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 به نام خدا

در کشور عزیزمان و با توجه به نقش مهم  91-با توجه به بروز همه گیری بیماری کوید

در کنترل این بیماری و مبانی ایمونولوژیک ساخت دارو و واکسن، سیستم ایمنی 

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران بر آن شد تا مجموعه اطالعاتی در زمینه پاسخ ایمنی 

به ویروس کرونا، پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری تهیه و جهت افزایش آگاهی 

ن بویژه جناب آقای دکتر رضا فلک و از اینرو اعضای محترم انجم. جامعه تقدیم نماید

همکاری تعدادی از دانشجویان تکمیلی به انجام  باسرکار خانم دکتر مهرناز مصداقی 

لذا وظیفه خود می داند به رسم ادب از تالش این عزیزان . این مهم همت گماشتند

 . نماید و تقدیر تشکر

بهداشت و درمان کشور  مجموعه دست اندرکارانامید است به یاری خداوند متعال و 

 .بتوانند در آینده نزدیک این بیماری را مهار کنند

 با احترام دکتر محمد وجگانی

 رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
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 ها ویروس کرونا شناسی یروسو
به علت داشتن . قرار می گیرند Nidoviralsکروناویروس ها خانواده ای از ویروس ها هستند که در راسته ی 

mRNA  های در هم پیچیده در این خانواده از ویروس ها لفظNido=nest  ( همانند تور)در تو به معنی تو

 .آلفا، بتا، گاما و دلتا: دسته طبقه بندی می شوند 2زیرخانواده ی کرونا ویروس به . استفاده می شود

-H : گروه آلفا شامل: گروه از این طبقه بندی قرار می گیرند 3در (  H-COVs) کرونا ویروس های انسانی 

COV-229E  وHCOV-NL63  . 

و سندرم حاد ( MERS-COV)سندرم تنفسی خاورمیانه  ، HCOV-HKU1  ،HCOV-OC43:گروه بتا شامل

 .می باشد(  SARS-COV)تنفسی شدید 

 

 :اجزای ویروس

هستند که نام   (رشته مثبت)دار تک رشته  RNAکرونا ویروس ها، ویروس هایی با اندازه متوسط، پوشش دار و 

این ویروس ها بزرگترین ژنوم از نوع . ی می باشدگذاری آنها بخاطر شکل مشابه تاج در زیر میکروسکپ الکترون

RNA  باشد می نانومتر 931 حدود ویروس اندازه کیلوباز را در بین ویروس ها دارند و 23تا  32با طول. 

 

 
 

( spike)غشای این ویروس ها مشتق شده از میزبان است و دارای گلیکوپروتئین هایی می باشد که همانند میخ 

که آن هم در نوکلئوکپسید محصور می باشد که در حالت  ه اند و و ژنوم را احاطه کرده استروی آن قرار گرفت

 . غیرفعال به صورت مارپیچ قرار می گیرد اما در حالت فعال ویروس شکل کروی پیدا می کند

راز پلیم RNAویروس در سیتوپالسم میزبان با مکانیسم منحصر به فردی اتفاق می افتد که در آن  RNAتکثیر 

میزبان به توالی هدف در ویروس متصل شده و سپس جدا می شود و مجدد به چندین مکان مختلف متصل می 

3با انتهای  mRNAشود که این عمل باعث ساخت شبکه ی در هم پیچیده ای از 
 .می گردد ’
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پروتئین ساختاری را کد می  2یا  2ژنوم ویروس 

 کند که عبارتند از

N ،M ،S ،HE  وE. 

HCOV-299E ،HCOV-NL63  وSARS  2دارای 

را کد  Eو  N ،M ،Sژن می باشند که پروتئین های 

-HCOV و   HCOV-OC43می کنند در حالی که  

HKU1  دارای ژن کد کننده  پروتئین HE  نیز می

 .باشند

 

  پروتئینSpike  (S )این قسمت . از پوشش ویروس بیرون زده است و شکل شبیه تاج را ایجاد می کند

. یار گلیکوزیله است و هموترایمری را تشکیل می دهد که اتصال به غشای میزبان را وساطت می کندبس

آنتی ژن های اصلی محرک خنثی سازی آنتی بادی و همچنین نقاط هدف لنفوسیت های کشنده روی 

 .قرار دارد Sپروتئین 

 

 پروتئینM  (پروتئین غشایی ) انتهای  دارای دمینN ح خارجی پوشش ویروس می باشد که روی سط

بلند آن داخل پوشش قرار می  C بار دور پوشش تاب خورده است به طوری که انتهای  2قرار گرفته و 

 .این پروتئین نقش مهمی در گردهمایی قطعات مختلف ویروس بازی می کند. گیرد

 

  پروتئین نوکلئوکپسید(N ) در ارتباط با ژنوم RNAاین پروتئین  .برای تشکیل نوکلئوکپسید می باشد

هنگام جوانه زدن ویروس همکاری   Mویروس دخالت دارد و با پروتئین RNAاحتماال در تنظیم ساخت 

 .کشنده نیز روی این پروتئین مشخص شده اند Tمناطق شناسایی لنفوسیت های . می کند

 

  گلیکوپروتئین هماگلوتینین استراز(HE ) تنها در نوع بتا از کروناویروس ها(HCOV-OC43  وHKU1 )

بخش هماگلوتینین به نورامینیک اسید روی سطح میزبان متصل می شود و استراز   .یافت می شود

کروناویروس دارای هومولوژی در  HEژن های . گروه های استیل را از نورامینیک اسید جدا می کند

 .و ویروس استمی باشند که نشان دهنده نوترکیبی بین این د C توالی همین ژن در آنفوالنزا نوع 
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  پروتئین کوچک پوشش(E ) قسمت انتهایC  خود را داخل پوشش قرار داده و سپس دور پوشش تاب

عملکرد آن شناخته شده نیست اما در . خود را نیز داخل پوشش قرار می دهدN  می خورد و انتهای  

وسی و آزادسازی برای تشکیل ساختار ویر Nو  M این پروتئین همراه با پروتئین  SARS-COVویروس 

 .آن نقش مهمی دارد

 سروتایپ های ویروس

کروناویروس ها در بین پستانداران و پرندگان شایع هستند و خفاش ها بعنوان میزبان بسیاری از ژنوتایپ های 

پنج سروتایپ کرونا ویروس  .گروه مختلف قرار می گیرند 2کروناویروس های حیوانی و انسانی در . آنها می باشند

 non-SARSبیماری زا در انسان شناخته شده است :HCOV-229E,HCOV-NL63,HCOV-HKU1   و کرونا

 .ظهور کرد 3193که در  MERS-COVویروس 

 آلفاکرونا ویروس ها دارای دو گونه ی بیماری زای انسانی هستند :HCOV-229E   وHCOV-NL63 .

HCOV-229E وپپتیداز ، شبیه بسیاری از آلفاکرونا ویروس های حیوانی آمینN(APN ) را به عنوان

از ( بتا کرونا ویروس) SARS-COVشبیه   HCOV-NL63برخالف این  . رسپتور اصلی خود می سازند

آلفاکرونا ویروس های مهم حیوانی قابل . استفاده می کند angiotensin-converting (ACE)آنزیم 

چندین کروناویروس . سانان می باشند عامل عفونت پریتونیت در گربه انتقال از مسیرگوارشی خوک ها و

 .خفاش هم در بین آلفاکرونا ویروس ها وجود دارد

  دو نوع از گونه هایnon-SARS  از بتاکروناویروس ها(HCOV-OC43  وHCOV-HKU1 ) دارای

این . فعالیت هماگلوتینین استراز هستند و احتماال از سیالیک اسید به عنوان رسپتور استفاده می کنند

با این حال از نظر ( SARS-COVو  MERS-COV: )همچنین شامل چندین ویروس خفاش استدسته 

بتاکروناویروس . مقداری فاصله دارند  HCOV-HKU1و  HCOV-OC43ژنتیکی با دوتای دیگر یعنی 

های مهم حیوانی شامل ویروس هپاتیت موشی است که یک مدل آزمایشگاهی برای هر دو ویروس 

لینه شدن دستگاه عصبی مرکزی است و همچنین کرونا ویروس گاو که عامل هپاتیت و بیماری دمی

شباهت بسیار دارد به طوریکه  HCOV-OC43کرونا ویروس گاوی به . ایجاد اسهال در گوساله می باشد

 . قرار داده اند "9بتاکروناویروس "هردو ویروس را در یک گونه به نام 

  COVID-19یک نشان می دهد که کورونا ویروس عامل تعیین توالی کل ژنوم و بررسی های فیلوژن

