توانبخش ی کوو ی د  :19 -تلف ی ق طب سنت ی و مدرن

توانبخشی کووید19-
تلفیق طب سنتی و مدرن
توجه :
کتاب حاضرررر ر حا رررر ر ت جمه دکت رامین رحیم نیا ،رویا نادری و ف زانه قادری از تیم
توانبخشر م باشر .فای کتاب حاوی االعاا

( DRMم.ی یت حقوق دیجیتال) اسرت

وقت ب ای اولین بار فای را باز م کنی ،.ک .شرناسرای کتاب به رم اآ ردر
شما ذخی آ ش.آ و زمانیکه رنعین شوی ،.به س ور انتشارا
خوارشرررمن .اسرررت به حقوق نگارن.آ و انتشرررارا

 IPسریترتم

ت جمک انتقال م یاب.

ت جمک احت ام گذاشرررته و از توزی

ب.ون مجوز فای کتراب اجتنراب نمراییر .شررررر رمرا با خ ی .و دان ود این کتراب موافقرت نمودآ
ای .که االعاا

فای  DRMبه سرررر ور انتشرررررارا

شرر ر.ن نقض حقوق

رررراحر اک  ،ک یه ختررررارا

ت جمک انتقال یاب .و در

رررررور

م

حا رر ر ه در ال ف رین .حقوق و م اب

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصرنفان و رن من.ان و ناشر ان جمروری اسرعم

(مصروب

دوازدآ اسفن 1365 .یا بع .از رن) از شما دریافت شود
از اینکه با ا ضرررررره مق ون به

رررر ر فه کتاب رای الکت ونیک و شررررررکوفای انتشررررررارا

ت جمک رمیاری م کنی ،.سپاسگزاریم

ز

ونگیانگ شیا
شیائولین هوانگ

توانبخشی کووید19 -
تلفیق طب سنتی و مدرن
ترجمه

دکتر رامین رحیم نیا
رویا نادری
فرزانه قادری

پاییز 1400

سرشناسه

 :شیا ،ونگوانگ
Xia, Wenguang

عنوان و نام پدیدآور

 :توانبخشی کووید :19-تلفیق طب سنتی و مدرن /ونگیانگ شیا ،شیائولین
هوانگ؛ ترجمه رامین رحیمنیا ،رویا نادری ،فرزانه قادری.

مشخصات نشر

 :همدان ،ترجمک1400 ،

مشخصات ظاهری

 :ص ۳99 ،ص :.مصور ،جدول (بخشی رنگی) ،نمودار.
ریال:978-622-7855-00-5

شابک

620000 :

یادداشت

 :عنوان اصلی:

Rehabilitation from COVID-19 : an integrated

traditional Chinese and Western medicine protocol, 2021.

شناسه افزوده

 :رحیمنیا ،رامین ،-1۳51 ،نادری ،رویا ،1۳72 ،قادری ،فرزانه1۳6۳ ،

رده بندی کنگره

:

RA644

رده بندی دیویی

:

616/2414

شماره کتابشناسی ملی

8495458 :

شناسنامه کتاب

نام کتاب :توانبخشی کووید :19-تلفیق طب سنتی و مدرن
نویسنده :ونگیانگ شیا ،شیائولین هوانگ
گردآوری و ترجمه :رامین رحیم نیا ،رویا نادری و فرزانه قادری
ناشر :انتشارات ترجمک
صفحه آرایی :انتشارات ترجمک
طراحی جلد :محمدحسین گیوی
نوبت چاپ :چاپ اول1400 ،
قیمت 62000 :تومان
چاپ :گروه نشر الکترونیک ترجمک
شابک978-622-7855-00-5 :
تلفن تماس09181506100 :
تارنمای اینترنتیhttps://tarjomac.com :

مقدمه
از زمان اولین تشخخی

کووید 19-در دسخامبر  2019در شخرر ووهان ،به یک تردید جدی برای سختمت

عمومی تبدیل شخده اسخت زیرا قدرت سرایت و آلوده سازی وسیو و بیماریزایی قوی دارد .پیشگیری ،کنترل و
درمان کووید 19-به دلیل عدم وجود داروهای هدفمند و واکسخن اختصخاصخی مئم ن بسخیار دشخوار اسخت.
هرچند تحت رهبری صخخحیح کمیته مرکزی حزب ،کارکنان پزشخخکی به شخخدت از راهنمایی های شخخی جین
پینگ ،دبیرکل پیروی کردند ،از جمله «پیروی از قانون توسخهه [ TCMطب سخنتی چینی] ،به ارث بردن اصخل
و حفظ یکپارچگی و نوآوری»« ،اهمیت قائل شخخخدن برای هر دوی طب سخخخنتی چینی و طب غربی»« ،تقویت
مشخارکت پزشخکی چینی و غربی و ایجاد یک سخیسختم مشخورتی مشختر

