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نامه به سردبیر
بروز بیماری کووید 91-در دنیا که با هراس و ترس همگانی
از یک سو و سردرگمی در نحوه تعامل با آن از سوی دیگر هم در
بین دولت ها و هم در بین مردم نمود پیدا کرد از زوایای مختلف
قابل بررسی است ( .)9یکی از زوایای مغفول مانده که نیاز به تأمل
بیشتری دارد ،توجه ویژه به نقش آفرینی علوم پایه پزشکی در
رسیدن به درمان قطعی است که با شناسائی راههای عملکرد
ویروس کرونا در بدن مبتلایان قابل دستیابی است .همچنین ،نحوه
تعامل مردم و دولتها با این بیماری و چگونگی کارکرد ویروس تا
رسیدن به نقطه مدیریت و کنترل بیماری نیز از نکاتی است که
بدون توجه به علوم پایه شاید نتوان به درستی به آن رسید (.)1
بیماری کووید 91-بخش های مختلف بدن را درگیر می کند چرا
که کروناویروس ( )SARS-CoV-2از طریق جریان خون می
تواند در بخش های مختلف بدن منتشر شود ( .)9میزان درگیری
اعضاء بدن با این ویروس و نحوه ایجاد عوارض بیماری سوالی
است که هنوز در اول راه پاسخگوئی به آن هستیم (.)1،4
به دلیل ناگهانی بودن موضوع ،امکان درگیر شدن متخصصین
علوم پایه پزشکی در این کار در کوتاه مدت یقیناً فراهم نبوده
است و نیاز به زمان دارد .اما بهره گیری از نظرات دانشمندان علوم
پایه میتواند در همین زمان کوتاه در دستیابی به مکانیزم های
عملکرد این ویروس در بدن مؤثر باشد ( )6و برای درمان موثر
بیماران راهکارهایی بر اساس شناخت دقیق نحوه عملکرد ویروس
در بدن ارائه شود ( .)1،1به عنوان مثال در مورد رفتار ویروس در
بدن آنچه که تاکنون در مقالات علمی بیان گردیده یقیناً بخش
بسیار کوچکی از نادانستههای ما در مورد ویروس کرونا و بیماری
کووید 91-می باشد ( .)8به دلیل عدم نمونه گیری به موقع و یا
نقص در نمونه گیری از مبتلایان ،هنوز اطلاعات خوبی از نحوه
عملکرد ویروس در بدن بدست نیامده است ( .)1به عنوان مثال ما
هنوز نمی دانیم که ویروس در بدن هر چند وقت یک بار از نظر
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جمعیتی دو برابر میشود ( )9یا علائم ویروس در چه زمانی از شبانه
روز بروز بیشتری دارند ( ،)90و به دنبال آن ،آیا عملکرد ویروس
با ریتم بیولوژیک بدن میزبان (انسان) ارتباط دارد یا خیر ( .)1سوال
بعدی این است که کدام بخش سیستم ایمنی و در چه زمانی از
شبانه روز پاسخ قوی تر به ویروس را از خود نشان میدهد (.)1
بعلاوه این که ترشح پادتن در بدن از چه زمانی شروع شده و تا
چه زمانی ادامه خواهد یافت هم یکی از سوالات است ( .)99سوال
بعدی آن است که مرگ در اثر ابتلا به ویروس در چه زمانی رخ
می دهد ( )1و آیا مرگ در اثر ابتلا به ویروس به دلیل از کار افتادن
ریه ها و به دنبال آن کاهش فشار اکسیژن اتفاق می افتد و یا به
دلیل افزایش متابولیسم غیر هوازی ناشی از کاهش فشار اکسیژن،
این امر به وقوع می پیوندد ( .)1نقش انسولین و مقاومت به
انسولین که در بیماریهای متابولیک به وجود می آید در ایجاد روند
فیدبک مثبت که در نهایت به مرگ بیمار منتهی می شود چیست
( )91و آیا می توان با کاهش متابولیسم پایه فرد شرایط را برای
زنده ماندن او فراهم کرد .نقش این ویروس در کاهش فعالیت
دستگاه عصبی چگونه است و آیا سردرد و سرگیجه مشاهده شده
در برخی از مبتلایان به این بیماری به دلیل کاهش فشار خون ،یا
کاهش اکسیژن خون و یا تحریک مستقیم سلولهای مغزی
(سردردهای درون جمجمه ای) ،یا به دلیل اثر ویروس بر مفاصل
و نواحی اتصال عضلات سر و صورت به استخوانها (سردرد خارج
جمجمه ای) است ()99؟ تمامی این سوالات که بنیانهای علوم پایه
دارند و در این زمینه مطرح هستند و سئوالات احتمالی آینده نیاز
به چند تغییر در برخورد با پاندمی کووید 91-دارند.
