روشهای ادعایی و شایعات اثبات نشده

علیهکووید ـ ۱۹

دکتر فراز مجاب
گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برخی روشها و فرآوردههای پزشــکی تقلبی و
ثابت نشده برای تشــخیص ،پیشگیری و درمان
کووید ـ  ۱۹ادعا شــده است .تا ماه مارس ،۲۰۲۰
سازمان بهداشت جهانی ،هیچ دارویی را برای مقابله
یا درمــان کووید ـ  ،۱۹توصیه نمیکند ،گرچه در
برخی کشورها پژوهشهایی از جمله کارآزماییهای
بالینی در حال انجام است.
ســازمان بهداشــت جهانی از کشورهای عضو
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درخواست کرده بالفاصله به هرگونه داروی تقلبی یا
محصوالت جعلی کشف شده توجه نمایند .همچنین
برخی ادعاها وجود دارد کــه فرآوردههای موجود
ضدکووید عمل میکنند ،اینها از طریق شایعات
آنالین و نه تبلیغات معمولی گسترش مییابند.
اضطرابی که در مــورد کوویدـ  ۱۹وجود دارد
باعث میشود مردم به هر چیزی که فکر میکنند
میتوانــد ب ه آنها در کنتــرل بیماری کمک کند،

متوسل شوند .برخی ادعاهای کاذب در مورد مقابله
با کووید ـ  ۱۹بهطور گســتردهای در شبکههای
مجــازی وجود دارد و برخــی از آنها در مقالهها،
یوتیوب و حتی در محیطهای رسمی یافت میشوند.
منابع رسمی توصیه میکنند قبل از برداشت هرگونه
اطالعاتی ،مردم باید در مورد آن بیندیشند و سپس
آن را بهکار ببندند .اطالعات نادرست ممکن است
باعث فشــار روانی به جامعه شــود و ممکن است
باعث نتیجهگیریهای غیرمعمول گردد .به عموم
مــردم باید توصیه کرد اطالعــات خود را از منابع
اصیل بهدســت آورند ،وب ســایتهای اصلی را
جستجو کنند؛ برخی پیامهای دروغی ممکن است
ادعا کنند که از سازمانهای رسمی مانند یونیسف
و بنگاههــای دولتی نقل شــدهاند .آرتور کاپالن
( )Arthur Caplanرئیس بخش اخالق پزشکی
در دانشکده پزشکی دانشــگاه نیویورک در مورد
محصوالت کووید ـ  ۱۹توصیه سادهای دارد« :هر
چیز آنالین را دور بریزید».
فرآوردههایــی کــه ادعا شــده از کووید ـ ۱۹
جلوگیــری میکنند ،ممکن اســت باعث اعتقاد و
اطمینان دروغی و خطرناک شده و میزان عفونت

را افزایش دهند .تالش برای خرید این فرآوردهها
توسط مردم ،ممکن است راهکار «در خانه بمانید
( »)stay at homeرا بشــکند و فاصلهگــذاری
اجتماعی را کاهش دهد .برخی درمانها نیز سمی
هستند ،صدها نفر از مردم با استفاده از درمانهای
دروغین کووید ـ  ،۱۹مردهاند.
تشخیص ()Diagnosis

هیچ آزمــون نمونهبرداری ( )Swabشــخصی
خانگی بــرای  Covid-19تا پایان مارس  ۲۰۲۰از
سوی  FDAمجوز نگرفته است .در برخی کشورها،
پرسشنامههای غربالگری رسمی دولتی وجود دارد
که به بیماران احتمالی کووید ـ  ۱۹میگوید که برای
آزمون آنالین موجود به پزشکشان مراجعه کنند.
 کیتهای آزمایشــی جعلی که اساس ًا برای
آزمایش و پایش میزان گلوکز اســتفاده میشوند،
برای تشخیص کرونا تبلیغ شدهاند.
 نگهداشتن نفس به مدت  ۱۰ثانیه ،ادعا شده
آزمون تشخیصی برای ویروس کرونا استWHO .
تأکیــد کرده که این آزمون جواب نمیدهد و نباید
استفاده شود.
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 ابزارهایــی ســاخته شــده که ادعا شــده
آزمونهــای آنتیبادی ویروس کرونا میباشــند
و دارای مجوز مصرف اورژانســی  FDAهستند،
اینها در آمریکا ســاخته شــدهاند و فروش کاذب
و مختصری هم کردهاند .آزمونهای آنتیبادی از
سایر شرکتها در حال حاضر وجود دارند.
ادعاهای پیشگیری و درمان

شــایعات وســیعی وجود دارد که شامل برخی
ادعاهای ثابت نشده در مورد روشهای پیشگیری
و درمان عفونتهای  SARS-Cov-2هســتند ،از
جمله آنها:
روشهای مربوط به ضدعفونی کردن
شستشوی دستها