برای طب چینی و غربی» ،برای انجام

فهاالنه اقدامات ضخد همه گیری ،که نتایج آن به شخررت جرانی رسخیده اسخت .اسختفاده بالینی ثابت کرده اسخت
که  TCMنقشخی بی بدیل در نبرد با این بیماری همه گیر بزرگ داشخته و مکمل و هماهنگ کننده نقاط قوت
پزشخخکی غربی بوده و نتایج بالینی خوبی را به دسخخت آورده اسخخت .در طول هزاران سخخال سخخابقه ملت چین،
بیماری های همه گیر به طور مکرر به چین حمله کرده اسخت Huangdi Neijing .می گوید« :پنج بیماری همه
گیر به راحتی آلوده می سخخازند ،مرم نیسخخت چقدر بزرگ یا کوچک باشخخند و همگی دارای عتئم مشخخابری
بودند» .هنگام مرور تاریخچه  TCMدر مبارزه با همه گیری ها TCM ،نقش مرمی در همه گیری های تنفسخی،
به ویژه سخخندرم حاد تنفس خی حاد ( )SARSدر سخخال  200۳و آنفوالنزای  H1N1در  2009بازی کرده اسخخت.
 COVID-19براسخا

طب چینی تحت عنوان "طاعون" طبقه بندی می شخود .بر اسخا

بررسخی اپیدمیولوژیکی

ویژگی ها و عناصخر تشخکیل دهنده این سخندرم ،این بیماری «پاندمی توکسخین مرطوب» اطت می شخود .جمو
بندی تجربیات بالینی و سخیاسخت های پیشخگیری و مبارزه با کووید  ،19-اسختفاده کامل از مزایای طب سخنتی
چینی و غربی و بربود و برینه سخخازی برنامه های درمانی با ویژگی های چینی ،به مبارزه جرانی با همه گیری
از طریق بینش و تجربیات چین کمک می کند.
بخش اصخلی نگار

این کتاب تلفیق طب سخنتی چین و طب غربی در بیمارسختان اسختان  Hubeiمی باشخد.

این بیمارسختان اولین موسخسخه پزشخکی بود که پنومونی بدیو کروناویرو
أ

را در ووهان گزار

کرد و همچنین

اولین بیمارسخختانی بود که پروژه زمان جنگ اورژانپ پنومونی کروناویرو

را توسخخ وزارت علوم و فناوری

تخاسخخخیپ کرد .در طول مبخارزه علیخه پخانخدمی ،اولین بیمخارسخ ختخانی بود کخه مقخالخه ای در مورد درمخان پنومونی
کروناویرو

از طریق تلفیق طب سخنتی چین و طب غربی منتشخر نمود .بئور همزمان ،اولین بیمارسختان کشخور

بود که بخش توانبخشخی کووید 19-را تاسخیپ و عملیاتی کرد و اولین برنامه تشخخی

و درمان توانبخشخی

طب سخخخنتی چینی و غربی را برای سخخختاد مرکزی اسخخختان  Hubeiفراهم کرد ،کتابچه های راهنمای علمی و
کتخابچخه راهنمخای کخار برای بیمخاری پنومونی کرونخاویرو

جخدیخد تریخه کرد و تجربیخات بخالینی زیخادی در

توانبخشخخی طب یکپارچه چینی و غربی جمو آوری کرد .شخخرکت کنندگان اصخخلی در تدوین کتاب شخخامل
صخاحبنرران بیمارسختان های آموزشخی و مردمی و خیریه منئقه می باشخند .آنرا در تدوین کتاب مشخارکت
کرده ،شرح مفصلی در مورد نرریه های پایه طب سنتی چین و طب غربی ،ویژگی های بیماری ،اپیدمیولوژی،
درمان بالینی و توانبخشخی با تلفی ق طب سخنتی و غربی ارائه کردند ،بخصخوص شخرح مفصخلی در مورد مداختت
روانشخناختی ،توانبخشخی مبتنی بر جامهه و منزل ارائه نمودند که راهنما و همیار کارکنان درمانی بیمارسختان
های سئح سوم می باشد .محتوای این کتاب کل دستورالهمل کار توانبخشی را برای خدمات سرپایی ،بستری
و ترخی

