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Abstract
Coronaviruses belong to the Coronaviridae family and three SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2
pathogens are found in this family, all of which cause respiratory disorders in human beings. SARS-CoV-2 is a
RNA virus of approximately 80-160 nm in size and genomic size of approximately 27-35 kb which causes
COVID-19. Symptoms of COVID-19 include fever, dry cough, fatigue and muscle weakness, shortness of breath,
sputum, headache, diarrhea and muscle inflammation. It causes death in the elderly, people with hypertension, a
history of cardiovascular diseases, people with diabetes, cancer, impaired immune system, transplanted, and all
people with immunocompromised weakness. Various studies have shown that three major events are respiratory
disorders, lymphocytopenia, and cytokine storm as SARS-CoV-2 is transmitted through the ACE-2 receptor on
the surface of alveolar type 2 lung cells; in which case, pneumonia, loss of lung function, acute respiratory distress
syndrome (ARDS), shock and even death occur because of the failure in the adjustment of inflammatory responses
from immune system and proliferation of cytokines. As the virus enters the cells, receptors of intrinsic immune
system-TLR3, TLR7 (endosomal receptors) and RIG-I and MDA-5 (cytosolic receptors) detect the RNA of the
virus. Involvement of the receptors ends up with the production of different types of cytokines such as type I
interferons and inflammation. In respect of acquired cellular immune system of Th1, Th2, and Th17 lymphocytes
with cytokine production, the lymphocytes T CD8+ (CTL) play their part by producing perforin, granzyme and
cytokine. Humoral-acquired immune activity can be determined in most patients by producing IgM (9 days after
disease onset) and IgG (two weeks after disease onset). SARS-CoV-2 makes use of mechanisms such as disruption
in the production of type I interferons, reduction of MHC-I, MHC-II expression, and increase of Tim-3 and PD-1
expression on the surface of CTL cells (T cell exhaustion) in order to evade the immune system. In this paper, we
present a review of the most recent data on the immunopathogenic mechanisms of the infection with respiratory
viruses, especially SARS-CoV-2.
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مروری بر مکانیسمهای دخیل در ایمونوپاتوژنز ویروس SARS-CoV-2
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 0مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

چکیده
کروناویروسها به خانواده کرونا ویریده تعلق داشته و سه ویروس بیماری زای  MERS-CoV ،SARS-CoVو  SARS-CoV-2جزء
این خانواده محسوب میشوند .هر سه ویروس باعث ایجاد اختلالات تنفسی در انسان میگردند SARS-CoV-2 .یک  RNAویروس با اندازه
حدود  09-019 nmو سایز ژنومی حدود  22-93 kbمیباشد که بیماری  COVID-19را ایجاد میکند .علایم ابتلا به این بیماری شامل تب،
سرفه خشک ،خستگی ،ضعف عضلانی ،تنگی نفس ،خلط ،سردرد و اسهال می باشد .مطالعات مختلف نشان دادهاند با انتقال ویروس SARS-

 CoV-2از طریق گیرنده  ACE2سطح سلولهای آلوئولار نوع دو و  CD147سلولهای ریوی ،سه اتفاق اصلی شامل اختلالات تنفسی،
لنفوپنی و طوفان سایتوکاینی رخ میدهد که به دلیل عدم تنظیم پاسخهای التهابی سیستم ایمنی و افزایش ناگهانی تولید سایتوکاینها موارد
شامل  TLR3و ( TLR7گیرندههای اندوزومال) و  RIG-Iو ( MDA-5گیرندههای سیتوزولی) نقش مهمی در شناسایی  ،RNAویروس
 SARS-CoV-2دارند .درگیر شدن این گیرندهها موجب تولید انواع مختلف سایتوکاینها ،اینترفرونهای تیپ  0و مدیاتورهای التهابی
میشوند .در ارتباط با سیستم ایمنی اکتسابی-سلولی لنفوسیتهای  Th2 ،Th1و  Th17با تولید سایتوکاین ،لنفوسیتهای )CTL( T CD8+
با تولید پرفورین ،گرانزیم و سایتوکاین نقش دفاعی خود را علیه ویروس  SARS-CoV-2ایفا میکنند .فعالیت ایمنی اکتسابی-هومورال در
اغلب بیماران با تولید ( IgMحدود  0روز بعد از شروع بیماری) و ( IgGحدود  2هفته بعد از شروع بیماری) مشخص میشود .ویروس SARS-

 CoV-2از مکانیسم هایی شامل ایجاد اختلال در تولید اینترفرون های نوع  ،Iکاهش بیان  MHC-II ،MHC-Iو افزایش بیان  Tim-3و
 PD-1و القای خستگی در لنفوسیتهای  )T cell exhaustion( Tبرای فرار از پاسخهای سیستم ایمنی استفاده میکند .در این مطالعه
مروری ،جدیدترین اطلاعات مرتبط با مکانیسمهای دخیل در ایمونوپاتوژنز ویروسهای تنفسی به ویژه  SARS-COV-2نگارش شده است.
کلیدواژهها ،SARS-CoV-2 :کووید ،00-ایمونوپاتوژنز ،ایمنی ذاتی و اکتسابی ،پاسخ ایمنی ضد ویروسی.
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پنومونی ،از دست رفتن عملکرد ریه ،سندرم زجر تنفسی حاد ( ،)ARDSشوک و حتی مرگ اتفاق میافتد .گیرندههای سیستم ایمنی ذاتی

