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دانستنی هایی از پوست، زیبایی و کرونا! 

آیامحصوالتزیباییضدمیکروب،کرونارادفعمیکنند؟
از زمان انتشار کووید-19 در 
جهان، اصطالح ضدمیکروب 
یکی  به   )Germ-fighting(
از پرکاربردترین کلمات در 
تولید محصوالت مختلف تبدیل شده است. 
این اصطالح که ابتدا میان محصوالت نظافت 
خانه و ضدعفونی کننده های دست مشاهده شد، 
کم کم جای خودش را در جهان محصوالت 
زیبایی هم باز کرد. خصوصا پس از شکل گیری 
بحث هایی درباره انباشته شدن باکتری های مرگبار 
در براش های آرایشی، موج عظیمی از تولید 
که  افتاد  راه  بهداشتی  و  زیبایی  محصوالت 
همگی ادعا می کردند کامال ضدعفونی کننده و 

ضدمیکروب هستند. 
با این حال واقعیت این است که چنین ادعاهایی 
درباره مقابله با کووید-19 هنوز با قطعیت تایید 
نشده اند. بعضی از تولیدکنندگان این محصوالت 
مدعی هستند براساس یافته های علمی از چنین 
اصطالحاتی روی برچسب محصول شان استفاده 
می کنند و بعضی از آنها نیز این کار را کامال 
ترس  از  و سودجویی  بازاریابی  برای  واضح 

مصرف کنندگان انجام می دهند. 
برای اینکه بتوانیم چشم انداز واضح تری درباره 
واقعیت این ادعاها داشته باشیم، از متخصصان 
درباره  سواالت  مهم ترین  به  خواسته ایم 

محصوالت زیبایی ضدمیکروب پاسخ دهند. 

همه میکروب ها یکسان نیستند و 
همه میکروب ها درمان مشابه ندارند 
دارند،  وجود  محیطی  هر  در  که  میکروب ها 
موجودات ریز و کوچکی هستند که می توانند 
انسان ها را به بیماری مبتال کنند. اگرچه این کلمه 
اختصاصی نیست و به ارگانیسم های مختلفی 
اشاره  ویروس ها  و  باکتری ها  قارچ ها،  مانند 
دارد که همگی باعث ابتال به بیماری می شوند، 
درمان متناسب با هر کدام از این ارگانیسم ها باید 
اختصاصی باشد تا به موفقیت برسد. دو نوع از 
میکروب ها؛ یعنی باکتری ها و ویروس ها، به رغم 
تفاوت های خاص ساختاری مرتب با همدیگر 

اشتباه گرفته می شوند و همین اشتباه به جابجایی 
متقابل درمان های متناسب با هر کدام از آنها 
منتهی می شود. دکتر بروک گلدنر، متخصص 
بیماری های خودایمنی می گوید: »گاهی اوقات 
تشخیص دقیق بین این دو نوع میکروب واقعا 
سخت می شود و کار را به آزمایش های سخت 
و دقیق می کشاند چون باکتری ها و ویروس ها 
می توانند شیوه های انتشار مشابهی داشته باشند 
و حتی باعث بروز عالئم مشابهی شوند.« با 
این حال اگر شاخص ها و مسائل مشابه میان 
این دو نوع میکروب را کنار بگذاریم، درمان هر 
کدام از آنها نیازمند رویکردهای کامال متفاوتی 
است. درواقع انتخاب داروی درست برای مقابله 
با باکتری ها یا ویروس ها اهمیت بسیار زیادی 

دارد، درحالی که عفونت های باکتریایی معموال 
با آنتی بیوتیک ها درمان می شوند اما عفونت های 
ویروسی مانند مورد کووید-19 را نمی توان با 
به  گفته دکتر گلدنر،  این داروها درمان کرد. 
داروهای ضدویروس می توانند قابلیت انتشار 
بعضی ویروس ها را مسدود کنند اما ویروس 

کووید-19 را از بین نمی برند.

تفاوت میان کلمات ضدمیکروبی، 
ضدباکتریایی و... 