فراهم می سخازد .این کتاب براسخا

عملکرد بالینی بوده و تکنولوژی توانبخشخی  TCMرا با جزئیات

مهرفی کرده است .این یک کتاب پیشگام در توانبخشی کووید 19-است که براسا

ماهیت طب سنتی چین

و طب غربی تریه شخخده و نقش فو الهاده مرمی در راهنمایی توانبخشخخی بخصخخوص بیماران دوره نقاهت ایفا
می کند .بئور ختصه ،این یک کار فو الهاده علمی و عملی است.
بولی زنگ (از ووهان ایست لیک)

ب

پیشگفتار
با پیشخرفت مداوم درمان بالینی کووید 19-در چین ،تهداد موارد تایید شخده در ووهان و دیگر اسختانرا و
شخررها تا کنون پا

شخده اسخت که نشخان دهنده پیروزی مرحله ای در نبرد با همه گیری این پنومونی اسخت.

بخه منرور تحکیم هرچخه بیشخخختر مخدیریخت الیخه ای و پخالوده بیمخاران کوویخد 19-و ایجخاد یخک مخدل یکپخارچخه
پیشخگیری-درمان-توانبخشخی و پیشخگیری و درمان توانبخشخی ،مداخله توانبخشخی کووید 19-بسخیار ضخروری
اسخت .در پاسخب به این نیاز ،بیمارسختان مجتمو طب سخنتی چینی و غربی اسختان هوبی ،به عنوان اولین واحد در
کشخور که بخشخرای توانبخشخی کووید 19-را برقرار نمود ،در تدوین توانبخشخی کووید 19-با تلفیق طب چینی
سخنتی و پروتکل پزشخکی غربی برای ارائه درمان توانبخشخی به موقو و شخخصخی برای بیماران مبتت به کووید-
 19دارای نق

در عملکرد تنفسخی ،جسخمی ،سخایر اندام ها و روانی پیشخگام شخد .که به بیماران کووید19-

کمخک می کنخد تخا عملکرد ریخه و حرکتی خود و توانخایی زنخدگی روزانخه را تخا حخد امکخان بخازیخابی کننخد و همچنین
دوره بیماری کوتاه شخخخده ،عوارض کاهش یافته ،هماهنگی و پیشخخخرفت اجتماعی ارتقا یابد و یک مرجو برای
مبارزه جرانی با همه گیری و پاسب بهدی به همه گیری های مختلف می باشد.
در رابئه با توانبخشخی کووید ،19-این کتاب به شخرح تلفیق درمان توانبخشخی سخنتی چین و طب غربی
برای بیمخاران مبتت بخه کوویخد 19-خفیف ،متوسخ خ  ،شخخخدیخد و بحرانی در مراحخل حخاد و ریکخاوری پرداختخه و
توصخیف کامل و جامهی از جوانب مختلف اهدا

توانبخشخی ،بررسخی و شخناخت توانبخشخی ،درمان توانبخشخی و

دسختورالهمل توانبخشخی در منزل ارائه نموده اسخت .محتوای کتاب بخصخوص اطتا رسخان بوده ،کاو

های

اولیخه بخش توانبخشخخخی کوویخد 19-در مورد متخد ترکیخب نرریخه و عمخل را بحخه کرده و مرجهی برای درمخان
توانبخشخخی بیماری های عفونی از طریق فلوچارت روشخخن توانبخشخخی در کشخخور می باشخخد .از نرر ارزیابی
توانبخشخی کووید ،19-براسخا

مفروم مدل پزشخکی زیسخت-روانی-اجتماعی و نیاز به طب توانبخشخی ،متد

ارزیابی توانبخشخخی کووید 19-با جزئیات بحه شخخده اسخخت .طرح های توانبخشخخی مختلفی برای راهنمایی
ت

توانبخشخی سخرپایی ،بسختری ،مبتنی بر منزل و مبتنی بر جامهه ارائه شخده اسخت .اندیکاسخیون و کنتراندیکاسخیون
های مربوط به تکنیک های درمان توانبخشخخی و عوارض مختلف مرتب با بیماری نیز مهرفی شخخده اسخخت.
محتوای کتاب گسخترده و فو الهاده عملی اسخت بنابراین این کتاب را می توان در سخئح ملی ترویج و اعمال
کرد.
با توجه به مرحله خاص پاندمی ،محدودیت خ زمانی نگار
و مولفان چندگانه ،ممکن اسخت ناهماهنگی در سخئح و سخبک نگار