همانند )قرار دارد  SARSاما جد متفاوت با ویروس   یک بتا کروناویروس است و در زیرجنس مشابه

ساختار مکان ژنی متصل شونده به رسپتور بسیار شبیه این ساختار در (. بسیاری از بتاکروناویروس ها

SARS رنده ی یکسانی می باشد و این ویروسها از گی(ACE2 )برای ورود به سلول استفاده می کنند .
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بطور مستقیم از خفاش منتقل می شود یا مکانیسم دیگری دارد ناشناخته مانده   COVID-19اینکه 

 .است

  گاما کرونا ویروس ها شامل کروناویروس های اولیه مرغی هستند و بیشترین نوع آن ویروس عامل

ین ویروس ها پاتوژن های مهم دامپزشکی هستند که عامل بیماری تنفسی ا. برونشیت در مرغ ها است

 .و مجاری هوایی در مرغ هاست

  دلتا کرونا ویروس ها شامل کرونا ویروس های تازه کشف شده در چندین گونه از پرندگان آوازخوان می

 .باشند

 

ط کشت بافت به راحتی تکثیر نمی در محی هیچ کدام از کرونا ویروس های انسانی که از جامعه گرفته شده اند

-HCOVو   HCOV-229Eهردو ویروس . شوند و اخیرا این موضوع مطالعه در مورد آنها را دشوار کرده است

OC43  آنها را عامل یک سوم عفونت  9181و  9121کشف شده اند و مطالعات در دهه های  9161در ده ی

درصد علل تمامی سرماخوردگی های بزرگساالن و  91تا  2های مجاری هوایی فوقانی در هنگام زمستان و 

و پیشرفت روش های  3113در  SARSتا زمان شیوع . تعدادی از بیماری های خفیف تر در کودکان نشان دادند

به   HCOV-HKU1و   HCOV-NL63سپس . مولکولی در مورد این ویروس ها اطالعات اندکی وجود داشت

در خاور میانه شیوع  MERS 3193در سال . گستردگی جهانی دارندسرعت کشف شدند و نشان داده شد که 

  .شد  COVID-19جهان شاهد ویروسی واگیردارتر به نام  3191پیدا کرد و در سپتامبر 

  91-زیر سوال رفتن اهمیت دو نوع از کووید

که   Lوع ن: از چین دو نوع مختلف از آن شناسایی شده است SARS-COV-2سویه  912در بررسی فیلوژنیک 

در روزهای اول  Lنوع . درصد بقیه را شامل می شود 21که   Sدرصد این سویه را تشکیل داده است و نوع  21

لیکن تفسیر پیچیدگی های . اپیدمی در چین شایع شد اما در خارج از ووهان میزان کمی به خود اختصاص داد

عه بخاطر ضعف متدولوژی، توسط بعضی از محققان نتایج این مطال. کلینیکی این یافته ها قابل اطمینان نیستند

 . مورد انتقاد قرار گرفت و به نظر می رسد قابل اعتماد نیست

 سرعت جهش ویروس

جهش در هر ماه شبیه سایر  3جهش در ویروس کرونا رخ می دهد و میزان  32بنظر می رسد سالیانه حدود 

RNA  روس دارای ژنوم بلندتری نسبت به آنفوالنزاست بنابراین این نوع از کرونا وی. ویروس ها مثل آنفوالنزاست
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 به COVID-19لیکن هیچ کدام از جهش های . نسبت تعداد جهش ها به تعداد بازهای قابل جهش کمتراست

ایجاد می شود برای تولید واکسن ( عامل اتصال ویروس به سلول میزبان) Spikeاندازه ی جهشی که در پروتئین 

 .مهم نیست

 

 جهشتاثیر 

جهش به طور رندوم و به شکل قسمتی از چرخه ی زندگی رخ . میزان جهش همانطور است که انتظار می رود

بعضی از جهش ها ویروس را از بین می برند و برخی دیگر برای آن مفید هستند و ما به دنبال این اثر  .می دهد

ندارد که این موضوع با سایر شیوع های  از جهش هستیم ولی تا االن شواهد کافی برای تکامل سازگارانه وجود

 .مشاهده شده مانند ابوال نیز همخوانی دارد
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 Covid-19پاسخ ایمنی در برابر 
ضروری است و هر گونه ناهماهنگی در آن باعث بروز بیماری 91-کویدپاسخ ایمنی برای کنترل و حذف ویروس 

 .و بروز مشکالت تنفسی می شود

ات کمی راجع به وضعیت سیستم ایمنی ذاتی که خط دفاعی اولیه در برابر ویروس  در حال حاضر اطالع

SARS-CoV-2 (91-کوید )بررسی ها روی موارد مبتال، افزایش در تعداد نوتروفیل ها و کاهش  .است وجود دارد

 .لنفوسیت ها را نشان می دهد که  این تغییر ارتباط مستقیمی با شدت بیماری دارد

 PAMPتم ایمنی نیاز به شناسایی ویروس دارد که در ایمنی ذاتی بر عهده گیرنده هایی به نام در ابتدا سیس

این شناسایی . می باشد را شناسایی کنند RNAاین گیرنده ها میتوانند ماده ژنتیکی ویروس که از جنس . است

تولید موادی به نام منجر به فعال شدن مسیرهای پیام رسانی داخل سلولی می شود که در نهایت منجر به 

اثر گذارترین دفاع ایمنی ذاتی علیه ویروس است و افزایش موفقیت  IFN- I. می شود( IFN- I) 9اینترفرون تیپ 

 .آمیز آن منجر به مهار تکثیر ویروس و حذف آن در مراحل ابتدایی می شود

SARS-CoV-2 این استراتژی  .رون سرکوب می کنداین پاسخ را با ایجاد اختالل در تولید و یا پیام رسانی اینترف

به دنبال سرکوب این سد دفاعی، سلول های ایمنی که در محل ورود . ارتباط تنگاتنگی با شدت بیماری دارد

برای جبران تولید می کنند که باعث فراخوانی ماکروفاژ و  IFN- Iویروس حضور یافته اند مقادیر افزایش یافته 

در نهایت شاهد طوفان سایتوکاینی هستیم؛ پدیده ای که در آن مقادیر . ی شودنوترفیل بیشتر به محل التهاب م

بافت  یبباعث تخر این پاسخ افسارگسیخته. زیاد سایتوکاین به سرعت در پاسخ به عامل عفونی تولید می شود

  .شود یم یتنفس یو نقص عملکرد آن در تبادل گازها یهر

قال آن از فرد فاقد عالمت بالینی به دیگران نشان دهنده همین مدت طوالنی کمون این ویروس و توانایی انت

 عدم مشاهده موارد جدی ابتال به ویروس. سرکوب سیستم ایمنی و تاخیر در فعال شدن ایمنی ذاتی فرد است

SARS-CoV-2 در کودکان می تواند به دلیل وجود سیستم ایمنی ذاتی قدرتمند و کارآمد آنها باشد. 

نده که جزیی از سیستم ایمنی اکتسابی هستند قوی ترین پاسخ علیه ویروس را دارند کش T لنفوسیت های

. ویروس هستند بنابراین پاسخ هایی که سیستم ایمنی را به سمت تولید این سلول میبرد مهمترین عامل کنترل

 MHCدر ایمنی اکتسابی ویروس ها توسط گیرنده ای در سطح سلول های دندریتیک و ماکروفاژ به نام 

می تواند از SARS-CoV-2 . کشنده را فعال می کند Tاین شناسایی لنفوسیت های . شناسایی می شوند

کشنده، توانایی حذف سلول های  Tشناسایی توسط ایمنی اکتسابی فرار کند که با کاهش فعالیت سلول های 

عملکرد خود را از دست داده و در مواجهه طوالنی مدت با ویروس  Tسلول های . آلوده به ویروس از بین می رود
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خسته توان تولید مولکول هایی چون پرفورین و گرانزیم که نقش  Tسلول های . به اصطالح خسته می شوند

این سلول ها مولکولی در سطح خود بیان می کنند به نام . مؤثری در کشتن سلول دارند را از دست می دهند

PDL-1 به  که مارکر خستگی است که در موارد مبتال  SARS-CoV-2 مخصوصا افراد نیازمند به مراقبت های

 .ویژه باال می رود

از . همانطور که قبال ذکر شد تعداد لنفوسیت ها در این بیماران کاهش می یابد که علت اصلی آن ناشناخته است

ه گرفت به سلول در سطح لنفوسیت وجود ندارد می توان نتیج SARS-CoV-2 آنجایی که گیرنده ورود ویروس 

که دلیل کاهش تعداد لنفوسیت آلودگی مستقیم با ویروس نیست و می توان آن را به افزایش سطح سایتوکاین 

است که با اتصال به گیرنده اش در سطح  TNF-αیکی از این سایتوکاین ها . ها طی التهاب نسبت داد

 .باعث مرگ آن می شود  Tلنفوسیت

د مبتال باعث خنثی شدن ویروس در محیط آزمایشگاه می شود که نشان آنتی بادی های تولید شده در سرم افرا

 .دهنده پاسخ موفق ایمنی همورال علیه ویروس است

 

 :  منابع فهرست
1.  Li G, Fan Y, Lai Y, Han T, Li Z, Zhou P, et al. Coronavirus infections and immune 

responses. J Med Virol [Internet]. 2020 Apr 7;92(4):424–32. Available 

from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25685. 