ایمونوپاتوژنز ویروس  : SARS-CoV-2مطالعه مروری 040 /

مقدمه

ایمونوپاتوژنز ریوی :حضور و نقش پاسخهای حاد التهابی فراوان
در موارد مرگ و میر ناشی از عفونتهای شدید با ویروسهای
تنفسی به کمک مطالعات ایمونوپاتولوژیک ثابت شده است.
مهاجرت انواع مختلف سلولهای ایمنی ذاتی به داخل دستگاه
تنفسی و شروع فرآیند طوفان سایتوکاینی باعث به حداکثر رسیدن
ایمونوپاتوژنز ریوی تهدید کننده حیات میشود ( .)29مطالعات اخیر
نقش ماکروفاژها ،نوتروفیلها ،سلولهای دندریتیک ،گیرندههای
سیستم ایمنی ذاتی و سایتوکاینها را به عنوان عوامل کلیدی آسیب
رسان به بافت ریه معرفی کردهاند .ماکروفاژها با تجمع در بافت ریه
و تولید سایتوکاینهای پیش التهابی موجب کاهش تیتر ویروس در
بافت ریه میگردند .این در حالی است که مطالعات مختلف
ایمونوپاتولوژی ثابت کردهاند که به دنبال عفونت با ویروسهای
تنفسی ،مونوسیتهای بیان کننده  CCR2میتوانند در نقش
مخرب ظاهر گردند و منجر به آسیب ریوی شوند ( .)22،20این
سلولها منبع تولید  TNF-αدر ریههای آلوده بوده و به عنوان یکی
از عوامل اصلی ایمونوپاتوژنز ،بیماری و مرگ و میر محسوب
میگردند و حتی در تیترهای پایین ویروس ،محصولات آنها منجر
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پاسخهای ایمني ضد ویروسي و نقش آنها در
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شیوع ویروس  SARS-CoV-2از شهر ووهان چین (استان
هوبئی) و انتقال سریع آن به  23کشور جهان باعث شد تا سازمان
جهانی بهداشت در  99ژانویه  2929اعلام وضعیت همهگیری نماید.
این امر تنها یک ماه بعد از اعلام اولین مورد ابتلا به این بیماری در
 90دسامبر  2900اتفاق افتاد ( .)0-9طبق آمار رسمی سازمان
بهداشت جهانی تعداد مبتلایان ،بهبود یافتگان و فوتشدگان ثبت
شده تا  03فروردین سال  0900به ترتیب  019001040و 2021922
و  391020نفر بوده که این آمار در کشور ایران به ترتیب 391410
و  011200و  91019نفر بود .کرونا ویروسها ،ویروسهایی با
 RNAتک رشتهای مثبت هستند که به خانواده کروناویریده تعلق
دارند و بر اساس ویژگیهای ژنتیکی به چهار جنس آلفا
کروناویروس ،بتا کروناویروس ،گاما کروناویروس و دلتا
کروناویروس دسته بندی میشوند ( )4-0و بر همین اساس
 SARS-CoV-2در جنس بتا کرونا ویروسها قرار گرفته است.
این ویروسها اغلب حیواناتی مانند پرندگان و پستانداران را آلوده
میکنند و در انسان معمولا باعث عفونت تنفسی خفیف میشود .با
توجه به  RNAدار بودن  SARS-CoV-2و قابلیت بالای نوپدید
شدن آن ،عفونتهای تنفسی ناشی از این ویروس ،اخیراً در انسان
منجر به آندمیهای مرگ آور مانند آندمی سارس (سندرم تنفسی
حاد شدید) و مرس (سندرم تنفسی خاورمیانه) شده است .عامل
ایجاد کننده این دو نوع بیماری کروناویروسی زئونوتیک بوده و به
جنس بتاکروناویروس از خانواده کروناویریده تعلق دارد (-00
 SARS-CoV .)0و  MERS-CoVدو عامل اصلی پنومونی
آتیپیک در انسان هستند و برخی ویژگیهای مشترکی دارند که به
تکثیر ترجیحی ویروس در دستگاه تنفسی تحتانی و ایمونوپاتوژنز
ویروسی کمک مینماید .منشا  SARS-CoVاز جنوب چین بوده
و در سال  2992-2999باعث یک نوع آندمی شد که به تبع آن در
کل جهان تعداد  0900مورد مبتلا به سارس و  224مورد مرگ،
نرخ مرگ و میر ناشی از آن ثبت گردیده است .اولین مورد مبتلا به
بیماری مرس در سال  2900-2902در عربستان سعودی مشاهده
شد که از آن زمان تا به امروز تعداد  2403مورد ابتلا به آن گزارش
شده است که  030مورد ابتلا با مرگ همراه بوده و میزان مرگ و
میر ناشی از آن  % 94/4تخمین زده شده است .در حالی که بعد از
سال  2994تاکنون هیچ مورد جدیدی برای  SARS-CoVو
 MERS-CoVگزارش نشده بود اما به طور ناگهانی در سال 2929
شیوع  SARS-CoV-2اتفاق افتاد (SARS-CoV-2 .)02 ،09
عضو هفتم خانواده کروناویروسها است که باعث بیماری تنفسی
در انسان میشود که همانند  SARS-CoVو  MERS-CoVبه
گونه بتاکروناویروس تعلق دارد .اندازه ژنوم آن  22-93کیلوباز است
و مانند دیگر کروناویروسها چندین پروتئین ساختاری و
غیرساختاری را کدگذاری مینماید .پروتئین اسپایک ( ،)Sپروتئین
پوششی ( ،)Eپروتئین غشایی ( )Mو پروتئین نوکلئوکپسید ( )Nاز

جمله پروتئین های ساختاری آن هستند ( .)09پوشش این ویروس
جزء سخت ترین پوششها در خانواده کروناویروس بوده و به نظر
میآید که  SARS-CoV-2بیشتر از سایر ویروسهای هم خانواده
خود ،از جمله  SARS-CoVو  MERS-CoVدر مایعات بدن و
محیط مقاوم میباشد و زمان بیشتری نسبت به  SARS-CoVو
احتمالاً  MERS-CoVدر محیط بیرون باقی میماند و برای عفونت
زایی به تعداد ذرات ویروسی کمتری نیاز دارد (.)04
تصور میشود که  SARS-CoV-2از طریق قطرات ،تماس
نزدیک ،آئروسل و شاید انتقال مدفوع-دهان منتقل شود و بیماران
در دوره انکوبه میتوانند ویروس را به افراد دیگر منتقل نمایند.
علاوه بر این یک فرد آلوده میتواند ذرات ویروسی فعال بیشتری را
پخش نماید ( .)03-02تحقیقات انجام شده روی اپیدمیولوژی،
ویژگیهای بالینی ،آزمایشگاهی و رادیولوژی بیماران نشان می دهد
که این ویروس نوعی بیماری تنفسی شدید شبیه به سارس ایجاد
می نماید .آنالیز توالی ژنوم  SARS-CoV-2که در طی همه
گیری از بیماران گرفته شده است نشان دهنده توالی تقریبا مشابه
آن با  SARS-CoVمی باشد ( .)00با استفاده از ژنوم آن که ارتباط
نزدیکی با  SARS-CoVو  MERS-CoVدارد و دادههای بالینی
و تجربی جمع آوری شده در مورد ویروسهای قبلی ،میتوان پیش
بینی کرد که چگونه سیستم ایمنی بدن میزبان با این ویروس خاص
مقابله می کند و چگونه ویروس ممکن است از چنگ پاسخهای
سیستم ایمنی میزبان فرار کند ( .)00در این مقاله مروری،
جدیدترین اطلاعات مرتبط با مکانیسمهای دخیل در ایمونوپاتوژنز
ویروسهای تنفسی بویژه  SARS-CoV-2نگارش شده است.