 ضدعفونیکنندههــای دســتی مؤثرتــر از
شستشوی ساده با آب و صابون نیستند ،شستن با
آب و صابون حداقل برای  ۲۰ثانیه که توسط مراکز
پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا (US Centers
)for Disease Control and Prevention
توصیه شــده ،بهترین راه برای شستن دستها در
اغلب موقعیتها است .با اینحال،اگر آب و صابون
در دسترس نبود ،یک ضدعفونیکننده دستی حاوی
حداقل  ۶۰درصد اتانول میتواند بهجای آن استفاده
شود ،مگر آن که دستها چرب و کثیف و روغنی
باشند یا پر از گرد و خاک باشند.
 صابون برای کشــتن ویــروس کرونا مؤثر
است ولی صابون ضدباکتری بهتر از صابون ساده
معمولی نیست.
 صابــون قرمز اثر جرمکشــی بیشــتری از
صابونهــای با رنگ دیگر ندارد .شــاید منظور از
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آنچه که در یک پســت فیسبوکی گفته شــده،
صابون کربولیک بوده باشد.
 ضدعفونیکنندههای دست خانگی مخلوط با
مشروبات الکلی ،سفیدکننده و نرمکنندهها بهطور
وسیعی برای پیشگیری از کووید ـ  ۱۹در یوتیوب
در فیلیپین توصیه میشــود .نوشیدنیهای الکلی
حــدود  ۴۰درصد الکل دارند و ایــن کمتر از ۷۰
درصد است که برای اثر یک ضدعفونیکننده دست
الزم اســت .مخلوط سفیدکننده و الکل ،کلروفورم
تولید میکند که استنشــاق با استعمال پوستی آن
خطرناک است .سازندگان هر دوی این مشروبات
و سفیدکنندهها توصیه کردهاند که مصرف مخلوط
این مواد خطرناک اســت و به مردم در این مورد
هشدار دادهاند.
 گفتــه شــده کــه مشــروبات الکلی یک
ضدعفونیکننده دســت و خانگی مؤثر اســت یا
میتوانــد یکی از اجزای ایــن ضدعفونیکنندهها
باشــد .شرکتهای تولیدکننده آنها به نظر مراکز
پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا استناد کردهاند
کــه یک ضدعفونیکننده دســت باید حداقل ۶۰
درصد الکل داشته باشد تا اثر کند و این مشروبات
تنها  ۴۰درصد الکل دارند.
 در برزیل ادعا شــده که ســرکه از ســایر
ضدعفونیکنندههای دســت علیه ویروس کرونا
مؤثرتر اســت .هیچ شواهدی وجود ندارد که اسید
استیک علیه این ویروس مؤثر باشد و غلظت اسید
استیک در سرکههای معمولی خانگی پایین است،
این ادعا نیز رد شده است.
دهان شویهها و استنشاقیها

 دو نفــر طرفدار طب جایگزین ادعا کردهاند

دکتر فراز مجاب

که استنشاق محلول  ۰/۵-۳درصد آب اکسیژنه با
اســتفاده از یک نبوالیزر میتواند از کووید ـ ۱۹
پیشگیری یا آن را درمان کند .آنها به پژوهشهایی
استناد کردهاند که آب اکسیژنه برای استریل کردن
سطح بهکار میرود ،ارزیابی غیرمستقیمی که پس
این ماده میتواند برای تمیزکردن مجاری هوایی
انســانی هم بهکار رود .استنشــاق آب اکســیژنه
میتواند باعث تحریک مجــاری هوایی فوقانی،
کوفتگی ،التهاب بینی و حساســیتهای سوزشی
ســینه گردد .در غلظتهای باالتر استنشــاق آن
میتواند باعث آســیبهای نورولوژیک دایمی یا
مرگ شــود .شــواهدی وجود دارند که نبوالیزر و
استنشاق غلظتهایی از  H2O2ممکن است باعث
بیماری بینابینی ریه به شکل پنومونی حاد گردد.
 در توییتــر و فیسبوک و  ...گفته شــده که
غرغره با آب نمک ویروس کرونا را میکشد .این
مطلب را یک متخصص بیماریهای تنفســی در
بیمارستان  Unionووهان و برخی افراد و مؤسسات
دیگر گاهی عین ًا و گاهی با تغییراتی در ویتنام ادعا
کردهاند .تیم پژوهشی پزشک نامبرده یک تکذیبیه
چاپ کرده و از مردم خواســتهاند که این مطلب
را پخش نکنند .آنها تأکید میکنند که اســتقرار
ویروس در دســتگاه تنفســی ،نمیتواند با شستن
دهــان از بین رود WHO .هم گفته که شــواهد
قانعکنندهای وجود ندارد که ثابت شــده باشد این
روش هیچ حفاظتی علیه کووید ـ  ۱۹داشته است.
 اســپری آب نمک که در درگاه ورودی یک
کلیســا کره جنوبی قرار داده شده ،یک باور کاذب
است که میتواند مردم را از ویروس محافظت کند،
همین بطری محلول اسپری غیراستریل توسط هر

کسی استفاده شده و ممکن است خطر بیماری را
افزایــش دهد ،متعاقب َا  ۴۶نفر با این ویروس آلوده
شدند.
حرارت و اشعه