2.  Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and 

MERS epidemic. Asian Pacific J Allergy Immunol [Internet]. 2020; Available from: http://apjai-

journal.org/wp-content/uploads/2020/02/Covid_AP-200220-0772.pdf. 

3.  Diao B, Wang C, Tan Y, Chen X, Liu Y, Ning L, et al. Reduction and Functional Exhaustion 

of T Cells in Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). medRxiv. 

2020;2019:2020.02.18.20024364.  

4. Song YG, Shin HS. COVID-19, A Clinical Syndrome Manifesting as Hypersensitivity 

Pneumonitis. Infect Chemother [Internet]. 2020; Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32153144. 
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 نولوژیک ویروس کروناوتشخیص ایم
پس از مواجه با عوامل عفونی نظیر ویروس ها، سیستم ایمنی هومورال با تولید آنتی بادی های اختصاصی 

در واقع با ورود ویروس به بدن عوامل و . موجب از بین بردن عوامل عفونی شده و مانع پیشرفت آنها می گردد

سائی کرده و بالفاصله سیستم ایمنی اختصاصی را از حضور این سلول های سیستم ایمنی ذاتی آن را شنا

سلول های ایمنی ذاتی مثل ماکروفاژها عوامل ویروسی را برداشت نموده و پس . میهمان ناخوانده مطلع می کنند

ابتدا آنتی بادی . از پردازش، آنها را به لنفوسیت های اختصاصی مستقر در غدد لنفاوی و طحال عرضه می کنند

 Bتولید می شود، سپس با پیشرفت پاسخ ایمنی و دریافت سیگنال های مناسب، لنفوسیت های  IgMجنس  از

 .را تولید خواهند نمود IgAیا  IgGبه سلول های پالسمایی تبدیل می شوند و عمدتاً آنتی بادی از جنس 

 IgGو  IgMبادی های  چقدر زمان الزم است تا آنتی Covid-19اما بعد از مواجه سیستم ایمنی با ویروس 

 اختصاصی تولید شوند و این آنتی بادی ها از چه زمانی در خون فرد عفونی قابل شناسایی هستند؟

غالب است و میزان تولید از  IgMمطالعات نشان داده است که در اوایل پاسخ ایمنی، تولید آنتی بادی از جنس 

با تاخیر صورت می گیرد اما  IgGدر مقابل تولید . است نظر کمیت نیز پایین بوده و مدت زمان تولید نیز کوتاه

بدلیل ایجاد خاطره ایمنی میزان تولید آنتی بادی باالتر بوده و مدت زمان طوالنی تری نیز در سرم خواهند بود و 

 .حتی بعد از برطرف شدن عفونت نیز در خون می مانند

اما . یل ایمونولوژیک برای عفونت اخیر باشددر سرم فرد مشکوک می تواند یک دل IgMبنابراین، شناسایی 

بعالوه در صورت درمان . در سرم فردی که عالیم بالینی ندارد اغلب داللت بر عفونت پیشین دارد IgGشناسایی 

هم، چنین الگوریتمی را  Covid-19لذا در مورد عفونت ویروس . عمدتاً شروع به افت می کند IgMموفق بیمار، 

 تی بادی ضد کدام مولکول را جستجو کنیم؟اما آن. شاهد هستیم

یک پروتئین مشترک بین ویروس های  SARSr-CoV Rp3 NPمطالعات بیوانفورماتیک نشان داده اند که 

درصد تشابه ساختاری دارد و برای تشخیص این ویروس ها بسیار مناسب  11کروناست و بین این ویروس ها 

ضد  IgMتولید آنتی بادی . در ویروس سارس شناسائی شده است 3192این پروتئین اولین بار در سال . است

لذا . این پروتئین در بیماران کرونایی از روز پنجم شروع می شود و رفته رفته اختصاصیت آن افزایش می یابد

 .برای تشخیص ایمونولوژیک کرونا تاحدودی مناسب است
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اختصاصی است می  IgGاختصاصی و سپس تولید  IgMبنابراین با توجه به الگوریتم پاسخ ایمنی که ابتدا تولید 

توان با طراحی کیت االیزا که نسبت به روشهای مولکولی دارای هزینه پایین تری بوده و قابل اجرا در تمامی 

آزمایشگاههای سطح کشور دارد به تشخیص افراد مشکوک که عالیم خفیف داشته و یا بی عالمت هستند کمک 

د آلوده شده از پخش ویروس در جامعه جلوگیری کیرد و زنجیره انتقال بیماری را متوقف نمود و با شناسائی افرا

و مطالعه روی پروتئین های اختصاصی آن می توان به  covid-19البته با مشخص شدن ژنوم ویروس . نمود

 . بهبود اختصاصیت و حساسیت کیت های االیزا افزود

نت، در حال حاضر روش های مولکولی که حضور خود ویروس را با این حال با توجه اهمیت کنترل شیوع عفو

برای  RealTime PCRنشان می دهند از اهمیت باالتری برخوردارند و اغلب آزمایشگاه های کشور از روش 

 .اختصاصی ویروس استفاده می کنند RNAتشخیص 

 : منابع فهرست
1. Zhang W, Du RH, Li B, Zheng XS, Yang XL, Hu B, et al. Molecular and serological 

investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes. Emerg 

Microbes Infect. 2020;9(1):386-9. 
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 91-دیکو یماریو درمان ب یریشگیپ
تا به امروز هیچ گونه داروی  (CDC)اری و مرکز کنترل و پیشگیری بیم (WHO)سازمان بهداشت جهانی  اعالمطبق 

چنین هیچگونه واکسن، برای جلوگیری از مه. یافت نشده است 91-پیشگیری کننده و درمان اختصاصی برای بیماری کوید

این بیماری وجود ندارد و برخی از واکسن ها و درمان های احتمالی فعال در مرحله کارآزمایی بالینی میباشد و درمان هایی که 

 . رای این بیماران صورت میگیرد عمدتا درمان های عالمتی و حمایتی است ب

این ویروس به صورت انسان به . بهترین راه پیشگیری، عدم تماس با ویروس و یا به عبارت بهتر عدم ارتباط با بیماران میباشد

هترین راه برای پیشگیری، رعایت بنابراین میتوان گفت که ب. منتقل میشود (Droplet)انسان و از طریق قطرات تنفسی 

 :به ویژه توجه به نکات زیر می باشدبهداشت فردی 

 ثانیه  31شستشوی مداوم دست ها با آب و صابون به مدت  (9

با غلظت حداقل )از مواد ضدعفونی کننده دست ها که شامل اتانول استفاده  آب و صابون، عدم دسترسی به در صورت (3

 (درصد 61

 با دهان و بینی و چشم ها تماس دست آلوده  عدم (2

 

 هاتاثیر مکمل

 مواد غذایی حاویاز استفاده . ندارند ینقش covid-19درمان  امالح در از مکمل ها نظیر ویتامین ها و استفادهبه طور کلی 

نماید و و امالح روی و سلنیوم می تواند سیستم ایمنی را تقویت   2مگا چربی های ا ،اسیدفولیک ،A، B، C، D ،Eهای ویتامین

بنابراین استفاده از . کم توانی سیستم ایمنی برای مقابله با عفونتها گردد و امالح می تواند باعثپروتئین ها، ویتامین ها  کمبود

 وپیروی از رژیم غذایی سالم دارند توصیه میشود و افراد سالم جامعه با  مواد موردنظر رامکمل ها تنها در افرادی که کمبود 

  .سبزیجات و میوه جات نیازی به استفاده از مکمل ندارنداز غالت  استفاده کافی

   91-داروهای مورد استفاده در درمان کوید

درمان این بیماری بیشتر به صورت عالمتی میباشد اما در مراکز درمانی و طبق دستور پزشک از برخی داروهای ضد ویروسی 