این کتاب ،سخخازمان های مختلف و متهدد
دیده شخود .هرچند کتاب دارای محتوای

غنی بوده و نیازهای حقیقی اکثریت کارکنان برداشختی را تامین می کند .محتوای کتاب در دامنه پزشخکی ،فنی
و پرسختاری از طب سخنتی چین تا توانبخشخی طب غربی اسخت ،بنابراین مسخیر تشخخی
روشن و عملی و محسو

و درمان توانبخشخی

برای عملکرد بالینی فراهم ساخته است.
ژیائولین هوانگ ،مار
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 2-2-۳-8سایر اقدامات درمانی ۳0

 ۳-2-2کاهش توانایی و تحمل ورزشی 48
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 4-2-۳-2تست کارکردی دسترسی 65

8۳ RMT 5-1-5

 4-2-۳-۳تست اتمام زمان و برو 66

 5-1-6تمرینات تنفسی 84
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 5-1-7-4احتیاطات درمان دستی 86

 4-۳-1-1ارزشیابی وضهیت ذهنی و روانشناختی 66

 5-1-7-5احتیاطات انجام 86 HFCWO

 4-۳-1-2مقیا

های بررسی و شناخت روانی پر استفاده 67

 4-۳-2بررسی و شناخت 68 ADL
 4-۳-۳مقیا

کیفیت زندگی وابسته به ستمتی ()HQRL

68
 4-۳-4مقیا

تنفپ باز کننده موضهی 8۳

 5-1-7-6احتیاطات انجام 86 ACBT
 5-1-8اصول پیاده سازی تکنیک ها 86
 5-2تکنیک های درمان توانبخشی برا ی عملکرد جسمی 87
 5-2-1تمرینات هوازی 87

کیفیت زندگی سازمان برداشت جرانی –

 5-2-2تمرینات استقامتی (قدرتی) 90

68 )WHOQOL-BREF( BREF

 5-2-2-1تمرین استقامت اندام فوقانی 90

منابو فصل 69

 5-2-2-2تمرینات استقامت و قدرتی محوری 9۳

فصل  -5تکنیک های مدرن توانبخشی در کووید70 19-

 5-2-2-۳تمرینات استقامت و قدرتی اندام های تحتانی 94

 5-1تکنیک های درمان توانبخشی تنفسی 71

 5-2-۳تمرینات تهادلی 97

 5-1-1فهالیت های مداخله ای در مراحل اولیه 72

 5-2-۳-1برای بیمارانی که نمی توانند بایستند 98

 5-1-1-1تکنیک های کنترل تنفسی 72

 5-2-۳-2بیمارانی که به سختی می ایستند 98

 5-1-1-2تکنیک های صرفه جویی انرژی 72

 5-2-۳-۳بیمارانی که می توانند روی سئح صا

 5-1-2مدیریت قامت و وضهیت قرارگیری 72

مشخ

 5-1-2-1در بیماران مبتت به 7۳ ARDS

 5-2-4تهلیم انهئا

 5-1-2-2در بیماران تحت سداتیو یا اختتالت هوشیاری 74

 5-2-5احتیاطات 98

74 ACT 5-1-۳

 5-2-5-1درد 98

 5-1-۳-1سرفه موثر 75

 5-2-5-2خستگی 99

75 ACBTs 5-1-۳-2

 5-2-5-۳نفپ نفپ زدن 99

د

بایستند 98
پذیری 98

به مدت

 5-2-5-4سختی نفپ کشیدن 99
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 6-2-8خونگیری درمانی 15۳
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 6-2-8-4رو

 7-4طرح تشخی

اجرایی 155

و درمان برای بخش توانبخشی کووید19-

180
عملکرد 181

 6-2-8-5مورد منو استفاده 156

 7-4-1نق

 6-۳تکنیک های  TCMو درمان هدایت شده 156

 7-4-1-1نق

عملکرد تنفسی 181

 6-۳-1بادوانجین (156 )Baduanjin

 7-4-1-2نق

عملکرد جسمی (فیزیکی) 182
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فصل-1مبانیبالینیکووید 19-

فصل 1
مبانی بالینی کووید19-
کووید 119-یک بیماری عفونی اسخت که توسخ کروناویرو

جدید ایجاد می شخود .این ویرو

طریق قئرات ریز تنفسخخی منتقل می شخخود اما می تواند از طریق تما

عمدتا از

هم سخخرایت کند .عتئم بالینی آن

عمدتا شخامل تب ،سخرفه خشخک ،خسختگی و تنگی نفپ تدریجی اسخت .موارد شخدید بیماری ممکن اسخت به
سخندرم دیسختر

تنفسخی 2تبدیل شخود .سخازمان برداشخت جرانی ( ۳)WHOرسخما این بیماری را کووید19-

نامید .این بیماری یک بیماری عفونی جدید و فو الهاده مسری می باشد.

