراز
عملیاتی ای طرح را آغراز کرردنرد.
ل ور بسیج در طرح واکسیناسیرون
فلج اطفا در سا  ۵نیز با دسترور
رهبر انقال صورت گرفت کر بر
ریش ک شدن ای بیماری منجر شد
و بیش از  ۹ده اسرت کر هریر
کودکی در ایران ب فلج اطفا مبتال
نشده است.
در ده ر هشررترراد نرریررز طرررح
واکسیناسیون بیمراری سرر رک و
سر ج پیش آمد و ای بار ت داد

1۱

کسانی ک باید در مقابل ای بیماری
واکسین شوند چیزی نزدیک ب ۳ ۴
برابر طرح واکسیناسیون فلج اطفرا
ی نی  ۳۳میلیون نفر برود .در ایر
طرح ک در سا  ۲۹اجرایری شرده
رف مدت یک ماه از  1۴آذر تا 1۴
دی ماه سا ۲۹ه  ۳۳میلیون ایرانری
در مقابل ای دو بیماری واکسریرنر
شدند .ای در لالیبود کر هرمران
زمان کشور ترکی اعالم کرده بود بنا
است رف مردت یرک سرا ۹۱
میلیون نفر از مردم ود را واکسینر
کند.
طرح واکسینراسریرون سرر رک و
سر ج مورد لمایت جدی رهربرر
انقال بود و م ب صحن آمردن
دوباره بسیج در ای طررحه آیرتا
امن ای در دیدار با دستاندرکراران
طرح واکسیناسیون ت کیرد کرردنرد
هم دستگاهها مو فند در اجررای
ای طرح بزر همکاری و هرمرت
کنند.
 .2آيا رهبری با واردات واكسن
مخالفاند؟

اگرچ رهبر م ظم انقال با واردات
واکس آمریکایی و انگلیسی مخالفت
کردند اما ای ب م نای جلوگیری از
هرگون واردات نربرود چرراکر بر
صرالت اعرالم کرردنرد واردات از
کشورهای دیرگرر مرانر ری نردارد.
همچنی بخشی از داروهای کشرور
در طو سرا هرای گرذشرتر از
کشورهای مختلفی وارد مریشرود.
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داروهایی ک مورد استفاده اکثرریرت
مردم جهان است و درس رود را
پس داده اما واکس کرونای فرایرزر
فاقد ای مولف اسرت کر بر آن
واهیم پردا ت.
از سوی دیگره جمهروری اسرالمری
اولی کشرور در غرر آسریرا و
همچنی چهارمی کشوری بود کر
در هفت های گذشت واکس سا رت
دا ل را ب مرلل تسرت انسرانری
رساند و با انجام آزمایش های ب ردی
تولید انبوه آن آغاز واهد شد.
لمایت جدی از تولید واکس دا لی
و تاکید ب همر مسرنروالن بررای
رعایت نکات علمی ستاد ملی کررونرا
امر وا حی است اما یکی از فرازهای
ا هارات ایشانه تاکید برر اولرویرت
سالمت مردم بر هم چیز است .بر
نحوی ک وقتی بر ری رهربرران و
روسای جمهور در دنیا با برسا رتر
دوگان ی جان و اقتصاده بر ررورت
ایجاد توازنی میان آنها تاکید داشتند
و میگفتند ک برخراطرر اقرترصراد
میتوان از جان بر ی مردم گذشته
اما آیتا امن ای در دیدار اع ای
ستاد ملی کرونا بر اولویت قرطر ری
جان مردم تاکید و در عریر لرا
اطرنشان کردنرد کر مشرکرالت
اقتصادی هم با تال مسنوالن قابرل
لل است.
ب همی منظور لتی واردات واکس
را برای لف سالمرت مرردم نرهری
نکردند بلک تنها کشورهایی را از ای
امر مستثنا کرردنرد .در روزهرای
گذشت توافقی مریران جرمرهروری

اسالمی و کشور کوبا -ک یرکری از
کشورهای پیشرفت در زمین پزشکی
است -ام ا شد ک ب مروجر آن
فناوری پیشرفت تری واکس نرامرزد
تولید نهایی در هاوانا ب ایران منتقل
شود و انجام آزمایشات بالینی انسانی
مرلل سوم در ایران انجام رواهرد
شد.
 .9چرا با واكسن آمريكايي و
انگلیسي مخالف كردند؟

آن چ در ا هارات آیتا امن ای
مورد اشاره قرار گرفته رورت یرک
التیاط عقالنی در بررابرر واکسر
آمریکایی و انگلیسی است.
واکس ” فایزر -بیونتک ک تروسرط
شرکت آمریکایی داروسازی ” فایزر با
همکاری شرکت داروسازی آلرمرانری
” بیونتک سا ت شده تنها مرجروز
استفاده ا طراری دریرافرت کررده
است .با ای لا شریروع گسرتررده
کرونا موج شده ترا بسریراری از
کشورها ب رید آن روی بریراورنرد
اما ا باری ک در روزهای گذشت از
عوار ای واکس کر لرتری در
مواردی منجر ب مر بر ی افرراد
ب د از دریافت واکس شدهه تردید ها
درباره سالمت آن را بیشرترر کررده
است.

عقل لکم میکند در شرایطری کر اشاره کردند.
ای واکس هنوز امتحان ود را پس
نداده و بسیاری از کادر درمران در
آمریکا نریرز از زدن آن امرترنراع
میکننده از با قاعرده دفرع ررر
التمالی ک یک قاعرده عرقرلری و
شرعی استه رهبری مانع از بخرطرر
افتادن سالمت شهروندان شوند.
سابق تاریخی ایر کشرورهرا در
جنایت پزشکی است.
از سوی دیگره نهی رهربرر انرقرال
ناشی از سابق تاریخی ای کشورهرا
در جنایت پزشکی اسرت کر ایر
قبیل جنایتهای پزشکی پیشترر از در ده ی شصته انستیرترو مرریرو
جان بر ی کشورها از جمل آمریکا مت لق ب فرانس ه فاکتورهای ان قادی
ون را ک آلوده ب ویروس ا آیوی
نیز ب وقوع پیوست است .از جرمرلر
پروژهی آزمایش سریرفرلریرس در بودنده ب ایران صادر کررد .در اثرر
ترراسررکرریررگرری کرر از سرروی استفاده از ای ون ها ت داد قرابرل
سازمان دمات بهداشت عرمرومری توجهی از بیماران هموفیلی ب ایر
انجام شد .در ایر ویروس مبتال شده و جان ود را از
آمریکا
پروژه بدون اطالع ب سیاهپروسرتران دست دادند.
تاکسکیگی در پروشرش آزمرایرش
ونه تاثیر پنیسیلی در درمران
سیفلیس را آزمایش کردند!
جنایت تاسکیگی آنقدر گسترده بود
ک بیل کلینتون در سرا 1۲۲۳
بخاطر ایر آزمرایشرات از سریراه
پوستان م ذرت واهی کررد! ایر
ودآگاهی تاریخی رهبر انقال نیز
مزید بر علت است تا در قبا جران
مردم بیمباالتی نکنند.
مسعود يکی از قربانيان ايرانی خونهاي آلوده فرانسه بود.
رهبر انقال همچنی ب مسرنرلر
ونهای آلوده کر در دهر ۹۱
ورشیدی از فرانس وارد ایران شرد