در کشور چین از . ارو ها تاکنون به صورت قطعی اثبات نشده استنیز به صورت تجربی استفاده میشود که تاثیر این د

به صورت تجربی مورد استفاده  91-استفاده میشد برای درمان کوید MERSو  SARSداروهایی که قبال برای بیماری های 

، اینترفرون های (تامی فلو با نام تجاری) ، فاوی پیراویر، اسلتامیویرراز این دارو ها میتوان به آرابیدول، رمدسیوی. قرار گرفت
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استفاده از کورتیکواستروئید ها در مواقع خاص اشاره  نریتوناویر و کلروکین فسفات  و همچنی/ آلفا و بتا، ریباویرین لوپیناویر

 . امیدوار کننده بوده استتا حدی کرد، که نتایج استفاده از این دارو ها 

یف میباشد که در درمان هپاتیت استفاده میشود و توانایی جلوگیری از تکثیر اینترفرون آلفا یک داروی آنتی ویرال وسیع الط

مطالعات زیادی نشان داده اند که تجویز اینترفرون در بدن می تواند نقش کلیدی در دفاع علیه عفونت کرونا . ویروس را دارد

. ان اینترفرون بسیار حائز اهمیت می باشدهمچنین در برخی مطالعات نشان داده شده که زمان تجویز درم. ویروس ها ایفا کند

بیماری انجام شده توانسته از تولید سایتوکاین های التهابی بکاهد  شروعدرمان اینترفرون یک روز بعد از  در مواردی که تجویز

ی التهابی اما هنگامی که  با تاخیر انجام شده است، تجمع و فعالیت سلول های سیستم ایمنی در ریه و تولید سایتوکاین ها

  .شده است همنجر به پنومونی کشند

در کنار داروهایی که از طریق اثر بر سیستم ایمنی تکثیر ویروس را کنترل می کنند، داروهایی هم وجود دارند که باعث مهار 

 که اخیرا Remdesivirدار مثل کرونا ویروس ها می شوند؛ مانند  RNAویروس و متعاقبا مهار ویروس های  RNAسنتز 

 .تجویز آن در بیماران امریکایی باعث بهبود بیماری آنها شده است

کلروکین فسفات و هیدروکسی کلروکین از داروهای ضد ماالریا هستند که تحقیقات نشان داده است که خاصیت ضدویروسی 

تولید سایتوکاین های  مهارنشان داده که با  و را تعدیل می کنند 91-داروها تعامل بین میزبان و ویروس کویداین  .نیز دارند

 .ایی داردز،  اثرات درمانی در بیماری TNF-αالتهابی خصوصا 

ریتوناویر از دارو های ضد / داروهای آرابیدول و فاوی پیراویر و اسلتامیویر نیز برای درمان آنفوالنزا به کاربرده شده ولوپیناویر

HIV میباشد. 

موثر ونا، اخیرا مشخص شده است که داروی اسلتامیویر در پیشگیری و درمان در ایران،  طبق مطالعات تیم کمیته پژوهش کر

 که داروهای اسلتامیویر، نشان داده استهمچنین کشور چین در مطالعه جدیدی  . گردیدحذف و از پروتکل درمانی  نبوده

سایر داروها مثل رمدسیویر،  و اثر بخشی سودمند نبوده 19-زانامیویر، آسیکلوویر و ریباویرین برای درمان بیماری کوید

ریتوناویر و اینترفرون بتا و همچنین استفاده از پالسمای خون بهبود یافتگان و آنتی بادی های مونوکلونال نیازمند / لوپیناویر

 .تحقیقات بیشتر است

این دارو مهار . دمیباش  (Actemraبا نام تجاری )داروی دیگری که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است داروی توسیلیزومب 

مطرح نیست 91-است که باعث مهار التهاب میشود ولی به عنوان درمان و داروی اختصاصی کوید 6کننده گیرنده اینترلوکین 

به طور معمول از توسیلیزومب در . بلکه این دارو تنها در مواقع التهاب بسیار شدید ریوی همراه تخریب ریه به کار برده میشود
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. و بعد ها مشخص شد در جلوگیری از سندرم آزاد سازی سایتوکاین نیز موثر است می گردیدماتوئید استفاده درمان آرتریت رو

 .این دارو در کشور چین جز گایدالین درمانی قرار گرفته است

چ ، در حالی که برخی از داروهای غربی و سنتی ممکن است باعث تسکین عالئم بیماری کرونا شوند اما هی WHOطبق گفته 

مدرکی تا کنون مبنی بر جلوگیری و درمان توسط این داروها وجود ندارد و همچنین آنتی بیوتیک ها خاصیت ضد ویروسی 

نیاز با بیماران باید از خود درمانی پرهیز کرده و در صورت . ندارند و برای درمان و پیشگیری به هیچ عنوان توصیه نمیشود

 .مراکز درمانی تماس بگیرند

 

 :بعمنا فهرست

1. Savarino A, Boelaert JR, Cassone A, Majori G, Cauda R. Personal view Antiviral  effects of 

chloroquine Effects of chloroquine on viral infections : an old drug  against today ’ s diseases ? 

Personal view. 2003;3(November):722–7.  

2. Mosaddeghi P, Negahdaripour M, Farahmandnejad M, Taghipour MJ,  Moghadami M, 

Nezafat N, et al. Therapeutic approaches for COVID-19 based  on the dynamics of interferon- 

mediated immune responses. 2020;(March).  

3. Li G, De Clercq E. Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019- nCoV). Nat 

Rev Drug Discov [Internet]. 2020 Mar 10;19(3):149–50. Available  

from: http://dx.doi.org/10.1038/d41573-020-00016-0. 

4. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z. 

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 

2020 Feb 15;395(10223):497-506. 

5. Dong L, Hu S, Gao J. Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Drug 

Discoveries & Therapeutics. 2020 Feb 29;14(1):58-60. 

6. Li H, Wang YM, Xu JY, CaB. Potential antiviral therapeutics for 2019 Novel Coronavirus. 

Zhonghua jie he he hu xi za zhi= Zhonghua jiehe he huxi zazhi= Chinese journal of tuberculosis 

and respiratory diseases. 2020 Feb 5;43:E002. 

7. https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid 

19?source=topic_page#H2430150683. 

8. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html. 

http://dx.doi.org/10.1038/d41573-020-00016-0
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid%2019?source=topic_page#H2430150683
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid%2019?source=topic_page#H2430150683
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html


 
 

19 
 

9. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-roche-hldg/china-approves-use-

of-roche-arthritis-drug-for-coronavirus-patients-idUSKBN20R0LF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-roche-hldg/china-approves-use-of-roche-arthritis-drug-for-coronavirus-patients-idUSKBN20R0LF
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-roche-hldg/china-approves-use-of-roche-arthritis-drug-for-coronavirus-patients-idUSKBN20R0LF


 
 

20 
 

 ضرورت تولید واکسن کرونا

ویروس کرونا، می تواند حتی زمانی که فرد آلوده هیچ عالمت بالینی ندارد از فردی به فرد دیگر منتقل شود و 

مواردی وجود دارد که فرد عالیم . گاهی تا چندین روز و حتی چندین هفته در افراد مبتال شناسایی نشود

تشخیصی وی منفی می باشد به همین دلیل بهترین راه برای جلوگیری  کلینیکی ابتال به کرونا را دارد اما تست

پس از گذشت سه ماه از پیدایش ویروس کرونا در . از شیوع ویروس کرونا، تولید واکسن اختصاصی آن می باشد

ووهان چین، دانشمندان در کشورهای مختلف دنیا از جمله چین، آمریکا و ایران در یک رقابت علمی جهت 

هر چند تولید زود هنگام واکسن، گمانه زنی هایی را مبنی بر اینکه قبالً به تولید واکسن . اکسن قرار دارندتولید و

فکر شده و این اتفاق یک نبرد بیولوژیک است افزایش داده است اما جنبه اقتصادی تولید واکسن کرونا با توجه 

پس از  Modernaهم شرکت آمریکایی بطوری که ارزش هر س. پوشیده نیست به اهمیت جهانی آن بر کسی

تولید واکسن های ویروسی نظیر سارس، . دالر افزایش پیدا کرد 1/31دالر به  2/98اعالم کشف واکسن کرونا از 

مرس، کرونا کاری مشکل است چرا که سیستم تصحیح جهش برای این ویروس وجود ندارد و در نتیجه این 

 . دجهش ها می توانند سبب بیماری زایی گردن

 انواع واکسن های کرونا ویروس

این . مهمترین ناحیه پروتئینی در ویروس کرونا، ناحیه اسپایک سطحی آن می باشد :واکسن های پروتئینی