 سرما و برف ویروس کووید ـ  ۱۹را نمیکشد.
این ویروس در درون بدن انســان زندگی میکند
نه خارج از بدن و روی سطح نمیتواند زنده بماند.
 ســونای داغ و خشککنندههای دست و مو
(سشوار) ویروس کووید ـ  ۱۹را نمیکشد.
 قرار گرفتن در معرض نور خورشید ،حمام داغ
در حرارت  ۲۶-۲۷oCیا نوشیدن آب گرم ویروس
کووید ـ  ۱۹را نخواهد کشــت .ادعا شده که این
شرایط توسط راهنمای پیشگیری از ویروس کرونا
توسط یونیسف تهیه شده ولی دفتر رسمی یونیسف
آن را رد کرده است.
 نــور  ،UV-Cکلــر و حرارت بــاال (بیش از
 )۵۶oCنمیتواند توسط انسان برای کشتن ویروس
کووید ـ  ۱۹استفاده شود.
 پیشــنهاد شده که استنشــاق بخار ،درمانی
برای عفونت ویروس کرونا اســت ،این مطلب در
فیسبوک پخش میشود.
سایر روشهای ضدعفونی

 رنگ ســفید اثر مخربی روی ویروس کرونا
ندارد که در یک پست فیسبوکی به میزان وسیعی
پخش شده است .دستمالها بهخاطر این رنگ اثری
روی این ویروس ندارند .مصرف دســتمالهایی با
رنگهای دیگر هم میتواند برای عطسه و سرفه
بهکار رود.
 پســتهایی در شــبکههای مجــازی ادعا
کردهاند که خاکستر گدازههای حاصل از فورانهای
پيدرپي 367
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آتشفشــان  Taalدر  ۱۲ژانویه  ۲۰۲۰در فیلیپین
باعث کاهش میزان عفونت در این کشــور بوده،
تأکید شده که اینها میتوانند ویروس را بکشند و
اینها اثر ضدویروس و اثر ضدعفونیکنندگی دارند.
لوازم حفاظتی

 بیــش از  ۳۴۰۰۰ماســک جراحــی تقلبی
(که تبلیغ شــده بود که از ویروس کرونا حفاظت
میکنند) ،در مارس  ۲۰۲۰توســط یوروپل توقیف
شد.
 علیرغم برخی ادعاها ،ماسکهای مرطوب
اص ً
ال بهعنوان جایگزین ماسکهای جراحی توصیه
نمیشوند ،برخی تذکرات عمومی بهداشتی بهعنوان
دســتورالعملهایی برای اســتفاده از ماسکها و
مصرف ماسکهای خانگی ارایه شده است.
 یک فلش مموری (( )USB keyکه در رایانه
بهکار میرود) و به قیمت کمتر از  ۱۰دالر قایل تهیه
است ،بهعنوان  5G Bioshieldبه قیمت  ۳۷۰دالر
فروخته شد ،به این بهانه که از انتقال عفونت که از
طریق امواج رادیویی در موبایل منتقل میشوند(!)،
جلوگیری میکند.
داروهای اعتیادآور

 مخلوطــی از آمفتامین ،کوکایین و نیکوتین
در بازار سیاه اینترنتی به قیمت  ۳۰۰دالر بهعنوان
واکســن ضدکووید ـ  ۱۹معرفی شــده و فروخته
میشود.
 کوکاییــن حفاظتی علیه کووید ـ  ۱۹ایجاد
نمیکنــد .چند توییت ویروســی گفتــه که انفیه
کوکایین در ســوراخ بینی ،افراد را از نظر گسترش
ویروس کرونا در برخی نواحی اروپا و آفریقا استریل
کرده است .در پاسخ وزارت بهداشت فرانسه ،طی
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یک اعالمیه عمومی ایــن ادعا را کمارزش تلقی
کرده و گفته که «نه ،کوکایین حفاظتی علیه کووید
ـ  ۱۹ایجاد نمیکند .کوکایین یک داروی اعتیادآور
اســت که باعث عوارض شدیدی میشود و برای
سالمتی مردم خطرناک میباشد» .سازمان بهداشت
جهانی هم این ادعا را کم ارزش اعالم کرده است.
فیسبوک نیز این شــایعه را بهعنوان سوء مصرف
تلقی کرده است.
 یک ادعا که حشیش میتواند علیه ویروس
کرونا حفاظت ایجاد کند ،در یوتیوب پخش شده و از
جمله با مصرف حشیش رسمی در سریالنکا رقابت
میکند .دســتاندرکاران بهداشتی در سریالنکا
تأکید کردهاند که هیچ شــواهدی مبنی بر این که
حشیش علیه کووید ـ  ۱۹حفاظت ایجاد کند وجود
ندارد .یک مقاله دروغی در فاکسنیوز هم ادعا کرده
که روغن کانابیدیول مصرف مشابه بالقوه دارد.
 دارویی بهنام  Loloکه بر اســاس کلروفورم
و اتر تهیه شده ،ادعا شده که این بیماری را درمان
میکند و بهصورت پیامک در برزیل پخش شــده
است.
 ادعا شــده که متانول صنعتی ویروس کرونا
را درمان میکند .الکل نوشــیدنی ،اتانول است در
حالی که متانول واقع ًا سمی است .ایران نزدیک به
 ۳۰۰مرگ و  ۱۰۰۰مورد بستری (یا  ۶۰۰مرگ و
 ۳۰۰۰بستری ،طبق یک گزارش پزشکی غیرمستند
در وزارت بهداشت) ،در  ۸آوریل  ۲۰۲۰را گزارش
کرده است .مشروبات الکلی در ایران ممنوع هستند،
این امر منجر به بازار سیاهی شده که این مشروبات
بهصورت غیررســمی ساخته میشــوند .در حالی
که الکل نوشــیدنی اتانول است ،الکلهای دیگر
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مانند متانول واقع ًا ســمی هســتند و ممکن است
در مشروبات الکلی که به اشتباه ساخته میشوند،
وجود داشته باشند.
 علیرغم برخی گزارشها نوشــیدن اتانول
هــم از کووید ـ  ۱۹حفاظت نمیکند و میتواند در
درازمــدت و کوتاهمدت خطر بیماریها را افزایش
دهد.
فرآوردههای تجاری