ماجرای ون های آلوده ب  ۳ده
قبل ی نی سا  1۲۲۵و او جرنرگ
ایران و عرا بازمیگرردده در ایر
زمان انستیتو مریو فرانس ک امرروز
تحت عنوان سانوفی پاستور نامریرده
میشود فاکتورهای ان قادی ون را
ک یکی از داروهای پرمصرف بیماران
هموفیلی بود ب کشورهایی نرظریرر
آلمانه ایتالیاه آرژانتی ه عرربسرترانه
عرا و ایران صادر کرد اما چرنردی
نگذشت بود ک کشور اهدا کرنرنرده
ای ونها ی نی فرانسر پریرامری
شوک کننده را ب کشورهای میزبران
ارائ کرد مبنی بر اینک ای ونهرا
یا همان ایردز
لامل ویروس
است.
پس از ای پیام اگرچر برر ری از
کشورها آن ها را مرجروع کررده و
بر ی نیز دور ریختنده اما ایران کر
ب سب تحریرمهرا امرکران تسرت
نمون ها را ب صورت گسترده نیافتر
ونها را پیش از آزمرایرش بر
بیماران تزریق کرده بود .در سرا
 1۳۹۹اولی بیمار مبتال ب ویرروس
ایدز در ایران پیردا شرد و نشران
از علنی شدن ویرروس ایردز در
کشورمان داشت.
با ای لا اما نخست وزیرر وقرت
فرانس در دادگاه لا ره اما تبررئر
شد و هی گون مجازاتی متوج او
نشد  .ناگفت نماند ک برا اثربرات
کوتاهی شرکت فرانسوی در تولریرد
محصو سالمه سایر کشورها نسبت
ب دریافت غرامت از ایر شررکرت

1۹

اقدام کرده و توانستند سارات ود
را دریافت کنند اما ایرران ترنرهرا
کشوری است ک هنوز مروفرق بر
دریافت سارت ود از شرکت مریو
نشده است.
نباید فررامرو کرنریرم کر در
سا  ۲۲وقتی ک سو ت راکترور
تحقیقاتی تهران در لا اتمام برود
ایران واهان دریافت سو ت بروده
زیرا ای راکتور برای دست کم یرک
میلیون بیمار ایزوتوپ دارو ترهریر
میکرد و بسریراری از بریرمراران
سرطانی برای درمان نیاز مبررم بر
ای داروها داشتنده اما آمرریرکرا برا
باثت تمام ن ود لرا رر بر
دادن سو ت راکتور هست ای تهران
شد و ن اجازه داد ک سایر کشورهرا
ای داروها را ب مرا ارائر دهرنرد.
متاسفان فرانس ه انگلیس و آلرمران
هم لا ر نشدند ای سو ت را بر
ایران بدهند.

1۳

عالوه بر ای شاهد بودیم ک از ارائ
دارو ب ایران جلوگیری کرده و در
زمان او کرونا لتری مراسرک یرا
دستگاه اکسی ن را هم در ا رتریرار
ایران قرار ندادنده پرو هرای مرارا
بلوک کرده و لا ر ب هی گرونر
همکاری نشدند بنابرای وقتری مرا
شاهد ای کارنام سراسر سریراه از
کشورهای غربی هستیم لق داریرم
ک در صداقتشان تردید کنیم.
باید گفت اگر ما بخواهیرم واکسر
های ارجی را تزریق کنیم التما
لمل بیولوژیکی هرم وجرود دارد.
نباید در برابر دشمنان رود سراده
اندیشی کنیم و ای فررصرت را در
ا تیار آن ها بگذاریم.
آمارها نشان میدهد افرادی ک ایر
واکس ها را زدند مردهاند و صحنر
هایی هم فا شده کر مرقرامرات
غربی تظاهر بر ترزریرق واکسر
میکنند .مو وعی ک قدیری ابیانر
در ای باره گفت است الربرتر در
برگزاریهای غربی هم نقل شرده
است برای مثا  :آژانس دارویی نروژ
اعالم کرد دو فررد کر در رانر
سالمندان ساک برودنرده پرس از
تزریق واکس آمریکایی د کرونای
فایزر جان ود را از دست دادند.
چندی پریرش نریرز رسرانر هرای
صهیونیستی اعالم کرده بودند یرک
شهروند اسرائیلی در پری ترزریرق
واکس کرونا دچار لمل قلبی شرده
و جان ود را از دست داده اسرت.
وزارت بهداشت رژیم صهیونیرسرتری

ت یید کرده بود یک مرد  ۴سرالر
ساک شما سرزمی های اشغرالریه
دو ساعت پس از آنک واکس کرونرا
ب وی تزریق شدهه بر اثر لمل قلبی
جان با ت است.
چندی پریرش نریرز رسرانر هرای
صهیونیستی اعالم کرده بودند یرک
شهروند اسرائیلی در پری ترزریرق
واکس کرونا دچار لمل قلبی شرده
و جان ود را از دست داده اسرت.
وزارت بهداشت رژیم صهیونیرسرتری
ت یید کرده بود یک مرد  ۴سرالر
ساک شما سرزمی های اشغرالریه
دو ساعت پس از آنک واکس کرونرا
ب وی تزریق شدهه بر اثر لمل قلبی
جان با ت است.
چندی پیش هم نریرز «سرونریرا
آسویدو »از کارکنان بخش بهداشت
پرتغا ه  ۵۲ساعت پس از ترزریرق
واکس کرونای شرکت بیوان ترک-
فایزر ب ناگهان درگذشت .ایر زن
 ۵1سال پس از ایرنرکر در ۳۱
دسامبر(دهم دیماه) واکس کرونای
شرکت بیوان تک-فایزر را ترزریرق
کرد هی عار جانبی را السراس
نکرده اما در او ژانرویر نراگرهران
درگذشت .ای واکس از فرنراوری
کامال جدیدی ب اسم »پیامررسران-
اسید ریبونوکلنیرک « mRNA
استفاده میکند ک تا پیش از ایر
هرگز مجوز واکسیناسیون انسانی را
دریافت نکرده بود.
ریچارد بسر رئیس بنیاد رابرت وود
جانسون آمریکا و مدیر موقت سابرق