چنانچه این پروتیین را با یک پروتیین . ناحیه بسیار شبیه ناحیه پروتئینی ویروس های سارس و مرس می باشد

که چگونه به حال سوال اصلی اینجاست . ایمونوژنیک ترکیب نماییم پاسخ ایمنی را به خوبی تحریک می نماید

 طور واقعی و نه تئوری این پروتئین را شناسایی نمود؟

با دست یابی به سرم فرد مبتال به کرونا ویروس و شناسایی آنتی بادیهای ضد ویروس از طریق تکنیک شناسایی 

 با. می توان توالی های اختصاصی آنتی بادی که به ویروس اتصال دارد را تعیین نمود( Phase Display)فاژ 

شناسایی توالی پپتیدی ویروس که به آنتی بادی متصل می گردد و تکثیر این قطعه پپتیدی و خالص سازی آن 

می توان از طریق تزریق آن به افراد سالم، عملکرد ویروس کرونا را تقلید نمود و در بدن فرد سالم آنتی بادی ضد 

 . ویروس کرونا را تولید نمود
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دانشمندان چینی پس از اینکه توالی ژنوم ویروس کرونا را شناسایی  :ئیکواکسن های مبتنی بر اسید نوکل

در واشنگتن آمریکا در  Modernaموسسه تحقیقاتی . کردند، آن را بطور کامل در بانک اطالعاتی قرار دادند

را طراحی نمودند و با استفاده از یک  mRNA-vaccineواکسن ( NIH)همکاری با موسسه ملی سالمت آمریکا 

پیام رسان، سلول های بدن ما را وادار کردند که خودشان  RNAیا   mRNAسمت از رمز ژنتیکی ویروسق

پروتئین های ویروس را تولید نمایند و در نتیجه سیستم ایمنی تحریک و آنتی بادی های ضد ویروس را تولید 

اید آنتی بادی تولید شده، به بدیهی است که چنانچه فرد واکسینه شده دوباره با ویروس برخورد نم. می نماید

با استفاده از فن آوری های جدید، سرعت تعیین توالی . سرعت ویروس را شناسایی کرده و از بین خواهد برد

در . ماه انجام می شود 2ژنتیکی ویروس افزایش پیدا می کند و محققین اعتقاد دارند که این فرآیند ظرف مدت 

. د بیست ماه طول کشید این صرفه جویی در زمان قابل توجه استمقایسه با طراحی واکسن سارس که حدو

دانشمندان موسسه تحقیقاتی گالیله در رژیم اشغالگر قدس از چهار سال پیش تاکنون روی ویروس برونشیت 

کار کرده اند و مراحل کارآزمایی بالینی این واکسن ویروسی حیوانی را طی نموده اند و به ( IBV)عفونی مرغان 

آنها در این روش با . نولوژی پایه تولید واکسن دست پیدا کردند که اختصاصی یک ویروس خاص نیستیک تک

استفاده از یک ناقل پروتئینی آنتی ژن ویروسی را به مخاط بینی می رسانند تا آنتی ژن ویروس طی فرآیند 

کرونا ویروس جدید؛ محققین پس از شیوع . اندوسیتوز بلعیده شود و در بدن آنتی بادی ضد ویروس تولید گردد

ویروس جدید را بررسی کردند و مشاهده کردند که ویروس جدید هم از نظر ژنوم و هم از نظر  DNAفوق 

بنابراین امیدوارند . سال بر روی آن کار کرده اند 2مکانیسم بیماری زایی شبیه کرونا ویروس مرغی است که آنها 

بدیهی است که حتی در اثر . اهی واکسن آن را تولید نمایندکه بدون نیاز به مدل حیوانی ظرف مدت کوت

 . موفقیت کوتاه مدت این واکسن، بایستی مراحل کار آزمایی بالینی و تولید انبوه را طی نماید

حرف آخر اینکه، هر چند اکثر محققین زمانی چند ماهه را برای تولید واکسن پیش بینی می نمایند اما سازمان 

 Modernaاز نظر مدیران ارشد موسسه . زمانی بیشتر از یکسال را در نظر می گیرد( WHO)بهداشت جهانی 

نکته مهم در مقابله با ویروس عالوه بر تولید واکسن و جنبه های درمانی آن، توجه به کنترل اضطراب های 

مناسبی به در واقع اضطراب و استرس سیستم ایمنی را تضعیف می نماید و بدن نمی تواند پاسخ . روحی است

 .ویروس فوق بدهد
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 COVID-19رم درمانی یک روش پیشگیرانه و درمانی در همه گیری س

گسترده ای از ویروس کرونای جدید عامل ( همه گیری جهانی)، بشریت با یک پاندمی 3131در اوایل سال 

 مواجه گردید که موجب ایجاد بیماری به نام اختصاری( SARS-CoV-2) 3سندرم تنفسی حاد و شدید شماره 

COVID-19 این ویروس در حال حاضر اکثر کشورهای جهان را درگیر کرده و با ایجاد یک پاندمی . می گردد

از آنجایی که این ویروس یک پاتوژن نوظهور برای انسان می باشد، در . جان میلیاردها انسان را تهدید می کند

با این حال . فی نگردیده استحال حاضر واکسن و یا آنتی بادی مونوکلونال و یا دارویی برای درمان آن معر

تالشها و تحقیقات در این زمینه با سرعت باالیی در حال انجام است و در مدت زمان کوتاهی ممکن است 

با توجه به شرایط کنونی و درس هایی که از آندمی ها و . روشهایی به منظور پیشگیری و درمان آن ارایه گردد

ته گرفته شده، استفاده از سرم افراد بهبود یافته از بیماری به عنوان پاندمی های گذشته با عوامل عفونی ناشناخ

 مطرح می گردد چرا که افراد COVID-19یک روش سریع و در دسترس به منظور پیشگیری و درمان 
 .بهبود یافته به اندازه کافی وجود دارند تا بتوان از آنها سرم حاوی ایمونوگلوبولین تهیه نمود

 به عامل عفونی Bپاسخ لنفوسیت های 

زمانی که یک فرد با یک عامل عفونی نظیر ویروس مواجه می شود و به بیماری مبتال می گردد، سیستم ایمنی 

علیه آن عامل بیگانه و سایر سلولها می باشد،  Tو  Bآن فرد که شامل سلولهای مختلفی اعم از لنفوسیت های 

می باشد که وظیفه آن تولید پروتئین  Bها، لنفوسیت یکی از این سلول. فعال شده و واکنش نشان می دهند

این آنتی بادی ها بطور اختصاصی . هایی به نام آنتی بادی علیه مولکولهای سطحی آن عامل بیگانه می باشد

به مولکول های سطحی آن عامل بیگانه متصل می شوند و از طرق مختلفی می ( همچون حالت قفل و کلید)

به عنوان مثال برخی از این آنتی بادی های متصل شده به عامل بیگانه . را از بین ببرندتوانند آن عامل بیگانه 

موجب می شوند تا سلولهای ایمنی بیگانه خوار به نام مونوسیت ها و ماکروفاژها با سهولت بیشتری این عوامل 

یتوز وابسته به آنتی بادی بیگانه را شناسایی و ببلعند و از بین ببرند که به این فرآیند سلول کشی یا فاگوس

(ADCC  یاADCP )بعالوه از آنجایی که تمامی این عوامل عفونی برای آلوده کردن بدن و حمله کردن . گویند

به سلولهای بدن نیازمند آن هستند که از طریق مولکول های سطحی خود به سلولهای بدن بچسبند و سپس 

با اتصال به مولکول های سطحی  Bشده از لنفوسیت های  حمله کنند، دسته ای از این آنتی بادی های ترشح

این . عامل بیگانه مانع اتصال این مولکول ها به سلولهای بدن می شوند و عمالً آن عامل بیگانه را خنثی می کنند

افرادی که به یک بیماری مبتال می شوند در سرم . دسته از آنتی بادی ها را آنتی بادی های خنثی کننده گویند
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لذا می توان از سرم این افراد به عنوان پادزهر پیشگیری کننده و یا حتی . د انواع این آنتی بادی ها را دارندخو

. درمان کننده در افرادی که هنوز به ویروس آلوده نشده اند و یا در مراحل ابتدایی آلودگی هستند استفاده کرد

ریافت می کند به بیماری مبتال نشده و سرم را از آنجایی که در این روش درمانی خود فردی که سرم را د

دلیل . بصورت عاریه ای از فرد دیگری که از بیماری بهبود یافته دریافت می کند به آن درمان غیرفعال گویند