نخست آنکه به مدلهای پیش بینی وضعیت پاندمی از نظر
ریاضیات زیستی توجه کامل شود ( )91و با توجه به این مدلها ،در
مورد نحوه برخورد با پاندمی تصمیم گیری شود .به عبارت دیگر،
پایه های برخورد با پاندمی بایستی از اصول علوم پایه برگرفته
شود .دیگر آنکه اثرات جانبی پاندمی حتماً مدنظر قرار گیرد .اثراتی
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- بررسی سلولی،گیرندههای گلوکوکورتیکوئیدی در این بیماران
مولکولی بافت های جدا شده از بدن این بیماران به منظور بررسی
مولکولی تغییرات- بررسیهای سلولی،تغییرات در این بافت ها
)اتفاق افتاده در بدن بیمار بر اساس ساعات شبانه روز (سیرکادین
 تمامی این مطالعات در حوزه علوم پایه پزشکی جای.می باشد
 نقش علوم پایه در این خصوص بسیار،می گیرند و به همین دلیل
.پررنگ است
متاسفانه با توجه به این که نمونه گیری در این بیماران به
صورت یک یا حداکثر دو بار انجام می شود (یک بار در موقع
مراجعه به بیمارستان و یک بار در موقع خروج از بیمارستان) پاسخ
 تا زمانیکه.)به سوالات فوق داده نخواهد شد (نقص در نمونهها
برای بررسی های زیستی از روشهای بالینی به تنهائی استفاده می
,1(  و بخصوص نظرات و شاخصه های ریاضیات زیستی،شود
 و علوم اعصاب و شناختی مدنظر قرار، بیولوژی و متابولیسم،)91
 ایجاد و توسعه پاسخگوئی زیستی به پدیده های زیستی،نمی گیرد
.مانند ویروس کرونا به راحتی امکان پذیر نیست ماند
 نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه:تضاد منافع
.تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

مانند اضطراب ناشی از پاندمی که به مصرف بیش از حد و در
نتیجه انباشت بیش از حد زباله بخصوص زباله های پلاستیکی
 اثرات اکولوژیکی و اقتصادی ناشی از پاندمی،) و مدیریت آنها94(
) که به یک اضطراب شدید و غیرقابل مهار در جامعه منجر4(
)96( شده و از همه مهمتر اثرات تعطیلی ناشی از پاندمی بر روان
) و تغییرات در جمعیت1( و وضعیت متابولیکی و بدنی افراد جامعه
) تنها گوشه ای از اثرات پاندمی است که تا به91( بر اثر پاندمی
امروز آشکار شده و یا در حال آشکار شدن است و در صورتی که
 میتواند به یک افسردگی،به آنها از دیدگاه علوم پایه توجه نشود
.بسیار گسترده در جامعه بعد از کرونا منجر شود
 مشخص شده است که جنسیت و سن اثر قابل،از سوی دیگر
 از،)98( توجهی در وخامت یا کم بودن اثرات بیماری در بدن دارد
 مطالعات علوم پایه که به بررسی تفاوتهای جنسی در،این رو
 و نیز مطالعاتی که به،خصوص وضعیت متابولیک میپردازند
 بایستی مدنظر،وضعیت پیری و اثر آن بر متابولیسم تاکید دارند
 وارد کردن فاکتورهایی که می توانند وضعیت، همچنین.قرار گیرند
با سن شناسنامه ای اشتباه نشود) بیماران را-سنی (سن بیولوژیک
: این بررسیها شامل. بایستی در اولویت قرار گیرد،مشخص سازد
 بررسی وجود،بررسی میزان مقاومت به انسولین در این بیماران
 بررسی وجود مقاومت در،سندرم متابولیک در این بیماران
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