 / 039فرزانه پور و همکاران

 :CoV-2طبق گزارشهای ثبت شده ،شیوع ویروس
نوپدید  SARS-CoV-2در سراسر جهان از دسامبر  2900سیر
صعودی داشته و بیشتر بیماران آلوده تایید شده توسط آزمایشگاه
( 22مورد از  40مورد) با بازار غذاهای دریایی ووهان ارتباط داشتهاند
( .)42شناسایی میزبان و منبع واسط  ،SARS-CoV-2با تمرکز
روی حیواناتی از قبیل مارها ،پرندگان و سایر پستانداران کوچک
که معمولاً در بازار مورد معامله قرار میگیرند انجام پذیرفت .تصور
میشود که محتمل ترین میزبان واسط ،مورچه خوار باشد ،زیرا
توالیهای ژنتیکی کورونا ویروس جدا شده از حیوانات و انسانهای
آلوده در هنگام شیوع این بیماری ٪00 ،مطابقت را نشان میدهند
که توسط محققان در یک کنفرانس مطبوعاتی در  2فوریه سال
 2929گزارش شده است .این در حالی است که برخی خانوادههای
مبتلا شده سابقه برخورد با حیوانات مذکور نداشته اند و این مهم
می تواند ناشی از انتقال انسان به انسان آن ویروس میباشد
( .)49،44نرخ مرگ و میر ویروس  SARS-CoV-2نسبت به دو
ویروس هم خانواده خود پایین تر بوده (شکل )0-اما انتقال آن
خیلی سریعتر میباشد .با توجه به شیوع سریع و نرخ مرگ و میر
بالای  ،SARS-CoV-2سازمان بهداشت جهانی در  99ژانویه سال
 2929وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ( Public Health
 )Emergency of International Concernرا صادر کرد (-42
.)43
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به تأخیر در بهبودی التهاب ریه و مرگ شود (.)29
البته جمعیت و فعالیت ماکروفاژها توسط سلولهای  Tتنظیمی
و تنظیم کننده منفی به نام ( CD200که بر روی سلولهای اپی
تلیال مجاری تنفسی حضور داشته و به  CD200Rبیان شده بر
روی ماکروفاژها متصل میگردد) کنترل می شود (.)23،24
نوتروفیلها نیز همانند مونوسیتها با کنترل تکثیر ویروس و
حذف سلولهای در حال مرگ ،در دفاع میزبانی نقش دارند.
محققان در نتایج یک کارآزمایی حیوانی گزارش کردند که حذف
نوتروفیلها در موشهای آلوده به ویروس های تنفسی ،باعث
کاهش سریع وزن ،افزایش تکثیر ویروسی ،تشدید التهاب و اختلال
در عملکرد ریه میشود ( .)21نوتروفیلها با تولید میلوپراکسیداز در
ایمونوپاتوژنز ریه شرکت میکنند ( .)22گروه سوم سلولها شامل
سلولهای دندریتیک بوده که به عنوان رابط اصلی سیستم ایمنی
ذاتی و اکتسابی در دفاع میزبان علیه ویروس های تنفسی هستند.
مطالعات ایمونوپاتولوژی انجام شده نشان داده اند که زیرگروههایی
از سلولهای دندریتیک به نام  tipDCها (TNF-α/Inducible
)  nitric oxide synthase (iNOS) –Producing DCsدر طی
عفونت با ویروس های تنفسی جمعیت غالب دندریتیکی بافت ریه
را تشکیل میدهند (.)20
در اغلب عفونتهای ویروسی سلولهای ( NKسلولهای
کشنده طبیعی) پس از گذشت دو روز از عفونت ویروسی قابل ردیابی
هستند .سلولهای  NKبه طور مستقیم سلولهای آلوده به ویروس
را شناسایی کرده و از بین میبرند .هم چنین سایتوکاینهای
اینترفرون آلفا و  TNF-αرا تولید کرده و تاثیرات تنظیم کنندگی
مهمی بر پاسخهای ایمنی اعمال میکنند ( .)20به طوری که به
واسطه تولید اینترفرون آلفا موجب فعال شدن ماکروفاژها و تنظیم
پاسخهای سلولهای دندریتیک میشوند .اغلب ویروسها بیان
مولکول  MHC-Iدر سلولهای آلوده را دچار تنظیم کاهشی
میکنند تا بدین طریق از شناسایی توسط سلولهای  T CD8+در
امان بمانند ( .)99حال آنکه این کاهش به برانگیختن سلولهای
 NKکمک میکند .ویروسها موجب بیان برخی پروتئینها بر روی
سلولهای میزبان میشوند که این پروتئینها توسط پذیرندههای
سلول کشی  NKسلها از قبیل  NKp44و  NKp46شناسایی
شده و موجبات تحریک و فعال شدن  NKسل را فراهم میکنند.
همچنین  NKسلها با گیرنده  FCγRIIIبه اهداف پوشیده شده
با آنتی بادی متصل شده و جهت فعالیت سیتوتوکسیسته با واسطه
آنتی بادی فعال میشوند ( .)90تحریک سیستم ایمنی ذاتی در دفاع
علیه ویروسهای تنفسی توسط گیرندههای Toll Like ( TLR
 )Receptorتسهیل میشود که مطالعات مختلف استفاده از
آگونیستهای این گیرندهها را در طراحی سیستمهای نوین درمانی
بویژه طراحی واکسنها پیشنهاد کردهاند (.)92

گزارشات اخیر نشان دادهاند که تحریک بیش از حد این
گیرندهها با افزایش تهاجم اولیه نوتروفیلها ،آزادسازی الاستاز و
میلوپراکسیداز ،افزایش سایتوکاین ها و کموکاین های التهابی و
افزایش تعداد لنفوسیت های  Tفعال در ارتباط می باشد (.)99-94
موجی از پاسخهای سایتوکاینی و کموکاینهای پیش التهابی از
جمله اینترفرون گاما MCP-1 ،MIP-α ،IL-1-α ،و  IL-6در ریه
در عفونت با ویروسهای تنفسی تحت عنوان "طوفان
سایتوکاینی" ایجاد میشود که از علل مهم ایمونوپاتوژنز کشنده
میباشد به طوری که هم سطوح ناکافی و هم سطوح زیاد بعضی
از سایتوکاینهای خاص ،میتواند همراه با اثرات نامطلوب باشند
( .)93پاسخ شدید سایتوکاینی باعث ایجاد التهاب حاد ریه و تخریب
ساختار بافت ریه میشود ( .)92،91جمعیت مختلفی از
لنفوسیتهای  Tاز طریق مسیرهای مختلف از جمله تولید
سایتوکاینهایی با عملکرد اختصاصی و مولکولهای کمک محرک
مورد نیاز جهت فعال کردن لنفوسیتهای  Bمحافظتی و پاسخهای
آنتی بادی و مسیرهای دیگر در دفاع میزبانی علیه ویروسهای
تنفسی نقش مهمی ایفا میکنند ( .)90لنفوسیتهای  ،Tاغلب با
مکانیسم پرفورین/گرانزیم و  Fas/FasLسلولهای آلوده به
ویروس را لیز میکند (.)90-40

