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کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که

مؤثر ،بهترین راه مقابله با بیماری همهگیر کووید  ،91کنترل

میتوانند بیماریهای متفاوتی را از سرماخوردگی معمولی تا

منابع عفونت است .استراتژیها شامل تشخیص زودرس،

سندرم حاد و شدید تنفسی ایجاد کنند .کرونا ویروسها برای

گزارش سریع ،ایزوله و قرنطینهکردن افراد مشکوک و مبتال و

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

استفاده از درمانهای حمایتی است .انتشار بهموقع اطالعات

نوعی بیماری تنفسی خفیف با عالئم سرماخوردگی ایجاد

اپیدمیک و حفظ نظم اجتماعی نیز در راستای کنترل بیماری و

میکند ،ولی توانایی ایجاد مشکالت تنفسی حاد و کشنده نیز از

آرامش روانی جامعه بسیار مؤثر و مفید است .اقدامات

این ویروس گزارش شده است .تقریبا  91نوع کرونا ویروس

محافظتی برای افراد ازجمله ارتقای بهداشت شخصی ،استفاده

در انسان ،پستانداران و پرندگان شناسایی شده است .کرونا

از ماسکهای پزشکی ،استراحت کافی و تهویه مناسب اتاقها

ویروسهای انسانی توسط جنس آلفا و بتا ایجاد میشوند.

میتواند بهطور مؤثر از ابتال و بروز عفونت کرونا ویروس

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

کووید  91جلوگیری کند .در این راستا مراقبتهای پرستاری

ویروس متعلق است .کووید  91سومین بیماری شناختهشده

بهعنوان بخشی مهم و اساسی از خدمات تیمهای بهداشتی و

کرونا ویروس جانوری بعد از سندرم سارس ( )SARSو

درمانی محسوب میشود که اهمیت بسیاری دارد .ارائه

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

مراقبتها و خدمات مطلوب پرستاری به عملکرد و ایفای

تعلق دارند (.)9

صحیح ،کامل و بهموقع پرستاران در نقشهای چندگانه

کرونا ویروس  SARS-CoV-2از طریق قطرات تنفسی و
احتماال بهصورت مدفوعی-دهانی منتقل میشود و بیماران در
دوره انکوبه ویروس را به افراد دیگر منتقل میکنند .بیماران

درمانی ،مراقبتی ،محافظتی ،حمایتی ،آموزشی ،پژوهشی،
هماهنگکننده و  ...است

()9 ،7

مبتالبه کووید  91مشکالت تنفسی خفیف تا شدیدی دارند.

در طراحی و ساخت داروهای جدید دو گرایش نوین و

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

قوی پدید آمده است .بیوتکنولوژی به تولید گروه نوینی از

مبتالبه این ویروس گزارش شده است .عالئم بیماری در موارد

داروهای بیولوژیک دست زده و روشی کامال نو را در طراحی

شدید شامل عفونت پنومونی ،سندرم حاد تنفسی شدید و

داروها ارائه کرده است که گرایش فزایندهای به استفاده از

نارسایی کلیه است .پیشنیاز حمله کرونا ویروس به سلول

فرآوردههای گیاهی در پیشگیری و درمان بیماریها مشاهده

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

میشود .استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریها سابقه

ویروس از طریق  Spikeگلیکوپروتئینی خود با پروتئولیز

زیادی دارد .هماکنون نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته و

وابسته اسید توسط کاتپسین  TMPRRSیا فورین پروتئیناز،

در حال پیشرفت بهعنوان راه اصلی درمان بیماران به شمار

میشکند و به دنبال آن پوشش ویروس با غشاهای سلولی

میرود .در طب سنتی بسیاری از کشورها ازجمله ایران ،گیاهان

ادغام میشود (.)3

دارویی برای درمان بسیاری از بیماریها به کار میرود.

در مکانیسمهای بیماریزایی کرونا ویروس کووید 91

پژوهشهای نوین نشان دادهاند برخی از گیاهان دارویی که در

آنزیم تبدیلکننده آنژیوتانسین  )ACE2( 9بهعنوان گیرندهای

طب سنتی استفاده میشوند ،اثرات ضدویروسی دارند .عصاره

برای ورود مطرح شده است .بیان فراگیر  ACE2در سلولهای

برخی از گیاهان و بسیاری از متابولیتهای ثانویه آنها بهعنوان

مختلف مانند سلولهای ریه ،دستگاه گوارش ،قلب و کلیه
ممکن است در عفونت چندبافتی کرونا ویروس کووید 91
نقش داشته باشد (.)9
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حرفهایشان بستگی دارد

()4 ،1

که شامل نقشهای پیشگیری،

()8

عوامل ضدویروسی توصیف شدهاند .
با توجه به نیاز دائمی تحقیق و پژوهش برای پیدایش
عوامل ضدویروسی نو و مؤثر ،گیاهان دارویی میتوانند

در حال حاضر هیچ درمان ضدویروسی موفقی برای

دستمایه بسیار مناسبی برای کشف و تولید داروهای

عفونتهای کرونا ویروس وجود ندارد .تولید واکسن نیز

ضدویروسی باشند .تاکنون نیز مطالعات گستردهای در این

چالشی بزرگ و ارزیابی کارایی تأییدشده واکسنهای کنونی

زمینه انجام شده است .پرستاران بهعنوان یکی از مهمترین افراد

نیز فرایندی بسیار طوالنی است .در صورت نبود درمانهای

تیم مراقبان سالمت در این بیماری ویروسی نوظهور میتوانند
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نقش بسزایی در جلوگیری از مصرف عامیانه و بیرویه گیاهان

درمان بیماران وجود دارد که درواقع نقش مکمل درمان را در

دارویی تجویزشده توسط افراد غیرمتخصص و حتی افراد

کاهش عالئم بیماری ایفا میکنند .مطالعات در حال حاضر با

سودجو و کاسب داشته باشند .اهمیت ویژه مباحثی مانند

توجه به مراحل تکثیر و مکانیسمهای مختلف این ویروس

تداخالت مواد مؤثر موجود در گیاهان دارویی با درمانهای

پیشنهادهای مناسبی را برای پژوهشهای تکمیلی ارائه دادهاند.

معمول بیمار و حتی موارد احتیاطات مصرف آنها با بسیاری از

از طرف دیگر ،با توجه به ناشناختهبودن این بیماری پاندمیک،

بیماریهای زمینهای ،در فرصتهای زیاد و مناسبی که بر بالین

قطعا در هیچکدام از طبهای سنتی ملل مختلف برای این

بیماران مهیاست ،میتواند از طریق پرستاران آموزش داده شود.

بیماری نسخه درمانی وجود ندارد .ازآنجاکه پرستاران بهصورت

از طرفی دیگر ،با آموزش و فرهنگسازی در این زمینه،

شبانهروزی بر بالین بیماران در حال ارائه مراقبتهای پرستاری

مصرف گیاهان دارویی در قالب کارآزماییهای بالینی و زیر

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

نظر پزشکان متخصص میتواند در شناسایی گیاهان مؤثر

ارائه آموزشهای الزم و انتقال تجارب موفق و همچنین تالش

دارویی و منابع جدید دارویی کمک شایانی کند.

در راستای اصالح نگرشهای نادرست بیماران و همراهان آنان

در حال حاضر بهمنظور تخفیف عالئم این بیماری نوظهور

در راستای تسریع درمان و توانبخشی بیماران مبتال به کووید

همه موارد از فرآوردههای گیاهان دارویی تأییدشده در پروتکل

 91گامهای مؤثری بردارند.
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