فرد دریافت کننده سرم علیه ویروس  Bواژه غیرفعال این است که در این روش سیستم ایمنی و لنفوسیت های 

ویروس مواجهه ندارند و تنها سرم حاوی آنتی بادی را از فرد دیگری که قبال مبتال بوده فعال نمی شوند و با 

این نکته دقیقا برخالف روش واکسیناسیون می باشد که در آن افراد را با گونه ضعیف ویروس . دریافت می کنند

. ود و آنتی بادی بسازدیا مولکول های سطحی ویروس آلوده می کنند تا سیستم ایمنی خود فرد علیه آن فعال ش

. به همین دلیل عمر حفاظت و ایمنی حاصل از واکسیناسیون بسیار بیشتر از آنتی بادی درمانی غیر فعال است

خود فرد دائم در حال ساخت آنتی بادی علیه عامل بیگانه هستند اما  Bچرا که در واکسیناسیون لنفوسیتهای 

ا به فرد منتقل می کنیم که این آنتی بادی ها نیز عمر کوتاه چند در ایمن سازی غیر فعال فقط آنتی بادی ها ر

 . هفته ای تا چند ماهه دارند

 بادی درمانی غیر فعالآنتی 

بادی درمانی غیرفعال، عبارتست از تزریق آنتی بادی های ضد یک عامل عفونی به افراد مستعد به منظور آنتی 

ل، واکسیناسیون فعال، نیازمند تحریک پاسخ های ایمنی افراد در مقاب. پیشگیری و یا درمان آن بیماری عفونی

بنابراین، تزریق غیر . است که یک پروسه زمان بر می باشد و در افراد مختلف پاسخ های متنوعی را خواهد داد

آنتی بادی درمانی غیر فعال دارای یک . فعال آنتی بادی تنها راه ایجاد مصونیت سریع در افراد حساس می باشد

، تنها 9121بر می گردد و تا قبل از معرفی درمانهای آنتی میکروبی در دهه  9811یشینه ای است که به دهه پ

-SARSتجربه حاصل از شیوع کرونا ویروس های دیگر از جمله . راه درمان برخی بیماری های عفونی بوده است

CoV-1 ثی کننده ویروس مورد نظر می نشان می دهد که سرم افراد بهبود یافته حاوی آنتی بادی های خن

 .باشد

، مکانیسم احتمالی تاثیر آنتی بادی درمانی غیرفعال از طریق خنثی سازی ویروس می SARS-CoV-2در مورد 

  با این حال، مکانیسم های احتمالی دیگری همچون سلول کشی و فاگوسیتوز وابسته به آنتی بادی. باشد

(ADCC  وADCP )عمدتاً منبع اصلی آنتی بادی علیه . باشد نیز ممکن است وجود داشتهSARS-CoV-2  سرم

بهبود یافته اند، هر چند از آنتی بادی های مونوکلونال و یا آنتی بادی  COVID-19افرادی است که از بیماری 

های تهیه شده از میزبان های حیوانی دیگر از جمله گاوهای تغییر ژنتیک یافته ی که آنتی بادی انسانی تولید 
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علی رغم اینکه بسیاری از این انواع منابع در حال بررسی هستند و یا به . کنند نیز می توان استفاده کرد می

زودی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، تنها منبع آنتی بادی که در حال حاضر برای استفاده سریع در دسترس 

در حال افزایش هستند، تعداد  COVID-19ن از آنجایی که بهبود یافتگا. هستند سرم افراد بهبود یافته می باشد

 .افرادی که می توانند اهدا کننده سرم باشند در حال افزایش هستند

اصل عمومی در مورد آنتی بادی درمانی غیرفعال این است که این راهکار برای پیشگیری از ابتال بیشتر از یک 

ن در صورتی مطلوب خواهد بود که بالفاصله پس زمانی که هدف استفاده درمانی باشد، تاثیر آ. درمان موثر است

دلیل تفاوت کارایی این روش درمانی هنوز مشخص نگردیده است اما ممکن است به . از شروع عالیم تجویز گردد

علت تفاوت مربوط به زمان استفاده از آن باشد، چرا که این روش عمدتاً بر اساس خنثی سازی ویروس در زمان 

توضیح . ستوار است که در مراحل پیشرفته تر بیماری ممکن است کارایی کمتری داشته باشدورود اولیه به بدن ا

دیگر اینکه آنتی بادی سبب تغییر در پاسخ های التهابی می شود که عمدتاً در دوره اولیه بیماری و پاسخ اولیه 

ه عنوان مثال، آنتی بادی ب. سیستم ایمنی که هنوز بیماری بدون عالیم است این عملکرد بهتر صورت می پذیرد

درمانی غیرفعال برای پنومونی پنوموکوکی زمانی حداکثر کارایی را دارد که بالفاصله پس از شروع عالیم آغاز 

گردد و اگر شروع درمان تا سه روز پس از شروع عالیم بیماری به تاخیر بیفتد از کارایی آن بسیار کاسته خواهد 

 .شد

زمانی که آنتی بادی . رمانی غیرفعال، میزان کافی از آنتی بادی بایستی تزریق گرددبرای کارا بودن آنتی بادی د

به فرد مستعد تزریق می گردد، این آنتی بادی در گردش خون فرد وارد شده و به بافت ها می رسد و در آنجا به 

ظت کنندگی بسته به میزان و ترکیب آنتی بادی، توانایی محاف. محافظت علیه عامل عفونی می پردازد

 .ایمونوگلوبولین تزریق شده می تواند از هفته ها تا ماه ها دوام داشته باشد

 

 سابقه تاریخی

در اوایل قرن بیستم، سرم افراد بهبود یافته از بیماری برای مقابله با بیماری های ویروسی از جمله پولیومیلیت، 

علی رغم اینکه کارآیی سرم افراد بهبود یافته با توجه . سرخک، اوریون، و آنفوالنزا مورد استفاده قرار گرفته است

به نوع ویروس و نوع مطالعه متفاوت بوده است، همگی مطالعات این نوع درمان را در بیماری های عفونی مفید 

برای درمان استفاده  H1N1آنفوالنزای  3191-3111اخیراً، از سرم افراد بهبود یافته در اپیدمی . تلقی کرده اند

د که در آن سرم فرد بهبود یافته به کمک آفرزیس جدا شده و برای درمان بیماران مورد استفاده قرار می گردی

بیماران درمان شده با سرم، کاهش بار ویروس و کاهش پاسخ های سایتوکاینی و همچنین کاهش مرگ و . گرفت
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قابله با اپیدمی ویروس ابوال نیز به در غرب آفریقا در م 3192سرم درمانی همچنین در سال . میر را نشان دادند

یک مطالعه کوچک در سیرالئون نشان داد که افرادی که سرم درمانی شدند بطور چشمگیری . کار گرفته شد

مطالعات مشابهی . بقای بیشتری را به نسبت افرادی داشتند که سایر درمان های استاندارد را دریافت کرده بودند

آنفوالنزای پرندگان وجود دارد که استفاده از سرم افراد بهبود   H7N9و   H5N1نیز در مورد شیوع ویروس های 

رغم اینکه هر بیماری ویروسی و هر اپیدمی علی . یافته را موثر نشان داده و درمان شدگان زنده ماندند

این  خصوصیات متفاوت و خاص خود را دارد، این تجربیات و سوابق نشان دهنده امیدبخش بودن و مفید بودن

 .می باشد COVID-19روش درمانی در اپیدمی 

 

 استفاده از سرم افراد بهبود یافته علیه بیماریهای کروناویروسیتجربه 

در قرن بیست و یکم، دو اپیدمی دیگر از خانواده کرونا ویروس ها به وجود آمد که با میزان مرگ و میر باال همراه 

بیماری . بود 3193در سال ( MERS)فسی خاور میانه و سندرم تن 3112در سال  SARS1بود که شامل 

SARS1  محدود گردید اما بیماریMERS  به صورت اندمیک در خاور میانه پخش شد و موجب شیوع باال در

در هر دو شیوع فوق، مرگ و میر باال نبود و درمان قطعی برای این بیماری ها موجب شد . کره جنوبی نیز گردید

. در هنگ کنگ بود SARSبیمار مبتال به  81بزرگترین مطالعه بر روی . د یافته استفاده کنندتا از سرم افراد بهبو

بیماران درمان شده قبل از روز چهاردهم ابتال، پیش آگهی خوبی را نسبت به بیماری نشان دادند و قبل از روز 

ی زودتر بیماران و شانس این یافته نشانگر این بود که زودتر شروع کردن درمان با بهبود. مرخص شدند 33