محصوالت ضدمیکروب که دیگر بازار را اشباع 
کرده اند )خصوصا از زمان شیوع کووید-19 به 
قابلیت  های  درباره  را  مبهمی  ادعاهای  بعد(، 
آشفتگی  باعث  که  کرده اند  مطرح  خودشان 

از  بسیاری  امروزه  است.  شده  سردرگمی  و 
و  آرایشی  زیبایی،  محصوالت  تولیدکنندگان 
بهداشتی تمایل دارند عباراتی مانند ضدمیکروب 
 )antimicrobial( ضدباکتری ،)antimicrobial(
یا عباراتی مانند kills germs on contact را روی 
بسته بندی محصول درج کنند. این محصوالت که 
کمترین توضیحی درباره ادعاهای بزرگشان ارائه 
نمی دهند، معموال هیچ تاثیری روی کووید-19 
ندارند. دکتر رابرت هلمن، متخصص پزشکی 
ضدمیکروب  »ترکیبات  می گوید:  اورژانس 
میکروب ها ساخته  نابودسازی  برای  مختلفی 
شده اند بنابراین شاید بتوانند برای نابود کردن 
کووید-19 استفاده شوند. با این حال محصوالتی 
که ادعا می کنند خصلت ضدباکتریایی دارند، فقط 

می توانند با باکتری ها مقابله کنند، درحالی که 
کووید-19 نوعی ویروس است.«

محصوالتی که ادعا دارند 99 درصد از میکروب ها 
را پس از تماس نابود می کنند، هرچقدر هم که 
میزان موفقیتشان چشمگیر به نظر برسد، باز 
هم اثربخشی فوری ندارند یا قدرت دفاعی شان 
همه جانبه نیست. دکتر گلدنر هشدار می دهد 
که تماس با این محصوالت باید برای مدت 
قابل توجهی ادامه داشته باشد تا اثربخشی خاصی 
نمایان شود. برای مثال، آبکشی سریع دست ها با 
آب و صابون همچنان ویروس ها و باکتری های 
فعالی را باقی می گذارد، درحالی که شستشوی 
30 ثانیه ای دست ها با همان صابون نهایتا بیشتر 
این ذرات آسیب زا را جداسازی می کند. به  گفته 

وی، همه ما باید برچسب محصوالت زیبایی را 
بررسی کنیم تا مطمئن شویم که آیا اساسا ادعاهای 
هر محصول با خواسته های ما از آن سازگاری 
دارد یا نه چون همه محصوالت در برابر همه 

انواع میکروب ها اثربخش نیستند. 

آیا محصوالت زیبایی می توانند به 
دفع ذرات بیماری زا کمک کنند؟ 

این روزها همه جا صحبت از ضدعفونی کردن 
همه چیز است بنابراین اجتناب ناپذیر است که 
محصوالت زیبایی و بهداشتی هم سریع از منظر 
ویژگی های ضدعفونی کننده شان مورد قضاوت 
قرار بگیرند. درحال حاضر بسیاری از محصوالت 
آرایشی، زیبایی، مراقبت از پوست و دستگاه های 
زیبایی از نظر مقاومت در برابر عوامل بیماری زا ارتقا 
یافته اند و می توانند بیشتر در مقابل میکروب های 
آسیب زا مقاومت کنند. اگرچه بخشی از جزییات 
ماجرا همچنان قابل بحث است، تولیدکنندگان این 
محصوالت همچنان اصرار دارند که ساخته های 
خودشان را با ادعاهای ذکرشده روانه بازار کنند.
اما آیا این ادعاها در برابر کووید-19 هم واقعا 
کار می کنند؟! یکی از ترکیباتی که امروزه مورد 
توجه تولیدکنندگان محصوالت زیبایی و مراقبتی 
بنزالکونیوم« است.  پوست قرار دارد، »کلرید 
تولیدکنندگان می گویند که این ترکیب 99/9 
درصد از میکروب ها را نابود می کند و استفاده 
از آن می تواند از شما در مقابل میکروب هایی که 
بعدا با شما تماس پیدا می کنند نیز محافظت کند. 
دکتر هلمن در این مورد می گوید: »اگر محصوالت 
حاوی کلرید بنزالکونیوم به صورت درست و 
در زمان مناسب استفاده شوند، می توانند در 
نابودسازی میکروب ها موثر باشند«. اما دکتر گلدنر 
تاکید می کند که از نظر CDC، محصوالت حاوی 
کلرید بنزالکونیوم برای مقابله با کروناویروس در 
مقایسه با الکل دارای اثربخشی کمتری هستند 
بنابراین نباید از محصوالت زیبایی و مراقبتی 
پوست انتظار داشته باشید که از شما در برابر 