ایمونوپاتوژنز ویروس  : SARS-CoV-2مطالعه مروری 030 /

شکل .0-مقایسه میزان مرگ و میر ناشی از سه ویروس  MERS-CoV ،SARS-CoVو SARS-CoV-2

،PDGFB ،MIP-1-ß ،MIP-1-α ،MCP-1 ،IFN ،GM-CSF

 TNF-αو  VEGF-Aدر بیماران  COVID-19قابل مشاهده
February 2020, Volume 22, Issue 2

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.2.147

علایم شناسي  :SARS-CoV-2محل عفونت اولیه با
 SARS-CoV-2ناشناخته است و پاتوژنز SARS-CoV-2
همچنان در دست بررسی است .در اکثر بیمارانSARS-CoV-2 ،
ممکن است فقط روی ریهها تأثیر بگذارد زیرا این بیماری عمدتاً
یک بیماری تنفسی است .حالت اول آلودگی انتقال انسان به انسان
از طریق تماس نزدیک است که از طریق پاشیدن قطرات از طریق
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ماهیت بسیار مسری  SARS-CoV-2احتمالاً به دلیل انتشار
ویروس از طریق فرد آلوده بدون علامت میباشد که در آلمان
گزارش شده است ( .)40علاوه بر این ،مدلهای ریاضی تخمین
زدهاند که انتقال ویروس در دوره بدون علامت  SARS-CoVو
آنفلوانزا به ترتیب میتواند به میزان تقریبی  ٪3و  ٪49رخ دهد
( .)40مطالعه  00مورد مبتلا در طی روزهای  29تا  20ژانویه سال
 2929از افراد دارای سابقه سفر به ووهان ،نشان داد که میانگین
دوره کمون از  2/0تا  00/0روز (میانگین  1/1روز) میباشد ( )39و
در دامنهای مشابه با  SARS-CoVو  MERS-CoVدوره کمون
طولانیتر تا  24روز نیز گزارش شده است که مورد بحث میباشد
( .)44کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس مطبوعاتی
خود در  09فوریه سال  2929اظهار کردند که  24روز دوره کمون
گزارش شده میتواند یک داده پرت و یا احتمالاً به دلیل مواجهه
مضاعف باشد (.)30
پس از پذیرش شباهت ژنوم  SARS-CoV-2باSARS-
 ،CoVتجزیه و تحلیل توالی اسید نوکلئیک در دومین باند شونده
با گیرنده) (RBDپروتئین  Spikeپیش بینی گردید که SARS-
 CoV-2مانند  SARS-CoVاز آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین
(ACE2)2به عنوان گیرنده سلولی استفاده میکند ( .)32مطالعات
آزمایشگاهی انجام شده تأیید میکنند که  SARS-CoV-2از
ACE2و  CD147بیان شده در سطح سلولها برای ورود به سلول
استفاده میکند .از آنجا که دامنه گستردهای از گونههای جانوری
(به جز انواع موش)  ACE2را بیان میکنند ،در نتیجه میتوان از
انتقال بین گونهای و انسان به انسان پشتیبانی نمود ( .)39-33از
آنجا که  SARS-CoV-2یک پاتوژن آلوده کننده انسان است،
مطالعات جدید سعی در تعیین دقیق تر وضعیت عفونت و پیش بینی
شیوع بیماری در آینده نزدیک را دارند.

