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ها هستند که ها خانواده بزرگی از ویروسکرونا ویروس

های متفاوتی را از سرماخوردگی معمولی تا توانند بیماریمی

ها برای د. کرونا ویروسنکنجاد سندرم حاد و شدید تنفسی ای

در انسان  شدند. این ویروس ییشناسا 9191اولین بار در سال 

بیماری تنفسی خفیف با عالئم سرماخوردگی ایجاد  نوعی

 ازولی توانایی ایجاد مشکالت تنفسی حاد و کشنده نیز  ،کندمی

نوع کرونا ویروس  91                       گزارش شده است. تقریبا   این ویروس

 پستانداران و پرندگان شناسایی شده است. کرونادر انسان، 

شوند. های انسانی توسط جنس آلفا و بتا ایجاد میویروس

کرونا  به دسته بتا( COVID-19) 91کووید  کرونا ویروس

شده سومین بیماری شناخته 91ویروس متعلق است. کووید 

و ( SARS) ویروس جانوری بعد از سندرم سارس کرونا

ویروس  کرونا که این دو نیز به دسته بتا است( MERS) مرس

 .(9)تعلق دارند 

از طریق قطرات تنفسی و  SARS-CoV-2 کرونا ویروس

شود و بیماران در دهانی منتقل می-صورت مدفوعیاحتماال  به

بیماران  کنند.میدوره انکوبه ویروس را به افراد دیگر منتقل 

 دارند. یمشکالت تنفسی خفیف تا شدید 91کووید  مبتالبه

سرفه، تنگی نفس، گرفتگی عضالت و لنفوپنی در بیماران  ،تب

عالئم بیماری در موارد شده است.  مبتالبه این ویروس گزارش

سندرم حاد تنفسی شدید و  ،شدید شامل عفونت پنومونی

حمله کرونا ویروس به سلول  ازینشیپ. نارسایی کلیه است

گیرنده، به ال پس از اتص .اتصال به گیرنده است ،میزبان

گلیکوپروتئینی خود با پروتئولیز  Spike ویروس از طریق

یا فورین پروتئیناز،  TMPRRS وابسته اسید توسط کاتپسین

و به دنبال آن پوشش ویروس با غشاهای سلولی  شکندمی

 .(3) شودمیادغام 

 91کووید  زایی کرونا ویروسهای بیماریدر مکانیسم

ای عنوان گیرندهبه( ACE2) 9انسین آنژیوت کنندهلیآنزیم تبد

های در سلول ACE2 برای ورود مطرح شده است. بیان فراگیر

های ریه، دستگاه گوارش، قلب و کلیه مختلف مانند سلول

 91کووید  ممکن است در عفونت چندبافتی کرونا ویروس

 .(9)نقش داشته باشد 

برای موفقی در حال حاضر هیچ درمان ضدویروسی 

 نیز ی کرونا ویروس وجود ندارد. تولید واکسنهاعفونت

ی کنونی هاواکسن دشدهییتأارزیابی کارایی بزرگ و  یچالش

های درمان نبودبسیار طوالنی است. در صورت  یفرایند نیز

کنترل  ،91 دیگیر کوومؤثر، بهترین راه مقابله با بیماری همه

تشخیص زودرس،  شامل هامنابع عفونت است. استراتژی

کردن افراد مشکوک و مبتال و ، ایزوله و قرنطینهسریع ارشگز

موقع اطالعات انتشار به .های حمایتی استدرمان استفاده از

در راستای کنترل بیماری و  اپیدمیک و حفظ نظم اجتماعی نیز

بسیار مؤثر و مفید است. اقدامات آرامش روانی جامعه 

صی، استفاده بهداشت شخ یمحافظتی برای افراد ازجمله ارتقا

ها های پزشکی، استراحت کافی و تهویه مناسب اتاقاز ماسک

بروز عفونت کرونا ویروس و  طور مؤثر از ابتالتواند بهمی

 پرستاری یهامراقبت. در این راستا جلوگیری کند 91 کووید

و  ی بهداشتیهامیت خدمات از اساسی بخشی مهم وعنوان به

 ارائه. دارد بسیاری اهمیت شود کهدرمانی محسوب می

 به عملکرد و ایفای پرستاری مطلوب و خدمات هامراقبت

 چندگانهی هانقشپرستاران در  موقعبهصحیح، کامل و 

ی پیشگیری، هانقشکه شامل  (4 ،1)دارد  بستگیشان یاحرفه