 1-1اتیولوژی
ویرو
ویرو

 2019-nCoVیک  RNAویرو
متهلق به خانواده کروناویرو

تهلق دارد .ژنو

کروناویرو

اسخت که بئور وسخیهی در انسخان و حیوانات یافت می شخود .این

از راسخته نسخت ویرو

دارای یک غت

ها 4اسخت و به تیره بتا-ژنو

5

کروناویرو

اسخت .ذرات آن گرد ،بیضخی یا چند شخکلی اسخت و بین 60

تا  140نانومتر قئر دارد .ویژگی های ژنتیکی این ویرو

بوضخوح با کروناویرو

سخندرم تنفسخی حاد شخدید

1

COVID-19
Acute respiratory distress syndrome
3 World Health Organization
4 Nest virus
5 β genus of coronavirus
2

توانبخشی کووید :19-تلفیق طب سنتی و مدرن

( 1)SARS-CoVو کروناویرو
اسخت که این ویرو

سخندرم تنفسخی خاورمیانه ( 2)MERS-CoVفر دارد .تحقیقات اخیر نشخان داده

بیشختر به کروناویرو

شخبه  )bat-SL-CoVZC45( SARSخفا

اسخت و همسخانی نوکل وتید آنرا به بیش از  85درصخد می رسخد .این ویرو
درصد به ویرو
ویرو

 SARSو ویرو

گل داودی چینی شخبیه

به ترتیب تقریبا  78درصخد و 50

 MERSشباهت دارد ،که روزگاری فاجهه بزرگی در چین به ارمغان آورد.

 2019-nCoVچگونه عمل می کند؟ پروت ین اسخپایک( ۳پروت ین  )Sسخئح ویرو

وارد سخلول های

میزبان شخده و با گیرنده های خاصخی در سخئح سخلول به تهامل می پردازد .سخپپ از طریق جو
سخلول شخده و ژنوم خود را در سخیتوپتسخم سخلول آزاد می کند .ویرو
آنزیم مبدل آنژیوتنسخخین  )ACE2( 2باند می شخخود .در طی جو
شخده تا غشخای ویروسخی را با غشخای سخلولی میزبان جو
آلوده می کند .این ویرو
ویرو

2 

غشخایی وارد

عمدتا از طریق پروت ین  Sسخئح خود با

خوردن ،پروت ین  Sدچار باز چینی سخخاختاری

بدهد و بدینوسخیله سخلول های اپیتلیال تنفسخی انسخان را

دارای میل ترکیبی باالتری نسبت به  SARS-CoVدارد و بنابراین عفونی تر است.

 2019-nCoVوقتی جداسخازی شخده و در محی آزمایشخگاهی کشخت داده می شخود می تواند سخلول

های اپیتلیال تنفسخی انسخان را در طی حدود  96سخاعت آلوده کند ،در حالی که حدود  6روز طول می کشخد تا
خئوط سلولی  Vero E6و  Huh-7کشت داده شده انسان را آلوده کنند.
ویژگی های فیزیکی شخخیمیایی کووید 19-عمدتا از مئالهات انجام شخخده روی  SARS-CoVو
برداشخخت شخخده اسخخت .ویرو

نسخخبت به اشخخهه ماوراء بنفش و گرما حسخخا

MERS-CoV

اسخخت و در دمای  56درجه

سخانتیگراد به مدت  ۳0دقیقه ،اتیل اتر ،اتانول  75درصخد ،ضخد عفونی کننده های حاوی کلرین ،پره اسختیک
اسخخید ،کلروفرم و حتل های چربی بئور اثربخشخخی غیر فهال می شخخود هرچند کلرهگزیدین نمی توان این
ویرو

را بئور کارآمد بکشد.