کووید-19 محافظت کنند. 
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ما تا این مرحله از همه گیری جهان کروناویروس متوجه شده ایم 
که باید شستشوی دست ها را جدی بگیریم، قسمت های خاصی 
را  لباس هایمان  همچنین  و  کنیم  تمیز  به درستی  را  خانه  از 
به درستی بشوییم اما در مورد لباس هایی که نه با دست و نه 
با روش خشک شویی  باید  نیستند و فقط  قابل شستشو  لباس شویی  با ماشین 
تمیز شوند باید چه تصمیمی بگیریم؟! آیا روش خشک شویی این لباس ها را 

در برابر کووید-19 ضدعفونی می کند؟! 
رایج  بدهیم. کلمه  باید کمی درباره شیوه عملکرد خشک شویی توضیح  ابتدا 
»خشک شویی« کلمه ای گمراه کننده است چون در این شیوه هم لباس ها شسته 
می شوند اما نه با آب. درواقع در روش خشک شویی از نوعی حالل شیمیایی 
به نام پرکلرواتیلن استفاده می شود. آن گروه از خشک شویی هایی که از ترکیبات 
شیمیایی استفاده نمی کنند نیز از دی اکسید کربن مایع، حالل های سیلیکونی یا 
شیوه های جایگزین دیگر کمک می گیرند. لباس ها پس از شستشو با یکی از 
این ترکیبات در مرحله بعدی با اتو، بخار یا فشار شدید تماس پیدا می کنند. 
دانشگاه  استاد  و  عفونی  بیماری های  متخصص  پیتر چین هونگ،  دکتر  به گفته 
کالیفرنیا، تماس لباس ها با حرارت باال در همین مراحل است که ویروس ها را 
نابود می کند. دمای زیاد در مراحل تماس لباس ها با اتو یا فشار کامال قابل اطمینان 

است چون ویروس ها از حرارت زیاد متنفرند. 

آیا تحویل لباس ها به خشک شویی بهتر از شستن آنها در خانه است؟! 
براساس یافته های تحقیقاتی فعلی درباره رابطه میان پارچه ها و کووید-19، تا زمانی 
که دمای آب استفاده شده برای شستشوی لباس ها در ماشین های لباس شویی هم به 
اندازه کافی زیاد باشد، هیچ کدام از این شیوه های شستشو نسبت به یکدیگر برتری 
 )CDC( ندارند. طبق گزارش های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا
ویروس آنفلوانزا در حرارت باالی 75 درجه سانتی گراد نابود می شود. تحقیقات 
انجام شده روی کروناویروس هم می گویند که تماس 20 دقیقه ای این ویروس با 
آب باالی 60 درجه برای نابودی آن کافی است. دکتر ملیسا پِری، پروفسور بهداشت 
حرفه ای و محیطی در دانشگاه جورج واشنگتن می گوید: »شواهد یافت شده چیزی 
درباره اثربخشی بیشتر یا کمتر خشک شویی در نابودسازی کروناویروس نسبت 
به ماشین های لباس شویی نشان نمی دهند. پس خشک شویی فقط برای لباس ها یا 
پارچه هایی ضرورت دارد که با شیوه های عادی شستشو قابل پاک سازی نیستند«. 
به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا معموال باید لباس ها و 
پارچه ها را متناسب با دستورالعمل های شرکت سازنده شست اما در شرایط فعلی 
توصیه می شود از باالترین دمای آب برای شستن آنها استفاده کنید )البته تا جایی که 