تعدادی فرآوردههای تقلبی وجود دارند که ادعا
شده علیه کووید ـ  ۱۹کار شده است.
 گردنبندهــای حفاظت ویروس که در ژاپن
ارایه شــده و اطراف گردن فرد بســته و پوشیده
میشــود ،با ادعای پیشــگیری از عفونت فروخته
میشــود .بنگاه حفاظت محیطــی گفته که هیچ
شواهدی ارایه نشــده و وجود ندارد که این عمل
انجام شــود و بیان کرده که علیه واردکنندگان آن
اقدام قانونی انجام خواهد داد.
 یک پست توییتی ادعا کرده که پژوهشگرانی
از دانشگاه پزشکی اســترالیا برای ویروس کرونا
واکســن ابداع کردهاند .این پســت ،قیمت کیت
واکسیناسیون را  ۰/۱بیت کوین اعالم کرده و گفته
که در عرض  ۵-۱۰روز آن را ارســال خواهد کرد.
لینک وب سایت آن بعداً حذف شد.
 داروی هومیوپاتــی آنفلوانــزا بهعنوان ابزار
پیشــگیری از کووید ـ  ۱۹توســط یــک نفر در
زالندنو بــه بازار عرضه شــد .وی مدعی بود که
محصولش با استفاده از ابزار رادیونیک کار میکند
و میتواند تکرر کووید ـ  ۱۹را تشخیص دهد .یک
استاد و میکروبشــناس دانشگاه اوکلند میگوید
فرآوردههای هومیوپاتی مانند این ،اجزای مؤثرهای

ندارنــد و نمیتوانند از آنفلوانزا ،ســرماخوردگی و
کوویــد ـ  ۱۹محافظــت کنند .وزارت بهداشــت
زالندنو گفته که کووید ـ  ۱۹نوعی آنفلوانزا نیست
و فرآوردههای نامناســب که مدعی پیشگیری از
کووید ـ  ۱۹هســتند ،اعتقــادات کاذب خطرناکی
ایجاد میکنند.
 درمان هومیوپاتی با ، Arsenicum album
ادعا شده که یک درمان کمکی برای پیشگیری از
کووید ـ  ۱۹است.
 یک نفر ساکن کالیفرنیا قرصی را برای درمان
ویروس کرونا به بازار عرضه کرده ولی محتویات
قرص اعالم نشده است .این مرد برای تالشهای
فریبکارانهاش دستگیر و به  ۲۰سال زندان محکوم
شده است.
 این ادعا که یک محلول کلوییدی میتواند
بیش از  ۶۵۰پاتوژن از جمله ویروس کرونا را بکشد،
بهعنوان یک عمل متقلبانه معرفی شده است .مرکز
ملی بهداشت مکمل و جایگزین روی وبسایت خود
علیه تجویز نقره کلوییدی بهعنوان مکمل غذایی
هشدار داده و  ۷نامه هشدار برای شرکتهایی که
این فرآورده فریبکارانه را میفروشــند ،تهیه کرده
اســت .یک نفر واعظ ادعا کرده که نقره کلوییدی
که او میفروشــد (و فقط او) میتواند برای درمان
کووید ـ  ۱۹مصرف شود .نقره کلوییدی یک درمان
مؤثر برای هیچ چیزی نیست و ممکن است با سایر
داروها تداخل کند یا باعث آرژیریا ( )Argyriaواضح
(تغییر رنگ شدن پوست به آبی ـ خاکستری) گردد.
 در آمریکا ،خمیردندانها ،مکملهای غذایی
و سرمهایی بهطور غیرقانونی فروخته میشوند که
ادعا شده میتوانند عفونت ویروس کرونا را درمان
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کنند USFDA .دســتور داده تبلیغ و تشویق این
فرآوردهها بهعنوان درمان متوقف شود.
 یک فرد ســلبریتی ادعا کرده ابزاری بهنام
BioCharger NG Subtle Energy Platform