 2-1اپیدمیولوژی
 1-2-1منبع عفونت
در حال حاضر تصور می شود که منبو عفونت عمدتا بیماران مبتت به کووید 19-می باشد ،بیماری دارای
دوره کمون  1-14روزه و بیشختر  ۳-7روزه اسخت .تهداد مهدودی از موارد دیده شخده اسخت که دوره کمون

1

Severe acute respiratory syndrome coronavirus
Middle East respiratory syndrome coronavirus
3 Spike protein
2
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فصل  -1مبانی بالینی کووید19-

بیشختر از  14روز بوده اسخت اما طوالنی ترین دوره کمون مشخاهده شخده  24روز اسخت .بیماران آلوده اما بدون
عتمت و بیمارانی که عتئم بالینی مشخرودی بخاطر پاسخب اسختر
های جسخخمی خود نشخخان نمی دهند ویرو

ضهیف سیستم ایمنی آنرا یا بخاطر ویژگی

را حمل کرده و می توانند دیگران را آلوده کنند .از آنجایی که

عتمت بالینی وجود ندارد ،اشخخاص آلوده بدون عتمت را نمی توان به سخادگی شخناسخایی کرد و حتی بیماران
خودشخان هم از آلوده بودن خود اطتا ندارند .این مسخ له موجب مشخکل شخدن کنترل بیماری و جداسخازی به
وسیهی بیماری را منتقل کنند.

موقو افراد حامل می شود که می توانند به سادگی در مقیا
 2-2-1راه های انتقال
مسخیر اصخلی انتقال بیماری از طریق قئرات تنفسخی و تما

مسختقیم اسخت .احتماال انتقال آئروسخل در

محی نسخخبتا بسخخته وجود دارد ،وقتی غلرت آئروسخخل برای مدت طوالنی باال باشخخد .از آنجایی که می توان
 2019-nCoVرا از مدفوا و ادرار جداسخازی کرد ،بایسختی به انتقال بیماری از طریق آئروسخل یا تما

مسختقیم

با مدفوا یا ادرار آلوده در محی توجه خاص داشت .محتمل بودن راه های دیگر انتقال بیماری هنوز مستلزم
تحقیقات بهدی است.
 3-2-1انتقال قطرات تنفسی
انتقال از قئرات تنفسخی آلوده شخیوه اصخلی سخرایت بیماری  2019-nCoVاسخت .ویرو

از طریق قئرات

ریز تشخکیل شخده در زمان سخرفه ،عئسخه یا صخحبت کردن بیماران منتقل می شخود و کسخانی که مسختهد هستند
پپ از استنشا این قئرات ریز تنفسی آلوده و عفونی می شوند.
 1-3-2-1انتقال از تماس غیرمستقیم

ویرو

 2019-nCoVمی تواند از طریق تما

غیرمسختقیم بدین مهنی اسخت که شخخ
این قئرات تما

غیرمستقیم با بیماران آلوده نیز منتقل شود .انتقال با تما

با قئرات حاوی ویرو

از طریق لمپ کردن سخئح اشخیاء آلوده به

گرفته و سخخپپ در اثر لمپ دهان ،بینی ،چشخخمان و سخخایر غشخخاهای مخاطی بدن خود به

بیماری آلوده می شود.
 2-3-2-1انتقال مدفوع – دهانی

زمانی انتقال مدفوا-دهانی رخ می دهد که باکتری یا ویرو
و گوارشخی انسخان شخود و افراد را آلوده کند .هنوز مشخخ

یافت شخده در مدفوا وارد مجاری تنفسخی

نیسخت که ویرو

 2019-nCoVاز راه مدفوا-

توانبخشی کووید :19-تلفیق طب سنتی و مدرن

دهانی منتقل می شخود یا خیر .البته باور بر این اسخت که ویرو
تشکیل شده از قئرات حاوی ویرو
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مدفوا ممکن اسخت از طریق آئروسخل های

به دیگران سرایت کند ،که این خود نیز مستلزم تحقیقات بیشتر است.

 3-3-2-1انتقال با آئروسل

انتقال با آئروسخخل به زمانی اطت می شخخود که قئرات تنفسخخی آب خود را در هوا از دسخخت داده ،سخخپپ
باقیمانده پروت ین و پاتوژن های هسخته یا غبار که به شخکل آئروسخل مسخافت طوالنی طی کرده اند موجب انتقال
راه دور بیماری شوند و دیگران را آلوده کند .این فواصل می تواند از دهرا متر تا صدها متر متغیر باشد.
 4-3-2-1انتقال مادر به بچه