به لباس ها آسیب نرساند( و خشک کردن کاملشان را هم جدی بگیرید. 
دکتر کلی رینولدز، پروفسور میکروبیولوژی و عضو دانشگاه آریزونا با اشاره به مناسب 
بودن حرارت باالی آب برای نابودی میکروب ها و ویروس ها می گوید: »یک چرخه 
شستشوی عادی و طبیعی با استفاده از شوینده هایی که خاصیت پاک کنندگی عمیق 
دارند، برای شستشو و پاک سازی لباس ها و اشیای مختلف در خانه ها کافی است و 
ویروس های تنفسی مانند آنفلوانزا و کووید-19 را هم نابود می کند.« اما اگر کسی در 
خانه شما بیمار باشد، باید اقدامات احتیاطی تکمیلی را هم در زمینه شستشوی لباس ها 
جدی بگیرید؛  یعنی باید پیش از دست زدن به لباس ها یا پارچه های آلوده حتما دستکش 
بپوشید، آنها را به هیچ وجه تکان ندهید چون قطعا نمی خواهید ویروس در هوا پخش 

شود! و بعد از پایان کار نیز حتما دست هایتان را بشویید. 
به گفته دکتر دایانا سبالوس، استادیار بهداشت 

محیطی در دانشگاه بوستون، هنگام شستشو 
و پاک سازی لباس ها در خانه می توانید 

از مقدار کمی هم سفیدکننده در فرایند 
شستشوی آنها کمک بگیرید؛ البته اگر 
مطمئن هستید که لباس یا پارچه مورد 
نظرتان در تماس با ترکیبات سفیدکننده 

دچار مشکل نمی شود. 

کووید-19  بحران  شرایط  در  آیا 
روش  با  بیشتر  را  لباس ها  باید 

خشک شویی پاک سازی کرد؟ 
دکتر چین هونگ می گوید که پاسخ به این 

سوال به شرایط مختلفی بستگی دارد. قطعا اگر 
لباس مورد نظر به یکی از اعضای خانواده تعلق داشته 

باشد که مبتال بودنش به کووید-19 اخیرا مشخص شده، به 
نظر من اولویت دارد که این لباس را هرچه زودتر با روش خشک شویی پاک سازی 
کرد. در مواردی مانند بازگشت از تعطیالت یا سفر هم به نظرم بهتر است که روش 
خشک شویی را انتخاب کنید. کسانی هم که در محیط های پرخطر کار می کنند، 
مانند مراکز مراقبت های بهداشتی، باید مرتب لباس های خودشان را با بهترین کیفیت 
ممکن پاک سازی کنند. با این حال اگر بیمار نیستید و در معرض تماس با ویروس 
قرار نداشته اید، ضرورتی ندارد که سراغ خشک شویی بروید. دکتر پِری هم در پاسخ 
به این سوال می گوید: »استفاده از روش خشک شویی برای حفظ پاکیزگی لباس ها 
در صورت ضرورت کامال مناسب است اما در وضعیت عادی نیازی نیست که تعداد 

دفعات استفاده از خشک شویی برای پاک سازی لباس ها را بیشتر کنید.« 

چقدر باید نگران باقی ماندن کروناویروس روی لباس ها باشیم؟ 
در وضعیت فعلی الزم نیست بیش از حد نگران این موضوع باشید. راه اصلی انتشار 
کووید-19 تماس نزدیک فردبه فرد و همچنین از طریق هواست، درحالی که احتمال 
انتقال از طریق سطوح مختلف نیز امکان پذیر است، چنین چیزی کمتر اتفاق می افتد. 
افزون تر اینکه سطوح نرم مانند پارچه ها در مقایسه با سطوح سخت، کمتر پذیرای این 
ویروس هستند. دکتر چین هونگ می گوید: »به طور کلی خطر زنده ماندن ویروس 

برای مدت  طوالنی روی لباس ها یا رختخواب بسیار کم است، مگر اینکه یک فرد 
مبتال به با مقدار زیادی از ترشحات تنفسی روی لباس ها یا رختخواب ها سرفه 
کرده باشد. کروناویروس به احتمال زیاد بین 1تا 2 روز روی پارچه ها و بین 5 
تا 7 روز روی سطوح سرد مانند دستگیره درها و شیرهای آب زنده می ماند. پس 
این ویروس به سطوح نرم و پرمنفذ مانند لباس ها عالقه زیادی ندارد.« به گفته 
این متخصص، احتمال اینکه شما به دلیل مراجعه بدون ماسک به مراکز خشک شویی 

نهایتا به کووید-19 مبتال شوید، بسیار بیشتر از احتمال مبتال شدن به این ویروس 
از طریق تماس با لباس هاست! پس 3اصل مهم را هرگز فراموش نکنید؛ ماسک بزنید، 