(به قیمت  ۱۴۹۹۰دالر) میتواند ویروس کرونا را
درمان کند .ظاهراً ،این محصول از طریق کاهش
التهابات ریه ،کمک میکند تا مجاری هوایی را در
مبتالیان به ویروس کرونا باز نگهداشته شوند .این
ادعا از نظر درمانی ثابت نشده است.
 محلول بهنام  Miracle Mineralمخلوطی
از نمک طعام و یک اسید است که با نمک واکنش
داده و محلولی از اسید کلروی ناپایدار تولید میکند
و ســپس کلریت ،کلرات و دیاکســیدکلر (یک
سفیدکننده صنعتی) بهوجود میآید FDA .در مورد
استفاده از آن هشدار داده و گفته شواهدی در دست
نیست که این ماده کووید ـ  ۱۹را پیشگیری ،معالجه
یا درمان نماید و این که آن برای ســامتی شدیداً
خطرناک اســت .پس از تذکر  FDAتولیدکننده،
ساخت آن را متوقف نکردند و مدعی شدند FDA
اختیار و اجازه این کار را نداشته است.
 Shuanguanglian مخلوطی از گیاهانی
که در ســالهای  ۱۹۶۰ـ بهعنوان بخشی از طب
سنتی رسمی چین ابداع شد و مورد حمایت است،
توســط بنگاه خبــری  Xianhuaبهعنوان آن که
قادر به درمان ویروس کرونا اســت ،توصیه شــد.
پســتهای مجازی ادعا کردند که برخی از مردم
قوانین فاصلهگذاری اجتماعی را با حضور در صف
خرید آن نقض کردهاند .برخی افراد در مورد اعمال
نفوذ در انبارهای این فروشگاه قضایای جدیدی را
نقل کردهاند.
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 یک پزشک و صاحب یک  Spaپزشکی ،را
ایمیلی بســته درمان کووید ـ ۱۹
بهخاطر فروش
ِ
متهم کردهاند که ادعا کرده این بسته میتواند در
عرض  ۶هفته از کووید ـ  ۱۹محافظت کرده و آن
را  ۱۰۰درصد درمان نماید و باعث شود بیماری در
عرض چند ساعت نابود گردد .این فرد توسط FBI
بازداشت شد و بهشدت مورد بازجویی قرار گرفت،
اگر وی محکوم شــود ،ممکن اســت به  ۲۰سال
زندان محکوم گردد.
یک تشــک ضدویــروس کرونــا بهخاطر اثر
ضدقارچی ،ضدحساســیت ،محافظ گــرد و غبار
و محافــظ آب و قادر به مبــارزه با ویروس کرونا
توصیه شده است.
ادعاهای گیاهی

 یک نوشیدنی مخلوط گیاهی در سریالنکا
گفته شــده کــه دارویی برای تمــام عفونتهای
ویروســی که میتوانند در انسان رخ دهند از جمله
ویروس کرونا است .این محصول در فیسبوک به
میزان وسیعی بازپخش گردید .این نوشیدنی ممکن
اســت عالیم تب را کاهش دهد ولی ممکن است
منجر به آلوده کردن ســایر افراد توسط فرد آلوده
شــود و اینطور که یکی از استادان مؤسسه طب
بومی دانشگاه کلمبو گفته ،این مخلوط در درازمدت
ممکن است مشکالت بهداشتی داشته باشد.
 ادعا شده که گیاه Andrographis paniculata
سامانه ایمنی را تقویت کرده و عالیم ویروس کرونا
را تسکین میدهد .رئیس مرکز شواهد تجربی یک
بیمارســتان در تایلند و نیز مدیــر برنامه اورژانس
سالمت و مقاومت ضدمیکروبی  WHOدر تایلند
گفتهاند هیچ شواهدی برای تأیید این ادعا نیافتهاند.
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 ادعا شده که شیرابه گیاه Tinospora crispa

بهصورت قطره چشمی بهعنوان یک آنتیبیوتیک
علیه ویروس کرونا عمــل میکند ،همچنین ادعا
شده که ویروس از پوست و چشم وارد میشود .این
شایعه در فیلیپین دست به دست شده است .یکی
از اعضای مؤسســه طب گیاهی دانشگاه فیلیپین
گفته که با آن که شواهدی در مورد این گیاه برای
درمان اســکابیه وجود دارد ،هیچ دلیلی بهدســت
نیامــده که برای درمان ویــروس کرونا هم مفید
باشد و هیچ مستنداتی هم وجود ندارد که ریختن
شیرابه این گیاه در چشم بیخطر است .او قوی ًا علیه
ریختن شیرابه در چشم موضع گرفته و میگوید که
میتواند کار خطرناکی باشــد WHO .تأکید کرده
که آنتیبیوتیکها ویروس کرونا را نمیکشند ،آنها
باکتریها (و نه ویروسها) را میکشند.
 میوههای سمی گیاه تاتوره به غلط بهعنوان
معیار پیشــگیری از کووید ـ  ۱۹ترویج شــده که
منجر به  ۱۱مورد بستری افراد در هند شده است.
این افــراد بهدنبال آموزش یک فیلم ویدیویی که
این ســوء مصرف را نشان میداد و تبلیغ میکرد،
میوهها را خورده بودند .ادعا شــده که این میوهها
از نظر ظاهر (تیغکهای نوک تیز تاج مانند) شبیه
ویروس کرونا میباشند!
 یک دســتورالعمل شــامل اجزایی که غالب ًا
برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی ادعا شده،
شامل علف لیمو ،آقطی ،زنجبیل ،فلفل سیاه ،لیمو
و عسل توسط یک خانم نماینده در پارلمان محلی
در ونزوئال بهعنوان درمان کووید ـ  ۱۹معرفی شده
است .وی توضیح داده که این ویروس یک سالح
بیوتروریسمی است.