در حال حاضخر موردی گزار

شخده اسخت که مادر مبتت به بیماری کووید 19-تایید شخده بوده اسخت و

سخواب گلو از نرر شخناسخایی اسخید نوکل یک ویروسخی در نوزاد  ۳0سخاعته وی مثبت بوده اسخت ،حاکی از آن
اسخخت که  2019-nCoVممکن اسخخت از طریق انتقال مادر به بچه نوزاد را آلوده کرده باشخخد .هرچند انتقال
عمودی مادر-به-بچه وجود دارد ،شخواهد مقدماتی حاکی از آن اسخت که عفونت در سخه ماهه سخوم حاملگی
موجب انتقال عمودی نمی شود.
مئالهات دیگری پیشخنراد کرده اند که سخیسختم ادراری می توانید مسخیر بالقوه برای انتقال عفونت کووید-
 19باشد .آزمایشات علمی ثابت کرده است که ویرو

توانایی انتشار از طریق نفوذ در پوست را ندارد.

 4-2-1گروه های آسیب پذیر
از آنجایی که این بیماری یک بیماری عفونی جدید اسخت ،عموما توده های جامهه مقاومتی بر علیه آن ندارند.
از نرر سخن ،توانایی مقاومت در مقابل ویرو

در تمامی گروه های سخنی فرقی ندارد و همه تحت شخرای مناسخب

به یک اندازه آسخخیب پذیر هسخختند .احتمال ابتت به عفونت در جمهیت سخخالمندان و کسخخانی که بیماری زمینه ای
دارند ،بیشتر است .بچه ها و زنان حامله و زائو نسبت به عفونت کووید 19-آسیب پذیر هستند.
 5-2-1نرخ مرگ و میر
در مجموا کووید 19-سخریهتر از سخار

منتشخر می شخود و ریسخک باالتر و نرخ مرگ و میر پایین تری

دارد اما نرخ مرگ و میر بیماران شدید باالتر از  SARSو  MERSاست.
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 3-1پاتوژنز
کووید 19-یک بیماری سخیسختمیک با آسخیب چند ارگانی اسخت ،ریه ها ارگان هد

اصخلی می باشخند.

مکانیسخخم پاتوفیزیولوژیک درگیر شخخامل التراب ،تب ،هیپوکسخخی ،عدم تهادل آب و الکترولیت و اسخخید-باز،
شو

و پروسه های پاتولوژیک پایه دیگر است .فهال سازی بیش از حد سلول های ایمنی ،استر

افراطی ناشخی از طوفان سخیتوکین و هیپوکسمی ممکن است اسا
دهند که موجب سخندرم دیسختر

حاد تنفسخی ( ،)ARDSشخو

اکسیداتیو

پاتوفیزیولوژیک اصلی کووید 19-را تشکیل
سخپتیک ،نارسخایی چند ارگانی منجر به مرگ

می شود.
 1-3-1پاسخ التهابی مفرط و طوفان سیتوکین
گیرنده  ACE2محل باند شخدن  2019-nCoVاسخت و جرش اختصخاصخی قاعده  Tدر سخایت 501ام از ژنوم
موجب ارتقای توانایی باند شخدن آن با  ACE2انسخانی می شخود ACE2 .بئور وسخیهی در بافت های مختلف بدن
انسخان بیان می شخود و بیشختر محل آن اپیتلیوم آلوئول ها ،اپیتلیوم روده کوچک و سخلول های اپیتلیوم عرو
می باشخد .هرچند بیشختر بیماران مبتت به کووید 19-دارای مشخخصخه درگیری و تراهرات ریوی هستند و عده
کمی دچار اسرال می شوند ،همگی حاکی از آن است که ریه ها ارگان هد
پپ از ورود به سخخلول ،ویرو

اصلی  2019-nCoVمی باشد.

می تواند آزاد شخخدن سخخیتوکین ها را القاء کند ،از قبیل پروت ین  1جاذب

شخیمیایی مونوسخیت ( ،1)MCP-1فاکتور تحریک کلنی گرانولوسخیت-ماکروفاژ ( 2)GM-CSFو فاکتور تحریک کلنی
ماکروفاژ (۳)M-CSF؛ که توسخ باند شخدن با گیرنده متناظر آن در سخئح ماکروفاژ فهال می شخوند .ماکروفاژ های
فهال شخده می توانند از یک سخو شخمار بزرگتری از فاگوسخیت تک هسخته ای را بکار بگیرند و از سخوی دیگر پاسخب
ایمنی اختصخاصخی را فهال کنند ،همزمان شخمار زیادی اینترلوکین 1-بتا ( ،4)IL-1βفاکتور نکروز تومور