 .باالتر بهبودی آنها ارتباط داشت

در چین صورت گرفته  COVID-19گزارش شده است که سرم افراد بهبود یافته در مورد درمان بیماران مبتال به 

علی رغم اینکه اطالعات کمی در مورد اپیدمی اخیر در چین در دسترس است و مطالعات منتشر شده . است

اندکی را شامل می شود، اما نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرم افراد بهبود یافته میزان  تعداد بیماران

 .ویروس را کاهش داده و همچنین یک درمان ایمن بوده است

 

 و مزایاخطرات 

 .می تواند به عنوان پیشگیری و یا درمان بیماری مورد استفاده قرار گیردCOVID-19 سرم افراد بهبود یافته از 

در حالت پیشگیرانه، مزیت استفاده از سرم افراد بهبود یافته این است که می تواند از ایجاد عفونت و بروز بیماری 
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افرادی همچون . در افرادی که ریسک باالی ابتال یا احتمال باالی تماس با عامل عفونی را دارند پیشگیری کند

تماس  COVID-19سالمت و افرادی که با بیماران  بیماران دارای مشکالت زمینه ای، خدمات دهندگان نظام

به . آنتی بادی درمانی غیر فعال به منظور پیشگیری از بیماری در حال استفاده شرایط بالینی است. داشته اند

 Bو یا ویروس هاری تماس داشته اند، با ایمنوگلوبولین ضد هپاتیت  Bعنوان مثال، بیمارانی که با هپاتیت 

(HBIG )گلوبولین ضد هاری و ایمونو(HRIG )درمان می شوند. 

خطر آنتی بادی درمانی غیرفعال آنهایی هستند که مربوط به انتقال خون و فرارده های خونی نیز هستند، 

همچون خطر آلودگی به عفونت ناخواسته ی دیگر و واکنشهای ایمنی به سرم تزریق شده مثل واکنش های 

پیشرفت های حاصل شده در علم بانک خون که پاتوژن های قابل انتقال از با . ایمونولوژیک همچون بیماری سرم

راه فراورده های خونی را بررسی میکند و گروه خونی دهنده و گیرنده را همسان می کند، خطرهای انتقال 

تجارب به دست . ناخواسته سایر عوامل عفونی و یا بروز واکنش های شدید ایمونولوژیک بسیار نادر شده است

و همچنین شواهد هم راستا در  MERSو  SARS1مده از استفاده از سرم افراد بهبود یافته در بیماری های آ

با توجه به نتایج قبلی و اخیر . نشان می دهد که این روش درمانی ایمن است COVID-19بیمار  322مورد 

توجه میزان مرگ و میر باالی  استفاده از سرم درمانی و ایمن بودن آن در بیماری های کرونا ویروسی، و با

COVID-19  بخصوص در افراد مسن و آسیب پذیر، می توان پیشنهاد داد که مزایای استفاده از سرم درمانی در

 .این بیماران به مراتب بیشتر از معایب آن می باشد

 

 گسترش و روش استفاده

 :ش شرط زیر بایستی رعایت گرددش COVID-19منظور گسترش استفاده از سرم افراد بهبود یافته برای به 

 در دسترس بودن دهنده کافی سرم که از بیماری بهبود یافته باشد و توانایی اهدای سرم داشته باشد 

 بانک خون برای بررسی سرم افراد اهدا کننده امکانات 

  دسترس بودن روش های تشخیصی ایمونولوژیک و مولکولی به منظور تشخیص درSARS-CoV-2  در

 د و روش های ویرولوژیک به منظور تعیین میزان وجود آنتی بادی های خنثی کنندهسرم افرا

  ویروس شناسی برای انجام تست های تشخیصی فوقآزمایشگاه 

  های درمانی و پیشگیرانه که وارد کارآزمایی های بالینی شوند و نتیجه مداخله سرم درمانی و پروتکل

 .پاسخ ایمنی را بتوان در آنها سنجید

 ین خاص از جمله تاییدیه های اخالقی و بهداشتی و حرفه ای انجام این کارقوان 
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بصورت کلینیکی بهبود یافتند و شواهد تشخیصی نیز آن را تایید کرد  COVID-19که افراد از بیماری زمانی 

یروس عاری البته خون این افراد بایستی مشخص شود که کامال از و. میتوانند از طریق آفرزیس سرم را اهدا کنند

سرم ها بایستی از نظر عفونت های ویروسی . می باشد و ماده ژنتیکی ویروس نیز در خون آنها وجود ندارد

بسته به میزان افراد میتوان . بررسی گردند و همچنین خاصیت خنثی کنندگی سرم ها علیه ویروس بررسی شود

در حال حاضر مشخص . دی مورد استفاده قرار داداین سرم ها را از افراد مختلف باهم مخلوط کرد و یا بصورت فر

نیست که چه مقدار از آنتی بادی خنثی کننده در سرم فرد میتواند یک پیشگیری قابل قبول در آنتی بادی 

همچنین مشخص . درمانی غیر فعال بدهد و به دست آوردن این مقدار نیازمند طراحی مطالعات مختلف است

ما میدانیم که در مورد بیماری های . بصورت کارا در درمان بیماری موثر باشدنیست چه دوزی از سرم میتواند 

میلی لیتر از سرم افراد بهبود یافته قادر به پیشگیری از بروز بیماری در فرد  21تا  91سرخک و اوریون حدود 

تزریق به سربازان  مقابل آنفوالنزا میزان استفاده از سرم برای 9198در مقابل در سرم درمانی سال . مستعد بود

این مطالعات قدیمی نشان دهنده موثر بودن سرم درمانی بودند . مبتال به نوع حاد بیماری صدها میلی لیتر بود

بنابراین . حتی بودن اینکه از حضور یا میزان آنتی بادی خنثی کننده در آن سرم ها اطالعاتی داشته باشند

بروز بیماری دوزهای بسیار کمتری از دوز درمانی نیز موثر باشد  میتوان انتظار داشت که به منظور پیشگیری از

چرا که میزان ویروس ورودی به فردی که تازه با ویروس تماس پیدا کرده بسیار کمتر از میزان ویروس در بدن 

 .فردی است که بیماری را بروز داده و در مرحله حاد است

رمان افرادی که نشانه های اولیه بیماری را نشان دادهاند نیز میتواند در د COVID-19افراد بهبود یافته از سرم 

در حال حاضر پرستاران، پزشکان و کادر درمان . به عنوان پیشگیری از بروز بیماری حاد مورد استفاده قرار گیرد

پی  تماس داشته اند و عالیمی بروز داده اند قرنطینه می شوند که همین امر این تهدید را در COVID-19که با 

انتظار میرود . دارد که با افزایش کادر درمان مبتال، سیستم بهداشتی درمانی یا کاهش شدید نیرو مواجه گردند

در صورت انجام . که سرم افراد بهبود یافته از بیماری برای جلوگیری از ابتالی این افراد مورد استفاده قرار گیرد

سرم افراد بهبود . به ادامه فعالیت بدون نیاز به قرنطینه باشنداین روش میتوان انتظار داشت که این افراد قادر 

شده است مورد استفاده قرار گیرد  COVID-19یافته همچنین می تواند برای افراد خانواده شخصی که مبتال به 

 متوقف اقدام یک سرم افراد بهبود بافته از استفاده که است واضح. تا ار ابتالی آن افراد به بیماری جلوگیری کند

هرچند گسترش این روش در بین  .گیرد قرار استفاده مورد فعلی اپیدمی میان در تواند می که است کننده

نژادهای مختلف نیازمند همکاری متخصصین عفونی، ایمونولوژیست ها، هماتولوژیست ها، متخصصین بانک خون 

پاندمی جهانی بیماری هستیم، پیشنهاد میشود  بنابراین از آنجا که کادر میانه. و کادر درمان بیمارستان می باشد
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که نهاد ها ضرورت استفاده از سرم افراد بهبود یافته و تولید ترکیبات آنتی بادی محور را هر چه زود تر آغاز 

 .نمایند
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 بارداری دوران ایمنی و سیستم با آن تقابل جدید، ویروس کرونا
و  فیشده است که هرکدام از آن ها وظا لیتشک یمختلف یها از اجزا ستمیس ریبدن همانند سا یمنیا ستمیس

 یو ارتش کشور یدفاع یها رویرا به ن ستمیس نیاز موارد ا یاریدر بس. به خود را دارند مخصوص یها عملکرد

 .ارددر برابر حمالت مختلف را د هنیمحافظت از م ی فهیکنند که وظ یم هیتشب

. شده است ینوع خود طراح نیتر قیو دق نیکشور در هوشمندانه تر کیهمانند ارتش  زین یمنیا ستمیس