درمانی، مراقبتی، محافظتی، حمایتی، آموزشی، پژوهشی، 

 (9 ،7)... است و  کنندههماهنگ

دو گرایش نوین و جدید طراحی و ساخت داروهای  در

قوی پدید آمده است. بیوتکنولوژی به تولید گروه نوینی از 

داروهای بیولوژیک دست زده و روشی کامال  نو را در طراحی 

استفاده از  بهای گرایش فزاینده کرده است کهداروها ارائه 

اهده ها مشدرمان بیماریپیشگیری و های گیاهی در فرآورده

ها سابقه . استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریشودمی

اکنون نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته و هم .داردزیادی 

شمار ه ببیماران عنوان راه اصلی درمان بهدر حال پیشرفت 

سنتی بسیاری از کشورها ازجمله ایران، گیاهان  طبرود. در می

رود. کار میه ها باز بیماری دارویی برای درمان بسیاری

اند برخی از گیاهان دارویی که در های نوین نشان دادهپژوهش

اثرات ضدویروسی دارند. عصاره  شوند،میسنتی استفاده طب 

عنوان ها بهآنهای ثانویه و بسیاری از متابولیت برخی از گیاهان

 .(8) اندشده عوامل ضدویروسی توصیف

پیدایش  برایتحقیق و پژوهش ی با توجه به نیاز دائم

توانند گیاهان دارویی می، عوامل ضدویروسی نو و مؤثر

کشف و تولید داروهای  برایدستمایه بسیار مناسبی 

ی در این اگستردهنیز مطالعات  ضدویروسی باشند. تاکنون

افراد  نیترمهمیکی از  عنوانبهزمینه انجام شده است. پرستاران 

 توانندیمتیم مراقبان سالمت در این بیماری ویروسی نوظهور 
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گیاهان  هیرویبنقش بسزایی در جلوگیری از مصرف عامیانه و 

و حتی افراد  رمتخصصیغتوسط افراد  زشدهیتجودارویی 

و کاسب داشته باشند. اهمیت ویژه مباحثی مانند  سودجو

ی هادرمانبا  موجود در گیاهان دارویی مؤثرتداخالت مواد 

با بسیاری از  هاآنمعمول بیمار و حتی موارد احتیاطات مصرف 

ی زیاد و مناسبی که بر بالین هافرصتی، در انهیزمی هایماریب

از طریق پرستاران آموزش داده شود.  تواندیم، ستبیماران مهیا

ی در این زمینه، سازفرهنگاز طرفی دیگر، با آموزش و 

های بالینی و زیر در قالب کارآزمایی مصرف گیاهان دارویی

 مؤثردر شناسایی گیاهان  تواندیمنظر پزشکان متخصص 

 دارویی و منابع جدید دارویی کمک شایانی کند. 

منظور تخفیف عالئم این بیماری نوظهور در حال حاضر به

در پروتکل  دشدهییتأی گیاهان دارویی هافرآوردههمه موارد از 

نقش مکمل درمان را در  درواقعدارد که  درمان بیماران وجود

کنند. مطالعات در حال حاضر با کاهش عالئم بیماری ایفا می

ی مختلف این ویروس هاسمیمکانتوجه به مراحل تکثیر و 

 اند.داده های تکمیلی ارائهی مناسبی را برای پژوهشهاشنهادیپ

یک، بودن این بیماری پاندماز طرف دیگر، با توجه به ناشناخته

ی سنتی ملل مختلف برای این هاطباز  کدامچیهدر  قطعا 

صورت به پرستارانازآنجاکه بیماری نسخه درمانی وجود ندارد. 

 پرستاری یهامراقبت ارائه حال در بیماران بالین بر یروزشبانه

 با تا است آنان بیماران و خانواده برای مغتنمی فرصت ،هستند

موفق و همچنین تالش  قال تجاربی الزم و انتهاارائه آموزش

ی نادرست بیماران و همراهان آنان هانگرشدر راستای اصالح 

 دیکووبیماران مبتال به  یبخشتوانتسریع درمان و  راستای در

 ی بردارند.مؤثری هاگام 91
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