-آلفا (TNF-

 ،5)αاینترلوکین MCP-1 ،6)IL-6( 6-و سخخایر فاکتورهای الترابی تولید و آزاد می شخخود که همگی موجب آسخخیب
بافتی می شخوند MCP-1 .همچنین می تواند سخنتز آنژیوتنسخین  )Ang( 2را تقویت کرده ،پاسخب الترابی را هر چه
بیشختر تشخدید کند .نتیجه گیری شخده اسخت که پپ از عفونت 2019-nCoV ،سخلول های ایمنی را فهال کرده،

1

Monocyte chemoattractant protein 1
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
3 Macrophage colony-stimulating factor
4 Interleukin-1β
5 Tumor necrosis factor-α
6 Interleukin-6
2
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 ،IL-1 ،TNFαاینترفرون ،شخیموکین و غیره آزاد می کنند که واسخئه تجمو و رسخوخ شخمار بیشختری از سخلول های
ایمنی در بافت های ریوی و فهال شخدن مسخیر انتقال سخیگنال داخل سخلولی اسخت بئوری که آبشخار الترابی با
قدرت شخروا شخود .واکنش مشختر

آنرا شخمار باالیی از سخیتوکین ها را آزاد کرده و بئور مداوم سخلول های

الترابی بیشختری را فهال می سخازند و یک چرخه بی وقفه تشخکل می شخود که نرایتا منجر به طوفان سخیتوکین می
شخود .ترکیب کروناویرو

و  ACE2موجب کاهش مقدار  ACE2دردسختر

می شخود و تبدیل آنژیوتنسخین  IIبه

آنژیوتنسخین مرار می شخود ( .)1-7آنژیوتنسخین  2تولید شخده توسخ  ACE2بئور مداوم افزایش می یابد ،که
موجب تجمو  Ang IIشده ،بدینوسیله پاسب الترابی را بدتر می کند.
 2-3-1استرس اکسیداتیو (آسیب پراکسید شدن)
تحت شخرای فیزیولوژیک ،گونه های فهال اکسخیژن ( 1)ROSبدن در سخئح پایین موازنه دینامیک تحت
تنریم سخیسختم اکسخیدان و آنتی اکسخیدان می باشخند .عوامل پاتولوژیک چون عفونت ویروسخی ممکن اسخت
موجب تولید مفرط  ROSیا دفو ناکافی آنرا شخود .زیاد بودن سخئح  ROSمی تواند موجب اکسخیداسخیون چربی،
آسخیب پروت ین و تجزیه  DNAشخود که نتیجه ا

آسخیب بافتی شخدید اسخت .سخلول های الترابی و واسخ های

الترابی از عوامل اصخخلی هسخختند که پاسخخب الترابی اولیه را شخخروا و حفظ می کنند و نقش کلیدی در وقوا و
تشخکیل  ARDSدارند .سخیتوکین های الترابی توسخ سخلول های الترابی ترشخح می شخوند ،موجب تجمو و فهال
شخدن شخمار باالیی از نوتروفیل ها در ریه ها و آزاد شخدن رادیکال های آزاد اکسخیژن از طریق انفجار تنفسخی
می شخوند که نتیجه همه به آسخیب بافتی و سخلولی ختم می شخود .پپ از عفونت ویروسخی ،مسخیر گلیکولیز
سخلول های میزبان بئور چشخمگیری ارتقاء می یابد ،که نه تنرا انرژی الزم برای بقاء و تکثیر ویرو

را تامین

می کند بلکه واسخ تولید مقدار زیادی  ROSاسخت .بیش فهال شخدن سخلول های ایمنی در اثر عفونت ویروسخی
و حفظ فنوتیپ الترابی مقاوم به تنریم تولید سخیتوکین ها و  ROSتوسخ سخلول های ایمنی و از طریق تبادالت
متابولیک بستگی دارد.
 3-3-1هیپوکسمی
مکانیسخم اصخلی کاهش سخئح اکسخیژن خون یا هیپوکسخمی 2در بیماران کووید 19-عبارتسخت از :اول،
آسخیب الترابی سخلول های اپیتلیال آلوئولی و سخلول های آندوتلیال عرو ریوی و افزایش نفوذ پذیری غشخای
آلوئولی -مویرگی موجب می شخخود که ادم بین بافتی ریوی و آلوئولی رخ داده و روی انتشخخار اکسخخیژن تاثیر
Reactive oxygen species
Hypoxemia

1
2