مرکز پیشگیری و کنتر بیماریهای
ای کشوره م تقد است ک بر رالف
تصوری ک ممک است مردم ایران از
لوزه درمان ب عنروان یرک لروزه
یکپارچ ی ملی داشت باشنرده ایر
لرروزه در آمررریررکررا برر شرردت
صوصیسازی شده است .غو هرای
دارویی آمریکا مستقیما برای منرافرع
مالی ود البی میکنند و ارتربراط
تنگاتنگری برا دولرت بر صرورت
بدهبستان دارنرد .فرایرزر یرکری از
غو های دارویی و یکی از بزر تری
البیگرهای سیاسی در آمریکاست
او ادام داد ک ب عنوان نمون ه ایر
کمپانی در سا  ۹۱1۱مربرلرغ ۹۴
میلیون دالر بررای اصرالح نرظرام
بهداشت در آمریکا هرزیرنر کررد.
همچنی اسکات گاتلیر کر مراه
آوریل سا  ۹۱1۲از سِمت ود بر
عنوان رئیس سازمان غرذا و داروی
آمریکا است فا داده بوده س ماه بر رد
ب هی تمدیره فایزر پیوست .فرایرزر
یکی از بزر تری و مروفرقترریر
کمپانیهای داروسازی در جهان بر
شمار میروده اما سابق تخرلرفهرای
کالنی را نیز در کارنام رود دارد.
گزار ها لاکی از آن است ک ایر
کمپانی و کمپانیهای وابست ب آن
تنها از سا  ۹۱۱۱تا کنون بیش از
 ۵میلیارد دالر جرریرمر برابرت
مواردی مانند جرائم مرتبط با ایمنی
و جرائم مرتبط با نظرام درمرانری از
جمل با تجویز در موارد ت ییدنشردهه
طرح ادعاهرای درو ه ترخرطری از

مقررات ایمنی دارویی یا تجرهریرزات
پزشکی و فساد در ت امالت ارجری
(مثال پرردا رت رشروه) پرردا رت
کردهاند.
 .4چرا برخي اقدام به تشكی كمپین
سیاسي كردند؟

متاسفان همان گروهی ک در گذشت
ب تمسخر واکس ترولریرد دا رل
پردا ت و ودتحقیری را تررویرج
میکردنده در برابر اقدام مهم رهربرر
انقال در ب طر نیرفرترادن جران
هممیهنان و اعالم ممنوعیت واردات
واکس آمریکاییه ب هوا رواهری از
واکس تولید آمریکا پرردا رترنرد و
سالمت  ۲۱میلیون هموطر را برا
مسائل سیاسی گره زدند.
در اینجا دو نکت جال توج اسرت.
یک اینک ه افرادی علی بیانات رهبرر
انقال مو عگیری کرردنرد و بر
دوقطبی سازی دام زدند ک قاطبر
آنها هی سررشت ای در علم پزشکری
ندارند و نظراتشان کارشناسی شرده
نیست و صرفا ب دلیل عناد با مرردم
ایرانه مسنل سالمت را با سریراسرت
پیوند میزنند.
دومی نکت در قبا لامریران ایر
کمپی یادآور ای ر المثل درباره
بر ی اع ای لز توده اسرت کر
شیفتگی عمیق ب شوروی داشتند و
ب کنای میگفتند اگرر در مسرکرو
باران ببارده تودهایها در تهران چترر
میگیرند! لکایت لامیران واکسر

آمریکایی نیز از همی قرار است .آنها
در شرایطی ک لتی کادر درمان ک
بیشتری طر ابتال ب کرونا را دارنرد
از تزریق واکس ودداری میکننرده
از آمریکاییها گوی سبقت را ربوده و
مو عگیری علی واکس آمریکایی را
برنمیتابند و ب بهای ب طر افتادن
جان هموطنانشان لا ر نیرسرترنرد
کسی ب آمریکا چ نگاه کند.

احمدرضا عمرانی
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی
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مح

تمدن ها در آزمون كرونا

به ای آن كه مردم از هم دور
شوند ،به رسم اين سالیان،

دور

همديگر م شدند و حماسه خود
را به رخ هانیان كشیدند.

از زمانی ک ویروس منحوسری کر
منشا بروز آن هنوز مشخص نیست و
جهان را فرا گرفت و درگریرر رود
کرده یکسا می گذرد.
اگر از منش هور آن نیز برگرذریرمه
آزمونی ک تمام مرلرت هرا را در
برگرفت بیشتر از باقی داستان توجر
ما را ب ود جل می کنده داستانی
ک نشان داد چ جوام ی تا ب امروز
تنها از الفا لقو بشری و انسانری
سو استفاده می کردنده و آن سران
ک درگیر کرونا شدنرده ترمرام آن
هیبت اهری ک از ود سرا رتر
بودند فروریخته در ای میان قردرت
های سلط گری ک ود را چرا راه
جهان می دانستند و عرمرری بر
درازای  ۵۱۱سا بر جرهرل مرردم
تکی زده بودند و با استفاده از همی
قدرته چهره کری ود را پوشانرده
بودنده در مصاف با ای ویروس هرر
آنچ تا ب لا در مورد انسانیرت و
لقو بشر می سرودند هدود شد.
آنچ ما دیدم و جهان دید تنها یک
چیز بود شکست تمدنی ک یکرسرره
افسار ود را ب دست شیطان داده و
از انسانیت ود سرقروط کررده و
ود را در قل لیوانات اسریرر
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سا ت و نام ود را لیروان نراطرق
نهاده است.
تفکری ک سا ها پرس از کرنرار
گذاردن دی و نگاه الهی از هم چیز
یک تازی می کرد هگمان نمی کررده
ویروسی ک قابل مشاهده هم نیسته
تمام شا ص های ک با آن بر جهان
جهل سروری می کرد را زمی بزند
و چهره واق ی غر ولشی را نشان
بدهد.