 رئیس جمهور ماداگاســکار در آوریل ۲۰۲۰
یک نوشــیدنی گیاهی بر اســاس گیــاه درمنه را
بهعنوان درمان معجزهآســا اعالم و معرفی کرده
که میتواند کووید ـ  ۱۹را علیرغم فقدان شواهد
پزشکی درمان یا پیشگیری کند .این نوشیدنی به
سایر کشورهای آفریقایی هم صادر میشود.
روشهای مذهبی و جادویی

 یک پزشــک هندی ادعا کرده که نوشیدن
ادرار گاو و مالیدن پشــکل گاو روی بدن ویروس
کرونــا را درمان میکند .وی همچنین تأکید کرده
که تنها باید از گاوهای هندی استفاده شود .پزشک
هندی دیگری هم ادرار و مدفوع گاو را توصیه کرده
است .یک پزشــک عضو انجمن ویروسشناسی
هنــد تأکید کرده که هیچ شــواهدی مبنی بر اثر
ضدویروسی ادرار گاو وجود ندارد و خوردن مدفوع
گاو حتی ممکن اســت باعث یــک zoonosis
(بیماری مشترک انسان و دام) جدید شود.
 نوشیدن ادرار شــتر در برخی مناطق عربی
طرفدارانی دارد WHO .معتقد است که ادرار شتر
به منظور پیشگیری از نشانگان تنفسی خاورمیانه
پيدرپي 367
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( )MERSکه نوع کشــندهتر ویروس کرونا مشابه
کووید ـ  ۱۹است ،نباید خورده شود.
 یــک ( televangelistکشیشــی کــه در
تلویزیون تبلیغ میکند) پیروان خود را تشویق کرد
که به منظور واکسیناسیون از طریق پروکسی و نیز
تالش برای دفع کوویــد ـ  ۱۹حداقل  ۳مرتبه با
احضار نسیم خداوندی ،تلویزیونشان را لمس کنند
که با این کار آسیب به ویروس شروع میشود (در
آمریکا یا در هر جای دیگر) .قب ً
ال این فرد فالوورها
را تشویق میکرد که توصیههای بهداشت عمومی
را فراموش کنند و به کلیساها بروند ،او میگوید که
آنها میتوانند با باالبردن دستانشان ،شفا یابند.
 گروه  Happy scienceکه برای پیشگیری و
درمان کووید ـ  ۱۹واکسنهای مجازی میفروشد،
دعاهــای مربوط به ویروس را با نرخ  ۱۰۰تا ۴۰۰
دالر توصیه میکند و  CDو DVDهای مربوط به
ویروس کرونا را با وعظ و خطابه بهفروش رسانده
و ادعا میکند باعث تقویت ایمنی میشود (آوریل
 .)۲۰۲۰بعداً از رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و به
مبارزه طلبیدن اولیه ،این پرستشــگاه در نیویورک
تعطیل شــد و واکســنهای مجازی از راه دور را
توصیه کرد!
 یک پیشنهاد که کووید ـ  ۱۹با استعمال گلوله
پنبه آغشــته به روغن بنفشه در مقعد ،پیشگیری
میشــود و توســط عباس تبریزیان ارایه گردید،
بهطور وســیعی در ایران به تمســخر گرفته شد.
بنگاه خبری ایرنا گزارش کرد که عباس تبریزیان
که درمانهایش بهعنــوان طب مذهبی در تضاد
با طب اســتاندارد اســت ،همچنین ادعا کرده که
کووید ـ  ۱۹انتقام خداوند علیه آنهایی اســت که
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او را اذیت میکردهاند .یک حکم بازداشــت برای
مرتضی کهنســال (فالوور عباس تبریزیان) صادر
شد که بدون پوشیدن لباسهای حفاظتی به بخش
ویروس کرونا در یک بیمارستان در ایران رفته بود
و آنچــه که او عطر دینــی توصیف میکرد ،ادعا
میکرد روی بیماران اثــر دارد .مصرف داروهای
دینی باعث شــد برخی ایرانیان درمان اســتاندارد
پزشــکی را با تأخیر دریافت کنند .آیت ا ...هاشمی
بطحایی گلپایگانی سه هفته قبل از بستری شدن
اعالم کرد او خودش را نسبت به کووید ـ  ۱۹درمان
کرده ،وی دو روز بعد درگذشت.
 برخی تندروهای مذهبی در ایران درخواست
کردهاند که مردم بــرای معالجه به زیارت حرمها
بروند و با بســته شدن مراکز زیارتی توسط دولت
مخالفت کردند.
 یک عضو پارلمان محلی در هند ادعا کرده که
برای پیشگیری از انتقال کووید ـ  ۱۹از روشهای
جایگزین سالم و خوشامدگویی استفاده کنند ،ولی
استفاده از سالمهای عربی مانند السالمعلیک م آن
را پیشــگیری نمیکند زیرا آنها هوا را مستقیم ًا از
دهان بیرون میدهند!
 تصورات نادرســت مذهبی و علمی مربوط
به ویروس کرونا در پاکستان بهطور وسیعی وجود
دارند .طبق یک بررسی  ۸۲درصد مردم پاکستان
معتقد هســتند پنج بار وضو گرفتن در روز آنها را
از ابتال به کووید ـ  ۱۹حفاظت میکند .با اینحال
 ۶۷درصد افراد معتقد هســتند کــه نماز جماعت
نمیتواند منبع این عفونت باشد و  ۴۸درصد مردم
معتقد هستند که مصافحه (که یک سنت مذهبی
است) ،نمیتواند هیچکس را آلوده کند.
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غذاها و نوشیدنیها
میوهها

