اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺸﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
وﯾﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﺪ و ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺨﻔﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻮی ﺷﺎﺧﺼﺸﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻫﺮ وﯾﺮوﺳﯽ داﺧﻞ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺑﻮی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﮓﻫﺎ
ﺑﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و داروی
ﻟﻨﺪن ) (LSHTMﻗﺼﺪ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﭘﺮوژهای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺳﮓﻫﺎ،
اﻧﺴﺎنﻫﺎی در ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ وﻟﯽ ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﮓﻫﺎ را از اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺟﯿﻤﺰ ﻟﻮﮔﻦ ﻣﺪﯾﺮ  LSHTMﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ،ﺑﻮی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و در اﺻﻞ ﺑﻮی آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﯿﺰ ﺑﻮی ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ
ﺳﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮی آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل از ﺳﺮﻃﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن  LSHTMﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ ،دو ﻧﮋاد ﺳﮓ را آﻣﻮزش
داده و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ
از اﻧﺘﻈﺎرات  WHOﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ روش ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﮓﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ
و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ وﻟﯽ ﻧﺎﻗﻞ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﭘﺨﺶ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