آن زمانی ک کشور ها درگیر و دار
تهی ماسک بودند ه در همی غرر
ولشی هکشور هایی ک تا پریرش از
ای مدعی انسانیت و برابری بودند و
با انگ جهان سومی زدن بر براقری
کشور ها همنشا تولید ن اد پررسرتری
نوی بودنده مانند پدران ود ب جان
هم دیگر افتادند و محرمرولر هرای
ماسک همدیگر را در مریرانر راه
دزدیدند.
اما در ایرانی ک سا هرا ترحرریرم
ناجوانمردان مردم را تحت فشار روز
افزون قرار می داده ورود و بروز ایر
ویروس نتیج عکس داده ب جای آن
ک مردم از هم دور شونده ب رسرم
ای سالیان دور همدیگر جمع شدند
و لماس ود را ب ر جرهرانریران
کشیدند.
تمدنی ک انسان را ب فررد گررایری
سو می داد هامروز در مواج با ایر
ویروس لقیقت وجود ود را نشان
داده سالمندانی ک ب لرطرف ایر
تمدن و وی گی هایش تنهایی را بر
عنوان یک اصل پذیرفت برودنرده و
انسان هایی ک تنها ود را اصل می
دانند و باقی را فرع مری دانسرترنرد
باعث شدند هبسیاری از سالمندان در

ان های سالمندان ب اطر ترک
پرستاران از ای ان هاه بی گنراه
کشت شوند.
در ای سو اما گروه گرروه جروان
هایی ک برای کمک ب بیماران و
پرستاران ب سمت مبارزه علی ای
ویروس رفت و برا ایر ویرروس
جنگیدند.
همان جوان هایی ک مرز هایمران
را استوار نگاه داشتند امرروز نریرز
قل محافظت شده ای سا تند برا
اراده ویش و مردمی را پناه دادند
ک همواره تکی گاهشان دا بوده
و دا.
ملتی ک همواره ب داوند اعتماد
کرده و جوا اعتماد ود را گرفت
می داند ک لتما از ای سختی و
ای آزمون نیز ب سالمت عربرور
واهد کرد .
عليرضا ف حی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

اقتدايي از نس دفا مقدس
 ۳1شهریور  ۴۲وقتی ک صدام شیپور جنگ با ایران را نوا ته هم ی مردم بسیج شدند .پیر
و جوانه زن و مرده هم برای دفاع از اسالم و انقال بر استند .دفاع از انقالبی ک با ون
ونها ریخت
د ه ب ثمر نشانده بودند .دفاع از اک و میهنی ک برای استقال و آزادیا
شده بود.از جان و ما و فرزندان ود گذشتند .اسارت و شهادت را ب جان ریدند .سختیها
را تحمل کردنده زیرا ک از پیر و مرادشان آمو تند ک ای دفاعه مقدس است.
پیرو مذهبی بودند ک صبر و جهاد و شهادت را مقدسه بلک واج میشمرد.
ب قرآنی م تقد بودند ک میفرماید :
أُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتَلونَ بِأَنَّهُم ظُلِموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدير

ب آنها ک جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه قتا داده شد چرا ک مورد ستم قرار گرفت اند و
دا بر یاری آنها تواناست.
و با الگوگیری از نه ت عاشورا و تب یت از رهبری داناه فتن ی دشمنان اسالم و قرآن را دفع
کردند زیرا کالم الهی را وانده بودنده ک :
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَهِ النَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْکَرُ فِيهَا
اسْمُ اللَهِ کَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَ اللَهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ
اگر داوند بر ی از مردم را ب وسیل بر ی دیگر دفع نمیکرد صوم ها کلیسا هاه کنیس
ها و مسجد هایی ک در آنها بسیار نام دا ذکرمی شوده ب شدت ویران میشدند وقط ا دا
ب کسانی ک دی او را یاری می دهند یاری می رساند .مسلما داوند نیرومند و توانای
شکست ناپذیر است.
اکنون ک چهل سا از آن روزها میگذرده اگرچ در اهر جنگ یا توپ و تانکی وجود ندارده
اما میدانیم ک ب فرمایش امام امن ای عزیزه جنگ را در یک مرلل پشت سر گذاشت ایمه
ولی دفاع همچنان باقیست.
جبه ه همان جبه و دشم ه همان دشم است .همان دشمنی ک هدفش نابودی ایران و
اسالم است اما مپاره امروز سالح فرهنگی و تحریم است.
در ایام مواجه با ویروس منحوس کرونا دوباره لا و هوای روزهای دفاع مقدس درکشورمان
زنده شد .پزشکان و پرستاران لباس سفید رزم پوشیدند و در ط مقدم جهاد مقدسی دیگره
مردان ایستادند .جان با تند تا لاف جان هموطنان ود باشند چراک در مذه و فرهنگ
دینیمان نجات جان یک انسان برابر است با نجات هم ی انسانها.
آری مداف ان سالمت ای بار ب مداف ان اسالم و امنیت و لرم اقتدا کردند.
در جبه ای دیگر نیز ار از بیمارستانهاه عزیزانی برای دعفونی کردن اماک ه دو ت
ماسک و تهی سبدهای غذایی ب همان سبک تدارکات پشت جبه اقدام کردند.
گروهی هم با ماندن در ان وکمکهای مادی س ی کردند تا قطع کننده زنجیره انتقا
بیماری باشند.
پس باز هم باید دفاع کنیم و در ای دفاعه استقامت ورزیم و با دو با علم و ایمان سیمر وار
پرواز کنیم تا ان شا ا با توکل بر دا و الگوگرفت از سیره م صومی علیهم السالم دشم از
پای افتاده و پرچم برلق ال ال اال ا و محمد رسو ا را ب صال عصر و زمان ود
برسانیم.