دست ها را مرتب بشویید و فاصله فیزیکی را رعایت کنید. 
HuffPost :منبع

قرار دادن ماسک زیر بینی، یکی از رفتارهای نادرست و اشتباهی است که همچنان میان 
بخشی از مردم جهان مشاهده می شود، درحالی که چنین کاری استفاده از ماسک را 
بی فایده می  کند. طبق گزارش های سازمان های بین المللی، استفاده از ماسک در تمامی 
مکان های عمومی ضرورت دارد اما به تازگی مشاهده شده بعضی  افراد نه تنها ماسک 
را زیر بینی قرار می دهند، بلکه تصاویری از این رفتار اشتباهشان را نیز در رسانه های 

اجتماعی منتشر می کنند. 
دکتر بهارات پانکانیا، مدرس دانشگاه اِکستر و متخصص بیماری های عفونی و کنترل 
بیماری های انتقال پذیر درباره این رفتار نادرست می گوید: »قرار دادن ماسک در ناحیه 
زیر بینی به هیچ وجه کار درستی نیست. توجه کنید که انسان ها عمل دم و بازدم را 
به صورت طبیعی از طریق بینی انجام می دهند بنابراین بیشتر ذرات ویروسی )حتی در 
مواقعی که صحبت نمی کنیم( از گذرگاه های بینی خارج می شوند و نه از گذرگاه های 
دهان.« افرادی که به این شکل نادرست از ماسک استفاده می کنند، همچنان تصورشان 
بر این است که روند محافظت از خود و دیگران را به درستی انجام داده اند، درحالی که 
نمی دانند با چنین تصوری دیگران را در معرض خطر مضاعف قرار می دهند؛  یعنی با همین 
شرایط ناایمن به دیگران نزدیک می شوند، درحالی که فاصله فیزیکی را رعایت نکرده اند 

و به همین راحتی اطرافیان خودشان را در معرض خطر ابتال به ویروس قرار می دهند. 
دکتر پانکانیا می گوید: »این افراد پیش خودشان تصور می کنند که من ماسک زده ام بنابراین 
می توانم کمی بیشتر از حد توصیه شده به دیگران نزدیک شوم اما حقیقت این است که 
استفاده نادرست از ماسک یعنی شما صرفا به استفاده از ماسک تظاهر می کنید، درحالی 
که اساسا انگار ماسکی روی صورت ندارید.« این متخصص رواج چنین اشتباهی را به 
دورانی تشبیه می کند که مردم تمایل زیادی به بستن کمربند نداشتند ولی مثال به خاطر 
فرزند کوچکشان با احتیاط رانندگی می کردند. از زمانی که بستن کمربند اجباری شد، 
بعضی از همان افراد محتاط دیگر به خطرات رانندگی توجهی نشان ندادند چون فکر 
می کردند که کمربند همه چیز را حل خواهد کرد. به گفته دکتر پانکانیا، هدف اصلی از 
پوشیدن ماسک این است که نگذاریم ریزقطرات از دهان و بینی به فضای بیرون از ماسک 
منتقل شوند و استثنا قائل شدن برای یکی از این دو مجرای اساسی نهایتا با بی اثر کردن 

این هدف مهم تفاوتی ندارد. 

نحوه استفاده درست از ماسک 
استفاده درست از ماسک زمانی معنا پیدا می کند که ماسک 
کامال روی بینی و دهان شما را بپوشاند. به عالوه، دو 
طرف ماسک نباید باز بماند، بلکه باید کامال روی 
گونه ها را بپوشاند. قسمت پایینی ماسک باید روی 
چانه را کامال بگیرد، درحالی که قسمت باالیی 
ماسک هم از یک سو باید روی پُل بینی جا 
بگیرد و از دیگر سو باید تا زیر چشم ها را 
پوشش بدهد. نکته مهمی که باید جدی بگیرید، 
این است که پس از پوشیدن ماسک هم باید 
در روابط اجتماعی خودتان فاصله 2 متری را 
دولتی  مقامات  به  پانکانیا  دکتر  کنید.  رعایت 
کشورهای مختلف توصیه می کند که نحوه استفاده 
درست از ماسک را به مردم آموزش بدهند و دالیل 

جدی گرفتن این کار را برای آنها بازگو کنند. 
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