سرفه یا عطسه فرد آلوده اتفاق میافتد SARS-CoV-2 .دوره
کمون بدون علامت احتمالی بین  2تا  04روز را دارا میباشد که
طی آن دوره ،ویروس انتقال مییابد ( .)31به همین دلیل ،گسترش
سریع  SARS-CoV-2با  R0اصلی  2/1-2/2رخ میدهد ،به این
معنی که به طور متوسط هر فرد پتانسیل انتشار عفونت را به حداقل
 2/2نفر دیگر را دارا میباشد (.)32 ،30
شایعترین علائم بالینی  SARS-CoV-2در شروع بیماری
شامل تب ( ،) %00-09خستگی و علائم تنفسی از جمله سرفه
خشک ( %30/4تا تقریبا  ،)% 02گلودرد و تنگی نفس میباشد.
هرچند یکی از علائم بیماران ( )%33دیسترس تنفسی است (.)30
بیش از نیمی از بیماران دیسپنه نیاز به مراقبتهای ویژه )(ICU
دارند( در حدود  %41تا  % 13از بیماران نیاز به بستری در بخش
مراقبتهای ویژه دارند) .در حدود  %41تا  %13از بیماران بستری
در بخش مراقبتهای ویژه بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی بد
حال میشوند و به دلیل نارسایی تنفسی فوت مینمایند .از میان
 91بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه در ووهان (00/0 ،)19
 %اکسیژن با جریان بالا دریافت میکردند % 40/2 ،تهویه
غیرتهاجمی و  % 42/2تهویه تهاجمی داشتند .این دادهها نشان
میدهد که بیشتر بیماران (در حدود  )%00نیازمند مراقبتهای ویژه
و نیاز به کمک تنفسی دارند و خودشان نمیتوانند به خوبی نفس
بکشند .اگرچه اسهال در حدود  ٪23-%29از بیماران مبتلا به
 SARSو  MERSمشاهده شده است ،علائم رودهای به ندرت در
بیماران مبتلا به  SARS-CoV-2گزارش شده است(.)10،12
مهمترین بیماریزایی  SARS-CoV-2به عنوان یک
ویروسی که سیستم تنفسی را درگیر مینماید پنومونی شدید به
همراه شیوع ضایعات است ( .)19همچنین بیماران مبتلا به
 SARS-CoV-2به ندرت علائم و نشانههای عفونت دستگاه
تنفسی فوقانی را نشان میدهند و این نشان دهنده این است که
سلولهای هدف ویروس  SARS-CoV-2در قسمت پایین تر
مجاری هوایی قرار دارند و آسیب حاد قلبی هم در این بیماران دیده
میشود .سطح بالایی از سایتوکاینها و کموکاینها از قبیل IL-1-
،G-CSF ،FGF-2 ،IL-10 ،IL-9 ،IL-8 ،IL-7 ،IL-1RA ،ß
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است .برخی از موارد ابتلای شدید که در بخش مراقبتهای ویژه
بستری بودند سطح بالایی از سایتوکاینهای پیش التهابی داشتند
مثل MIP-1- ، MCP-1 ،IP-10 ،G-CSF ،IL-10 ،IL-7 ،IL-2
 αو  TNF-αکه به نظر میآید باعث شدت بخشیدن به بیماری
میشوند ( .)10-19وجود لنفوپنی و طوفان سایتوکاین نقش مهمی
در ایمونوپاتوژنز  SARS-CoV-2دارد که منجر به عوارض دیگری
از جمله پنومونیت ،سندرم تنفسی حاد ( ،)ARDSنارسایی تنفسی،
شوک ،نارسایی اندامها و مرگ بالقوه میشود (.)14-11
بر اساس یافتههای بالینی کروناویروسها فقط محدود به
سیستم تنفسی نیستند بلکه میتوانند به  CNSحمله کنند و باعث
بیماریهای نورولوژیکی شوند ( .)12-29این تمایل کروناویروسها
برای حمله به سیستم عصبی برای همه بتاکروناویروسها از جمله
ویروس سارس ،ویروس مرسHCOV- ،HCOV-229E ،
 ،OC43ویروس هپاتیت موش ( )MHVو ویروس آنسفالومیلیت
ماکیان نیز وجود دارد ( .)20-23به دلیل شباهت  SARS-CoVو
 SARS-CoV-2میتوان احتمال داد که تهاجم SARS-CoV-2
به سیستم عصبی نقش مهمی در نارسایی تنفسی حاد بیماران مبتلا
به  SARS-CoV-2داشته باشد .بر اساس اظهارات یک دانشجوی
 24ساله پزشکی دانشگاه ووهان ،وی باید در طی مراقبتهای ویژه
بیدار میماند و به طور آگاهانه و فعال نفس میکشید .او بیان
میدارد که اگر میخوابید ممکن بود به دلیل از دست دادن تنفس
طبیعی خود بمیرد .این باور وجود دارد که توزیع بافتی گیرندههای
میزبان عموما با تمایلات ویروسها همسو هستند (.)21-20
ورود  SARS-CoVبه داخل سلولهای میزبان عموما توسط
 ACE2انجام میشود که در سلولهای اپیتلیال مجاری هوایی،
پارانشیم ریه ،اندوتلیال عروق ،سلولهای کلیه و سلولهای روده
کوچک بیان میشود ( MERS-CoV .)20-00بر خلاف SARS-
 CoVعموما از طریق دی پپتیدیل پپتیداز  )DPP4( 4وارد
سلولهای میزبان انسانی میشود DPP4 .در دستگاه تنفسی
تحتانی ،کلیه ،روده کوچک ،کبد و سلولهای سیستم ایمنی وجود
دارد ( .)09،02وجود  ACE2یا  DPP4به تنهایی برای مستعد
نمودن فرد برای ابتلای به بیماری کافی نیستند .برای مثال ،برخی
از سلولهای اپیتلیال و سلولهای رودهای انسان که  ACE2در
آنها بیان میشود به عفونت  SARS-CoVدچار نمیشوند ()03،04
در حالی که برخی از سلولها بدون اینکه هیچ گونه بیانی از ACE2
داشته باشند مثل هپاتوسیتها میتوانند به  SARS-CoVآلوده
شوند (.)21
به همین روال ،عفونت  SARS-CoVو  MERS-CoVدر
 CNSگزارش شده است یعنی در جایی که سطح  ACE2و
 DDP4در شرایط طبیعی خیلی کم است .در طی سالهای 2992
و  2999مطالعاتی روی نمونههای بیماران مبتلا به سارس نشان از
وجود ذرات  SARS-CoVدر مغز بود و ذرات تقریبا در نورونها
قرار داشتند ( .)01-09مطالعات تجربی روی موشهای تراریخته