احمدرضا عمرانی
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی
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يافتن گوهر گم شده در كرونا

ودباوری صفت یا وی گی است کر
می توان در دو ب د و سطر آن را
بررسی کرده یکی در ب د فردی و دو
در ب د اجتماعی و جام ک در هرر
دو ب د نتایج وی گیهایی ک ب جای
میگذارد تا لدودی یکسان است و
ب صورت جدا قابل بررسی نیسترنرد
پس وقتی ب د فرردی را برررسری
میکنیم میتوانیم نتایج را ب بر رد
اجتماعی نیز ت میم داده و هرمران
نتایج را برای ب د اجرترمراعری هرم
لسا کنیم ودباوری درمر رنرای
کلی ب م نی شنا ت وی گریهرا و
توانمندیهای وده و اعرترمراد و
اعتقاد ب آن ها است .ی نی شرخرص
توانمندی های ود را بشناسد و ب د
با تکی ب همان تروانرمرنردیهرا و
استفاده و تقویت آن ها بر سرمرت
اهدافش لرکت کنند.
همانطورک افراط و ترفرریرط در
هرچیزی بد است در ای جرا هرم
همی مورد صد می کنرد .اگرردر
ودباوری افراط کنیم بر غررور و
آرمانگرایی میرسیم و اگر تفرریرط
رود
کنیم دچار ود کم بینی یا
تحقیری میشویم پس باید در نرظرر
داشت براشریرم کر مرقرصرود از
ودباوریه واقعگرایی و در ت اد
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لرکت کردن است .
یکی از سواالتی ک میشود ای است
ک آیا ودباوری برای فرد یا جام ر
مفید است یا یر
باید گفت ک همان طور ک در براال
اشاره شد اگر ودبراوری برراسراس
واقع بینی و بدون افراط و ترفرریرط
باشد جوا مثبت است و یک وی گی
مثبت هم برای فررد و هرم بررای
جام محسو میشود.
فردی ک دارای ودبراوری هسرت
چون ود و توانمندی هایش را ب
وبی می شناسد بر اساس آن هرا
اهدافش را مشخص کرده استههیر
گاه ن ناامید میشود و ن شکستهرا
مانع او برای رسیدن بر اهردافرش
میشود ب طورکلی فررد رودبراور
فردی است قویه ک ف ل توانست را
میتواند در عمل صرف کرنرد و در
مواج با مشکالت ب جای تسرلریرم
شدن ب دنربرا راههرای جردیرد
میگردد و هر قدمش را با اعتقراد و
ایمان بر میدارده در نتیجر هریر
وقت شکست و بر بسرت بررای او
م نی ندارد .
لا اگر اکثر افراد یک جام هم ب
وی گی ودباوروری دست پیدا کنند
ب آن جام ه جرامر ر رود براور

میگوییم همی وی گیهرایری کر
برای فرد ودباور گرفرتر شرد در
جام نیز ت میم داده مریشرود و
جام ی ود براور نریرز هرمریر
وی گیها را ب دست میآورند و آن
جام تبدیل ب جام ایی میشرود
قوی ک با تمام توان و امکانات رود
ب سمت اهدافی ک برای رود برر
اساس واق یت ت یی کررده اسرت
لرکت میکند و هی کسی مرانرع
لرکت ب سمت اهدافش نمریشرود
ای جام ناامید ه د سرد و بدبی
ب آینده نمیشود .البت ای رابرطر
بی ودباوری و امید دو طرف است
هی نی همان طور ک ودباوری باعث
ایجاد امید و و بینری مریشروده
امید و و بینی نیز میتواند باعرث
شکلگیری ودبراوری در فررد و
اجتماع شود.
نکت ی دیگری ک مطرح هست ای
است ک همان طورک اشراره شرد
ودباوری باید بر اساس واقر ریرت
موجود و بر مبنای واقعگرایی باشرد
ی نی آرمانها و اهدافی ک ترسریرم
میشوند .باید دستیافتنی و واق ی و
ن محا و بر اساس فر و گرمران
باشنده ک غیر ای باشد منرجرر بر
شکستهای پیاپی و بزرگی میشوند.

ای شکست هرای برزر براعرث
سر وردگی و ناامیدی و در نتیرجر
کم رنگ و ی یف شردن ویر گری
ودباوری درون فرد یا جام ر مری
شود .پس انتخا اهداف برر اسراس
واق یات و شنا ت ه نقش اساسی در
تقویت و یا ت یف ای وی گی دارد
ک مثا لا لا ر ای مورد فراوان
در اطراف قابل مشاهده است هم در
ب د فردی و هم ب د اجتماعی ولری
یکی از مثا های تاریخی آن مری
توان ب لکومت نازی در آلمان اشاره
کرد ک با ترسیم ی هدف نادرست و
محا منجر ب جنگ جهانی دوم و
در نهایت شکست بزر برای آلمران
شدهک نتیج ایی جز سرافکندگی و
سر وردگی برای جام آلمان بر
ارمغان نیاورد .ما در جام برر ری
افراد و رسان ها را می بیرنریرم کر
همیش ب دنبا بیان و نشان دادن
شکست ها هستند و آن قردر ایر
شکست ها را بزر جلوه می دهنرد
ک گاهی موفقیت های موجود تحت
ش اع قرار داده و لرتری براعرث
فراموشی آن دستاورد ها می شوند ه
ک همی مو وع باعث کرم رنرگ
شدن لس ودباوری و اعتمراد بر
نفس در افراد و در نهایت در جام ر
می شود.
ای افراد و رسان ها را می توان بر
دو گروه کلی تقسیم کرد ک گرروه
او گروهی هستند ک جاهرل مری
باشنده ی نی ب اطر ای ک اطرالع
صحیحی از واق یت هرای مروجرود

ندارند ای لرف ها را بیان می کنند.
ای گروه منف تی از ای گون لررف
ها نمی برند و عموما تحت تراثریرر
گروه دوم می براشرنرد .گرروه دوم
گروهی است ک هدف از بیران ایر
مو وعات ی نی بیان شکست هرا و
ناکامی ها و بزر جلوه دادن آن هرا
و در عو کوچک و ناچریرز نشران
دادن موفقیت ها ب دنبا منف رتری
استه لا ای منف ت مری تروانرد
سیاسی باشد یا اقتصادی و یرا هرر
منف ت دیگری ک می تواند داشرتر
باشد .برای مثا ممک اسرت یرک
تاجر ک منف ت اقتصادی کالنری از
واردات یک محصو ا دارده برا
ایجاد ای جو می واهد از تولید آن
محصو در دا ل کشور جلوگریرری
کند یا اگر در کشور تولید می شود با
نشان دادن مزایا آن محصو ارجی
و ب دنبا آن بزر نمایی ف و
اشکاالت محصو تولید دا ل آن ه از
ایجاد رقی در دا ل جلوگیری کند.
و لتی ممک است ب ی نقص هرا
را ب درو ب آن محصرو نسربرت
دهد ک یک موقع منف تری کر از
واردات آن محصو می برد ب طرر
نیافتد .در بحث سیاستم از ای موارد
زیاد مشاهده می کنیم ک لز یرا
گروهی ب اطر رسیدن ب قدرت یا
از روی ود واهی و یا کشور هایی
مانند کشور های است مراری بررای
تسلط بر یک جام از همی رو
استفاده می کنند  .برای مثرا اگرر
یک کشور است ماری بخواهد بر روی