 یخط دفاع نیدژ مستحکم اول کی یها واریهمانند د یاز جمله پوست و سطوح مخاط یاریبس یدفاع یها سد

 .اند گرفتهباشند، قرار  روسیو کی ایو  یباکتر کیدر برابر ورود پاتوژن ها که گاه ممکن است 

 اتیح ها که ممکن است سمیکروارگانیمقابله با انواع مختلف م یبرا یمنیا یاز سلول ها یاریساز زمان جنینی ب

 یفرمانده یها مقر موسیت یو غده  یکبد، طحال، غدد لنفاو. شوند یو کارآزموده م تیکند، ترب دیفرد را تهد

دفاع را  یبرا ازیمورد ن یاز اجزا یاریکنند و بس یرا صادر م یدفاع یدستور حمله و پرورش سلول ها. هستند

 .دسازن یفراهم م
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تقابل پاتوژن وارد شده . م ایمنی بدن نیز پاسخ مناسبی را بر می انگیزدبا هر عفونت ویروسی و باکتریال، سیست

به بدن با سیستم ایمنی که برای مبارزه با آن تمام قوای خود را به واکنش وا می دارد، در برخی موارد منجر به 

د تا بدن را از سیستم ایمنی می پرداز که آسیب به بافت ها و ارگان های خودی نیز می شود؛ اما این بهایی است

 .شر وجود میکروارگانیسم مهاجم پاکسازی کند

 :تغذیه، آرامش و خواب سه رکن اساسی برای تقویت سیستم ایمنی

کرونا ویروس جدید با تمام جنبه های منفی و مخربی که داشت باعث شد تا یکبار دیگر پی به اهمیت یک 

سیستم ایمنی از ابعاد مختلفی می تواند تحت تاثیر قرار . سیستم ایمنی کارآمد برای مبارزه با پاتوژن ها ببریم

 :ترین جنبه هایی که باید توجه ویژه ای به آن داشت در ادامه بررسی شده است برخی از مهم. گیرد

 تغذیه و سیستم ایمنی

اگر بدانید ایمنی بدن شما تا چه حد تحت تاثیر غذایی است که می خورید شاید در سبد غذایی خود تجدید 

 .سطح کافی از ویتامین ها و مواد معدنی رکن اصلی یک سیستم ایمنی کارآمد است. ظری انجام دهیدن

یک رژیم غذایی سالم و مقوی این اطمینان را به شما می دهد که سیستم ایمنی بدنتان در باالترین سطح از 

 .از خود نشان می دهد آمادگی قرار دارد و در مقابل بسیاری از ویروس ها و باکتری ها یک پاسخ مناسب

های فرآوری شده، فست  در مقابل غذا. از جمله تقویت کننده های سیستم ایمنی هستندو سبزیجات میوه ها 

 .های پر کالری سیستم ایمنی را با مشکالت زیادی مواجه می سازند ها و غذا فود

 استرس و سیستم ایمنی

-مطالعات بسیاری مشخص کرده! هم خواهید داشتاسترس دارید؟ به همان میزان سیستم ایمنی ضعیف تری 

-اند استرس باعث کاهش عملکرد صحیح و مناسب سیستم ایمنی می شود و اجرای مختلف آن را سرکوب می

هورمون هایی مثل . همه ی این اثرات هم به هورمون هایی برمی گردد که در هنگام استرس آزاد می شوند. کند

 .ی را با کاهش بازدهی مناسب و افزایش سرکوب مواجه می کنندکورتیزول و آدرنالین سیستم ایمن

-های استرس زا از همه جا به گوش می رسد، تنها راه، حفظ آرامش و عمل به توصیه در شرایط کنونی که خبر

 .های بهداشتی است
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 ایمنی سیستم و خواب 

اما بهتر . تقویت آن برده باشد شاید کمتر کسی پی به نقش گسترده ی خواب بر افزایش کارایی سیستم ایمنی و

است بدانید که بسیاری از مطالعات در سال های اخیر معطوف به بررسی اثرات یک خواب مناسب و با کیفیت بر 

 .سیستم ایمنی بوده است

 

باکتری ها و ویروس ها را از بین می برند و یا زمینه را . آنتی بادی ها سالح بدن در مبارزه با عفونت ها هستند

مطالعات نشان داده اند که ترشح میزان کافی از آنتی بادی ها در . ای حذف آن ها از بدن فراهم می کنندبر

افرادی که خواب کافی ندارند با اختالل رو به رو است و این بدان معنا است که افراد با کیفیت خواب پایین 

 .سیستم ایمنی ضعیفی نیز دارند و بیشتر دچار بیماری می شوند

 

 یر ویروس کرونای جدید بر ارگان های مختلف بدنتاث

در رابطه با تاثیرات این ویروس بر روی بخش ها و ارگان های مختلف بدن اطالعات زیادی در دسترس نیست، 

 .اما شواهد نشان می دهد که ریه ها، دستگاه گوارش، کلیه و کبد مکان های مورد عالقه ی این ویروس هستند

 ها ریه •

و سرماخوردگی معمول است، ویروس  SARS ،MERSاعضای این خانواده ی ویروسی که شامل  همانند سایر

کرونا نیز عالقه به النه گزینی در ریه ها دارد و می توان گفت که تقریبا در اکثر موارد اولین ارگان درگیر، ریه ها 
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 .رار گیردهمین امر باعث شده است تا این ویروس در دسته ی بیماری های تنفسی ق. هستند

نفوذ پذیری رگ های تغذیه کننده . ریه ها از جنبه های گوناگون تحت تاثیر مخرب این ویروس قرار می گیرند

. های تنفسی که آلوئول نام دارد می شود ی ریه افزایش پیدا می کند و باعث نشت مایعات از مویرگ ها به فضا

ستند سطح اکسیژن خون را به طور قابل توجهی اشغال آلوئول ها که محلی برای تبادل اکسیژن به خون ه

 .کاهش می دهد و فرد مبتال با تنگی نفس و سرفه های مداوم مواجه خواهد شد

 

 گوارش دستگاه و معده •

گزارش شده است که برخی افراد مبتال به کرونا ویروس عالئمی مثل اسهال و استفراغ را نشان می دهند، این 

دو مطالعه نشان داد که ویروس کرونا می تواند در . ت ریوی کمتر مشاهده شده استعالئم در مقایسه با تظاهرا

 .اما هنوز انتقال این ویروس از طریق مدفوع ثابت نشده است. نمونه های مدفوع بیماران مبتال وجود داشته باشد

 خونی های رگ و قلب •

ضربان قلب نامنظم، کاهش برون دهی  .کرونا ویروس جدید قلب و سیستم عروقی را نیز بی نصیب نمی گذارد

 .قلب در ارسال خون به بافت ها و افت فشار خون از جمله اثرات ویروس هستند
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 ها کلیه و کبد •

با التهاب و تخریب سلول های کبدی، آزادسازی آنزیم های مختلف کبدی به خون نیز افزایش می یابد و از 

 .طبیعی خود فراتر می رود طحس

با تخریب حاد کلیه مواجه می شوند که این افراد را نیازمند دریافت کلیه  3191 به کووید برخی افراد مبتال

برخی مطالعات تخریب . نیز مشاهده شده بود MERSو  SARSاین پدیده در رابطه با ویروس . پیوندی می سازد

 .تظار نیستبافت های کلیه و کبد را در نتیجه کاهش فشار اکسیژن در خون می دانند که دور از ان

 کرونا ویروس جدید و بارداری

در طی بارداری این است که افراد در طی بارداری بیشتر مستعد ابتال  91ی کووید یک دلیل برای نگرانی درباره 

 .به بیماری هستند و این امر بخاطر سرکوب ایمنی زنان باردار در طی بارداری است

شود  کنند باعث می های بدن از جمله ریه وارد می ه سایر ارگانفشاری که جنین و رحم در طول دوران بارداری ب

تا فشار هوا در برخی نقاط ریه جریان کمتری داشته باشد و زمینه را برای ورود و پاتوژنز برخی عفونت های 

 .ریوی فراهم کند

در مقابل مادرانی شود و  در گزارشات اخیر بیان شده است که این ویروس از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل نمی

توانند ایمنی زایی در  که مبتال به ویروس هستند در جریان شیردهی به نوزادان برخی آنتی بادی هایی که می

اما باید بدانید که احتمال سقط جنین در مادران مبتال به ویروس . بدن نوزاد ایجاد کنند را به فرزند انتقال دهند

 .یابد افزایش می
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