نشان داد که هم  SARS-CoVو هم  MERS-CoVمیتوانند
وارد مغز شوند که احتمالا از طریق عصب بویایی وارد میشوند و
پس از آن در همه مغز و از جمله در تالاموس و ساقه مغز پخش
میشوند .لازم به ذکر است که در موشهایی که با دوز پایینی از
ویروس  MERS-CoVآلوده میشوند ،ذرات ویروسی تنها در مغز
دیده میشوند و نه در ریه که نشان از این است که عفونت در
 CNSبه دلیل نرخ مرگ و میر بالاتر ،مهمتر است ( .)01،10در
میان مناطق آلوده شده به ویروس در مغز ،عفونت در ساقه مغز
شدیدتر است .مسیر دقیق ورود  SARS-CoVو MERS-CoV
به  CNSهنوز گزارش نشده است .هرچند ،به نظر میآید که
احتمال برای مسیرهای خونی و یا لنفی غیرممکن باشد به ویژه در
مراحل اولیه عفونت ،زیرا در هنگام عفونت در مغز تقریبا هیچ گونه
ذرات ویروسی در سلولهای غیر عصبی شناسایی نشده است (-09
.)00
از طرف دیگر ،مدارک و شواهد نشان میدهند که
کروناویروسها ممکن است در ابتدا به پایانههای اعصاب محیطی
حمله کنند و سپس از طریق مسیر سیناپسی به  CNSدست یابند
( .)00انتقال ترا-سیناپسی برای کروناویروسهایی مثل HEV67
( )22-23و ویروس برونشیت پرندگان ( )02،00گزارش شده است.
 HEV 67Nاولین کروناویروسی است که مشخص شد به مغز
پرندگان تهاجم مینماید .این ویروس بیش از  %00به HCoV-
 OC43شباهت دارد ( .)04،09تمایل تهاجم ویروس به اعصاب
یکی از ویژگیهای عمومی کروناویروسها میباشد.
به دلیل شباهت زیاد  SARS-CoV-2به  ،SARS-CoVاین
ویروس هم ممکن است این ویژگی را داشته باشد .بر اساس
مطالعات اپیدمیولوژیکی روی  ،SARS-CoV-2میانگین زمانی ،از
شروع علائم تا دیسپنه در حدود  3روز است ،این میزان با بستری
در بیمارستان  2روز و با بستری در بخش مراقبتهای ویژه  0روز
است ( .)19بنابراین به تعویق انداختن ،فرصت لازم را برای ویروس
تامین مینماید تا وارد نورونهای عصبی شود و آنها را تخریب
نماید .گزارش شده است که برخی از بیماران مبتلا به SARS-
 CoV-2یک سری علائم نورولوژیک مثل سردرد ( در حدود ،)%0
تهوع و استفراغ ( )%0را در طی بیماری از خود نشان میدهند (.)11
بنابراین اگر حمله ویروس  SARS-CoV-2در ایجاد نارسایی
تنفسی بیماران مبتلا به  SARS-CoV-2دخیل باشد ،استفاده از
ماسک میتواند اقدامی مناسب برای پیشگیری از ورود احتمالی
ویروس به داخل  CNSباشد ( .)09چون  SARS-CoV-2ممکن
است خود را در داخل نورونها مخفی نماید و سیستم ایمنی قادر
به شناسایی آنها نباشد ،بنابراین حتی در بیمارانی که از عفونت حاد
بهبود مییابند هم نمیتوان خروج کامل ویروس از بدن را تضمین
کرد .برای تایید این گفته مدارکی مبنی بر این وجود دارد که
 SARS-CoV-2را میتوان در بیمارانی که در دوره نقاهت هستند،
شناسایی نمود (.)03
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 :MERS-CoVدر حال حاضر ،اطلاعات محدودی در مورد
وضعیت ایمنی ذاتی بیماران آلوده به  SARS-CoV-2در دسترس
است .در یک گزارش که  00مورد در ووهان مورد بررسی قرار
گرفتند ،افزایش سیستمیک نوتروفیلها ( ،)٪90کاهش سیستمیک
لنفوسیتها ( ،)٪93افزایش  IL-6سرم ( )٪32و افزایش 04( CRP
 )%مشاهده شد ( .)01یک گزارش دیگر از ووهان ،در  40بیمار
نشان داد که افزایش نوتروفیلها و کاهش لنفوسیتها در بیماران
مراقبتهای ویژه در مقابل مراقبتهای غیر ویژه از نظر آماری
متفاوت است و افزایش نوتروفیلها و کاهش لنفوسیتها با شدت
بیماری و مرگ و میر ناشی از آن در ارتباط هستند ( .)30علاوه بر
این ،بیمارانی که به مراقبتهای ویژهای نیاز دارند ،سطح پلاسمایی
بالایی از بسیاری از سایتوکاینهای ذاتیMIP- ،MCP-1 ،IP-10 ،
 1Aو  TNFαداشتهاند ( .)92این شدت بالای افزایش اولیه در سطح
سرمی سایتوکاینهای پیش التهابی که در عفونتهای SARS-
 CoVو  MERS-CoVنیز قابل مشاهده بود ،شدت بیماری ناشی
از طوفان سایتوکاینی مشابه را نشان میدهد ( .)13 ،11پاسخ ایمنی
ذاتی مؤثر در برابر عفونتهای ویروسی به شدت به پاسخهای
اینترفرون ( )IFNنوع  Iو آبشار پایین دست آن وابسته است که در
کنترل تکثیر ویروسی و القای پاسخ ایمنی اکتسابی مؤثر به اوج
میرسند SARS-CoV .و  SARS-CoV-2از گیرنده ورودی
 ACE2مشترک استفاده میکنند و  MERS-CoVاز دی پپتیدیل
پپتیداز  (DPP-4)4به عنوان یک گیرنده خاص استفاده میکند
( .)01گیرنده مفروض  ،ACE2 ،SARS-CoV-2عمدتاً در یک
زیر مجموعه کوچک از سلولهای موجود در ریه به نام سلولهای
آلوئولار نوع  2بیان میشود ( .)02گزارش شده است که SARS-
 CoVمستقیماً سلولهای ماکروفاژها و سلولهای  Tرا آلوده
میکند و این حالت یک ویژگی مهم در ایمونوپاتوژنز ناشی از
SARS-CoVمیباشد ( .)00با این وجود جواب سوالSARS- ،
 CoV-2چه سلولهایی از سیستم ایمنی را آلوده میکند ،هنوز
مشخص نیست .علاوه بر این تنها درصد کمی از مونوسیتها و
ماکروفاژها در ریه  ACE2را بیان میکنند ( .)02اگر  ACE2در
سلولهای ایمنی هدف به صورت حداقلی بیان شوند ،ممکن است
که گیرندههای دیگری نیز وجود داشته باشند ،یا از حالت ورود دیگر
به سلول مانند سلول کشی وابسته به آنتی بادی استفاده شود
(شکل .)2-برای آغاز پاسخ ضد ویروسی ،سلولهای ایمنی ذاتی
باید تهاجم ویروس را تشخیص دهند ،که این امر اغلب با استفاده
از الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژنز ( )PAMPsصورت میپذیرد.
برای  RNAویروسی مانند  ،Coronavirusمشخص شده است
که PAMPها به شکل  RNAژنومی ویروسی یا به صورت حد
واسط در حین تکثیر ویروسی از جمله  ،dsRNAتوسط گیرندههای
 RNAاندوزومی TLR3 ،و  TLR7و حسگرهای RNA