یک ملت تسلط پیدا کنده س ی مری
کند با تحقیر و القای ف و لملر
ب هر نمادی ک بیانرگرر قردرت و
توانایی آن جام ر اسرت رولریر
ودباوری و عزت نفس آن ملرت از
بی ببرد ک با هزینر و درد سرر
کمتر بر آن جام تسلط پیدا کرنرد.
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ک در اکثر جوامع از جملر ایرران
نیز ای مو وعات را می بینیم کر
یک عده از روی جهل یرا از روی
قصد آ توی آسریرا دشرمرنران
ریخت و برا لرقریرر نشران دادن
دستاورد های کشور و در عو برا
بزر کردن مشکالت و غیر قرابرل
لل نشان دادن آن هرا سر ری در
القای ما نمی توانیم در افراد جام ر
و از بی بردن رولیر رودبراوری
جام شوندهک هر جام ایی کر
ودباوری و عزتش را از دست بدهد
صد در صد لطم هایی بزر از ای
الساس ود کوچک بینی رواهرد
ورد ک کشور ما در سیر تاری کم
از ای لطم ها نخورده است .البرتر
درباره ایجاد ای الساس از نرقرش
لکومتی ک بر جام است نرمری
توان غافل شد اگر لکرومرتری بر
توانایی دا لی ود اعتماد نداشرتر
باشد و دائم چشم ب کشرور هرای
ارجی داشت باشد نتیج آن جز از
بی رفت لس ودبراوری در آن
جام و غال شدن رولریر رود
تحقیری ملی نمی شود .برای مثرا
می توان ب لکومت های قراجرار و
پهلوی اشاره کرد ک در آن لکومت
ها ب دلیل ف لکومت و سرران
لکومت ک باوری ب توانایی هرای
جام و کشور غنری چرون ایرران
نداشتنده باعث شدن کر جرامر ر
ایران مصرف گرا شود و در نتریرجر
باعث کم رنگ شدن ایر رولریر
ودباوری در جام ایران شدند.
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البت افرادی بودند ک می واستند
ای رولی ودباوری را در جامر ر
ایران زنده کنند ولی هریر کردام
نتوانستند موفقیرت چشرمرگریرری
بدست بیاورند تا زمانی امام مینی
قیامی با ش ار هایی چون استقال و
آزادی و عدم وابستگی ب شرر و
غر س ی در دوباره زنده کردن ای
رولی در بی مردم ایران کردند ک
نتایج آن را ب د از  ۵۱سا در زمین
های مختلف ازجمل زمین علمی و
در همی بحث کرونا ک دانشمندان
ایرانی جز م دود تولید کننده های
کیت تشخیص سریع کرونا و جرز
اولی کشورهرایری هسرترنرد کر
واکسنشان ب مرلل تست انسرانری
رسیده است .ای پیشرفرت هرا در
لالی میسر شرده کر ایرران در
شدیدتری تحریم ها قرار داشرت و
لتی در همی ایام کرونا در واردات
ماسک نیز دچار مشکل بود.
در لا لا ر ک سیاست های کلی
نظام جمهوری اسالمی برر مربرنرا
استقال و ودباوری ملی می باشرد
ولی بازه یک عده هستند کر براز
لا ب عمد یا ب جهله لراال ایر
عمدشان می تواند از روی دشمرنری
باشد یا از رو لجبازی ولی نرتریرجر
جز تخری ای رولی در جامر ر
ایران ندارد .ای افرراد برا نرادیرده
گرفتر دسرتراورد هرای برزر
کشوری ک در شدید تری تحرریرم
ها قرار دارد و کوچرک جرلروه آن
دستاورد ها و در عو بزر نشران

دادن مشکالت و غیر قابل لل نشان
دادن آن ها دنبا مرقراصرد رود
هستند .ای ها همان کسانی هستند
ک دستاورد های مرانرنرد ترولریرد
واکس کرونا و کیرت تشرخریرص
سریع کرونا در کم تری زمان و هم
پای کشور های قدرتمند جهران برا
وجود تحریم های هم جرانربر و
سختی ها موجود را نرادیرده مری
گیرند و ب دنربرا برزر کرردن
مشکالت کشور و یراس در بریر
مردم بوی ه قشر جوان هستنرد کر
نیرو محرک پیشرفت کشرور مری
باشند .ای برداشت نشود ک ما مری
گوییم ک هی مشکلی نداریم لرف
ما ای است ک اگر مشرکرلری هرم
هست راه لل دارد و راه لل آن نیز
دا ل همی کشور است فقط کافری
است برای لل ای مشکالت مردم نا
امید نشوند و مسنولی نیز چشم ب
دنبا ار از کشور نباشنرد و برا
اعتماد ب همی جوانانی کر طری
چهل سا برای کشور دستاوردهای
بزرگی ب ارمغان آوردند اقردام بر
لل مشکالت کشور کنند.

سپهر طاهري
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

فلوچارت هش های ويروس

هش در كوويد 91

ویروس ها ب دنربرا ترکرامرل و
سازگاری ب طور پیوست در لرا
جهش و تغییر هستنده ب راطرر
همی هور انواع جدیرد ویرروس
هیچگاه دور از انتظار نیست و بر
ودی ود جای نگرانی نردارد
کووید 1۲نیز از ای قاعده مستثنی
نیست .تنوع ای ویروس ب دلریرل
فرآیندهای تکامل و سازگراری در
سط جهانی مشاهده شده اسرت.
در لالی ک اکثر جهش های جدید
ب وجود ت ثیر قابل تروجرهری در
شیوع ویروس نخواهند داشت ه ولی
ب ی از جهش های مری تروانرد
مزیت های را برای ویروس داشرتر
باشد مانند افزایش سرعت انترشرار
ک در چنی مواردی ه ایر انرواع
می توانند طر را برای سرالمرتری
انسان افزایش دهند و از انواع نگران
کننده محسو می شوند .بر ی از
پیامدهای التمالی انواع نو هور ب
شرح زیر است:

تواند باعث گسترر سرریرع ترر
ویروس جهش یافت از نوع اولی آن
شود .برای مثا نروع جرهرش در
)
کرونای انگلیرسری(نر اد
با افزایش قابلیت انتقا و انرترشرار
سریع همراه است.
توانايي اف ايش شدت بیماری

توج ب تغییر یکی از ژن هرایری
(ژن ) ک در ب ی آزمایش هرای
 از آن استفادهتشخیصی
می کننده ممک است بر کرارایری
ای رو اثر بگذارد ولی با تروجر
ب ای ک بیشتر آزمرایرش هرای
تجاری مبتنی بر واکنش زنجیره ای
پلیمراز با نسخ مر رکروس -
چندیر هردف را بررای
شناسایی ویروس دارند ه ب طروری
ک لتی اگر جهش برر یرکری از
اهداف ت ثریرر برگرذارد ه سرایرر
 همرچرنران کراراهداف
واهند کرد.

در افراد
جهش در ویروس مرمرکر اسرت
باعث افزایش شدت بریرمراری در
انسان شوده برای مثا در کرونرای
)
انررگررلرریررسرری (نرر اد
متخصصان در انگرلریرس گرزار
دادند ک ممک است ای ویرروس
در مقایس با سایر انرواع ویرروس ابتالی مجدد به ويروس
ممک است جهش هایی ک بررای
کووید  1۲با افزایش طرر مرر
پررروتررنرریر اسررپررایررک ویررروس
همراه باشد .
( پروتنینی ک ب ویرروس کررونرا
توانايي فرار از تشخی توسط
کمک می کند تا ب سلو های مرا
ي
آزمايش های تش خ ی
متصل شود ).ر می دهد .ه باعرث
ويروسي خا
تاثیر بر عمرلرکررد واکسر هرای
یکی از رو های شناسایی کوویرد سا ت شده یا ابتالی مجدد شرود
اف ايش سرعت انتشار در افراد  1۲رو
است ک جهش می برای مثا در کررونرای بررزیرلری
) جهش های اتفا
در لا لا ر شواهدی وجود دارد تواند باعث تاثیر بر کارایی آن شوده (
ک نشان می دهد ک جهرش مری برای مثا در کرونای انگلیسی برا افتاده التما می دهند بر ایمرنری
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ایجاد شده توسط واکس یا عفونت جم یت کاهش پیدا کرنرد و در
ایجاد شده تروسرط ویرروس اثرر نتیج شاهد جهش های کمتری در
بگذارد ولی با توج بر ایر کر ویروس کووید 1۲باشیم.
ديد ويروس كوويد9 1
واکسیناسیون در برابر ویرروس و انوا
ابتال با کووید 1۲یک پاس ”پرلری
چه تا یری بر واكسن ها دارد؟
کلونا ایجاد می کند ک چندیر
واکس های کروویرد 1۲کر هرم
قسمت از پروتنی اسپایک را هدف
اکنون در دست تولید هستنرد یرا
قرار می دهد .پس الزم است ت داد
مورد ت یید قرار گرفت اند ه لداقرل
زیادی جهش در ای پروتنیر ر
مقداری از محافظت در برابر انرواع
دهد تا باعث ابتالی مجدد شود.
ویروس های جدید را ایرجراد مری
چگونه مي توان از انوا ديد کنند زیرا ای واکس هرا پراسر
ويروس كوويد  91در آي ن ده ایمنی گسترده ای را شرامرل مری
شوند ک شامل طیف وسریر ری از
لوگیری كرد؟
وقتی ویروس ب طور گستررده در آنتی بادی ها و سلرو هرا اسرت.
جم یتی در گرد است و براعرث بنابرای ه تغییرات یرا جرهرش در
عفونت های زیرادی مری شرود ه ویروس نباید واکس ها را کامال بی
فرصت ویروس برای همانند سرازی اثر کند .در صورتی ک اثبات شرود
بیشتر و در نتیج التما جهرش ک هرکدام از ای واکسر هرا در
در ویروس افزایش مری یرابرد .در برابر یک یا چند نوع از اثربرخرشری
نتیج ما برای جلوگیری از جهرش کمتری بر وردار هستند ه می توان
های جدید باید از انتشرار سرریرع برای محافظت در برابر ای انرواع ه
ویروس جلوگیری کنیمه ک ما مری ترکی واکس ها را تغییر داد.
توانیم با رعایرت پرروترکرل هرای
بهداشتی از جمل شستوشوی مکرر
دسررت هررا ه رعررایررت فرراصررلر
فیزیکیهجلوگیری از تجمع و تهوی
مناس در مکان های سرر بسرتر
میزان انتشار ویروس و ب دنبا آن
کاهش فرصت ویروس برای ایرجراد
جهش جدید را کاهش دهیم.البتر
پیش بینی می شود برا گسرترر
واکسیناسیون گرد ویرروس در
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محمدحسن قاسمی
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

هش؛ نگراني ها و امیدواری ها
در بر ی کشورها نظارت و کنترر و امرکرانرات
تشخیصی مطلو است ولی در بر ی دیرگرره از
جمل بیشتر کشورهای آفریقاییه ایر امرکرانرات
بسیار محدود است .آنچ مای نگرانری شرده ایر
است ک کروناویروسهای رایج فصلی کر ترنرهرا
سرما وردگیای م مولی ب وجود مریآورنرده بر
نحوی جهش یابند ک از واکنشهرای سریرسرترم
ایمنی انسان بگریزنده همانطورکر ویرروسهرای
آنفلوآنزا ب طور ادواری ای کار را میکنرنرد ایر
موج میشود ک افراد هر س ه چهار سا یکبرار
ب یکی از ای ویروسها مبتال شوند .ای یر رنری
واکس های کرونا نیز باید ب طورمرت ب روز شونرده
همانطورک درمورد واکس های آنفلوآنزا ای کرار
پیوست انجام میشود.
آيا ممكن است هشهای خ رناک ديگر رخ
دهد؟ مثال هشهاي ي ك ه ه مزم ان
سرايتپ يری ويروس و قدرت بیماریزاي ي
(و كشندگي) آن را اف ايش دهند؟
پاس ای است :هنوز نمیدانیم آیرا جرهرشهرای
جدید ویروس را طرناکتر یا انتقالش را سریعترر
واهند کرد یا ن  .ولی ممک است شواهد برآمرده
از تاری بر ی ویروسهای سرمرا روردگری رایرج
انسانی آموزنده باشد .چندی ویرروس مرخرترلرف
هستند ک موج سرما روردگری مریشرونرد و
رایجتری شان راینوویروسهای بیشمار هسرترنرد.
ای ویروسها چندی قرن اسرت کر سراکرنران
همیشگی جم یتهای انسانیاند و هرسا در قال
اپیدمیهای فصلی از نو پدیدار میشوند .هرچرنرده
باوجود ای واق یته هی نشان ای از رطررنراکترر
شدن ای ویروسها در طو زمان در دست نیست.
ب واقعه چهار نوع کروناویروسی ک در ابتدا بیمراری
شدید و کشندهای ایجاد کردهانده مرمرکر اسرت
ب دها تنها منجر ب سرما وردگیهای فصرلری و
هم گیر شوند .هم امیدواریم ک ویروس کرونا نیز
همی مسیر را پیش بگیرد...