 ادعا شــده که نوشــیدن آب گــرم حاوی
لیمــو با افزایــش مقدار ویتامین  Cاز ســرطان و
کوویــد ـ  ۱۹جلوگیــری میکند .ایــن ادعا در
فیسبوک در انگلســتان ،فرانسه ،اسپانیا و پرتغال
میچرخد .رئیس مرکز پژوهشهای بالینی زیستی
مکمل در آبیجان (در  )Ivory coastمیگوید که
هیچ شــواهدی وجود ندارد کــه ویتامین  Cعلیه
ویروس کرونا مؤثر باشــد و این که لیمو میوهای
با مقــدار زیــاد ویتامین  Cهم نیســتWHO .
میگوید که شواهدی وجود ندارد که لیمو بتواند از
کووید ـ  ۱۹حفاظت کند گرچه ســبزیجات و میوه
تازه در یک رژیم غذایی سالم توصیه میشود.
 ادعا شــده که موز قادر است سامانه ایمنی
را تقویت کند و کووید ـ  ۱۹را پیشگیری و درمان
نماید .این ادعا بر اســاس یــک ویدئوی ترکیبی
اســت که بهطور غیرواقعی به بیانیه پژوهشگران
دانشــگاه کویینزلند نسبت داده شــده است .این
دانشگاه توضیح داده که این ویدئو واقعی نیست و
از مردم درخواســت کرده که از ارسال و پخش آن
خودداری کنند.
 خــوردن انبه یــا میوه دوریــان ()durian
کووید ـ  ۱۹را معالجه نخواهد کرد.
 در فیسبوک شایع شده که پیاز میتواند اثر
پیشگیری علیه کووید ـ  ۱۹داشته باشد.
گیاهان و ادویهها

 در فیسبوک گفته شده که سیر از کووید ـ
 ۱۹پیشــگیری میکند .هیچ دلیلی وجود ندارد که
سیر از این ویروس جلوگیری نماید.

 شایعهای در فیسبوک گفته شده که خوردن
مقادیر زیاد زنجبیل جوشــیده بعد از غذا برای یک
روز ویروس کرونا را پیشــگیری یا درمان میکند.
یک پزشــک فلو در انجمن بیماریهای عفونی و
میکروبشناسی فیلیپین میگوید که هیچ شواهدی
وجود ندارد که این ماده هیچ نوع عفونت ویروس
کرونا را پیشگیری یا درمان نماید.
 در شــبکههای مجازی پیشــنهاد شده که
عصاره نوعی کدوی تلــخ (( )bittergourdیک
گیــاه مصرفی در طب ســنتی) ،کوویــد ـ  ۱۹را
درمان میکند.
 ادعا شده که خوردن زردچوبه به پیشگیری
از کووید ـ  ۱۹کمک میکند ولی  WHOمیگوید
که شواهدی برای آن موجود نیست.
 در شایعاتی که در هند دست به دست میشود
ادعا شده که برگ گیاه ( Neemنوعی زیتون تلخ)
دارویی برای کووید ـ  ۱۹است.
 یک  Natrupathادعا کرده که گیاه Kerala
میتواند کووید ـ  ۱۹را درمان و مردم را معالجه کند.
نوشیدنیها و غذاهای فریزشده

 علیرغــم برخــی ادعاها ،نوشــیدن الکل
کووید ـ  ۱۹را پیشگیری یا درمان نمیکند .نوشیدن
الکل ممکن است باعث تضعیف ایمنی گردد.
 ادعا شــده که نوشیدن آب ،هر  ۱۵دقیقه از
عفونت ویروس کرونا جلوگیری میکند .نوشیدن
مقادیر زیاد آب کووید ـ  ۱۹را پیشگیری یا درمان
نمیکند ،گرچه اجتناب از دهیدراســیون یک امر
بهداشتی است.
 در ادعاهای شــبکههای مجازی گفته شده
که چــای بهخاطر متیلگزانتینهای محرک مانند
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تئوبرومین و تئوفیلین علیه کووید ـ  ۱۹مؤثر است،
یعنی میتواند ویروس را از بین ببرد .این ادعاهای
کاذب به دکتر  Li Wenliangنسبت داده میشود.
 طبــق یــک ایمیل غیرواقعــی که به یک
بیمارســتان نســبت داده میشــود ،ادعا شده که
در برزیل ،دم کرده رازیانه (ظاهراً مشــابه داروی
تامیفلو) یک درمان محسوب میشود.
روشهــای درمانــی دیگری هم بــا پیامکدر برزیــل منتقل میشــود مانند چــای نعناع و
آووکادو ،ویســکی داغ و عســل ،اســانسها و
ویتامینهای  Cو .D
 این ادعای فیسبوک که غرغره آب نمک،
نوشیدن مایعات داغ مانند چای و اجتناب از خوردن
بستنی میتواند انتقال کووید ـ  ۱۹را متوقف کند با
انتقاد متخصصان بهداشت مواجه شد.
 خــوردن بســتنی و غذاهــای منجمد (که
بهطور بهداشــتی تهیه شــده باشــند) نه باعث
کووید ـ  ۱۹میشود و نه آن را درمان میکند .این
ادعا به میزان وســیعی به یونیسف نسبت داده شد
ولــی آنها با صدور یک بیانیه گفتند که همچنین
ادعایی نکردهاند.
گوشت