سیتوزولی RIG-I / MDA5 ،شناسایی شده و این رویداد شناسایی
منجر به فعال شدن آبشار سیگنالینگ پایین دست ،یعنی NF-κB
و  ،IRF3همراه با جابجایی هستهای آنها میشود .در هسته ،این
عوامل رونویسی باعث بیان اینترفرونهای نوع یک و سایر
سایتوکینهای پیش التهابی میشوند و این پاسخهای ابتدایی در
برگیرنده خط اول دفاع بر علیه عفونتهای ویروسی در محل ورود
میباشند ( IFN I .)00از طریق  ،IFNARبه نوبه خود مسیر JAK-
 STATرا فعال میکنند ،کینازهای  JAK1و  STAT1 ،TYK2و
 STAT2را فسفریله میکنند STAT1/2 .یک مجموعه با IRF9
تشکیل میدهند و با هم به سمت هسته حرکت میکنند تا
رونویسی از ژنهای تحریک شده با  (ISGs) IFNتحت کنترل
عنصر پاسخ تحریک شده توسط  (ISRE) IFNحاوی پروموترها
را آغاز کنند و برای شروع موفق این پاسخ IFN I ،باید قادر باشند
مراحل اولیه تکثیر ویروس و انتشار آن را سرکوب کنند (.)02
 SARS-CoVو  ،MERS-CoVپاسخ ایمنی به عفونت ویروسی
به وسیله  IFN Iرا سرکوب میکنند .هر دو Coronaviruses
چندین استراتژی را به کار میگیرند تا در سیگنالینگ منجر به تولید
 IFN Iنشوند و یا سیگنالینگ را مهار کنند .این استراتژی سرکوب
کردن ویروس با شدت بیماری ارتباط نزدیکی دارد ( .)099در مرحله
القای  SARS-CoV ،IFN Iدر سیگنالینگ پایین دست
سنسورهای  RNAبطور مستقیم و یا غیرمستقیم مانند یوبی
کوئیتیناسیون و تخریب مولکولهای آداپتور سنسور ،RNA
 MAVSو  TRAF3 / 6و مهار جابجایی هستهای  IRF3مداخله
میکند ( MERS-CoV ،)090نیز از بعضی از این استراتژیها
همراه با مکانیسم دیگری مانند اصلاح هیستون سرکوبگر برای
فرار از پاسخهای سیستم ایمنی استفاده میکند ( .)090این دو
ویروس مجهز به مکانیزم غیرفعال سازی سیگنالینگ  IFNمانند
کاهش فسفریلاسیون  STAT1هستند ( .)00پروتئینهای ویروسی
درگیر در تنظیم پاسخ  IFN Iمیزبان هر دو نوع پروتئین ساختاری
(مانند  )N ،Mو پروتئینهای غیر ساختاری مانند
)پروتئینهای  (ORFمیباشند و بر اساس مقایسه توالی ژنوم
 SARS-CoV-2با  SARS-CoVو  ،MERS-CoVبه ترتیب
تقریباً  20و  39درصد شباهت کلی دارند .علاوه بر این ،توالی
اسیدهای آمینهای برخی پروتئینهای مفروض در SARS-CoV-
 2فقط  ٪10شباهت را با  SARS-CoVنشان میدهند (.)39
بنابراین ،مقایسه دقیق توالی هر منطقه ژنی ممکن است پیش بینی
بهتری از چگونگی مداخله  SARS-CoV-2با پاسخ ایمنی ذاتی
میزبان داشته باشد .تا حدودی گمانه زنی شده که SARS-CoV-
 2از راهکارهای مشابهی برای تنظیم پاسخ ایمنی ذاتی میزبان
استفاده میکند ،به خصوص در کاهش پاسخ  IFN Iاما
مکانیسمهای جدید دیگری ممکن است کشف شود (شکل)2-
(.)092
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شکل .2-شمایی از پاسخهای ایمنی میزبان علیه ویروس SARS-CoV-2
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پاسخ احتمالي ایمني اکتسابي به  :SARS-CoV-2به طور
کلی ،پاسخهای ایمنی از نوع  Th1نقش مهمی در ایمنی اکتسابی
با عفونتهای ویروسی ایفا میکند .سایتوکاینهای تولید شده
توسط سلولهای عرضه کننده آنتی ژن ،جهت گیری پاسخ
سلولهای  Tرا تعیین مینمایند .سلولهای  Tکمکی وظیفه تولید
سایتوکاینهای مختلف و کمک به شروع پاسخهای ایمنی
هومورال را بر عهده دارند ،در حالی که سلولهای T
سایتوتوکسیک برای کشتن مستقیم سلولهای آلوده به ویروس
ضروری هستند .پاسخ ایمنی هومورال ،به ویژه تولید آنتی بادی
خنثی کننده ،با محدود کردن عفونت در مرحله بعدی نقش
محافظتی را ایفا میکند و از بروز عفونت مجدد در آینده جلوگیری
مینماید .عفونت  SARS-CoVباعث تغییرات سرمی  IgMدر
حدود  0روز پس از شروع بیماری میشود و در بیشتر بیماران به
مدت در حدود  04روز مشاهده شده است و  IgGاختصاصی با
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جذب تنفسی  SARS-CoV-2منجر به عفونت سلولهای هدف
بیان کننده  ACE2از قبیل سلولهای آلوئولار نوع  2یا سایر
سلولهای هدف ناشناخته میشود .ویروس ممکن است پاسخهای
ضد ویروسی  IFNرا کاهش دهد و باعث تکثیر کنترل نشده خود
شود .هجوم نوتروفیلها ،مونوسیتها و ماکروفاژها منجر به تولید
بیش از حد سایتوکاینهای پیش التهابی میشود .طوفان
سایتوکاینی ممکن است به آسیبهای ریه بینجامد یا موجب فعال
شدن لنفوسیتهای  Th1/Th17شده و به تشدید پاسخهای
التهابی کمک کند .سلولهای  Bو پلاسماسلها ،آنتی بادیهای
اختصاصی  SARS-CoV-2را تولید میکنند که ممکن است به
خنثی سازی ویروسها کمک کنند .در موارد شدید یا کشنده
عفونت  SARS-CoVو یا  ،MERS-CoVافزایش هجوم
نوتروفیلها ،مونوسیتها و ماکروفاژها به طور مداوم مشاهده
میشود ( .)092،00در مدل عفونت یک موش با ،SARS-CoV
به هم ریختگی  ،IFN Iمونوسیتها و ماکروفاژهای التهابی عامل
اصلی پنومونی کشنده هستند ( .)099بنابراین تاثیر اینترفرونهای
نوع یک بر روی سلولهای میلوئیدی میتواند عامل اصلی اختلال
عملکرد ریه باشد و بر پیامد عفونت تأثیر منفی بگذارد .گمانه زنی
شده است که بر اثر عفونت  SARS-CoVو یا ،MERS-CoV
اینترفرونهای نوع یک منجر به هجوم نوتروفیلها ،مونوسیتها
و ماکروفاژها میشوند .افزایش در این سلولهای ایمنی ذاتی
عواقب وخیمی برای میزبان آلوده دارد که در ایمونوپاتوژنز ریه به
حالتهایی چون ذات الریه ،پنومونیت و سندرم حاد تنفسی خود را
نشان میدهد ( .)03جالب آنکه گزارش شده است که انتقال
ویروس حتی در افراد آلوده بدون علامت نیز رخ میدهد و این
اتفاق ممکن است نشانگر پاسخهای ایمنی ذاتی باشد .بر اساس
دادههای جمع آوری شده برای عفونت با کروناویروسهای دیگر،
پاسخ ایمنی ذاتی نقش مهمی در پاسخهای محافظتی یا مخرب