احمدرضا عمرانی
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

با ق ه و غ ه كرونا
يک کتابچه راهنما براي عموم مردم ايران از طغيان
ويروس کرونا

اگر می واهید ک یک کتا جذا و علمی با زبان ساده و صمیمی درباره
کرونا بخوانیده ب شما پیشنهاد می کنم لتما یک بار کتا »با قص و غص
کرونا « را مطال کنید .ای کتا ب زبانی ساده و شیوا و با بهرهگیری از
آ ری مراجع م تبر علمی جهت راهنمایی بیمارانه انواده ها و عموم مردم
نوشت شده و برای نوشت ای دستنام قری  ۴۱۱صفح پروتکلهای جور
واجور دا لی و ارجی ونده شده و نقاط اشتراکشون انتخا شده و
نویسنده آن را با تجرب بالینی در جاهای مختلف و گ وگفتهای ف ای
مجازی با مراج کنندگان ترکی کرده ک نتیج آن متنی دوست داشتنی و
کاربردی شده است.
يار مهربان  -معرفی کتاب

چند تكه اسپوي كتاب

در صفحات ابتدایی ای کتا ک توسط دکتر سید لمیدر ا قادری
نوشت شده آمده است :

ویروس تغییر چهره بده و سیستم ایمنی ما نتون

و

اون رو

شناسایی و محو کن  .ای قابلیت در ویروس کرونای  ۹۱1۲یا عامل
بیماری کرونای ای روزها هم وجود داره .ب هر لا با دشمنی

ای کتابچ قرار نیست راهکار درمانی ب شما م رفی کن  .درمان
فقط و فقط بر عهده پزشک م الج شماست .مجهوالت ما درباره

لقیر در اب اد ولی ناب کار در رو

و منش روب روییم ک بسیار

یف ولی اگر بتون نفوذ کن و تکثیر بش و آدمی هم با ناپرهیزی

بیماری کروناه بیشتر از دانش ماست ولی هر روز داریم بهتر و

و ا طرا

آگاهتر میشیم .کسی در دنیا وجود نداره ک هم چیز رو درباره ای

بیسروصدا اونقدر بخوره و بجوه و وقتی صدا

مری ی بدون و ای ی جنگ ت ب ت و سنگر ب سنگره .باید ب
هر قیمت و شکلی شده تا بیاریم .مهم کاهش سرعت هم گیری

ای ویروس تا کادر درمان نفس بگیرنه دولتها ودشون رو جمع
کن و دانشمندها بتون نقش ژن ویروس رو بکش تا د لش رو
بیاریم .پس طاقت بیار رفیق!

ولی ب جای ترسه بهتره هوشیار باشیم و مطلع” .
و با اين مله تمام میشود كه...

مردم ایران برای مقابل بهتر با هم گیری ویروس کروناست.

و نگرانکننده هم دارن
HIرو

از جان ود و عزیزانمان لفا ت کنیم .چرا ک از ما فقط یک

ک عامل بیماری ایدزهه درمان کنیم یا برای بر ی ویروسها واکس

لَاتَخَفْ وَلَا تَحْ َنْ إِنَّا مُنَجُّوکَ
هراسان و اندوهگين مباآ که ما تورا (شما را )رهايی
عنکبوت ۳۳

ترسناک البت چیزهای ترسناکتری از کرونا در زندگی وجود دارن.

در ای کتابچ یاد می گیریم از کرونا نترسیم ولی چگون با آگاهی

همون چیزی ک تا کنون مانع شده بتونیم ویروسی مثل

می بخشيم .

در بیاد ک دیر شده.

” ای کتابچ ای ب زبان ساده برای ایجاد ولدت روی در میان

در اواس ش آمده كه ...
” ای وسط ویروسها یک قابلیت ا

بهش کمک کن ه ای قابلیت رو داره ک مثل موریان

نسخ در جهان وجود دارد و هی گاه تکرار نخواهد شد” .

جهت دانلود رایگان کتا
رمزین روبرو را اسک یا
لمس کنید.

۹۹

”

”

تهی بش  .اون چی

قابلیت جهشپذیری در ژنها ک باعث میش

تب كرونايي ؛ البته كه از نس ش ر

در روزهای ا یر شبک های اجتماعی پر اسرت از
سرودههایی ک با بهرهگیری از ابیات بزرگان اد
فارسی مانند لاف ه س دیه بابا طاهره فخرالردیر
عراقیه رهی م یریه فریدون مشیری و ...برر زدن
ماسک ت کید دارند .بخشهایی از ای سرودهها را
میتوانید در ادام بخوانید :
محمدعلی یوسفی
چنی گفت فردوسی پاکزاد
چو واهی ک هر دم بیابی مراد
بزن ماسک بر چهرهه دستت بشور
سر و کار تو تا نیفتد ب گور
***
لمید لمزه ن اد
ای دوست تو را ب هر مکان میجستم
هر دم برت ازی و آن میجستم
دیدم ک بدون ماسک لا ر شدهای
جلت زدهام کز تو نشان میجستم
***
س ید بیابانکی
ناگهان ماسک براندا ت ای ی نی چ
مست از ان برون تا ت ای ی نی چ
***
علیر ا قزوه
دو میآمد و ر ساره برافرو ت بود
بینیا بر اثر ماسک زدن سو ت بود
***
زهرا میریان کریمی
تنت ب ناز طبیبان نمی شود محتا
اگر ب ماسک بپوشانی آن ر زیبا

احمدرضا عمرانی
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

۹۳
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