 ادعا شــده که گیاهخواران به ویروس کرونا
که در هند گســترش یافته ایمن هستند و هشتک
« #نه گوشــت ،نه ویــروس کرونا» در توییتر راه
افتاده اســت .به گفته یک استاد در مرکز پزشکی
اجتماعی مؤسسه علوم پزشکی هند ،خوردن گوشت
اثری بر پخــش ویروس کرونا ندارد بهجز مردمی
که نزدیک کشــتارگاهها هستند (نگرانی از انتقال
بیماریهای مشترک انســان و دام) .ماهیگیران،
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لبنیاتیها و نیز وزیر دامداری هند گفتهاند شایعات
بهطــور معنیداری بر صنعت اثر میگذارند ،قیمت
جوجه به یک سوم مقدار خود قبل از پاندمی رسیده
است .او همچنین تالشهایی برای بهبود بهداشت
زنجیره تولید گوشت را توضیح داده است.
 خوردن جوجه باعث کووید ـ  ۱۹نمیشــود،
خصوص ًا اگر به طریق بهداشــتی تهیه و بهخوبی
پخته شده باشد.
ورزش

 نگهداشــتن  ۶نفس عمیق و سپس سرفه
کــردن ،در حالی که فرد دهان خود را پوشــانده،
بهعنوان درمان عفونت کووید ـ  ۱۹در شبکههای
مجازی از جمله توسط سلبریتیها دست به دست
میشود.

استفاده از داروهای موجود و تأیید نشده علیه
کووید ـ ۱۹

 در مــارس  ،۲۰۲۰دونالــد ترامپ ادعا کرد
کلروکیــن و هیدروکســی کلروکیــن ،دو داروی
ضدماالریــا توســط  FDAآمریکا بــرای درمان
کووید ـ  ۱۹تأیید شده است .بعداً  FDAاعالم کرد
هیچ دارو یا روش درمانی برای درمان کووید ـ ۱۹
تأیید نشده ولی مطالعاتی در حال انجام است که آیا
کلروکین میتواند در درمان کووید ـ  ۱۹مؤثر باشد.
بهدنبال ادعای ترامپ وحشــت و هراس در خرید
کلروکین در چند کشور آفریقایی ،آمریکای التین
و جنوب آســیا گزارش شد و بیماران دچار لوپوس
و آرتریت روماتویید که این داروها را بهطور منظم
دریافت میکردند در تأمین آن دچار زحمت شدند.
 شــایعاتی در عراق دســت به دست میشود
که شرکت داروسازی  PioNECRدر عراق درمانی

دکتر فراز مجاب

را بــرای ویروس کرونا کشــف کرده اســت .این
گزارشهای ضعیف بر اساس بیانیه این شرکت است
که به هیدروکسی کلروکین سولفات و آزیترومایسین
اشاره کرده و آنها گفتهاند که در حال تالش برای
ساخت این دارو بهطور رایگان هستند .در این بیانیه
گفته نشده که این دارو میتواند کووید ـ  ۱۹را درمان
کند .این شرکت بعداً مشخص کرد که سعی آنها
بر یافتن درمان کووید ـ  ۱۹نبوده و از شــبکههای
خبری برای پخش گزارشهای غیرواقعی و اطالعات
نادرســت انتقاد کردند و پخــش این جریان بدون
هماهنگی با آنها بوده اســت .دو روز بعد ،جریان
کاذب دیگری بهطور گسترده گزارش شد که میگفت
شرکت سامرا (شرکت دیگر داروسازی در عراق) ،هم
یک درمان کشف کرده است .معمو ًال آنتیبیوتیکها
(مثل آزیترومایسین) روی ویروسها اثر ندارند و فقط
روی برخی باکتریها مؤثر هســتند .آزیترومایسین
گاهی اوقــات به بیماران کووید ـ  ۱۹بســتری و
تنها برای درمان عفونتهــای همزمان باکتریایی
داده میشود .مصرف نابهجای آزیترومایسین باعث
مقاومت آنتیبیوتیکی و عوارض نادر مانند آریتمی
قلبی و کاهش شنوایی میشود.
 همچنیــن ادعاهایــی وجــود دارد که یک

کتاب جامع با سابقه  ۳۰ســاله هندی ،آسپیرین،
آنتیهیســتامینها و اسپریهای بینی را بهعنوان
درمان کووید ـ  ۱۹فهرســت کرده اســت .آنچه
در این کتاب گفته شــده ،در حقیقت در مورد انواع
ویروس کرونا بهطور عام است (که یک خانواده از
ویروسها هستند).
 تصاویــری از کیتهــای ازمایشــگاهی
کووید ـ  ۱۹دست به دست میشود ،با این ادعای
کاذب که اینها واکسن علیه کووید ـ  ۱۹هستند.
 ادعاهایی هم وجــود دارد که یک فرآورده
تزریقی ضدویروس برای درمان کرونا در فیلیپین
تولید شده است.
همانطور که مشــاهده شــد انواع شــایعات و
ادعاهای ثابت نشــده در همه جای دنیا وجود دارد
(و شــاید در ایران کمتر) ،الزم است مردم ضمن
اعتماد به دســتاندرکاران سالمت ،از روشهای
مطمئن و ثابت شــده کــه از طرف آنها اعالم و
معرفی میشود بر اساس قانون «پزشکی مبتنی بر
شواهد» استفاده نمایند و هزینههای خود را صرف
روشهای مبتنی بر شایعات و ادعاهای موردی و
غیرقابل تعمیم ننمایند.
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