ایفا میکند (.)02
تکثیر فعال ویروس منجر به تولید بیش از حد  IFN Iو تهاجم
نوتروفیلها و ماکروفاژها میشود که منابع اصلی سایتوکاینهای
پیش التهابی هستند .با تغییرات مشابه در نوتروفیلها و
لنفوسیتها در طول ابتلا به  COVID-00نیز احتمال ًا باعث
القای  IFN Iدر مرحله اولیه عفونت میشود .افراد مستعد ابتلا به
 SARS-CoV-2افراد مبتلا به بیماریهای زمینهای از جمله
دیابت ،فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی هستند (.)30
این واقعیتها نشان میدهد که پاسخ ایمنی ذاتی یک عامل مهم
برای نتیجه بیماری است .بر اساس این فرض که ایمنی ذاتی
نقش اساسی دارد ،میتوان چندین مداخله زیر را پیشنهاد نمود.
استفاده از آنتاگونیست برخی از سایتوکاینهای پیش التهابی
کلیدی و عوامل ضد ویروسی برخی از این مثالها هستند (.)099

ایمونوپاتوژنز ویروس  : SARS-CoV-2مطالعه مروری 033 /

ماندگاری طولانی و آنتی بادی خنثی کننده تا  2سال پس از
عفونت نیز گزارش شده است ( .)094،099جزئیات سرولوژی
محدودی در ارتباط با  SARS-CoV-2ثبت شده است .در یک
کارآزمایی بالینی سطح  0 ،IgMروز پس از شروع بیماری و پیک
میزان  2 ،IgGهفته بعد گزارش گردید ( .)01جالب توجه است
که در سرم  3بیمار مبتلا به  SARS-CoV-2تا حدودی واکنش
متقابل با  SARS-CoVدیده شده است و این افراد کرونا ویروس
دیگری نداشته اند .علاوه بر این ،مشاهده شده است که سرم همه
بیماران قادر به خنثی کردن  SARS-CoV-2در روش پلاک
( )Plaque assayدر محیط آزمایشگاهی هستند و این اتفاق
شروع موفقیت آمیز احتمالی پاسخ هومورال را نشان میدهد (.)01
از آنجایی که نوتروفیلها نقش مهمی در کلیه عفونتها دارند،
نقش محافظتی یا مخرب  Th17در عفونت کرونا ویروس انسانی
بیپاسخ مانده است .شواهد فعلی به شدت نشان میدهد که پاسخ
 Th1یک مرحله کلیدی برای کنترل موفقیت آمیز SARS-CoV
و  MERS-CoVبوده ( )093و احتمال ًا این موضوع برای SARS-
 CoV-2نیز صادق است .نکته مهم این است که پاسخ
سلول (CD8+) Tبا اینکه بسیار مهم میباشد ،باید به خوبی
کنترل شود تا باعث آسیب به ریه نشود .از آنجا که بیشتر اپی
توپهای شناسایی شده برای هر دو ویروس بر روی پروتئینهای

ساختاری ویروس متمرکز میباشند ،نقشه برداری از اپی توپهای
مشخص شده در  SARS-CoVو  MERS-CoVبا SARS-
 ،CoV-2در طراحی واکسن احتمالی مفید خواهد بود.
مکانیسمهای احتمالي فرار از سیستم ایمني :مشاهدات نشان
میدهد که کرونا ویروسها با فرار از تشخیص توسط سیستم
ایمنی و سرکوب پاسخهای ایمنی بدن سازگار هستند .این امر تا
حدودی نشان میدهد که چرا کرونا ویروسها تمایل به دوره
کمون طولانی تر به طور متوسط  2تا  00روز در مقایسه با آنفولانزا،
 0تا  4روز را دارا میباشند ( .)091دوره کمون طولانیتر احتمالاً
به دلیل خاصیت فرار از سیستم ایمنی بدن است که ویروس از
تشخیص مؤثر به وسیله سیستم ایمنی میزبان در مرحله اولیه
عفونت فرار میکند .به عنوان یک عضو جنس بتا کرونا ویروس،
مکانیسم فرار از سیستم ایمنی این ویروس به طور بالقوه شبیه به
 SARS-CoVو  MERS-CoVاست .مکانیسم چگونگی تنظیم
پاسخ ایمنی میزبان به  SARS-CoVو  MERS-CoVدر
(شکل )9-بررسی و مورد بحث قرار گرفته است (،092 ،090
 .)090به طور خلاصه ،بیشتر مکانیسمها به مهار پاسخهای ایمنی
ذاتی ،به ویژه تشخیص و سیگنالینگ اینترفرون نوع  Iمتکی
میباشند.
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پروتئینهای ویروسی شامل پروتئینهای غشایی ( Mیا
غیرساختاری ( )NSمانند (  )NS15 ،NS4b ،NS4aمولکولهای
اصلی در تنظیم ایمنی میزبان هستند .در پذیرش مطالعه فوق،
تجزیه و تحلیل دو فرد آلوده به  MERS-CoVبا شدت متفاوت

نشان داد که پاسخ اینترفرون نوع  Iدر بیمار دچار مرگ شده به
طرز چشمگیری نسبت به بیمار بهبود یافته کمتر بوده است (.)090
برای فرار از سیستم ایمنی اکتسابی ،عرضه آنتی ژن از طریق
 MHC-Iو  MHC-IIهنگامی که ماکروفاژها یا سلولهای
February 2020, Volume 22, Issue 2
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شکل .9-مکانیسمهای احتمالی فرار از سیستم ایمنی ،مشترک بین  MERS-CoV ،SARS- CoVو  .)009( SARS-CoV-2کرونا ویروسها با چندین گام در
طی پاسخ اولیه ایمنی ذاتی تداخل ایجاد میکنند ،از جمله حسگر 1( RNAو )2مسیر سیگنالینگ تولید  IFNنوع )3( Iفعال سازی  STAT1 /2در پایین دست
 )4( IFN/IFNARکه توسط علائم سرکوبگر نشان داده شده است .پاسخهای سرکوب شده  IFNنوع Iبر فعال شدن سیستم ایمنی اکتسابی اثرات مخرب دارد.
ماندگاری طولانی مدت ویروس باعث افزایش پاسخهای التهابی میشود که ممکن است منجر به خستگی سیستم ایمنی و سرکوب سیستم ایمنی بدن بشود.

 فرزانه پور و همکاران/ 031

 همه نویسندگان در ارائه ایده و طرح:نقش نویسندگان
 نگارش اولیه مقاله یا، جستجوی منابع و بررسی مقالات،اولیه
،بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند
 نویسندگان از زحمات همکاران محترم:تشکر و قدرداني
مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی بقیه
الله (عج) و مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی دانشگاه تهران
.کمال تقدیر و تشکر را دارند
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچ گونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 سرکوب شده و به طور، آلوده شدندMERS-CoV دندریتیک به
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